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Esipuhe.
Kansamualistus-seuran nykyjään woimassa olemien sääntörautaan on seura oikeutettu, paitsi jäsenille »vuosimaksuista jacttcuvia kirjoja, myöskin painattaa muita. Seuran »viimeisessä juhlakokouksessa katsottiin suotamaksi että Seuralle tällä tatuoin annettaisiin tilaisuus encmmäu ja mouiftuolisemu>in waiknttaa tarkoituksaawuttamiscksi. Toteuttaakseusa tätä Seuran toiwllmusta ja
sensa uudistetuissa
säännöissä hywälsyttyä periaatetta, on Seuran
sen
toimikunta ensimmäisenä askeleena ryhtynyt kansankalenterin toimittamisen Ijanffeifiit Snomcu kansalle. Kirja tarjotaan tässä »valmiina yleisölle. Seit arwosta seka siinä olemista puutteista on
jotnineu tilaisuudessa tuomita. Jos yritykselle suodaan jatkoa, »voinee se tulemissa Mnositcrroisfa kiitollisuudella hyödyksensä käyttää
niitä ueurooja ja muistutuksia, joita se pstätoittänfä toiwoo saamansa.
jen

Annalta-osasto poiftee et»,ftäässä siihen otettujen „muistiinpanojen" kautta tlllvllllisista; jos siitä, masten toimituksen tahtoa,
olisi jäänyt tärkeämpiä tietoja pois, toiwoo toimikunta siitä tnlla
huomautetuksi, ennenkuin uusi tvuositertll painetaan.
Annalassa oleloiett niinipäiwien suhteen on eri haaralta lausuttu toituomus, että siinä suotaisiin sijaa uusille kaniallisilleki nimille, joita yhä enemmän tulee käytäntöön
Toimikunta ei kuitenkaan ole katsonut sopimaksi siinä kohden poiketa
enimmiten historiallisista nimistä.
»virallisesta kalenterista ja

maassamme.

Mitä kalenterin

sen

tulee, on sitä toetettn tehdä
muuhun sisältöön
että

waihtelewlliseksi ja samassa sellaiseksi,
siitä jäisi jotain jälelle lukijan
mieleen, Paiwän tärkeämpiä tapauksia on siinä etupäässä muistettu.
toimituitta ei ole tahtonut heittää kalenteria ilman kaunokirjallista osastoa. Maassa, jossa on niin »vähän kirjailijoita tuin
meidän, moipi tulta »vaikeaksi siinä suhden aina saada hywää tarjot=
taivalsi. Seutähden ja myöskin katsoen siihen merkitykseen, jonka
suorasauaiueu kertomus meidän aikana on saamnttannt nuoren
polweu edistykseen, on toimituitta tuleMaisuntta »varten turwcinnnt
keinoon, josta kirjan ilmoitusosastossa on täydellinen selitys.
Kemäälla lewitetystä ilmoituksesta ei ole kalenterin suorituksessa paljon tarmittu poiketa. Ainoastaan yksi luntattu kirjoitus on jäänyt pois, mutta pääsnee se tulemana muonita julkisuuteen.
LciMeuteusa suhteen sisältää kirja sitä wastaan enemmän lehtiä,
tuin oli turnattu, jota asia filte ei luettane Miaksi.
Lopuksi hartaat kiitokset taotitte niille, jotka tiedoilla, atmtn=
annotta

ja

tilauksilla owat edistäneet kirjan ilmestymistä.

Kalenterin Toimikunta.
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Suomen apostoli, piispa Henrik -s- 1158. Suomen lähetysseura perustettu 1859.
Piispa Juhana Gezelius wanhcmpi -f- Turussa 1690. Tammikuun «valiokunta kokoontuu ensikerta 1862.
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päättää työnsä 1862.
7. Mikkeli» kaupunki perustettu 1838.
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12. Jaakko De la Gardie tulee armeijansa kanssa Moskowaan 1610.
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19. Säweluiella Fredrik Pacius synt. tzamburgissa 1809.
20. Upsalan päätös allekirjoitettu 1593.
21. Juhana Wilhelm Snellman senatorits! nimitetty 1863.
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pipliaseura perustettu 1812.
25. Fredrik I
Tukholmassa 1751. Pattosowiuto Kainuulla 1809.
26. Turun yliopiston perustaminen päätetty 1640.
27. Keisari Aleksanteri I wahwistaa Suomenmaan lailliset oikeudet 1809.
28. Setfart Aleksanteri I awaa Porwoon wllltiopaiwät 1809.
29. Kustaa 111
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1. Kustaa Mauri Armfelt synt. 1757 Marttilan pitäjässä. Fredrik EygNNiis synt. 1807 Hämeenlinnassa.
3. Notonistntus käsketty 1804. Merikouluja perustettu Turkuun,
Helsinkiin ja Waasann 1812. Längelmämesi uurtaa Kailuanuou tauawcm ja purkaa wcteusä Noiueesen 1880.
4. Markka määrätty Suomen rahaksi 1860.
5. Kaarle XI -j- Tukholmassa 1697.
6. Waltllneuwos kreiwi Arwid Horn synt. 1664 Halikossa.
8. Oulu perustettu 1605. Helsinki pääkaupungiksi määrätty 1812.
Kielto suomalaista kirjallisuutta mnstaau 1850.
9. Mikael Agricola t 1557. Elias Lönnrot synt. Sammatissa 1802.

10. Johann Gezelius nuorempi -j- 1718 llplanuissa.
11. Klaus Fleming t 1597 Pohjan pitäjässä.
12. Juhana Terserus
1678 Södertöpinssissä. Pietari Adr. ©abb
synt. 1727 Pirkkalassa.
14. Waltiopäiwät 1864 julistetaan päätetyiksi.
15. Uusi waltiopäiwäjärjestys hywäksytty 1869.

-s-

W. 1881

Aprilis.
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Muistiinpanoja:

Patrik

jt f 29. Suomen tiede-seurau wuo°
:

'I6H.

Mark. 16:1—8. ! sipäiwä.
;17|@. Plläsiäispniwii
Elias 5 Huhtikuun kuluessa antamat
kcmsanwalistns-seuran asia3[p. tefor. 10:34—43.Luk.24:13— 35.° miehet wiimeistään wnotui6
!18:3B. I PllsiiiisPlliwii
set tilit heidän luonaan myy■l9 X. Bernhard
7 tciwinn olemista kirjoista.
4,30—7,29
I2OK. Amalia
S' Sf. asewelw. kalenteria.
121 T. Anselm
(J 11,18 a. 9
122 P.Alina
10 Sanaulllsku:
4,22—7,36 11'
23 L. Yrjö
Pidä taitella talossa warawihI_ l lol> 5: 4—lo. loh. 20:19—31. ] ko Walpurillc; wielä Orkkia
24©. ISunn. Pääsiäisen iäti. 12! fin inuupi, Urpauustiu ui25M.Markns
13 > kuttaapi.
26 T. Kletus
14
©4,11—7,46 15z
27 S. Antimus
0,4 e. 16
28 T. Tuure
Tyko
17
29iP.
4,2—7,54 18'
30 S. Mariana
1 Kor. 5: 7 ' 8.

1 i

j

\

i

!

;

'--

luussa entisiltä

ujoilta:

17. Slrtotb Bernhard Horn 1' 1742 Uplannissa. Kalcwalan toinen
laitos toalmi§ 1849.
18. .strchm Älets. Armfelt synt. 1791 Riiassa. ©iifajoen taistelu
1808.

Ensimmäinen tansatouliiasctns 1858.
20. Kirkkoihin hantanminen kielletään 1822.
21. Torsti Stålhandske -s- 1611 Slcswississä. kuolemanrangaistus
latlantcttu 1826. Lauri Stenbäck -j- 1870 Isossa Kyrössä.
23. Mnnkkia mainitaan ensikerran Snomessa alunana 1286.
2!. StbreSfi annetaan tanunifmtn »ualioknntaa wastaan 1861.
25. Akateemikko Sintti Inhana Sjögren imit. litissä 1791.
27. Engelbrekt murhattu 1486. Kaarle Juhana Adlercreui! imit.
1757 SiialaSfa. gicwonlahden takein 1808.
29. Turtn palaa puoleksi 1552. P. Brahe toistamiseen kenraalif uroernßöri- 1648. Yrjö Kaarle von Döbeln synt. 1758 Länsissötinniaalla. Sllelfanteri II syut. 1818 Moskowassa.
19.

AouKoKuu

,',1

i|iajiet.2:2l-25,5oi).10:ll-16.~
-1!S. 8 Smm. vääf. j.
VW, Atanasius
-3,2;. SKiSttnpftitoä

m. Noosa
S!T. Aleksandra
LP. Sigismund

tzuhtik.

19
20
21
8,51—8,3 22
23
H 0,24 e. 24
3,44-8.11 25

31

päiwää

MuistiinpanojaPappien
lwuosi alkaa.
1. Muuttopäiwä puoleksi wuobefft pestatuille palkollisille
(ainoastaan kaupungissa).

3 0 asianhaarat niin waa°
saa tansakoulnjenluk>Musi täitft päiwäuä paättyä ja on opettaja silloin

j.

§

tittat,

7!L. Stauislaus O
Ps.2?:B. 10h.6:5>. ITim.2:4-6.
26 ÄÄÄ"
81®. 2 ffintirtji:
koulua 15 P. T
ke£'
2?
Timotens
9M.
'"««a.
-10 2:. Aino
28
11 K. Mamertus ©3,34-8,21 29 l- Srajjujen (äyriäisten) rau-12 T. Lotta
30 hoitusmta llttaa.
te
13 3} Flora
1 I» E". 1868 l. °&L arw.
14ii'. Stona O 0,3 a. <I 326-8,28 2 1. Walt. palk. l. °bl. arw.
—t- 1:,7-21.
1. Kot. lähi. l. kork. lunast.
——^7^
Jaat.
I°H.lS:5— l5. ;i. gelf. wesij. l. koit. lunast.
Stinn,
pöiif. jälk. Sofia 3 1. Wen. ©ngt. 1880 l. kort.
15 S. 4
Tt! M Ester
4 Imtagt_

tf

.Asteli

,

.

———

_

_

Muistettavia tapauksia tässä
1. ©uotneit kirkollis- wiraston leski ja orpokassa perustettu 1842.
2. Kristoferin Maanlaki hywcitsytty 1442.
3. Wiaporin linna antautuu 1808.
4. Ensimmäiset maisterinwihkiäiset Turnssa 1643.
5. Por»uoon lufio wihittp 1726.
6. Juhana Ludwit Runeberg -j- 1877 Porwoossa.
7. Mattias Aleksanteri Sateen -j- 1852 Helsingissä.
8. Uusi kiwiteateri Helsingissä pataa 1863.
9. tzöyrylaiwci lähtee ensikerta Turusta Tutholma.au 1837.
10. Kustaa Horn -j- 1657 Skarassa. „2ea" näytetään Helsingissä
ensikerran 1869.
11. Suomen kieli yliopiston luennoissa sallittu 1863. Kausatoulnasctus annettu 1866.
12. Kustaa SBaafa syut. 1496 Uplannissa. Juhana Wilhelm Snell-

man synt. 1806 Tukholmassa.
13. Suuri tulipalo Turussa 1656.
14. Aadolf Fredrik synt. Gottorpissa 1710. Kaarle Ludwig Engel + 1840 Helsingissä.
15. Kaarle Knuutinpoika
1470. Kuuromyttäinkoulu Kuopiossa
perustettu 1862.

-s-

Majus.

W. 1881

,>

Muistiinpanoja:

17 T.
18K.
19 T.
20 P.
21 L.

Rebekka
3,17—8,37
Eero
Emilia
Karoliina
C 4,47 e,
Konstantin (I 3,11—8,44

5! 12. Glämmaikkiuat

Tunisin.

6 18. Fauna et Flora
7 wuosipäiwä.
8 13. Tulee tawallisesti
9 kataulu käytäntöön

seuran

uusi ailuaftioit

rautateillä.
Saat 1:22— 50t). 16:23
16. Ransk. 5 milj. l. kork. luu.
221©. Rutoussunn. Hemminki 10 18. Elämmcirtt. Kausalassa.
23 M. «ydin
11 25.
Tammisaaressa.
24! T. Alarik
12 31. ztewätlukukausi
päättyy
13
UrbllNUs(Urpo)G3,3-8,52
25< K.
yliopistossa.
81}). tti. 1:1—11. Mart. 16:14—20. 81. Lähtöpäiwä hyyryläisille
26 T, Hclatnorc-tni Wi!ln'l»m,n II kaupungeissa.
[-8,58 15 Toukokuussa Mieltää Mäntä»
27 P. Veda
28 L. (Sermanng <j§1,15a.Q2,58- 16 haara-osasto wuosipäiwänsä.
„

1 Piet. 4:7—11. got), 15:26—16:4.
17
2915. 6Sun«.pääs.jlllk.
18
30!M. Basilius
|S:.
19
31
Petronella
~

luussa entisiltä

ajoilta:

16. Pietarin kaupunki perustettu 1703.
17. Juhana Jaakko Nordström f 1874 Tukholmassa.
18. Täyssiuäu rauha 1595. «Surun wiikkosauomia" perust. 1819.
19. Höyrylaiwa kulkee ensikerta Saimaan lanawassa 1853.
20. Aadolf liwar Arwidssou suljettu Suomen yliopistosta 1822.
21. Piispa Hemming -s- Turussa 1867. Suonten Tiedeseura perustettu 1838.
22. Hamina palaa 1840, Pori 1852.
23. Onln palaa 1822.
25. Tornio palaa 1762. Rokonistutus edistetään raha-awulla 1762.
26. Saara Elisabet Wacklin fani Oulussa 1790. Suwcmto laskee

wetensä Laatokkaan 1818.
Mopisto wiettää kristiunskon Suomeen teroittamisen riemujuhlaa 1857.
29.' Suuri tulipalo Turussa 1681. Normalitouluu suomalainen
osasto keskeytetty 1878.
30. Keisari Pietari I syut. 1672 Moskowassa. Lainopillinen yh27.

distys perustetaan 1862.

14

AelaKuu

30 paiwää

:

-

1 l

)

Muistiinpanoja :
Toutot.
IK. Nikodemus (Niko) 2,51- 20 1. Hyyryläisten wuosi alfaa.
2 T. Wenla
[-9,6 21 1. Useanlaatuiset ftalowaknu3 P. SBiola
28 tuffet undistettawat.
4g, Optatus
Q 2,47—9,10 23 1. Koirashaahkan rauhoitusaika loppuu.
'>>>', i tr. 2:1— 13. gol). 14:23
raut. l. M. niw.
S!S. Heluntnipäiwä 4,59 a. 24 1.1. Ilut.
Wen. Engl. 1873 l. obl.

!

!

l

,

Ap.ttr.10:42—47. 10h.3:16—21. Innasi.
<!
W. 2 Hel»t«ip,ilwi> M ititaa 25, 1. ©(äiitmarffiitnt Pietsämä7 T. Nol>cN
26 cssä.
©latmnaiffiitat Lankipoh8 K. Salomo
I 2,42—9,16 27 ■:2. jassa.
9 T. Primus
28
29 5. Kustantaja-yhtiön wuosi10$. Swantc
11 g. Bllinciblls
Q 2,40-9,20 30i kokous Helsingissa.
8. Gläinmarkkinllt AtaanToiRom. II: 33—36. 10h.3:1—15.
jalassa.
12 S. P. Solut, p. Esko O 8,36 a. 31 15. Kewätlulukausi paatti) kou13 M. ©Ma
1 luissa.
14 T. Elisa
2 15. Ilioftiston kirjasto sulje15|£. SBitug
Q2,38—9,23 3 i. taan kuukaudeksi.

Muistettawia tapauksia tässä
1. Suomen ensimmäinen seurakuntakokous alkaa 1876.
2. Käsky annettu waltiopostin järjestämisestä Suomeen 1688.
Knstaa Gabriel Hällström -f 1844 .Helsingissä. Sähtölcnnätin
walmis Helsingistä Pietariin 1855.
4. Sotamarskl Aate Sött synt. Lohjan pitäjässä 1598.
5. Kemiantutkija Juhana Gadoliu synt. 1760 Turussa.
6. Kustaa Waasa tuuiugas 1523. «Hnsimmäincn ritarihnoncenjärjesti)* 1626. Kaarle X .Kustaa kuningas 1654.
8. Ensimmäinen rutouspäiwäu-plataatti 1544.
9. Nealifouluja perustettu .Helsinkiin, Turkuun ja Wcmsaan 1847.
10. Daniel Juslenius synt. Mynämäellä 1676. Wiipuri antautuu
1710. Pori palaa 1801.
11. (seril XIII tuniutaalsi walittu 1396. Porwoo palaa 1760.
Julistus normalitouluu perustamisesta 1864.
12. S!anfamt)ali§tu§feurau »valmistama kokous Iywäskylässä 1874.
18. Porrassalmen taistelu 1789. Maunu »on Wright synt. tzaminanlllhdellll 1805.
14. Maaherra Lauri Juhana Ehrenmalm synt. 1688 Wiipurissa.
15 Surun howioitens perustettu 1623.

to.

3ttttitts.

1881.

15

|

9JiitiStiinpatio|n:

!

:

4 20. SfctDfttlufufflitft
päättyy!
5 kausakonluttaja seminareissa.!
6,', 22. Markkinat Lowiisassa.
'

16 T. Justina
17 P. Botolf
[-9,24
18 L. LeontinsTlo,sBe.<l2,37>
1 loh. 4:16—21. Lunk. 16:19—
191©. I©. Kolm. p.
Siiri
20 M. Florentin
21 jX. Albanus

!

2!).
Porwoossa.
34 j,Kansanwalistus-seurau
juhla„

8
9

tuuu

testiftnitkoilla.

i l

7' kokous Iywäskylässä tainnu

Lähetysseuran wuosijuhla »vie©2,38—9,26 10; tetään tässä kussa Helsin.!

22!K. Paulinus
IV
23JX. Aadolf
Vs.4o: l—B. Luut. 1:57—80.
24 A JuhanaKast. p.
12
25!L. Tawid
Q 2,39—9,26 13
1 loh. 3:13—18. Luut. 14:16—24
26 S. 2S. Kotm. p.
14
O 3,43 c. 15
27 M. Kressens
!28 T.Leo
Kr
!29 K. Pietari
©2,42—9,24 17
30;X. Martialis
18!

■j

ij

!

1

gissa.

kuussa entisiltä
16.

17.
18.

19.
20.

21.
28.

ajoilta:

Haminan kadettikoulu perustettu 1819.
Kaarle XII synt. Tukholmassa 1682.
Kristinuskon riemujuhla »vietetään kaikissa kirkoissa 1857.
Waltiopäiwäkutsuinus 1863.
Mopiston Vääl,iionci!s Hel!!!iss!->sä »oihittp 1832.
Kaarle .Miuiutiupoifa »tuotiin kuninkaaksi walittn 1448.
Aadolf Sttoar Ärwidsson -j- Viipurissa 1858.
Raumaa palaa 1682. Lastnm lähtee ensikerta Lapinmaalle
1838. Hämeenlinnan—Tampereen— Surun rautatie wihitth
1876.

24. Westeräsin waltiopäiwäi» päätös 1527. Historiantutkija Gabriel Rein -j- ,tzelsingissä 1867.

25. Riemujuhla Augsburgin tnuuustntscn johdosta 1830.
26. Lowiisan laupnnti perustettu 1745.
27. Pultawau taistelu 1709.

28. Wllllsan

wihitth
howioiteus
1877

29. Mattias
80.

t

1776. Piispa Frans Lndwik

-sPorwoossa.
Akicmder synt. 1802

Schauman

Helsingissä 1868.

lääskessä. Fabian

Körylanvllliite alkaa Päijänteellä 1856,

Langenstiöld

Heinäkuu

16

31 ftäiwää
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Muistiinp anoja:
1!» Heinäkuu!! alussa Notsch. 1862
20 l. olil. aatto,
I.
1862 l. kork. litit.
, jpiet. 5:6—11.
Suuf. 15:1—10. I. Rotsch.
Un!, raut. l. kork. limasi.
»>.
3 S. 3 S. Kolm.
21 5. Markkinat Sortnwalassa.
$6,56 e. 22 13. Weu.Vngl.lB64l.obl.arw.
4 M. Ulrika
ST. Meller
23 13. Wen. ©ngt. 1864 I. kork.
2,49—9,18 24 lunast.
6 8. ©fatog
mau?,
7 T.
25. 14. Rauhoitusaika lopp, jout8». ftiltmt
26 [enen, iianrashaahkau, met9g. Kyrillus
2,54—9,15
2? sähanhen, fnntöftitnuit, kaik(I
kien fnorfalajten, isoturftau
Rom. 8: 18—23. Luut. 6:36—42.
ja suotukou suhteen.
10 ©. 4 S. Kolm. P.
28
Krciftujcn rauhoitusaika
11 M. Eleonora
© 3,53 e. 29 15.
12 T. Herman
30 loppuu.
3,1—9,9. Heinät. 1 15. Luwalliseen metsästykseeu
13 K. Joel
käyttää koiraa järwieu
14 T. Fotas
2l
15 P. Upost. iafo
3 rannoilla ynnä wesiperäisillä
©3,7—9,3 4| mailla.
16 L. :)icinf)olb

Kesät.
IP. Aaro p.
M. Mar, et), Q 2,45—0,22

saa

i

!

.

,

,

J

Muistettavia tapauksia tässä
1. Suomen pftbijspauffi aloittaa waikntntsensa 1862,

kouluyli-

hallitus 1870. Meinen teollisnnsnäyttcly awataan 1876.
3. Artitehti Kaarle Subtoil Engel synt. Bcrlinissä 1778. Saaristolaiwasto pääsee Viipurinlahden pohjasta 1790.
5. Jaakkima Sakari ©under + horncforsissa 1809. Maalari
Mannn uon Wrissht f Helsingissä 1868.
7. Kustaa Aadolf Reiiterholm synt. 1756, Nikolai I 1796.
9. Katarina II keisarinna 1762. Ruotsinsalmen taistelu 1790.
Wirastojen muutto Turusta Helsinkiin käsketty 1817.
10. Mimciset maisterinwihtiäiset Turussa 1827.
11. Samuel Chydenius hnttnu Niskakoskeen 1757. Pietari Förskal -f- Slrapiau lerimissä 1763.
12. Kustaa Aadolf tulee Suomen suuriruhtinaaksi 1610.
14. Kristian I istuu tnttimustärajiä Turun linnassa 1463. Lapuan taistelu 1808. Aleksanteri II saapnn .Helsinkiin 1876.
15. Surun yliopisto wihitty 1610; riemujuhla Helsingissä 1840.
Aake Tott f 1640, Klaus Sort 1674. Robert Henrik Rehbinder synt. Paimiossa 1777.
17, Piispa Daniel Juslenius -j- 1752 SfaraSfa. Suursaaren taistelu 1788.

Julius.

w. 1881

K

W,:

15:4
fenS17:©. 3 Nuloxspäiwä Meksis

„

«

0'

28 T. Botwid

29 513. Olawi

»

"

p„„°lliueu

'

03,21-8,49

1?

'

saa tästäpäiwäs-

t« nltaeu (syyskuun 8 ft:u

saakka) pyytää päästotodis-

Jos suostuutawerou alainen

Matt. 5:20

enfiit ti
V

triw w»„
2.! 'T. Ma" w
-27 il. 7 Ituifefon
«

~

5'22. Toripäiwä Lowiisassa.
C 7.13 a. 628.
Porwoossa.
15 8 56 8 Marraskuussa pllismnuttawa
0 .'l5-8.56
6

ÄT
111 Ämnaa
-22V '1 laadäeua
Nom.6:3—

<m..:?.!1>..,«««^.

'

IB,M. Fredrik

■vrå

17

V,'i«l!„n
MlK,tmn 19

Jl

O 0.5.9 a. 14

kuolee cmic "
cn[.

tämän kuuu
bäitoaa, ei fjSncii puo=
tarw,t,e «eroa suorit-

IT

©3,30—8,41 löL:,
16!! K,, asewclw. kalenteria.
,

17

.»

18 ©ananlaSlu:
Q 3,37
30.& griifn
Kuin otrau hiukset uätywät,
, l,
n,, ..
2 P.et. 1: 16-18. Matt. 17:1-8.
>„arta silloin wiikattecsi.
31|©. 7 S. K«lm. P.
j
.Helena 19,
,

,

<

luussa entisiltä

ajoiltn:

I lopettaa Porwoon waltiopäiwät 1809. Poiuowapandenlati annettu 1865.
19. Kaarle X pääsee woitollc Wcirsowa» kolmepäiwäisessä tappelussa 1656.
20. Kalmarin unioni 1397. Suomalainen raamatunkäännös wnl18.

Aleksanteri

21.
22.
24.
25.
26.

taistelu
Parkiinmäen
Piispa Arwid Kurki

uus 1642.

1789.

hukkuu

Öregrnndiu edustalla 1522.
Sigismund kuningas pantu armostaan 1599.
Piispa Juhana Vrowallius -j- Turussa 1755.
Amiraali Stans Lauriuftoita Flemiug 1- 16+4.
27. V-hrenstiöld taistelee Hankoniemellä 1714. Suomalainen opc-

28.
29.
30.

tuspataljoua saa kaartin arwon 1829.
Herman Klauup. Fleming 1- 1673 Tukholmassa. Sota Wcuäjaa mastaau Tukholmassa julistettu 1741.
Hallitusmuoto hywätsytty 1634.
Waltiopäiwät Porwoossn 1614. Sotapäällikkö Gettjerti Horn
f 1615.

31. Nednktionijohtaja filmi? Henunuinpoita Fleming -s-1685?(adjcuisfa.

OloKuu

18

31 päiwää

Muistiinpanoja:

pettuani.
Heiuat. 20 1. Kot. laf)i. l. M. arm.
21 1. Walt. palk. l. färjat arw.
T. Katarina
3K. Maria } 6,22 a. Q 3,47- 22 1. (M. 1868 l. kort. hm.
, £, Äristattns(Tarkti)i..B,2l 23 1. Hyft. kotiin, l. tork. luu.
24 1. Sen. (sussl. 1870 l. kork.
5 SÖ. Tominitns
3,53-8,16 25 luu.
L. Sikstus
0- Rauhoitusaika loppu i,iiNom. 8:12-17. Matt. 7:15
bcil!i" hyödyllisten otusten
26 suhteen joidenka ampuminen
7S. BS. Kolm. p.
8 M. Kyriatus
27 ei loiclft loiimc luussa ollut
28 sall!ttu,(paitsi peltopyynsuhSL Nomanus
10 ff. Lanri<llU,47c.<l4,4—B,s 29 teen)!
11 T. Susanna
30 9 3,}£t'äBtl ' B koirilla
mm
12 P. «lava
31
13;& .tzippolytns 04,11—7,57 I 11. Tähän aitaan on *.««=
stmsti lcntotahtia nattimma.
1 Kor. 10: 6—13. Lunk. 16: 1—9.
9S.
Kolm.
2
p.
Guifebiiig
14 S.
I
2

'

-

'

'

IsM.lält.Mar.p.

8,

Muistettawia tapauksia tässä
1. Suomen kielelle luwataan täydet oikeudet 1863. Iywäskylän
semiunri nwataan 1868.
2. Mattias Atiauder -j- .Helsingissä 1871.
3. Waasa palaa 1852.
4. tzöytiäineu laskee wetensä Pnhäjärwceu 1859.
5. Wuoriueuwos Solju von Julin tatti. 1787 Oulussa.
6. l'nsiununiset wihollislaiwat saapuwat 1855 Wiaporiu edustalle.
7. Äoulujärjeolm? 1640. Horna halla 1696. Turun rauha 1743.
Adolf 7uwar Arwidssou tant. Pndasioella 1791.
8. Wiholliscirmeijat tuletoat Ahwcuauiuaallc 1854. Noulujärjcsths annettu 1872.
9. Wiaporiu pommitus alkaa 1855. Kultarahakauta määrätt»
Suomelle 1877.
10. Wiipurin lnkio perustettu 1641. Soloa halla 1697.
11. Pietari Adriau @abb f Turussa 1797. Wiaporiu pommitus
päättyy 1855.
12. Pähtiuäsaareu rauha 1323. Turun linna antauu 1563. >!irjllpaino perust. Surtuun 1641. Anjalan liitto 1788.
13. Rob. mii). Vkmcm tant. 1808 Uudessakaupungissa.
14. Wärälan rauha 1790. Frans Mikael Franzsn 1847. Bo-

marsnndin pommitus alkaa 1854.
15. Kemiaututtija Juhana Gadolin f 1852

-s-

Mynämäellä.

Vugustus.

w. 1881

19

:

Muistiinpanoja:
6,37
Rausk,
e.
4
16.
5 milj. l. kort, luu. j
C
4,20—7,46 5 20. Syyslukukausi alkaa tan-,
6:j snkouluttaja seminarcissa.
7 31. Rauhoitusaika Peltopyyn
19$. Maunu
20|fc Samuel
Q 4,27—7,37 8' suhteen loppuu.
1 0r.12:2— 11. Luut. 19:41—47. Katso asewelwollisuus-kaleutevia.
9
211®. 10 ©.Solut. p.
22,M.Iiwar
10 ©aitanlasfitja:
11
232:. Satens
Jota taajaan kylmää,
laa24 K. Kerttuli
<§» 10,25 e. 12
jaan leikkaa.
25 T. Lowiisa
O 4,38—7,26 13! %alla hiljan kylwäncclle, näl14
265. Sefyrinus
4,44—7,17 15 ta siemenen syöneelle.
2?,L. Rufus
16 T. Brynolf
17 K. Werner
18 T. Agapetus

se

1 Kor. 15:1—10. Suut 18:9—14.
16
28|©. 11 ©.Solut.»."
29 M. loh. Kast. k. leitk.
I?
18
30 T. Eemil
Q 4,54—7,5 19
31! K. Arwid

luussa entisiltä

ajoilta:

16. I. M. ©preugtporten synt. 1741. Bomarsuud antautuu 1854.
17. Fredrika Srenter jnnt. Piikkiössä 1801. Alcummdm taistelu
1808.
18. Suomen
19. Wiipuri

senaatti eli hallitusueuwosto pantu alkuun 1809.
kaupuugiu oikeudet 1408. Vallankumous 1772.
Kustaa Mauri Armfelt t 1814.
20. 800 Juhonpoika Grip 1- 1886. Mera alfaa Helsingissä 1881.
21. Hallitusmuotu hywätsytty 1772. Karstulan taistelu 1808.
Kaarle luhciun Adlercreutz 1- 1815 Tukholmassa.
22. Paawali luusteu -j- Turussa 1576.
23. Koloa halla 1696. Lappeenrauuan taistelu 1741.
24. Pllkkosowinto Helsingissä 1742. Ruotsiusalmen ensimmäinen

saa

taistelu 1789.
26. Waltiopäiwät Turussa 1657. Aleksanteri I Kuopiossa 1819.
27. Nordlingin taistelu 1684. Hankoniemen linnoitukset räjähytctään ilmaan 1854.
28. Waltiopäiwät Tnrussa 1676. Aleksanteri I saapuu Kasaamin
1819.
30. Naantaalin luostari perust. 1488. A. Djenftjerna perustaa
Kemiölle 1649. luh. Browallius synt. 1707.
tllusllkoulun
Uudentaupuugin rauha 1721. Liitto Turussa solmittu 1812.
31. Juhana Angust Sandels synt. 1764 Tukholmassa.

20

ZyysKuu

30 peittoaa

Muistiinpanoja:

-

IT. Aiaidius H 3,42 c. Elot. 20
2 P. Justus
21
3£. Serafina
Q 5,1-6,56 22
2 Kor. 3:4— 18. Mark. 7:31— 37.
4®. 12S.K«lm.P.
Moose 23
5 M. (fitboffug
24
UT. Sakari
25
5,10—6,44 26
7K. Regina
BT. Mar. syut. p. ©6,19 a. 27
28
9s. Gewcrti
5,17—6,34 29
10 6. Tcodard
Gal. 3:16—22. Lunk. 10: 23—37.
11!©. 13S.Kolm.P. Aleksanteri 30
12 M. Kyrns
31
Syysk. 1
13 S. Amlltus
5,27—6,22 2
14 K. lida
15|£. Nitetas
C 9,41 a. 3

1874 1. M. arw. tämän
Notsch. a(n§fa.
kuun
1. Notsch. 1874 l. förf. lim.

1. Wc!,. ©ngt. 1871 I. förf.
luu.
1. Syyslukukausi alkaa yliopistoja ja kouluissa.
8. 2i?iiinciiteit päitnä, joU. palkollinen saa pyytää päästötodistusta isännältä. Myösfilt wiimciucn patina, jolloin
isäntä on oikeutettu antamaan paagtöfirjaa palkolliselle, jota hän ei aio pitää

seuraamana

wuonna.

8. Markkinat Tampereella.
13. 2Beit.lB66palf.LoW.arto.
13.
kori. lun.
15. Ht>p. Notsch. l. kork, lim.
„

„

„

Muistettavia tapauksia tässä
1. Kuonan taistelu 1808.
2. Vomarsuudiu linna räjähytetääu iliiiaau 1854.
8. Siistaa Fiuckc käskynhaltija Suomessa 1559. Kirkkolaki an»
nettu 1686.
Turku palaa 1827. Solna ja yleinen halla 1867.
6. Sukana Gczelins nuorempi synt. 1647.
7. Eerik XII tay Turussa 1857, Kustaa Waasa 1580. Koktola,
Ilnsikarleftyy perität. 1620. Breitcufeldin taistelu 1681. Saimaan fanaroa awattn ja Wiipnrin linna palaa 1856.
9, käkisalmi antautuu 1710. Porthanin muistopatsas Turussa paljastettu 1864. Muiunisinuistoyhtiön säännöt rjproafjptpt 1870.
11. Liite alfaa Riihimäen-Pietarin rantatiellä 1870. Suomalaisen alteisopistou huone Kelsiussissä wihitty 1878.
12. Pietari Brahe t 1680 Bogenindissa. Kaarle Collan
§cl=
siugissa 1871.
Maununtytär
13. Kaarina
Liutsialassa 1612, M. Calonins f
Tnrussa 1817.
14. Orawaisten taistelu 1808. .Hämeenlinna palaa 1831.
15. Ojcnnon rautataiwos saapi oitcndct 1542. Maalaisten palowntuutusyhdiZtys perustettu 1858, hypoteekkiyhdistys 1859.

fA

-s-

-s-

Zeptember.

w 1881

21

Muistiinpanoja

:

4 15. Mnrtliuat Turussa.
17|g. Olisllbct
Q 5,34—6,13. 5! 15. Eläiumarttiuat Mouhijärloeit tzäijössä.
Gal. 3:16—24. I'uuf. 17: 11—19. 20. Oläium. Länkipohjassa.
|lB@. 14 ©.Solut. P.
G 21.
Kausalassa.
7 21. Marttin. Kemissä.
il 9 M. Fredrita
!20,T. Augusta
8 22.
Raumalla.
i2l K. Matteus
O 5,44—6,1 9 22.
Kätisalmella.
10 22. Toripäiwa Kuopiossa.
i'222. Maurits
23 A Tekla
G 1,34 e. 11 22. Slätitm.SlfaanXotjdaSfa.
Q 5,51—5,52 12: 27. Martkiu. Oulussa.
Gerhard
28.
Maaiilliihllmiullssll.
Gal. 5:25—6:10. Matt. G:" 24—34. i 28. Nläiuui. Tammisaaressa.
25;©. 15 ©.Sodit. P.
13' 29. Marktili.HllmeeuliuullSsa.
26M.Hyprianus
14 29. Toripäiwa Mikkelissä.
2713:. Dmnmnns
15 29. (fläiiimarfftttat Huittis28!K. Zeonard
O 6,1—5,40 16 teit Lauttakylässä.
129 2. Mitto
17 Hyp. Notsch. l. obl. arw. tä1301%. Hieronymus
H 11,28 e L 18, män (uuit_topu§ia.

16>P.

(s'ufeuiia

"

„

„

„

24!ö.

„

ajoilta:
syut. 1619Louhisaaressa. Haminan

luussa entisiltä
17. Herman Slauup. Fleming

rauha 1809.
18. Aleksanteri II aluna waltiopaiwät Helsingissä 1863.
19. Amiraali Klaus Kristeriupoita Horn f 1566.
20. Raamatu!! snomcnnolsen korjaaminen kastettu 1681.
21. Piispa Olawi Maununpoika
1460. Lanri Juhana Vyreutit alut -j- 1774.
22. Suuri tulipalo Turussa 1678.
23. Lauri Galir. oou Haartman syut. Turnssa 1789. Inomen
perustuslait ilmestywät painosta 1861.
24. Porwoo tulee tllpitnlintaupuugitsi 1724. Piispa F. L. 2d)ait=
man syut. 1810 Rantamäellä, Verit Kustaa (Suren 1818

-s-

Porissa.

Augustin (s'hrenswärd synt. Westmllnlnnnissa 1710.
Piispa Saatto Gaoolin 1' 1802 Tnrussa.
Piispa Eskil Petrwus -f 1657 Turussa.
29. Kustaa Waasa f 1560. Verit XIV otettu wangitsi 1568.
LieZnan taistelu 1708. Rutto ilmestyy Turkuun 1710.

25.
26.
27.

80. Kaarle

herttua walloillaa Turun linnan 1597.

AoKaKuu
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31 piiiwää
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Muistiinpanoja:

?

Sf. ascwelw. kalenterin.
1. Wen.Eiissl.lB72l.tork.lun.

;

Sy«st.
1 L. Remigius
Q 6,7—5,30 19
Sim, r. 12: 7—12. Matt. 18: 1— 11.
Lndwit 20
2!S. Mikkelin p.
21
3M. Ewald
4! S. granS
22
S!K. Placidius 06,17—5,18 23
Gis. »runo
24
©3,39 e. 25
7is. Birgitta
8;& ®emetriuB Q 6,25—5,9 26

'„ 1875,
I.
4. Markkinat Helsingissä.
4.
Undcssa kaupungissa.
4. V-lninmcirktinat Sysmässä.
5.
Turussa.
5. Markkin. Heinolassa.
Wiipurissci.
5.
Lappeenrannassa.
Vfes.4:l— 6. Luut. 14:1—11. 6.
Porwoossa.
9!S. 17®. Koitit.»».
27 G.
Raahessa.
10 M. Josefina
28 0.
6.
29
Uskelassa.
lIT. Probus
12 K. Walfrid
© 6,35—4,57 30,^ 6. TllriplliwaSawonlinnllssa.
Lokllk. 1 11. Markkin. Lowiisassa.
Xl 3 T. Teofilus
1458.-BaltfSsß3
[-4,49 2" 13.
Haminassa.
C 4,6 a. Q 6,42- 3,! 13.
Tammisaaressa.
/JSS. Ketä
„

„

'

„

'

„

„

„

„

„

„

-

!

„

,;

'

1

„

„

Muistettawill tapauksia tassa
1. Tampere perustettu 1779. U. M. Sprengtporten -j- Pietarissa 1819. Wiipurin howioiken? wihitty 1839. Suomalainen lllteisopisto llwataan Iywäskylässä 1858.
2. Waasa perustettu 1606, Helsinki muutettu nykyiseen pait laa,,1689.
4. (Suomi annetaan Kaarle Stnuutiiipojflllc läänitytsetsi 1440.
Kaarle IX syut. 1550 Tukholmassa. Ang, (s'hrcnswärd
Saaristen wirtatnlossa 1772.
5. Kaarle Knuutiupoita fani. 1409.
6. Pälkäneen taistelu 1714. Raahe palaa suurimmaksi osaksi
1810. Yliopiston luennot altamat Helsingissä 1828.
8. f). K. Uon Döbeln jättää jäähywäiset Suomen armeijalle 1809.
10. Wiipnrin lukio wihitty 1641. Nunoilija Aleksia Kiwi syut.
1834 NurmijarMellci.
11. Sotawäen leski- ja orpokassa perustettu 1819, läätäriseura 1835.
12. Kaupplljärjestys annettu 1617. Wiipurin Suom. Kirj.
perustettu 1845.
13. Piispa Jaakko Gadolin synt. Strengnäsissä 1719.
14. Maun» Olaminpoita Tamast synt. 1357. Westfalin rauha
1648. Sensuuri pantu toimeen 1829.
16. Ruotujatolaitos ehdoteltu säädyille 1682. Aatelille ja papistolle annetaan uudet erioikeudet 1723.

sa

-s-

seura

w. 1881

©dofter.

P 5.18:47. ITess.s:lB.
£f. 104: 33—35.
16S. 4RutousPäiwn
3-

H

&

2,-,

m,..^.i!..^^«!,.

MmStn»P<m«ia.

."

4 Ote palktaussäänuöstä:
17 M. «urina
5 Isännän Pitää palkolliselle,
palwelukiesta lähtee,
18 T. Luukas
6 kuin
19K. Ptolemeus 06,52—4,37 7 "«taa päästökirja, jota to20 T. Kasper
8 tuubeit M oikeuden niulaan
_',
P, Ilviula
9 sisältää: 1) palkollisen nimen,
2) palwelusajan päästökir6,59
22 L. Sewerus
10
Q
Ja " onta Jan lltDlUl ' 3 ) m,tcu
m. 4: 22—28?
9:1—8.
palkollinen on itseänsä täyt23 S. 19 ©. Solut, P. O 4,11 a. 11 tänyt ja palwelutseusa toi24 M. Vwerqistus
12 mittailut, 4) ajan niiltä pal13 toltiitcii on tnapaa toifccn
25 I. SivteptmiÄ
26 it. Amanda
Q 7,9—4,18 14 palwelutseen rupeamaan, 5)
27 T. Sabina
15 pllästökirjan wuosi- ja päi28:3}. Simon ludas
16 wäluwnn, 6) isännän omata7,17-4,9
29iL. Narcissus Q
1? tisen nimikirjoituksen, taltta
hänen puumerkkinsä ja tirEfes.s:ls Matt. 22: 2—14.
30 ©. 20 T. Kolm. P. } 6,27 a. 18 lättjan nimen.
3ljM. Artur
19

se

luussa entisiltä

ajoilta:

17. Waltiopaiwäjärjestys annettu 1723.
18. Suomalainen toirfiftrja ilmestyy TutholmaZsn 1658.
21. Birger Jaarli t 1266. Asetus isojaosta Suomessa 1756. Ä.
M. Sprengtporteu menee Wenajan palwelntseen 1786. yli22.

28.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

80.
31.

opiston muutto Helsinkiin käsketty 1827.
Sissipäällikkö Tapani Löfwing
1777.
Kustaa Horn synt. 1592 Örbyhusiu linnassa. Yrjö Aug. Mallin f Helsingissä 1852.
Kaarle Armfelt 1' Pernajalla 1736. U. A. Wallin synt. Ahwenan Sundissa 1811.
Suomenkielisiä yliopiston Väitöskirjoja sallitaan 1858.
Lauri Stenbäck synt. 1811 Wöyrisjä. Paawo Korhonen 1 1810.
Pietari Brahe tenraalikumernööri 1637. P. A. von Bonsdorff synt. Turussa 1791. Koljouwirran taistelu 1808.
Margareta kuningatar -j- 1412.
Suomi jaettu tähteen laamannikuutaan 1435. Iso reduktioni
säädyissä päätetty 1680.
Kaarle IX f 1611 Tukholmassa. Kustaa Filip Creutz 1 1785

-s-

Tukholmassa.

Turun howioikeuden ensimmäinen istunto 1623. Uskonpuhdistuksen riemujuhla 1817; ja Suomen ewankel. seura perust.

Marraskuu

24

30 pciiwää

Muistiinpanoja:

'i T.
\"' ffl
Amatins
4P.'
SZ. Malatias

"

7 28

Lotat.

~

'

3 59
'

20] }•1. liri.

f*

23
7,36-3,51 24
olin. R. 7:2—12. Matt. 5: 1—12.
0«. Pyh.miest.P. ©3,43 a. 25
7 M. ingetter*
26
8 T. SBifießab
27
7,40—3,41
9 St. Teodor
28
(I
29
10"T. Martti Sutii.
§B.
30
11
Martti piispa
12 2. Konrad
©7,54—3,34 31
—^—^—^77^
atatt. 18;23-35.

O

F>l,l: 3-11.

,

Z'

"SÄ?

0,

1878 l. oul. arw.
SBalt »alt. l. obl. m.m. ano.
>.M,arw.

kmt.^luna.t.

1. Rautatien tultuohjc tawalliscsti muutetaan.
Vngl. 1880 l. tort. luu.
8 Mcrlnrins käy auringon
cbitjc (ci näy Juoniessa).
9- ,viöloriall!se» seuran wuosip.
13. Lentötähiiä tumallista rnntaannuin näkymissä.
15. Rauhoitusaika peltopyyn

»n.
-

suhteen aitaa.
Sotut. p. Marrast, 1 10. Nanst. 5 milj. I. tortolihypatius
14J3JL
S 0,41 a. 2 put lunastetaan.
15. T. Leopold
3 27. Uusi tirttowuoii alfaa.

13, 5.

32

©.

Muistettawia tapauksia liisiä
1. Kustaa IV Aadolf syut. 1778. Talousscurau ensimuiäineu
istunto 1797. Fauna ja Flora seura perustettu 1821.
2. Pietari Brahe Turuu yliopisto» lausleri 1646. (fusinnuäinen
niaanwiljelystotous pidetty

-I.

5.

6.

7.

8.
9.

Turussa

1847.

Turun piispa Johannes I tulee arkkipiispaksi Upsalaan 1290.
Pontus de la ©arbte huttu» Narowa-jotcen 1585.
Liiyeuiu taistelu ! Kustaa II Aadolf -f- 1632.
Robert Henrit Rehdiuoer tulee Suomen asiain wnltiosihteerilsi
1811.
Kaarle X syut. 1622. Rnhamnutos määrätty 1865.
Kaarle Armfelt synt. Inkerissä 1666. H. G. Porthan synt.
Wiitllsaarella 1739.
'

10. Tuoteplatatti annettu 1724.
11. Sten Stuure saa Suomen läänitytsetsi 1497. Kaswatusopillisen
yhtiön walmistllwa totons 1863.
12. I. ©. Tuncker syut. 1774. Suomalainen deputation! totoon*
tuu ensikerta Pietarissa 1808.
13. Merenalainen sählölennätiu-johto Ruotsiin walmis 1860.
14. 9 komiteaa asetetaan waltiopäiwaasioita walmistelemaan 1862.
15. Waltaneuwos Klans Äatcnpoita Tott synt. 1616.

w. 1881

Movember.

25

Muistiinpanoja:
16 K. (fbnutitb
08,5—3,25 4 Jos palkollinen mnnttaa toi17 T. aininn
5 festa seuraknnnastn.niin an18 P.
6 takoon kohta nmnttotirjansa
fimttä
19 L. Lambert
Q 8,12—3,19 7 isännälle, joka Minneistään
14 ftäiwässä antaa
kirkko2 Tess. 1:3—10. Matt. 25: 31—46.
herralle.
8
201©. Tuomiosunn.
O 6,1 e. 9 Sananlasku:
22|2:. Cecilia
10
siltojo tekee,
23!K. Klemens
08,22—3,11 li, Simo
Martti
maata wahwistaapi,
12
24>T. Kristogonns
aisoja panee,
hatarina
13 Sintti
Nitolans niwoopi kiinni.
26'& Dagmar
Q 8,28—3,6 14
Nom. 13:11—14. Matt. 21:1—9.
27 S. 1 S. Adwent.
15
28 M. ©teit
J 1,41 e. 16'
29 T. Saturnimis
17!
30 K. Antero
8,37—3,0 18

sen

2llM.s?eliodoniz

i

255.

kuussa entisiltä

ajoilta:

16. Prowessori Pietari Sata 1' 1779.
17. Inhana 111 f 1592 Tukholmassa. Katarina II f 1796 Pietarissa, tzelsiuki palaa 1808. Fabian Laugenfliöid syut.lBlo
Sääksmäellä.
19. Olkijocu plltkosowinto 1808. U. M. Sprcngtporten Suonien
kcnranliknwcrnööritsi nimitcttty 1808.
20. Narwau taistelu 1700. Kreiwi Berg eroaa tcnrcmlitnwernööriuurasta 1861.
21. Pietari Brahe saapuu Turkuun keuraalitnwernörinä 1637.
Pietarsaari perustettu 1660.
22. Rcduktionitoimi jätetään kuninkaan waltaan 1682,
23. Kaarle Kmmtinpoika Norjan kuninkaksi kruunattu 1449.
24. Kaarle XI synt. 1655 Tukholmassa.
25. Elisabet I keisarinna 1741, Kustaa Gabr. Hällström synt. Ilmajoella 1775.
26. Turun yliopisto uudestaan wihitty 1722. „Daniel Hjort" ensikerran näytetty 1862. Mopftilllshuone wihitty 1870.
28. Uusi teciteri Helsingissä wihitty 1860.
29. Joensuu perustettu 1848.
30. Wiipnrin pamaus 1495. Kaarle XII -j- 1718. Mustialan
maanwiljelysopisto perustettu 1837.
•

2

Joulukuu
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31 päiwää

M«!stiinpan«ja:

Marrast. 19 IM. raut. l. obl. arw. Ionl»-

1 T. Eligins
2 35. «entä

20 kuussa.
(D 8,43—2,56 21 I. Wen. Gnssl.lB73l.kork.lnu.
l. Toripäiiuä Kajaauissa.
i»s,n,
'•'• s?i,i,f ,loln ''" 1 l5
Ulllt 1 5. äUelfein tätjbettineti rnnn
4 ©. 2 E. Slbiucnt.
22 pimeneminen, aitaa 5,7 eht.
©0,53 e. 23 ,i„ 6 18 fnuriuunaKaan j»
5 3JL ©«**««
6 T. Nikolaus (Niilo)
24 8,29 loppunut.
8,51—2,52 25 7 Markkinat Kolarissa.
7 S. Agaton
8 T. Mar. sik.
26 s. T Dr jp;iiu,a Korpisel«ss«.

3L. Sefanias

■

,-"

-'

-

9P. Anna
Judit

"'•

2

10 &

©8,56-2,51 28

1 tor. 4:1—5. SKott.ll:2—lo.

77v^~5 "r^-äiir^z^ifc

afeSfisr
W
iti* £,
16

8

<y„„,,K

%?t
69,1-2,49

P.'

joensuussa

ja.

M,

"„

Nurlnetsessa.
11 '» 10 ""}&•
16. Marttiuat «ittilaM.
•>

„

00

22 20

Sfufufaufip«ätt.fan=

satm.ll.tt. sen.inarissa ja ton-
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Mnistettawia tnpautsill tässä
1.
2.
3.
4.
5.

I 1- 1825. Suomen tieten tutkintoa niaabittu wirtamiehiltä 1851.
Paiiiowaftauden fafi annettu 1766. Mattias Aleksanteri (sasm'u fijiit. 1813 Tcrwolassa.
Porwoo saa kaupuussiuoitcudet 1516. Heinola 1779. P. 3.
Aladh synt. 1746.
Luudin taistelu 1676. Saatto Tcnaström synt. 1755 Kokkolassa.
Kristina ja Naahe perustetut 1619. Pittäranuau wastikniwos

Aleksanteri

saapi oikeudet 1832.

Kirkkolaki annettu 1809.
Kristina kuuiuffatar ryhtyy hallitukseen 1644.
Kristina 1626. Asetus taupuntien tunnallißhcillitntsesta 1873.
Kustaa Aadolf synt. Tukholmassa. 1591. Tehtaanisäntä N.
il. Arppe f Waitsilcissn 1861.
10. h. (SS. Porthan tulee prowessoritsi 1777. Yrjö Koskinen synt.
Waasassa 18!0.
11. Waltiopäiwia luwattu 1808 ja 1861. Saupunfein palowaknntnsyhtiö pcrust. 1832.
12. Waihto- ja lainakonttori (Suomen pantti) perustettu 1811
6.
7.
8.
9.

s.

Turkuun.

13. Albrekt

tnninssas Tnrnssa

Stuure wcinh.

-s-

1503.

ja wolloittaa linnan 1864. Sten

1881

lecember.

s

27

es

?

1? & SgnattuS
Q 9,4—2,49
,yi1.4:4— 7. Ioh.1:19—28.
18©. 4 ©. Adwent.

H, 21.
5

'

W.

«j

Muistiinpanoja:

(Tuomaanftäiwä). Ennen

tätä patinaa pitää lampuodin, touotta ennenkuin wuotrajatiet loppuu, jos hän tahtoo wuokraaniasta tilasta ja

7
8
toilje[emije§tä itseänsä
6,47
a. 9 ylössanoa, tätä ylössanomisTuomas apost. ©
9,7—2,50
10 ta toimittaa.
loosep
(D
11'21. Satoallineit ylöskantopäiIsrael
Jlbant, (vetoa 09,8—2,52 12 wä maalla.
21. Markkinat Kuusamossa.
Es. 9: 2. Luut. 2:1—20.
Inarissa.
13, 29
25|©. ftoulupiiittiä
Joulukuussawlllitsewat
'ly.tk. 6:8—25: Matt. 23: 34—39. " mat
Kllnsanwlllistus-seuran
26 SÖI. Solmitut v14; haara-osllst. toimikuntansa.
27 T. Sot), ewank.
J 10,21 e. 15 31. Ne, jotta eimät ole tottu28 S. SBtatt. last. p. 09,8—2,50 16! neet pttllmällii kirjaa tuloiZ17 tanfa ja menoistansa, tetetoät
29 T. Tuomas pispa
30 P. Satoib (Saatot)
18 toitfaagti,jog aloittamat täs31 L, 2>,lwec.ici
G 9,8—2,59 19 ta päiwllstä.
I!,M.

20 T.
21 K.
22 £.
23 P.
2-1 i.'.

sen

lakop

useam-

!

:

„

luussa entisiltä

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

ajoilta:

Eerik Fleming -j- 1548. K. E. Mannerheim s. 1759. g. W. Pipping
s. 1783. Wänr. Stoolin Tarinat ilmestywät, I 1848, 11 1860.
Tammisaari saa kaupungin oikeudet 1546.
Lauri Gabr. »on Haartman -s- 1859. Siwiilileski- ja orpokassan perustaminen säädetty 1824.
Johtokunta tostenpertkanksia Marten päätetty 1799.
Maunu Latolukko t 1290. Kaarle XI ryhtyy hallitukseen 1672.
Niilo £nbtoif Arppe s. 1808 Kiteellä. Asctns maakaupasta 1859.
@abr. Rein synt. 1800 SäciSfeSfä, Siä). taatto Nordström

Turussa 1801.
111 synt. 1537 Tukholmassa.
Juhana
22. Ärjö August SBattin nousee Smai-wuorelle 1846.
23. Klaus Fleming lähtee Nuijasotaan 1596. Aleksanteri Is. 1777.
21.

24. Sissipäällikkö Tapani Löfmiug synt. 1689. Kaarle XIIm armeijasta 4,000 miestä kuolee miluun 1708.
26. Uskelan kirkko wajoo maahan 1825. Arkkipiispa Jaakko Tenaström 1- 1832.
27. Mattias Calonius synt. 1737. Kustaa Aadolf Reuterholm 11813. Asewelwollisuuslnki annettu 1878.
80. Piispa Martti Stytte 1' 1550.
81. Fredrika Bremer f 1865 Arstassa. Aleksis Kiwi -f 1872 Tuu-

sulassa.
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Asewelwollisuus-Kalenteri.
ssammikuu.
15 p.

Enncu tätä päitoä tulee sinä wiioima ariuauhciton
alaisten ascwelwollisten, jotka fjaluatuat täyttää asewclwollisnntensa
wapaaehtoisina, ilmoittaa tämä halunsa kutsmnatoimiston tytönä.
(Ascwclwullisnnslaki lonlnk. 27 p. 1878 § 31).
Niinikään ennen tätä päiwää pitää papiston antaman
lutsnntlltoimistollc luettelo asewclwollisnnden itään tulleista henkilöistä. (§ 53).
Ennen samaa päiroää tulee myös henkikirjoittajien antaa

tntsiintlltoimistolle heidän snoritettawat lncttclonsa asewelwollisunden ikään tulleista. (8 54).
Ennen samaa päiwää on hakemus Ijelpoituffesta asewelwollisuuden täyttämisessä jätettäwä asianomaiselle tutsuutatoimistollc
tahi fen puheenjohtajalle. (§ 58).
«Helmikuu.
nittuiu

Ennen tämän

fuitit

tutsuutatoimistoin
laitettuina

loppua pitää

ascwelwollisuuslaissa ntat=
tehtäwät kutsunta- ja täydcuuysluettclot
asianomaisille kunnallis

ja otteet niistä
toalmitffi
hallitnksillc lähetettyinä. (8 59).
olla

Maaliskuu.
Tämän tunu edellisen puoliskon kuluessa owat nsewelwoUtsuuslllissn mainittuni kntsnntatoimistoin tnnnallishallitntsille lähettämät otteet kutsunta- ja täydennysluetteloista kunnallishallituksien
huolesta kirkoissa kuulutettawat kahtena sunnuntaina perätysten.
Samoina sunnuntaina pitää myöskin knulutettamau kutsumus kuntakokoukseen näiden otteiden tarkastamista »varten. Otteet otoat
sitten ynnä kuntakokouksessa laaditun pöytäkirjan kanssa lähetettäwät
takasin tutsuntatoimistolle ennen tämän fuun loppua. (§ 59).
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Huhtikuu.
15 p.

Tämän päiwän ja Kesäkuun 24 päiwäu wäliseuä

aitana tapailtiin yleinen tntsnnta ascwelwollisuuden täyttäniiseen ja
arwauheittoou astumiseen. (§ 60).
S. p. Viinen tätä ftäiwää tulee nseluclwollisunslaissa mai=
nittnin lännitoimistojen toimittaa asianomaisille tntsnntatoiinistoille
määrätyt luettelot asewelwollisnnden isässä olcwista, jotka rikoksista
pidetään wantcndessn. (§ 63).

FcinäKu».
<Hnneu tätä päiwää pitää ascwellullllisnnslaissa mätä
nittiiin lntsuntatoimistoin lähettää lääuintoimistoillc kntsnuta- ja
täydeunysluettelot ynnä ntiljin tnulnwain asiakirjain kanssa. (§ 75).
<Hnnen tämän fiinit loppua omat ascmclwollisnuslaissa mai=
mttuiit läänintoimistoin tchtäwät yhtecnwedot tntsnnta-ja täydennysluetteloista lähctcttämät senaatiin. (§ 75).
1 p.

floftmt.
Viimeistään ennen tämän knnn loppua on ilmoitus, miten
keis. senaati tcuraalituwcruörin kanssa on jakanut asewelwollisten
lukumäärän eri läänien kesken, asianomaisille läänintoimistoille nnncttawa.

(

§

76).

5l)l)5littll.
15 p.

Wiimeistään ennen tätä pätmää on tieto asewelwollisuuslciissa maiuittuin läänintoimistoin tekemästä jaosta, joka kostee tuutien asetcttawicn sotamiesten lukumäärää, toimitettawa asianomaisille kntsnntatoimistoille. (§ 78).
Onnen tämän tunn loppua tulee asewelwollisuuslaissa maU
nittnin kntsnntatoimistoin määrätä, kutka sotapalwelukseen kutsutuista owat wakiuaisce» palwclukseeu käskcttäwät. (§ 79).
ioliafittii.
Tämän knnn edellisenä puoliskona omat luettelot Mäkinaifeen sotapalwelukseen «alituista Hentilöistä kustakin kunnasta asianomaisten kunnallishallitusten toimesta saarnastuoleista tuulutetta»oat kahtena sunnuntaina perätysten. Niinikään omat nämät luettelot Lokakuun edellisenä puoliskona pidcttäwät jokaisen saatawilla
tuntlltuwassa tahi raasturoagja tahi muussa ilmoitetussa paikassa.
(§ 84X
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Maailman Esiwaltiaat Ruhtinaat.
Kuningas Wilhelmlll synt.lBl? ast. Walt. ist. 1849.
Kuningas Leopold II
1835
1865.
II
1825
1831.
zkuningas
Don
Pedro
Brasilia:
1879.
©gpania:
1858
Kuningas Alfous XII
1837.
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I
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3aaoaui:
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Keisari
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Frans Josef
Mouts Hito

Suaitgfit
Kuningas Yrjö I

Rumania:

Satsa:

Keisari

Serbia:
Tanska:
Tnrkininna:

.Hospodari Milan IV
Kuningas Kristian IX
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1848.
1867.
1845.

1863.
1858.
1856,

1860.
1872.
1848,
1861.
1866.
1871.
1868.
1863,
1876,

Tasawaltain presidentit.

hhdiMu.: N. B.
: Jules

Hayes walittu 187?
1879
Grcwy
„

4:ksi wnodetsi.
7:ffi

T:ri O. SBetti.

Paawi Roomassa: Leo

XIII synt. 1810, walittn 1878.
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Keisarillinen Perhe.
ALEKSANTERI II Nitolajewits toto Weuäjän maan

Keisari ja
ttferoaltta§, Puolan tuniuczas, Suomen suuri-ruhtiuas t). m.
syntynyt 29 p. Huhtikuuta 1818, noussut »valtaistuimelle 3 p.
Maaliskuuta 1855.
Aleksanteri Aleksandrowits !>perintöritytinag syntynyt 10 p. Maalistuitta 1845, nainut
p. Maaliskuuta 1866 «toria Feodoroiumin Tanskan kuninkaan tyttären syntynyt 26 p. Marraskuuta 1847.
Heidän lapsensa:
Nikolai Aletsandrowits syntynyt 18 p. Toukokuuta 1868.
Arjö 3f(etjanbroiuit§ syutynyt 9 p. Tonkolnnta 1871.
fenia Aleksandrowna syntynyt 6 p. Huhtitnnta 1875.
Mikael Aletsandrowits syntynyt 4 p. loulutnuta 1878.
Wllldimir Aleksandroluits syntynyt 22 p. Huhtikuuta 1847, nainut
1874 Maria Pawlowuan Meklcnburg-Schwerinin prinsessan
syntynyt 14 p. Toukokuuta 1854.
Kolme poikaa.
Aleksei Aletsandrowits syntynyt 14 p. Tammikuuta 1850.
Maria Aleksandrowna syntynyt 17 p. Lokakuuta 1853, naimisissa
S. Britannian prinssin (Sbinburgiit herttuan Alfredin kanssa
jota on syntynyt 6 p. Elokuuta 1844.
Sergei Aletsandrowits syntynyt 11 p. Toukokuuta 1857.
Pawel Aletsandrowits syntynyt 3 p. Lokakuuta 1860.

H. M. Keisarin »veljet ja sisaret:
Konstantin Nikolajewits syntynyt 21 Syyskuuta 1827, nainut 1848
Aleksandra losefownan, @atfi=9llteitöurgiu ftrinscssan syntynyt 8 p. Heinäkuuta 1830.
Kolme poikaa, kaksi tytärtä.
Nikolai Nikolajewits syntynyt 8 p. Elokuuta 1831, nainut 1856
Aleksandra Petrownan tzolstein-Oldenburgin prinsessan syntynyt 2 p. Kesäkuuta 1838.
Kaksi poikaa.
Mikael Nikolajewits syntynyt 25 Lokakuuta 1832, nainut 1857
Olga Feodorownan Badin prinsessan foitt. 20 Syysk. 1839.
Knusi poikaa, yksi tytär.
Olga Nikolajewua fontyityt 11 p. Syyskuuta 1822 naimisissa 2Bi'tr=
tenbergitt kuninkaan Kaarlen I kanssa.
Toisen jo kuolleen sisaren laftsia otoat keisarilliseen perhcesen myös
imiluwcit Leuchteubergin herttuat ja herttuattaret.
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Suomenmaan korkeimmat Virkamiehet.
Sortein hallitus.
Kenraaliluwcruöiiri: Sireimi lUifofni Adlerbern, kenraali y. ni.
Keuranliluwernöövi» apulainen: w. t. Wapaaherra Bernhard Indrenius, kenraali t). m.
Ministeri waltiusihtecri: Wapaaherra (Sentti Stjeruwall-Walle^u,
todellinen salauenwos i). in.
Ministeri waltiosihteerin apulainen: Wolter Hafintir Paliuroth,
tob. loalrtoneutoog y, m.
Keisarillinen Suomen senaatti: Puheenjohtaja: Keuranlituweruööri.

Oikeus osasto: Juhana Philip Palmun, puheenjohtajan sijainen.

Juhana Daniel Dahl, senaatori.
Viktor Wasastjerna, seuaatori.
Aleksanteri August Brunou, senaatori.
Fredrik @eitel, senaatori.
Lauri Teodor v. fettens, senaatori.
Paawali ©emit Forsman, fenaatori.
Kaarle Kustaa Öhrström, fenaatori.
Sune Birger Inhana Björksten, fenaatori.
Kaarle August Nybcrgh, fenaatori.
Talous osasto: Wph. Juhana Maurits Nordcustam, puheenjohtajan sijainen.
Siwiili toiminutta: Albert Werner Nhkopp, seuaatori.
Henrik Juhana Wilho Zilliacus, senaatori.
Waltiowarain toimituitta: Klaus .'german Molander, fala=
nenwos.
Viktor von Haartman, senaatori.
Kamari toimit»!,
Teodor Thilen, kenraalilnntnantti.
@ota=afiaut toiniitunta: Knut Furuhjelm, salaucuwos.
Kirtollis-asiaiu toimikunta: Henrit Aadolf Mcchelin, tub.
»ualtioueuwos.

Maanwiljelyn toimikunta: Ostar Norrmen,

feitaatori.

Wph. Edward af Forselles kenraaliluutnantti.
Wph. Bernhard Indrenius.

Proku raato ti: Kaarle Aadolf Sederholm.
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Howioikeudet.

Surun howioikens Presidentti: Kustaa Fredrik Rotkirch.
Wnasan I)oit)iotfcua Presidentti: Selim Vtbom.
Wiipnrin howioikeus Presidentti: Eemil Lönnblad.

Hallinto.
Kcuranlikuwernöuvin kanslia: Tirehtori: Fredrik Lerche, tod. waltioucuwos.
Kuwcruöörit: Uudenmaan lääni: Irjö von Sltftnit kcnraaliluutnantti
Hämeen lääni: Edward o. Ammondt, kenraalimajuri,
luopion lääni: Kaarle o. Kramer.
Mikkelin lääni: Hjalmar Nordenstreng, kenraalimajuri.
Oulun lääni: Kaarle Juhana lägerhorn, waltioueuwos.
Turun lääni: Kreiwi Kaarle Maunu Creutz.
SBaafan lääni: Wapaah. Kaarle Kustaa Fabian Wrede.
Wiipnrin lääni: Kristian Teodor Oter-Blom, tcnraaliluut
nautti.

Keskus-Wilastot.
Suomen Pankki: Esimies: Waftaah. Kustaa Aksel Samuel U.Troil,
Siionien wllttiokllutturi: 3)lttireljtort: Sitstus Viktor (snlain,>!>!<>,
Sääfitttä hallitus: PäNtirehtori: to. t. Knut Feliks v. Willcbraud,
tod. waltiouciiwlls.
Posti» johtokunta: Postitirchtori: Fredrik Andersin, tod. toaltto=

ueuwos.

Mciste» rakennusten ylihallitus: Ilitirchtori: Aksel ,Hampus Siat
sironi.
Paiuu-nsiai» ylihallitus: Pnhccnjllhtaja: fiubtoil§eintMrger, kanslianenwos.
Tilastollinen wirasto: Tirehtori: Kaarle (Sentit Ferdinand Ignatius, f. tohtori.
Tullin ylijohtokuntn:
majori.

Mitirehtori: Konstantin

Wikman, kenraali-

ylihallitus: Mitirehtori: Bernt Otto Nymalm,
Tie- ja wesiyhdistysten ylihallitus: Mitirehtori: Inlins u. Wmt-witz, kenraalimajori.
Waltion rautatiet: Dlitirehtori: Urjö Strömberg, ioatttoitenlu.

Manmittllutsen

Metsänhoito hallitus: Mitirehtori: Aleksanteri af Forselles.

Kalastusten Kaitsin: Antero Inhana Malmgren, prowessori.

3!

Kirkko- ja opetuslaitos.
Mopisto: Kansleri: b. k. k. perintöruhtinas.
Kanslerin sijainen: Inhana Philift salntén.
Rehtori: Saatto Juhana Wilho Lagus, tanslianenwos.
Hippntuuuat: Turun: Edward Bergeuheim, arkkipiispa
Porwoon: Antero John Horuhorg, piispa.
Kuopion: Robert Wnlcutiu Frostcrus, piispa.
Kouluylihallitus: Mtirchtori: Lorentz Leonard Lindelöf, toattio=

ncuwos.

Kansakoulujen hlitarkastaja: Uno VynuNiis, f. tohtori.
Polhtrtuilliue» opisto: Tirehtori: @rnft Edward Qwist, toht.

Sotawati.
Komeutlljll-Piinllitkö : Kenraaliknwernööri.
Komentaja: SÖM, 3)rjo Gdward Ramsan, kenraalimajuri.
MeKsotniMi: Komentaja: SuStaa Fed«ley, lat liiMn kapdeeui.
Luotsi- ja majaktaiaitos: Tirehtori: Justus Eriksson, koutrcamirallli.
Snomc» kadettikoulu: Tirehtori: Fritiof Neowius, keurnalimajnri.

Merkkien ja lyhennysten selityksiä.
I Aurinko. O Uusikuu. JEnsimmäinen neljännes. Täysitun. C Mimeinen neljännes. S. lihomatta tirjaiin. merkitse pyhäpäiwää. 25 lihomalla painettu numero merkitsee Wenäjnn krunnnn
pyhän. n. aamupciuvällä, e. ehtoopäiwällä. ©9,49 a. on luettawa:
kuu syntyy kello yhdeksän ja neMlönttnentäößbelfSn minuuttia
kello yhdeksän ja neljä miaamulla. O 9,4—3,8: aurinko
nnnttin ja laskee kello kolme ja kahdeksan minuuttia. Auringon
ja lasku on ilmoitettu ainoastaan fcSfiroiiffoiua ja launntninn, silloinkin jolloin merkki joskus tilan ahtauden wuoksi on
siirretty wähän syrjälle. Ajat omat jota paikassa määrätyt Helsingin ajan mukaan.
Numerot Muistiinpanojen" edellä merkitsemät ftäiwamäärää.

nousee

uousu
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Seuraawista lainoista
on niuistiinftanoissa ilmoitettu milloin laina-oblicmiionit «'luotaan
ja milloin niiden tortoliput lunastetaan.
waltion
Suomen
kotimaiset lainat lahjoi- Sorto: Lyhennys:
tnsmaiden luncistamiscksi toto. 1872,
1873, 1875, joista on 100, 500 ja
4j °/ 0 Kot., lahj. l.
1,000 m. suuruiset obligationit
Suomen waltion M. 81. U. Rotschildin
kanssa tehty laina w. 1862, j. on
100—200-500-1,000 Thalerin obl. 4j °/» Rotsch. 1862 l.
Suomen waltion ©rlaugcr ja Poikain
kanssa tehty laina w. 1868, j. on (i
% (Sri. 1868 l.
100—200—500-I,oooThalerin obl.
Suomen waltion M. SI. U. Rotschildin
kanssa tehty laina w. 1874, josta
on 300-600—1,500-3,000 Saksan
4j «/„ Notsch. 1874 £.
markan obl
Suomen waltion Srlanger ja Poikain
.

.

tehty palkintolaina to. 1868,
josta on 10 Thalerin obl.
Suomen hypoteetti-yhtiön kotimainen laina, josta on 500—1,000—5,000 Sm

kanssa

...

markan obl.
Suomen hypoteelki°»hti»n M.A.v. Rotschildin kanssa tehty laina w. 1865, josta
on 100-200-500-1,000 Xl), obl.
Helsingin kaupungin kotimainen laina »vesijohdon rakentamista warten to.
1876, josta on 200-500-1,000 m.
obl.
Wennjän toaltion palkintolaina tonobelta
1864, j. o. 100 Rnpl. obl.

0

%

Walt. pait. l.

5 °/„ §pp. kotiin,

........

4|

5

I.

°/0

tzyp.

Notsch. l.

°/°

Hels.

toefij. I.

...........

s°/„ 2Bcn. 1864 palf.l.
1866,
5 °/„ Wcn. 1866 palk. l.
Wenaläis-Englantilaineu rautatiemaitta to.
1870, j. o. 50,100,500,I,oooputit. obl. 5 °, Wen. Euc,1.1870 1.
1871,
5 °/«
1871 1.
1872,
5 °/,
1872 l.
o/
1873,
5 0
1873 l.
1875,
1875
4z°,,
o/
1880,,,
18801,
4 0
Unkarin waltion Rant. I. w. 1868, j. o. 12,
60, 120, 240 puut. obl
5 °.'„ llnf. rant. l.
Ranskan toaltion 5 miljaardili laitta to.
1871, j. o. 100, 200, 400 franciu obl. 5° . 0 Rnusk. 5 uiilj. l.
.
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„
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„
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Keisari Aleksanteri II. Suomen Suuriruhtinas.
oroat Suomen ja Wenäjän miehet roiime oivina muistelleet hallitsijatansa; aiheena on
enimmiten ollut joku surkea tapaus. Nihilistien wchkeet,
murhayritykset keisaria ja waltakunnan korkeimpia wirkamie<
hiä wastaan oroat täyttäneet kansalaisten mielet surulla ja
kauhistuksella. Mutta eipä ilonkaan aihetta ole puuttunut.
£aroa((ista

useammin

Olemmehan äskettäin wiettäneet roiibettäfotmatta wuosipäiHänen Majesteetinsa astumisesta hallitusistuimelle.

roää

Arwattawasti mnistclewat kalenterin lukijat mielellään
aikaisempiakin tapauksia hallitsijamme elämästä, luettelemme sentähden tässä pääkohdat hänen elämäkerrastaan ja
hänen tärkeimmät hallitustoimensa.
Keisari Aleksanteri II syntyi Moskowassa 29 p. Huhtikuuta 1818. Hänen »vanhempansa oliwat silloinen suuriruhtinas, sittemmin kejsari Nikolai I ja tämän puoliso Aleksandra Feodorowna, Saksan nykyisen keisarin sisar. KasroatuS oli, niinkuin jo arwatakin sopii, erinomaisen hywä,
niin että nuoresta ruhtinaasta warttui monipuolisesti siwistynyt mies. W. 1841 28 p. Huhtik. nai hän Hessen
Darmstadtm nuoren prinsessan, Maria Aleksandrownan,
jota awioliitto, niinkuin kukin tietää, on ollut siunattu usealla perillisellä.
Maalisk. 2 p. 1855 kuoli keisari Nikolai, ja siitä
lähtien on Aleksanteri II Wenäjän, Puolan ja Suomen wal°

,'!?

tias. Aika oli waikea ja kysyi täysin määrin woimia ja
kykyä hallitsijalta. Itämainen sota raimosi. Turkki, Englanti ja Ranska, pienemmistä walloista puhumatta, oliwat
Wenajän wihollisia. Tila ott muuttunut fotoin anvelutta-

waksi. Sota oli tuonut ilmi kaikenlaisia »väärinkäytöksiä
fotatoäen järjestyksessä ja muussakin hallinnossa Wenäjällä.
Nauhaa taNvittiiu ennen kaikkea. Nuori keisari julistiliu
kohta hallitusistuimelle uoustessaau: „tal;bon rauhaa, mutta
knnniallisilla ehdoilla". Kunniallisia ehtoja ei kuitenkaan sil-

loin wielä tuoifu saada, ja sotaa täytyi sentähden pitkittää.
Sewastopolin »viholliset kyllä walloittiwat, mutta turhaan
pommittuöat he Viaporia. Wenäjätä kukistamaan ei heidän woimansa riittäneet. Tämän huomattuansa suostuimat
he rauhaan, johon Wenäjäkiu ilman häpeältä saattoi ruweta.
Rauhanteko tapahtui Pariisissa 30 p. Maalisk. 1856.
Miekkojen kalske oli »vaiennut. Rauhan toimiin oli
nyt ryhtyminen, jotka kyllä netin kaipasiwat aimo miestä.
Sodan tuottamat mammat oliwat suuret; mätää ja lahonnutta oli sen lisäksi jo »vanhastaan äärettömän Paljon tai»
killa aloilla Wenäjän yhteisknnnallisissa ja »valtiollisissa
olotpa, Innolla ja todenteolla ryhtyi keisari parauuuspuuhiin.
Keisari Nikolain aikana oli hallitus monella taMoin estelalamaisten matkustelemisia ulkomailla; nyt
Venäjän
fat
tettiiu esteet. Rautateitä rakeunettiiu niin
määrin,
että Maikka niitä sodan päättyessä oli »vaan joku fatatnäärä
»virstaa, löytyy niitä nykvjään noin 25,000 »virstaa liikteette awattnina. Paljon rakennettiin kauamiakin. Kauppa
pääsi täten »virkistymään. Sen ohessa parannettiin oikeudenkäynti, ja paikallinen itsehallintokin saatiin alkuun siten että
kussakin läänissä pantiin toimen »vuotuisia edustuskokouksia

snnressa

,'!'',

Siwistylsen lewiämistä on

keisari suuresti harrastanut. Hä-

aikanansa on jonkunlainen perustus Wenäjän kansakoululaitokseen laskettu, hän on myöskin koettanut järjestää kor-

nen

keammat koulut ja yliopistot paremmalle kannalle.
Mäkcrrotut toimet riittäisiwät jo ytsinänsäkin tekemääu
Aleksanterin hallituksen Wenäjälla merkilliseksi. Mutta onpa
tämä keisari tehnyt työn, jonka toertaista historiassa tapaamme toaan ani harwan. Hän on wapauttanut 23 miljoonaa talonpoikaa, jotka ennen oliwat orjia, ja tämän johdosta siunaa Wenäjän kiitollinen kansa häntä „WllMuttlljllNllllsll". Kaikki esteet, jotka tekiwät tämän toapauttamifen
fotoin toaifeaffi, woitti keisari. Hallitukselle nousemisensa
wuosipäiwänä 1861 julisti hän asetuksen, jonka määräysten
mukaan toapauttamiuen tapahtui wuosien 1863 ja 1870
wälilla. 3iyt ei enään löydy yhtäkään orjaa Wenäjän laajassa t»altafunnas[a.
Siirtykäämme omaan maahamme. Jo perintöruhtinaatta nautti Aleksanteri Suomen fanfan rakkautta. Meitä»
laiset tutnötniwat nimittäin jo aikaisin häneen, hän tim ww.
18261855 oli Helsingin yliopiston kanslerina. Riemulla
täällä sentähden terwehdittiin hänen nousemistausa hallitusistuimelle. Ia syytä oli Suomella riemuun, sillä Aleksanteri 11.-fen hallitus on ollut meille siunauksista rikas.
Wähäu ennen tuin lopullinen rauhanteko tapahtui,
käwi Aleksanteri Maaliskuussa 1856 Suomessa. Hau kiitti
Suomalaisia, sanoi heidän kaikkein sodan aikana tehneen toet*
wollisuutensa ja käski senaatin ehdotella, miten kauppaa,
merenkulkua ja teollisuutta pitäisi edistää, miten kanawia ja
rautateitä saataisiin toimeen ja miten kansakoululaitos maaseuduilla perustettaisiin. Suomen taloudellinen ja henkinen
edistys oli hallitsijamme (ilmamääränä.
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Sodan tuottamat »vauriot eitoät täälläkään olleet pieErittäinkin oli kauppa ja merenkulku lomin kärsinyt.
Hallituksen awulla kohosiwat nämä elinkeinot pian jälleen,
uusia, suuria höyrylaiwa-yhtiöitä pantiin toimeen. Kuopio
ja loeusuu faitoat tapulioikeudeu ja uusia kauppaloita perustettiin. Jo 1845 oli Saimaan fanaloan laiwamiseen
ryhdytty; tämä suuri työ päättyi 1858. Neljä touotta
jälkeen walmistui Suomen ensimmäinen rautatie Helsingin
ja Hämeenlinnan wälillä, joten nykyajan suurin keksintö pääsi
meidänkin etäisiä maita hyödyttämään. Maanwiljelystä ja
sen siwuelinkeinoja autettiin niin ikään, Waltio kustansi
maanwiljclys-opistoja, asetti maanwiljelysneuwojia, ja järjesti kruunun metsien hoidon, jonka piti olla mallina yksityisillekin. Suurena esteenä järjellisemmän maatalouden
toimeenpanemiselle oli warojen puute maanomistajalla. Sentähden perustettiin 1860 maanwiljelyslainoja warten ©ito*
o.
men hypoteekiyhdistys. Dleisemmällä tarkoituksella,
hankkimaan toaroja hyödyllisiin yrityksiin kaikilla aloilla perustettiin yhdyspankki, joka 1862 alkoi »vaikutuksensa.
Kaikki nämä toimet, niin tärkeät kuin ne oivatkin, jääroät kuitenkin syrjään kahden suuren jalon työn rinnalla, jotka
enemmän kuin mitkään muut kaunistamat Aleksanteri ll:sen
nimeä meidän aikakirjoissamme. Niinkuin hän Venäjällä
on orjien »vapauttaja, niin on hän Suomessa meidän »vanhan, »vapaan hallitusmuotomme eloon herättäjä ja meidän kansallisen kielemme asettaja sen luonnollisiin oikeuksiin.
Niiu kauan kuin Suomi oli Ruotsiin yhdistettynä,
nauttiwat Suomalaiset samoja oikeuksia kuin Ruotsin kansa.
Ia muistaminen on, että hallitusmuoto Ruotsissa jo ammoisista ajoista oli ollut »vapaamielinen. Suomen edustajat
istuiwat ruotsalaisten toweriensa rinnalla »valtakunnan asiniä.

sen

s.

to

oita ratkaisemassa »valtakunnan yhteisillä waltiopäiwillä.
Tuli sitten fe sota, joka eroitti Suomen Ruotsista. Wuonna
1809 sodan wielä kestäessä kntsui keisari Aleksanteri I Suomen waltiosäädyt kokoon Porwoosen. Täällä wannoiwat
säädyt panette uskollisuutta, ja hän taaS wannoi noudattamansa ja pyhänä ftitäwänsä Suomen perustuslait. Wieri
wuosia, »tm wuosikymmeniä. Waltiopäiwiä Suomessa ei
euään kuultu eikä nähty. Sijat oliwat muuttuneet. Useimmat hallitsijat pelkäsiwät kansan osanottoa maan yhteisiin
asioihin, ja niin teki keisari 9iifotaifin, Aleksanteri I-sen
nuorempi weli sa seuraaja. Ia mikä oli wielä pahempi,
kansa, wielapä siwistyneetkin säädyt unhottiwat wähitellen,
etfet laki myöntänyt hallitsijalle rajatonta toaltaa, tahi
ainakin tyytyiwät siihen, ett'ei kansan edustajia enään
kuulusteltu. Näytti siltä, kuin Suomi pian kokonaan kadottaisi waltiollisen wapautensa. Mutta koittipa taas parempia aikoja. Meidän herrassäätymme rupesi jälleen harrastamaan maansa edistymistä. janalla runoudellaan istutti meidän suurin runoilijamme Juhana Bitbt»if Runeberg
fen sydämiin isänmaan rakkautta; ylewissa, ankarissa kirjoituksissaan osoitti meidän etewä waltio- ja tiebemiefyemme
Juhana Wilhelm Snellman, että se on fatala heittiö, joka
kansansa kohtalosta huolimatta tawoittelce ainoastaan omia,
aineellisia etujansa. Snellman opetti, että kulin kansalainen
on welwollincn tcoimienfa mukaan harrastamaan kansansa
edistymistä kaikilla aloilla. Tämä opetus waikutti. Ikään'
kuin wirwoittawa kewättuuli letutft uusi innostus läpi Suomen salojen. Riemulla huomattiin, että meillä on oma,
armas isänmaa, jonka eteen yhteisin woimin pitää työskennellä. Wä haikeammalla ikäwällä rumettiin kaipaamaan

entisiä Valtiollisia oikeuksiamme,

etupäässä waltiopäiwiä,
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joista

keisari

Nikolain

hallitessa

puhettakaan. Mntta kun päiten

et

kuitenkaan woinut olla

kuoltuansa

nykyinen suuri-

ruhtinaamme nousi hallitusistuimelle, silloin elpyi toiwo
«Suomalaisten sydämissä. Tiedettiinhän, että nuori ruhtinas rakasti kausau »vapautta; hän siis »vannaan, niin ajateltiin,

uudistaisi meidänkin »valtiollisen »vapauden. Ia hän
sen. Hän ymmärsi, ett'ei meidän maamme »voi menestyä, jollei hallitus saa kansan myötäwaikutusta ja apua tärteitten asioitten ratkaisemisessa. Ituuuistettcnva on Syyskuun 18 p. 1863, sillä silloin aloafi Hänen Majestcetiusa
teki

Suomen »valtiopäivät Helsingissä. Silloin alkoi uusi, edistyksen aikakausi «Suomen
Kauniissa awanspuheeö[aan lupasi keisari uusia toaltiopäiunä kolmen »vuoden kuluttua. Ne pidettiinkiin, ja pari touotta niiden jälkeen Huhtikuun 15 p. 1869 ulosannettiin meidän nykyinen waltiopäiwäjärjestyksemme, joka määrää, että waltiopäiwät aina »viiden
»vuoden kuluttua olvat kokoon kutsuttawat. Näin on »vapaan
hallitusmuodon, perustuslaillisuuden »vahtva pylwäs pystytetty meidänkin maassa.
Sanoimme, että Aleksanteri on Snomen kielen asettaja

maassa.

fen luonnollisiin oikeuksiin.

se

Seurauksena

Suomen yhteydestä

Ruotsin kanssa

oli

seikka, että rnotsi »vähitellen pääsi wirka- ja opetus- sekä
siwistyneitten säätyjen koti- ja puhekieleksi Suomessa. Ia
eipä tämä lohta silloinkaan muuttunut kuin »valtiollinen yhteys ratkesi. SBaéta lnn Snellman'»'»» ja muitten »vaikutuksen kautta rumettiin ymmärtämään, että „9?uotfalaifia me
emme enään ole, Wenäläisiksi emme woi muuttua, meibäu
täytyy siis olla Suomalaisia", wasta silloin rumettiin myöstin tajuamaan sitä määrettä, jota suomenkielinen kansa
sen kautta kärsi, että oikeudenkäynti ja kouluopetus tapat}*
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tui wieraalla kielellä. Sen ohessa alkoiwat isänmaanystäwät
waatia, että siwistyuyt sääty omistaisi raanaan kielen itsellensä, sillä ainoastaan siten woisiwat eri kansanainekset sulaa yhteen kansaksi, joka olisi kyllin wahwa kestämään kaikkia myrskyjä. Tänlaiset mielipiteet eiwät tuuleen haihtuneet. Lokak.
1 p. 1858 perustettiin eusinnuäinen suomenkielinen oppikoulu, ja Elot. 1 p. 1863 ilmestyi asetus, joka julisti Suomen kielen hhdenarwoisetsi ruotsin kanssa kaikessa, mitä
suorastaan koskee maan suomenkielistä »väestöä. Tämä asetus on Suoineu kielen tuki ja turma. Onpa kyllä totta,
että tuo yhdeuattuoisuus ei wielä ole likimainkaan niin suuressa määrin toteutettu kuin olisi woinut toiwoa. Wielä
nytkin seisoo Suomen kieli omassa kodissaan ujona tytärtentimänä owensuussa, ruotsin majaillessa pöydän päässä.
Mutta syy siihen ei ole keisarin. Osittain on syy siinä,
että meidän maassa on löytynyt miehiä, jotka omat katselleet karsain silmin, monasti estelleetkin, koulujen, opistojen
ja siwistyueen säädyn suomalaistumista. Suuri syy on
kuitenkin itse kansassakin, joka on ollut laimea eikä tarwittawalla loatppaubetla ole täyttänyt hywätsensä niitä oikeuksia, joita mainittu asetus ja muut sen jälkeen ulosannetut
sille snowat. Mutta onpa toki wiiine aikoina rahwas yhä
innokkaammin alkanut ajaa afiataitfa, esim. kannattamalla
suomenkielisiä opistoja, ja iDoimmepa sentähden toiwoa, että
luu keisari, meidän suuriruhtinaamme astuu hautaan, hänen
jalo lupauksensa on täytetty ja Suomen kieli kohotettu täyteen arwoou Suomen maassa.
Moni muukin toimi noilta ajoilta, jolloin meidän ivan*
ha hallitusmuotomme herätettiin eloon ja kielemme kohotettiin uuteen armoon, on wielä mainittawa. Wuonna 1860
sai Suomi oman rahan ja 1865 poistettiin pakkokurssi,

se

4s

maassa.

jolla Wenajän raha ennen oli käynyt meidänkin
Se
oli erittäin onnellinen asia, sillä kun Wenäjän raha jo kauan
on ollut huonossa, arwossa, olisi meille syntynyt suuria wahintoja, jos meidän yhä edelleen olisi täytynyt ottaa ivastaan rupla neljästä markasta, maikka se ei ole toimenkaan
arvoinen.
Kansakoululaitos pantiin noihin aikoihin hywälle alulle. Seminari awattiin Iywäskylässä 1863, ja
1866 ilmestyi nykyinen kansakouluasetus.
Kunnallishallitus maalla järjestettiin uudelle kannalle, jolla kuntalaiset itse
oppimat asioitansa hoitamaan.
Wiime Vuosikymmenelläkin on taloudellinen edistys
ollut suuri. Siitä oli teollisuusnäyttely Helsingissä 1876 hywä todistus. Rautateitä on suurella innolla
rakennettu ja rakennetaan nykyjäänkin.

maassamme

suru

110 ja
»vaihtelee yksityisen ihmisen elämässä,
hallitsijatkin saamat vuorotellen kokea onnea ja »vastoinkäymistä. Kaikki tapaukset Aleksanterin hallitusajalta eiwät ole
ilahuttawaa laatua. Puolassa syttyi 1863 ankara kapina,
joka wasta

suurella werenwuodatuksella saatiin tnkahutetuksi.

Sen jälkeen on Puolalaisten »viha kääntynyt keisaria itseäkin kohtaan. Kesäkuussa 1867, keisarin käydessä maailmannäyttelyssä Pariisissa, laukaisi muuan Puolalainen Berezewski häntä »vastaan pistoolinsa, onneksi toki osaamatta.
Ia Venäjälläkin on kauheita tapahtunut, jotka näyttämät,
että keisarin parannuspuuhat eiwät suinkaan »vielä ole pe*
ritte »vieneet. Siellä on syntynyt muuan salainen puolue,
Nihilistien, joka tahtoo kirkon, »valtion ja yhteiskunnan nykyisen järjestyksen kokonaan kumotuksi. Tähän puolueesen
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niminen mies, joka Pietarissa Huhtikuussa 1866 teki murhayrityksen keisaria ivastaan, tähän
myöskin Solowjcw, joka niin ikään Pietarissa Huhtikuussa
1879 nosti aseensa häntä wastaan, ja samaa joukkoa omat
epäilemättä nekin kurjat olleet, jotka sittemmin, jopa hallitsijan omassa linnassa, omat koettaneet lyhentää hänen elämätänsä. Jumala ei ole sallinut pahantekijöitten onnistua
heidän rikoksellisisfa aikeissaan; ehkä
hän keisarin mietä
yhteiskunnallisten
ja
olojen
parantuman
siweellisten
nähdä
Venäjällä.
Rauhaa naapuriwaltojen kanssa ei keisari, maitta hän
sitä suuresti harrastaa, kuitenkaan ole lakkaamatta woinnt
säilyttää. Kun kristityt Balkanin niemellä, jotka omat Venäläisten sukua, kärsiwät lomaa wainoa Turkin ikeen alla,
täytyi keisarin kewäällä 1877 ryhtyä sotaan. Taistelun
maineet me kyllä wielä muistelemme. Plcwnassa tekiwät
Turkkilaiset ankaraa wastustusta, mutta wihdoin saiwat Wenäjän aseet woiton, Turkin waltakunta masennettiin, ja
Aleksanteri on siitä lähtein monen miljoonan wapauttaja
Balkaninkin niemimaalla.
Turlin sodan wielä raiwotessa teki keisari Suomen
waltiopäiwille jo kauan odotetun ehdotuksen, että yleinen
wclwollisuus, joka wahäa ennen oli toimeen pantu Venäjällä, meidänkin maassa asetettaisiin. Waltiopäiwät hywäksyiwät ehdotuksen, mailtapa muutoksilla, joitten tarkoituksena
oli Myllää Suomen asewelwolliset omana, Wenäjän fotas
woimasta erillään olemana joukkona ja sen ohessa tehdä sotalaitos niin wähän rasittamaksi yksityisille kuin mahdollista.
Keisari puolestansa suostui näihin muutoksiin, ja täten pääfemät wastedes Suomen miehet itse tarpeen tullessa, efi»ifäinfä
tawalla maatansa vihollisten hyökkäyksiltä warjelemaan.
kuului

Karakasow

suo

ase-
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Min olemme kertoneet pääkohdat Aleksanteri ll:sen
Syystä on sanottu, että Suomen koto edellinen historia tuotin saattaa näyttää ainoatakaan hallitsijaa,
jonka aitana maa olisi henkisessä ja aineellisessa katsannossa
kehittynyt enemmän kuin Aleksanteri ll:sen hallitessa. Ia
kuitenkin on Suomi tällä ajalla kärsinyt mitä kainalimpia
fatohntofia. Mutta toatfta olemme edistyneet, olemmepa
sittenkin mietä takapajulla. Useimmat kausat oloat meitä
edempänä sekä taloudellisella että siwistytseukiu alalla. DU
teon tämä meille lehoitutsena uusiiu pyrintöihin. Rukoilkaamme fen ohessa Jumalaa, että meidäu »vastaisetkin ruhtinaamme täyttäisiwät kalliin tehtäwänsä samalla rakkaudella
ja menestyksellä luin nykyinen jalo hallitsijamme.

hallituksesta.

I. R. D.
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Keisarinna Maria Aleksandrowna.

Kertomus jalon hallitsijamme elämästä ja »vaikutuklukemattomia urotöitä ja »voittoja, monesti
»verisiä, »vielä useammin »verettömiä, joita ci historia itinä
ole unohtama. Waan onpa Aleksanteri llm mainehikkaassa
elämässä muniakin huomattawana kuin hallitsijan loppumattomat huolet. Raskaalta, kolkolta olisi roaltiffa »armaankin tuntunut hänelle, ell'ci hallitsijamme »valtiotointcn lomaajalta olisi saanut nauttia yksityisen elämän onnea, efl'ei hanfin olisi saanut lepoa ja »virkistystä rauhallisessa kodissa,
rakastettujen joukossa. Siitä että Aleksanteri II täydessä
määrin on tullut perhe-elämän siunatun onnen osalliseksi,
siitä että hän kodin suljetussa, pyhässä piirissä aina on

sesta moinitfee
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woinut luottamuksella etsiä lepoa ja kehoitusta uuteen jaloon
toimintaan miljoonien hyödyksi,
siitä on meidän kiittäminen sitä jaloa ruhtinatarwainajaa, jonka kuwa tässä on

nähtäwänä.
Monelle lienee wielä tuoreessa muistossa tuo yksiulcrtaisnudessaan »viehättämä kertomus keisarimme kosimiskertomus, joka jo puoleksi unhotettuna
matkasta 1841,
uudestaan saawntti yleistä huomiota keisarinna» kuoltua.
Nuori periutöruhtinas Aleksanteri lähetettiin lähes 23-wuotiaana Satsaan, lreimi Orlow ja Tolstoi johtajina, neuNonantajina. Waan tälläkin kertaa, kuten ruhtinasten nai
dessa tawallisesti on asian laita, kysyttiin sangen wähän
sydammen sisimpiä waatimuksia, tahi sitä wapaata, keskinäistä
taipumusta, jossa onnellisen avioliiton perustus on etsittäwä,
Kosimismatkalle oli tarkka suunnitelma määrätty. Salsan
naimaijässä olemat ja muka sopiwat prinsessat ja ruhtinattaret oliwat järjestetyt luetteloon, jonka mukaan piti matkustaa; ja ennen kaikkea oli huomioon otettansa, että keisari
Nikolai tiettävästi toiMoi tniniälfeen jommankumman Aaben'in Aleksandra ja Maria prinsessoista. Miljoonien
tulemalle itsewalliaalle hallitsijalle ei aiottu antaa sitä Maltaa, josta ei työtointaan alammaiueu tahdo itiini luopua.
Saan tässä kohden ci käynyt keisarin tahdon mutaa»;
silloin jo Aleksanteri näytti olemansa se, jota itse ja omintakeisesti tiesi tehdä päätöksensä. Sattumalta ja matkaohjelmasta poiketen oli hän päiwäksi käynyt Hessen-Darmstadt'in
ei tietänyt siitä
löytyi
ruhtinatar;
nuori
Maria prinmitään, että sielläkin
ei edes otettu luetteloon, koska hän siksi oli liian
nuori, kironlloinen, tahi muta sopimaton. Waan ikäpuolella ruokasaliin astuessaan korkea wieras ohimemiessä ta-

suurihcrttuan

sessaa

luona

wicrailemassa. Hän
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pasi

kaksi naista, joista toinen oli nuori, tawattoman wiehättäwä neitonen. Hänen kaino ja suloinen käytöksensä weti
periutöruhtinaan huomion puoleensa; paikalla hän kysäsi hessiläisiltä senraajiltansa, kuka tuo tuntematon kaunotar oli, ja
wastausta saatuansa hän Lndwik suuriherttualta hartaimmasti
pyysi tulla prinsessalle esitellyksi. Niin käwikin, ja Aleksanteri ruhtinas puheli melkein koko illan yksistäusä Staria
prinsessan kanssa, yhä enemmän ihastuen hänen käytökseensä,
joka osoitti tosi-naisellista suloa, mitä parasta tasatusta ja

kainouden kuoren alla piilewaä lujaa mieltä.
Tuskinpa kukaan muu kuin Aleksanteri itse silloin wielä
aawistitaan, että tämä joutuisaau futtttoa ilta ratkaisi, kuka
oli Weuäjän keisarinnaksi tulewa. Waan nuori kosija itse
ennen »vuorokauden kuluttua oli asiasta selwillä. Frankfurtiin tultuaan hän kielsi edemmäksi lähtemästä, koska hän jo
oli tehnyt maalinsa. Srettot Orlow hämmästyi, teki muistutuksia, waan kirjoitti wihdoin asiasta hallitsijalleen. Holvissa
herätti mitä suurinta kummastusta, sillä Hessenin nuorta prinsessaa tuskin tunnettiin muuta kuin nimeksi,
eikä jäntewä Nikolai ollut se, joka »vähällä olisi tahdostaan
luopunut. Mntta tässä kohden hän ei osoittanut jäykkää
mieltänsä. Nikolai ja hänen puolisonsa eiwät kumpikaan tahtoneet pakoittaa rakastettua poikaansa »vastenmieliseen avioliittoon, sitä wähemmän koska nuori Aleksanteri aina ja syystä
oli ollut heidän lempilapsensa, samaten luin Maria prinsessakin kodissaan. Keisari siis suostui tuumaan, eitä silloin
enää ollut esteitä olemassa, sillä nuorta Hessen'in ruotina*
totta oli Wenäjan perintöruhtinas suurimmassa määrin
miellyttänyt. Samana wuonna Huhtit. 28 päiwänä, siis
päitoää ennen kuin Aleksanteri täytti 23 touotta, »vietettiin
häät tumallisella loistolla ja komeudella Pietarissa. Wenci-

sanoma

49

jän lain mukaan Maria prinsessa

sitä ennen oli kääntynvt
ottaen
uskontoon,
treikkalais-wennläiseen
nimekseen 9JJatirt
Aletslindrowm.
Tästä lähin Aleksanterin ja Marian elämä oli yhteinen, »vaikka ulkonaisesti erilaisuutta täynnä. Valtaistuimelle noustuansa Aleksanteri pyhitti taikti woimansa hallittattien kansojensa omaksi; Maria Aleksandrowna puolestaan
ei »»»illoinkaan tahtonut waltioasioihiu ryhtyä, mutta kuitenkin puolisot yhdessä ja uskollisesti pyrkiwät samaan maaliin.
Perhe oli keisarinnan »varsinainen »vaitntnsala; »»aimona
ja äitinä hän jalosti täytti ne welwollisnudet, jotta sallimno
oli pannut häueu tä»)tettûiffeen, i»aau julkisuuden alaa
karttaenkin teisarinnmvainaja kuitenkin tiesi suoranaisesti
waituttaa alamaistensa hyödyksi, eikä tämä puoli hänen elämästään ole unhotutseu siimekseen joutuma, maikka jalo »»ai;
naja itse tahtoi sen kätkeä maailman filmiltä. Waimon ja
äidin welwollisuuteusa hän käsitti mitä laloeimmaéfa muodossa; puolisonsa hallitsemien kansojen äitinä keisarinna katsoi itseään siweyden, kodin, kaswatutscu ja laupiudeu töitten
korkeimmaksi edistäjäksi, ja tämän mukaan hän toimi »väsymättömällä innolla. Ei kukaan ikinä tooitie luetella, »uitiin
määrään naissiwistys on Wenäjällä edistynyt leinpeäniieli»
sen Maria Aletsandrownau awulla, eikä kukaan muu tuin
SaiffimattiaS tiedä, kuinka usein ja tehokkaasti keisarinnamainaja on

karsimien

kärsimystä huojentanut.

Suomi, meidän oma köyhä Snoinemme ei niin suumäärin tarwinmit keisarinnan apua kuin »varakas,
mahtawa Wenäjä. Waan yhtä hartaasti (Suomi kuitenkin ou
tiennyt rakastaa su»lriruhtinatartansa, yhtä lempeästi se on
hänen harrastnksiausa muistellut. Sodan ulkopuolella meidän maatamme raiwotessa, kun uusi ja ääretön »vaikutusala

ressa
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tarjooutui keisarinnan armeliaisuudelle, Suomen kausa silloin
»vaatimatta, pyytämättä antoi wähistä taatoistaan miljoonan Maria Aleksandrownan käytettäwäksi, joka korkean johdantoonsa ja armolliseen suojelukseensa oli ottanut yhtiöt
sairaitten ja haawoitettujen sotilasten hoitoa warten. Eikä
tämä lahja ollut umpimähkään annettu. Tiesihän koko
Suomen kansa mikä lempeys meidänkin armasta isänmaata
lempeys, jonka mmm
kohtaan asui keisarinnan mielessä,
saimme nähdä hänen 1876 Helsingissa käydessään.
Ia samalla mielellä knin tämä lahja annettiin, samalla se
wastaan-otettiinkin, sen me tiedämme.
Keisarinna Maria Aleksandrowna kuoli tämän Muoden
Kesäkuun 3 p. Wasta hänen elämänsä loppupuolella, saimme
siis nähdä häntä täällä meidän maassamme, Autoamme on
tästä ajasta eikä siis näytä häntä nuoruuden loistossa, mutta
sellaisena kuin täällä omilla filmillämme olemme häntä nähneet.
Runsaassa määrin oli sallimus suomit keisarinnawai«ajalle antimiaan: kauneutta, naisen paraita atouja, ulkooli Maria Aleksandrownan
naista loistoa. SBaau
katkerimpia
waellus maailmassa mitä
koetuksia täynnä, palmäärin kuin ufeampaiu yksityisten elämä:
jon
hänen hellästi rakastettu esikkonsa kuoli pois maikutuksclta,
joka lupasi tulla sanomattoman awnraksi; hänen puolisonsa
elämää on murhaajan käsi useasti uhannut ja keisarinna
itse sai kauan elää sairaswuoteen omana, huoneesen suljettuna wankina, Waan tämä kaikki ei woinut rajoittaa hänen
waikutustaan, eikä myöskään murtanut hänen luottamustaan
Jumalaan. Harmoinpa ruhtinatar on jälkeensä jättänyt
kauniimman muiston kuin Wenäjän keisarinna, Suomen
suuriruhtinatar Maria Aleksandrowna.

muassa

samassa

suuremmassa

Aadolf Eerik Nordenskiöld.

',1

Aadolf Eerik Nordenskiöld
ja

Koilliswäylä.
Menneen wnodcn loputta railni laapanista riemu
hnuto läpi maailman. Koilliswäylä oli löydetty, niin ker
rottiin. Saawuttettu oli woittopalmu, josta Europan suuret merikansat wuosisatoja ottivat turhaan taistelleet, Kilwan
fiivefytimät kaikki silvistyneet kansat lausumaan fnnnioitngtaau
sille kansalle, joka tämän »voiton oli saannt, sille miehelle
joka tuon sankarityön oli tehnyt. Tuo woittoisa kansa oli
Nuotsin kansa, mies joka sen woittoon wei oli ©uomalainen.
jokainen, jota terrankaan on silmäillyt wanhan maailinan karttaa ja jolla on tvät/änfään tietoa pohjois-Siperiau ja
sen puolisen Jäämeren luonnosta, Ymmärtää että matkustus
pohjoisesta Skandinaviasta suorinta tietä Beringin salmeen
on ylen waikca tehtäwä, mutta wasta Koilliswäylän taan*
hempaa historiaa tutkimalla, jaamme täydellisen käsityksen
siitä, miksi tätä tietä kulkeminen on lähes kaksisataa Umotta
pidetty mallan mahdottomana. Pyydän lukijaa hetkiseksi lainaamaan

huomionsa tämmöiselle katsahdukselle.

W

I,

Kullauhimo, aineellinen woitto oluva! ne ivetowoiiuat,
ensimmäisiä aluksia toiiliswayläu kolkoille me*

jotka johtiwat

sille. Kertomukset näistä matkoista omat kertomuksia tur*
haan menneistä' yrityksistä, suurista kärsimyksistä, jopa kokonaisten laiwawäestöjeu surkeasta kuolemasta.
Sa toisinhan ei woinutkaau olla. Tiedot jäämeren
muodosta, matkan todellisesta summasta ja pituudesta oli*

ti>at fotoin riittämättömiä näin »vaikean mattan tekemiseen,
Wielä wuonna 1532 oliwat mielipiteet maapallomme pohjoisten osien mnodosta niin ristiriitaiset että
muonita
taksi karttaa ilmestyi, joista toinen knwasi Grönlannin yhdistyneenä pohjois-Norjaan, toinen taas awonaisen Jäämeren yhteydessä Atlantin kanssa. SBielä hämärämmät olimat
käsitykset Pohjoisen ja itäisen Aasian maista {a Mesistä. Ne

scunaua

tiedon lähteet, jotka wiimcinkiu matkaan saattoiwat koilliswäylän etsimisretkien toimeen panemisen, oliwat etupäässä
kahden miehen antamia.
Comon oppinut piispa Paulus 3om in S oli (1523)
Roomassa »venäläisen sunriruhtiuaan Wasili IV Iwauowitfin lähettiläältä, Demetriolta saanut tietää mmm muassa että
Wienajoki laskee wetcnsä pohjoiseen päin, jossa on hywin suuri
meri, ja tämän johdosta hän eräässä kirjoituksessa wcuäläisistä oloista (1537) lausui sen arwelun että tämän meren
lautta woisi, oikean käden rantaa seuraten, kenties tahvolla
niukentua Kataisin saakka, „jof('ei joku manner ole wäliflä", sillä Kataikaupunti oli Itä-intian äärimmäisissä osissa,
ja

se

ei woinut olla kaukana skyyttalaisista rannoista.

Nimellä Jaatat tarkoitettiin taljan aikaan milloin jotafin suurta kaupunkia Kiinassa, milloin toko Siinan maata
itseään. Ia tämä oli fe kultainen »varjo, jota kuumeen ta*
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paisella innolla talvoitelliiu, sinne kansojen mieti
paniivat

hehkui

ja

mhoollisct mcrisankarit
henkensä alttiiksi awatalseen
tähän liimattuun maahan.
Samaan aikaan kun lowius tutustui Demetriou kanssa
Roomassa oli itäwaltalaiueu »vapaaherra Herberstein
lahteeu kertaan käynyt Wenäjällä ja jommoisestitin onnistanut saada selkoa sikäläisistä oloista, joista hän myös (1549)
tietä

julkaisi kartalla warnstetun kertomuksen. Herberstein tietää
tässä kirjassaan kertoa merimatkoista, joita Tanskalaiset oliloat tehneet Wienanjoen snuhuu ympäri Norjan ja Vapim
niemen, ja oli mhös tawaunut miehen, joka Tanskalaisten
oli tehnyt tämmöisen mattan edestakaisin. Samoin,
tunsi häu pohjoisen Wenäjäu suuremmat joet ja antoi yleensä
tästä itäisestä »valtakunnasta nimille Europalle ensimmäisei
tarkemniat tiedot. Uhitta jos hänen ilmoituksensa europa»
laisen Wenäjän suhteen oli»vat tuta kuinki summilleen, niin
oli hän Aasian suhteen saauut airoau etsyttäwiä tietoja.
Hänen kartassaan nähdään nimittäin Ob-wirran tuteloan
juuresta järivestä, jonka rannalla on „Cymbalick, päätaupuuti itatain »valtakunnassa".

muassa

Täinmöisillä e»väillä e»västettynä saiwat ensimmäiset
sankarit antautua taisteluun jäämeren oikullisValtioitten kanssa. Tosin oliivat nämä tiedot juuri pe-

toilliswäylän
ten

rättöuiyytäusä takia enemmän matkalle »viehättäwiä, tuin
mcidäu »vuosisatamme tieto matkan todellisesta summasta.
Raiivata itselleen tie Ob-»virran suulle, josta suoraa päätä
pääsee jokea myöten kultaisen Kiinan sydämeen on aiwan
toista kuin kiertää alituisten jäitte» »vallassa oleloaa Tsjeljuskinnientä ja tämän tehtyä ei olla »vielä puolitiessä Beringin

salmeen.
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Warmana woineekin pitää, eitä juuri Herbersteinin
kartta oli >voin»allisimpia »vaikuttimia toilliswäylän lultiinisretkien toimeen panemiseen.
Englannissa olimat E) io »o an i ja <£ eba(H i an o
Eaöola, isä ja poika, jo pitkät ajat miettineet tu11un',,,,!,,,,
löytämisiä joko lnoleesta ynipäri A,»eritän pohjoisrannan
tai loillisesla siwu pohjoisen Europa» ja Aasia» pääsiäiseen
näin „snvrinta tietä" Intia» mereen tai ainakin Kataihi» aSti.
Kun useat vettet luoteiswäylan keksimiseksi oliwat näytkäyneet turhiksi, alkoi Sebastiano Eabota täydellä innolla hanttia tuttimusretkeä koilliseen suuntaan. Hän saikin toimeen se»,
etta' englantilainen kauppias-seura perustettiin, joka asetti tehtäwätseen uuden tulkuwäylän etsimisen Englannista Stiinaan.
Tuumasta ryhdyttiin heti toimeen, Wanhuus ja tärkeät toi»
met kotimaassa esliwät kuitenkin Eabotaa itseään lähtemästä
ftynntyttämaänfä retkeä johtamaan. Ilipäällikkyys annettiin

sentähden Sir Hugh Willugbylle, jota toimella laiwalla
läksi matkalle. ©e oli wuonna 1553 Toukokuun 20 päiwänä.
Toisilla kaimoilla oli päällitöinä Richard Chaneellor ja
Master Durfoorth. Kertomus heidän matkastaan ei
ole pitkä. Heinäkuun 30 p. eksytti myrsky Ehancellorin

laiwan pois toisista. Sir Hugh Willugby näti 14 p. Elokuuta Nowaja Semljan länsirannan, jota [illoin oli jäitten
wallassa. Pitäen muoben aikaa totoin myöhäisenä matkan
jatkamiseen laski hän laiwcmsa Wenäjän Säpin pohjoisrantaan ladelle Warsinajoen suuta. ©e oli onneton ylitys
talwehtiä näillä raukoilla rannoilla. Tammiknussa 1554
oliwat wielä, laiwatirjojcu ilmoitusten mukaan, molempain
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»väestöt hengissä, mutta kun fetoät toi leudompia
ilmoja ja niitten kanssa »venäläisiä kalastajia siirtyi latoo*
jen ankkuripaikoille, oliwat laiwamiehet, yhteensä 70 henkeä,
jo laitti tuonelan tuteitta.
Ehancellor oli toti onnellisempi. Hän purjehli
päätä Söieuan joen suulle, täwi sieltä maitse Moskowassa
ja tuli kauppaliiton alkuunpanijaksi Wenäjän ja Englannin
wälillä. Tästä oli senrautsena „tl;e Museo »oy Cornpaut/n" perustaminen, joka otti laajentaakseen »voiteltuja faup- :
paetuja Venäjällä sekä jatkaakseen koilliswäyläu lnlkimisla.
Le luslausi kaksi löytöretteä. Ensimmäinen loitonna 1556

aluksien

suoraa

Stefan Borrough'iu johdon alla. Hän keksi ne eteläifet salmet Saarion portin ja lugorsjarrin, jotka Waigatö

saaren molemmin päin johtamat Saarion mereen, mutta
koillistuulet ja jäitten paljous tekiwat hänet toiwattomatsi
matka» onnistumisesta, jonka wuoksi hän Slotuim 29 p.
läänsi keulansa Wieuan merta kohti.
9Buouna 1580 tehtiin toinen yritys kahdella totaalia.
Arthur Pet ja Charles Maciin an oliwat päälliköitä
tukin laiwassaau. He pääsiwät kokonaista 4 tai 5 peninkulmaa Kaaria» mereen, mutta silloin tämä parauematon
„jääkellari" taas näytti tapansa, niin että jo Heinäkuun 28
pänvänä sauvat palata takaisin. j3et saapui saman wuodeu
loppupäivinä onnellisesti Englantiin. lackman taas talwehti
jossatin Norjan rannalla ja läksi Helmikuussa seuraamana
tewääuä uudelleen matkalle, mutta hiiwisi laivoineen wäkinee»
tietämättömiin.
Nyt ra»kesi Euglantilaisten mattahalu näille »oesille
28 »vuodeksi. Waan sitä suureuunalla »voimalla astuiloat Hollantilaiset näkymölle tehde» kolme toloaa yritystä
perätysten »vuosina 1594, 1595 ja 1596,

s
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jolta

Hollannissa eli tähän aitaan useita oppineita
snurella harrastuksella scurasiwat löytöretkien

miehiä,
edisty-

mistä, ja jotka tahtoiwat aioata uusia teitä kansansa jo kyllä
mahtawalle kauppaliikkeelle. Englantilaisten »vastoinkäymiset
pohjoisessa Jäämeressä ei heitä hywin säikyttäneet; olihan
innokkain mies heidän joukossaan, Amsterdamin pastori PlaucinS, sitä mielipidettä että maapallon napaseudut oioat jäättömiä ja että mulatein tie Kiinan siis oli haettawa Nowaja
Semljan pohjoispäitse. Ensi alntsi eiluät kuitenkaan toiset
tiedemiehet tahtoneet oifeen luottaa näihin »vakuutuksiin, waau
pitiwät tietä lugorsjarrin tai Saarion portin tantta luotettavampana.

Waan miten olitin niin onnistut heidän leivittää innostustansa niin hywin kaupparuhtinoihin kuin korteihin
wirkakuntiiu ja saiwat Orani on prinssin Moritsinkin yrityksensä edistäjäksi, sillä menestyksellä, että loitonna 1594 »voitiin lähettää kaksi toisistaan riippumatonta laiwastoa jäämerelle. Toisen, äßtllent Barentsin komannon alla, piti
koetella Planciuksen neuwomaa tietä Nowaja Semljan pohjoispäitse, toinen taas, jonka päälliköinii oliwat Eornelis
Nai ja Brand Isbrand oli aiottu eteläistä uraa »varten.
Barents pääsikin Nowaja Semljan pohjoispäähän Oraitiön saariin saakka, mutta kun täältä jäitä kohtasi ja laitto»
wäli osoitti tyytymättömyyttä täytyi hänen 1 pciiwänä Elokuuta kääntää entisiä jälkiään etelään yhtyäkseen Cornelis
Nai'n

laiwoihin.

Samana päiwänä purjehti Nai lugorsjarrin tantta
Maarian mereen. Hän kohtasi ensiksi jäitä peloittawassa mää»
rässä, mutta lasli kuitenkin noin 45 maatieteellistä peninkulmaa itään, kunnes laukaa uäti koilliseen päin jatkuvan
matala» rannan ja niinkuin tuuti, snnren roimin sunn, näh.

5,7

ei
tämästi Samojedien niemen rantaa. Nyt tuli kiire
tinaan, titten olisi »voinut luulla, Maan kotiin uutisia fer*
lomaan. Tno wirtahan ci woinut olla mun kuin Co, tie
kiinaan oli löydetty, asian tarkempi tutkiskeleminen oli tarpeeton, „fo!ouainen käännös taaksepäin" ja alukset kiitiwät
taas länttä kohti. Elokuun 15 päiwänä oltiin jo lugorsjarrissa ja muutamia peninknlmia siitä lännempänä yhdytä
tiin Barentsin kanssa. Alkoi niin yhteinen kotimatka, armaankin iloisin minkä kukaan itäwäylän tutkija sillä ja fen*
raawalla wuosisadalla oli tehnyt tai tekewä. Syyskuun 16
päiwänä foaputoot molemmat laiwastot Hollantiin, jossa
herättnoät ääretöntä innostusta. Heti ryhdyttiin uuden tet*
ken toimeen panemiseen. Qraniau prinssi Morits ja kenraalimaltiot kustansiwat seitsemän laitoaa, jotka jo
kesänä, kalliilla lastilla täytettynä, laksiwät edellisen kesän
tylwyä niittämään. Alipäällikkönä oli amiraali Nai, alapäälliköiden jonkossa oli tuo urhoollinen ja kclwolliuen Barents ja Brand Isbrand, muista seuralaisista mainit»
takoon tässä Heemskerk ja Nijp. Laiwasto oli ul;t"ea,
mutta menestys ei ollut fen suhteiucn, Maisteltuaan lähes
läksi loitttoa koillismyrskyjen ja säitten kanssa, jona aitana
ci päästy enempää tuin muutamia peuintnlmia Kaaria»
mereen, tehtiin Syyskuun 15 päiwänä käännös kotia oi) ti.

senraawana

Barents kyllä teloitti purjehtimaa» toteaja Semljan länsirantaa pohjoiseen, tahikka talwehtimaan siellä mihin oltiin
päästy, woidatsecn jatkaa matkaa seuraamana kesänä, luaait

hänen nemuojaan ei otettu luuloon
suuri ja kallis Yritys typö tyhjäksi.

toneet

ja näin fäioi toto tämä

Nyt ei Oranian prinssi eiwättä tenraaliwaltiot enää tahuhrata »varojaa» tämmöisiin epätietoisiin yrityksiin,
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luulla määräsitvät luilentin, asiaa »vireillä pitääkseen, 25,000
Guldenia palkinnoksi sille, jota itälväylän keksisi.
Jo seuraawana muonita miehittilvätkin muutamat 3lm*
slerdamiu kauppiaat kaksi lahoaa woittakseen tätä luwalliia
palkintoa. Tällä kertaa saiwat Planciuksen mielipiteet »vallita, aiottiin purjehtia suorastaan pohjoisnawan halki. Nijp
oli toisen lahoan päällikkö, toista kuljetti Heemskerk, maitta
Barents, joka alapciälliktönä seurasi Heemskerkia oikeastaan
oli laiwaston johtamana henkilönä. Pohjoiseen laskien keksimät he teeren Eilandin ja sekä luoteisen tuiman että osan
pohjoista rannikkoa Hnippusaarista, mutta täällä oliwat
jäät ottaneet Planciuksen amonaifen uapameren haltuunsa ja
lahnojen täytyi palautua etelämpään. Beeren Eilandin
kohdalla erosi Barents jftijpista ja käänsi keulansa Yömaja
©emljaan päin. äärettömillä »vaimoilla, useampia kertoja
säitten kautta otettuna, tunkeutui hän näitten piirain kolkkojen saarien pohjoispäähän ja käänsi, yhä säitten kanssa
taistellen, kaakkoa kohti Maarian mereen. Mutta jos taistelu
saarien länsirannalla oli ollut ankara, niin tuli se nyt kahta
lanheammaksi. Oltuaan miift päimää jäihin suljettuna -Sää»
satamassa Nowaja Semljan toiftiSrannatla faatoimat jäät
Syyskuun 3:na päiwänä lahoan syrjälleen, niin ett'ei ollut
ajattelemistakaan sillä enää mattaa jatkaa. Talwehtimiucn
tässä asumattomassa, metsättömässä, pimeässä maailman
kolkassa oli tullut pakolliseksi. Uljaasti ryhdyttiinkin heti
tarpeellisiin »varustuksiin. Jääkarhujen kanssa taistellen rakennettiin »uesiajo-puista pienoinen maja, jonne foto miehistö
rnokmvaroineen ja muine tawaroineen mmittiwat. Talloi
ei ollut hellä »vierailleen.
Useat terrat eiwät loman ilman »vuoksi »voineet moneen päiwään liiktna ulkona ollenkaan; polttopuu oli 6,000
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hantittawa suurella waiwalla ja hataraseitahtonut aina lämmitystä totella. Söaat»
leuskaan heillä ei cusimmältä ollut tämmöiselle ilmanalalle
»vastaalva, mutta sen saiwat jääkarhut ja naalit talweupitaskeleen päästä
nainen tupa ci

korjata. STertoeet saiwat hyppimällä pitää
lämpöisinä,
itsensä
fairaittett timoteitä lämmitettiin luutuilla
kilvillä. Terweyden tila oli kuitenkin pitkän aikaa sangen
Ijtitcä, johon suuresti lienee wailuttannt lai»valäälariu toimeen panema kylpylaitos wiinitynnyrissä, sekä pimeimpänä
ailana (Marraskuun 3:sta STammifuun 25:teen päiwään oli
aurinko kokonaan kateessa) majan ympäristössä liiffutuat
naalit, joita Hollantilaiset ahkeraan pyytiwät setä Ijpluäma»
kuisen lihan että pehmeän nahkan wuoksi. Mutta kun jääkarhut, jotka talwisena yönä oliwat olleet kateessa, auringon
kanssa palasiwat ja farfotttiteat naalit pois ja talloi Maaliskuun alusta taas kiihtyi hywin ankaraksi ja polttopuitten
hauktiininen oli tufaltmmitlaau, kuin lumen paljouden wnotsi
täytyi lafeiSreifää täyttää omena, niin tuo mieltä fatferoiU
la»va aukara tatatalwi sekä tuoreen lihan puute teki haittaa
tertuetibeu tilalle, ja tästä lähtien kertoivat päiwäkirjal saitään

naatoillaan

raista.

Meluat läheni fttitenlin, päiwäc pitemmät ja Huhtikuu»
»viimeisestä päiwästä alkaen ei aurinko enää silmäänsä peittänyt. Toukokuun toisena päiwänä pyyhki ankara lounas»
tuuli meren melkein jäättömäksi, mutta laiwa ja weneet oli»
loat yhä edelleen talwisissa kahleissaan ja »vasta knusi »viittoa myöhemmin, Kesäkuun 14 p:nä, pääfireät Hollantilaiset
lähtemään kahdella awo naisella »veneellä, jotka he
suurella loaiioatla kuljettiwat jään reunaan. Näissä kannettomissa aluksissa oli nyt pitkä »vaarallinen kotimatka tehtciti>ä. Laskettiin ympäri Nowaja Semljan pohjoispään setä
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rantoja Kaaria» porttiin saakka, sieltä Anotaan
Norjan; Marraskuun Imä pum saapuiwat kotirantaan, Amsterdamiin, kansalaistensa suureksi iloksi, mutta
ilossa oli sappeakin. Heemskertiu taitoon seitsemästätoista
miehestä oli ainoastaan kaksitoista jäljellä, ja matkalla nnpimeitten joukossa oli laiwan etewin mies, jalo sankari Barents. Sairaana oli hän lääsatamasta lähtiessä kannettn
wcneesen, mutta fanan ei hän kestänyt mattan waiwoja, jo
enuentnin Nowaja Semljan pohjoisnientä oli sitvuutettu
luopui henki hänestä. Se oli 19 päiwä Kesäkuuta 1597,
ja tuo kaukainen
niemi kätkee hänen luunsa.

fttte pitkin
ja ympäri

saaren

Vastoinkäymiset eiwät woineet uiielä
totonaan masentaa meriurhojen mieltä. Wielä seurasi feu*
vaateina yhdeksänä Vuosikymmenenä kuusi tyritystä. Vuosina
1608 ja 1610 koetti kuuluisa englantilainen merisankari Hudson onneansa koilliswäylcin kiittämättömällä taistelu alalla,

Tämmöisetkään

sama

mies, joka sittemmin oman

poikansa

laiwansa

kanssa tetsintöretkellä sai

julmilta

miehiltä
siinä Pohjoiskantaa hänen nimensä.

surmansa

Amerikan lahdessa, joka wielatin
Mmä julmiot paniwat hänen poikineen pieneen weneesen
ajelehtelemaan tuon kolkon lahden aalloille ja laksiwät lat*
loalta omin päin kulkemaan. Eskimolaislen muuten rauhalliset kädet kostuvat heille tämän konnan työn, niin että
ani harwa murhamiehistä pelasti oman henkensä.

Vuosina

1612 ja 1625

sitte rautesiwat

seurasiwat Hollantilaiset Horn

nämä yritykset wnoteeu 1676,
jolloin Englantilaiset Wood ja gtan; e S Kaarlo II ja
poriin herttuau kustannuksella tekiwät onnettoman yrityksen,
jossa Woodin taitoa meni hukkaan, »vaikka toki laiwawäki
kestettyään suurta »aavaa, pelastui. Kuudennen yrityksen
teli wuonna 1688 Hollantilainen Satamina,. Näistä kaija Bosmau;

>,!

lista oli ylsi ainoa, Bosnian, niin onnellinen että sai u>i=
lahdutsclta pistäytyä Maarian meressä, muista ei futaan
päässyt pitemmälle fnin Dioioaja Semljan länsirantaa».
Tähän päättyi foillicnoäplän »vanhempi historia, sillä Mainingin jälkeen ei enää kahteen sataan wnoteen tehty lytäkään koetusta lännestä päin läpi jäämeren Kiinaa kohti.

Idästä päin tehtiin seuraawalla »vuosisadalla yksi heikko tyri»
tys (»vuonna 1778), jolloin kuuluisa Cook Beringin salmesta
teki koetuksen purjehtia länttä tohti; hän ehti hiukan läuneinmä kuin se seutu, jossa Nordenskiöld matkallaan mietti
talwensa. Siellä häntä kohtasi niin paljo jäitä että katsoi

soweliaimmaksi
Hankkeet

kääntää

takaisin.

koilliswäylän löytämiseksi tuoliwat uyt toto»
naan pois; kolmetoista turhaan mennyttä retkeä oliwat »viimeinkin saaneet sen »vakuutuksen juurtumaan että tämä »väylä
oli kaikiksi ajoiksi suljettu tie. Tiedot Aasian pohjoisrannikon muodosta selweniwät aikojen kuluessa; Kataijärwi tutun
kartoista Pois, peloittawa Tsjeljuskiuiii niemi astni se» sijaan
yhä nhtaawaisempana »viittana mattan mahdottomuudesta.

11.
ei sentään jäänyt antiotsi; päin »vastoin,
ei awannnt aaltojaan kultaisten maitten löytämiseksi,
Sun
»veroa toisella tawoin, ja teti
fe
maksaa
runsain
sai
määrin »valaskalan raswalla. Kaikki mafytaroammat merifanfat lähetiuvät laiwastojaan ipnippufaarten »vesille hävitystyötä telemaan Marsinkin Orönlanniu-walaittcn jonkossa,
niin että esiinertitsi »vuonna 1701 häwitettii» enemmän kuin
2,000 kappaletta. Ia maksoihan »vailvaa noita merijättijäämeri

se

se

sen
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läisiä pyytää, joista suuremmat
80 elefanttia tahi 400 karhua.

painoiwal yhtä paljo tuin
Mutta nämä raswaisel

ajattaa»» ettoät kestäneet taitan; ennen pitkää häwisiwät ar.
Hartaammat »valaat melkein kokonaan awonaisemmista meristä ja woitouhiinoiset wihollisensa faitoat hakea heitä kantaisista, »vaarallisista wesistä. Näin tunkeutui meidän wuo
sisadallamme useampia kertoja uljaita Norjalaisia „Napa-

meren jääkellariinkin" st aarian mereen. Tietoja lewisi myös
taemmista matkoista, joita oli tehty monin paikoin Siperian Pohjois rannoilla. Tämä antoi »vuosisatamme innot»
kaalle ja taitamalle maatieteen tutkijalle Petermannille rohkeuden lausua „että woimallisclla höyryaluksella pitäisi olla
mahdollista yhdessä kesässä kulkea läpi jäämeren Siperian
Pohjois rannoitse Saksasta Beringin salmeen ja wielä pa-

lata takaisinkin". Petermannilla oli tosin samat houreet
kniu Planeiuksella aitanaan, että napaseudussa olisi awonainen jäätön meri, ja tämä heikonsi jommoisestikiu pätien
»väitöstään koillisväylän mahdollisuudesta. Mutta »valas-

taian petäjien kokemus painoi luitentiu jommoisesti >vaa'assa;
näljtäluäSti oli purjehdustaito näillä »vesillä edistynyt ia
seuiuioisiatiu löytyi, jotta arweliwat Petcruianniu laskuissa
jäättömästä napamerestä jotatin perää >voi»van olla, ja niin
jäätiin taas toimeen yritys toilliswäylän hakemiseksi.

111.

Kuinka suuria »vastoinkäymisiä uytyajau parhaitten
teiuojen mutaan »varustetulle laiwalletiu »voi pohjois-laämeressä tulla osaksi, sen osoittaa parhaiten se retki, jonka nyt
Itäwaltalalaiset Weyprecht ja Payer, Tegetthoff-nnnisellä
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laiwalla, tetnvät »vuosina 1872—74. Heidän tarkoituksensa
oli |iu>n No»vaja ©emtjatt pohjoispään laskea Beringin salmeen. Ensimmäisen taimen aikoiwat »viettää Sfteljuöfinin
niemen lähistössä, toisen taimen Uuden Siperian saarien tahi
Wrangelin maan rannoilla. Muonaa heillä oli kolmeksi »vuodeksi ja jäämestarina seurasi heitä norjalainen merikapteeni
Carlssen Tromsösta, joka oli purjehtinut ympäri setä Huippusaarten että Yömaja Seinljan ja wuonna 1871 oli löytänyt

Barentsin
Kesäkuun

talmimajan

lääsataiuassa.

13 pata läffitoät Bremenhavenista ja mä
päiwänä Elokuuta fanohoat Weyprecht ja Payer jäät/fytoät»
sensä kreiwi Wiltschekille, joka slunpilla Isbjörn oli Nowaja
Semljan länsirannalle wienyt muonawaraston heitä warten.
Nyt oli matka »vasta otteen alussa, ja parhailla toiweilla
maan kuinkas f ärat? Muutanua tuntia erohetken jälkeen ajoi ankara koillistuuli suunnattoman joukon jäälauttoja
Tegetthossin ympärille. Näitä ei attvattu fotoin peljätä;
ensimmäinen itätuuli ne hajoittaist taas, niin arweltiin.
Mutta itätuulta ei tullutkaan, tuli tuulettomia »vuorokausia
ja »väliin läntisiä tuulia sakean luinen kanssa ja öillä 15
pykälän pakkanen. Niin kauaksi kuin silmä kantoi, oli toto
meri yhtenä lauttana. Syyskuun yhdeksäs päitoä toi »viimeinkin ankaran koillismyrskyn, jota särki jään suuriksi lautoiksi, mutta Itäwaltalaisten taitoa oli »vankina tämmöisen
lautan teetetä ja kaikki ponnistuksensa saada [itä sieltä ulos
vliwat turhia. Tuuli kuljetti lauttaa mieltään myöten ja
wankina faitoat olla kaksi kokonaista »vuotta, kaksi
pitkää taltoea. Tilan ahtaus' kieltää kertomasta kaikkia mitä
tuskia ja toaitooja, joita he tällä ajalla faitoat kärsiä. Olkoon ainoastaan mainittu että he ensimmäisenä talwena »viiteen kuukauteen, jolloin jäät alitniseen uhkasiwat puristaa

sen

>!!

lahoan rikki, ani hanvoiu uotalsiwat riisuutua yöksi. Pattaiten kiihtyi siuä talivcua 46:teen pykälään Celsiusta ja
aurinko oli tateessa 109 »vuorokautta. Syksyllä 1873 tctsimät he uuden saarimaan, joka sittemmin on sanut nimen
Frans Joosepin maa, jonka rannoilla heidän jämoankilansa
ajelehteli (Sieluun 13 päitoästä Marraskuun alkunn, jolloin
se jäätyi yhteen rantajää» kanssa kolme nteripeuiitfutiuaa
rannasta (79° 51' pci), telo. ja 58° 56' it. le>o, ©reen*
imetyistä). Salmen wietto täällä oli taiten puolin mukawauipi ja rauhallisempi kuin edellinen. Tosin saiwat kerran
totea 50 pykälän paltaista ja aurinto oli tateessa neljä
kuukautta ja wiisi päuvää, mutta menneen taimen uhkaa»vaisiminista »vihollisistaan, jäävuristutsista eiwät ityt tienneet mitään. Payertcti te»vättal»vella 1874 maaretkiä 82° 5'
asti ja kartoitsi tämän aution saariston 83° asti. Muitakin tieteellisiä hawaintoja kerättiin ahkerasti. Söaau nyt oli
tuttu siihen päätökseen että ei ollut tonvomistataan koskaan
Tegetthoffilla totiin palata. Saima jätettiin siis paikoilleen
ja Toukokuun 20 p.mä lähettiin liitteelle neljättä, jalaksille
asetetulla, »veneellä jäälautan reunaa hakemaau. (Stofuuit
14 päilvään asti kesti tämä äärettömän waiwaloiuen malta.
Silloin saiwat wiimeiukiu työntää »veneensä wesille ja se»iraaivaua päiwänä nätnvät jo Äoivaja Semljau korkeat »vuoren huiput; yhdeksän »vuorokautta myöhemmin tol)tafimat
»venäläisen höyryaluksen, joka »vei heidät Wardöön taupnntiin.
Tämä 2i3eppred)tiu ja paperin matta ei ollut hywänä
enteenä foittiémäpläit mahdollisuudesta; tästä olisi woiuut
olla »valmis lausumaan samat janat, tuin Cookin Päiwätirjau
ulosantaja sanoi täinen tutkimuksista Beringin salmessa, että
sinnaus, että tästä
nimittäin „niistä olisi ihmiskunnalle

se

se
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woisi oppia luopumaan
törettistä".
Alutta jo

tuommoisista turhaupäiwäisistä li%

seuraamana kesänä astuu maamiehemmc
Aadolf Ecrit Nordenskiöld näyttämölle ja näytti Hämmas
tyttäwällä inenesthtsellä turhiksi ne esteet, jotka rouosisatoina
oliwat pitäneet toilliswäylän suljettuna. Kahtena kesänä perätyt'
ten, wuosina 1875 jo 1876 purjehti hän maailman ihmeeksi ja
tummaksi Icnissei uurran suuhun. Tien sun oli sillä awattn,
Napameren jääkellarin woima oli murrettu, fen pahat haltijat
hajalleen ajetut, ja kuu Nordenskiöld shkshllä 1878 ohjasi Segau keulaa pohjoista ja itää kohti, niin hän ei kääntänyt sitä
etelään ennenkuin Beringin salmessa, eitä länteen ennenkuin
väiwäntasaajau tuuman auringon alla; hän kynti Punaisen
meren selkää ja BeBfepBin mahtawa kamnoa an) aft snltnusa
jäämeren »voittajalle, Ruhtinaat ja kansat seisoiwat lunnia*

wahtina hänen matkallaan, sillä Sega oli kyntänyt waon
yinftäri Europan ja Aasian mannerten, Nordenskiöld oli
awannut

toilliswählän.

IV.

Tieto ja taito ja suomalaisen miehcu tutiotamalon
oliivat saaneet »voiton »vastuksista, joitten kanssa
menneinä »vuosisatoina kultaisten kauppaetujeu etsijät turhaan
sitkeys

oliwat »voimiaan mitanneet.
Jo tämän wuosisadau neljännettä »vuosikymmenellä oli
Ruotsin luonnontutkijoissa herännyt haln Jäämeren pohjoisten saarien tutkimiseen, mutta »vasta 10 touotta myöhemmin,
wuouna 1857, jolloin prowessor! Otto Torell ajettui täm-
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moisten retkien johtajaksi,

testen neljänä kesänä luonnontieIslannissa,
teellisiä tutkimuksia
Grönlannissa ja Huippu
saarilla, pääsiwät ne oikeen eloon ja wuonna 1864 otti

Nordenskiöld

niitten johdannon »voimalliseen käteensä.
Kuuteen kertaan oli hau jo kyntänht jäämeren aaltoja,
euueutuin hän läksi leuissci-joeu suula etfimääit. Kaksi
teilaa, wuosina 1858 ja 1861 oli hän ollut osallisena %o*
relPin johtamissa reitissä fjutpputouorten saariin. Vuosina
1864 ja 1868 oli hän itse johtajana samanlaisilla retkillä
ja luuti »viimemainittuna muotina pitemmälle pohjoisnapaa
kohti, tuin wielä kukaan mun on mcidäu pallopuolistolla
ettnättänPt (81° 42' pohj. telo.)- Se oli Shhskuuu 19
pata 1868. Tällä retkellä tawoitteliwat jo kateelliset Wellamon neidot urhoamme saaliikseen, kun mhrskyllä ärjhwäl
aallot paiskasiwat laiwan Mwuorta wastaan niin rajusti
että se pahasti wuotawaua suurin »aimoin saatiin pelastetuksi entiselle ankkuripaikalleen. Uefalla 1870 teki Norden-

skiöld matkustuksen

(Grönlantiin

ja 1872—1873 taimeni»
inisiuattau Huippuwuorille. Sotainen ©uomalainen muistanee wieläkin millä hartaudella, millä pelwolla sinä taimena

odotettiin nutipa noilta Jäämeren kaukaisilta saarilta. Marsinkin heräsi huoli kuullessamme että sinne oli jäänht talweksi kolme wcrtcm cnucuimän wateä, tuin mitä oli aiottu
ja että siis oli warottawa että ruokawarat menisiwät niukaksi. Kaksi muonalaiwaa, joitten tarkoitus oli palata kotiin
jo shtshllä 1872, jäätymät nimittäin ätti armaamatta Mosel-lähteen. Muuteukin oli tämä taimi hywin wastahatoinen ja monta kowaa »vaaraa uhkasi. Porot, jotka olimat
otetut mutaan pohjoisuawalle päin tehtäwää rekirctkea roar»
ten, larkasiwat tuiskniseua yönä, kohta fen jälteen kun oli-
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roat maalle lasketut, ja Tammikuun lopulla 1873 oliwat
laitti lahoat joutumaisillaau haatfirittoou tolpatta myrskyllä,
jota särti jään heidän ämpärittään. Kuitenkaan ei fuurempaa onnettomuutta sattmmt, nelikuntautiuen talloiko ei tes.
teyltäuyt tiedemiesten ahkeraa työtä ja tcsäu tullcu palasi»val runsaalla saaliilla ihmiskunnan tieteellisen aarreaita»
tauuistutsetsi; ja lukemattomia omat heidän työnsä tuotteet
ja hedelmät, Haitille luonnontieteen aloille ulottui heidän

»oaarinottonsa, heidän huomionsa, Huivpuwuorteu uiminen
ja muinainen taswisto ja eläimistö; ti»veuuäistuotteet ja maan
mnooostns; ilma-alan ominaisuudet, lämpömäärä, sateet, tuulet; meriweden suolaisuus, meren sywyys, meriwirtojeu suunnat, meren pohjan laswillisnus ja elämtunta; rewoutulien
luonto jne. Kaikki otiioat ne heidän tutkimustensa esineenä
ja seutähdeu eilvät woineetkaan nämä mattat koskaan turhiksi
mennä, Sen
»vuoksi moitin Petermau täydellä syyllä sanoa,
että nämä Ruotsalaisten tutkimukset oliwat teroittaneet enemmau waloa Jäämeren oloihin, kuin kaikki edelliset Jäämeriretket yhteensä.

oli siis jo PohjoisMmereu tutkijana »voitmaineen koto siwisthneessä maailmassa, kun
hän uuionna 1875 teki rohkean retkensä Maarian merelle.
Tällä kertaa läksi hän »vähemmillä »varustuksilla kuin kouennen, ainoastaan »vähäisellä purjelaiwalla, siis ei paremmin »varusteltuna fnin nno monet Hollantilaiset ja (Sug*
lantilaiset, joista tämän kirjoituksen alussa olemme kertoneet.
Oli hänellä sentään paremmat »varustukset: ne oliwal fe
lartla tieto jääseikoista ja jättien liitteistä näissä pohjoisissa
»vesissä, jotta hän osittain itse jäämeri-inattoillaan oli keränni/t, osittain, tarkkaan tiedustelemalla norjalaisten pyyntimiesten totemutsia, oli foomtut, setä se uerollineu aisti, jolla

tanut

saau

Nordenskiöld
fiutvcn
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näitä tietoja hywäksensä tätytti. Tässä hänen woimansa
oli ja
wei hänet perille onnellisemmin tuin futaan unet-

hän
sia

se

luot.

Juhannuksen aitana täfft „Pröwen" Tromsösta. Esteettömästi kynti taitoa Kaarian meren aaltoja, jossa tärkeitä
kasivi- ia eläintieteellisiä hawaunoita tehtiin ja uiskenteli
lenissei wirran suuhun. Nordenskiöld itse erosi Pröwen'ista
tuon mahtawau siperialaisen joen snnssa ja purjehti nmkana tuodussa l»eneeBfä ylöswirtaa Dudinoon saakka, jossa
lohtasi höyryaluksen. Tällä jatkoi hän matkansa Icuisseiskiin asti ja palasi sieltä maitse totiin. Wenäjän
missa kaupungeissa jälttä tällä mattalla »vastaanotettiin
innokkailla kunnianosoituksilla sen uuden kauppawäylän wuoksi,
jonka toivottiin ja tiedettiin syutywän Pröwen'in jäljistä.
Hänen tiensä kulki myös etelä Suomen kantta ja pääkaupungissa ylioppilaat terwehtiwät jaloa kansalaistaan juhlallisuudella lämpöisestä sydämestä.

suurem-

Pröwen taas purjehti Dicksouiu satamasta suoraan
luoteiseen Nowaja ©emljan koillisrantaan; seurasi sitte rau-

käänsi etelä- ja pohjois-saaren »välillä olewan
atotsjfinfalmeu, kautta länteen ja oli lokakuun alussa

taa etelään,

salmen,
taas

Tromsössa.

Seuraamana kesänä näemme Nordenskiöldin uudelleen
Maarian merellä ja lenissein
Tällä kertaa matkusti
hän edes takaisi» höyrylaivalla Imer ja wiipyi 17 »vuoro-

suussa.

suussa

kantta lenissein
odottaen nuoria luonnontutkijoita,
jotka maitse oliivat saapuneet Siperiaan ja siellä tutkimuksia kesän pitkään tehneet. He wiiwäötyiwät kuiteukiu niin,
että eiwät »voineettaan Imerin lähtöön jontna, '•Matta
onnistui muuten täydellisesti, luaifta jääsnhtect sinä kesänä
otiiuat Envallista huonommat. Nyt ei woinnt kukaan enää

«9

epäillä sitä tosiasiaa
awattu sisäisen
maille, Ga tämä
umpeen, joka kesänä
ja liike paisuu wuosi

että uusi tärkeä kauppawäylä oli
Siperian laajoille ja rikkaille
»väylä ei ole
koommin tuiskunnut
on
tämän jätteen ollut käytännössä
wnodelta.
Heinäkuussa 1877 kirjoittaa Nordenskiöld autobiograsiansa lopulla: „tänä kesäuä »valmistelen uutta retkeä, jouka
tarkoituksena tulee olemaan kauempaua idässä, jos mahdollista
Beringin salmessa asti, jatkaa wnosina 1875 ja 1876 aloitettuja luonnoutieteellisiä tnttimuksia siperialaisessa Jääme-

se

sen

ressä".

Sttä tänuuöisct tuttimusrettet loaatimat melkoisia raha»varoja lankina luonnoltaan, ja tässä lienee jo paikallaan
lausua pari janaa niistä miehistä, jotta »varoillaan omat
tehneet nämä tieteelle niin ylen tärkeät ja heidän isänmaansa
mainetta niin koroittawat matkat mahdollisiksi. Stifta huomattakoon että Ruotsin säädytkin omat useita kertoja
näille yrityksille määränneet kymmeniä tuhansia kruunuja ja
että nytkin mattio puolestaan matkaknlunkeihin antoi 32,0! »0

trumma (lähes 45,000 markkaa). Cvo Torellin maltoilta
altaeu oli silloinen prinssi, Rnotsin nykyinen oppinut ja
maliStuuut kuningas Oskar II näihin tutfimuSretfiin määrännyt omista yksityisistä Maroistaan suuria summia, tällä
kertaa 40,000 kruunua (56,000 marttaa). Mntta »verrattoman suuremmassa määrässä tuin kntaan muu, on näitten
tieteellisten rientojen aineellisena tukena ollut jalomielinen
göteporilainen raharuhtinas Oskar Dictson, joka suurimmaksi osaksi on kustantanut Nordenskiöldin mattat wnosina
1868, 1870, 1872—1873, 1875 ja 1878—1880. Knn
fpfft)ltä 1872 se tieto lewisi että Nordenskiöldin asema Huippusaarilla oli käynyt arweluttawalsi, tarjosi hän 100,000
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truuiiua kapteeni von Utterin täytettäwitsi, jos tämä

samana

luulisi

syksynä wviwansa waaranalaisille apua wiedä; ja
kun kerran ihmeteltiin hänen sunrilnontoista anteliaisuuttaan
wastasi Dickson: „los Nordenskiöld uskaltaa henkensä, woinen minä itälaitaa rahani". Niin aulis on hänen kätensä,
niin ylewä hänen mielensä,
Myöhemmin, niutta ruhtinaallisella kädellä, astui Aleksanteri Sibiriakoff, siperialainen tiluksien ja tnltakaiwotsien omistaja, Nordenskiöldin mesenaattien jonkloon. Hän jakoi Dicksonin kanssa 1876
tvnoden

lenisseiretten kustannukset

ja samoin on

hän wnosiua

1878—80 ollut tämän kilpaweljenä anteliaisuudessa. Hänenkin auleutcensa on isänmaan rakkaus toailuttimena; Siperian tulewaisuus on hänelle sydammen asia; hän on ensimmäinen, jota tunnustaa tätä ylönkatsottna maata omakseen ja tahtoo luoda sille »valoisamman tulevaisuuden.
Sun tällä tawoin säädyt, kuningas ja maan raharuhtinaat wetäwät yhtä köyttä tiedetten sankarien kanssa,
toohoat pienetkin kansat saada toimeen suuria töitä, joita
maailman suurimpicnti kansojen täytyy ihmetellä ja lunni*
uittaa.

tuolin merkillinen koilliswäylän löytöretki
Suurella huolella ryhdyttiiu kaikkiin tav*
Ruotsista
peellesiin »varustuksiin. Kelwollinen, hylkeen pyyntiä »varten
rakennettu taitoa, 28ega, ostettiin, korjattiin ja sowitettiin
uutta tarkoitustaan »varteen. Päälliköksi määrättiin sotalaiwaston luutnantti Luis Palander, joka jo kahdesti tätä ennen (1868 ja 1872—1873) oli seurannut Nordenskiöldia.
Wega miehitettiin 21 miehellä, joista 16 knnlniwat littiin*
kaalliseen laiwastoon ja kolme otitoat norjalaisia phyntimieIjiä; alapäcillikkönä oli merilnntnantti Brusewit;.
Niiu

saatiin

aikaan.
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Tieteellisenä „stabina" senrasilvat: taslvituttijoina ruotsalaiset t:ri F. R. Kjellman ja t:ri (£. B. Nlinqwist (jälki-

fåmälta taitoon lääkärinä). Eläintntkijana ruotsat:ri A. I, Sturberg sekä suomalainen luutnantti Osfar Nordgwist, joka samalla oli weuäjän kielen tulkkina ja
ahkerasti tutki Tsjuktsjien kieltä. Fysikalisten ja astronomisien
töitten täyttäjinä tanskalainen merilnutnantti A. P. Howgaard ja italialainen merilnutnantti Giacomo Bowe.
Wega, joka on 150 jalkaa pitkä, 29 jalkaa leweä ja
makaa IG jalkaa sywässä, sekä on 357 registertonin mittainen
ja 500 tönin wetoinen, oli taklattu parkiksi, purjehti nopeasti, mutta kuubellllkymmenellll hewoiswoimalla warnStetttt
höyrykoneensa woi tnljettaa sitä korkeintaan 7 solmuwäliä
tunnissa, Laiwan kannella oli wiisi wenettä, joitten joukossa höyryluuppi kahden hewoiswoiman koneella. Tämä
wiimemainittu sai sittemmin ahkeraan olla toiminnassa Siperian mataloilta rannoilla.
Mnonaa otettiin tähdeksi wnodotsi kolmelle kymmenelle
mäinen

(öitten

miehelle.

Sun kaikki »valmistukset oliwat selwillä, nosti Wega
ankkurinsa Karlskronan satamassa Kesäkuun 22 päiwänä
1878, faun mennessään toielä Kyöpenhaiuinassa ja Götepo
rissa ja jatkoi sitte mattansa Tromsöhön, jonne Nordenskiöld oli maitse kulkenut. Heinäkuun 21 p:uä lähdettiin täältä pyrkien pohjoista tohti. Waan alkumatka oli
sangen »vastahakoinen, Pohjan puhuri puski täysistä palteista »vastaan ja kiihtyi »viimein niin kowaksi myrskyksi
että Wega ja höyrylaiwa Leena, jonka Sibiriatoff oli »varustanut Veenciwirtaa wartcn, faitvat kolme päiwaä tuulta
paossa maata eräässä ulkosatamassa lähellä Nordkapia. Heinäkuun 35 tvoilvat taas nostaa anNnrinsa ja saman kuun
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saapuiivat lugoriu salmeen. Nyt purjehdittiin Kaavian mereen. Elokuun 3ma ja 4:na käytiin maissa pie»vastapäätä olematta lalmalinessä Valkeasaaressa ja
niemettä, Saman knun 6'Ma 10:teen wiiwyttiin Dicksonin
satamassa lenissei»virran sliulla, jota nyt näytti todellista
lnlewaisuuden tumaa, tavjoen suojaa neljälle europalaiselle
(äimälle yhtä hamuaa. Siinä oliwat Sega ja Leena, sekä
Imtyvtylaima Fraser ja parkki Erpress, jotka lugorsalmesta
olimat tehneet koilliswäylä» hakijoille
Tähän saakka oli purjehdittu osaksi »vanhastaan tunnettuja osaksi omalla »voimalla pari »vuotta tätä ennen at» at*
pitkä matka, joka »vielä eroitti
tuja teitä, mutta pimeä oli
SBegaa Tyynen meren aalloista. Nyt oli lähteminen teille
tietämättömille, ennen kulkemattomille, ja sydän kourassa
että Taimurin karsaat ranobottitoat kotona olijat
nat olit»at lyöneet Wegan kahleisiu. Waan tarkalla aistilla
oli Nordenskiöld lukunsa laskenut. Hän »väitti että noiden
maljtatcain siperialaisten jokien »veden toki jonakuna aikana
loppukesällä täytyy pitää jospa tapeanki »väylän sulana lähempänä Siperian rantoja. Ia hänen »väitteensä toteutui

»viimeisenä

sen

senraa.

se

sanomaa

loistamalta taivalla.
Elokuu»» 10 p:nä erosiwat Wega ja Leena Fraserista
ja Expressistä purjehtien koilliseen suuntaan ja seuraawana
pai»vänä edellä puolisen tutkittiin luonnontieteellisessä suhteessa pieni Minin-saari, sata englantilaista peninkulmaa
Dicksonin satamasta. Kolme päiwää myöhemmin, Elokuun
14, laskettiin ankkuri eräässä lahdessa lounaiseen Taimursaaresta, ja jolle, siellä runsaasti liettymien meriwuokkojen
johdosta, annettiin nimi 2lctiniolat;ti. Täällä wiiwyttiin tutkimuksia mavten kolme päiwää. Taas laskettiin laiwa liif«

VEGAN MATKA
1878

.

Höyrylaiva Vegan
Ranta

matka .

ennen kartoissa .
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teelle ja Elokuun 19 päiwänä myöhään iltapuolella saawutetliin Vanhan maailman pohjoisin niemi, tuo peljätth Kap

Tsjeljuslin, jossa wiiwyttiin feuraaman päiwän puoliwäliin.
Niemen kurjan köyhää kaswistoa tutkittiin ja sen maatieteellinen asema määrättiin; se oli 77° 36' pohj. tet», ja
103°, 25 it. Nyt läänitettiin keula itään pariksi päiwätsi,
sitte etelään Preobrasjnie saareen skatangalahdeu suussa,
jossa wiiwyttiin muutamia tuntia maissa käyntiä warteu.
Waikka maallahan Wcgakin oli, karttoihin katsoen, sillä ne
inerikortit, joitten awulla oli purjehtiminen, oliwat niin toir»
heellisiä että ef m. Elokuun 23:sta alkaen matka kolme päi
wää tapahtui maitse! Taimurin maan itäranta ja Katanga
lahden suu olitoat nimittäin kartoilla lähes 100 englantilaista
peninkulmaa enemmän idässä, kuin todellinen
oli-

asemansa
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laan.

Kim

ottaa

huomioonsa miten

paljo wahingoita me-

villa tapahtuu tarkoin tunnetuillakin, merkeillä ja majakoilla
»varustetuilla wesillä, käsittää mitkä »aavat uhtasiu.mt ja mitä
taito oli tarpeellinen tällä tämmöisellä jäämerimatkalla.
Prcobrasjnie saaresta lähdettyään eiwät Wegan miehet astuneet jalallaan maalle, ennenkuiu ©latuun 12:na
Ir-kaipii-uiemcssä, länteisin paikka, jonne Cook
wuonna 1778 oli woinnt tunteiltua Beringin salmesta väin.
Elokuun 25 p:nä täännetti» suunta eteläisestä itäiseksi
ja 27:nä ottivat lahrat Seenajoeit Juulia. Tässä erosiwat
laiwat toisistaan, Beena käänsi jokea ylös, sen matka oli
lakutskiin, Wega jatkoi itäistä kulkuaan Uuden Siperian
saariin, jotka geologisessa suhteessa oioat erittäin merkillisiä

päiwänä

ja siis olisiwat otteet Nordenskiöldille omiaan tutkittawiksi,
mutta rantojen mataluus teki maalle pääsön mahdottamaksi
tällä kertaa ja keula käännettiin nyt itataakkoiseen. Syys'
kuun t.-nä' oltiin Indigirkan
kohdalla, neljä päiwää
myöhemmin Kolyman snulla. Syyskuun (»ma Tjelagskoi
niemen kohdalla. Kun jäät täällä patoittiroat laiwaa hakemaan kulkuwäyläänsä aiwan lähellä rantaa, ilmestyi pian
taksi wenctta täynnänsä seudun asukkaita, ensimmäiset rantalaiset, joita Wega jätettdään ftugcrht fatitfen, kohtasi. ?ir
Li iix ystäwällisesti wastaau, mutta puhcenwaihdosta ei tullut
mitään, kun heidän taitavimman kielinickan, erään kymmenwnotisen pojan, koko curopalainen sanawarasto oli kymmenen
englantilaista lukusanaa ja laiwassa ei ofattu heidän tieltä
senkään wertaa. Seitsemäntenä jatkettiin mattaa warowasti
tapcassa kanawassa. Nyt oli kuljettu noin seitsemän kahDicksonin sataman ja Beringin salmen wälistä,
betfatta
ainoastaan yksi kahdeksasosa oli jäljellä ja kieltämättä
rimmat waikcudet otitoat seljan takana. Koko tämä mäti

suun

>'<>!

osaa

suu-

75

oli kuljettu »verrattain ailvan »vähillä »vastuksilla. Mutta
nyt tuli ailDau anvaaniaton muutos jääsuhteissa. Säät oli*
»vat tunkeuneet ai»van lähelle rantaa; niitten kanssa lyöttihc
häjyksi liittolaiseksi sakea uétca, joka teki että lahoan täytyi
päiwäkausittain maata liikkumattomana, toisin pähuin taas
pääsi ainoaltaan kukon askelin eteenpäin. Usein täytyi murtaa
tietä anti sillä tatuoin että Wega täyttä »vauhtia lasti jäätä
wasten. Se oli »vaarallista peliä, [idä toisen tai toisen piti mur.
tua, jään tahi SBegatt. Saima kunnosti kuitenkin itsensä f)tytt>in.
Syyskuun 2?:nä tuttiin Koljutsjin lahteen, joka oli sangen
pnhdas jäästä ja ankkuri laskettiin lahden f un itärannassa.
Käytiin maissa. Luutnantti Howgaard käwi höyryluupilla
tutkimassa wäylän sywyyttä eteenpäin ja eräs pyyntimies
läwi läheisellä kukkulalla jäitten
kiikaroimassa. Hio
patafitoat
tyydyttäwäisillä
lemmat
ilmoituksilla. Kaikki näytti
myötäiseltä. Kolmetuhatta meripeninkulmaa oli kuljettu tunte»
mattomia hyisiä toefiä, kahden päiwän matta näytti olcwan
jäljeltä Beringin salmeen, mutta silloin Pohjan kiukkuinen
akka purki koko sappensa ja otti wangiksi Wegan miehineen.
Naswatyynellä ilmalla jäätyi yöllä kaikki wedet lahoan ympärillä;
päiwänä murrettiin lietä auki »vielä
yön jälteen oli >nah'
rahtunen itäänpäin, mutta sitä
dotou enää liikahtaa ja 28 päilcä Syyskuuta 1878 oli siis
päiwä, jota seurasin

asemaa

seuraawaua

scuraawan

se

„|)öt pitkät, päiiuät rastaat, itämä!

TaiMasta taito' ci salli lauhaa!
Jääkarhut ympärillä lämpimät,
Puhuri täysin palkein pauhaa,
Jää Ukon äänin halkee, paukahtaa,
Ia remoutnlet läikkyy, roihuaa!"
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Mdeksän

kuulautta

ja kaksikymmentä päiwää lesti

»vankeus.

Nordenskiöld

tirjotti Marraskuun lopulla tästä tapay-

eutsesta Dicksonille:
„Tämä jäätyminen, näin lähellä matkan maalia, on
»vastoinkäyminen, johon minun on jäämerimattoiltaui ollut
waikein tyydyttää mieltäni, mutta minä lohdutan itseäni
sillä jääinerimattojen historiassa aiivan Verrattomalla tuloksella, jonka nyt jo olemme saawuttancet, sekä hywällä talwiasemallammc ja »varmuudella että tulewana kesänä »voi,n
me retkeämme jatkaa. Kokonaisen talloen meteorologiset ja
magnetiset hawainnot tältä paikalta, geologiset, botaniset ja
zoologiset tutkiinutset, joihin talwehtiminen antaa aihetta,
tarjoowat toisekseen kyllin »viehätystä, saattaakseen »inhotuksiin ne waiwat ja »vastukset, jotta talwehtiminen täällä mukanaan tuottaa".
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via miehuullisesti warustautii» talwea »vastaanottamaan. Koto etuosa laiwan kantta katettiin talwiteltalla siln,
että selkätöysiä »vedettiin alauiaslojen »väliin, puolelle korleubelle, ja telttawaate niistä lastihe lailvantaiteifin. Se*
taakseni kylmyyttä yläpuolelta tunkeutumasta huoneisin peitettiin kausi tuustuumaisella lulniterrotsella. Lämmitys lannen alla ylläpidettiin tamineilla ja towimmallatin pallaifella
hywällä »nenestytfellä. Wälitanfi raivattiin puhtaaksi, isoon
(nuttuun asetettiin lasit ja tätä juonetta täytettiin sitte lukuja työ-salina huonolla ilmalla; jota lauantaiöitä pidettiin
siellä pimeänä wuodenaitana luento ja joulu«aatto vietettiin
wanhalla ruotsalaisella ja suomalaisella talvalla joulupuulla,
joululahjoilla ja lipeäkalalla.

Tieteellisiä töitä täytettiin »voimalla ja ahtcrnndella.
Maalle rakennettiin jäistä huone maneetillisctsi obsmvatori
oksi. Matkustus tämän ja laman »välillä ci aina ollut
hauskimpia telMviä, ei ainakaan 4? pykälän pakkasessa,
ja katsottiin tarpeelliseksi »vetää köysi laiwasta obserwatorioou,
ettei

tuiskusäällä

jotu

tulkeissaan

eksyisi.

asema

Talvehtimispaikan maatieteellinen
oli 6?" 5'
pöty. le», ja 173° 24' it. p., ei pohjoisempi luin Kanta-
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eleläisempi tuin Zodauthlän tirtlo. Jos tiu*
lakea tnuturiluoutoiue» maa eli kuolettaman autio,
niin oli tällä ankkuripaikalla.toti HYMätlin puolensa. KuulauSmäärin kestciwaä pimeyttä ei tarmittn totea, päin wastoi» ei auriuto yhtenätaän »'norolautena totonaan silmäänsä
peittänyt, paitanen oli tosin niin antava tuin missään pol;»
jolan perukassa, mutta taitoa oli suojassa jääpnriStutsilta ja
läheisellä rannatta oli ihmisiä, kolme kyläkuntaa Pitlekai,
vUutleu ja Zraouout, tosin aiwan alhaisella kaimatta olemia
Tsjukcsjirautkoja, mutta tuiteutin meidän weljiämme, joitten
ticli ja lamat tarjosimat paljon nnehättäivää tuttiinnSaiuetta,
sille walistuueeu maailman erustuuualle, jota majaili We-

lahti

ja

hiukan

puute»,

gau seinien sisällä. Olipa tämäti toltto ranta ollut taistelutantereena kansainvälisille sodille ja häwitykselte, sillä jälkiä
löydettiin muinaisesta tansaSta, jota Tsjutlsjit n>iclätiu inuistimat ja nimittiwäc Outilo-tansatsi, jonka he aikanaan olimat ahdistaneet pois tältä rannalta ja pahoittaneet fiivtp»
maan, niinkuin Innliwat, wielä pohjoisempaan, fettties 28vam
gelin maahan; mutta ei futaan tiedä oulo tätä onnetonta
tansaa enää ollenkaan oleniassa. Niiu tutui taimi yksin
painun ja £fjuftfjit vannalla taiseliival tuminastutsella noita
outoja vieraitaan, jotka oliwal tulleet lännestä päin heidän rannoilleen. Jota päima täwiwät muutamat heitä laiwassa, joka ei ollut täyltä kahta wenäjäu wirsiaa vannasta,
teliwät siellä laiskasti pientä apua inerimiehille, jotta nauraen heidän juhlallisen hitaita liitteitään, anloiwat heille
ruokapaloja palkaksi. Siellä tallusteli ihmetelle» pikku alitan»
aakin, josta Änders N n Nordostpassagen nimisessä lei?»
dessä sepitteli tuon kauniin satunsa „Tiemen lumessa"
—

(käännetty Kuwalehren numeroon 183).
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Uittava oli talloen »valta. Wielä Kesäkuussa 1879 oli
merenjää kolme kyynärää paksu ja lämpömittari osoitti joskus 14 pykälän paltaista. Mutta kohta ottiwat aurinko ja
etelä »valtikkansa »voimalliseen käteen. Lumi suli, ranta »vi»anuoi, jää hoitkeni ja Heinäkuun 18 päiwänä 1879 löi
»vapautuksen hetki. Kaksi päiwää »nyöheinmin kiiti Wega
täydessä juylapinvnssa, tattien paukkeella, hurraa-hnudoilla
ja lasien helinällä siivu Aasian liäniemen Beringin salmeen.
He oli riemun hetki, itäwäylän »viimeiset »virstat tatiefiioat,
i>»»)tctty oli sankarityö, jonka on säilyttämä historian lehdet,
niin kauan «n ihmissuku kunnioittaa snuria miehiään.

V.

20 päimä. Iso Waltameri alvasi
Wegallr,
laivean pintansa
Kaksisataa yhdetsänkylmnenläneljä
päiivää oli »vanleuo kestänyt, sitä makeammalta maistui ny!
wapaus ja täysin määrin loohoatfiu Nordenskiöld iniehi
neen sitä nauttia, sillä ei yhtäkään heidän tmnppaneistaan
kaiwattn, taikli olhoat hengissä ja termeittä.
Tie totiin oli awoinna, unitta einienlnu sila taitettiin,
lehtiin »vielä lnonnonlielecllisiä tutkimuksia Beringin salmen
moleinniilla rannoilla selä Beringin saaressa Kamiiial!.,,,
Ze oli

Heinätnn»

»lilopnolella.

Nyt laskettiin laapania tohti i ricmnretten ja jul;
aikakausi oli tulossa, mutta sitä ennen sai Wega
(ilotuun »viimeisenä pänvanä tesiää kowaa myrskyä, jolloin
ufon nuoli katkaisi isonmaston lattean ja taitti laiivassa oli'
jat lunsilvat mrähdylsm. Pahempaa »vahinkoa ei kuitenkaan

lie»
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tullut ja Syystuuu kma väiwänä iltapuoleen laskettiin ankkuri Jokohaman satamassa.
Nyt sähkölanka lennätti Nordenskiöldin nimeä ympäri
maailman, kaikkialla herättäen riemun ja kunnioituksen tunteita. Warsinkin riemuitsi Ruotsin kansa ja syytä sillä olikin riemun» olihan Wega ruotsalainen (aitoo, sen miehet
Ruotsalaisia tai Norjalaisia, useimmat sen tiedemiehistä Ruotsalaisia, Ruotsalaiueu oli Wega» uljas ja taitaioa päällikkö
Luis Palcmder. Ruotsin pääkaupunki pukeutui juhlapukuun
ja
puistoissa soitettu» suomalaisia säweleitä, erinomainen hienotnutoisnus Nordenskiöldia kohtaan, jonka rakkaus
synnyinmaahansa maineen korkeimmilla kukkuloillakin on pysynyt laimenematta.
Niinkuin Suomen kausa tänä syksynä on muistellut

sen

hywäutekijäänsä Pietari Brahea, niin muistiwat
tällä hetkellä suomalaista miestä, joka niin
rin määrin oli koroittanut heidän kansansa mainetta, Tuo

ruotsalaista
ruotsalaiset

suu-

suloista Suomen kansankin nähdä,
bämefllfemmin tuin futaan mun, tooi
urhotyön onnistumisesta.
oli

sen

kansan, joka syiloita Nordenskiöldin

tiirehtiwät maailman kansat Nordenskiöldille tnnni<
osoittamaan. Kaikkialla, missä 2Seaa kotimatkalla
kulki, »vastaanotettiin sen miehiä ruhtinaallisilla warnsluksilla. Hallitukset tarjosiwat korkeita ritaritähtiääu, tieteelliset seurat löiwät kullaisia muistorahoja, kansalaiset tnlkitsiNyt
ollustaan

toat tunteitaan adresseillaan, tutin kielellä omallaan.
men ylioppilaatkin

Suo-

lähettiwcit suurelle kansalaiselleen koruttoman

mutta sydämmellisen

adressin sen kansan

kielellä, jonka keskuu-
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dcösa häu

ott

lapsuutensa ja nuoruutensa

sanoo

ihanat Raivoat »viet-

tänyt, ja joitta maata hän
isänmaatsccu.
Wcga autturiusa Tul1880
lasti
pniä
24
Hnhtitnnn
Holman satamaosa. Ne juhlallisuudet, jotta uyt altohuat
Ruotsin pääkaupungissa, moittimat taittoa, mitä siellä ennen
on tähän suuntaan nähty.
Siinä juhlassa, jonta Tukholman sanomatirjailijain
piti Nordenskiöldille, lansuttiiu hänelle nutun mnaSsa
Kuivaamat tauuiit sanat:
„Kustaa Aadolfin hantalappolin lulinvaösa mnietotirjoituffeSfa luetaan:

seura

Reguum dilatavit
Suecos exaltavit
Nämä sanat sowitamiue sille urhotyölle, jonka maine
nyt täyttää maailman. Xc olette laajentaneet Ruotsin waltaa: ruotsalaisen tutkimuksen maltaa maalla ja merellä ja
ruotsalaisen nimen kunnioitusta. Xc Diette toroittaneet ruotsalaisia mieliä siihen suurten töitten ifoautifecn, jota ei koujaan läste tehtäwänsä »oaiteutsia kansan wahäiscn tunnut tahi
ultouaisteu uunojen vähyyden mukaan.
Te olette täyttäneet ruotsalaisen tieteen asewelwollisnusla'iu ja taistellen Pohjolan pimeyttä ja jäätä maataan,
olette taistelleet ja luoittaueet maanne ja kansanne puolesta.
Me liitämme Seita' siitä loistosta, jonka nimenne
tuuuiatruuuuu mato luo|)i isäumaallenue".
Tähän päättyy toilliSwäylä-tysymytsen historia.
Nordenskiöld walmistaa jo uutta rohkeata jäämeriretleä, tällä teilaa Uubcu Siperian saariin. Suomen tansa
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tämän poikansa suurille töille, toritta toisen Joit*
sallittu niistä runsaimmat hedelmät nauttia.
Me yhdymme sydämmellisiin eläköönhnutoihin Koillis»
wätttäu uljaalle awaajalle, mutta käykäämme nyt tämän
mahtawan puun juuria tutkimaan.

riemuitsee

san

on ollut

VI.
Niilo Aadolf Eerik Nordenskiöld syntyi Suomen pääkaupungissa Marraskuun 18 pmä to. 1832. Hänen wanfyempanfa oli tunnettu luonnontutkija, Suomen »vuorihallituksen päällikkö Niilo Kustaa Nordenskiöld ja Margareta
Sofia von Haartman. Lapsuutensa ja ensimmäisen nuoruu-

tensa

päiwät wietti nuori

Aadolf wanhempiensa sukutilalla

Frugärd suomalaisen wäestön kestessä, Mäntsälässä Uudella
maatta. Täällä opetti jalo äiti poikaansa rakastamaan isänmaataan, oikeutta, totuutta, teeskentelemättömyyttä. Isän
luonnontieteelliset askareet ja suuret kokoelmat tutitoat aikaiseen määräwäisiksi pojan tulewalle työsuunnalle ja, jo ennen
kun pojasta oli tullnt nuorukainen, sai hän seurata isäänsä
luonnontieteellisillä matkoilla.
Nautittuaan ensiksi kotiopetusta pääsi Nordenskiöld aikaiseen porttoon lukioon, hän ei silloin wielä ollut 13 wuotta
täyttänyt. Ensimmäisenä »vuotenaan siellä ei hän ollut mikään mallioppilas, päin wastoin kunnosti hän itsensä silloin
oman kertomuksensa mukaan „ainoastaan ehdottomalla laiskuudellaan". Mutta »vanhempansa tiesiwät miltä kannalta
poika oli otettawa. & pahaa sanaa lukukaustodistuksen
huonoudesta; pojalle annettiin sen sijaan nyt täydellinen toe
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paus hoitaa lutuaan miten tahtoi, TuoSta herasi itsetunto,
ja pian oli hän lukion etewimpiä oppilaita. Mutta tästä
lukiosta hänen ei pitänyt tulla ylioppilaaksi. Uusi koululaki
oli äskettäin päässyt woimaan ja siinä oli reaktioni saanut
melkoisen maltan. Tahdottiin näet yhtäkkiä tehdä lukiolaisista l;t;miä lapsia ja parempaa leutoa tähän ei löytynyt
tuin maittain pedagoogien lemmikki witsa. Mutta kuin tätä
terran erään tatumelskeen takia täytettiin, syntyi siitä niin
suuri ja yleinen mieliharmi, ctt'ei silloisen rehtorin -onhana öubmit Ruuebergintaau rakastettu persona saanut nuorisoa tyyntymään, »vaan lähes puolet lukion oppilaisista erosi»
mat opistosta, eroamien, mailla ei melskeesen osallisten
joukossa oli myös Nordenskiöld, Tämä tapahtui wuonna
1848. Syksyllä fettraamana muonita suoritti N, ylioppilastuttinuon ja rupesi Wiipurilaisen osakunnan jäseneksi, Mioppilaswuodet luutimat sitkeässä työssä luonnoutiedetten alalla
ja w. 1853 suoritti hän kandidaattitutkintonsa. Syksyllä
Uralin
samana »vuonna näemme hänet jo isänsä
rikkihapolla
täytetyn
oli
erään
tutkimassa;
taiwoksia
siellä
lyijysylinterin räjähdys »vähällä tehdä lopun N:n lupaamasta
elämästä. Hän säästyi toti suurille töilleen, Seuraamana
»vuonna oli aikomuksensa jo tehdä tieteellinen retki itä-Siperiaan erään nuoren ranskalaisen seurassa, mutta Krimin
sodau syttymiueu keskeytti heidän tuumansa. N, palasi Suomeen ja julkaisi Helmikuussa 1855 »väitöskirjan tohtorin armoa marten, ja nyt alkoi tieteellisiä teoksia, toinen toisensa
perästä »vuotaa hänen ahkerasta kynästään, enimmät mitte*
ralogisia (kiweisticteellisiä), mutta
ohessa ehti hän h).
1856 myös toimittaa painosta teoksen Suomen nilwiäisistä.
Samaan aikaan oli hän tullut Fysillis-Matemaattisen tiedekunnan kuraattoriksi sekä saannt ylimääräisen wnorikonduktöö-

seurassa

sm
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»viran »vuorihallilutsessa. >iaitti oli hywällä alulla. St
mikään paha enne fertonnt, ett'emnic saisi tätä runsaslahjaisia nuorta tiedemiestä foto elinaikansa pitää koto-

rtn

namme.

Mutta ätti arwaamatta tääntyi»oät asiat anuau odottamattomaan suuntaan. Sota oli myötänsä tuonut herkkäuskoisuutta ja taipumusta luuteioaifuutecu ylhäisimmissä
hallituspiireissämme ja warsinkin yliopiston neoriso joutui
tarkan

katselemutsen alaiseksi.

Tullessaan teuraalikuweruööritsi Tuomessa krimin sodan

aitana oli trciwi Berg wallan äkkinäinen maamme oloille, jossa
faiffi puhe on toapaata mutta sen sijaan ei minkäänlaisia jälkiä kapinallisista mielipiteistä löydy. Nähtäwästi säikyttiwät
»valheelliset kertomukset maassa wallitscwista mielipiteistä krci)»ia ja waikuttiwat että hän koetteli hanttia wakojia, jotka hänelle kertoisiwat tyytymättömain lauseita j.m.f. B.n onnistuikin
saada erään nuoren ylioppilaan tähän häpeälliseen toimeen,
mutta

Nordenskiöld

ja muutamat

hänen likeisimmistä

yli-

oppilas-ystäwistään saiwat »vihiä asiasta ja pakoittiwat wakojaa
ottamaan eronsa sekä yliopistosta että pääkaupungista. Tuosta
syttyi trciwissä nuija näitä nuorukaisia »vastaan. Tuli sitten Antin pänvät w. 1855. -Te. ja useat hänen ystävistään olhoat täksi pähoäffi lykänneet nimi- ja syntymäpäiwiensä wieton ja paniwat sen sijaan nyt iloiset yhteiset
kemut toimeen. Suomalaisen meriwäestön soittokunta oli soittamassa. Muitten weitikkamaisteu puheitten joukossa iwattiin
myös erästä englantilaisen lordin Palmerstonin puhetta Itämeren linnojen »valloittamisesta ja muita hullunkurisia maljoja
juotiin ranskalaisille »viineille, krimin hedelmille, farbiueille
jne. Puhe oli »vapaata ja ilo raikasta luin tylioppitaSfeu*
roissa konsanaan. Mutta soittokunnan johtaja, suomalainen
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tutui, lasitti wirtawalansa sillä tasaisi leikkiä leikiksi ymmärtää, »vaan piti
»velivoilisuutenaan tehdä asiasta iliuoitus, ja niin sanoma lewisi
keuraalikinvernööriin asti. ~Nehän olvat laitti »vanhoja tuttuja"

mies ja jul/lan

tuotu

että

häu

isäntien
ei

oli tämä huudahtanut ja Nordenskiöld sai eron molemmista
»viroistaan, muut osan ottajat eroitcttiin yliopistosta lyhemmäksi tai pitemmäksi ajaksi. Waan ci kyllin sillä. Nordenskiöld
oleskeli jonkun aikaa tieteellisissä askareissa Verliuissa ja palattuaan sieltä loppukesällä 1856 kysyttiin häneltä, tahtoisit»
hän nyt jo hakea »vasta asetettua prowcssorin wirkaa mineralogiassa ja geologiassa. N. halusi mielummiu ensiksi käydä
ulkomailla tietojaan täydentämässä ja sai tätä wartcn Aleksanterin stipendion. Mutta ennen lähtöään tahtoi hän olla
läsnä promotionissa, jossa hänellä oli ensimmäinen kunnia-

sija maisterien ja toinen tunniasija tohtorien joukossa.
Promoliouijnhlaau oli myös tulsninnksesta tullut lahetyötunta llpsalan yliopistosta, joita »vieraita erinomaisella
ystätvyydcllä otettiin »vaötaau. Tämä herätti trcuvi Borgissa
»vallicllisia epäluuloja ja taas joutui Nordenskiöld syntipukiksi
lämpöiseu jääh»)»väispul,een johdosta, jouka hän tälle lähe
lyötlinualle piti, ja sclirans oli että hän tiireenimittäiu sai
siirtyä yli rajan Ruotsiin, .«ohta
jälkeen tuli kanslerin
lirje, jossa Nordeiiskiöldin selitettiin menettäneen
ei
slipeneion, jota hänellä oli, »vaan toisen olemattoman, feta
julistettiin ctt'ei hän koskaan saisi »virtaa tässä
Oltuaan osallisena Torellin jäämerimattassa, palasi
syksyllä
N.
1858 Suomeen, Hänelle oli tähän aitaan tarjottu mineralogian prowessorin wirta Ruotsin Luonnontieteellisessä Waltiomuseossa. Tarjous epäilytti häntä koto lailla,
mutta »vihdoin suostui hän siihen ja sai määräytseu, Sun

sen

hauen

nyt

piti lähteä Ruotsiin, ilmaantui

sen
maassa.

»vaikeuksia saada

*(■!

hän luisuttiin tenraalitmvernöörin luo. Siellä putyynemmästi entisistä riidanaineista ja asiat
ensin
heltiin
näyttiwät jo täänthwän sowintoon päin, kun treiwi ätli arloaamatta antoi ymmärtää että Nordenskiöldin pitäisi lansna katmnustaa» entisistä töistään. Tämä taas, joka ci
tiennyt loskaan rikosta tehneensä, ei tuohon tuommoiseen waatimukseen woinnt »vastata muuta tuin lyhyesti: „Sitä en
koskaan tee", johon lreiwi kipakasti »vastasi: „Passinne tupassia ja

mutta Suomelle woitte jäähywäiscnne sanoa,
siitä minä olen huolta pitäwä. Hän saikin aitaan, että niin
tauwan kun hän oli kenraalikuwernöörinä Suomessa, Nordenskiöldille ei myönnetty passia tänne. Hänen ei sallittu käydä
lette

saamaan,

äitinsä kuolinwuoteellakaan. SBaöta wuonna 1862, Bergin
erottua maastamme oli käynti täällä N:lle taas sallittu:
samana wuonna Joulukuussa kihlasi hän morsiamekseen krei-

minna Anna Mannerheimin, Turun howioikendcn presidentin
1 p:nä Heinäkuuta 1863 mietti hän liäänsä Louhisaaren kartanossa läheltä Turtua.
Hänen mielensä hehkui yhä synnyinmaahansa ja 1867
haki hän mineralogian prowessoriu »virkaa Helsingin yliopis'
tossa. Mutta »vaitta Nordenskiöldilla oli tonsistorion yksimielinen puoltosana, niin määräystä »virtaan ei tullut!
Mutta senkin jälkeen kantamat hänen työnsä selwän
todistuksen siitä, kuinka hän rakastaa tätä maata ja kansaa.
Aina on hän koetellut tieteellisille retkilleen saada sijaa jolletulle Suomalaisellekin, ja hänen kerrotaan kerran sanoneen:
„@uomataiSten kanssa on hauska olla työssä, ne omat niin
tyttären,

sitkeitä".
Uudessa kotimaassaan 011 Nordenskiöld innokkaasti ja
rehellisesti täyttänyt kansallisia welwollisuuksiaan, niinkuin
hänenmoiselta mieheltä moi odottaa. Sen osaston luon-
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noutieteellisessä waltiomuseossa, jonka päällikkö hän on, on
hän jaattanut semmoiseen kuntoon että se on ensimmäisiä
laatuaan Europassa; waltiopäiwämiehenä ja muissa tuotta»
mustoimissa on hau lämpöisellä sydämellään ja walistu-

ueella järjellään, ottanut osaa yhteiskunnallisiin rientoihin;
mihin loistoon hänen tieteelliset harrastuksensa oroat jaattaneet Ruotsin kansan, sen tunnemme jo,
Me odotamme waan hartaudella sitä ilon hetkeä, jolloin saisimme tuulla, että ne miehet, joitten äänet tässä
woiwat kuulua kylliksi korkealle, otoot ryhtyneet te'
hotkaisun toimiin tämän jalon maanmiehemme takaisin »voittamiseksi Suomellemme.
A. I. M.

maassa
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Wiron

kansan

laulujuhlat.

Wiimc tewänuci tertoiwat meidän sanomalehtemme taas
suuresta laulujuhlasta, jonta Wiron kansa silloin mietti
Tallinnassa, keisari Aleksanterin »viisikolmatta touotta kestäitecn hallituksen muistoksi, l<istyt katsaus siihen ja fen edellisiin juhliin lienee tentiesi tcrwetullut suomalaiselle lukijalle,
joka ei milloinkaan ole omassa maassaan mitään tämäntapaista nähnyt, ja pitänee se paikkansa tässä kirjassa
tin puolesta että se koskee Wirolaisteu oloja; Wiron ja Suomen kansathan omat wesoja samasta juuresta, mikä toista
liikuttaa, se ei toiselle ole yhdentekeroää.
Nyt »vietetty juhla oli järjestyksessä kolmas Wirolaisten yhteisistä lanlnjnhlista. Ensimmäinen unetettiin wuonna
1869. Wuoteen 1819 asti oliwat talonpojat Nirossa olleet
lowaösa orjuudessa ja paljon kerrotaan mieiä tämän ajan
surkeudesta. Silloin alhainen maakansa sai maan karsia
tylyjen herrojen kaikkia oikkuja nauttimatta minkäänlaista
suojelusta. Mainittuna muotina julistettiin orjat wapaitsi
äöirouutaasfa ja tämä suotu wapaus mairitellen, maitta
ensimmältä hilaastitiu, alkoi kohottaa ja jalostuttaa tätä
tantoau sorrettuna ollutta kansakuntaa.
Kun jo lähes
»viisikymmentä wuotta oli kulunut siitä, kuin orjuus Id*
tautettiu, heräsi ajatus että tätä kansan edistykselle erittäin tärkeätä tapausta sopisi muistaa joltakin erinomaifetta latvalla, juurella kansanjuhlalla. Wiron.kansalla oli
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sano-

aitaan jo toista kymmentä Umotta ollut oma
ja tämän Siron eusimmäisen sanomalehden toimittaja hra 3. 85. lannscn erittäin snnrella innolla tätä asiaa
harrasti, Jämä juhla oli hänen mielestänsä wietettäwä
siten että se tuntuisi tosi tansalliselta, että kansaa Wironmaan
eri tienoilta oltaisi siihen lukuisasti
ja että itse juhla

siihen

malehti

osaa

olisi todistus Wiron kansan saawnttamasta henkisesta kh'hstä
ja moimasta. Tätä tarkoitusta silmällä pitäen erotteli
hän että Siron eri pitäjissä perustettaisiin laulu ja soittotuntia, jolla aiottua juhlaa teosten tyarjoittelifituat sekä hengellisiä että maallisia tauluja. Näiden kaikkein pitäisi sitteu
mainittuna wuonna totooutuman Siron historiassa merkilliseen Tarton kaupunkiin, siellä laululla ja sanalla ylistämääu Jumalaa, joka näin oli johdattanut Siron kansaa
onnellisemmille potuille, laulutta ja puheella herättämään ja
kasroattamaan sitä isänmaallista intoa, jota jokainen kansa
tattvitsee taistelussaan ja työssään kansallisen edistymisensä
puolesta.

Eusitsi perustettiin itse Tarton tanpuntiin taulu ja
siwistys-seura, jolle pantiin uimetsi „Wanemuine" Siron
oli
kansan mninaiseu laulu-jumalan mutaan. Jämä
johdauuon
oman
alla
ja
sen nimessä
hra Icmnsenin
läheisen
pyydettiin asianomiaista lupaa aiotun juhlan Mieltämiseen,
Sillä wälin tuin lupakirjaa odotettiin, syntyi
telien ja
yhä tifieeinmiu laulutuntia maasendnillakin, nuotteja tentit*
tiiu ja painettiin
«virolaisia (aulumiotteja lienee sitä ennen
tuetin nimeksikään ollut olemassa
laulua harjoitettiin
ahkerasti ja alhainen Siron kansa rupesi jnhlapäiwää toi*
»potta ja luottamuksella odottamaa». Mutta kyllä toiselta
puolen moni epäili, oliko Siron lansalla tuntoa saada mi-tään kelwollista loimeen, eitä ilman syyttäkään.

senra
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Ajatelkaamme Wiron kansan tilaa tähän aitaan. Orjuus oli tuskin wiistkymmentä wuotta sitten laftautettu.
Kaitti Wirolaiset, jotta olhoat »oiisikynunentä touotta täyt»
täneet, olhoat siis orjina syntyneet. Tämän »vuosisadan
alfuuu asti Virolainen ci faannt lonina käydä, eikä uinuta
opetusta nauttia, tuin mitä rippikoulussa annettiin. laitti
papit, taiEfi wirtamichet oliioat siihen aitaan joko
taan Saksanmaalta kotoisin, laitta Wirossa asuwien pappien tai wirlamiesleu pottia. Itse lauuseu oli orjana syn°
tyuyt ja tarjapoitana saanut juosta pitkin »vainioita, Vapaus tuotti hänelle
ecun että ha» eusin pääsi lukkaritouhuin, sitten tuli hauesta kansakoulun opettaja, jona olleshän alkoi painattaa pieniä kirjoja, ja »vihdoin rupesi

suoras-

sen

saan

häu sauomalehceu toimittajaksi. Vaan alussa harwa Viron

poika näin Innoin menestyi. Maahan oli juurtunut puhdas
saksalainen matta» ja loirfafäätp, jota maarahwasta sydämensä pohjasta halwelsi, Orjuuden latattitafiu eiioät asiat
pitkään aitaan paljon muuttuneet. Unutamat Wirolaisel
muuttiwat taupuufiiu, jotkut keutiesi ritastuimat kauppiaina,
tai käsityöläisinä, »aan »e, jotka totia janoat, pysynvät yhtä
köyhinä luin eunentiu. .potoiit werot othoat raskaat eitä
omaa maata saatu mistään ostaa. Vähitellen parauiivai
olot. lainsäädäntö määräsi suhdat lartauou omistaja» ja
hänen alamaisteusa matilla, loerot määrättiin kohtuullisemmiksi ja »vt Siron faufa rupesi fopoomaau loapaau kansan
yhä pysyi, herraö»vertaiseksi, Vaan alhaisena tanfana
sääty, oppinut sääty oli tausallistiudelcausa sille »vierao.
Alhaisia kansakouluja tosin oli ja niissä käytiin, mutta saksalaisiin oppilouluihin ei moni Viron poika ustaltaiuit pyrkiä.
Kuusilymmenlmvuu loppupuolella oliivai ajat johon»
tiu määrin parantuneet. Cli jo moniaita pappeja, moniaita
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»virkamiehiä, jotka »virolaisesta juuresta lähteneinä tunnusti-

nmt olemansa Virolaisia. Multa suurin osa papistosta oli
wielä ja on uptfin saksalainen sunniltaan, mielipiteiltään.
Mitä ne Virolaisten kansallisista pyrinnöistä? Heidän tan
naltaan oli julkisestikin lausntta että Virolaisten ainoa toiwottawa ja harrastettawa tulcwaisuus oli se, että muuttui*
suoat mielettään ja kieleltään puhtaiksi Saksalaisiksi.
Saksalaiset ylimykset, oppineet, papit, porwarit, wirtaniiehct, taitti tietysti yleistä snvistystä harrastiwat ja peidän toimestaan oli jo ennen Tallinnassa wietctty jotu saksalainen pienempi yhteinen laulujuhla, johon muutamat fan»
puutilais-laulnluunat oliloat ottaneet osaa. SJaau wirolaiuen
kansallinen laulujuhla, se ei soinut erittäin hywältä peitän
tonoiinsa. Mitä hywää sentarwainen juhla »vaikuttaisi?
Viron Heli oli tosin olemassa, mutta olihan nähty että fel»
mät Virolaiset opittuaan satsaa, tultuansa pehtoreiksi, tai
kansakoulunopettajiksi, korkeammista miroiSta puhumattakaan,
oliluat peittäneet tuon kielen pois ja muuttuneet saksalaisiksi.
Sehän luonnollinen asiain meno! Saksalaisuus ja siwistys,
wirolaisuuö ja raakuus. Virolainen kansallinen juhla,
hän lorottaisi Vironkielenkin arwoa. Eihän kukaan woiniu
latsella tällaista hanketta muuten tuin epaileioiu filmin.
Ne, jotta juhlaa harrastuvat, oliwat siis etupäässä
alhaista kansaa. Sitä sunrta turmaa, jonla fiunSttuieicen,
opissa harjaantnneioen säätyjen nwötä-wailutus antaa, nant
tiioat l}( lanoin »vähissä määrin. Samaten puuttui heiltä
raharikkaiden kansaluottien fypmiu tenvetnllut osanotto. Vi.
rolainen kansa sai dtsin ponnistaa »voimiaan, osoittaa tn
lyaän.
Tällaisen snuretsi aiotun juhlan »valmistukset »vaatuva»
paljon rahaa, itoetettiin kerätä »vapaehtoisia lahjoja ja siien

se-

92

saatiin kokoo!» »oähäpätöiueu jumina, jota et riittänyt niityintään. Juhlan päätoimittaja sai omistaan lainata tarwitta.
nmt warat.
Saan aitaa tutui, juhlaa »varten määrätyt päiwäi
N idjä aijoin
yhä läheui»oät, lupaa oli hyivinkiu
pyydetty,
multa wastausta ei tuntunut. Wasta, luu ei ollut aikaa
jätettä juhlaan ouämmän tuin ehkä neljä kuulautta, tuli lupa
siihen. Du (uuttu että tämäkin wiiwytys ilmaisee wallassa
elewieu säätyjen kantaa juhlaa kohtaa». Mitä niin lyhyellä
ajalla enää woisi saada »valmiiksi, tuuniailiwat kenties». Jos
kaikki liloin huonosti menestyisi, olisihan wirolaisuns siten

tervassaan masennettu.

Mntta niin ei käynyt, Wirolaiset lauluseurat olttoat
odottaessa» yhä ahkerasti laulua harjoitelleet ja luu
lupakirja loistoin tuli, ryhdyttiin toimeen kahta innokkaana
min. Tarttoon tuli määrättynä aikana kokoon neljäkymmentäneljä laulukuntaa ja toiijt torwisoittotnntaa, joihin Yhteensä
kuului noin kahdeksan sataa henkeä, «aitki tuliwat omalla
kustaunnksellaau ja melkein kaikki olnvat talonpoikaista köyhää kansaa, jotka joko jalan marssiwat monta peninkulmaa,
tahi suurissa »vankkureissa hitaasti ajeliwat kymmenkunta
miestä joka kuormassa. Ilomielin tulitoat he lauloin, soit»
taen, ja iloinen olikin juhlan syy. Olihan muisto wietcttäwä
siitä tapauksesta, joka cliuaitaisista orjuuden kahleista oli
pelastanut heidäu isänsä, heidät itsensä.
Inhla-ajaksi oli määrätty päiwät kohta Juhannuksen
jälteen, jolloin on kaunis kesäaika eikä maamiehillä mitään
kiireellisiä töitä. Ensin Tarttoon tultuansa pitiwät laitti
(antufnnnat jnhlan edellisenä paiwänä yhteisen harjoituksen.
Tämä olikin heidän ainoa yhteinen harjoituksensa. Seuraaivana päiwänä aitoi roarfinainen juhla. Korkealla wuorella
lupaa
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fetfot suuri tuomiokirkko, jouka aita ja tuli yhdessä nyt jo
otimat saaneet häwiöön. Juhlallisina seisoiivat [ett rauniot
kuitenkin wielä pystyssä muistuttaen menneitä aitoja. Ihan
sen edessä wiettää wuori alaspäin jokseenkin jyrkkää», maitta
tasaisesti. Tässä manaan tuomiokirkon edellä pidettiin In-

malanpalwelns ulkona tullaan taiwaan aGa tnhansien knnlijaiu läsnä ollessa. Juhlallisesti kaituiwat wirrct ja mieltä
ylentäwästi sarnaajan mahtawat sanat.
Samana pöiwänä tilapuolella oliwat ensimmäiset laulajaiset. Näissä laulettiin ainoastaan hengellisiä lauluja.
Kunnialla suorittiwat »virolaiset laulajat tehtäwänsä, tun

ensikerran julkisesti osoittiwat taitoansa. Kunnioitusta ansaitsi Wiron kansa, joka wasta hiljan orjuuden kahleista

päästettynä kykeni samaan aikaan näin mieltä ylentämän
kansan-juhlan.
Seuraamana pöiwänä pidettiin toiset laulajaiset, joissa
uyt laulettiin maallisia lauluja, Hywin nytkin käwi. Virolaiset itse oliwat ihastuksissaan, Saksalaiset hämmästyiwät.
Sellaista ei ollut odotettu; johan nämä raa'at maamoukat
astuiwat esiin aiwan kuin wanha siwistyskansa.
Kolmantena päiwänä oli lilpalaulajaiset ; jokainen siihen osaa ottawa fettra lauloi jonkun itse »valitsemansa ja
tätä »arten harjoittelemansa laulun ja laulajaisten jälestä
ilmoitti eräs sitä »varten asetettu tutkijakunta, kutka laulu»
tunnot parahiten oli»at onnistuneet ja antoi näille kunniakirjeet. Ensimmäinen kunniapalkinto oli painettu kultakirjaimilla pergamentille, toinen oli painettu hopiaisilla kirjaimilla
ja kolmas

»vaskisilla.

Juhla-ajan kestäessä syötiin myöskin juhlapäiwälliset.
Setä näissä että myöstiu laulajaisissa pidettiin useita pm
heita. Tärkein näistä oli silloisen foulunopettajai! nyk. pa«=
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tori Jaakko Hurtin puhe, jossa hän esiintoi kansalaistensa pito*
lesta kolme suotawaa asiaa. Ensiksi että yhteisiä asioita ja eten-

kin tirjallifuntta yleensä harrastettaisiin Virolaisten kesken
enemmän knin tähän asti, toiseksi että knkin Virolainen, tulkoon
hän kuinka oppineeksi ja kninka ylhäiseksi hywänsä, pysyköön
aina kiinni omassa kansallisuudessaan, pitäköön kunniassa oman
kielensä, ja kolmanneksi hankkikoot Virolaiset i elfeen kouluja
korkeampaakin opetusta matten, luin mikä kansakonlnissa
annetaan.

Hänen puheensa otettiin innostuksella maataan ja
wiimcisen ehdoitutsen toteuttamista matten päätettiin heti

ryhtyä rahankeräykseen, ?upaa tällaiseen tarkoitutsee» oli jo
aikoja sitten muutamien kansallismielisten toimesta pyydetty,
maikka wastaus oli wiipynyt; nyt
wihdoin tuli jonkun
ajan päästä. Siitä saakka on rahankeräys kestänyt kymmenkunta touotta; neljäkymmentätuhatta ruplaa on koottu
„Aleksandrikoolia" matten, niinkuin tätä ensimmäistä wironkielistä oppinutta koulua aiotaan nimittää, liman wielä et
ole koulu awattu. Kenties kuitenkin he jo piakkoin Uefalta*
mat panna Yrityksensä toimeen.
Näin paljon olkoon janottu Virolaisten ensimmäisestä
laulujuhlasta. Se oli Viron kansan ensimmäinen yhteiuen kausaujuhla ja sellaisena oli
merkitys suuri tälle
lansalle. Sen kautta tetoeni laulutaito laajalle kansan
kaan, laulutuntia perustettiin ympäri maata ja laulu ja soitto
päafitoät osoittamaan jalostuttawaa »vaikutustansa kansan
yhteiselämään ihan toisessa määrässä kuin ennen.
Vaan ci siinä kyllin. Vietettyään ensimmäisen laulujuhlansa yhteisesti ja näin jalolla tawalla huomasiwat Virolaiset paremmin kuin ennen että oliwat oma kansa, joka selpidettäwci, täsittiwät että heillä niinkuin
laisena oli
»milläkin kansoilla oli yhteisiä pyrintöjä ja toimetta ja heissä
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syntyi luottamusta omaan

»voimaansa

ja kykynsä kerran

päämäärä.

saawuttaa toiweittcnsä
Ia miimeifetu saiwat heidän pyrintönsä oman määrätyn
suuntansa. Hämärä tunne siitä, että heidän alhainen ase-

mansa, heidän

tietämättömyytensä oli heille esteenä kilpailussa muiden wanhcmpien kansojen kanssa, katui Hurtin puheen lanttaa selwaksi ja heissä nousi pyrintö omalla woi«
maltansa teettää foululattolfianfa; siinä ensimmäinen maali
»välikappale wiela suurempienkin tarkoitusperien
ja
saawuttamiscksi. Tässä ensimmäisen laulujuhlan tärkeimmät
hedelmät.
Ensimmäisen ja toisen laulujuhlan »välillä kului pitkä
aita. SaSta kymmenen »vuotta ensimmäisen juhlan jälkeen
tuli Viron kansa tilaisuuteen »viettää toista samanlaista.
Heillä olikin ollut paha onni. Kaikki oli jo »valmista, lau<
lut harjoitetut ja osanotto nähtäwästi hywin suuri, kun »viimeinen turffif aihiota alkoi. Villoin katsottiin sopimattomaksi

samassa

»viettää ilojuhlaa SBeuäjän kansalle nain huolettawalla ajalla
ja juhla jätettiin sikseen. Wasta wuosi takaperin »v. 1879
se »vietettiin. Osanotto oli paljon suurempi kuin ensimmäisessä; laulajia oli paljon toista tuhatta; eikä edistys tullut
ilmi ainoastaan laulajien lukumäärässä. Tästä juhlasta
lienee tarpeetonta enemmän mainita. Pääasiassa se paljon
muistutti ensimmäistä ja »vasta kerrottawaa tänä tewäänä
»vietettyä kolinatta, jossa tämän kertojakin oli tilaisuudessa
olla läsnä.

Tätä kolmatta juhlaa ei pidetty Tartossa niinkuin cdel°
lifet, se »vietettiin Tallinnassa »vanhassa Wiron maakunnan
pääkaupungissa Suomen lahden rannalla ja ainoastaan »viiden tunnin matkan päässä meren yli Helsingistä.
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Useissa Wircn kaupungeissa o» seuroja, joilla ett johöntin määrin samat, »vaikka fameammat, tarkoitukset luin
esimerkiksi Kansanwalistus-seuran haara-osastoilla meillä. Jäsenet fttorittamat »vuosittain säädetyn maksun. Talwisaitana

toimitetaan kansantajuisia luennolta, joskus mietetäätt kansanjuhlia, sitä paitsi on heillä oma huoneuksensa, jossa on
sanomalehtiä tttettamina, siinä seurau laulutunta harjoittelee,
siinä annetaan seuranäytelmiä y. in. Myöskin ruokaa ja
wirwoittawia juomia on siinä tarjona ostoksi, Vieraita ei
yleiseen lasketa sisään, kaikki on maan seuran jäseniä toarteu.
Säitä tawoin on jo mainittu Wanemuine-seura Tartossa järjestetty; Tallinassa on myöskin sellainen nimellä
Lootus (toilvo). Tämän seuran puolesta kutsuttiin jo 1879
»vuoden juhlassa niissä osalliset laulukunnat seuraamana touon*
na terlvetulleiksi Tallinnaan ja kun
oli hankkinut lu»
man kesällä laulujuhlalla („kiitoslaulujuhlalla") wiettää keisarin 25 wuotisen hallituksen juhlaa, tuli kutsumuksesta täysi
tosi. Saan kun jo melkein kaikki juhlawalmistutset oliwat
suoritetut, kuoli, kuten jokainen muistaa, Keisarinna, kaikki
huroitukset ja senkaltaiset keskeytettiin suruajaksi ja kolinatta
juhlaa uhkasi
kohtalo kuin edellistä, joka oli täydytty
lykätä.
wnoteen
Niin ei kuitenkaan käynyt osaksi
toiseen
»valppauden
määrätyn furuajan lyhyyden rouoksi, osaksi
kautta, jolla juhlan asioita walwottiin niiden puolelta, joilla
oli woimaa ja maltaa »virallisissa piirissä. Tahdomme
ainoastaan huomauttaa että juljlafomiteait päämiehenä oli
saksalainen parooni, jota lohta jälestäpäin määrättiin maa»
kunnan toirfaa toimittavaksi kuwernööritsi.
Juhla siis »vietettiin jo ennen määrätyllä ajalta Kesäkuun loppupuolella. Osanotto ei ollut aiwan yhtä suuri
tuin edellisessä juhlassa, etenkin oli moni etäämpänä asumista
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laulutumusla jäänyt pois. Saapuuul oli tuitmtiu Wiion
sanomalehtien mukaan yli kahdeksansataa laulajaa ja soittajaa. Kun kaikki laulajat lukuisine lippuineen
nielkein
jokaisella laulutunuada on oma fiiuri silkliueu lippunsa, jossa
o» laulutunnan nimi kirjoitettuna ja tawallisesli niaakunnan
saatuna tahi muita mertliä
luu nämä pitkässä juhlajossa ennen tulleet oliroat
aseuiahuoneelta,
saatossa läksiwät
olleet wiimeisetsi saapuneita laulutuntia wastaanottamassa,
näytti tuo kyllä meikäläisen silmissä suureuuuoiselta; jos «ie
terran näin paljon saisimme aitaa», olisi meille täysi syy
iloita.
Rantatieltä astunvat laulajat, lnlen mainittu, pitkässä

saatossa liehumme lippuineen luovaan Lootus-seuran huoneisin, missä juhlamerkit jaettiin ja jokaiselle annettiin ilmoitus
missä saisi juhlan kestäessä wapaat huoneet. On mainittaiva

että Tallinnan porwaristo ja asujaimet tarjofiwat »vapaal
huoneet kaikille laulu» ja soittotuntien jäsenille juhlapäiwilsi
jo monet lisäsiwät siihen toiefä ruoatkiu, Wirraanwaraisnno
oli niin
että jnhlatomitealla oli n<'in neljäsataa Ime*
netta tarjona enemmän, luin mitä tanvittiin. Myöskin ulkonaisesti oli taupnnti tawallista juhlallisemmassa pnwussa,
lippuja liehui nseanunalla paikalla kaduilla ja rautatienasema, jonka tantta melkein laitti »vieraat tulilvat, oli jo*
masti koristettu.
Miniällä oli walmistettu pienemmät waötaauottajaiset
tunniawieraille, laulun ja soitannon johtajille, lipunkantajille
ynnä muille juhlan toimitusmiehille; niissä juhlakomitean
esimies paroni Wistinghauseu terwehti wieraita wiroukielisellä puheella, Kunniawieraatsi oli finne myöskin tutfuttu
eräs Suomalainen, Tallinnaefa tuttimulsiansa »varten siiloin
ole«feleu>a prowessori Aspelin,

suun
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pidettiin suuri yhteinen
päiwän laulajaisia warten.

Kohta Mesta puolenpäilvän
harjoitus

seuraawan
seuraama

päimä oli ensimmäinen »varsinainen
Jo aikasin aamulla kaituiwat aamuwirren säweleet juhlaan saapuneiden torwituntain soittamina kaupungin wirolaisten kirkkojen torneista ilmoittaen juhlan alkua.
Sello 10 pidettiin jumalanpalvelus kentällä
»virolaiKaarlenkirkon ulkopuolella, koska koko tämä suuri »väenpaljous, joka siinä oli läsnä ei kirkonmuurien sisälle mahtunut. Urkujen asemesta foittitoat saapuneet torivikunnat. Jumalanpalveluksen jälkeen astuiwat kaikki laulukunnat liehu-roine lippuineen k»!wernöörin kartanon edustalle, jossa laulettiin keisarin-laulu. Sieltä astuiwat laulajat juhlakulussa
takaisin Lootus-seuran huoneisin jättäälsensä liput sinne.
Kello 4 j, pp. lokoontuiwat laulajat taas Lootushuoneuksen edustalle ja marssiwat lippuinensa laulajaisia
n; arten määrättyyn paikkaan. Niitylle kaupungin ultopuo
(elia oli rakennettu wiettäwä
Matoa ja
edustalle
puolipiiriin kuulijoille tarpeeksi istumapenktiä laudoista. Latvan takana oli seinä koristettu moniwärisillä lipuilla ja niiden lisäksi järjestettiin laulutuntien sinne saawuttua laitti
niidenkin juhlaliput.
Tähän asti oli pääsö juhlaan ollut toapaa kaikille, waan
laulajaisista waadittiin maksu. Kuulijoita karttui hywin paljon, jopa ensimmäisen Päiwän laulajaisissa yli wiisi tuhatta,
teoitta sisäänpääsömaksn oli »verraten kallis. Rupla paremmista, luusi ja kolmekymmentä kopeekkaa huonommista
sijoista.
Tuloilla suoritettiin kaikki juhlan kulungit ja
jäännöksellä oli aikomus perustaa eläkerahasto kansakoulun
Tämä

juhlapaiwä.
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Laulajaisten aluksi (autettiin ja soitettiin kaunis kovaali: „mei( tulet abi lumalast", sitten seurasi eräs »virolainen „Isainaa laulu" sitten meiltä turoin tunnettu ~Waa°
marssi" ja pari muuta taulua. Sillä oli laulajaisteu
cnfimmäiuen osasto päätettä ja pastori sutt astui esiin ja
piti puheen Wironmaan edistymisestä keisari Aleksanteri!!
hallituksen ajalla. Toisen ja kolmannen osaston »väliajalla
piti ylioppilas Kallas innokkaan ja onnistuneen esitelmän
tautiin ja soitannon merkityksestä ja armosta. Keisarilaululla
päätettiin laulajaiset »vihdoin, ia tätä suurella innolla pyydettiin yhä uudestaan ja niidestään laulettamatsi. Ei ollut
»vietä kuitenkaan kaikki loppunut. Juhla» johtaja astui esiin
ja ehdotteli muutamalla sanalla elätöönhuudou Wiron kanläsnä olemalle ystämälle Akateemikko Wiedemannillc, joka
tieteellisesti on walaissnt Wiron setä tiettä että monta kohtaa

san

san
sen kansallis-elämästä.

Tämän jälteen annettiin sama kunnianosoitus »vielä useille Wiron kansan etemille mielitte.
Möskiny juhlassa olemia Suomalaisia muistettiin tässä

tilaisuudessa.
tmi

se

erottiin tapahtui
ainoastaan Mähcitsi
iltana oli yhteiset juhla-syömiuau.
ajaksi, sillä »vielä
Ne pidettiin kaupungissa ja mäkeä oli niissä paljon, huoneifin tnstin mahtnimat kaikki ne, jotka tähän tilaisuuteen olimat tippuja lunastaneet. Puheita pidettiin, maljoja juotiin
ja masta
oluessa etupäässä maan kaman mukaan
myöhään Yöllä erottiin taas.
Seuraamana päiwänä ei ollut mitään yhteistä juhlalli-

wihdoin

samana

suutta ennenkuin ikäpuolella. Aamupuolella oliwat museet,
kirkot ja muut merkillisemmät paikat awoinna katsojille ja
ne, jotka tahtoiwat, oliwat kaupungin teatenhnoneessa tilat'
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snudessa nähdä wiroukiclisen alkuperäisen näytelmän, joitta
Vootué*feuran näyttelijätuuta näytteli.
Tämän pciiwän laulajaiset oliwat aiotut allawitsi fl.
3 j, pp. waan tähän aitaan t»ti oikein kaatamalla rankka
nktosensade, »iin ett'ci juuri kenenkään tehnyt mieli ulos
taiwasalla olcwaau laulupailtaau, Wasta kun kello jo tawi
,viidettä taukosi sade ja päiivä taas heti paistoi pilwien wä°
lista. Silloin kaupungin wätiti» astui nlos huoneistaan
katsoakseen mitä laulajat aitoiwat toimittaa, Ne oliwat tnten muutkin odottaneet sateen taukoamista, maan nyt niitä

nähtiin suuressa saatossa astuwan pittin Lootushuonent
fetta johtamaa katua kaupuugiu keskikohtaa päin.
latin soittcliwat soittajat jonllni marssin, hurraa huudettiin
niteen huoneiden alla, jossa asui joku toimituttaan jäsen,
laitta muu tanscmmielinen mies, wäteä keräytyi tällä tawoin
yhä enemmän, ja tmi laulajat wihdoin lääntyiwät takaisin,
seurasi heitä puolet kaupungin asukkaista, jotta wihdoin lanjo

!,!iuispaittaan ehdittyä lunastiwat lippuja ja täyttiwät sijat

ineltein yhtä tiheään kuin edellisenä päiwänä.
Tällä kertaa lauloi suuremmista laulutunnista hifin
erikseen ja ainoastaan Hyden laulun. Useat näistä laulu
lunnista

herättiwät suurta

mieltymystä ja

olisiwat

hywin

tunniapalkintoja ansainneet, jos sellaisia tässä juhlassa olisi
annettu, jota kuitenkaan ei tapahtunut. Parahimmatsi lcm
lajista kiitettiin Hanapään laulutuntaa Tarton tienoilta, joka
tänä syksynä on käynyt Suomessakin laulajaisia pitämässä.

Soittajista oli etetoin lisatun soittokunta itäisestä Wirosla,
"Jiäntä molemmat kunnat cliroat myöskin puettuina omiin
siewiiu kansallispukuihinsa, jotka kuitenkin niin täällä tuin
muuallakin jo omat katoamaisillaan. Huomattawa on että
lorioteiden mallit niissä oliwat melkein samat, tuin meilläkin
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wiela

usein nähdään

Wiipurin puoletta.

Useimmat

laulu-

Euratat olimat tuiteutin tamallistssa »vaatteissa.

'.viellein laitti laulufmmat oliiuat neliäänisia mieötöö.
rejä. Ainoastaan taksi setaäänista laulutuutaa otti
iuylaau.
)lämä laulajaifet teslimät myöhään iltaan, wiiwytetM
tnn olilvat pähuällä tulleesta sateesta, niin että aiwotnisla
lansanhuweista iltapuolella ei »voinut paljon mitään tulla.
Termatynnyriä ja Bengalin tulia poltettiin kuitenkin pimeän
tultua. Näissä lanlajaisissa samaten kuin eilisissä pidettiin
myöskin esitelmiä ja luu laitti oli loppunut ja laulun ja
soitannon johtajille oli kaikumat eläköön laulut lauletut, erottiin hylyillä mielin wiedcn mukanausa monta hauskaa ja
iloista muistelmaa tästä Wiron kansan kolmannesta yhtei
feStä laulujuhlasta.
Simumennen on syytä huomauttaa sitä siiwoa raitista
täytöstä, jota kaikki täällä ymmärsiwät nouoatta; maitta talsi
päiwää kestäneessä juhlassa kyllä olisi ollut tilaisuutta
liialliseen nauttimiseen, ei missään huomattu mitään
maituttamaa sopimatonta täytöstä, juhlasyömisillä yhtä mähä»
tuin muualla. Juhla oli sentin puolesta onnistunut.
Kansallisessa suhteessa ci liene tämän eitä myöstääu
edellisen laulujuhlan merkitys ollunna läheskään niin suuri
tuin ensimmäisen laulujuhlan. Ensimmäinen askel on aina
tärteiu, toisen ja kolmannen merkitys on suurin siinä ett'eiloat ne jää tekemättä. )>e omat tarpeellisia, Iliaittapa näillä
ei otifitaan mitään natymäiotä seurausta, ne omat tärkeät
elon mevttinä, niiden puute olisi kuolema.
Eräässä suhteessa astui kuitenkin mirolaisuuoeu edistyneempi
silmiin toisessa ja kolmannessa juhlassa.
Nyt eiwät Saksalaiset enää olleet halmetfiminaau emättä
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»vastustelleet näitä juhlia; päinivastoin osoitettiin heidän
puoleltansa paljon ulkonaista ystäwyyttä, hywäntahtoine ikäänkuin hierouvat sowintoa Wirolaisteu
suutta
johtajien kanssa, ne nähtäivästi katsoiwat tätä ystäwyyttä
itsellensä tarpeelliseksi. Saamuttaneefo Wiron tänja tämän
heidän inunttnueen kannan tantta mitään todellisia etuja ja
minkälaisia, sen on näyttäwä »vasta tnlewaisuus.
Kolmatta päilvää kestänyt juhla oli siis päättynyt,
Oudolta tuntui nähdä tätä elämää, tätä »vilkkautta ja !oiuteliaisuutta kansassa, jota olemme tottuneet lukemaa» ma*
Hemma» edistyueitten jouttoon. Virolaiset itse oliwat nöy.
viä kyllä tysyätsensä: „Tälläistä ja parempaa Te Suo»»alaiset »varmaankin olette tottuneet nseiu näkemään?" Mitäs siihen, totuuden mukaan täytyi »vastata, että meikäläiset
ciwät »vielä ole yrittäneettään mitään tähän suuntaan.
Waan mistähän syystä emme ole yrittäneet? ' Olisiko
meiltä mahdotonta saada toimeen, mitä heille onnistuu? Duhan meilläkiu tansakoulnnopettajia ja lukkareja, jotta laulunjohtajiksi pystyisiwät, en meidänkin kansan seassa laulu-ääniä,
jotta ainoastaan harjoitusta kaipaamat. Ia onhan meiltä
lauluseurojakin jo malmilta siellä täällä, maitta niiden toimista ainoastaan harwoin julkisuudessa jotain kuulee, ja
samaten on tonoifoittohtntia ainakin kymmenkunta, muutamat
maaseuduilla, muutamat kaupunkien tehtaalaisten kesken.
Waan kutsumusta yhteislauluun ei ole annettu, juhlan johtajaa ei ole kuulunut. Tuskinpa Wirolaisilla lienee olluuna
paljon enemmän »valmista kuin meillä, silloin tuin lanusen
julkaisi kehoituksen ensimmäisen juhlan »viettoon. Tarwitaantohan täällä enemmän asian menestymisetsi tuin siellä? Jo
lienee aita täälläkin tämäntapaista juhlaa »viettää, jo on
laulu kaituwa Kalewalan taittajilta jo soitto raikuma Suo-
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men saloilla, jo on aita tositoimilla todistaa että Väinämöisen kanteleita täällä tehdään uusia. Ia kuu Wäinöu kansa
imettää ensimmäistä laulujuhlaansa, silloin iloitsee laulun
isä „yläisissä maa-emissä, alaisissa taiwosissa", hän, joka jätti
kalliiksi perinnöksi „kanteleensa sälille, soiton Suomelle sorean,
kansalle ilon ikuisen, laulut suuret lapsillensa".

H. Gt.

oisn. pilw

Jos
Jos piimi

wäittywäinen

Waan taittajalla öisin,
Maan riemut, murheet laitti
Mä silloin nähdä Wllistn.
turjuuttlihcin
Mit' oiskllllii!
Mielellä hailealla
Mii nähdä saisin täällä
Maan ftäällä laillicilla.

Mä sille tnyneleitä
Sateena muodaticiisin,
SBaait ultoismiolen kursai»
Mä rintaan linkoaisin.
S-.
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Rakennuksia

Helsingissä.

1. Helsingin Alkeisopisto.
ftuioa, jonka lutia tässä näkee, esittää Helsingin Alteisopiston pari lvuotta sitten walmlstunutta uutta ralen»

»lusta.

Waikta itsessään suureumoiueu ja nhtca, ei mainittu
raleimns sentään etupäässä semmoisesta syystä ole sijaansa
saanut täyäu taleuteriiu; olisihau niitä komeassa Helsingissä
woiuut löytää suurempiakin ja upeampia. Ätutta onpa parempi syy, minkä tähden lutia tooi mielihywällä tumaamme
katsella, ja
Yli Tuomenmaammc aiwmi letoin tiettään:
tuo rakennus on mui-topatsaana Suonien fanfan siwis
työhalusta ja heränneestä tansallis-tunteesta.
Cli aika, noin kaksikymmentä tai »viisikolmatta touotta
sitten, jolloin suomalaisuudella ei ollut

se

omassa maassaan
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paljon ollenkaan »vastustajia, et julkisia tumminkaan, I limallaan siwistyneissä tunnustettiin, että suomenkielen pitäisi

tohooman siwistyskieleksi, niinkuin kansallisen kielen ainakin.

Hallituksemme myöskin näihin mielipiteisin näytti yhtywän;
»vuonna 1858 amattitn ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu
Iywäskhlässä, ja rumettiin neuwoja laskemaan, kuinka samaan suuntaan suomalaisuudelle koulun alalla »voisi enempää tilaa antaa. Useissa maamme opistoissa rumettiin osaksi
opetusta antamaan suomenkielellä; ja muonita 1867 alettiin
perustaa suomalaista osastoa Helsingin Normalikoululle yhden luokan asettamisella.
Mutta wastustukscu fyettti, josta jo kauan oli pienempiä
oireita huomattu sekä warsinaisessa wirkasäädyssä että muussakin siwistyneessä kansanluokassa, pääsi »vähitellen woitolle
hallitusmiestemme tuumissa: ja edistys miimtytettiin, maitf
ei sentään heti keskeytetty.
Wuonna 1869, jolloin suomalaiseen normalitouluu»
pitänyt
tuleman kolmas luokka entisten lisäksi, Seolisi
naatti ei siihen suostunut. Luokka pantiin kumminkin muu*
tamain yksityisten toimella alkuun; ja nyt tehtiin sen tannattamiseksi ensimmäinen yleinen rahankeräys suomenkielisen oppikoulun hywäksi; se tuotti yli 10,000 markan,
Mutta asia oli huomiota nostanut; maan kenraalikuwernööri weti sen H. M. Keisarin päatettäioäksi, ja päätös tuli,
että koulua saisi »vielä toistaiseksi waltiowaroilla jatkaa lois
mannella ja neljännellä luokalla, mutta
tulewaisuudesta
pitäisi erään komitean antaman lausuntoa.
komitean lausunto yksimielisesti puolluSti suomenkielikoulun
tarpeellisuutta Helsingissä. Mutta sillä »välin
fett
oli asetettu tuo uusi kouluylihallitus. Sen ehdoituksesta
siirrettiin suomalainen norntalitoulu Hämeenlinnaan, ja yhkanssa, »vuonna 1871, rumettiin Helsingissä olemaa
dessä
koulua häwittämäan siten, että alemmat luotat »naarattiin
poistettawitsi, toinen toisensa perästä, kunnes laitti olisiwat
hätvinneet. Niin onkin käynyt, ja »v. 1878 »viimeiset tälj*
teet Normalitouluu suomalaisesta osastosta tällä tawoin latosiwat, jonka sijaan w:sta 1873 alkaen uusi „Normali-lyceo"
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on syntynyt Hämeenlinnaan. Vuoden 1872 mattiopäimillä
koetettiin kaikkien säätyjen anomuksella saada asiaa estetyksi;
mutta
oli turhaa.
Maan pääkaupunki ei sentään hetkeksikään jäänyt ilman
suomalaista koulua, Heti, luu waltiou kustantaman normalikoulun alin luokka häwisi, jo mainittuna muonita 1871,
pantiin yksityinen luokka toimeen, johon sitten on liitetty toinen, kolmas ja niin edespäin. Alussa tähän täytettiin tuota
entistä keräysrahastoa, jota oli warsin wähäu kulunut; mutta
wuodesta 1872, jolloin Hallitsian lopullinen päätös koraali*
lyccon muuttamisesta Hämeenlinnaan sutaistiin, rumettiin heti
uuteen suurempaa» keräystoimeen, ja noista wäliaikaisista
luokista tehtiin eri yksityinen oppilaitos Helsingin Alteisopiston nimellä. Toinen keräys nyt muutamien »vuosien
kuluessa tuotti noin 200,000 markkaa. ©nurin lahja
oli ruutinpatruna Ahlströmin antamaa 10,000 markkaa;
moni antoi tuhat markkaa ja enemmän. Julkisesti ei moni
tätä keräystä kehdannut wastustaa, olihan tämä Maltiopäiwienkin suosima asia. Ia mitä olikin nurjmttta,
Moitti
tumminkin kansan innokas harrastus.
Tämmöisten Marojen nojassa uusi opisto murheetonna
työskenteli, ja kaswoi mantelien täydelliseksi, kahdekscm-luoktaiselsi. Mutta fen ohessa rohjettiin mietä tuon yleisen in*
uostutsen nojassa ajatella oman kartanon hankkimista
sille, koululle aina tärkeä asia, ja erittäinkin Helsingissä.
Alkeisopiston ftutrt oppilaslutn ynnä suomalaisen kansan keräyksessä näkymiin tullut luja mielipide nähtämästi paljon oli
waituttanut fyaftitfemain mietipiteifin. Waltio siis puolestansa
auttoi afiata 100,000 marfan snuruisella rakennuslainalla,
myönnetty edullisilla ehdoilla, ja Helsingin kaupunki antoi
puolestansa ilmaiseksi hywän tartanopaikan. Näin aljettiin
rakentaminen kewäällä 1877 ja syksyllä 1878 oli kartano
wuonna Aleksanterin päiwänä,
malmiS. ©e »vihittiin
11 p:nä Syyskuuta, kauniilla juhlalla, josta sanomalehtien
tantta koko maan yleisö sai tarkan kertomuksen.
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takapuolella siinä

huonekertaa, koska maa on hywin wiertäwä
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on kartanoilleen matjauut täheminäs 240,000 Suomen matt'
taa, josta niinkuin mainittu 100,000 on waltiolainaa. Se
on warsiu tilalva, niin että nyt taksi autotta toiela toinenfin koulu, ruotsalaineu norniali-lyeeo, on hyyryllä ollut siihen sijoitettuna, sillä aikaa kuin waltio tälle rakensi eri kartanon. Warmaa siis lienee, ettei se piautaan käyne liian
ahtaaksi, »aittapa Alteisopistoon tahdemvertaiscStitiu oppilaita tarttuisi.

Oppilaiden lukumäärä tässä tontussa on ollut yhtä
tuin keskimäärin «valtion tontuissa; nykyjään on lutw
määrä yhteensä 230 ja tänä syksynä otettiin »vastaan 52
uutta oppilasta; pyrkijöitä oli enemmän kuin mitä »voitiin
»vastaanottaa. Keskimääräinen oppilasluku luolalla on siis
nyt noin 30; yleensä on tämä keskimäärä melkoisesti kohonnut; 10. 1873 jolloin koulussa eusiu oli 7 luottaa ei ollut
tämä enemmän luin 21 ja kuuluu ensimmäisinä »vuosina oli

suuri

se

»vielä »vähempi.
Koulua, jota niin

suuressa

määrin tuin tämä on nauttinut kansan suosiota, euvät »viimein 1877 koossa olleet »valliosäädyt »voineet unohtaa, Samassa tuin pyysilvät
pien suomenkielisten oppitonlujeu asettamista maamme eri
osiin, huomauttiwat he myöskin sitä, että suomalainen koulu
Helsingissäkin olisi loaltioioaroilta tannatettawa. Tästä syystä
kääntyi koulun johtokunta hallitukseu puoleen anomuksella
saada koululle »vuotuista »valtioapua, ja »vuodesta 1878
eteenpäin suoliinkin 40,000 markkaa tälle koululle »vuodessa.
Säilä tapaa Helsinki on saanut suomalaisen oppikoulun perustetuksi matamalle pohjalle, ja tässä Jobben on siis
tansan toiwo lausuttuna »viime »valtiopäiivissä noudateltu.
iffiaau muita silloin pyydettyjä kouluja ei »vielä ole perus
tettu.
Asia on tultenkin hylvissä täsissä. Kansan oma
toimi on niidenkin hankkimisessa ollut asiaa ajamassa. Wiifi
uutta oppikoulua ja neljä tyttökoulua on tänä ja »viime
»vuonna perustettu ja kustannetaan »vapaaehtoisilla lahjoituksilla. Hämmästyttäwän suuri oppilasmäärä on takaus
niiden tuleivaisuudesta; eitä näytä kansan alttius ul)rq-

useam-

—

sena
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pettämän. Soileen tullessa syttötoöu uudestaan se
innostus, joka Helsingin Alkeisopistou rakensi, ja jota vh*
noitia fen wihkiäisissä kuwasi näillä r/letoilla sanoilla:

uksissa

Elämän ehdot rit&tiimjt
Taas oli hyinen halla.

Ia huuto kansaan lensi
Ia kciikni kaikkialla.

nyt

Ia mieliin syttyi innostus,
111 harwoin nähty rattans
Nyt

hehtnmllll» sai

tunteet.

Ia pelastutsets' isänmaan
Waransa kansa kantoi
Ia rikas uhras aarteistaan
Ia köyhä ropona' antoi,
Ia niinkuin waimot zlarthagin
Helynsä riisti naisetkin
Ia kullat kulmiltansa.

*

*

2. Helsingin kansakirjasto ja lukusali.
Tämän jalon aatteen toteutkansallemme!
Suomen naisilla yhtä hyroin kuin miehilläkin
ja intoa aina ollut altisua. Niin on Helsingin
kansakirjastokin naisten ja miesten yhdistettyjen ponnistusten
Waloa

tamiseksi on
harrastusta
luoma.

Wuonna 1859 muutamat pääkaupungin naiset alkoiroat keräyslistoilla hanttia waroja tätä tarkoitusta Marten.
Warsin pikaan saatiinkin sillä tawoin 517 ruplaa 63 kopeekkaa kokoon. Näillä rahoilla perustettiin uusi kirjasto, joka
alkoi »vaikutuksensa Lokakuun 7 p. 1860, 341:llä ruotsalai-

sella ja 176:00 suomalaisella nidoksella, yhteensä siis 51?-.lla,

joista noin 300 hengellistä.
Kirjasto pidettiin alussa awoinna joka sunnuntai ja
keskiwiitto, tl. 4—5 i. p. Jo ensi päiroiinä tuli 40 lainaajaa, sitten taswoi lainaajain lulu yhä suuremmaksi, niin että
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joskus oli yli 100 henkilöä kirjoja lainaa
samana iltana
Ennen wuoden loppua oli jo 1700 lainaa annettu.
massa.Hiljaisuudessa
kirjasto
jatkot toimensa,
hy-

sitten

ensin

vällä menestylsellil: muoflna 1861—1863 annettiin yhteen.
fä enemmän luin 20,000 lainaa, siis noin 7,000 vuodessa.
©aan 1864 vuodesta alkaen lainatuin vähenemällä väheni,
niin että fe viimein lukuvuonna 1869—1870 oli ainoaa
taan 2,100.

Syy

tähän

ikävään

seikkaan

oli

nähtävästi

fe, että kirjat kuluivat ja hukkuivat; 1863 oli kirjojen lulu
kyllä noussut 1,304:ään asti, vaan jo 1866 oli kolo 500
nidosta hukkunut ja ainoastaan 750 oli jäljellä.
W. 1870 uusi ja parempi aikakausi taas koitti tirjas.
tolle. Rahaa kerättiin taas vapaaehtoisilla lahjoilla, kun»
naita saatiin apurahaa ja „ar»ollisekst muistoksi Suomen
sanomakirjalllsuuden vuosisata-juhlasta" avattiin Tammikuun
Ib p. 1871 lukusali, jossa sanomalehtiä, laittoja ja tu>
««teoksia oli lukijoille ilmaiseksi tarjona. Myös kirjastosta
annettiin kirjoja ilmaiseksi lukusalissa luettavaksi, vaan
lotlin«lainlltul«ta kirjoista maksettiin 1867 vuoden alusta 5
penniä jota nidoksesta, tahi markka vuodessa. (Ennen oli
matfu ollut vapaaehtoinen).
Minkä uuden elinvoiman kirjasto oli saanut, näkyy
jo siitä, että llllnalutu tästä lähin taa* nousi nousemistaan.
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Lukuwuonna 1871—1872 oli fe fe 11,438; lats, touotta
inyöheinmän yli 12,000 ja »vielä kahden »vuoden perästä
(1875—76) yli 15,000.
Waan tämä menestys oli »vaatinut uhrauksiakin. Kosta
kirjasto jo pidettiin auki jota päitoä, »vieläpä kolme tuntiakin päiwässä, et kukaan enää, niinkuin alussa, palkatta tal;*
lonut ottaa kirjastoa hoitaaksensa, eikä huoneita enää saatu
ilman hyyryttä j. n. c. Ia »vaikkapa wuosittain kunnalta
apurahaa saatiin, niin menot kuitenkin nousiwat itiin, että
»viimein 10, 1876 kirjastolla oli yli tuhannen markan welka.
Laitoksen harrastajat silloin päättiwät lahjoittaa koko kirjaston kaupungille, sillä ehdolla, että tämä »velan suorittaisi.
Kaupungin »valtuusmiehet ottiwatkin lahjan »velkoineen wastaan, ja Kesäluuu 1 p:stä 1876 alkaen oli kirjasto Helsingin kaupungin oma.
Taas alkoi uusi aika: uudistamisen aita. Kaksi touotta
kirjasto kyllä jatkoi tointansa wanhaan tapaan; »aan sillä
wälin
muutettiin uusiin huoncihin, uudet säänuöt watzwislettiin, uudet luettelot tehtiin, uu>i hoitaja »valittiin ja »viimeksi itse kirjatkin suureksi osaksi »vaihdettiin uusiin. Noin
puolet »vanhasta kirjastosta eli yli 900 nidosta oli niin Kv
luneita, että ne w. 1878 poltettiin poroksi; mutta niiden sijaan ostettiin uusia kirjoja niin että kirjastossa tonoben lopussa taas oli yli 2,000 nidosta.
Melkein uutena laitoksena kirjasto siis awattiiu Lotaluussa 1878. Jo heti alussa tuli taas lainaajia runsaasti,
ja w. 1879 annettiin yhteensä 19,024 lainaa, noin 3,700
henkilölle. Ia »vaikkapa siis tästä laitoksesta oli kaupungiu
asukkaille runsaasti »vuotanut waloa ja snvistystä, itse fatt*
punki ei siitä oikeastaan maksanut mitään. Tosin oli kirjastolle wuoden kulunti-anviossa määrätty 5,916 markkaa,
mutta koska kaupungille tuletoa
wiinawerosta, joka kirjaston hyödyksi käytettiin, oli 4,927 m., ja kirja-lainoista
maksettiin 1,016 markkaa, niin oli kaupungilla kirjastosta
»vielä 5!? markan woitto.
Arweluttawampi tuin kirjaston talondellinen tila oli
kuitenkin se seikka, että sen huoneihin eiwät enää mahtuneet

se

osa
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laitti siwistystä haluawat ihmiset, jotta siihen pyrkiwät.
Erittäin lukusali oli usein sunnuntai-iltoina niin täpö-täynnä,
että lufijain täytyi istua lattiallekin;
iltana oli yli
•JOO henkilöä käynyt lukusalissa.
Waan jo oli apu likellä. Wuosina 1877 ja 1878
oli Helsingin anniskelu-yhtiö sekä ostanut ja kaupungille lahjoittanut talon, Korteawuoren- ja Nitardinlatujen kulmassa,
johou uusi huoueus kirjastolle rakennettaisiin, etta' myös samaa
tarkoitusta warten icoitogtanfa määrännyt lähes sata tuhatta
markkaa, ja luwannut wastedes antaa niitä wielä puuttuisi.
1879 nmoben alussa kaupungin »valtuusmiehet siis »valitsiloat rakeunlis-toiinikunnan, ja pian oli sillä arkitetti Th.
Höijerin tekemä ralennusehdotus »valmiina. Warsinaiset piirustukset walmistuiwat syksyllä, ja tulemana taiteena ratenuus-työ jo alkoi. Nyt on uusi rakennus jo katon alla ja
ensi kesänä (1881) toiwotaan teoitatean sinne muuttaa.
Uusi rakennus, jouka etusiwu on Nikardinkatuun päin
sisältää alakerroksessa, paitse suuria etuhuoneita, kaksi salia:
toinen kirjastoa »varten ja toinen lukusali. Kirjaston salissa
tapahtuu myös lainaaminen, ja sali on niin awara, että
»vaikka 100 ihmistä yhtaikaa siihen hywiukin mahtuu. Wielä
suurempi on lukusali »viidellä ikkunalla Korteawuoren- ja kolmella Nitardintatua teostaan. Se ulottuu ylikerrokseenkin, jossa
myös teoipi istua letoeättä kalterilla. Iliterrotsen muita
huoneita ei ensi-alussa tarwittanctaau, »vaan »vastedes o»
aikomus siihen perustaa toinen kirjaston osasto, joka tulee
sisältämään semmoisia kirjoja, jotta enämmän tarkoittamat
opetusta, s. o. joita täytyy oikein tuttia. Semmoisia kirjoja
saadaan silloin myös lukea suuressa lukusalissa yliterrotsen

useana

etusttvnu keskuksessa.

Toilvokaamme että tämä laitos, jota ahtaissa huoneissa
ja »vähillä »varoilla kuitenkin jo 20:ssa »vuodessa on ehtinyt
antaa kansalle pii 150,000 kirjalainaa, myös uudessa komehywin »viihtyisi ja yhä runsaaminasti le-

assa asunnossaan
snvistytsen
ivittäisi

siemeniä Suomen pääkaupungin asukkaille.
N
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Ylioppilaskunnan
Kuu lapsi

mieheksi

kansatieteellinen

musee.

kehittyy, alkaa hän koota kokemuk-

kykyänsä, luonnoulahjojaan, »voidaksensa ja tutkia itseänsä,
mille uralle pyrittäwä, miten elämä asetettawa.
seen päättää
on

Niin

myös

kansan laita. Kun kansallishenki kansassa
asukkaat tuntemat itsensä samaksi
kansaksi, haluawat hekin päästä tuntemaan itseänsä, mistä
oroat tulleet, mitä oroat maailmassa toimittaneet, mitä kärsineet, ja »vihdoin mimmoiset he owat eli mimmoisiksi fyeroai*
heidensa kautta otoat muodostuneet. Edellisiin kysymyksiin
on heille antawa »vastauksen historia ja mumaistiede, Viimeiseen kansatiede. Nämä tieteet luonnollisesti selwittäwät
toinen toistansa ja sekaantumat osaksi toisiinsa, jonka tähden
raja näiden »välillä useissa kohden on »vaikea määrätä.
Kansatieteen on selwitettäwä, mimmoinen kansa on
herää

ja eri maakuntien

se

ja mikä on

kansalle omituista, jonka kantta muista kaneroaa. Sen on siis tutkittawa kansalaisin: ruumiinrakennusta ja luonnetta, niiden luonnonlahjoja eli kykyä, fan»
soista

san

mielikuwituksia, ajatus- ja elämäntapoja ja yleiseen
miten kansa elää. Tähän tutkimusalaan tuuluwat paitsi
kansaa itseä, kansan sekä hengelliset että aineelliset tuotteet,
kansan runot, taulut, loihdut, sadut, tarut, anvoitukset ja
sananlaskut, niin myös kansan maanwiljelys, karjanhoito,
kalastus, metsästys ynnä niissä käytettäwät esineet, kansan
asunnot, huonekalut, puftutt ynnä niihin tuuluwat koristukset,
ruota-astiat, työkalut, ajopelit, y. m. esineet, joita kansa tar»
peihinsa »valmistaa ja koti-elämässään käyttää. Kansan yllämainitut henkiset tuotteet, sen sadut, runot, y. m, muodostamat

luonnollisesti

erityisen ryhmän

kansatieteellisen

tut-

13

kimntsen alalla, ja cu niitä sentähreu »välistä erityisen tieteen esineinä pidetty.
Tehokkaalle tutkimukselle aitaan malttamattomat owat
niin kntsutut arkistot ja mujeet, joihin kootaan mahdollisuu

täydelliset lokoelmat tutfittamia kirjoituksia ja
muita esineitä, Sentähden onkin joka sinistyneessä
perustettu arkistoja cli läsilirjoitnstokoelmia historian tutti
joita ja mujeita eli esinekokoelmia muinais ja kansatieteen
tutkijoita wartcu,
.kansatieteellisen luujccu tarloiiuo o» antaa tieremie
Ijitlc tilaisuutta yhdessä paikassa tuttia ja mertaitla yhden
tai useampien kansojen esineitä ja siten hawaintojensa kautta
tehdä päätöksiä kansan oloista, ja toiselsi yleisölle mitä
rauaisimmin l»,»vata fanfan eli lamojen elämää. Tämmoi
sillä mnseilla on »vielä kolmas, ainakin yhtä tärkeä merkitys,
tuin wasta mainitut, nimittäin fen sivistyshistoria llincn
Wertaellen naapurikansojen tai
kansan eri Reimojen
että
kohta,
eri
esineitä toisiinsa huomaa
kansat ja heimot
oivat oppineet paljon toinen toisestaan. Natennustawat, todm unikaan

maassa

sno

saman

ristusmuodot,

».

m,, lewiäwät »vähitellen toisesta

kansasta

toiseen ja mnodostuwat siirtyessään
paikasta paikkaan kansojen tarpeiden mutaan. Tämmöistä
tansaimvätistä opetusta ja kansan elämäntapojen muodostumista, joka tapahtuu »vähitellen hiljaisuudessa, »voi usein ainoastaan mnseeta tarkastamalla Rattaita,
Kansatiede, semmoisena tnin
tässä on aiwan lyhyon
mnilnu
wielä
turnattu,
verrattuna
tieteihin
käisesti
gen nuori. Tosin on ufeaSfa firoiStlmeeSfä
jo kauan
ollut snnriatin tansalieteellisiä mnseita oleinaSsa, »aan ne
omat pääasiallisesti sisältäneet esineitä Europa» nltopuolella
olemista maista ja on niitä tuo Sta myöhimpinä aitoina asianmukaisesti järjestetty ja tutkittu. yritys yhteen paikkaan
koota täydellinen kokoelma esineitä, joita oman maan »varsinainen kansa toti elämässään täyttää eli perustaa niin
atseni tansallis-kansatietellisiä mnseeta, on uusimman ajan
tuotteita ja nykyisien tansallisrientojen hedelmiä. Zemmoisia
kokoelmia puuttuu »vielä useimmissa maissa. Ruotsissa on
tai

toisesta heimosta

se

maassa

san-

sano
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Yksityisen isänmaanystäwän »väsymättömällä nerotta toiime*
kuluneen wuosikymmeneu alulla perustettu oiwallinen tämmöinen laitos.

Sangen Mähäu oli meidän

maassa

asiasta

puhuttu ja

käsitteet kansatieteellisen mufeeu tarpeellisuudesta, kn» eräässä Wiipnrilaiseu ylioppilas-osakuu
nau kokouksessa syksyllä 1874 osakmman silloinen furatori
nosti kysymyksen suomalaisen kansatieteellisen mnseen tärkeydestä. Hän teloitti Etelä-Karjalan ylioppilaita kohta ryhteinään tämän aatteen toteuttamiseen kokoomalla tonfatie*
teellisiä esineitä kotiseudultaan. Osakuntalaiset hnomasiwat
hämärät

oliwat yleisö»

kohta asian isänmaallisen merkityksen ja nuoruuden innolla
ryhdyttiin toimeen. Seuraawaua syksynä oli jo pieni koko
elma koottu ja lahjana osakunnalle annettu. Kun näin alku
oli tehty, oli samassa myös into ja luottamus kaswanut,
Wuoden 1876 alussa eljboitti osakunta muille ylioppilas
osakunnille, että hekin yhtyisiwät Viipurilaisien rientoihin,
kooten kukin kotiseudullaan kansan käyttämiä esineitä, niin
että jo seuraamana kesänä woitaisiin toimittaa kansatieteellinen osasto silloin walmistettawaan yleiseen näyttelyyn Helsingissä. Tähän ehdoitukseen suostuiwat heti kaikki ylioppilasosakunnat ja näin oli suomalaisen kansatieteellisen museen
perustaminen tullut Suomen ylioppilaskunnan yhteiseksi ja
pfybiStäloäffi lempitoimelsi ja museen tulewaisuus ylioppilaiden isänmaanrakkaudelle uskottu. Ensimmäinen toimi oli

nyt tarpeellisien rahojen hankkiminen. Osakuntien kehoituksesta koottiin kewättalwella jota maakunnasta rahoja, joiden

summa kohta

nousi lähes 30,000 markkaan. Kun näin

Ma-

roja oli saatu, lähettuvät osakuuuat heti kewäillä fufin kotiseudulleen lähetystuunaii kokoomaan sieltä kansallispukuja,
työkaluja, Y. m. Palatessaan Helsinkiin roimat nämä runsaasti tarcaraa mnlauansa. Kesäknussa rakennettiin näyttelyyn tupia, jotka loaruStettiiu niihin fuulutoifla huonekaluilla,
kansallispukuihin puetuilla ihmislumilla, y. m. Näyttelyä
awattaissa Heinäkuun 1 p. oli melkein kaikki jo malmista:
yleisölle oli luotu kumauksia Suomeu kansan elämästä
eri maakunnissa ja tiedemiehille oli koottu
warasto

runsas

sen
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kansatieteellisiä esineitä tutfittatcafft. Kun näyttely Syysluussa lakkasi, »vourattiiu tilavaa huoneus, johon kokoelmat
aseteltiin. Miu syntyi 9)lioppi(a£t'unnau kansatieteellinen
lnusee.
aluseen lalveutamiuen,
ylioppilas-osatuutien huolena

plläpitäniiiien ja hoito on ollut
jo neljä Umotta ja on tuo huoli,
»vaikka rattaana on ollut, loisinaan tummiuki» joistakuista
tuntunut tulalaltatiu, sillä
on toaatinut paljon »aroja ja
paljon työtä, Uksin huoueideu hyyry oli wiisituhalta markkaa »vuodessa. Hallitus on kyllä ylioppilaiden pyynnöstä
määrännyt museelle waltioapua 4,000 markkaa »vuodessa
ensi» kolmeksi »vuodeksi ja sittemmin pyyntöä uudistaessa

se

»vielä yhdeksi wuodeksi; »vaan nämä rahat, »vaikka kyllä san
gen lerlvetullect, ciwät ole riittäneet edes hyyryn maksami
feen ja ei ollenkaan mufeen hoitoon ja lalventamiseen. Kosta
lanfalliéputout ja luuut kansan omituiset esineet juuri näinä
aikoina ultouaiseu siwistyksen »vaikutuksesta kansastamme »vuosi
»vuodelta häwiäwät, oivat ylioppilasosatuunat päättäneet lak-

kaamatta

jatkaa

kokoamistointansa.

Tähän seka

museen
snora-

»varoja owat osakumlat hankkineet sekä
toimittamatta näiden rientojensa hylväksi hu»via että
naisella rahankeräyksellä ehkä pääasiallisesti omasta keskuudestaan. Miu on mufee ei ainoastaan säilynyt, »vaau »vuosi
»vuodelta taswanut yhä täydelliseiumäksi.
Suureksi haitaksi mufeelte ja työlästä fen hoitajille on
ollut
seikka, ettei silla ole ollut mäkinaista huoneusta,
Helsingin näyttely!» jälkeen 1876 on sitä jo kolmesti täytynyt muuttaa. Wiimeiueu muutto tapahtui tänä kesänä, jolloin mufee muutettiin suomalaisen alleisopiston liwikartatonvottaivasli
noou, jossa
pidemmän ajan majailla.
Täällä ou
taytettäwänä kaksitoista huonetta, jotka
kaikki owat täyunä esineitä, mitali hyllyille ja seinille mahtuu lattiasta kattoon saakka. Tänne ou muun
rakennettu kuusi täydellisesti sisustettua talonpoikaistupaa, jotta

hoitoon tarpeellisia

se

se
museen

saa

muassa

kansallispukuihin puettuiue ihmiskuwiueen kuwaawat kansan
toti-elämää ert maakunnissa. Eräs näistä tulvista, sawutupa
Antreasta Wiipurin läänissä, on tähän kirjaan kmvattu wa-
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lainoan mutaan, jota tehdessä ihmistuwia huoneen ahtaureu
iruotsi on täytynyt siirtää maljan otteista paikoistaan sesim.
iStuiva nainen uunin eteen). Mies, joka panee tupakkaa
piippnuusa ja mainio, jota tetraa märttinäUä, omat puetut
päästen pntnuu, jota täytetään koko Jääsken kihlakunnassa,
siis myös Autreaosa, )vaau tyttö, jota suttee tuloon owea
iätestaäu, on puettu Äyrämöis-putnuu, jota 'aas käytetään
','lntreau naapuripitäjinä, Äinolaassa ja Nattjärwellä.
?|lioppil'asfitnnait kansatieteellinen uinsee on jo lyhy
olla iällään ultomaataisieutin puolelta tuottanut tuuuioitnsta
reruc-lajiXensa ja samalla tehnpt inaataunue hnouiatutsi,
Sille määrättiin Pariisin yleisessä maailman näyttelyssä IB7X
sortein kunniapalkinto eli juuri futfamctalji, ainoa jota ©uo=
malaijille sieltä annettiin.
äölettäi» syunyttäuyt aiwan
kotimaassa on
uuden kansallisen pyrinnön. Etelä-Karjalaisien wilkkaan uiielenknwitutsen synnyttämät lukuisat ja ytsintertaisuudessaau
fangen kauniit pulu-koristukset, joita umseehen jo on koottu
noin puoti tuhatta eri muotoa, hcrcittiwät aatteen täyttää
näitä malleina kaikissa toru-ompelu f
ja kankaissa, joissa
tähän saakka on käytetty ulkomailta saatuja faamoja. Tämau pyrinnön hartaimmat kannattajat Helsingissä omat pcrustaneet yhdistyksen, nimeltä „'2uomaiaifeu käsityön Ystämät", jonka tarkoituksena on saada kotimaassa täytäntöön
itiin yleisesti kuin mahdollista näitä fuomataifeu kuwitnsaistin synnyttämiä koristusmuotoja.
Nvlyaikaan, jolloin meidän
kansallisen siwiskannattajilta ja
!»>sen tärkeimmät ehdot wielä waatiwat
jota kansalaiselta paljon rakkautta ja paljon uhrauksia, lienee
kenties liian aikaista rumeta omaa asianmukaisesti rateuuet
ma huoueusta kausatieteelliselle mnseelle puuhaamaan, ivaan
aiwau taukaiseeu tulcwaisuuteen sitä ci sopine lytätä, jos
terran tulewaisuutta tälle kansalliselle laitokselle toiwoo. ')ivt
jolloin ajanhengen paikallisia oinituifuuffia hawittäwä maikutus tekee fen malttamattoman tarpeelliseksi, owat nämä omituisuudet tcottamat, samoin tuin muinoin Sialema(an ja Kantelettaren itimuistettamat runot, ja on tausallem

musee

maassamme
sen

Kanstiel MusenTupaAtraitäjs.
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me lnlemaisuuren »varaksi uuhotutsen pimeydestä pelastetta-

»at nämäkin

sen

lapsuuden ja nuoruuden muistot,

sillä fem»

moisista on kansalle, tuin »lsityiselle ihmisellekin, elämässä

»virkistystä ikäänkuin raittiin luonnon helmasta,
Vlioppilaskuuta on tämän työn omaksensa ottanut ja
Suomen tansa on epäilemättä »vastakin ojentama auttaftmii
käden nuorisollensa ien kansallisuuden walaistnsta tarkoittaU'iiotawa

massa

toimessa.

Theo.

Kalenteria on tunnettu lasi muistanut »l&ljctclmsellK,
nlide» mnkomcni ominnisuoen: lnhytens»,'".

Ihanuden synt.
Taiwan Lempi ämurusloa svtdtti,
3tta? fii tet t ujosti ja siwesti,
Jaloutta ja iha se sihen (ci,

Äiötoa jaloa ja

se sille
se

Sitse sitte» shntyi
2)tett>Beinen

oi.

ikinen,

Ihlo ylileinen
O h a n ii s.
.Hen sumu-tuwan Paleli,
Ilmotti ton ilma immen?
3 en taloili tillcrsinen

Temu Tomas Totamoinen.

jota

omi
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Ilwolan tyttäret.
Pieni kertomus.
I,

Simolan talo on suuriiupia ja mahtamimpia koko piRusthollari on itse leskimies, mutta talsi siewää
tytärtä pitää talossa emännittä. He owat molemmat noita
toisinaan lawattawia inicllyttäwiä olennolta, joita ei wielä
murheet ja icaiwat ole lalastnttauect, joiden postilta hohläjässä.

taa terweys, silmistä ilo ja koko käytöksestä tyytywäisyys ja
wiattomnus.
Oitis taloon tullessa herättää huomiota pieni luktaistarha, joka on ylen wisulla tarkknndella hoioettn. Huomaapa
wieras myös kukkia akkunoissa ja walkoiset uutimet ja huoueisin astuessa omaa heti että naisen käsi on ollut kaikkea
ei ainoastaan näy,
tuntuu,
järjestämässä:
henkii,
puhuu joka esineestä. Miksi on tuo pöytäliina laskettu juuri
noin, miksi kukkaiset järjestetyt juuri noin, miksi nuo pienet
koristukset, porSliini-fiimat, pullot ja muut selittämättömät
kappaleet juuri tuossa suhteessa toisiinsa? Siksi että niin
pitää olla, muutoin
ci olisi lannista, ei miellyttäwää, ei
suloista. Oi snlons, sinä olet naisellisnneen salainen tuu-

se

se

se

se

se

uus-saua!

eräänä kauniina päiwäuä tewät-kesällä oli talo anti»

ona; molemmat tyttäret waan oliwat yksin kotoisalla leipoma-puuhissa, mun ft>äfi oli ulkona, isäntä oli lähtenyt asioille pappilaan, Tnwassa leimnsi iloinen tcatfea leiwinuunissa, leimat oliwat jo leiwotut ja paisuiwat paraikaa lau>
boillattfa. Tyyni ja uuwuttawa hiljaisuus malliisi kaikkialla, mutta kamarissansa istuiroat tytöt äänettöminä nekin
ja neuloiwat, tasiwarret paljaina ja hinlan jauhon tomussa,
niinfutu leipojat ainakin,
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suorempi tytöistä, Anna nimeltä, oli jo monta kertaa

rauhattomasti wääunellyt itseänsä, huiskutellut käsiänsä, kat„Woi, woi, kuinka mifellut ulos ikkunasta ja sanonut:

Waan tun
nuti on waikea istua näin kauan alallani!"
»vanhempi sisar ei siihen mitään wastannut, oli hän taas
tarttunut neulokseensa. Hetken päästä lausui Anna taas:
„Mitä sinä ajattelet, Selma?"

ajattelen sopisiko tähän hihan-suuhnn neuloa hiiren-hampaita koristeeksi"
wastasi wanhcmpi sisar,
Etkö mitään muuta?
~Mitä munta? Ajatteletko sinä sitten jotain erinomaista?"
„Empä tiedä ajattelenko juuri mitään, mutta minä
tunnen jotakin, tunnen kaipausta. Onhan
oikein hullua:
minä en tiedä ketä kaipaan ja kuitenkin kaipaan. Toisinaan
kun istun yksinäni, on kuin kuiskaisi joku korwaani: Sinua,
Anna! ja täytyy silloin oikein katsahtaa taakseni ja nauraa
omaa hupsuuttani ,. . Mitähän enteitä sellaisetkin oroat?"
„Wai alat sinä jo kuulla enteitä!
„Alan luulla!... Itsestänsähän ne kuuluivat!"
,Min, niin ,,. Minä waan ihmettelen että sinulle
jo alkaa kuulua...'
„28oi kuinka sinä olet kummallinen! Eikö kuudentoista wnotiaalle tytölle woi kuulua sitä, mitä muillekin?
Selma huokasi sywään, waan ei wastannut mitään.
Hetken äänettömyyden perästä alkoi Anna taas:
„Mnistatlo, Selma, wiime-sytsyistä markkina-mattaa, jolloin isä toet meidät molemmat kaupunkiin?"
wastasi Selma, puraisten
Muistan kyllä"
poikki,
neuleensa
„Muistatto ketä siellä tapasimme?"
„Tietysti martkina-wieraita".
„Ketä tapasimme?"
nudisti Anna, pottien jalkaansa teeskennellyllä roikalla.
„No, esimerkiksi Heinojan isännän".
„Ketäs muita?"
„Ia muita markkina-miehiä".

se

-
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„Niiukuin?"

„Niiutuin Heinoja» isäunä», ynnä muita".
„Heiuojau isäimäu ja Heinoja» isännän!
Puheistasi päättäen ei toko markkinoilla ollut muita luin Heinoja» nuori isäntä ja tietysti Ilmola» »vauhiu tytär! Mutta
kuka oli Heinoja» isännän kanssa, inuiötatfoljan sitä?"
„Tosiaau! Hänen welje»sä, ylioppilas, kai mitä:
-

...

näytti aita »velikullalta".

„£)t, olethan sinä oitei» hy>vä tyttö, jota muista!
muitakin"
riemuitsi Anna ja syleili sisartansa
niin rajusti että tämän täytyi ulifailla neulalla saadatsensa
päänsä syleilijän pomotta »vapatsi.
„Woi »voi, mitä »velikulta yä» tosiaankin oli!"
jatkoi Anna, huomaamatta sisarensa silmäyksiä, jota suori
yajallecn me»»yttä tilkkaansa.
„Mita »velikulta tosiaan!
Hän wasta löpisi kaikista maailman asioista ja nauratti
minua, niin että oikein pisti »vihakseni. Mutta sitä ette
»varmaan te huomanneet, sinä ja Hciuojau isäntä, jotta kaivelitte niinkuin maalatut kuivat meidän edellämme ja olitte
itiin autuaan näköisiä. Minäkin toetiu olla totinen, maan
ottaa juhlasilloin sanoi hän ettei markkinoilla ollessa
muotoa itsellensä ja tästi olemaan saman-nätöiueu tuin häu
itsekin, mutta luu katsahdin hauen silmiinsä, ett saattanut
olla nauramatta ja siihen [e juhlallisuuteni katosi. Ia ero*
tessaa» lupafimat he tänä kesänä tulla kosimaan tälle puolelle maailmaa ., ."
~Puhuiwathau hutliitutsia meidän hauskuudeksemme"
wastasi Selma, jonka postien puna oli sisaren pu*
hnessa noussut yhä heleämmäksi,
„Hän, tiedäthän feta tartoitan, osti minulle muistolahjaksi soterisen kuivan, jota ou »vieläkin talletlani, enhän
näin
sitä hennoisi syödä. Se on täällä laatikossani"
puhuen juoksi Anna piirongin luokse ja awasi laatikon,
„Kas tässähän fe on. Se kuwaa sydäntä, jonka lätoitfe on
nuoli ammuttu. Mitähäu
merkitsee?"
„Tietysti kuolemaa, sillä kuoleehan ihminen, luu
armeli Selma, lehden
sydammen länntfe ammutaan"
iljensä totifeffi.

»vähä»

saa

se

121

«Eipä"
moiti ja katseli tulvaa,
„tuo nuoli ei ole surman nuoli,
sydän tuolewan ftjräit; aiwanhau se näyttää toisi-

Junta cli

huudahti hän
eitä

tuo

hetken

miljboiit

shkähteleiväu".

naan

„?fo kaikkia sinä olet näkeminäsi"
ihmetteli ivan*
hempi sisar.
Anna lyttäsi laatikon lituni.
«Entäs sinä itse!
Annapas tatsoani tuota sormusta sormessasi; sinä tvättat se»
oleman äiti-ivainajan sormuksen, mutta ininä luulen fett
ilmestyneen sormeesi juuri tuolla markkina-matkalla ja äidin
sormus on täällä laatikossasi. Katsotaanpas!"
«Oletkos hulluna!"
huusi Selma, juoksi tvääntöinään laatikkonsa lukkoon ja pisti awaimen Inkkariinsa,
„@inä olet oikeni ihmeellinen tänä päiwänä, Anna!"
fjttufi Anua lyöden käsiänsä yhteen.
„Ahaa!"
«Olipa siis jotakin! Etpä tähän saakka ole laatikkoasi
minulta

sulkenut!"
hän puhui rukoilewaisesli, huulet supukassa ja
hiukan kallellansa:
„Wätjtä nyt mitä siellä on , . . sisko hywä ...
Ia

pää

Selma kulta!"
Selma olisi saattanut joutua Ijtjminfin pahaan piit*
teesen, jollei isä, itse 3(motatt ivania isäntä,
olisi
astunut sisään tyttöjen suureksi hämmästykseksi.
Ijttubafjtimat molem«Joko olette totolta, isä!"

samassa

mat yht'aikaa.

„9äiiihihi näette. Matta te ette mahda olla to-

tona, silla koto talo on aitoon autiona, eitä fiilaon tullut
ebeB auttamaan hemoista maljaiöta".
„Woi toti!"
mastasi Anna paremman puut-

teessa.

«Kuinka

pappilana mottiin

«Noitiinhan siellä. Tuossa

iOiamfelit taskiwät
..."
he teille tukkia

«Kukkia !"

sanomaan

kysyi Selma.

sanomalehdet.
terweisiä. Sitten lähettiivät

huudahtiwat

oivat

tytöt.
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„Niin, kaikellahan wielä wanhaa waiwataan, Mohyödyttömät
komat
kalut saisi wiskata u 10
Ei muuta kuin tt>aitt>aa koko ruohoista".
„Mutta itsehän, isä-kulta, suositte kukkia kyllä;
noukitte niistä tuhma lehtiä pois, warsinlin kuu ei kukaan
ole näkemässä, torutte, jos unhoitamme niitä joskus kastella
niin oli Anna
ja wuolette niihin keppiä ja pystykkeitä !"
walmis wastaamaan.
„Pitäisikö sitte antaa niiden »tela kuolla ja tuiwettua kun terran niitä on hankittu? Onhan niiden trimkuissa ja muissa wehkeissä jo f)tytt>ä joukko rahaa kiinni".
„los sitä nureksitte, isä"
sanoi Anna „niin
tästä lähin teen tuohesta kopsat, joihin istuttelen kukta-po5...

loiseni".

,Hhtä totoin woisit tehdä hameesitiu tuohesta,
siitä ei maan liilat tule hyödyllisemmiksi. Mutta täällähän

ne heinät onkin Inkkarissani paperiin käärittyinä. Sinnlle,
Selma, lähettiwät tämän oksan; sanoiwat sitä Kameliksi..."
„2lfj, Kamelia!"
„No niin sanoiwat mamselit. Käskiwät istuttamaan sen multaan ja kaatamaan juomalasin sen yli. K»
tat fuulutuat olewan suuria ja faunitta".
»Oilein kauniita?"
„No niin sanoiwat mamselit. Annalle lähettiwä!
tämän sipulin ja sanoiwat sitä tulpaksi, jonka näköinen se
wähän onkin..."
„Ai, Tulpaaui!"
on nyt tulppasi, kosta fe sinulla lä„£iett)Stt
hetettiin. ©e on myös multaan istutettapa, »aan ei tar
witse lasia eikä mutta herras-wehkeitä ja »että saa filte anlaa maitta kauhasta. Kukat siinä o»at punaisia".
„Tuli-punaisia?"
„No niin sanoiwat mamselit".
Selma oli sillä »ätitlä Rajoittanut sanomalehdet ja
alkanut lukea novellia. Rusthollari heitti nuttunsa pois,
hali silmälasinsa, pyhkieli niitä hetken ja lausui Selmalle:
„£ue ääneen että minäkin tuulen",

se
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Selma alkoi heti:
„Illempänä tyyntyi jo tuuttiin ja weuhe keinui hiljan ystäwällisiä rantoja tohti. Punerwa hohde, jolla lasleutoa aurinko rusoitti siellä täällä taitoaan lännellä lepääwiä haluisia piimiä, kuwautui ihmeellisen felmästi toeben
kirkkaassa kalmossa. Ainoastaan ne pienet aaltoiset, joita
airojen liite synnytti, häiritsiwät toisinaan tätä ihanaa tm
maa. Venheessä istui Sigrid, posket tahallista »vaaleampina ja uupuneen näköisenä, joka ei olekaan ihmeellistä,
sillä asteinen myrskyn puusta oli häntä teloin säikäyttänyt.

Sulhaisensa katseli häntä huolestuneena,

mutta kuin

heidän

silmäyksensci kohtasiwat toisensa, lcwisi tyytywäincn hymy
heidän taswoillensa, niinkuin sade-ilmalla auringon mato
tungeiffe piimien lomitse ja kultaa hetkeksi joulun suloise!,
suwimaisemau. Heidän kätensä lepäsiwät yhdessä ja hiljaa
tuiskutellen putmimat he tulewaisesta onnestaan".

„Heita jo nuo tuiskutuksesi, en roiitfi niitä enääii
luulla; luet wielä niin makealla äänellä että oikein hirwit

ärähteli wanha -Simola ottaen toisen lehden käteensä.
Selma pitkitti lukuansa äänettömästi.
Anna oli sillä aikaa käynyt huoneesta pois, maan palasi nyt. Isänsä pyysi häntä lukemaan erästä kirjoitusta

tää"

„Metsänhaaskaukscsta", joitta oli huomannut sanomissa, sillä

wanha Ilwolainen aina mieluummin antoi muiden lntea ja
kuunteli itse, maittaen silmiensä heikkouden oleman luteissa
waiwatsi. Anna alkoikin lnkea, mutta sellaisella maulmilta
että isä, latsottuausa häueen hetken ällistellen, tästi tankoa
maan ja sai siitä aihetta scuraawille mietteille, joita häu jo
monta tertaa tätä ennen oli saarnannut.
lituni
„ilaS sepä maSta lukua! Siitähän ei
papit eitä Inkkarit; menee niinkuin hewoisella ajaen tai pa
puja tylwäen! Sitä
kansakoulu waikuttaa ja tuo paljo
luteminen; opitaan ammein lukemaan sellaisella kyydillä että
tuutijan
hinkset pystyyn paljaasta siitä pelosta että
lutijan tieli ehkä singahtaa suusta ulos. Niinä sanoin
i>,!!!,,,aUe että nmöjä ei pitäisi panna milmNään tonluun;

saa

se

nousee

124

siinä

loa

..

on kyllä että

osaawat puuroa keittää ja

paitoja neu-

."

nellyllä

keskeytti Anna teesken-

„EitöS leipoa myös?"

totisuudella.

„Sitä inyöskin".
„Ia »voita kirnuta ~.?"
„©itä myöskin, mutta säästä tyhmiä tysymytsiäsi,
sillä se on päälajia että teittä on liikaa oppia. Sitä sanoin
jo monasti Eewa-wainajalle, mutta ei! Suut olitte käyneet
kansakoulut läwitse, niin sitten piti (aittaa pappilan mamsellen luokse, ja siellä sitä neulottiin ja laulettiin ja tanssittiin
ja, totta »vieköön, muutamana sumnmtai-aamuna, kuu kurkistiu pappilan salin owcsta sisään, näin Ilmolan ryökynät
istuwan pianon »vieressä soittelemassa. Minä sanoin silloin
äiti-roainajallesi että liika on aina liilaa ja että minun tyttäristäni tehdään talon-emäntiä eitä rouroia , .."
„Emäntä minusta tuleekin ja pulska"
sanoi
Anna, lapsellisella mieltymyksellä keikauttaen somaa »varta-

loansa.

miehesi

„Kunhan siksi kelpaisit!

myös tilaamaan

Mutta tietysti »vaatisit
ja niin edespäin, niin

sanomalehtiä

tuin minimiin on täytynyt

tehdä?"

tietysti".
„Wai niin; mutta oletko »varma että joka miehen
kannattaa Yhtä l)ph)itt kuin minun tuhlata rahaa sellaisiin

turhuuksiin?"

„Sanotteko, isä kulta, sanomalehtiä turhuudeksi, te,
joka luette ja luetatte mitä aamulta iltaan ja kadotatte
rnokahalunne, jos joskus posti ei tuokaan lehtiä?"
»vielä jättää ne tulematta, »vaikka niistä
on suuret rahat maksanut?"
»vastasi ukko äreasti ja lopetti keskustelun siihen, hywin nähden että »vastustaja oli
»varustettu kaikkia hänen »väitöksiänsä »vastaan.
Tytöt fiirtpitoäf askareillensa, isäntä kolosi sanomalehdet ja wei ne oinaan huoneesensa, jossa hnn ojensihe wuoteelleeu tutkimaan totiton nittifia.
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11.

Viimeiset

leimat oli juuri

saatu

uunista ja rusthollari

aiwau mtffumaijUfaan muoteclleusa kun kellojen tilinä ja
rattaiden jyrinä kuului pihalta. Tytöt rieusiwät katsomaan
ja nätimät kärryiltä nouscwau kaksi miestä; toinen oli Miehelan lautamies, tunnetuin puhemies toto seudulla, ja toinen
luustilan haaroo, mahtaman talon Poika pitäjän toiselta
rajalta.

sulhasia!"
kuistasi Anna sisarellensa, iskien
silmää, ja ratkesi hcleään nauruun.
Selma riensi ilmottamaan isälle toieraibcn tuloa, maan
porstuassa tapasi hänet jo lautamies, joka heti huusi:
„Hei! hei! onipa meillä onni tmi tapaamme tytöt
leipomassa, sillä siinähän
maittain tietojen mukaan
waimo on walittawa, eikä tirlko-tamineissa. He! he!"
Mutta samassa tuli itse hittolainen ulos ja wei »vieraat sisään, tarjosi tupatkaa ja läksi sitten tytärtensä luo
toimittelemaan »vieraille wirwotteita. Paljon oli tyttöjen
kesken salaista kuisketta, naurun purStahdutsia, nenän nyrpistytsiä ja silmän istuja, kun he siellä kahden testen puhdisteliwat itseänsä jauhon-tomusta.
„2li'otfo oikein pukeutua juhlapukuun näytettä-

asussa

wätsi?"

nauroi Anna

sisarellensa. „Wielä

„Wielä mitä! Sidon walloisen esiliinan eteeni ja
huiwiu kaulaani, sillä saan telwata"
wastasi Selma,
tietäen warsin hywin ettei hänen mcretoät kastoonsa näyttäneet missään ptmmSfa somemmalta
maitoisessa esiliinassa.

tuin

tuossa kodikkaassa

Kun Miehelän lautamies ja luustilan Paawo oliwat
kahden testen huoucesen, puhui edellinen, walitoiden
nurkka-komerosta suurimman hopea-hclaisen piipun, toweriljääneet

lensa seuraawasti:
„Nyt sitten
Ahdaspa hcnti siinä

olemme perillä ja tyttö ett auottawa.
outin!"
hän imesteli piippua
„Mutta tyttöjä on, niinkuin tiedät, taksi, joista sinun nyt
täytyy toinen walita, sillä molempia et saa että tanvitse .,.
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Jos pistäisin tikulla tuon pahuutscn tuikkuun
Niinkuin
olet tuullut ja nähnyt, owat molemmat kauniita ja kelpo
tyttöjä ja saattaisiwat panna maitta jota pojan pään pyörälle toto pitäjässä
Mntta jopa kulkee henki !... ©ano
siis nyt wiimeinkin kumpaistako isältä pyydän".
„Kumpaistako maan".
„Wanhintllko mat nuorinta?
„©nf)äit oikein tiedä".
„No, no, saatpahan sitten määrätä, tuu olet ollut
hiukan puheissa tyttöisten kanssa; mutta ilmoita sitten
minulle jollakin salaisella merkillä, jos tahdot wanbinta, niin
nosta kaksi sormea, jos nuorinta, niin yksi".
Samassa tuli rusthollari sisääu ja joutui pian lautamiehen kanssa pitkiin puhcisin kaikenlaisista kunnan asioista,
joita rusthollarilla oli paljon hoidettawana, »aitta niitä oikeastaan l»iti Selma, sillä kirjoitus ja tilien teko tawi ukolta
wähän kankeasti. Anna tuli myös hetken päästä sisään ja
silloin wetäytyiwät rusthollari ja lautamies muualle, jättäen
nuoret kahden testen.
Paawo ja Anna oliwat kauau ääneti, katsellen toinen
tutkiansa, toinen piippuansa. Wihdoin arweli saal»o että
hänen welwollisuutcnsa kenties on puhetta aloittaa ja kysyi,
~.

...

'

se

naputellen

sormellansa hammaslunhun
manein tytär?"
:

„Olettckos te

„©ten"

wastasi Anna paikalla niin iwallisella
Paawo parta olisi mannaan säikähtänyt, jos
olisi hänen silmiinsä sattunut katsomaan.
Puhe loppui siihen. Paawo naputteli piippuausa,
wäantelihe istuimellaan, sai fyirmeau palaman ja tunsi taas
että hänen pitäisi jotakin sanoa.
„Onkos teillä monta lehmää?"
kysyi hän wihlellityllä että

toin.

„£>n"
wastasi tyttö tuskin pidätetyllä naurulla.
Paawo katsahti kummastuneena Ylös. ©epä oli Vastaus!
ajatteli hän itsekseen; mutta siinä seisoi tyttö pureskellen kukan lehteä, jonka kcmvas matit auttoin häntä au-

127

pidättämisessä, niin wiattoman näköisenä että Paawo
hänen kuulleen kysymyksen wäärin ja lisäsi senwuoksi:
„Minä tarkoitan lypsäwiä.. ."
„Niin minäkin"
ivastasi tyttö.
Sopa nyt jotain! Olihan tuo aiwan uutta puhetapaa!
Paa»oo alkoi jo peljätä sauoueensa jotakin erinomaisen tyhmää. Hän rohkaisi kuitenkin itseänsä ja sanoi:
„fim kukat oloat litoin kauniita".
kysyi Anna.
„Mintätähden?"
Tosiaankin! Minlatähden owat lulat kauniita? Mitä
Riitoja meninkääu puhumaan kukkaisista! 3itin ajatteli tyna-100 itsekseen. Wähän aprifoituaau »vastasi hän kuitenkin:
„Seu tähden että ne haisewat hywältä".
„Tunnetteko
sinne asti?"
„M!nä waan anvelen niin, kosta ne owat yhtä
punaisia ja ipanoita luin te itsekin"
lausui Paawo
rim

luuli

-

sen

Ranuaan.

Sepä oli kehumista, joka ei saattanut olla koskemalta
nuoreen tyttöön, ja Annan kaswoilta katosikin iwa oitis. Hän
läksi huoneesta pois, ajatellen itsekseen, ettei niin tyhmää
miestä ole, joka ei hiukan osaisi mietisteflä. Sisartansa
feljoittt hän nyt menemään sisään, sanoen että hän itse oli
muka jo itseänsä kylliksi näytellyt.
Kuu Selma astui sisään, säpsähti Paawo, sillä hän
oli »vaipunut sywiin ajatuksiin, joissa hän tarkoiu harkitsi
olisiko tyttö, joka äsfeu huoneesta lähti, softiwa talon emännäksi, ja tuli yhä wakawammin siihen päätökseen että tyttö
oli sopimaton. Hän sytytti piippunsa ja alkoi taas tuntea
puhumisen tarroetta.
„Te kai olette nuorin tytär talossa?" tysäsi hän.
„En; kyllä minä olen »vanhin" »vastasi Selma.
Kas lumia on leikkisä, ajatteli Paawo, ja lisäsi hymyillen:
„Tässä talossa taitaakin olla »vaan paljaita »vanhimpia tyttäriä?"
„£arfoitatte »varmaan että olemme kaikki »vanhoja
piiloja; siinä olette oikeassa"
nauroi Selma,
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tai);
„Tuota ... enhän sila juuri tarkoittanut
boitt waau sanoa etta nuorempiakin tietysti woisi olla".
„Tietysti, tietysti!"
Paawon sclwästi nälywä hämminki alkoi suuresti humittaa wakawata Selmaakin, Paawo huomasi sm itse ja
tuli siitä hywiu pahalle päälle.
„Olettetos luulleet puhuttaman luustilau talosta?"
tysäsi hän seutähden jokseenkin äreällä äänellä.
„Olen luullut sitä mainittawan warsin mahtawatsi
wastasi Selina wähän kummastuneena.
taloksi"
„laa-a, se onkin talo! Kymmenen torppaa ja
kolmekymmentä Ippfäroää
ja minä olen sen talon poika,
„Etyttäpä onkin sitten olemista"
anueli Selma.
Mutta elättäisi se talo enem„Onhan sitä
mänkin. Sen minä sano» ettei siinä miniäkään nälkää tar*
witsisi nähdä; leipä aina puhdas edessä, kokonainen aitta
täynnä tuotta ja lihaa ja piimä alati syötäwänä niin paksu
kuin seinä. Kas siinä kelpaa, waikta olisi tusina lapsiakin
ympärillä!"
„Ontos teillä kirjoja kuinkakin paljon? - kysyi
Selma, saaduksensa puhetta toiselle tolalle.
„Talonkirjat täydelliset"
»vastasi Paawo toä=
,Minä
hän epäillen.
,Minä tarkoitan paineluita ja luettawia kirjoja". „la .
. wirsikirjoja ja sellaisia
„laa
onhan niitä
hywä joukko; raamattukin oikein suuri, jossa on hopeiset
ha'at, mutta niin ahtaat ettei niitä saa auki; Kanauterin
eläinlääke-kirja ja mielä artkiweisuja koko kasa... Onhan
meillä kirjoja!"
Tällä hetkellä awasi Anna tiiwaasti owen ja huusi
suurella melulla sisartansa ulos. Sieltä kuului iloista naurua ja wilkasta keskustelua kauan aikaa. Paawo läroeli
kamarissa ja tuumaili taas tosimistansa. Selma miellytti
häntä enemmän tuin tuo loukku-puheinen Anna, sen tunsi
hän nyt omituisesta sydammen kouristuksesta. Olihan tämä
myös rikkain talo pitäjässä; 40 tuhatta tumminkin piti fettrata kumpaakin tyttöä. Niin tiesi huhu. Paawo katsoi
~,

...

..

.

.

.

..

.
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fentänen welwollisuudelseen

ottaa täältä emännän, ja mi-

käs oli ottaissa, kosta tyttö häntä miellytti. Näin arweli
jaatte täwellcssään kamarin permannolla. „Tuota...
111.
Nyt tuli

sisään

rätjiferoää paria taksi, edellä Selma

solakan ja loataan miehen kanssa, jonka silmistä
säteili sanomaton lempeys joka kerta kun hän sattui katsomaan Selmaan; heidän jälessään tuli Anna nuoren, tuskin
wielä täysitaswuisen miehen seurassa, jonka ylihuulessa orasnuoren,

teli pienet wiitset ja lakin otsanauhan alta pisti puoleksi esiin
kultainen lyra. He tatselnvat lakkaamatta toistansa ja nauroiwat.

„3ikt olitte tänään juuri puhuneet meistä"
Annan kumppali
„sepä hywä enne meille, [ilta mc
olemme tulleet tänne tärkcänpuoleisella asialla". Näin
iski hän silmää.
Tytöt riensiwät taaskin pois emännittä toimittamaan,
mutta tällä kertaa ei kumpikaan ilkkunut kun Anna kuiskasi:
„Sulhasia wielä!" Helma maan puristi sisarensa kättä,
joka sitä tehdessä hinkan wapisi.

sanoi

sanoen

Kamarissa teiskaili Paawo edestakaisin lattialla sywissä mietteissä, eikä ollut huomaaminansa ollenkaan uusia

tulijoita.

Wanhempi heistä, joka ci ollut kukaan muu
isäutä naapuri-pitäjästä, kysyi wihdoiu :
„Oletteto tulleet woin-ostolle, wai kuinka?"
„Emme me »voita osta",
wastasi Paawo, tat-

kuin Heinojan nuori

fetten

taton-rajaan.

täni",

„Kenties Miljan ostoon, jollette pahastu kysy,nys.
jatkoi Heinoja» isäntä.
„Em:ne me wiljaa osta".
„No sitten olette »varmaan tulleet tosiiuaau",
ylioppilas, jota ihmetteli Raatoon lewollisuutta.
„laa, justiin niin",
sanoi faarao, kääntyen
-

huudahti
-

aktia uuden puhuttelijansa puoleen.
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retkellä!

„Sepä oiwallista!

Me olemme myöskin ndma=

„Te tarkoitatte tat talon wanhinta tytärtä?" „Niin,
„Niin, nimittäin se on tuo mies, joka häntä haluaa",
selitti ylioppilas osoittaen Heinojan isäntää.
„laa, minä taas pidän kiinni nuoremmasta",
sanoi Paawo, huuliansa mntistaen.

„Älkää

taen

koski,

hiidessä!"

huudahti

ylioppilas,

kawahPaawo alkoi juuri kysyä, miksi se seikka wicraaseu niin
mutta samassa tuli talon isäntä ja Miehelän lauta-

seisomaan.

mies sisään, josta syntyi pitkät terwehdykset ja wihdoin fal)»
n>in juonti, jota tyttäret tarjoiliwat.
Kuinka siinä sitten pulmttiiu ja intettiin, niin felmift

että uudet toieraat owat myöskin
taloon tulleet, ja hän päätti ennättää hei-

Miehelän lautamiehelle,

kosinta-toimissa
dän ebellenfä.

Siinä tarkoituksessa alkoi hän lipevällä kielellä, kiertäin kaartain walmistella asiaansa, kehuen lunstilan talon mahtavuutta ja toaroja, isäntäioäen suurta sukua sekä erityisiä ansioita. Puheessansa tuli hän wihdoin
niin pitkälle että olisi tartoinnut jo tietää ketä oli kosittawa,
»varsinkin koska molemmat tytöt sattumat taas tulemaan
huoueesen ja pysähtyiwät tuulemaan puhetta. Lautamies
rupesi kesken puhettansa tuon tuostakin yskähtelemään, vilkaisten aina Paawon puoleen, mutta tämä istui ja imcskeli
piippuansa »iin rauhallisen näköisena tuin olisi ollut puhetta
edellisen talmen lumesta. Tuo rauhallisuus oli kuitenkin
hieman teeskenneltyä, sillä luu lautamiehen kärsiwällisyys
wihdoin loppui ja hän, mennessään Paawon ohitse Piippuansa täyttämään, tallasi Paawon »varpaille ja samalla luistasi: „Milä sormi? Tuhannen wietäwä!", hypähti Paawo
ylös, mutta putosi takaisin istumaan, pisti ensin esiin yhden
sormen, sitten kaksi ja »vihdoin kolme, mutta samalla muisti
hän ettei kolme sormea merkitse mitään ja alkoi nyt naputella polwellansa kahta sormea sillä talvalla että »väliin oli
esillä yksi, »väliin kaksi. Äaifti tuo olikin tarpeetonta, sillä
lautamies oli »vaan nähnyt että Paawo ensimmäiseksi näytti
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yhtä sormea, eitä huolinut enääu tatsoakaan Raatoon muita
temppuja. Hän siis esitti asiansa lopullisesti ja pyysi Ilmolan nuorempaa tytärtä Suurtilaan miniäksi. Kun Anna
päätä
huomasi minne päin asia kallistuu, juoksi hän
„Te
owcsta ulos.
Ilwolaincn arweli, että „tyttö on imelä niin nuori ja
ujo", mutta Paawo tolasi siihen:
„©pä hätää, onhan huoneessa »vielä fe, jota mor-

suoraa

siamekseni

pyydetään!"

Miehelän lautamies iski »vimmastuneen
Paawoon, joka sitä ei kuitenkaan huomannut,
sitten:

silmäyksen
ja jatkoi

„£uota noin
kuu Pyysin nuorinta tytärtä, tarkoitin tietysti »vanhinta; wanhimmastahan on aloitettapa;
minä siis tarkoitin sorjaa Selmaa".
Selma aikoi nyt tehdä sama» tempun tuin Annakin,
mutta Ilwolaincn huusi:
„Älä lähde pois! Asia, niinkuin kuulet, koskee
sinua. Wastaa itse lautamiehen kysymykseen".
Selman rinta aaltoili waltawasti, kun hän, jo toinen
täfi oloen kahwassa, kääntyi takaisin ja polttawin poskin, silmät maahan luotuina seisoi siinä sanatonna, ikäänkuin odottaisi »vielä jotakin. Mutta ahdistetuu sydammen tulisin

kiitollisuus leimahti siitä katseesta, jonka tyttö salaman nopeudella loi Heinoja» isäntään, luu tämä »vakaasti nousi
seisoalleeu ja lausui:
„Eunenluin »vaaditte tältä neidolta »vastausta, on
»velwollisuuteni sanoa pari sanaa. Ilmolan isäntä, jo »vuosi
takaperin kysyin tältä

samalta tyttäreltänne Selmalta, tai;toofo hän tulla terran »vaimokseni ja silloin hän siihen suostui. Minulla on syytä uskoa ettei hän »vieläkään ole mieltänsä

muuttanut".

sanoen

kääntyi hän Selman pnoleen ja heidän
ne pnhniwat enemmän
tuin raitti maailman makuutukset. Mutta Illvolaiuen kysyi
rauhallisella ja matalalla äänellä:
„Selma, oletko sellaisen lupauksen tehnyt?"
Näin

silmäykseusä

kohtasiivat toisiansa
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„Ol?n, isä",
kuului tytön huulilta,
„No, nyt alkaa sitten minun toimeni", huudahti
„Tietätää
ylioppilas, jota tähän saakka oli ollut maiti.
että niinälin olen puhemies, uiiukuiu tämä knuuioitettawa
lautaniics tässä, ja tosin nyt erehtymättömästi Simolan
wanhinta tytärtä Selmaa Heinoja» talon isännälle, jota seiMinäkin »voisin luetella foto joukon hywiä
soo edessänne.nuorella
alvuja tätiä
sulhaisella ja hänen talollansa, mutta
kosta sukulaisena olen siihen jäämi, niin sanon maan: katsokaa miestä ja muistakaa mitä tyttö äsken tunnusti".
„Koska asiat omat sillä lannalla",
alkoi mautya
„niin ei minulla ote siihen paljon
Ilwolainen wakaasti,
sanomista. Minä tunnen Heiuojan kelpo mieheksi ja talon
hywätsi, tietänsä myös Inustilau oiwaksi taloksi; minulla
ei ole kumpaakaan »vastaan, sillä molemmat kyllä emäntänsä
elättäwät. Tässä siis saa tyttö itse motita ja koska hän jo
ennen on sanansa antanut
niin tertoe tullut »väwykseni
Näin sanoessaan kunnon »vanhuksen
Heiuojan Heikki".
ääni »värähteli tnmuialliscsti.
Mutta isänsä kaulaan riensi Selma ja painoi kanan
laslvojansa hänen polvellensa, »vieressä seisoi Heinoja puristaen ukon fättä ja katsellen hartaasti f n toistamaa morsianlansa,
Anna, jota ei malttanut olla omen takaa tunntclematta laittea mitä hnonecssa tapahtui, oli hiipinyt sisään
ja

seisoi

nyt omen

snnssa, katsellen »veitillamaisella

lutaliu

»vuoroonsa:

Annan

huomatessaan lausui:

yyntyllä

Paalvoa, onnellisten ryhmää ja ylioppi»
lasta. Miehelän lautamies taiweli äteissään piippuausa.
Huoneessa lvallitsclvan äänettömyyden keskeytti Paawo, jota
.„Eipä »vieläkään hätää, onhan täällä toinen tytär
»vapaana säätaloissa !"
Mutta nyt ei Sinua juossutkaan enää» pois, »vaan
purskahti yeteään nauruun, johon täytyi ylioppilaan ja lvihdoin lautamiehentiu yhtyä. Tapaus oli melkein liiaksi nau»
vitun >vaati»va. Pyyhkien silmiänsä lausui lautamies hienolla
pilkalla.
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„@i, ei, Paawo parta, kenties on tämäkin tytär
joskus tehnyt „lupanksen", ehkä tälle toiselle wieraalle, niinkuin Saara teki lupauksen Herrallensa ja oli hänelle alammainen".

„Olisito

se

sitten mielestänne

ylioppilas ja astuen Siiman
„Wai mitä sanotte te?"

huudahti

sella

„Minä en

silmäyksellä.

sano

Heinoja lähestyi

olalle,

mitään",

heitä

ja laski

niin hullua",
kysäsi hän:

luokse

wastasi

tyttö

kätensä

ylioppilaan

salai-

„Minä olen onnellinen mies nyt, weliseni",
„ja toiwoisinva että sinäkin tuntisit, mitä
ininä nyt tunnen. Teistä tulisi erittäin
pari. Mitähän",
näin sanoen kääntyi hän Ilwolaiseu puoleen
„jos rupeaisin puhemieheksi weljelleni, niinkuin hän äsken oli
minulle ja tarjoisi» häntä wäwylsi Ilmolaan ..,?" „Miuulla
„Miuulla ei ole enään kuin yksi tytär",
sanoi
„ja hänelle täytyy saada mies, joka
wanha liittolainen,
terran woi ottaa Ilwolan talon haltuunsa, kun minä tästä
pääni kallistan. Mutta sellaiseksi ei kelpaa mikään oppinut
maisteri, waan maanwiljelystä ymmärtäwäinen mies".
Tästäpä lauseestaan joutui Ilwolainen ylioppilaan ja
Annan kanssa pitkään wäittelyyn, joka Moi niin liiwaaksi
ettei paljon keskeytynyt Raatoon ja lautamiehen poislähdöstäkään. Ukko taisteli urhollisesti mielipiteittensä puolesta, taswot punaisina ja hiti otsalla. Siinä kamppaili wanha aita
uutta aikaa wastaan, suomalainen itfepäift;p§ uudis-puuhista
rikasta tulewaisuutta wastaau, ennakkoluulot rattanden t»oi»
maa wastaan. huorilla oli kylliksi aseita, waitka he tayttiloat niitä niin säastäwäisesti kuin mahdollista wsnhusla
wastaan, mutta ukon lujuus oli kukistumatou ja hän pani
lohta kaikki rautansa tuleen. Moppilas wäitti kyllä ymmärtäwänsa maanwiljelystä, ja jollei aiwau täydellisestikään,
niin »voisihan hän mennä Mustialaan tai muualle oppiansa
ja kokemustansa kartuttamaan
jos waan tahtoisi. Se
oli uutta mettä ukon myllyyn. Siitäkö wasta maauwiljclijä

lausui hän,

soma
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tulisi, jota moisissa oppilaitoksissa oppisi kaikenlaisia koneita

ja »vehkeitä täyttämään, joita ei sitten olisi ro ax aa hanktia
eitä tilaisuutta käyttää, oppisi siellä lannoittamaan peltojansa
„wiidenkertaisesti suolatulla kaalilla", (tumma ettei rotalla!)
„pnfert)ogpaatttta" ja muilla kummituksilla, joihin ei oikean
ihmisen kielikään käänny. Näitä »väitöksiä ci nuorten ollut
»vaikea kumota. Mutta kuu nklo huomasi ettei fyäit enään
»voi puoliansa pitää, toi hän piipullansa muurin kylkeen niin
että sawipalat rapisi alas ja ärjäfi:
„Oltoon miten hytvänsä, mutta herroille en minä
tytärtäni enkä taloani anna, »vaikka saisin mitä!"
Nuoret huomasilvat ettei ollut heidän hywä euääu pitemmältä »väitellä. Kihlattu pari oli pujahtanut ulos kaswitarhan penkille istumaan ja sinne meniwät myöskin ylioppilas ja Anna.

IV.
(Seuraamana

sunnuntaina

»vietettiin Selman ja

Hein-

oja»» lihlajaista juhlallisesti ja sitten lähti sulhainen pois,
toeta hän ei joutanut kauemmin olemaan talostansa erillään.
idutta snlhaisen »veljenä jäi ylioppilas Simolaan, „toska oli

sama

missä hän kesänsä »vietti". Siwnmennen

tainnut olla ailvau „sama", mutta mitäpä

sanoen

siitä

nyt

ci

se

huo-

limme.
Selmaa ei tästä lähin paljon nähnyt liikkeellä; hän
tutoi ja neuloi lakkaamatta, sillä häät ai'ottiin pitää jouluna.
Hän tämi entistä wakatvammaksi ja „emännän näköiseksi",
niinkuin Anna sanoi, jota toisinaan teli kiusaa ahkeralle sisarellensa. Niinpä oli hän kerran mädättä saada Selman itke»
»nään, kun oli löytänyt hänen laatikostaan pienen »vaatemyssyn ja lennätteli sitä ympäri pihaa, uhaten näyttää
„maisterille" ja neiti teroitatte (joSta tulee wielä enemmän puhetta). Wasta kun näki sisarensa oikein todella
juuttuman, antoi hän kappaleen pois ja sai nyt Selmalta
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siitä että tekee pilkkaa „äiti-waiuajan »vanhoista
jäännöksistä".
Moppilas
taikka miksi emme sano häntä niinelKaarlo Heino
mietti
tänsä?" Kaarlo oli hänen nimensä,
aikaansa »väittelemällä manijan Simolan kanssa kaikista asioista, maailinan-luomisesta alkain lammas-rodun parantaini
feen saakka. Väntat wäittelyt tapahtuiwat tawallisesti ulkona peltoja katsastettaissa. Toisinaan kciioi Kaarlo myös
ongella, »vaikka hän et paljon mitään saanut, tai kertoili
tytöille kaikkia mitä tiesi. Olipa Anna pyytänyt Kaarloa
kirjoittamaan hänelle kaikki runot mitä muisti ulkoa. Tätä
tehdessään kyhäsi hän myös joukkoon useita omia pahanväiwäisiä sepustnksiaan, niinkuin esim. senraawan:
pitkät torat

„Mectä jos ei toaatt lcchlehet eSttttS,
Jollei painaisi kohtalon taakka,

Wllittapa mattamme ainMn fegtäts,
Rientäisimme me Onnelaan saakka:
Siellä sun tciswojas katsella saisin,
Siellä mä myös sinut, kultani, naisin!"

se-

ynnä muita samanlaisia. Mutta hinnalle useasti uäitä
pustuksia lukeissa herahti wedet silmiin ja hän kätki runot
polvellensa. Ilon ja murheen maljat oliwat tällä raittiitta
lapsella niin tasapainossa, ettei tarwittu kuin »vienoinen tuuti
toista tai toista kallistamaan ja läikyttämään.
Suuri muutos oloissa ja elämässä Ilwolau talossa
tapahtui kun noin »viikkokausi Heinoja»» lähdön jälkeeu saapui
finne kolmetyinmen-wuotias neiti kerona kolmentoista ja
puolen »vuoden »vanhan sylikoiransa kanssa, jota hän rakasti
ylitse kaikkia kappaleita ja enemmän kuin itseänsä. Koiran
nimi oli Fidelio, jonka me rangaistavalla huolimattomuudella olimme unohtaa jo heti alussa mainita. Neiti Verona
oli yleisesti yhteistä hywää harrastawa nainen, yhtä laiha
tuin kukkaronsa ja koiransa lihawat; hän kirjoitteli toisinaan sanomiin pieniä ittusilmäisiä juttufia, oli nyt tullut seutuja katsomaan ja kansan lapoja tutkimaan ja koska
tähän aikaan muoti »vaati suomenkielen oppimista, tahtoi
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hän sitäkin yksintein harjoitella,
hän tosin osasi „toytkiaitoi
tunteiltua oikein kietarpeeksi,
Ijäit
mutta
nyt
suomca"
len ytimiin saakka
ja koska Ilwolasfa sattui olemaan ylioppilas, joka taisi „kumpaakin kieltä", niin katsoi neiti Verona warsin luonnolliseksi että hän jää sinne ja käyttää opin
tilaisuutta hywätsensa ja että Zlwolan tyttäret sitä »arten

soman

ylistamarinsa, josta oli
luowuttawat panette pienen
mainion kaunis näköala jätteelle ja mainioille. No, näitä
järkewiä tuumia ei woinut Ilmolassakaan futaan »vastustaa,
ja niin muutti neiti Verona eräänä kauniina lesä-iltana
Ilwolaan ja aitoi Kaarlon muutta tuttia suomenkieltä siten,
että pichniwat ruotsia aamusta iltaan tai aina kun toisensa
tapasiwat. Kaarlo oli liian herkkä »vaatimuksissaan eitä
osoittanut juuri intoa opetuksessakaan, Neiti kerona sitä
wastaan osoitti suurta hartautta opettajaansa kohtaan, niin
että tämä kotona ollessaan tuotin muiden puheille pääsikaan.
Näin ollessaan jonkinlaisena hauskuutus-keinona neiti
Veronalle ei Kaarlo huomannut että hän yhä harwemmiu
joutui Annan pariin ja että tämä alkoi häntä wältellä eikä
enään ystävällisesti hymyillyt, kun toisiansa kohtasuvat.
Eräänä päiwänä tarjosi Kaarlo pihassa kädessään oletoaa
neiti Verokukkaa Siimalle, Ivaan tämä käski toiemään
nalle, „jola sellaisia ymmärtää pitää paremmassa arwossa".
Sattuipa myös eräänä kauniina iltana että Saario ja
neiti Verona tuliwat jänveltä soutelemasta, juuri kun Anna
oli kaswitarhassa kukkiansa kastelemassa. Neiti Verona
nousi kamariinsa ja Kaarlo, ollen warsin hywälla tuulella,
alkoi laulella alavatta, katsellen Anuan häärimistä, joka ei
ollut häutä huomaawanansakaau. Kuu Kaarlo oli lopettanut
laulunsa arvasi neiti Verona uitan ja huutaen: „Miuä
seppelöitsen teidät täten laulajakseni!" heitti hän
kukista tehdyn seppeleen alas. Pahaksi onneksi liiteli
niin
ilmassa että putosi suorastaan Annan päähän. Niinkuin
olisi kylmä käärme heitelty hänen kaulaansa, tcaioaljti tyttö
ja kirtasi:
„Ottataa pois! Ottakaa pois!"

sen

■■■-

suuren
se

-
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Ia kun Saario ci pitänet kiirettä, heitti Anna seppeleen melkein naurettawalla inholla hänen jalkojensa juureen ja
juoksi itse aiwan waaleaua tupaan.
Ilwolassa poltettiin joka wuosi jotu tynnyrin-ala kas-

kea; »vanha Ilwolainen katsoi sen warsin tarpeelliseksi, jollei
muun, niin hywän tawan säilyttämisen »unotsi, eikä Kaarlo
parhaalla tahdollaankaau saanut ufon mieltä siinä asiassa
muuttumaan. Niinpä oli taaskin kasti poltcttalva ja kosta
se oli jotakinja uutta neiti Veronalle, meni hantin koiransa
kanssa sinne, isänsä käskystä, waikta »vastahakoisesti, kuljetti Anua metsään tahwi-ueuwot ja keitteli siellä tuota
herttu-juomaa. Ilma oli kaunis ja tuuli »vieno ja lietit lewisiwät tuiwassa risukossa nopeasti. Kaarlo juoksenteli tas«
teösa heitellen palamia tuohi-käppyröitä sinne tänne, sytytellen risuja, »aan menettelitin siinä niin taitamattomasti, että
»htättiä huomattiiu liekkien ympäröimän häntä jota haaralta.

„Kuinka »varomaton!"

huudahti

neiti Beroua,

jota hämmästyneenä katseli tapausta. Ihtättiä alkoi liekkien
keskeltä Kaarlon luota kuulua koirau »vinkuminen ja hautc.
„Fidelioni! Armas Fidelioni palaa! Herra Heino, te
»vastaatte Fidelion hengestä; te weitte hänet tulen uhriksi!
Ah mun armas g-ibetioni!"
Hän wäänteli käsiänsä ja
ruumistansa ja huomattuausa Annan seisowan hämmästyk-

sestä kiwettynecnä »vieressänsä, tarttui hän
ja

huusi:

sen käsiwarteen

„Pelasta koirani, maksoi mitä f)t;ioänfä!"
„Koiranne .!" Äärettömän ylenkatscellinen silmäys seurasi tätä sanaa. Mutta
myös Anna heräsi
säikähdyksestään ja kastoi äkkiä »vesilammikkoon suuren liinansa, jolla lyöden hajoitti lietit sen »verran että paritta
harppauksella pääsi Kaarlon luokse ja kaatui hänen syliinsä,
..

samassa

leiuiahtiwat heti hänen takanansa ?"uudestaan.
„Miksi tulit tänne kuolemaan
sanoi Kaarlo,
tannattacu Annaa maahan »vaipumasta.
lietit

„Simm kanssasi!"
hän saanut sanotuksi.

tuistasi

tyttö, enempää ei
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Paikka, jossa Kaarlo seisoi, oli terielä avarammalta
tulelta wapaana uin ulkoapäin näytti; mutta kuinka piti
päästä pois ennenkuin liekit kerkesiwät »valtaamaa» sitäkin?
Kaarlo oli huutanut miehille ja kaikcu aikaa neuwouut heitä
kaatamaan tuoreita lehtipuita sille paikalle, missä tnliwyö
oli tapein. Metsä kaikui jo tuimista kirween-iskuista ja
kohta heittiwät wäkewät kädet
lehtokasan yhteen paikkaan, josta liekit tyrehtyiwät, »vaikka
tnprncltnu pah
fulta. Tästä kohden karkasi Kaarlo pois, kantaen sylissään
Annaa, joka oli mennyt kokonaan tainnoksiin. Tyttö olikin
kauuettawa kotiin, sillä knn hän oli wironnut, huomattiin
ettei hauen sietänyt täioetlä palohaawojcn wuoksi, joita oli

suuren

saaunt jalkoihinsa.

sauma

Neiti Verona »vaikeroitsi ja »voiwotteli koiransa kuolemaa, jota hän suri »vilpittömästi ja sitä sywällisemmiu jota
»vähemmän hän hnomasi inuideu ottaman hänen snrnnnsa
iuurl)epuftta
osaa. Onneksi et hänen sentään tanvinnut
ha»»kkia, sillä kun he saapniwat totta, juoksi Fidelio »vastaan,
häntä ja puoli päätä korwentuueena. Koira oli jollakin ta»
maila tunkeutunut tulen keskeltä pois ja rientänyt hädissään
kotia. Mutta »vaikka neiti Verona saikin iloita koisuoraanpelastumisesta,
ransa
rasitti (jätttä kuitenkin suuresti sibe»
lion hännän kohtalo, johonka asiantnutewain lausunnon »inkaan ei ikänä pitänyt tarmoja kaswaman.
Anna parani pian sekä ruumiillisesti että, niin sanoaksemme, henkisesti. Rakkaus on hywä lääke, jospa l)l;mä
taudinkin aihe, ja ne sanat, joilla Kaarlo Annaa lohdutteli,
ne henkimät paljasta rattaatta, toiwoa ja lemmen luottamusta. Juo tapaus kasken-poltossa oli awanuut Karlou
silmät näkemään mikä aarre lepäsi tämän hilpeän immen
sydäminessä ja kuinka lujiksi ne kahleet jo otimat kaswauect,
jotka sitoiwat heidän kohtalonsa yhteen: hän hawaitsi, että
heidän täytyi joto toisensa saada tai hukkua. Senpä »vuoksi
hän ei enään ajatuksiansa salannut, ei puhunut euään leikillisesti niieltymytscstänsä, »vaau ilutaifi sen suoraau, peitteleinättä sydäiumensä »valitnlle; ja Anna oli onnellinen tutin»
nellcssaan näitä rakkauden-ivakuutntsia, »vaikka tuleivaisnus
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oli toietä synkkään toetkoon peitetty. Wanha Il»volainen et
nimittäin ollut wielä ajatustansa muuttanut ja tun hän huomasi Annan ja Kaarlon taipumuksen toisiinsa, piti hän useasti pitkiä faarnoja, joissa hän selwästi ilmaisi, että Maitta
hän knunioittaakin Kaarloa herrana ja etenkin pappina, jos
hänestä sellainen tnlisi, ei hänen »väwykscnsä kelpaisi kuitenkaan muu kuin talonpoika, joka ymmärtää maautoiljellrötä
ja jolla ci ole turhia »vaatimuksia. Hän ei näitä puhuessaan maininnut koskaan mitään nimeä, mutta asianomaiset
fen tyllä tmtmärfitoät ja ellei Kaarlo olisi teloittanut Auuaa

tärsiwällineu ja heittämään asiat ajan paranneita:
olisi hän mannaan ruwennut lväittelemääu isänsä
kanssa ja itkemään, niinkuin hän jo monasti seisoi kyyneleet
silmissä, ja se olisi toaau asiaa pahentanut. Me odotamme,
olemaan

wiksi,

meillä ei ole wielä kiirettä, päättiwät nuoret.
9?etti Verona huomasi että Kaarlo alkoi totonaan
laimiinlyödä häntä, eikä enään päiwäkausiiu tullut panette
opetusta antamaan, toaan mietti aikansa muissa toimissa.

Kerran kysyi hän Kaarlolta oliko hän mielistynyt talon
„tös'iin", ja saatuansa siihen suoran myöntäwän wastauksen, sanoi hän „ohhoh" ja
päiwänä
lähti
pois,

uhaten

matkustaa

Räntää elaiopatilla.

Helsinkiin

seuraamana

woitrlemaan

Fidclion

V.

Tallvisydäu oli jo mennyt ohi, joulu »vietetty ja Selman häät pidetty Ilwolassa. Hän oli »viety Hcinojan taloon emännäksi melkoisesti laihtuneena paljoista puuhailemisista ja suurista »valmistuksista häiden edellä. Saarto oli
syksyn tullen lähtenyt hänkin pois; häissä oli hän ollut ja
siellä taas saanut olla Annan seurassa, jonka kanssa nyt oli
ahkerassa tirjewaihdossa, »vaikka »vanha Ilwolainen luuli
tyttärensä saawan kirjeitä sisareltansa ja ihmetteli mitä kummaa heillä aina oli kirjoittelemista.
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Eräänä pähoänä tuli Ilwolainen kiiwaasti Annan
manin sanomalehti kädessä ja käski lukemaan muutamaa
kirjoitusta, jota hän jo oli aloittanut, waan wälillä suuttunut sisältöön eikä enään löytänyt mihinkä lopetti, jonka
wuoksi Anna sai nyt Idea sen alusta loppuun, Siinä kerrottiin juuri tämän paikkakunnan inaanwiljelytsestä kinuta
että „useassa mahtase on takapajulla, mainittiinpa mielä
massa talossa, esim. Ilmolassa, ei ole wielä edes rautaista
kääntö-auraa". Sillä seudulla, jos missä, olisi muka maanwiljelys-kokous tarpeen.
är„®ufa kirottu on tuollaista kirjoittanut?"
jäsi Ilwolaiuen kun kirjoitus oli lopussa.
„En minä tiedä"
wastasi Anua hiljaisesti,
maitta hän heti kirjoitus-tawasta, lauseista ja mielipiteistä
oli tuntenut sen Saarto Heinon kirjoittamaksi. Hän piti
sanomalehteä Ylhäällä taswojensa edessä peittäätfensä mielenlnkutustansa ja päätti itseksensä kieltää Kaarloa moisia

kirjoittelemasta.

Saattoi olla pari wiikkoa äskeisestä kulunut, kuu llwolainen sai läänin maanwiljelys-seuran johtokunnalta kirjeen, jossa pyydettiin häntä suostumaan siihen, että saataisiin
pitää

hänen talossaan ensi kesänä maanwiljelys-kolousta.
„Si koskaan!"
huudahti Ilwolainen, „Mitä
tästi
Ia
Innan heti kirjottamaan washulluuksia!"
häu
tautseksi ettei hän suostu koko tuumaan. Anna ei kuitenkaan
heti kirjoittanut, waan kehoitti ensin kysymään Heinojan isännältä mitä hän asiasta arwclisi. Hiukan mietittyänsä suostuikin ukko siihen ja koska näin oli sopima tilaisuus käydä

terwehtimässä ja katsomassa kuinka tyttärensä
Moi, panetti hän hewosen waljaisin ja ajoi Heinojan taloon.
Wiikon päästä wasta palasi ukko takaisin ja tunnusti
wähän alla päin että hänet oli siellä saatu suostumaan kokouksen pitoon ja nyt kiiruhti Anna Vastaukseksi kirjoittamaan että maanwiljelys-lokoutsm pitäminen Ilmolan rustwäwyäusä

hollissa

on talolle
owat terwetulleet.

suurimmaksi kunniaksi

ja että

herrat siis
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Tarpeetonta on tertoella tämän wäliajan »vähäpätöisiä
tapauksia: aita kului hiljakseen tnnues tuli ne päiwät, joltoin piti maauwiljelys-totousta »oalmisteltaman. On kuitenkin mainittawa että Suurtilan Paalvo oli käynyt uudestaan
Annaa kosimassa. Paawo oli arwannut asian oikein, hän
oli huomannut että hänen kilpailijansa oliwat saaneet »voiton suuremmilla taidoillaan, miellyttäwämmällä käytöksellään
ja sillä uljuudella, jota tietojen rikkaus miehelle taittaa, Hän
oli
wuoksi alkanut opiskella sanomattomalla ahkeruudella,
luwuu-laskua, hän kirjoitti, hän tutki hyödylharjoitteli
hän
lisiä kirjoja, hän painoi päähänsä kaikki neuwot siitä mikä
ja Paawosta oli wähässä
on sopiwaa, mitä sopimatonta
nuori mies,
ajassa tullut toinen ihminen, hiljainen ja
ajoi
taas
tällä
kertaa
aiivan
Ilmolaan,
Kewät-kesällä
hän
yksin. Ilwolainen itse ei ollut kotona, Anna istutteli taimia laswitarhassa. Paawo nousi rattailtansa ja nojautui
tarhan aitaa wastaau.
,Muistatteto wielä menneen-kesäistä käyntiäni tääl-

sen

suora

lä?"

myllä.

kysyi hän Annalta.
Muistan kyllä"

wastasi Anna iwallisella

hy-

„Minun silloinen käytökseni oli peräti tyhmä",
Anna ei wastanut mitään.
„Oleu koettanut parantaa itseäni ja tasoittaa niitä
karheuksia, jotta minut silloiu saattoiwat nanrettawaksi; olen
opiskellut yhtä ia toista hyödyllistä. Saanto totooa että
tämä waituttaisi jotain muutosta mielipiteinänne minun

suhteeni?"

„Minä kunnioitan teidän fyinuiä pyrintöjänne"
Anua wakaasti.
kunnioitatte?... Saan jos rohkenisin toiwoa
enempää, paljon enempää ..."
Ia Paawo tosi rehellisesti, wiekastelematta Annaa, tutoaten eläwästi sekä nykyisen
tilansa että tulelvaiset toimeensa. Mutta Sinua ilmoitti
myös yhtä suoraan turnanneensa jo sydämmensä toiselle,
jolta ei sitä enään kukaan maailmassa woisi ryöstää.

wastasi
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„Tuolle ylioppilaalleko?"

risti aidan seiwäs-parin päitä niin

poikki.

tysasi Paawo ja jutoteen, että ne ritkahti

Anna nyökkäsi päätään.
Paawo meni jo rattailpalasi takaisin ja pyysi Annalta pientää
tukkaa muistiksi. Anna taittoi kukkasen ja tarjosi sitä, ivaan

lensa luokse, »aan

silloin tarttui taatto aidan yli hänen käteensä kiinni, piteli
siitä lujasti ja katsoi Annaa silmiin niin että tätä jo alkoi
pelotttaa, pisti sitten kukan poweensa, hyppäsi rattaillensa
ja ajoi hirweätä wanhtia pois.

sen

jälkeen tuli Glluolaiueit itse totia ja kerHetkinen
toi tiellä laivanneensa Suitsutan Raatoon, jota kysellessä oli
hänelle ilmaissut millä asioilla ajoi ja kuinka oli Ilwolassa
käynyt. Ukko ei saattanut olla kummeksimatta Siiman käy°
ttfStä tässä kohden, hän ei woinut ymmärtää mistä hänen
tyttärensä odotti parempaa ja rikkaampaa sulhaista kuin
luustilan Paawo oli, hänen täytyi todellakin sanoa Annan
menettyStapaa tyHmäksi. Ukko et ollut tietäwinäänkään Annan
ja Kaarlon suhteesta, »aitta
»arfin totoin arwafi.
Mutta nyt Anna myöskin ensikerran wakaasti selitti
isällensä että hän oli tuhkannut sydämmensä ja kätensä Saario
muusta huoli, tukkoonpa
Heinolle ja ettei hän kenestäkään
sitten »aitta kuninkaan poika.
„Wai mokoma» miehen sinä olet itsellesi tvatiu-nuti"'
Ne oliwat ainoat fattat, joilla Ilwolaiuen »vastasi
tyttärensä tunnustukseen ja ne pahottiwat niin Annan mieltä, että hän istui taswitarhan penkille ja itki. Oliko hänen
sitten niin „uiotoma mies", ettei se kelwannnt
Kaarlonsa joku
tuin
Paawo tai uutit Matti?
siksi
Seuraawana päiwänä käski isä Annaa kirjoittamaan
Kaarlolle, että hän tulisi Ilwolacm olemaan apuna maanwiljelys-kotouksm »valmistuksissa. 3c tirje joutui, siitä saamme olla »annat,

sen
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äöifyboiu oli tuo merkillinen totoutsen aita tullut, PalIlwolassa sitä »varten puuhattu, Pelloissa ja tartanolla oli korjattu laitti, missä puutosta nähtiin, Kaarlon
toimesta oli Heinojasta tuotit meijeri-astioita, joilla»valmislettiin hywää tuotta näyttelyyn. Tehtiinpä talon pelloistakin
kartta, johon merkittiin kuinka tulewaisuudessa aiotaan »vuorowiljelystä ru»veta harjoittamaan ja tämä kartta naulattiin
tainarin seinälle. Taloon oktettiin myös uusia maanh)iljeli)S'ja meijeri-kaluja, jotka saapuiwat sinne wähää ennen kokousta. Kaarlo »valitsi kaikenlaisia »viljoja näytteille panta
»vitsi ja navettaan rakennettiin »vesijohto. Kaiken tämän
antoi wanha Ilwolainen »vastustelematta tapahtua; hän tonan
täweli ja katseli.
Wiikkoa e»men kokousta oli Heinoja»
nuori emäntä tullut kotitaloonsa auttamaan leipomisessa,
juoman-panossa ja ruokain laittamisessa, sillä talo ei saanut
suurten herrain edessä häpeään joutua, niin oli Ilwolainen
itse sanonut. Pappilan tyttäret oliivat myös olleet auttajoit oli

massa

totons- ja näyttely-huoneiden toristamisessa, joten
erinomaisen [omaa ja siistiä.
Kokoukseen saapui paljon »väkeä, tulipa itse läänin ftt=
wernöörikin ynnä monta muuta korkeata herraa. Pääkaupungin sanomalehdetkin oliwat lähettäneet kokoukseen erityiset
tirjewaihtajansa, ja sellaisena saapui sinne muitten muassa
myös hra Epetzberg. Hänen oli määrä matkustaa siunr
(aitoalla, jota kulti läheistä taulusta »vesistöä myöten ja
poikkesi noin »virstan päähän Ilwolasta; tällä taluoiu woisi
kertoa jotain »«iden seutujen luonnosta. Pahän
haksi onneksi myöhästyi hän laiivasta, mutta se ei häntä,
tottunutta korrespondenttiä, säikäyttänyt, hän teki matkan kyytiljen>o[ella. Siten tosin kyljet pahasti muotlaantuiwat ja
tauniit seudnt [äimät nätemättä, mutta matkakertomukselle ei
siitä mitään haittaa tullut. Ensimmäisenä yönä tirjoitti
hän kertomuksen toto järwi-mattasta ja olisi lähettänyt [en
jo seuraamana aamuna, to aan [illoin ei lähtenyt mitään

kaikki oli

samassa

postia.
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Näyttely oli ritas ja monipuolinen.

Herra

Spetzberg

siellä ahkerasti »vertailemassa esineitä; hän joutui siellä
puheisin Miehelän lautamiehen kanssa, jonka hän huomasi
warsin hywäksi oppaaksi kaikenlaisten tarpeellisten tietojen
hankkimisessa. Saatuansa tietää että lautamies useasti oli
kulkenut laiwalla sitä wäylää, jota hänenkin olisi pitänyt
matkustaa, otti hra Spctzbcrg kertomuksensa esille ja luki
fen matalalla äänellä lautamichelle.
„Mitä arwelettc"
„woiko niistä
lausui hän
seuduista kirjoittaa esim. tähän tapaan: „Näillä siunatuilla
seuduilla pufytee Suomcu luonnon ihanuus täyteen kukoistuktalin

seensa:

tumman-sinisen järwen pinta aaltoilee hiljaa luin
nukkuwan immen rinta ja helminä siinä saari saarta suutelee ja tuhannet niemet ojentawat toisillensa kättä, himoten
sulkea syliinsä tairoaöta, joka eksyttäwästi Wellnmon wainioilta teloittaa".
Miltäs tuntuu?"
„Nno suudelmat.. ."
„No, no, ei se mitään tee. Kuulkaa wielä: Ilma
oli ihana ja aurinko walaifi kirkkaasti näitä hymhilewiä

rantoja

."

..

„Suokaa anteeksi, kaikki mattnstajat sanomat olleen
eilen järwellä sateisen ilman",
„No, mutta ymmärrättetös miltä fe tuntuisi, jos
sauoisi: ilma oli sateinen, aurinkoa ei näkynyt, taiwasta ei
näkynyt, maata ei näkynyt... Ei, hywä lautamies, kaikki
on terrottawa siinä walossa, missä se parhaimmalta näyttää... Mutta ken on tuo siewä tyttö tansallis-puwussa
tuolla V"

rensa

„Se on talon ainoa naimaton tytär. Hänen sisaon tuo pulska nainen, jota tuolla owcn puolella miepunaista ryijyä".
„@oma tyttö!"

hensä kanssa katselee

„Ia oppinut

sitä peliä nimitetään?"

Puhuuko hän
~Sitä

hän soittaa pianoakin,

wai

miksi

ranskaakin?

en tiedä, mutta

ruotsia hän

ymmärtää".
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Hra Spetzberg otti muistikirjansa esille ja kirjoitti:
„Talossa siewiä tyttäriä, soittawat pianota, tanssiwat, puhuivat ruotsia ja ranskaa". Wakuudeksi patti hän kuitenkin miu
meisen sanan jälkeen kysymysmerkin. Sitten meni hän heti
Annaa puhuttelemaan, »väitti muun muassa että talo» nimi
oikeastaan on ranskaa ja tirjoitettawa: II voi», ja oli niin
kiintynyt mielistelyynsä että olisi unohtanut matkansa tarkoituksen, jollei Kaarlo olisi tullut muistuttamaan että keskustelut jo alkawat.
Otoolou suuressa pirtissä oli koolla mahtawa joukko
miehiä, kaikki totisina ja miettitoäifinä, ja pitkän Pöydän
päässä istuiwat laikti ylhäiset herrat. Ensimmäinen kysymys
oli: „9J?ifä on syynä siihen, että macmwiljelys Suomessa
on huonolla kannalla ja, jos siihen syy keksitään, kuinka on
«Siitä syntyi pitkä ja wilkas keskustelu,
f e poistettawa?"
jossa tasa-arwoisuudeu wuolsi pyydettiin Kaarlo Heinoa
kääntämään kaikki puheet ruotsiksi, waikka kokouksessa ei ollut
ketään, joka et suomenkieltä olisi ymmärtänyt, paitsi kuroernöörin renki, joka kaiken aikaa oli hcwoistensa luona. Vastaukseksi kysymykseen yhdyttiin siihen mielipiteesen, ettei ote
mitään syytä maanwiljelytsen huonouteen Suomessa, ja siis
sitä ei myöskään woida poistaa. Päin roastoin arweltiin
että maanwiljelys Suomessa tootfi olla paljon paremmalla
kannalla tuin tätä nykyä.
Muut kysymykset oliroat laadultani: enemmän paikkakuunallisia, jonka wuolsi emme niistä
erittäin selkoa tee; kaikki fälui sujuwasti ja puhtaasti ja
kaikista asioista annettiin wiisaat lausunnot. Mainittawa
on että keskustelun ojatta toaraputjeenjotjtaja, eräs lihawa,
leikillinen tilanomistaja, nukkui ja tun keskustelun loputtua
puheenjohtaja nyhkäsi häntä kylkeen, kawahti hän ylös ja
lausui korkealla äänellä:
„Minun mielestäni me tarwitsemme ainoastaan
lantaa, ensimmäiseksi lantaa, toiseksi lantaa ja kolmanneksi
lantaa, sillä ilman sitä peltojen herkkua me pian waiwumme
likaan ja kurjuuteen".
Watawista ukoista Ilroolan pirtissä ei yksikään nau-
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ranut, ei kukaan muu tuin

toisella

suupielellään.

Kokouksessa

hän waan

istui

hra Spetzderg ja hankin waan

ei Gltoolaiuen itse ollut awaunut suutansa,
ja mietiskeli;

hän

oli jo »valmistustenkin

ajalla ollut fotoin harvapuheinen, oli waan katsellut Annan
ja Saarion puuhaa ja myöntynyt laitteen mitä he ehdoitteliwat. Anna ja Kaarlo eitoät itse kokouksessa paljon joutaneet toisiansa tapaamaan, sillä kummallakin oli paljon häärimistä. Joskus »vastatusten tullen kuistasiwat jonkun lempisanan tai kauempaa hymyiliwcit toisilleusa.
Päiwällinen, jota keskustelun jälestä syötiin, oli komea
setä paremmin laitettu ja järjestetty luin talonpoikaisessa
odottaa, niin sanoi itse tuwernööri lltalossa olisi woinut
wolan ukolle, joka istui häntä »vastapäätä, ja niin sanoi
niyös hra Spetzberg siwumennen Annalle. Puheita pidettiin ja maljoja esiteltiin kaikista mahdollisista syistä, alkaen
maan korkealle esiwallalle ja siitä sitten askel askeleelta yhä
alemmille ylhäisyyksille, »varapuheenjohtaja puheenjohtajalle
ja puheenjohtaja warapuheenjohtajalle j. n. e. Nousipa ttnl;*
doin Ylös myöskin luustilan Paawo merkillisesti rohkeana
ja ivallinen hymy huulilla. Hän pyysi saada esittää mal*
jaa kokouksen „kielen-kääntäjälle", joka, ollen talon tulcwa
wäwy, kerran on fjallitfenia iloisessa Ilwolassa.
Tästäkös nousi hälinä. Kaarlo istui aiwan waaleana,
maailma pimeni hänen silmissään eitä hän nähnyt kuinka
kymmenet lasit fitistitoät hänen maljaansa, kuinka kaikki tun*
keutuiwat hänelle onnea toivottamaan. Hän waan katsoa
tuijotti wanhaan Ilwolaiseen, joka istui punoittavana paikallansa warapuheenjohtajan »vieressä.

„Wai on teidän tyttärenne kihloissa tuon nuoren

ylioppilaan kanssa? Sitä en tietänytkään"
ihmetteli
»varapuheenjohtaja.
Ilwolainen nousi seisomaan; kaikki waikeniwat.
„Minäkin juon näiden äsken kihlattujen maljan,
Kaarlo Heinon ja tyttäreni Annan, Eläkööt he kauan yh-

dessä!"

Kaikuwa

eläköön-huuto seurasi ufon

sanoja. Kaarlo häm«
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mastyi wielä enemmän; hän odotti aiwau toista »vastausta,
sillä eihän hän wielä koskaan ollut »varsinaisesti kosinut Annaa itse ukolta ja nyt tämä ilman mitään julisti heidät
kihlatuiksi. Pian tointui hän kuitenkin ja kiiruhti puristamaan ukon kättä, mutta sitten juoksi hän pihalle tawataksensa
Annaa, joka auttoi sisartansa ruoan laittamisessa. Hän saattoi
tuskin kertoa Annalle mitä oli tapahtunut ja tämä tuli siitä
niin iloiseksi, niin kummalliseksi, ettei tietänyt mitenkä olla
ja purskahti »viimein itkuun.
oli kaikki mitä hän
„Woi sitä hywää isää!"

sai sanotuksi,

he

Kaarlo »vei Annan hliskamariiu ja

kauan

sen

sanattomina katseliwat ihanaa seutua

Munalla

ja wäkijouk-

foa alhaalla, joka illan tullen yhä enemmän hälweni. Mutta
alahalla kirjoitti hra «Spetsberg muistikirjaansa, ettei kokous
mennyt ohitse ilman kihlausta.
Kaarlo oli »vuoden maanwiljelys-opistossa oppimassa
hoidon alkeita, loput saa hän oppia omaa taloa hoitaessaan, niin arweli Ilwolainen. Sitten pidettiin häät ja
jos matkustaja nyt poiktee Ilmolaan, tapaa hän siellä nuoren isännän soman emännän kanssa sekä wanhan ukon, joka
unettaa aitaansa sanomalehtien lukemisella sekä »väittelemällä
mätolmfä kanssa. Maantviljelyksestä et ukko kuitenkaan enään
wäittele, mutta seu ankarammin maan pallomaisuudesta, sen
pyörimisestä, ukkosesta, aaweista ja kummituksista sekä muista
»viattomista aineista. Wäwynsä »vastustelee ulkoa näön
»vuoksi, pttääffenfä häntä wireänä ja terweenä, mutta lopuksi täytyy hänen myöntää ufon mieliksi että maa on tit*
teä kuin joulukaakku ja aurinko Pyörii sen ympäri j. n. e.
Kahdesti »vuodessa, jouluna ja juhannuksena, yhtyivät
heinojan ja Ilmolan perheet wuorottain kummassakin ta*
lossa ja silloin aina on tuo »vanha punatta ukko pahassa
piehtinässä ftrmailetoain lastenlastensa kanssa.
W. S.
talon
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Nousiaisten kirkko.
Warmuubella ei tiedetä onko Nousiaisten wai Rantamäen kirkko wanhin maassamme. Wanha kansantaru kertoo
kuitenkin Nousiaisten kirkon synnystä seuraawalla taivalla.
Kun Suomen ensimmäinen apostoli, piispa Hentik makasi
kuoleman kielissä Köyliön järwella, jossa hän matkalla tal*
wisllikaan sai luolinhaawan Lalli nimiseltä Suomalaiselta,
käski hän asettamaan ruumiinsa reelle, jonka eteen oli roat»
jastettu härkä-pari; Härjat saisiwat sitten mennä minne tahtoisiwat. Siihen paikkaan, missä ne kolmannen kerran seisahtuisivat, olisi kirkko rakennettawa marttyrin kunniaksi.
Piispa Henrikin miehet tekiwät käskyn mukaan ja Härjat
seisahtuiwat kalliin kuormansa kanssa kolmannen kerran Nousmäellä, jonne sitten Nousiaisten kirkko rakennettiin.
Näin kuuluu wanha taru, jota kuitenkin kerrotaan monella eri tawalla. Siitä näkyy, että kristinuskon ensi aikoina tässä maassa rakennettiin kirkko Nousiaisiin, »aan waifea on tätä nykyä sanoa onko fe Nousiaisten nykyinen kirkko,
mat rakennettiinko tämä jäljemmin. Kuitenkin tiedetään
»varmuudella, että kuori on jäljemmin rakennettu tuin itse
kirkko, jonka ikä tiettäwästi on sangen wanha ja johtuu ajassa
6—7 sataa touotta takaperin.
Jos lukija tahtoo seurassamme käydä Nousiaisten kirkkoa katsomassa sen parhaina paitoina katolisena aikana, oletamme itsemme sinne jossakin kirkollisessa juhlassa alkupuolelle 1400 lukua sekä astumme kirkkoon, jonka kuwan tässä
näemme ja jolta siihen aikaan puuttui kuori, jota kuwassa
ympäröiwät puut warjoawat.
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Entisinä aikoina, jolloin epävarmuus oli suurempi
tuin nykyaikaan yksinäisillä teillä haiwaan asutussa maa**
samme, kuljettiin aseilla »arastettuna kirkkoon; kuitenkin
kielsi temppelin rauha kansaa pyhään huoneesen tuomasta
mukanaan aseitansa, jotka jätettiin niihin afehuoneihin, joita
oli rakennettu kirtlotarhan ftmiattaan. Näihin afehuoneihin
oli myöskin wartia asetettu ilmoittamaan kristityille, joS
pakanain tahi muiden »työllisten pilällekarkaus oli uhkaa»

massa.Kun

me nyt est-isäimme kera astumme kirkkoon, emme
penkkejä
eikä lehterejä, toaan kansa seisoo hajasiellä
naisissa joukoissa laattialla, tahi on polvillaan niiden alttarien edessä, jotta on asetettu kirkon sivuseinille niiden mar»
tatein ja muiden pyhimysten muistoksi, joita pidettiin ihmisten puolustajina Isän Jumalan luona. Pääkuorissa
messutaan parastaikaa, tuoripoilam heiluttaessa suitsutusnäe
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astioita, joidenka tuoksahtawa sawupilwi kietoo pyhäin tumat
alttarilla sinertämään peitteesen.
Heti pääalttarin edessä näemme sen komean ruumisarkun, joka muonita 1370 asetettiin tähän kirkkoon samalle
paikalle, jossa Piispa Henrikin luut tepäfiroät, ennenkuin ne
seitsemänkymmentä rouotta aikaisemmin wietiin juhlallisesti
silloin »valmiiksi saatuun tuomiokirkkoon Turussa. Ruumisarkku on alkujaan kiilloitetusta, mustasta liuskasawesta,
sekä päältä ja suvulta päällystetty lenkiltä messinkisckoitnksesta, jotka kaikki oivat runsaasti ja taiteellisesti forte*
tctut kuivauksilla Pyhän Henrikin elämästä, hänen marttyrikuolemastansa Suomessa ja niistä ihmetöistä, joita telemään Jumalan luultiin antaneen hurskaalle piispalle moiman kuolemankin jälkeen.
Kenties näemme me, käydessämme nyt ajatuksissa
Nousiaisten kirkossa sen katolisina päiwinä, kuinka pari hurskasta, nuorta kihlattua pistää kihlaussormutsensa autosta
sisään ruumisarkkuun, siten esi-isäimme uskon mukaan pty*
hittääksensä nämä awiomerkit ja pyytääksensä Pyhää Henrikiä heidän elinkautisen liittonsa suojelijaksi.
Sitten näemme heidän kenties ohjaaman askeleensa
oikealle, rukoilluksensa sen alttarin juuressa, joka oli pystytetty muistoksi mainitulle marttprille, jota esitellään piispallisessa puwuösa, juhlallisesti kättänsä kohottawana siunaukfeen, samalla kun hän polkee peräti pienessä muodossa esiteltyä murhamiestänsä, tuota mahtawaa, pakanallista
malaista päällikköä Sallia.
Wielä ollessamme lyhykäisellä käynnillämme luokaamme
silmäys niihin maalauksiin, joita näemme kirkon kattoholwissa
ja seinillä. Nämä maalaukset, jotka aikoja sitten peitettiin talli»
tuksella, maan jotta kirkkoa korjattaessa »vuonna 1880 uudes-

suo-

taan löydettiin, oroat meistä yhtä rumat ja julmannäköiset,
tuin ne oliroat esi-isäimme mielestä opettaroaiset ja hurskauteen ja roafarouuteen elämässä tehoittawaiset. Niinkuin me
ymmärrämme mitä tarkoitetaan kotkalla ja leijonalla woiman
esikuwina, kyyhkysellä hnrslandenkumauksena, ristillä färfimpt»
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sen

wcrtauskuwana j. n. e., niin ajatteliwat efi-isämme ensimmäisen kristityn seurakunnan sen alinomaisissa, waaral<
lisissä taisteluissa pakanain kanssa »viattomaksi luontokappaleeksi, linnuksi, jota uhkasi sudet, ketut ja muut tmttit pedot
tahi peikot, jotta heidän mielenkuwituksensa esitteli hirwittä-

wimmissä muodoissa, mintuin luoitiin nähdä yllämainituista
tatto- ja sciuämaalauksista Nousiaisten kirkossa.
åaitfi täässä mainitut katto- ja seinämaalaukset Nou
tiaisten kirkossa owat kopioidut ja tallella, waikt'ei niitä enää
lirko» seinillä nähdä, Samaten on taitetta ja wanhassa
paikassaan kirkossa yllä mainittu piispa Henrikin ruumis-

arkku, joka laatuansa on kallisarwoisimpia taidehistoriallisia
muistoja ei ainoastaan Suomessa, waau koko Europassa,
ja useinkin käy muukalaisia tässä »vähäisessä maakirkossa tuota
muistomerkkiä näkemässä. Myöskin mainittu alttari, jossa
Henrik piispallisessa puwussaan kohottaa kätensä siunaukseen ja
polkee murhamiestään Lallia, on »vielä tallella ja
säilytetään »vielä meidän Päivöinämme kirkon sisustassa, »vaan
monet muut pyhimysten tulvat, jotka katolisena aikakautena
toristiwat kirkon alttareja, ja joiden puoleen esi-isämme tääntyiwät hurskaine rukouksinensa, omat nyt asetetut toiseen säilytyshuoneesen, kunnes yliopiston historiallinen
»iin tilawan huoneuksen, että siihen »voidaan »vastaanottaa

samassa

musee saa

kaikki, mitä mahdollisesti pidetään tärkeänä menneitten aikain
elämän »valaisemiseksi isänmaassamme. Sellaisten muistomerkkien säilyttämisen tulewaisiksi ajoiksi pitämät siksi nyt jo
kaikki »valistuneet seurakunnat kunnian asiana.
Nousiaisten kirkko on kenties kaikista »vanhoista kirkois-

tamme useimmasti ja tarkimmasti taidehistoriallisten muistojensa puolesta tutkittu. Siitä mitä siellä on »vielä säilytettynä »vanhemmista ajoista, ja josta yllä olemme saattaneet
mainita ainoastaan aitoon »vähäisen, »oi jo saada sangen
opettaloaifen kuwauksen menneitten aikojen kirkollisista tacoista
ja suhteista, jonka »vuoksi olemme tahtoneet lyhyeksi hetkeksi

pyytää lukijaa käynnille Nousiaisten entiseen kirkkoon, samalla
hartaasti teloittaen häntäkin puolestansa edistämään kaikkien
muinaismuistojen säilyttämistä, olkoot ne sitten kirkollisia
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maallisia, jotta Yhteensä woiwat antaa tnwauksm esi
ifäiiunie elämästä tässä meille kaikille niin rakkaassa Suo

tahi

mmmaassa.

X.

Tunteet.
Kuin järweu pinta
On tuntee», rinta.
Kun käypi niyrsty,
Se pelmää, hyrsky»

Ia tuohnn sakkaan

Maan raiwo lakkaa,
Kun tyyntyy sää.
Nyt Hiljallensa
Käy lainehensa

Ia ltnttytiii!
Ia ehtoo taasen
Jo fteiliks saa fett
Niin tyweneksi

Ia wiimeisekft

©ett riittää jää.
Kuin järwen pinta
On tuntees, rinta.

S-.
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Muistosanoja.
Heikki Jaatinen.
Talonpoika Heitti Jaatinen, on etewä csimertti kanherätyksen tehokkaasta »vaikutuksesta Suomen miehissä. Hän oli syntynyt Pelkjiirwcllä Huhtik. 14 P. 1829.
Wanhemmat oliwat rälssi-tilan lampuoti mainitun pitäjän
ajatan kylässä, Matti Jaatinen, ja tämän »aimo, Maria
Könönen. Heikki 1., joka oli wanhin poika, sai jo nuoresta
saakka tottua monenmoisiin talouden askareisin, koska hänen

sallisen

isällänsä

oli omiakin

tiluksia hoidettawina.

Jonkun aikaa

harjoitti wärjärin ammattia kotosellaan; aloittaisin hän
kiiwi laweata karjakauppaa, kultien usein Aunuksessa asti.
Nuorena naimiseen mentyänsä Maria Elisabet Popperin
kanssa, hän w. 1853 yhdessä isänsä kanssa muutti Nuskiajälkeen ensimmäinen waimo
taan; mutta kun wiisi wuotta
oli kuollut, hän w. 1859 nai lesken Hiitolassa, nimeltä Katariina Antintytär Lutka, jonka laioeat rälssitilukset
sillä tawoin tuliwat hänen haltuunsa. Siitä pitäin hän asui
Sahankoskella Hiitolassa. Hänen wilkas ja innokas luontonsa saattoi hänet hartaasti yhtymään niihin yhteiskunnallisiin ja kansallisiin puuhiin, jotta nyt oliwat alkaneet. Se

hän

sen

wirlawaltllinen henki, joka Wiipurin läänissä enemmän kuin
muualla maassamme oli juurtuneena, löysi hänessä tuloaan
»vastustajan ja hänen ylpeytensä oli astua esiin itsenäisenä,
rehewänä tilanhaltiana kaikkea sortoa wastaan, W. 1862
hän oli talonpoitms-säädyn walittnna jäsenenä Tammikuun
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Valiokunnassa: mutta waltiopäiwämieheksi hän »valittiin
wasta 1877 »vuoden waltiopäiwiin, jolloin hän olletiktin
Ileisen walituswaliokunnan jäsenenä innokkaasti kannatti
Suomenkielen oikeuksia. Viimeiset Mwuotensa hän oli jäsenenä Kurkijoen maanwiljelys-opiston johtokunnassa, siitä
saakka kuin tämä laitos perustettiin. Ilipäcinsä Heikki Jaatinen oli julkisten kokousten ja yleisten harrastusten mies;
waikka

se kouluopetus,

minkä

hän nuoruudessaan

oli saanut,

oli aiwan wähäinen, hän oli hankkinut itsellensä kaikki ne tie*
dot, minkä omakielinen kirjallisuus saattoi tarjota, ja lawensi
yhä näköalaansa sekä lukemisella että matkustuksilla ja
raelämällä. Hänen rehewä ja hieno, melkein ranskalainen
ulkokäytöksensä oli enemmän maalais-ylimytsen kuin talon-

seu-

potan.

sen

Mutta
ohessa hän aina »verrattomalla pontewuudella osasi edustaa oman kansallisuutensa armoa ja »vaatimuksia; muun muassa liloin muistetaan, kuinka hän Helsingin yleisessä maanwiljelyskokouksessa w. 1876 riisti ruot»
sinkielisen kokous-merkin rinnastansa ja »viskasi sen maahan,
ilmoittaen häpeämänsä sitä kotiin »viedä. Hän oli luonteeltaan kerrassaan titioaS ja lempeä, »varustettuna erinomaisella
puhelahjalla, aina lausuen suunsa puhtaaksi, tulisena sekä
»vihassa että rakkaudessa, ikäänkuin jos etelamainen tunteiden hehku olisi tässä pohjan miehessä asunut. Wiimeiset
»vuotensa hän kärsi parantumatonta sairautta, jota ci kuitenkaan pitänyt häntä »vuoteella. Hän kuoli matkalla Helsingin kaupungissa Elok. 14 p. 1879. Testamentillaan owat
Heikki Jaatinen ja hänen puolisonsa Katariina Sutta määränneet omaisuudestaan 10,000 markkaa Suomen fanfan*

»valistus-seuran

hywätsi.

Y. K.

Juhana Taneli Stenberg.
Niiden miesten joukossa, jotta »vuoden kuluessa oivat
muuttaneet Tuonelan tuteille, tulee erittäin mainita kauppias
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Juhana Taneli Stenberg sen isänmaallisen mielen
tähden, jolla hän on edistänyt kansallisia perintöjä. Hänen
niinensä on kauan Pysywä hänen kansalaistensa kiitollisessa
muistossa, »varsinkin niiden lahjoitusten tähden, joilla hän
on auttanut Helsingin yksityistä suomalaista tyttökoulua
sekä Suomalaista teateria. Jo Lokakuun 5 p. 1864, useita
wuosia ennenkuin „Suomalainen tyttökoulu" pantiin toimeen,
antoi kauppias Stenberg wainaja Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran haltuun 10,000 markkaa sillä ehdolla, että korot
tästä summasta käytettäisiin Helsinkiin perustettaman suomalaisen tyttökoulun hywätsi. Ensi aikoina annettiin nämä korot
palkinnoiksi semmoisille Helsingin ruotsalaisen tyttökouluu
oppilaille, jotka erinomaisella ahkeruudella ottivat suomenkielen oppimista harjoittaneet. Waan kun syksyllä wuonna
1869 Helsingin Suomalainen tyttökoulu perustettiin, määräsi Suomalaistu Kirjallisuuden Seura lahjoittajan suostnmuffetta, että nämä rahat käytettäisiin mainitun oppilaitok-

hywäksi.
sen
erään
»viive»

Sen lisäksi tatuoitti kauppias Stenberg wiclä
rahasumman tontun tarpeiden hankkimiseksi ja lupasi
rouobeit kuluessa maksaa »vuosittain 300 markkaa,

joitta »varattomien oppilaiden koulunkäynti oli knstannettawa.
Wuonna 1875 lahjoitti tämä Suomalaisen tyttökoulun jalo
ystäwä näiden rahojen lisäksi erään 1,000 ruplan anvoiscn
pankkisetelin sekä 500 Suomen markkaa saman opiston rakennusrahastoon. Suomalaiselle teaterillc on kauppias Stenberg niitiltään lahjaksi antanut ensiksi 5,000 markkaa ja
sitten »vielä kotimaista komediaa wartcn 500 markkaa.
Mies »vainajansa muistoksi on hänen leskensä, Matilda
Stenberg, »vielä lahjoittanut 2,500 markkaa Tyttökouluu rakennusrahastoon setä 500 markkaa Suomalaiselle teaterillc
palkinnoksi suomenkieliseen operatekstiin sowitetusta färoel-

teoksesta.
Juhana Taneli Stenberg

oli kansan riweistä' lähteHän syntyi Heinäkuun 23 p. 1809 Virolahdella, jossa
hänen isänsä oli pitäjän koulumestarina. Käytyänsä Viipurin saksankielisen purikoulun läpi, sai hän paikan puotipoi-

nyt.

fana

Loiviisan taupimgissa. Sieltä muutti hän sitten Hel-
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sinkun, jossa wuonna 1836 ryhtyi omaan tauppatoimeen.
Tämä menestyi niin hywin, että hän eläessään tuli sangen
Varakkaaksi ja oli Helsingin rikkaimpia kauppamiehiä. Paitsi
kauppaa harjoitteli hän myös teollisuutta, ollen päämichenä
Stenbergin ja poikien w. 1871 perustetussa konepajassa.

B. F. G.
Suomen miehelle.
On wirta suliakin, fä (Suomen intes,
Dit toimi jalo maailmassa;
Sun »vapaa ain' on ollut elon-ties
Ia koskematon kodon pyhä lies
Ia totuuteen jo totuit pienitä lassa.
Sun ties on toapaa, olkoon aina niin!
(Sä kunniaasi aina puolla!
(Sun henkes älköön toaitott uukuksiiu,
2Baan tooimaa tulkoon lätes jänteriin,
Jos eestä synnyinmaasi täytyy tuolla!
Sun fotos armautta kenpä moi

Ia rauhllisuuttll knwaella?
Hän, sulle jota maan näin kalliin soi,
Hän kodon waijeltawats' myöskin loi,
Jos waikk' oi? tehtäwä se hurmehella.
Sun mielillliisees: „Totuus perii maan",
Se olkoon aina wiittanasi!
Kun nonset terran wiela kunniaan,
Niin allös unhoita sä silloinkaan
Mit' on

sun

ollut oiwa johtajasi!

On wirta snllatin, fä Suomen tittes,
On toimi jalo maailmassa;
Sun toapaa ain' on ollut elou°ties
Ia tostemllton kodon pyhä lies
Ia totuuteen jo totuit pienitä lassa.
W. S.
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Lyhyt silmäys wuoteen

18 1/VII 79 - 18 1/VII 80.
Kaswawan puun kehkeytyminen yhden wuoden ajalla
ei ole juuri silmiinastuwa, mutta myötäisissä suhteissa on
siinä kehkeytyminen kuitenkin tapahtunut. Kansan elämässä
yhden wuoden aika ei myöskään woi luoda suuria näkywille,
aiwan huomaamatta, on monen edellise kuluu usein kyllä
senja kaltainen, ja ainoa erotus, minkä joka mies huomaa,
on muuttunut wuosiluwun numero almanakan kannella. Mutta
niinkuin puussa wuodenmittaan wahwistuwa runko, jokainen
uusi haara, jokainen wersowa ja lehdistä rehoittawa oksa on
luonnollisena jatkona
edelliselle kehkeytymiselle, samaten
onpi yhden ainoan wuoden tapahtumillakin, jos ne liitetään
edellisen ajanjakson pohjalle, merkityksensä, usein hywinkin
suuri. Siltä kannalta katsoen kannattanee luoda pikainen
silmäys myös yllä merkityn ajan tapahtumiin.
Etupäässä on meidän, Lapin rajataifia kun olemme,
tietysti käännettäwä huomiomme lcipätullan lähteisiin. Emmekä saata sanoa, että ne kuluneen touoben ajalla owat
olleet tawallista ehtyneemmät. Halla wiime wuoden Kesäkuulla eteläpuolessa ja sitten Heinäkuun alulla pohjoispuolella Suomea tosin ensinnä pimensi wuodentulon toimeita ja
arimmilla paikkakunnilla ehkä teli wiljan ostettawille; suotuisat ilmat senjälkeen kuitenkin paransiwat ja tasoittiwat
sen tuottamat wahingot, joten wuodcntuloa elonaitaan
ylimalkaan pidettiin hywänpuoleisena niin toiljan kuin karjanruo'ankin puolesta.
Mitä taas niihin toiweisiin tulee,

sen

158

joita tämä leivät cit antanut maanmiehelle, omat ne olleet
ristiriitaista laatua. Missä on »valitettu, että peltojen liian
aikainen paljastuminen lumesta ja sittemmin seuraawat kylmät tuulet omat masentaneet satoa, missä taas laihot omat
olleet erittäin lupaamia.
Ottamatta lukuun siellä täällä liikkuneita pienempiä
kulkutauteja ihmisissä ja eläimissä, on terweys ylimalkaan
ollut hywä ja kuolewaisuus wähäiuen, joten meidän sopii
toiwoa tilastollisten numerojen piakkoin näyttämän, että me
nuorena ja toiworikkaana kansana »vakaasti „käymme kolmannella mitjonatfamme"!
Suuremmilta ajan »vitsauksista ja rasituksista ei ole meillä hiutunut; mainita kuitenkin sopii itämänä merkillisyytenä susien monet tuhotyöt eritentin maamme lounaisosissa.
Suuri rahanpuute, jonka
edellisten aitojen epäkohtiin perustumia „syntyjä sywiä" emme enää ryhdy harkitsemaa», »vallitsi niinkuin »omasta kokemuksestamme" tiedämme, »viime »vuoden ojatta; fen monien haitallisten seurauksien joukossa mainittakoon esim. noin
»viisikymmentä suurempaa toukurssia, jotka tehtiin »viime
»vuoden Heinäkuun alusta tämän »vuoden oflmm. Kulutoan
»vuoden ajalla o» tuo alituinen »valitus huonoista raha-ajoista
ollut jotenkin kuulumattomissa; syynä siihen omat armotta»
»vasti parantuneet kauppasuhteet ja keutiesi »vielä enemmän
terweellinen tottumus tulla »vähemmälläkin toimeen.
Iritysten joukossa, jotta tarkoittawat kaikenpuolista
aineellista »oaurastumistcuume, muistakaamme ensinnäkin,
että työ rautatien rakentamista »varten Tampereelta Vaasaan puheena olewau ajan alkupuolella pantiin alkuun, ja
on sitä sittemmin menestyksellä jatkettu.
Pitkä aika ei ole
siitä, jolloin myöskin Pietariin menewä rata päätettiin yhdistää Simolan pysäyspaitasta Lappeenrannan kaupungin
Valkanssa; toiwottawasti käydään päätöksestä toimeen.
miiksi joutui »viime »vuonna Pielisjoen kanawa »viisiwuotisen
työn perästä; f e omattiin juhlallisesti 8 p. Heinät, wiime
»vuonna.
Tällaisten joukkoon luemme myöskin Suomen
yritykset »vetää ulkomailla n. s. meijerinäyttelyissä huomiota
meidän karjantuotteitten puoleen. Lontoossa, jossa sellainen
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näyttely pidettiin 1 p. Heinät, wiime wuonna, ei meikäläisten tuotteita „fatunnatftSta syistä" kuitenkaan ihmetelty
muun kuin niiden runsauden puolesta. Sen näyttelön hedelmäksi kuitenkin on kaiketi tuettansa, että tätä nykyä Suomen woita suurin määrin
„omalta nimellä" toiebäätt

sen

Englantiin. Pietarissa Marraskuussa sitä toastein oli menestys täydellinen. Soimatta sataa „mitalia"! Makuutetut
kuitenkin olemme, etfeitoät meidän tunnon emännät yleiseen
wielä pitkiin aikoihin uneksi mitaleista, joita muutamat
warakkaat maanwiljelijät meijerituotteillansa owat saawuttatteet.

Jättäen aineelliset pyrinnöt ja edistymiset tältä »vuosikaudelta näihin pääkohtiinsa, kiirehdimme luomaan yhtä pi-

kaisen katsahduksen

wuoden

henkisiin rientoihin

ja „polttawiin"

kysymyksiin. Tietysti tällaisen kertomuksen tulee „warowasti"
ja „siiwosti" liikkua tuolla alalla, sen ymmärrämme. Sen
welwollisuus kaikissa tapauksissa on „tokaista" wähäisen jota
asiaan, joka wuoden kuluessa on wetänyt suurempaa huomiota puoleensa.
Ia niin ollen on tässä otettawa puheeksi etupäässä
tuo mainio „fietiftyftymtyg". Lukijani kaikki tietäwät, ett'ei
ole tämän »vuotisia lapsia, waan pitkän ajan kuluessa josetenkin
meidän oloihin perehtynyt wankka, mutta ilkeänluontoinen mies, joka meillä näkyy saawan myös harmaat hapsensa. Wertaukset sikseen tämä kysymyshän se kuluneenkin wuoden ajalla enimmin on pitänyt mielet wirkeinä ja
jänteessä. Huomautamme, että tänä wuonna kentiesi Useämmin ja tuntuwammin tuin ennen on kuulunut: wuosi
1884 lähenee, olemmeko sitä walmiit wastaanottamaan?
Mikä merkitys »vuodella 1884 on, ei kaipaa selitystä. Emme myöskään ryhdy kertomaan tämän suuren taistelun eri
aiheita ja »vaiheita kuluneella »vuodella, waan käännymme
mieluummin luettelemaan, mitä on kaiken edellisen lisäksi
tehty kysymyksen ratkaisemiseksi. Ia siinä suhteessa ei suinkaan fotot jättää mainitsematta niitä maamme Homioikeukften ja Kuivernöörein antamia kertomuksia, missä määrässä
Suomen kieltä tähän asti on wiljelty maan »virastoissa,
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ja tyydyttäwiä lausuntoja siitä,
niissä saatawa siihen tasa-anvoiseeu ja
wiralliseen asemaan, joka sille asetusten mukaan wuoteen
Maan korkein hallitus itse on kes1884 on faatatoa.
kuudestaan asettanut Valiokunnan, jonka määränä on ehdo-

setä tiimaltaan rauhoittawia

miten kielemme

on

asetuksia Suomen kielen saattamiseksi sen luonnollisiin
Mitä tehokkaimpaan keinoon asian edistämioikeuksiin.
ryhtyi
seksi
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, päättäessään
ulosantaa luettelo» kaikista suomalaiseen laki- ja »virkakieleemme kuulumista sanoista ja lauseparsista. Tämä monista lähteistä suurella waiwalla koottawa luettelo on löytänyt innokkaita tvöiniehiä, joten se ehkä piankin astuu julkisuuteen täyttämään tuntumaa puutetta.
Mtä suurta

tella

mielipahaa kuin wirastojen tawan takaa antamat ruotsalaiset asiakirjat suomalaisille kunnille, yhtä suurta mielihywää
owat herättäneet useain yksityisten tuomarien vapaehtoinen
suostumus suomalaisten pöytäkirjain ulosantamisella »valmistaa tietä wuodelle 1884.

Tilan ahtaus pakottaa meidät myös lyhyesti »vaan
kertomaan mihin toimiin wuodcn kuluessa on ryhdytty kielikysymyksen toisen, yhtä tärkeän ja kipeän puolen ratkaisemiseksi. Tarkoitamme suomalaisten oppikoulujen asiaa. Maan
wiime waltiopäiwillä kokoontuneitten säätyjen toiwomuksen
n. s. koulukomitean
mukaan asetti Hallitus komitean
tekemään asiassa ehdotuksia. Ne otuattin nyt jo Valmistuneet, mutta tarkoittamat etupäässä koko nykyisen opetusjärjestelmän asettamista ihka uudelle kannalle. Ei siis
fotot lukea sen ehdotuksia meidän Varsinaisen „koulukysymyksen" (f. o. suomalaisten oppikoulujen perustamisten) rat»
taisutoimiin. Tawallansa on tätä kysymystä kuitenkin ratkaistu tämän Vuosikauden kuluessa enemmän tuin ennen.
On niin. yksityisten toimesta ja kustannuksella «»vattu uudet suomalaiset oppikoulut eli lyseot Turussa, Viipurissa,
Lappeenrannassa ja Porissa; suomalaisia naiskouluja on
awattu Kuopiossa, Mikkelissä ja Oulussa (Hämeenlinnassa
awattiin samallainen koulu jo edellisenä »vuonna); awaamistaan waan odottawat suomalainen lyseo Vaasassa, suoma-
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laine» tyttökoulu Porissa ja yksityisten toimetta ja »aroitta
laajemicttawa lyseo Joensuussa. Ia itämät tosiasiat luetel<
tilamme jätämme painamat kieli- ja konlukysymykset »vastairatkaisun, kuin kansamme ja isänsuudessa saamaai!
maamme onnelle snotawin onpi.
Suomalaisen kirjallisuuden suuri merkitys kansallisuutemme ja henkisen elämämme pot/jana on kaikille ajattele-

se»

Wille itsestään fetioä. lyhyesti sentähden «aan mainitta»
hm etewimmät niistä teoksista, joilla tämän kirjallisuutemme aarreaittaa tänä »vuosikautena on rikastutettu. Sellaijet kirjat kuin Irjö Koskisen „lohta»vat aatteet ihmiskunnan historiassa", aloitetut suomcuuokset I. 28. Snett»
manin Kirjoituksista aikakauskirjallisuudeu alalla", K. E. F. Iguatius'eu (amea „Suomen Maantiede
Kansalaisille", jonka ensi wihko on ilmestynyt, sekä kolme
»valmistunutta »vihkoa n. s. „Biografisia Nimikirjaa",
sisältämä elätnäkertoja Suomen entis- ja nykyajoilta, jota
teosta Suomen historiallinen seura toimittaa, omat teoksia,
joiden jo paljas ilmestyminen Suomen kielellä on ilahuttama.
Onnistuneista suomennoksista saalvat alkuperäisten
yleiseen tunnustetun armon tähden etelvimmän sijan aloitettu
käännös

„Hammerich'iu kirkkohistoriasta", Shake-

spearen „Hc»mlet"

ja Charles Dickeus'in „David Sop»
perfield".
Olimme unhottaa yhden meidän „polttawista kysymyksistä", niin. asewelwollisuudeii. Niinkuin tiedämme ta»
pahtuu ensimmäinen afemelmolfifett mäen nosto tuleman »vuobett alussa, ja niin suurenmoisen asian tähden on tietysti
kuluneella »vuodella tehty paljon »valmistuksia. Erityinen
komitea
järjestämistä Marten on lopettanut työnsä, tää»
uit omat jaetut kutsanta- ja nostoalueisiin, tarkkampujakomppaniaa Helsingissä »viime syksystä attaitt »valmisteltu
alaupseereiksi, afemetmollisten nimet merkityt „kirjoihin" ja
ylimalkaan totuteltu mieliä suomalaisella tyyneydellä ottamaan »vastaan tätä tärkeätä asiaa. Ani harmat omat
johdosta muuttaneet
niinkuin patjat kielet »väittämät
Sun eri la an. Että kansamme henki ylimalkaan »vielä on ter*

sen

sen
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ja raikas sela taipttmainen luonnetta farfatfemiitt, tetets
ja mielenwirkehttä perättömiin tyrittyiin
jommois
ten joukkoon
laskea asewelwollisuudcntin
tobis*
tanemat nuo miime aikoina yhä yleisemmiksi tulleet, yhä
suuremmalla mieltymyksellä kansan puolelta toimeenpannut
n, j. kcmsanhnwit.
2)mntärrettämäSti woiwat hnwit ma*
titettamaSti olla monellaisia, esim, kromvielämää, juoma- ja
korttiscuroja sekä niistä syntywici kaikenmoisia surkeita „huraitis suunta, joka tähän asti o» annettu
mia", mutta
»varsiuaisille n. tansanhnwcille, ei »vaikuttane muuta tuin
hyivää. Tietääksemme »vietettiin sellaisia wiime kesänä kuuice

henkeä

saanemme

sc

s.

Alawudella, §onfitaf)befla, Impilahdella, Iou»
Kuopiossa, Kuorehwcdellä, Längelmäellä,
Oulussa, Pudasjärvellä, Pälkäneellä, Ristiinassa, Näisälässä, Sysmässä, Tampereelta ja Wärtsilässä.
Tästä aineellisten ja henkisten pyrintöjemmc niin sanoakscnnnc luouuollisesta kehkcytymisjatsosta johdamme to»
puksi muistoomme kuluneen »vuosikauden inerfiflifemmät
tapahtumat, Sijan mukaan järjestettyinä omat ne fett»
sitoista,

mm,

sassa, Kokkolassa,

ramvat
1 p. Lokat, wiime »vuonna mietti Tampereen . kaupunki komean juhlan perustamisensa muistoksi 100 »vuotta

takaperin.
1 p. Joulukuuta 1879 ja 17 p. Helmikuuta
tänä »vuonna saawat kumpikin kamalan jälkimaineensa S5Je«
näjätt ja Suomen historiassa, sillä niinä päiwinä tehtiin
jätteen murhayrityksiä rakastetun hallitsijamme henkeä »vastaan. Edellisellä kerralla räjäytettiin Moskolvan lähellä
rikki rautatie, jota myöten silloin Keis. Majesteetin armettiiu
matfuSlamau, jälkimmäisellä terratta yritettiin räjäyttää
ilmaan itse n. s. talwipalatsi, jossa Keis. Majesteetti paraittaan asui. Kutka pohjattomaan silveettömyyteen ja hurjuutecn »vaipuneet henget näitä oivat toimeen panneet, kuinka
Keisarimme niistä aina on pelastunut Jumalan amutta,
joitta käsi ohjaa maailman ja kansain historiaa samalla luin
yksityistenkin kohtaloita, on kylliksi

tiedossa. Murhako olisi

sen

tuoreessa muistossa

ja

elämän palkka, joka fotottaan
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on ollut uhrattu alammaisten parhaaksi ja suurten yhteis-tuunallisten epäkohtain poistamiseksi? Tässä ei ole paikka
luetella Keisarimme Aleksanteri toisen tulemia ansioita; että
ne owat sywässä muistossa Hänen kcmsaiusa sydämissä,
todistaa se suurenmoinen, niin palatseissa hiin matalimmissa

mökeissäkin mietettä riemujuhla Hänen wiisikolmatta
fen hallituksensa muistoksi.

»vuoti-

Jätä juhlaa »vietettiin 2 päiwä loinne kuluunlla
Maaliskuuta. Silloinhan olikoto kiitollinen Suomikin juhlaja rienmasussacm ja rntoili Kaitkiwaltiaan siunausta Hänelle, joka niin
määrässä on ollut meidäu kansan
tuki, turwa ja hywäntetijä. Se päiwä »varmaankin on kauniimpia kohtia meidän historiamme lehdillä, ci ainoastaan
itse päiwän suuren ja täysin Ymmärretyn merkityksen »vuoksi,
»vaan myöskin fen kansalaiskuntoamme tunnioittmvan innon
»vuoksi, jolla tämän päiwän muisto meillä tehtiin pysywäksi
apukassojen, armeliaisunslaitolsien, kansakoulujen yunä muiden kansamme siwistystä ja menestystä tarkoittawien laitosten kautta. Kansakonluja esiin, perustettiin sen päiwä»
johdosta ainakin puoli »viidettäkymmentä, jonka summan olemme saaneet sanomalehtien hajallaan olemista ilmoi-

suuressa

tuksista.

Wielä kaksi huomattawaa päiwää on meidän mainitta»
»va, niin. 24 p. Huhtik., jolloin saapui Tukholmaan moni»vaiheiselta retkellään höyrylaiwa Vega, joka oli, purjehtimalla Pohjoisjäämeren kautta Aasian ympäri ja awaten n. f.
koillisen kulkmväyläu, tehnyt sitä ennen muille onnistumattoinan matfan.
hailea otettiin kaikkialla suurella riemulla ja
juhlallisuuksilla »vastaan. Sen ylipäällikkö ja koko tuon tieteelle ja kaupalle tärkeän yrityksen johtaja oli Suomalainen, knuluisa Adolf Erik Nordenskiöld.
3 p. loinne kulunutta Kesäkuuta nousi meille yleipäimä, silloin waipui pitkällisen taudin perästä
sen
surun
kuolemaan „maan äiti", nykyisen hallitsijamme puoliso Sei-sarinna Maria Aleksandrowna. Laajalle oliwat hänen
jaloutensa, lempeytensä ja siunausta tuottamat hywättyönsä
tunnetut, siksipä Hänen muistonsa on alammaisille rakas.
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Ia tähän lopetamme tämän silmäyksen kuluneeseen
wuoteen. Mutta sinä, suosiollinen lukija, kaipaat ehkä jotain
loppulausetta
tapaan kuin alkukin oli. Siinä tapauksessa tooimme kukin omasta kohden huwitsemme koettaa
keksiä, eikö
„runko" tuolla täällä ote 10autoistunut, uusia
„haaroja" ja „oksia" ilmaantunut ja mihin rehoittawia
„lehtiä", eikäpä tukkiakin. Mutta alfaamme unhottako, että
{jama pun on kuiwettuueista otsista ihan wapaa.

samaan

K. R.
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Kansanwalistus-seura,
1874-1880.
~

Nykyajan riennot omat jo monessa muodossa koskeneet mcidänkin syrjäiseen maahamme ja niiden hedelmiä, niin Jorata' km»
pahoja, on täälläkin tullut näkymiin. Nykyajan suuri edistyminen aineellisella alalla raaatii käskemällä wastapainokseen suuren
edistyksen myöskin henkisellä alalla, muuten se waiknttcia turmiota
tuottamana, kuollettllwanll myrkkynä kansan elämään. Tunnustaa
täytyy etta siinä tarkoituksessa on työtä tehty meidän maassamme.
Kouluja on perustettu nuorison kaswattamistll Marten; kirjoja on
toimitettu ja kirjallisuusseuroja perustettu kirjallisen siMistylsen leivittämistä »varten aika-ihmisissä. Wacm seuraa, joka etupäässä
ottaisi huolekseen kansantajuisen firjattifuuben hankkimisen ja lewittäniisen, ja jota sen ohessa edistäisi mnideu siwistyksen »välikappaleiden ahkerampaa Miljelystä maassamme, sellaista seuraa ei wielä
ollut olemassa. Kansakouluja oli hiljan maahamme perustettu
määrin. Luonnollista on että nuorten opettajien ja
suuremmassa
niiden lukuisien ystäwien silmät etupäässä tätä puutetta huomaisiwnt. Sen tähden olikin Iymäskylä se paikka, jossa tällaisen seuran tarpeellisuus ensikerran julkisesti lausuttiin, tansatouluttajatokous se tilaisuus, jossa ryhdyttiin ensimmäisiin hantkeisin tämän
puutteen poistamiseksi. Lehtori N. lärMisen kautta asia otettiin
puheeksi 15 Kesät. 1872. Hän puheessa huomautti asian tärkeydestä ja luki lukuisalle yleisölle toisen miehen tällaista seuraa Marien jo Mlllmiitsi tekemän sääntöjen suunuitelman. Asia otettiin
mastlllln suurella mieltymyksellä ja komitea Malittiin, jolle uskottiin
sääntöjen lopullinen walmistus ja tarpeelliset toimet seuran eloon
herättämistä Marteu. Tähän komiteaan Malittiin: tänja!. ylitarkastaja U. CyllNNUs, fem. johtaja K. G. Leinberg, Toht. W.
S. Schildt, Lehtorit G. L. Pesonius ja K. §. Kahelin. Näiden herrain toimesta walmistettiin myöskin fääntö-ehdoitus, joka
seuraaman rouoben alussa julaistiin sanomalehdissä, ja joka monessa tärkeässä osassa erosi ensimmäisestä suunnitelmasta. Tätä
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maataan tehdyt inuislututjct löaifuttiroat tuitenlin fen että »uahmistettaluatsi sisciänjätetyt säännöt taaS oliiuat enemmän yhtäpitämäisiä
ensimmäisen suunnitelman kanssa, kuitenkin muutamitta tärkeillä
muutoksilla, joista mainittakoon määräys Mäkinaisista jäsenistä,
joista et ensimmäisessä ollut mitään mainittu, sekä että seuran toiminta rajoitettiin siten, etta sen kaikista painosta toimitettawista

kirjoista

annettaisiin kappale

seuran

jäsenille. Alkuperäisen

suunni-

telman mulaan tulisi heille ainoastaan määrätty osa niistä. Myöskin se määräys, jonka nojassa toimituitta Malilaan Iymäsfylässä jota kolmas Mnosi pidettämässä juhlakokouksessa, oli uusi.
Lokakuun 30 päiwänä jo mainittuna wnonnci saiwat senrnn
säännöt lopullisen wnhwistuksensa k. senaatilta ja nyt tuli roalitun
komitean suorittaa toisen osan sille uskotusta tehtälvästään. Sen
tuli herättää seura eloon ja waikntnkseen. Tätä tarkoitusta Marten
pidettiin seuraaman Kesäkuun 12 p. kokous Iymäskylässä, jossa
oliwllt läsnä useat mistä, jotta oliwat otteet osallisina seuran perustamista päättämässä. Siinä tirjoittiwat itsensä »vakinaisiksi jäseniksi
G ja ivuosijäseniksi 7 ja liitä syystä tämä päiwä katsotaan seuran
syntymäpäiwäksi. Läsnä olemat jäsenet ftäättiwät että seuran ensimmäinen »vuosikokous, jossa »Väliaikainen toimituitta olisi Malittaroa, pidettäisiin Helsingissä tuleman Syyskuun 26 patinatta. Asiamiehiksi määrättiin toistaiseksi Iylväskylää Marten leht. 31. lär»vinen ja Helsinkiä Marten maist. F. W. Nothsten.
Sllnomlllehti-ilmoituksen klluttll kutsuttiin seuill kokoon jo
mainituksi pävroälfi. Kokouksen puheenjohtajaksi walittunll kehoitti
leht. 51. lärminen, lluncttullnsll tarpeelliset tiedot seuran ja fen komitean tähän astisista toimista, läsnä olemia heti ryhtymään toimikunnan »vaaliin. Muutamat läsnä otetuista katsoiwat kuitenkin
tarpeelliseksi, ennenkuin tähän ryhdyttiin, »vaatia, että pöytäkirjaan
ohjeeksi »valittamalle toimikunualle pantaisiin seuraama lansuminen
„Seuran tulee »vaikutuksessaan walwoll maan setä suomalaisen että ruotsallliseu »väestön tarpeita, ja Seuran kirjoituksissa tu(ee tarkoin malttaa kaikkea, mikä »voi herättää nurjuutta ja riitan
niiden molempain kansojen »välillä, jotka Snomessa omat".
Koskll tämä chdoitus näytti hywin epäluottllmuksen osoitutniitä Mllstllan, joidenka toimesta seura oli herätetty eloon,
fetta
synnytti se Miikkaan keskustelun ja sittenkin tuin kokouksen enemmistö oli tähän ehdoitukseen suostunut arroetleit siitä oleman, jos
ei juuri mitään hyötyä, niin ei »vahinkoakaan, pani melkoinen osa
läsnä olemista tähän mostalauseensa pitäen tämmöisen ohjeen tarpeettomana, koska kokouksen wallassll oli »valita sopima mehiä
toimikuntaan, jotka itsestään ymmärtäisiwät, ett'ei tämä seura ollut
roimaa ja »vllinoll »varten perustettu.
Sittemmin tapahtuneessa maalissa saiwat enemmistön äänet,
toimikunnan puheenjohtajaksi prow. I. I. Clewe ja jäseniksi prow.
Y. Koskinen, totit. K. F. Ignatius, past. Q. V. Petterson,
:
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uroin. A. F. Granfelt ja doc. I.P. Norrli»!, setä »uarnjäsenilsi,
O. Tomter, doc. I. Krohn ja proto. Si. Hällstun. Näille
annettiin kaikille noin 450 äänin. Eräs puolue, jonka wallassa
oli noin 50—70 ääntä, näkyy tahtoneen toimikunnan toisella tatuoin

toht.

tokoonpantawaksi. Mteensä oli seuralla tokontscn aikana 667 jäsentä.
Nyt »ualittn toimikunta määräsi sihteerikseen fil, kand. I.
Päiwärinnan, jota täM tärkeässä toimessa pysyi yli neljä
touotta.

Tällä tatuoin oli mitjboiit

seura

astunut toimeen. Käsikirjoi-

tuksia rumettiin hankkimaan painattamista warten ja jäseniä seuralle kokoamaan asettiin asiamiehiä ympäri maata. Seuraawaua
kesänä, jolloin seuran ensimmäinen juhlakokous imetettiin Iymästylässä, moitiin jo ilmoittaa että maamme ert ofiiit oli kutsuttu yhteensä 350 asiamiestä. Jäsenten lukumäärä samassa tilaisuudessa
oli noin 2,500, joista 64 Mäkinaista. Silloin oli jo myöskin seuralle syntynyt ensimmäinen haara-osllstonsa Turussa ia samaten oli
Turku muistanut seuraa enfim. lahjalla hankkimalla sille kantarahastoksi yli 2,000 markkaa. Seuran toimituksista oli silloin
kolme wihtoa ennättänyt painosta.
Tässä kokouksessa tuli walittawatsi seuran warsinainen toimikunta ja päättyi Maali niin etta kaikki ennen Malitut saimat uudestaan kutsumuksen paitsi yksi, proto, Granfelt, joka ei Moinut kauemmin olla seuran toimikunnassa, koskahan samana kesänä , muutti pois
Helsingista: Hänen sijaan »valittiin proto. O.Hjelt. Äänestyksessä
annetut äänet oliront 400—600 ia Mähemmistö paljon mitättömämpi
kuin edellisessä kokouksessa Helsingissä.
Seuraamana kolmeMuotisena maikutuskautenausa sai seura
nauttia yleisön suosiota wielä suuremmassa määrin kuin ennen.
Kemättalmenll »vuonna 1876 julkaisi tunnettu kirjailijamme ja »valistuksen harrastajamme Z. Topelius kehoituksen: „Waloa kansallemme", jossa hän kehoitti rahauteräilyyn seuran hywaksi. Tätä
kehoitusta ei lausuttu tyhjään, sillä saman Mnooen kuluessa jat
seura osakseen suurempia ja pienempiä lahjoja suuressa määrin,
yhteensä fen muodeu kuluessa noin »viisitoistatuhatta markkaa,
tarttui myöskin seuran jäsenmäärä, kuten
samana »vuonna
nähdä, suuremmaksi, kuin miksi se seuraamina aitoina
saamme
»voinut nousta.
mainittuna wuonna perustettiin myös-

Tänä

»vastedes

on

Usein

kin seuralle toinen haara-osasto Haminassa.
Mnuten jatkoi seura tänä tolmimuotisena maikutuskautenansa
maitutustllllu hiljaisuudessa, ulosantaen Mähä mäliä uusia jäsenille
jaettatoia wihtoja toimitulsiaau. Sen ohessa karttui sille kokemusta
ja tämä kokemus ei sittemmin mennyt hukkaan.
Kun
M. 1878 piti toisen juhlakokouksensa Iywäskylässä
esiintoi silloin luopuma toimikunta ehdoitutsen sääntöjen muutoksiin, jonka kautta huomatut hankaluudet toiwottiin woitawan poistaa. Seuran ensimmäisestä sääntö-ehdotuksesta otettiin takaisin mää-

seura
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seura jäsenilleen antaisi ainoastaan rajoitetun määrän
toimittamista kirjoistaan, ja sille siis fen ohessa pidetettäisti» oikeus
painattamaan nutit atm kirjoja. Tämän tärkeän muutoksen hywätsyikin kokous. Muista samassa päätetyistä muutoksista mainittakoon uusi määräys pysywäisten laitosten (kauscmkirjostojcu y. m.)
suhteen, että ne wak. jäsenmaksulla woiwat lunastaa itsensä jäseniksi
seuraan ainoastaan rajoitetuksi ajaksi eitä ikuiseksi, ja että seuran
tiliwuosi siirrettiin falenteritouobeit kanssa yhtäpitäwäksi eikä niinkuin ennen Lokakuusta Lokakuuhun, jota pieni seikka oli paljon
hämminkiä aikaansaanut. Näin muutetut säännöt saiwat wahwistnksensa tulewau wuodeu Tammikuun 18 päiwänä.
Toimikunnan maalisia saiwat sen entiset jäsenet uudestaan
kutsumuksen paitsi past. E. V. Petterson ja proto. I. P. Norrlin,
joidenka sijaan »valittiin seuran entiset »varamiehet lcht. I. Krohn
ja prow. K. Hällsten. Waramiehilsi walittiin proto. F. Pcranber ja maisterit 31. Sllmberg ja F. W. Rothsten.
Toinen muutos toimikunnassa, jota tosin tapahtui »vastapari
kuulautta myöhemmin, oli että seura» sihteeri, ny!, pastori 3. Päiwärinta, yksityisistä syistä luopui Mirastaan, tzäneu sijaansa otti toimikunta sihteeriksi lää!. lis. 21. A. Granfeltin, jota Marrasknnn
alusta ryhtyi tähän toimeen.
Slaljnttaroina merkkinä siitä, miten seura ljftä edelleen on
nauttinut yleisön luottamusta,oivat ne haara-osastot, Mka nyt seuraamana wielä testäwänä waikutuskautena owat syntyneet: to. 1879 tiili
lisään kaksi osastoa, fetoättaltoeKa Tampereen kaupungin haaraosasto ja syksyllä Mikkelin haara-osasto. Seuraaman 1880 wuoben
alussa fyntyitoät Tampereen tehdasten ja Porin haara-osastot
ja kesällä tuli näiden lisäksi Mäntän haara-osasto, joka on ensimmäinen maaseudulla »vaikuttama Seuran osasto. Samaten on ilayuttatoana luottllmukseu osoitukseua mainittatoa 10,000 markan
ruinen testamentti, jota 1879 wuoden lopussa tuli seuralle osaksi, jo
josta korot otoat läytettätoät palkintokirjoituksia warten. Tämän
testamentin tantta seuralle määrätyt toarat eiwät kuitenkaan wielä
räys että

suu-

ole

sen

!äytettätoinä.
Tonnissaan on

samaa

»viime aitoina noudattanut Pii»
seura näinätuin
ennen. Nasta tämä !irjtan
suuntaa
poikennut entisistä taivaistansa nouseura
wiime wuoden
sään-

päänsä
tapaa ja
(talenterin) kautta on

dattaakseen muutetuissa
nöissä lausuttua periaatetta,
uudella edistymis-alalla.

ja

siten

alussa »vcchwistetuissa
ensimmäisen askeleen

tehnyt
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11,

Seuran wuosijäsenten lukimäärä on eri wuosina ollut

raatoa:

seu-

1 wuonna 4,383
5,222
2
4,261
3
3,648
4
8,334 (i/x 1879 oli ilmoitettu 2,242)
5
6
3,411).
(i/x 1880
On jo ylempänä »viitattu siihen, etta jäsenluku
toimumina nousi korkeammalle kuin ennen tahi myöhemmin. Siirienhen lienee syynä asian untuus ja suurempi osanotto
toihin, joka mainittuna muonita toisillakin tatuoin ilmoittlhe. Nyt
tänä muonita on taas huomattawa kohoominen jäsenluwussa. Siihen lienee syyksi tuettama uudistettujen sääntöjen
„

„

„

„

„

„

sena

„

seuran

se

seuran

matkaansaattll-

mat edulliset muutokset itse seuran toimitustawassa niinkuin tiliwuoden muutos ja muuta sellaista. Kuitenkin olisi erehdys jos
päätettäisiin, että koska wiimewuoden jäsenluku Lokakuun ens. päimän jälkeen on kaswauut yli tuhannella, nytkin yhtä suuri lisäys
olisi toiwottawanll. Hnomattawassa otema lisääntymmen tulee osaksi
siitäkin, että maksut toimikunnan pyynnöstä lähetetään nikcisemmin
siMn nyt kuin ennen.
i« Kielensä ja asnntonsa suhteen oliroat jäsenet miime wuonna
jaetut seuraawin tawoin:
Suom. Ruots.
Hämeen lääni 625 94 suhde läänin koko cisukasluk. 1: 295.
Uudenmlllln lääni 224 148
1: 510.
440 200
I: 523.
Surun lääni
Mipurin lääni 463 98
1: 526.
Mittelin lääni 217 38
1: 623.
Kuopion lääni 250 29
1: 888.
1: 976.
Wllllsan lääni 207 146?
155
1:1250.
Oulnn lääni
Suomalaisia jäseniä oli seuralla siis jo mainittuna wuonna
2,581 ja ruotsalaisia 760. Maan koto asukaslukuun tekee tämä
1:615 suom., 1:344 ruots. Mäkinaiset jäsenet lisään laskettuna oli
kaikkiaan 2,742 suom. ja 810 ruots. jäsentä.
seurallaSäätynsä
puolesta jakautuiwat jäsenet loitonna 1879 maaseuduilla seuraamin tawoin:
7,3 »/o.
Pappia
„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

•

Lukkaria, fanfaf. opett

9,?
31,3,,
aitani), h. muutamia muita herrassaätyläisiä maalla 5,2
13,3
Kauppiaita

„

Talollisia

„
„

Torpparia, käsityö!., työnjohtajia

10,5
8

„
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Waltion

8,5°/c,.

Mirkllmiehiä

Palmelioitll, työmiehiä
Naisia

2,1
9,6
2,3

Kirjastoja, kouluja

„

„

„

Kaupungeista emme ole tehneet eri tilastoa. Useimmissa kaupungeissa omat jäsenet etupäässä niin kutsutulta fäätpfjentilöitä, Maan
onpa mitä tärkeitä poikkeuksiakin. Etenkin hnomattawa on Tampere, jonka lukniscit jäsenet suurimmaksi osaksi omat tehtaan työMäkeä, Maan myöskin paljon käsityöläistä ynnä märempi Marcusiin
fanfaluofftiti kuulumia.
Mäkinaisina jäseninä oli seuraan, kuten jo ennen mainittu,
yhtynyt fen ensimmäisenä Muonna 64; näiden lukumäärä »vähitellen
lisääntyi etenkin seuran toisena muotina. Neljännen Muoden lopussa oli niitä 209, Miidentenä muonita tuli lisäksi 11 ja tänä muonna
15, sitä paitsi on ilmoitettu 4, joista ei Mielii ole maksu suoritettu.
Yhteensä 129, joista kuitenkin tätä nykyä 13 jo omat kuolleet.
Säätynsä puolesta omat seuran wak. jäsenet:

Mrkcimiehiä

66.

Kauopillitll, apteef, p. m.

....

Pappia

Talollisia
Naisia
Tehtaan isäntiä p,

hoitajia

...

Tilanhlllt. henMäätyä
Käsityöläisiä
Yleisiä laitoksia

57.

29.
27.
22.
14.

7.

3.

14.

.

Yhteensä

Meiset laitokset, jotka seuraan fuulumat,
Wanlljan, Orimattilan kansakoulut, Wilten kuulu

139.

omat: Mikkelin,

Wiipurissa, Iy-

wästylän opettajaseminari, £apmeben, Lempäälän, Mikkelin porroa»
riston, Pihtiputaan ja Tyrnämän lainakirjastot, Tampereen lukusali, Raahen lastenkoti. Yhteensä käyttämät nämä 13 suomalaista
ja I ruotsalaisen kappaleen.
tarkoiIlen tärkeä seuralle on, että sillä on hywiä,
tusta harrastamia asiamiehiä jota paikassa maata. Tämä seikka
perustamisesta alkaen. Jo
onkin ollut seuran [ilmamääränä
ensimmäisessä juhlakokouksessa oli toimikunta tilaisuudessa mainita
että oli kutsuttu edellisen rouoben kuluessa 350 asiamiestä. Yhä
jälteenkinpäin on koetettu täydentää niitä MajaMuutsia, jotka tässä
suhteessa huomattiin ja wiimeisessä juhlakokouksessa mainituin

seuran

sen

seuran

asiamiesten lukumäärä Miideksi sadaksi. Asian luonto matkaanfaattaa kuitenkin tässä alituisia muutoksia. Poismuuton kautta
on monen asiamiehen täytynyt luopua toimestaan, jota silloin tawallisesti hänen ehdoitutsestaan on siirretty toisen paikkakunnassa
asuman miehen käsiin. Monen muunkin syyn kautta on muutosta
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tapahtunut, niin

että wuoden kuluessa tawallisesti monta kymmentä asiamiestä on luopunut ja samaten uusia sijaan kutsuttu.
Asiamiesten lukumäärä on laskettu niiden mukaan, jotka
owat saaneet seuran kutsumuksen eiwätkä siihen kieltämällä »vastanneet. Olisi kuitenkin erehdys, jos luulisi, että koko tämä luku
jäsenmaksuja

olisi

osoittainut tehokkaasti ajaneensa
lähettämällä
olewa taulu osoittaa miten monesta paitasta
miten monen asiamiehen kautta) jäsenmaksuja

seuran asiaa. Alla
(siis johonki määrin
eri

wuosina on toimistoon

lähetetty.
1 Muonna 244
2
270
3
244
4
234 (ennen tiliw. loppua oli lähett. 186).
5
253 (
225).
6
Syyskuussa 244.
yhteensä oli 4"? eri asiamiestä ennen Marraskuun loppua 1878 lähettänyt jäsenmaksuja. Sen jälkeen on roielä I3<> uuden
asiamiehen lautta rahalähetyksiä tullut seuralle osaksi; yhteensä 537.
„

„

„

„

„

„

„

„

Tärkeä olisi että seuran asiamiehen nimellä olisi ainoastaan
sellaisia, jotta täyttä totta seuran asiaa harrastamat, ja tiedämme
myös että niin ylimalkaan on asian taita
tätä woimme sanoa
Varmuudella ainakin nyt kulumasta wuodesta, jonka suhteita parwarmasti
toiwomme kuluman wuoden
haimmin tiedämme. Jotenkin
maksuja wielä tuleman wiiden- tai kuudenkymmenen asiamiehen
kautta, jotta eimät Mielä ole niitä lähettäneet. Niin suuri on
niiden luku, jotka Miime wuoden lopussa maksuja lähettiwät, ja
siitä fp§tä eimät Mielä ole nyt kulumata touotta Marten mitään
suorittaneet. Toiseksi on niitä, jotta kirjeellisesti omat ilmoittaneet

että

paikkakunnasta joko köyhyyden tahi
heidän
puutteen
ei tätä nykyä mitään

kirjallisen

harras-

saada, ja kolmanneksi

tuksen

tähden

Talollisia (i). 3

herrassäädystä)

on niitäkin, jotta omat kalenteria tilanneet ja seuran kirjoja yksitellen
myyneet, Mllikt'eimät, ainakaan Mielä, ole '"aatteet jäsenmaksuja kokoon.
Wiime ronoben lopussa oli asiamiesten lukumäärä 431, joista
253 oli lähettänyt maksuja. Näistä Miimetsimainituista oli 28 waituttamaäfa kaupungeissa
kahdeksitolmannetta osaksi olimat he
koulunopettlljia
yhteinen jäsenluku kaupugeisja oli 1,358 ja siis
kuukin asiamiehen päälle 48,5 jäsentä.
Maalta oli 225 asiamiestä lähettänyt jäsenmaksuja. Olemme heistä tehneet tilaston:
Pappeja oli
63, näistä tutin läh. 7,0 jäs. mats.
9,7
Kansa ja tiertllt. opett.
50
....

Lukkaria, urkuria

Kauppiaita (p. 3 käsityöt.)

SBaftion

Naisia

wirkamiehiä

..

.

48
24
21
9
10

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

9,!
10,9
10,2
8,4
9,«

„

„

„

„
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Kaikkiansa oli siis tuttu seuran asiamies maaseuduilla lähetPaitsi seuran asiamiesten kautta on seuran kirjoja ollut
myytäwinä muutamien muiden kansalaisten luona, jotka eiwät ole
»varsinaisiksi asiamiehiksi kutsutut, ja samaten omat ne myytäwinä
melkein kaikissa maamme kirjakaupoissa.
tänyt 9 jäsenmaksua.

111.

Seuran taloudellinen asema on pääasiassa riippunut maksetuista »vuosimaksuista; johonkin määrin myöskin on siihen »vaikuttanut tulot myydyistä kirjoista ja melkoisena apuna on ollut seuran pääoma, ynnä sen tuottamat korot. Wiiden touoben kuluessa
oioat seuralla olleet käytettäminä seuraamat »varat:
M. p.
13,149:
Toim. 1 wuosikerrasta suoritetut maksut
.

„

„

„

„

„

2
3

4

5
S

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

.

Suoritetut wat. jäsenmaksut
Sulot 5 wuoden kuluessa mt)t)b. kirjoista
Seuran samaan aikaan Vastaanottamat taajat
.

Jos tähän lisätään

.

15,666:
12,783:
10,944:3,682:
210:
8,800:
4,639: 18.
18,594: 62.
93,467: 80.

.

Yhteensä

seurau 84tulottuleeTammikuusta
Lokakuuhun
pääsummaksi 108,618

1880 yhteensä 15,150:
markka» 64 penniä.
Seuran toimi on siis pannut liikkeelle melkoisen suuria rahasummia. Mitenkä nämä tulot omat käytetyt, millisiä Maroja seura
liikennettään »varten tarwitsee, opimme heti:
Kirjojen hankkimiseen ja painattamiseen on mennyt:
1 wuosik. S. 7,631:68,
R. 2.539:28 yhteensä 10,170:96, kust. painet. ark. 782:33.
2
S. 13,401:30,
17,095:35
605:13.
N. 3,694:05
3
S. 9,050:31,
11,917:10
627:21.
di. 2,866:79
4
S. 5,938:78,
7,757:81
633:31.
R. 1,819:03
5
S. 6,078:16,
8,279:62
R. 2,201:46
451:88.
Yhteensä 55,221: 14.

tuuonnll

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„
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Vertaillessa molempia yllä olewia tiliä toisiinsa huomaa
että melkein joka rouosi on jäsenmaksuissa tullut sisään enemmän
tuin kirjojen hankkimiseen on mennyt. Jos ei seuralla muita menoja olisi ollut, olisi sen taloudellinen asema loistama. Mutta
niitä on ollut muitakin menoja ja näiden laadusta antaa seuraama
lastu käsityksen:
Tekee
m r,
v

5

wuodessa: ©teerin palkka
Huoneen hyyry
Posti- ja läh. kustannuksia
-r ...

f

palkka
.
Vahtimestarin
n. konttoritarpeita
..

.
.

Ilmoituksia

Muita pienempiä tarpeita, palowak. h. m
Apua kansani, luenn. pitämi-

wuosittain.

1,610:
2,155: 94.
1,160: 50.
682:

1,913: ctc\
50.
273: 33.
1,318: 28.
322:
431: 19.
221:30.
156:40.

1,015: 56.

203: 19.

-4

Huonekaluja
Sääntöjä, faaroapaperia y.m. f.

feen

'

9,567: 42.
1,366: 66.

...

t\r*n*.

ni>

6,591: 44.

ann.

400:
24,550: 09.
-

.

.

Yhteensä
Ostetulta kiijawaiojll, uusia
painoksia

3,582: 06.
1,401:

tamisesta

629: 95.

2:n wuoden jäsenluettelon pain.
Satuun, apua kirjanpitoon,
kust. kirjllnpitlltllwan muut-

Yhteensä 5,613: 01.
Useimmat tässä luettelluista maksuista oroat wuosittain pa=
laawia menoja. Ainoastaan wiimeiset 5,613 m. 1 p. rootbaan lukea

pois. Maan jäljellä olema

osa
liikennettä

kustannuksiin. Wiides

24,550 m. 9 p. kuuluu
summa
tästä, 4,910 markkaa on

liikenne-

siis wuodessa

käytetty seuran
ylläpitämään. Waitka tätä summaa
toiwottllwasti noudattamalla taittaa säästäMäisWttä woinee wielä
wähentää, on toiselta puolen warominen ett'ei lilta säästämäisyys
näissä suhteissa olisi yritykselle enemmän Mahingoksi kuin hyödyksi.
Puheena olema summa oli wiime wuonna 4,085 m. 89 p., johonka
kuitenkin tulee lisätä 524 markkaa, koska niin paljon tämän Vuoden
alussa on maksettu wiime wuoden tarpeisin. Siis kaikkiaan wiime
wuodelta kuitenkin yli 4,600 markkaa.
Jos wedetään seuran wiiden wuoben menot (yhteensä 85,284
m. 25 p.) saman ajan tulosuunnasta (93,467 m. 80 p.) saadaan jäännökseksi 8,183 m. 56 p., joka osoittaa seuran tämän wuoden alussa
wielä tallella olewaa pääomaa. Tämä summa tosin ei ole aiwan
sama tuin radanhoitajan wuositilissä on ilmoitettu, maan eroitus
riippuu siitä, että tässä on huomioon otettu eräs tulo ja joitakuita
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menopostia, jotka waikka oikeastaan wiime wuoteen kuuluivat, kuitenkin toaSta tänä wuonnll owat tilissä näkywinä.
Tästä pääomasta on 8,000 markan edestä ostettu korkoa
tuottamin roaltiopaperia; muut warat omat pantissa juoksemalla
tilillä seuran käytettäwina.
Maan seuralla on muutakin omaisuutta, kuin tämä pääoma
rahassa; sillä on melkoisen suuri myytäwä kirjawarasto. Wiimein
tehdystä tilinpäätöksestä opimme tämän suhteen:
M. p.
27,594: 10.
Seuran kirjawarat warahuoneeZsa 1879 w:n alussa
KirjatllUpp. ja asiamiesten luona oli myymättä .
, 53,232: 38.
17,623:
Uusia kirjoja painettu wuoden kuluessa
.

.

-

Warat warahuoneessa wuoden lopussa
Kirjat, ja llsillm. luona myymättä
Jäsenille jaettu ja myyty wuoden kuluessa

Yhteensä

68,489: 48.

Yhteensä

30,914: 72.
23,194: 88.
15,479: 88.
68,489: 48.

Jäljellä oleman kirjawaraston armo oli siis tämän wuoden
alussa yhteensä 54,109 m. 60 p. Tämä summa tosin ei läheskään
tule takasin, kun kirjat rahaksi muutetaan, mutta on siinä kyllä
wastllllwlltll siihen pääomaan, joka niiden painattamiseen ja hankki-

miseen on käytetty.

Yleensä ja luonnollisestikin oroat seuran tulot kirjamyynnin
kautta wuosi wuodelta karttuneet. Seuran neljänä ens. wuotena
oliwat tulot tällä tawoin yhteensä 3,020: 40, wiidentena wuonua
oliwat ne 1,618: 78 ja tänä rouonna Lokakuun 1 p. asti 1,669:92,
johonka, wiimemllinittuun on lisättäwä 1,607 markkaa kalenterin

tilllusrahllll.

Nyt kulumassa olemana wuonnll näyttaypi seuran toimissa
illlhuttllwa edistyminen. Toimessa olemien asiamiesten lukumäärä
on enentynyt, jäsenmaksujen lähettäminen on muuttunut säännölli-

semmäksi, jäsenluku on kaswamassa ja wilktaampi osanotto seurau
toimiin yleisössä osoittnikse uusien hllara-osastojen perustamisen ja
roat. jäsenten lisääntymisen tantta. Nämä kaikki seikat omat
seuran
antaneet toimikunnallekin uskallusta lawentamacin seuran liitettä
ja entisten toimitustensll lisäksi ajatella muunkin kirjallisuuden kustantamista.
Jos seura yhä eteenpäin saisi jatkaa kalenterinsa ulosantamista, ja jos se tulisi tilnisuuteen roielä muullllkin tllwoiu lllwentllMlln kustllntlljll-liikettälln, olisi tämä marinaan asialle eduksi ja
seuran jäsenille woitoksi. Seuran liikenne-kustannukset olemme jo
sllllwutetun kokemuksen nojalla laskeneet nousewan neljän ja wiiden tuhannen mllikan maideille wuodessa. Tämä summa ei kaswa
samassa suhteessa kuin seuran liike yleensä. Jos wiimeksi mainittu
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suurenee, menee suhteelliseni

pienempi

osa siihen tarwittawista Ma-

ensin mainittujen kustannusten törmäämiseksi, ja naita liikenne-kustannuksia ei karmittaisi samassa määrin kuin nyt ottaa
lukuun kirjojen hintaa määrätessä; seura tulisi siten paremmin tuin
nyt tilaisuuteen täyttämään säännöissä lausuttua toiwomusta, että
fen Mälitytsellä kansalle hankittaisiin helppohintaista kirjallisuutta. Tämä suurempi helppohintaisuus puolestansa arwattawasti
»vaikuttaisi edullisesti kirjallisuuden lewiämiseenkin.
roista

IV,

Tulewaisuus on näyttämä mihinkä määrin meidän armelumme seuran taloudellisten olojen parantumisesta owat oikeutetut
mutta pääasiana on ennen kaikkea katsottama että seura henkisella alalla täyttää oikeutettuja toimomuksia, tehtyjä lupauksia.
Mitenkä se tähän asti on siinä onnistunut ei ole meidän arwosteltllwa. Ulosannettujen miinojen sisältö kuitenkin osoittaa, että
seura on tahtonut noudattaa ensimmäisessä julistuksessaan yleisölle

lausuttua ohjelmaa
tiedollisuus kristillis-siMeellisellä ja kansallisella pohjalla.
Kristillistä tiedettä parhaasta päästä tarkoittamat: Kysymyksiä ja tutkistelemuksia kristillisen uskonnon alalta" I ja II ja «Suomalaisen wirsikirjlln historia", fet etupäässä sitä myöskin „Kuinka Suomen kansa tuli lukutaitoon", «Juhana Hus" ja «Juutalaisten Miimeinen taistelu". Kansallista simistystä taas koskemat „Wänrikki
Stoolin tarinat", „Suomen sota 1808—1809" seka toisella tamoin
„Suomen Mllltio-oikeus", „Wcroista Suomessa", „Asewelwollisuus
Suomessa"; tähän Moi tumallaan myöskin litteä »Rikkaudesta".—
Kansallista sisältöä on myös »Suomalaisia satuja tuloilla Marustetut". Tähän ja edelliseen luokkaan jossain yhteydessä on myös
kertomus «Elämäni". Meistä tiedonhalua tyydyttämään omat aiMotut kirjoitukset luonnontieteen alalta, «Walosta", Kukista ja
niiden tarkoituksesta", „Runmiin elimistä", „Tuliwuorista" ja
teollisuuden alalta, «Kirjapainosta". Samaa tarkoittamat myöskin seuran «Maantieteelliset kertoelmat", joista piakkoin kahdeksan
Mihkoa on ilmestynyt ja joissa kumin ja sanoin kerrotaan Suomen! naapurimaista Skandinawiastci ja Venäjästä.
Maan
Mcukutusala ei supistu ainoastaan sen kirjalli-

seuran

siin toimituksiin. Sen on sallittu myöskin muilla sopimilla keiuoin
Maituttllll tarkoitusperänsä saawnttamista Marten.
Seuran jäsenmaksujen kautta saatuja Maroja ei toimikunta
ole katsonut tumalliseksi käyttää muuta tuin kirjakustantaja-liikkeesen.
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Waan kosta seuralle myöskin on lahjoitettu melkoinen pääoma
olisi fett epäilemättä oikeus käyttää tämän korkojen määrää »vastaama summa muihin turpeisin. Paljon se ei sentään »vielä tähän
ainoastaan kansantajuisten luentojen
asti ole niitä koskenut
edistämiseksi on se puolestansa antanut »vähän apua. Kansakirjastoja on myöskin seuran »välityksellä hankittu muutamia jota muosi,
»vaan tästä toimesta ei seuran ole tartvinnut kärsiä mitään rahallista tappiota.
Luentojen pitäminen, lukusalien hankkiminen, laulu- ja soittoseurojen perustaminen p. m. sellaiset toimet omat tähän asti jätetyt seuran jäsenten haltuun ja omat nämä, noudattaen seuran säännöissä olewllta ohjetta, jo monessa paikoin yhdistyneet haara-osastoiksi täten senrcm nimessä yhdistynein woimin ajallisensa tätä
asiaa. Näiden haara-osastojen kannattamiseksi ei seuran ole tarwinnut Maroistansa mitään antaa, sillä kokemus on näyttänyt
edullisemmaksi että haara-osastot käyttämät eri taloutta ja omista
hankkimista Maroistansa kustantamat yrityksiään. Sillä kuitenkaan
ei ole kielletty seuran joskus auttamasta jonkun haara-osastonsa
tärkeänpuolistll yritystä, jos seuran oma rahallinen asema siihen
määrin roafaututt että sellaista Moi tulta kysymykseen.
(Seuran haara-osastoista on yksi ollut toimessa 5 touotta 1
neljä 1 mähän toista touotta ja muut mähemmän tuin yhden
muoden.
Erityisiä ohjesääntöjä »vaikutustansa »varten eimät ole katsoneet tarpeelliseksi itsellensä luoda osastot Turussa. Mikkelissä ja
Porissa. Muilla osastoilla on eri sääntönsä.
Haara-osaston tarkoitus on täydellisimmin lausuttu Hamina» osaston säännöissä: se aitoo panna toimeen luennoita ja kansan-juhlia, perustaa ja auttaa kansakirjastoja ja lukusalia, lukuja lauluseuroja; herättää harrastusta kansakouluja ja pitkitys-kouluja tohti, edistää opetusta käsitöissä, piirustuksessa ja muissa
taidoissa, jotta edistämät kansan taitumuutta työssään ja toimes-

saan.

Muissa osastoissa omat kaikki paikkakunnassa asuivat feuratt
jäseniä paitsi Haminassa,
ainoastaan

jäsenet myöskin

osaston

jossa

ne luetaan osaston jäseniksi, jotka kerrassaan oMat suorittaneet kolme maittaa osaston kassaan; sitä Mastaan »voimat seuran jäsenet
lititienoilta myöskin samalla ehdolla päästä osaston jäsenyyteen.
Haminan haara-osasto on myöskin itsellensä pidättänyt oueudeu

kutsua

kunniajäseniä.

nassa

ja

Toimikunnista kaikissa osastoissa eroaa muosittain määrätty
ja näiden sijaan Malilaan muositolouksessa toisia. Kokouksen
osa
walittawa on myöskin toimikunnan puheenjohtaja paitsi Porissa,
jossa toimikunta itse tualitsee puheenjohtajansa. Waali tapahtuu
Tampereen kaupungin ja Mikkelin osastoissa Joulukuussa, Hami-

Turussa Tammikuussa, Mäntässä Toukokuussa, Tampc-
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reen tehdasten ja Porin osastoissa ei ole kuukausi määrätty, toaan
luultawa on että maali niissäkin tamallisesti toimitetaan Joulukuussa. Seuran asiamies tuutuu aina toimikuntaan, waikl'ei tätä
kaikissa säännöissä erittäin ole mainittu.
Osastojen rahawarat hankitaan osaksi humien toimittamalla.
Muutamat owat saaneet mapaaehtoisia lahjoja, Haminan osasto on
saanut anniskelu-yhtiöltä Maroja, Tampereen kaupungin osasto
kaupungin waltuusmiehiltä kansantajuisia luennolta Marten. Usealla osastolla on tätä paitsi oma kantawarastonsa.

Haminan osaston warat otoat etupäässä käytetyt osaston
toimeenpanemien tufuljuoneiben ylläpitämiseen ja maksuihin luennon pitäjille. Tampereen kaupungin ja Mäntän osastot määrääto"t kilpllpalkintojll kansantajuisista kirjoituksista, milloin Maroja
tähän tarpeesen riittää, muuten omat Maroistaan käyttäneet kansantajuisten luentojen toimittamiseen. Tampereen tehdasten haaraosasto lahjoittaa seuran kirjoja köyhille tehtaan työmiehille, joissa
huomataan lukuhalua ja jotka muuten tällaista kehoitusta ansaitsemat. Samalla osastolla on erityinen juhlakassa ja on
jäsenillä toapaa pääsö
wuosijuhlaan.
Vuosijuhlaansa Mieltää HamiuM osasto Toukokuun 11 P.
muistoksi kllnsakoulutoimen järjestämisestä m. 1866, muut osastot
eimät ole määränneet päiwää sitä Marten. Useimmat sitä kuitenkin

seuran

seuran

MiettäMät kesällä.

PimääräifiStä kokouksista on erityisiä määräyksiä ainoastaan
Haminan osaston säännöissä. Sääntöjen muutogfpfpmpffigfä pitää
Haminassa olla kahden kolmannenosan äänen enemmistö.
Täydennykseksi näihin tietoihin, jotka pääasiallisesti omat
otetut osastojen säännöistä, tahdomme lisätä wähän osastojen tähän astisista toimista annettujen muosikertomusten mukaan.
Surun

haara-osasto on

toimittanut kansantajuisia luennolta

Turussa ja Miime aikoina myöskin fen lähiseuduissa. Sitä paitsi
on se toimittanut kansanjuhlia ja kansantajuisia soitantoja ja tätä
Marten Maroillansa hankkinut itsellensä oman pianon. Osaston

tllntamarosto oli miime tilin mutaan 492 m. 19 p.
Haminan osasto, jonka jäsenluku Miime ilmoituksen mutaan
oli 54, on hankkinut itselleen omia asiamiehiä likipitäjlssä. Sen
toimesta on perustettu lukusalia maaseuduilla. Näiden luku on Mätittelien kasmanut 11:een, ja omat ne ylipääten fiptotn suositut, osaston antamien tarkkojen tietojen mukaan päättäen. Osasto lahjoittaa
kullekin lukusalille muutamia sanomalehtiä, Maan Maatii että osakkaat itse myöskin tilaamat joitakuita. Lukusali on awoinna kerran tai
pari miikossa ja huoneen antaa lukusalin pitäjä ilmaiseksi. Tätä
paitsi on osaston toimesta joka Muosi pidetty muutamia kansantajuista esitelmiä. Kansakouluja Marten piirissään on osasto kaksi
Muotia peräkkäin hankinnut „Wänrikki Stoolin Tarinoista" jonkun
määrän oppilaille palkinnoiksi jaettamaksi. Kansakirjastoista ja
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yleiseen siwistysriennoista lähipitäjissä on se hankkinut monta
arwokasta tietoa. Kirjastojen hankkimisessa on se myöskin ollut
llwulliiena. Osaston muista toimista mainittakoon että Haminan
Anniskelu-yhtiö ja eläinsuojelusseura sen kehoituksesta omat syntyneet elämään
samaten on se synnyttänyt lauluseuran Haminassa,
antanut apua Miulunsoittajaseuralle, ja toimittanut kansanjuhlia

ja kansllllislllullljaisill.
Tampereen kaupungin haara-osasto piti ensimmäisenä wuonNllan 7 yleistä kokousta, toimitti 11 kansantajuista luentoa, Muosijuhlan ja erityiset iltahuwit. Kantawarastonsa oli 407 m. 80 p.
Muut osastot omat niin nuoria etfei niiltä miela ole Muosikertomuksia ennättänyt tulla. Heidän toimista annettaneen tietoja
wastedes. Kuitenkin huomattaneen tästäkin miten paljon moiset
osastot woiwllt toaifuttaa, ja on meille siinä aihetta hywiin toiweihin tulewaisuuden suhteen; kun kerran kaikki osastot omat päässeet
säännölliseen waikutukseen ja tokomulsen kautta löytäneet kussakin
paikkakunnassa »vaikutuksellensa soweliaimmat muodot.
Haara-osastot sopii katsoa seuran elimiksi niiden kautta
elää ja waituttllll, maan seura itse on yhdistämä side heidän Ma-

se

lillansa
sen lautta osastot saawat tietoa toistensa toimista, sen
lautta letoiää herätys uusiin toimiin ja ponnistuksiin.
Mdistäwll side seuran jäsenten, seuran osastojen mäliKä on
myös seuran juhlakokous. Siinä keskustellaan seuran yhteisistä
asioista ja annetaan tilit seuran toimista. Siinä pitäisi myös huo-

mata hedelmiä seurau waikutuksesta
siitä pitäisi lähteä kehoitusta, wirkistystä
toimille
waikutuslllutenansa. Ia
niin tapahtuu, jos tämä juhla ollen seuran juhlana
on
todellinen kansanjuhla. Tällainen se onkin, jos siihen ottamat
jäsenet yksityisinä, Maan myöskin
lukuisasti, ei ainoastaan
asiamiehet, sen osastot ja niiden kannattamat laulu ja soittokunnat,
luennonpitäjät, jos siinä sanalla
edustetaan

sen

seuraamana

samassa
osaa

seuran
sen
seuran kaikki tärkeimmät kohdat. sanoen
seuran Maitutuksen
Sellaiset eiwät seuran juhlakokoukset Miclä ole olleet. Olkoonpa se etupäässä
haara-osastojen toitoimikunnan ja
seuran

fen

mena niitä sille kannalle muuttaa!
Olemme seuranneet seuran toimia sen ensimmäisinä wuosina
ensimmäiset askeleet otoat aina horjuwaiset, Masta faaloutettu
kokemus antaa watawuuttci. Toiwokaamme, että kuu taaS Miisi
touotta sen elämästä on futatut, se yhä mielä nauttii sitä kannatusta ja sitä luottamusta, joka sille tähän asti on tullut osaksi,
toiwokaamme että se toimillansa sitä ansaitsee ja kunnialla täyttää
sijaansa maamme ja kansamme edistyksessä.

A. Gt.

Sisältö:
Siw,
3.
4.
28,
30,
31.

Esipuhe

Almanakka

-

Asewelwollisuus-kalenteri
Maailman esiwaltiaat ruhtinaat
Keisarillinen perhe
Suomenmaan korkeimmat wirkamiehet

32.
Merkkien ja lyhennysten selityksiä
34.
Keisari Aleksanteri II Suomen Suuriruhtinas, kirj. I. R. D. 36.
46.
Keisarinna Maria Aleksandrowna, kirj.
51.
Aadolf Eerik Nordenskiöld ja koilliswäylä, kirj. A. I. M.
Wiron kansan laulujuhlat, kirj. A. Gt
88.
103.
Jos pilwi oisin (runo), kirj. S—.
*

.

Rakennuksia

Helsingissä:.

1. Helsingin alkeisopisto, kirj.

104.

**

108.
Helsingin kansakirjasto ja lukusali, kirj. V.
, , 112.
Ylioppilaskunnan kansatieteellinen musee, kirj. Theo
Ihanuuden synty (runo), kirj. Totaemoinen.
117.
Ilwolan tyttäret. Pieni kertomus, kirj. W. S.
118.
Nousiaisten kirkko, kirj. X. 148,
152,
Tunteet (runo), kirj. S—.
Muisto-sanoja:
153.
Heikki Jaatinen, kirj. Y. K
Juhana Taneli Stenberg, kirj. B. F. G. 154.
Suomen miehelle (runo), kirj. W. S.
156.
Lyhyt katsaus wuoteen 1879-1880, kirj. K. R. 157.
165.
Kansanwalistus-seura 1874-1880, kirj. A. Gt.
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Painowirheitä.
Suomen merisotawäki on hajoitettu, jonka tähden pyydetään

lukija pyyhkimään pois
jasta.

siivulla 34
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„

olewan

ilmoituksen

sen komenta-

Möskiny lue: Myöskin,

Meetä

„

Meitä.

Huomaa! Jäsenluku siw. 169 ja suoritetut jäsenmaksut
siwulla 172 eiwät 5 ja 6 wuodesta sowi yhteen, sen tähden että
edellisessa paikassa un luetettu tämän wuoden Lokakuuhun asti
ilmoitetut jäsenet, toisessa suoritetut maksut ennen wiime touoben
loppua.

Suuret arkki-kustannukset (siw. 172) ens. wuodelta riippumat osaksi siitä että ens. wuoden jäseluettelon kustannukset omat
tähän yhteen lasketut. Wähentyneet kustannukset »viidenneltä wuodelta Mesoat osaksi siitä että painos Vähennettiin.
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Stlfuperauten unfaritaineit Ianfannai)=
Shlan
tetmfi lautujen ja tan§ften lanfa 3 naijtoIfeSfa. Sir).
©bicarb £otfj. Suomentanut Stnttt Sataroa, 1 m.
50 p.
SBluStalatnett. Sttfuperatnen itttlarilainett naijtetma 3:§fa
naptoffegfci foitannon, laulujen ja tansfien fangfa. Sir=
toittauut (Sbroarb Sjigtigeti. Unfariu JieteSta fuo=
mentanut 3. ©ginnijet. 1 nt. 50 p.
©ewtUait partitri eti titrlja roaroiiuaifuuS. Sontebia ne(=
jaSfa itat)toffe§fa. £efjnpt SBeaitmarcfjaig. 3tan2fait
fielegta fuomentaiuit S. Sronftebt. (<Suomentaja=
tDainajait tuioaffa roaruStettu. 1 m. 50 p.

6inq=9WatS e(i

SBJargareto.

3cat)tetma

l:Sffi

uaptoffeSfa.

Sirjoittanut

1 m.
tafjettcia
firjaiit f)tnuan ©uotnataifen iir=
3ota
jaKifuubeit ©eurau firjapainon fontorttn, faa f)in=
naSta 15 profetttitt alenituffen fefci firjat Ittoffeiifa
tafjetetuffi itntan eri maffua.
St. ffitoi.

m

6

Jtirjnffifuubcit Scurntt Rusfmtfamtct:
fanfan mutnotfto Smtfiminoja. 1880. §tnta: 4 m.; pai=

ikomctfaifeit
"ttomett

nettuna paremmatte paperiffe: 5 tn.
fialetvata. tolmag painog. 1866. §inra: 5 nt.
ftalewata. £oinen fjctppofjintainen painog. 1877. §inta: 2

nt.

Salenmfa, lijfyennettt) laitog. @elitt)ffilla fontujen tarpeeffi St>arug=
tanut @. 2. 1862. £>inta: 1 nt.
fionteletor, taitta ©nontax fanfan inanfjoja lauluja ja toirfifi. £oi=
tten painog. 1864. §inta: 5 m.
©uomen fanfan artoohuffta tinna 189 2Biron artuoituffen fangfa.
SDoinen painog. 1851. ijjtnta: 1 m. 80 p.
Sttonten fanfan fatuja ja tarinoita. Stelja ofaa. §inta pfiteenfa'
7 m. 50 p.
tjafegpearen btamoia. I. §amtet, £angfan pringfi, fuomentanut
$aatno Gajanoer. 1879. §inta: 3 nt.
II. ©eitfentatt
Stwcn ttalitut teoffet. I. ffiratnaHifet teoffet;
Sffieljegta. SSaiittuja runoja. @nnen juffatfemattomta teof=
fia. Sinta: 4 tn. ofalta taitta tifjteenfa 8 m.
Sorljofen runoja. 1848. §inta: 1 m. 80 p.
otettu to ah
SRnotfin toaltafunnan laft, tfttoattyttt) ja noubatettamaffi
ttopaitoiffa to. 1734, pnntt niibeit lifatjgten, muutogten ja
felitpgten fangfa, jotfa otoat tooimasfa (guomen fuurirut)ti=
nanntaagfa. (guomennog. 1877. Smta: 12 m.
SSnnrot, @., @uomaIaiS=ruotfafatncn fanafirja. 1880. §inta: 70 m.
©Stnnijei, 3. ja 3alntt>a, 31., Unfartn fieten oppifirja. l8*-'0. 8 tn.
©obenfjjelm, S3. §., <3afMaig=fuonialaitten fanafirja. 1873. 12 m.
9Jlennnnit, 31., 3tangfaIai§=fuonta(ainen fanafirja. 1877. 12 m.
SlSpelin, $. 9J., ©uontataig ngrifaiien nininaigtutfinnon alfeita. 316
puitpiirroffella ja litteena tnutnaigtieteeltinen fartta. 8 nt.
II. SBalfjartoi. III. 2ftuoIa. IV.
$ttajaan=fertomuffia: I.
©ntinen 3faalinen. Sinta ijljteenja: 9 m.
SBalfrio SBafeuhtS, ©uomalamen ftrjatlifuug 1844—1867. 8laffo=
fettinen ja aineenmufainen tuettelo. 1878. §intn: papcri=
fanfiSfa 3 nt. 50 p., fibottttna 4 tn.
SBalfrtb SJafeuiug Sifainifjfo I. <Suom. firjaHifung 1878-1879. 75 p.
$uontaa! ©uoragfa ogtogfa feuran toaraljuoneegfa, 2tle£faat=
terifatu 16, annetaan 20 profentin fjinttan toaljenntjg.
Xilauffta ntaafeubuilta toimitetaan famoilla eljboitta, jog tila=
ugta fenraa tifattujett ftrjojett fjinta ja fen lifcifft ntaffu pogttfuU
jetuffegta.
2Baral)Uotteet pibetaan lufttfauben aifana faannolltfcgti atooin=
SirjaHijet
m iota arfWegfitoiiffo ja fautoantai f:Io 1—2 j. pp.
jitauffet toagtaan=otetaan ja toimitetaan toMtaifoinafin,
—

i

—

—
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Ifirjakinpissa mtrat nrqi|tattrtita
feuraotoat

Qlfo&ett

3Homant-^afifott
offtt:

felcnan
nituiuut jn
Otto Sitbtotg'tltd
Sellty'n merfiflijet elfimanitmiljcet neljiiSfa maaiU
Sjkrlje

9litbren§

ittoott hifitifla

mon=ofo3fo

fiubtotg Jgetoejti'M

Sauneuben ftrou§, ftrj. SB. §. mW
Stlroti 29.
Sninfoan Somerit GljarfeS SeSfyS'ltS
©eufit (Serialaifet) 3. 23. be Stefbe'Ita

w.

6:

j).
—,

3: 50.

4:

—•.

60.
4:
4:
4: 50.

—

—.

—.

2:

Kapteeitttt

Ztftat gllejanber $u§f)Jirt'irta
SJSofattofetht gilt)) 2Bafl)tngtcn Srtotng'itta

—

<3tf)iin6crg=6;»tta 5)kri)een SUfalirjat, „§elenan
Itrjotttajolta
SaroS SBuibo 9HfoIai ©ogol'ifta
3ouIun=aotto (partes ©idfenS'tlta

—.

50.

7:
2:
1: 50.
5:
—.

—.

ttnfi Xiianftaitia

2Kaurt Sofai'Ita
§elfittgi8fa Sofafuun 10 p.. 1880.

—.

"gtaibemat gfymbetQ.

P.

fliurkrjltt iniMtti'gtrptott

enfi teoSta, ©icfens'in 2>abib

faabacm tyfya

ttlata allefirjotttaneen luona, ®. SB. (£ blunt)'in ja 2i$afe*
n tut fen fivjofoupoisfa Jpetftngtefa fefa faifisfa firjafau*
poi«ia maofeutuifla. 5tilau$l?mta, 15 mottfao (i£enajallct
5 ruplaa), on titatesfa fuoritettawa.
$el[inginfa, Siotaftiun 1U p. 1880.

12 3Jiarianfatu 12,
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t
iinppccnranto.
(atoa* }a

SEBaateta&atoavoita, n. I.
2Bifla=lanfaita; SBerlaa ja STvifooto;

tyd*

ja SBtttatanloja, fy. m.
®onimt§ftoni§fa:
Ompetu* ja 2ftaatt)ifje*
ItySlonetta, Rulta> ja
ja ©ettiafeHoja,
teolfia,
SottteoHifmibeit iuotteita, ty. m.

tl

in

fi.
©oitawala.

Sftatylatefytaagfamme toolmistetaoit ufeampaa tatja $oljja=
fela $a'8Ht?SnaIjlaa, fuin mi?B8 parlitaan 8amma§nali)loja,
tiirllinafyoilfi.
-M»gt8»XK<3KJ<*^-

Smmtottettatoan tyteifim Imomioon faan toten jutfaiSta
minim lutein tajttettu toaraStont SBerfoja, ©offeteitci ja %xU
loita fela mafmiita maatteita, lailegta taabuSta.
£Uaulfia leastaanotetaan ya tarfluubefla toimttetaait.

3>.

@.

g>itmw$,

9

Soimittao totoorain tatyetyffia ©imoicm ja
«P«ifon ptyfcty«paiffaan ja tolofin.

ja tomristoon laljetettatuft.

Silattaegja

Slflefirioittamit tilaa

merot fan[cmtoatt§tu8=feurcm

SSMfu

m.

feuraatoat nu=
totmititffia:

tontatt fautta

p.

cS= Safjetetfiatt feurcm afiamiefjen

feuraa.

10

IftttOtftt* Itpptt,
fetoa ttmoituS ttimeStanne ja ofunnogtantte,
niin ttetoo pitajamte aficmrieS, lefle
tulce antaa ttrjat,
jotfa Settle latyetetaan. -SoS aftamieStci pmffafumtaSfamte
et ok, facttte Itrjat poSttSfa.

ajotMettattaWa.

SUM'irjotttanut tfmoittaa

feurcm

ttfenfa SanfontoaltStuS-

jofetteffi, ja ptytytaa etta IjcmeHe tiilefoat ftrjat

tafyetetcidn afiamtefyeit

foutta

Safettmatfutta feuraa

sfa.
raarifaa.

SBtrfo taf)t ammatti.
Sljunto.

