L a s t e n Suometar.
LiSälehti Suomettarelle, perjantaina 6 p. ÄefäkuuSSa.

M 7.

SitS kuusta kuuleminen, jonka jnuresfa afunto.

Cletko myöten wai wastoin Aristusta?
jetpoSti moitte nähdä erotuffen kuomalaiken ja wenä=
läijen kotamieben mälillä. j e i d ä n roaatteenka, ficlenfä,
fäyntiukä, fofo olentonfa ja näfönfä on aiman ertnfal»
tainen. j e i t t ä omat eripäätlySmteyet. Muinoin bc myös
tappeliroat fobiefa toiftanfa maStaan; kiliä Suomen
ja Wenäjän fanfa oiyat peräti toista tutua.
Semmoinen erotus on mielä enemmän näbtämä nii=
den matilla, jotfa omat KriStutfen p u o l e l l a ja j ä n t ä
m a S t a a n . jettiä omat eripääUySmiebet. j e omat ai»
»an toiftanfa roaStaan; ja sinä, lukijani, oletpa maar
niinfin joko myöten eli mastoin Kristusta. Jemmallakummalla puolella feifot finäfi. TutfipaS tarkoin itfeäs
ja katfele fydäntäs täsfä eteeS afetuSfa peitisfä

3otfa

omat Ätiätuffen
puolella:

3 o t f a omat mastoin
Ariötuöta:

1. NataStaroat Kristusta,
1. Eimät rakasta Kristusta.
2 . Koferoat KriStuffelle Ui* 2 . Kokemat itfetlenfä toinnu
mata.
ta.
3. Tutfircat Naamattua, löy» 3. Eimät tutki Naamattua,
tääffenfä j ä n e n tahdon.
eimätfä pidä j ä n e n tah=
doStanfa mahtia.
4. Wihaamat funuiu teitä.
Nafaetaroat fnuuiu teitä.
5 . Näyttämät uskonsa boroil»
Näyttämät töillänfä, ettei
lä töillä.
heillä usfoa ole.
Tefemät työtä pahuuden
6. Tekemät työtä Kristut»
ruhtinaUe.
felte.
7 . pitämät halpana mitä
pitämät halpana mitä
maailma ajattelee, kuin»
Kristus ajattelee,
fun
ban maan
KriStuffeUc
reaali maailmalle felpaakelpaasyat.
mat.
8. fttafaStaroat Jumalaa e» 8, NafaStaioat maailman i>
nemmäu fuin maailman
loja enemmän fuin J u 
iloja.
malaa.
9. Etjimät Jumalan fattui* 9. Etjimät omaa funniatanata.
fa.
10. Stuttamat muita tairoaa» 10. Sluttaroat mutta helmetfen ja estäroät helmettiin
tiin ja eStämät tairoaamenemästä.
fen pyrftmästä.
11.
pitäroät maailmaa fort»
11. pitämät taimasta f oti*
nanfa ja kuolemaa täältä
uanta ja kuolemaa finne
etoamifenanfa.
päätemifenäufä.
12. NataStaroat pyhyyttä ja 12. Wihaa»at pyhyyttä ja
»anburSfatta tbmiftä, ja
»anhurSfaita tpraifiä, ja
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fatfo»at ilolla pyhyyttä
eiroät itoitfe tairoaan py
tairoaaofa.
hyydelle.
13. S a a » a t taircaan ijau- 13. Saaroat ijanfaiffifen ka*
faiffifeu ilon arntopalfiudotukfen ja onuettomttu»
uoffeufa.
. den anfaituffi palfafkenfa.
14. Croat tunteneet tarpeen 14. Eiroät tunne mitään tar
mapahtajan perään tule»
roista mapahtajan perään
roaifen rcibau poistami»
tuteroaifen nuhan tähden,
keksi, ja ottaneet pafonfa
ja heillä et ole mitään
Kristuffeen.
turmaa, johon rooiftroat
paeta.
15. Dmat puetetut KrtStuf» 15. Croat puetetut oman
fen roanhursfauden »aat
roanbursfautenfa
lifaijil»
teilta.
la tyyfyittä.
Katfo ftis mitenfä lattaft ou! Oletko Kristusta roaS»
taan cli j ä n e n fauSfanfa? JoS häntä roaStaan olet
tähän betfeen ollut, tahdotko n y t fääntyä j ä n e n pito»
leenfa? J o S j ä n t ä löytää halajat, et fauroan tarroitje
etfiä ja fotia, et pitkää tietä fäydä; tee niinfuin tuhlaa*
jau poifa pybäsfä NaamatuSfa tefi, fääunu ja aufafe fydä*
nics, j ä n kiiruhtaa aroonaifetfa fytellä roaStaaS ja näyt»
tää sutulle roerifet haaroanfa, joiUa j ä n ijattfaiffifetr
rooiton ou rooittanut. Wtelä ottaa j ä n uufta fotamie»
biä jouffonfa riroiin; j ä n on lempeä ja artuotliuett
jerva, rooiton fanfari. JoS olet j ä n e n fauSfanfa, olet
rooittajaiu puolella; ja j ä n pitää hyroäu ja runfaatt
huolen feuraajoistanfa fodau päätettyä; faat ijaufaiffiferc
ilon j ä n e n majoisfanfa.
Jofuau aitana langetti Jumala firouffen Ehalin wuo»>
re"n päälle PaleStinaSfa.
MatfuStaroaifet fanoroat tä
män rouoten roieläfi oleroan autiona ja hedelmättömäni
muistofft tästä ankarasta tapauffeSta.
Mutta muori
Oaritftn, josta fiunauS maStattiin, ou hedelmällinen ja
; fufoistamaiucn tättäfi päiroänä. Niin jafaa- Jumala
thmiftlleft fiuuaiiffen eli firouffen jofaifett erinäistä foh»
taa miuten Kristuffeen ja roiimeifenä päiroänä on tämä
erinäifyys faifille julki tulema.
Kun granSfan keisari Napoleon I:tt piti fotajoufoS»
tanfa fatfelmuffen, fyfyi hän salaa aina edeltä päin up»
feeretlta, joS sotamiesten feaSfa löytyi fcmmoifta, jotfa
ennen oliroat hänen edestä sotineet joSfafuSfa tappeluSfa;
ja kun joukot marsfiroat hänen firouitfenfa, feifauttt hän
femmoifen sotamiehen kofo fotajoufon läsnäollessa, ni*
mitti häntä nimellä niinfuin roanfjaa ystäroatänfä ja
antoi hänelle fiitofjia kaikkein kuullen. — Kristus

milloinkaan unobuta PStäroiänkä,

mutta h ä n ei tarroitfe

kykyä kenenkään alamaifenfa nimeä; heidän nintenkä omat
hänen

fydämeenkä

kirjoitetut.

J o S lujana

neSkä ja h ä n e n aiiasianfa maailmasfa,

tofi jääpala ja oli roäbäflä färfeä
niin fäifäbytti bäntä.
Keroät
ja

joutui

lämpimältä

roibdoin,
päiroä

W a l t t t a a t t e t ä n ä p ä i m ä n ä ketä p a l m e l l a t a b dotte!

fabden

don kimppuun.

Eiroät

kun

läffi pois.

lajainen

nen, toifenfa.

Kuoren ja lehdet kalufi fe taiffi ennenTämän roaaran obitfe mentyä, oli ptb-

fauman

aifaa lafaStmieen uäföineu, mutta fuu

fiiben beufi oli jäänyt, eli fe tofi mielä ja ajatteli: „fec»
tan fuitenfi

puiifji

päästä!"

ja faiffi

roohnauka

pani

hän u i t liiffeellc, imi mettä ja elatusta juutillanfa niaaSta
ja tuti

taas

termeef|i.

TairoaS antoi fadetta niin run»

tofut

Madon puremasta kohdasta pihtajaifen marreSfa

nouft pienoncn urpo, jofa päimä päimältä fuureni. Pari,
folme lehteä ilmestyi
lenfä fatfabtaa
fe

faifen

muuttunut.

feana
feSfä;

erotus

tuuS

ja

fuuri

olimat

ou maan

pihlaja

feifoi

kellastuneet.

famaa

roanbauS

ainoaStanfa

ne fäälimäifet fanat fttte fanoi,

Tämä

merfitfemät

JbaStuncena bamaitft

muuttumattomana;

jofa

ja lebtenfä

puisfa

taas ja fe faattoi ympätil-

niinfuin ennenfi.

ympäristöillä

fuuri naapurinfa,
oli

ftihen

fuin

ferran

fan»

Kettafet

lehdet

biuffet

tbmi»

harmaat

ftinä, että

niin

meitä tot)taa nuo-

eliuajaSfantme,

puilla

jitä

roaStaan on yhtä monta nuoruuden ja roanhuuden aifaa
fuin feroäitä ja fyffyjä faaroat elää.
huomattua

forfean

naapurinfa

pihlajamme furuKifefji ja kyfyi:
roastafi

naapuri,

eloa pieuofiin
män
ja

teferoät".

järmet

tuli
„En",

„mntta taimi lähestyy ja ftffi

kerään

Urpoihini, pudotan tepteni ja lepään kyl

lumi-ajan:

mailla

roauhentuneen,

niin

kaikki

Sää

(pimeni, yöt pimenimät, lanunit

alfoiroat

funnolfifet

puut

Pohjan

jäätyä ja pieni pihlaja ajatteli roi--

pudotan

roättä

lepteni ja makaan

cdottaeSfa:

maitia teferoät".
fia,

niin

faifki

(punan

fuiinollifet

rienfa, finnien puiden, lehmien fanSfa.

ja

fituli

mään
ja

feifoi

nyt piblajaifemme

fobta

taimiuneenfa

aidan

raosfa.

heidän

liienneen

faiffi

puheenfa,
fefän

9cuffui

myös

ja näfi näköjä, twwiä ja huonoja.

Milloin tuntui fen mielestä niinfuin auringon mato olift

9cot lituliroat

ilofet

jota oli oppinut

aifaita.

iinettfa

Suru

fatoftroat

ommärfä»

jaamutti jitä nyt

niinkuin

keroättuulen

henki ilmaan.
Mutta

niisfä

oli puutarhan

hätä,

fiini apu.

hoitaja

älunut

Jo

roiimcis-feroäänä

piblajaifen aidan taoSfa,

ja tunfi fen historian niiufiiiu mc feu tunnemme.

Sil»

loin ci hän tahtonut fitä ottaa roielä bolboaffenfa, » a a n
nyt

paffafi

fen

roarutlifeSti

aidan

ftitä

fobbalta rikki, kairooi pihlajat»

juurineen

ylös

ja

kantoi puutarhaan»

ka, jonne fen istutti rooimatlifeen maahan.
mau aitaa oli pihlajaifefia
foti

ifäroä

Mutta fau»

entifeen fotiinfa, fittä

on rafas, roaifka fe on föybempiki.

h y w ä s t t fun

pidettiin, rupeft fuitenfi kohta roiibtymään ja leroitti juu»
riatifa roiifko roiikotta laajemmalta ja fyroemmältä mehu»
feen maahan.
heriäijyys
itoitft

työstänfä

Kohta puhfeft jtiben lehtiä ja faunis mi»

peitti

fen

farroan, itiin että puutarhan hoi»

niinfuin
hfmäu

lasten

faSroattaja

hedelmän.

tekee

nähdeSfä

Muutaman muoden fulut»

tua oli ftitä jo tullut fuora, fauuis, tuuhea puu, ja liu»
nut

taimahan

alla

lenftmät fen luoffi,

fen tatroaan ja lauloiroat fen offtlla.
hoitaja
mäu

istui

työstä

tefimät pefänfä

Wanba puutarhan

feu piinenuoSfa illan tultua fun
roäfyfftsfä

oli päi»

ja rieiuuitft feu fiifoistuffelle

ja

lintujen itoifilfe lauluille.
9tyt

tämä

pihlaja

ei enää feifo puutarhaSfa, roaan

hau

hienona tikkuna

aineetta oli taroatlifeSti naapu»

että oliroat tufebuttaa pienojen puumme. Mutta fe beräff

puut

pohjatuuli puhalu filtä lehdet ja fefottti ne naapit-

mutta

Suomalainen ja Wirolai=

faaroan faSroaa fen yli, ja faSrooiroatfi, niin

firfonmaalla, joSfa je

Pohjan

toistensa

miten fe roiiiueisfumena oli faSroa»

tumiajan, fe»

Kohta ilmestyi fiiben muutamia urpo-

paljon

airoan famaa fufua,

niinfuin

Puheenfa

rouoroStanfa

luiskanfa: „hui, talroi lähestyy, fifji kerään eloa tupothini,

harmaa

pihlajaista aibaf»

nut forfeafft, niin että heidät oli peittää.

taja

„oletko kipeä?"

puolen

olleet

ttnfa, pieni pihlaja,

faasit, että aita, jonfa raoSfa fe faSmoi, oli ihan mär
känä.

pitemmältä
ja

kelle, ja roaifka niillä oli kiire elatuffen feräämifeSfä il»

ynunärftroät fuitenfi,

suuren, farmafen ma-

paistoi
Keltanen

maSta ja aidaffesta, pubeliroat fuitenfi
fanSka.

^Jient pihlaja kaSmaa Suurekjt.

aurinfo

päiroältä.

faroe (jäkälä) faSrooi

n:Sfa

fe

pyfyt h ä »

ou h ä n ftnutt

tuntema enkelein ja kokoontuneen ibmisfuunan edeSkä.

Piblajaikemme jäi miime

pihlajaiSraufan;

teroittaa tetjtt>iffäitä okftanfa »an»
haudalta. Jofa fyys pudottaa fe ieb»

hoitajanfa

teufä niinfuin

biljaifia

fyyueteitä

pufee fe pääUenfä uuden
auringon
istumasfa
maina

paistosta
fen

fuojelaffenfa.

leytifalisfa.

laalamat

Kaiffi

hautaa fefä»

pienet lapfet fäyroät

marjoSfa ja fertoroat

fatitja, ja linnut

fulofeSfa

fumntuUe; jofa feroät

roiheriäifuydeu,

toiftllenfa burnitta»

yöt ja päiroät

ihmifet

fanoroat:

täsfä

„faunis

fitä lämmittänyt, milloin niinfuin taimaan fade olift fttä

on

mirmoittanut ja milloiu mateli fen luoffi pieuofia ruopon»

tuuti foipi fen latroaSfa ja tuuroittaa fen iebtiriffaita o f fia

tämä

puu!"

Mutta fttä ei pihlaja

ajattele.

Kuu

päiftä nstämiä, joille fe ilofena antoi ruofaa. Mutta uneSka

edes ja

oli hän iiäferoinänfä

ken fuuren,

faapi antaa linnuille ja lapsille tuojaa, ja roeifata lepo-

fe

Unipa fe olifi maan; aidasta pu«

roapikutti

häntä.

farmafen madonfi, ja

tafaftn,

fohoaapi

ilo

feu

fydämeeu ftitä, että

roirttä roanhalle poitajallenfa ja ystäroätlenfä.

#ewonen.

etilaatufia bevofia jameesfä, etilaatttita SavoSfa ja
Karjalasta. Suomen hemofet ovat yleifesti pienenlaifta;
batvoin omat yli 2 /* fyynätän; mutta tuumiilta omat
bemofemme fauniSfaSmuifet, moimalta mäfemät ja juof»
fulta nopeat. KarjataSka ja SamoSfa faSmatetaan homiä bevofia, joita Wenäjäflc mieluifeSti ostetaan. W:na
1850 löytyi Suomesta fafft fataa vhdefiän neljättä tu«
hatta, folme fataa, fahdekfan yhdekfättä hemoSta (239,388).
; SapinmaaSfa omat hemofet mielä pienemmät kuin Suo»
meSka, ja tuta pobjoifemntafit hemouen miedään, fitä
pienemtnäfft fe fjSmaa, Samoin fuin puut ja muutti
faSrout. jcvoStotua ou SuomeSka foctettu jofa lää«
nisfä parantaa ftuumtn oreitla, joiden yttäpitämikefkt
maamme PptetftStä matoista vuefitiaiti on mafkettu 1,142
tup. 90 fop. hppeaSfa.
Jofa bymättä hemofeffa tahtoo ajaa, hänen pitää
fyöttämän ja hoitaman fttä matfasta pitäiu hyvästi.
jevofen tunnette ulkonäöltä ja oftttain myös tamoilta. I juonella fotjuutla tulee hyväfi hevonen huonoffi. .tui»
Pmtta ette tätä kaunista eläintä oikein kuitenkaan tunne, tcnfi pitää motti tätä faunista ja byöbyllistä eläintä
vaiffa fen jofa päimä näette fodisfanne. S i i t ä fyystä pahasti; tttoSfii ja rääkkää fttä vibafeSti. Elfäätte niin
kerron täS)'ä teille hewofeSta, niin että opitte Sen oikein miHoinfaan tebfö, lapfet! Työhön ei hevosta Saa panna
tunteinaan.
ennenkuin 4 vuoden vanhana.
jtmouen on bt)win puhdas ja oppimainen, roäfemä
jevofella on jofa jalaSfa v a t v a s , jonfa ympärillä
ja kärfimäUiueu eläin. S e on iömtfelle monin tamoin favio ou paffuna ja fimretta fyntenä. Tällä varpaalla
arouliinen ei atnoastanfa töiden teoSfa mutta myös maa» fäy ja juoffee fe, mutta tarvitsee fovalia maalla ja
toisfa ja fodisfa. S e on fentähden kalliin ja rakkain jäällä tautafengän. Kaviotta pitää hyvästi pitämän,
koto-eläimemme. 2lafiaSfa, KaSpian meren ympäristöllä, jantpaista fatfotaau bevofen ikää. Nuuuabevofella ou
elää »tUiberoofta; ne omat kooltanfa pienenläntiä, far» 40, tammoilla 36 ja välistä 38 hammasta. — j e »
»aftaitfa taffufet ja harmaan maaleat. StitStä luul vottcu elää noin 30 vuoden vanbafft; muiSfa maisfa
laan meidän fefyt hemofet fufuperäjtfft,
SKoucSfa pai» fyödään fen lihaa, jofa on yhtä hovää ja mafeata fuin
fasfa tamataan femmoifta hewofta, jotka kefyistä omat bätjänft liha.
»illiityneet, pääStyänfä irti ihmisten feuroista. 2imeri=
jevotten ou hyvin oppivainen.
S e taipuu mo»
kaSfa afuvat ja fämelemät ne fuurisfa parmisfa, niin uenlaatufta
foitstiafi tefemääu ja opaStuu pelkää»
että niitä on ufein monta tuhatta yhdesfä joukoSfa. ntättä olemaan fodisfa ja tuntemaan fotafoitott paubt»
Tarvoista myöten pyydetään tämmöijiä millihemofta an» naa ja tyffien jyrinää. Dnpa fe viifaSft ja tfäunäl»
foiHa, jotfa mistataan niiden kaulan ytupäririe. Ne ke= fenfä usfollinen. Kerran oli talottpoifa NotjaSfa läl>«
fyttyy pian ja täytetään ratfaSbemoftffi.
tenyt humalapäilfään tatSaStamaatt fotiinfa. Wäti(iä tu»
Melfein jofa patfaSfa maapiiriflä, josSa ruohoa fas» peft päätä uitu lounainaan ja painamaan, että bän putoft
ivaa, moimat betoofet elää; mutta Saamat eri näön ja bevofen feljästä, vaiffa fe astui piljafeSti ja vatullt»
eri omaisuudet tuokaa ja lottoa myöten. Sitabian he» festi tietä myöten. Talonpojan jalfa jät fatulan jalus»
vofet omat faSmultanfa fauniimmat, miifainunat ja kes= tiineen fiini ja hän itfe ftihen riippumaan, j e v o n e u
täioäifimmät; pinnasta omat ne falliit ja talonifänuät feifabtut ja fääntyi fatfomaan mifä oli fattunut; mieS
tafastavat ja pitämät niitä niinfuin pataimpia ystä= riippui pää maaSfa. jevotten foetti hatusta nostaa
vtänfä. Englannin hemofet oivat juoffulta kiitetyt; mat« humalaista tatfaStajatauka ylös, mutta battu jäi Suuhun.
nio fitpaherooueu neliä, jonka nimi oli Eklipfe, juoffi enenu Kun tämä ei auttanut, tatttui fe ifäntänfä nutun fan»
män kuin kolme Suomen voanbaa »itStaa 6 minuutisfa luffeen ja nosti ftitä, niin että mies fai jalfanfa jalus»
ja 2 fefunntSfa ja tefi fillä ajalla myös feitfemän 1 2 % tinteSfa itti ja pääjt uudelleen fetfäätt. — D n femmotfia
fyynätän pituista hyppyä, fe on: hewonen ppppäfi juos- ufeaSti tapahtunut meidänfi maaSfa, että hevonen on
teSfanfa 7 fettaa 12 /* fyynätän välin.
Englannin vienot juopuneen ifäntänfä onnetlifesti fotiin.
roetoberoonen on 11 eli 12 fotttelut fotkuinen ja moi»
malta roäfemä. yöfaatella ja muisfakin paifoisfa fas»
Lämpömittari,
»atetaan niin pieniä hewofta, että ovat vaan 5 tahi
7 fotttelin forfutfia; niitä kutkutaan yöSaatelaiftffi eli
Ufeiu tahdon tietää fuinfa lämmin ftfäsSä eli ulfona
tuotftn mufaan ölänniffi. Seramotjia etifufuifia bevofia on. Sidoin fatfon Semmoista falua, jonfa nimi on
futfutaan yewoS»robuffi.
Niin tavataan Suome&Safi Lämpömittari, ja jonfa tuvan näet Seuraavalla ftvulia. S e
1

1

on temaett ja älyUifeSn tehty, linkin on
fen tekijä pannut elohopeata pieneen tukit»
tuun laftpilliin, jonka alanenästä on ympy.
räinen ja ontto nappula, -pän tietää elohopean ja muiden aineiden painiman läm»
pimästä ja kutistuman fplmaStä. Qtfettaa fitte
pillin meSunfilemylle fiini ja panee mu pillincen fulamaan lumeen. Elohopea futieituu. £omä, f , tefijä; nyt piirrän merfin meSftnftlercpyu fiipen kohtaan, joSfa elohopea feifoo, ja tämän merkin futfuu hän j ä ä
t o m ä p i s t e e f f i , ftllä niin fnlmä on killoin
fun meft jäätoy. pisteen fobdalle piirtää
bän 0. Sitte panee pillin kiehumaan meteen. Elohopea patfuit ja noufee pillin itkusta myöten ylöspäin, -pyroä, f oo te»
kijä; nnt teen tuohon nierfin, johon etopo»
pea jeikabtui. S i t ä merffiä sanoo f ie p u»
ma p i e t e e t i t , fillä niin lämmin on killoin fuu meft
liehuu, ja ftihen firjoittaa hän 100.
Jämän mätin
Oteta 100 asti \ah<[ fitte lataan uhtä kunreen okaan ja
metfitfec ne ineSkinfileroylte. Scäibeu okain nimi on aS=
te, ja asteet merfitään uuiucroilla.
Jäätymäpisteen
alapuolelle tefee hän pytä fuuret asteet. Elohopean
teistesfä jäätymäpisteeu yläpuolella, lufee hän asteet
ja fanoo: nyt on itiin ja niin monen asteen lämmin.
Mutta joS elohopea feifoo jäätymäpisteeu alapuolella,
lufee hän taas asteet ja fanoo: nyt on niin ja niin
monen asteen fyhnä. JaätymäpiSte merfitään näin - j 0 ; fiebumapistc näin -f 100; fylmä=aSteet näin —
10°, 20°, 30° j . n. e.; lämpö=aSteet näin -f- 10°, 20°,
30° j . n. e. 3oS paffauen on fomempi kuin — 40°,
niin elohopea jäätyy, eifä moi nousta eikä laSfeita.

Aleksei
nen

noin

36

Hukkulan

jossa

sisässä,

3)

leiviskän

Leppäniemen

kyynärän

korkealle

kohotti

painavai-

kylän

ran-

ilmaan, jossa

särkyi ja putosi palasina

maahan; ankkurintouvi

riintyi, p u d o t t u a ,

y m p ä r i l l e ; 4) t a l o n p o i k a

sen

lapsen

mutta

puiden

kanssa

peläten

sen

tätä

pitäen
soivat

nosti

10

käsillänsä

hänen

minuuttia

koa,

eikä

seen

kohtaan

hänellekään;
erään

sattui

muuan

ihminen

entiselle
tään

vahinkoa;

6)

5)

että

kiini;

jalat

lähätti sylen

päähän

saunan, jossa

kylpijälle
erään

sijalta;

toi

tuli s ä r k y m ä t t ä
maahan

ei

repi
kulki,
kuin

puita

ja

niin

sen

pensaita

että

mittarin

sen

tiellä

talonpojan

juurineen
jälki

myllyn

oli

merin
nähty

ja

näkyy

pappilassa,
kaunis

puoliyön
1

oli

näkyi,

ihmiset;

kaaja

9

ylös metsäsiä, jota

niin

sileä ja

hakattu

tavallisesti päivällä.
Norjanmaalla,

vesikaari

aikana.

vesikaari.

Yhtä

elokuun

oli
23

sorea, yhtä

Mutta
kuun

pnä

tehnyt taivaan

monen

rannalle yön

Ihmeelliset ovat luomiseu

työt ja

Hamvalossa

1850

lähes

kaivanen

l o i s t a v a k u i n p ä i v ä l l i n e n k i k a a r i oli s e o l l u t .

näön

2

pienem-

tie.

Yölinen
vesikaari

mi-

t a l o n p i h a a n ; 8)
olevat

jäi

tullut

7) k o h o t t i i l m a a n

alas e r ä ä n

kaikki

toi-

silloin

m ä n v e n e e n niin k o r k e a l l e , että se v a a n v ä h ä n
vene

sei-

vahin-

k y l p e m ä ä n : lattia s a u n a s t a
ja

muutti

entisellä

suo-

kannosta

l a p s e l l e ei t u l l u t

talonpojan

paikallensa

kyynärää

syrjästä,

itse p ä ä l l e ja

pystyyn, niin

ilmassa;

Si-

tahtoi hän

puun

se

kää-

ala-ikä-

ihmettä

menoa,

maahan, ruveten

kumpaisillaki

tuuliaispää

luonnon

hirmuista

jella lasta ja pani sen

-

Ihanan

pimeydessä.
sattumukset!

Arvoituksia ja Sananlaskuja.
Selitys
hevosen

viime

nron

arvoituksiin:

9

kirkko:

10

häntä.

Luonnon ihmeitä.

11)

M i l l ä ei o l e a l k u a

I.

12

Mikä on

Ankara

kylässä;

oli 15

d o r Ijevvievv, v i i m e m a i n i t u s t a k y l ä s t ä , k a t s o i

a)l

Lämpömittaria elä fefoita itiuamittariin, jolla mitätaan ilman painoa ja fatfotaan, tuleeko kade eli pouta.
S e on Suurempi kalu fuin lämpömittari. PromaStin
luona papptlaSka faat ebfä nähdä fumpaikenfi fefä lämpö» että ilmamittariu.

tuvasta

veneen,

ankkuritouvi

nasta

anof

Lämpömittarin fautta tiedämme lämpimän ntumiiskammc
oleman -f- 37". .varmoin lämmin fcfäliä SuomeSfa
noufee yli + 30", eikä paffauen taimella yli — 40°.

Menin

suuremman

eikä

tyhjänä ja

loppua?

täynnä

yhtä

raskas?

tuuliatspäu.

Suojaisi o u pitäjän uuni aivan NVenäjän rajalla
Wiipurin läänissä. Siellä tapahtui ankara tuuliaispää
toukokuun 2 p:nä 1850 eli C vuolta takaperin. Se
kohosi yhtäkkiä, kulki nopeasti lännestä ilään päin
noin 5 peninkulman matkan ja raivosi tällä välillä
pitäjän läpi seuraavalla tavalla: 1) Suojaisella k o hotti suuren vesipatsaan, joka kulki veden pintaa
myöten vastaan päin itse tuuliaispääu lentoa; 2) repäsi ulkokaton ja hirret välikaton rajasta talonpojan

Siveys armon

saa.

Paha on syödä siemenensä, m a a n s a pettää

Tämän n:ron toimitti

pahempi

8- P-

SelfingtSfä.
€uemalaifen

flirjatttfuueen-feuran

firjapamoOSJ.

5?ai«olu»an antanut: L. Heimburper.

