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<5Vun matfuStaa SBenäjän fifäofisfa, niin erittäinfin faffi 
feilfaa herättää ofalfi ihastusta ofaffi fiämmäStpStä. ©a» 
maHainen iljaStuS, jota meigfä ft>nnt»ttää meren majeStee» 
tillijuuS, mattaa meibät joSfafin määrin näillä äärettä» 
miltä tafangoiila, jotta feSfifeSjä ojagfa maata omat t)I)tä 
äärettömiä peltomainioita, ja jotta fof)oiiemat ja laSteutu» 
mat fiiljalleen muistuttaen ttjtjntä maininfia merellä. SDiutta 
toifatfeen pfjbenmuotoijuug tät) mäfpttämäffi, pljbenmuotoi» 
juuS äärettömästä luonnosta ja mielä enemmän taifisfa 
elämän oloista. %ämä gpbenntuotoituuS on fämmäStpt» 
tämän fautallainen, liifuttafoonpa jofo ©uropan puolet» 
feSja ojasta SBenäjää tai itäijeSjä Siperiasta. SBenäjän 
gflteiSfuntajärjeStpften pfjbenntuotoituuS on fieltämättä f)u= 
mittama aine gpteisfunta» ja maltiotieteen tutfijaUe, maan 
rnafentama fitle, jonfa {(entinen eiämänpalu on mapauS. 
Jämä on taita marfinfin taionpoifain maanomiStuSoifeu» 
teen ja meroituSoloiljin näljben. $un fäpn näistä jei» 
toista tefemään felfoa, niin peruSteien etupääSjä omiin 
fotemufjiini. @fitpifeni potijatfi tarjoutuu itfeStään fu» 
mauS muutamasta menäiäijeStä fpIäStä, jonfa fumauffen 
firjoitin jo 15 muotia fitten ja jutfaifin U. Suometta» 
reSja. @fitän fen täSjä uuhelleen ofaffi Ippennettpuä, 
ojaffi täpbennettpnä. 3a fun terran tunnemme tämän 
pfjben fplän, niin tunnemme lätpmmittäin faiffi SBenäjäit



fptät, ainctíin niihin feffoipin näpbett, jotta npt omat 
läpimpänä aipeenamme. Xarfoittamani fplän nimi on 
Strmanipa ja fe on noin 40 mirltaa lonnaofeen juurelta 
marffinafaupungilta 9liftjni» SHott>gorobista. ®ämin tälfä 
fplälfä femäällä 1894. Olin fittoin toista fefää tutfi- 
mulmatfoillani SBenäjällä, niin ettei tämä fplä ottnt enfi- 
mäinen, jopoit tutustuin.

Slrmanipan t^täSfä oli noin 150 taloa ja olimat 
ne laitti järjestetyt taiteen rimiin, molemmin puolin tytön 
ainoaa fatua, tupa tuman mietepä noin menäjänmirltan 
alalia. Sofaifelfa tumalfa oli fabulle päin pääty, joSfa 
oli yffi tai faffi tai folme iffunaa. iJSipamaan muilla 
taitamilla oli ulfopuoneet ja majat, ja fitä täytettiin pffin- 
omaan farjapipana. hipalta oli ytfi portti fabulle ja 
toinen portti puutarpaan, jonne oli fijoitettu aitta, fauna 
ja riipi tuumineen, jofa oli poltetulta famelta teptp tan-
ner paljaan taitoaan alla. ^uutarpalfa muuten oli pel-
tomaata eli tarpoja, joilfa miljeltiin potaatteja, peltomaa, 
pamppua ja furffoja; täällä falmoi mpölfin tuomia, 
omena- ja firfiffapuita. ftpläit toifelfa päälfä oli fimi- 
firffo ja pieni pappila, joSfa afui miinaan menernä, puo- 
tifofea ja lifainen pappi. Äirfon miereen oli juuri rafen- 
nettu fanfafoulu, jolfa miime taimena oli fäpnpt 30 oppi-
laita *). Äplän felfipaifoiUa oli rafennul, jonfa fuuruu- 
tenfa tafia peti puomafi muilta rafenuuffilta. Söittä 
rafennul oli motoltin eli piiripatlituffen talo. $älfä 
tatolfa piti, fylälfä oHelfani, raupanoifeul fofouffiaan, 
jotfa olimat julfifia ja joilfa minä ufein fämin, mutta

*) Muuten faattaa lufutaiboéta ftylctéfcí päättää fiitä, ettei 
fitnä ollut ainoatafaan fanoutaleljteä.
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fertomuS fiitä et fuulu npt efitelmäni piiriin. Säsfä oli 
mpöSfin moloStin meronfanrion feSfuSpaiffa, ja rafeo* 
nuffen tarfoituffeSta täsfä juC)tee§fa puljumme läljemmin 
tuonnempana.

Splä on |tijaa mieltämällä mäfirinteellä, jonfa ala» 
puolelta juoffi puro, ja fen toifelia puolelta oli erillään 
muutamia pieniä tupia, jotfa fuuluitoat fellaifille fptäfmt* 
nan perheistä eronneille |enfiloille, joilla ei enfinfään 
ollut maata, ©iis fpläSfä oli fuin olifin oifeita ntäfi* 
tupalaifia eli loifia, joilla mastoin faiffea funnanmaan* 
omiStnSoifeuSjärjeStelmää ei ollut maata. SBiimeffi ntai* 
nittujen erillään olemien rafennuSten luona oli mpöSfin 
fplän fapaffa, joSfa mpptiin ja juotiin palomiinaa, niin 
ilmoitettiin minulle, noin 4,000 ruplan ebeStä muobeSfa. 
— Sun on tultu puutarhasta talon maStaifette puolelle, 
niin faamutaan matalan mäen harjanteelle, joSfa oli ftp 
Iän neljä tuulimpHpä. Säällä temiää mpöSfin eteemme 
näföala pii feubun. @e oli fappale SBenäjän ääretöntä 
tafanfofeutua ja melfein pptenäiStä miljapeltoa niin fauaS 
fuin filmä fantoi. SlinoaStaan fieltä täällä tätiä aarni* 
folla, joSfa miljelps näytti fuin riemuitjeman moitoStaan 
luonnon pii/ näfpi pieniä leptimetfärppäitä ja pmpäriinfä 
etempänä tai lähempänä fpmmenfunta firfontornia, jotfa 
ofottimat että fplämme ei ollut ainoa täsfä näföpiirisjä. 
ei ollut ebeS aitoja, erottamaSja fplän tiluffia toifiStaan. 
SlinoaStaan itfe fplän ja niinifään jofaifen fiinä oleman 
puutarhan pritpärillä oli aita. Säpinnä meitä ja fplää 
olema pelto oli nurmena ja fiinä oli laitumella fplän 
fofo farja, jota oli paimentamasta faffi tai folme pairnen-- 
poifaa, fäfisfääit folmea fpltä pittät ruoSfat. Splän toaS* 
taifetla puolelta temifimät ruis* ja femätmiljapellot. Splän



pellot olimat fiis jaetut loimeen lottoon, parhaillaan 
oltiin temättoutojen teoSfa. Mariastamme tätä lähemmin. 
SDiutta fitä ennen meibän on tetjtäiuä muutamia huomau- 
tutfia maanjaosta ja fen omiStuSoitenbeSta.

9iiin tuin tiettt) tuulumat SBettäjällä talonpoifain 
peltomaat tplätunnalte eli n. f. mir-fumtalfe, jota aita» 
ajoittain tapahtumisia maanjaoiSfa jataa maan talonisän-
tien feSten m. m. fen mutaan fuinfa monta fuKaiin on 
„fielua" f. o. miespuolista tähfifaSmuiSta jäfentä per- 
heeSfä. Jämä on periaatteena. ÄäptännöSfä jaetaan maa 
fuitenfin ottamalla huomioon mpöstin perheen työmoimat 
ja meronmaffutyty pleenjä. itiinpä fertoi ifäntä, jonfa 
luona afuin, että hänen ifänfä paioitettiin ottamaan maata 
3 V2 fieluUe, maitta hänellä oli ainoastaan 3 fielua. Str- 
manihaSfa oli maanjato miimetfi toimitettu noin 20 
touotta fitten eitä tietty tapahtuuto ja milloin uufi 
jato. SDtainituSfa maanjaoSfa taStettiin (joS fityen tie-
toon faa luottaa) tutatin fielua tohti 1 beSjätiniä*) 
maata jota lohtoSta, fiiS 3 beSjätiniä taiffiaan pel-
tomaata. 9J?utta fun maanlaatu SlrmartyaSfa on hh’ 
min erilaista eri paifoisfa, niin armioitiin ne moneen 
armoluoftaan, jotta fitten jaettiin fielujen tumun mutaan, 
hiinpä näin täällä ferraSfaan fpttä fapeita liuStoja, jotta 
olimat 80 fpltä pittiä. Setlaifetia faralta moi töintuStin 
äeStä ajaa. SERutta oli lemeärnpiäfin farfoja. 5oS ityt

*) 1 begjätin toastaa 2 tpmtprin- eli 1,09 peptaariitalaa. 
SBertailun muotit maiuittafoon, että ©tienaan tuomituitta [uoma- 
laifitta 38erpni-©uetut’i§fa testi ©iperiaSfa on noin iotnte mertaa 
fuuremmat pellot — ja ne omat tarpeen mutaan. — ©ääntieni tie-
tojen mutaan tuuluu teStintertaifette talolle Saman ja SeStifen 
23olgait feubuitta 8 ä 10 peptaaria toiljeltpä maata, mutta mus-
tan mullan aloilla on taloja maan muutamatta peptaaritta »ilje-
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talonifätmätlä oli useampia fietuja fäptettämänään, niin 
moi pän faaba jofaifeSta lopfoSta e. m. 30 faistatetta tai 
taiten faiffiaan 90—100 maafaistatetta eli farfaa fpm- 
menfunnaSfa eri fopbaSfa. fiitit eri omiötajain farat eroi- 
tetaan tointaan ainoastaan fpmemmällä maotta — fiitä 
ojittaminen on tuntematon afia — niin on, marfinfin 
jaon jätteen, toaifea faaba fetfoa maatitfuistaan, josta on 
feurautfena riitoja ja rettelöitä. SCatonifäntä, jonfa tuona 
minä afuitt mattatomerini fanSfa, f pilot npt fauraa 10 
eri puittaan, finne tänne naapurien farfojen feSfette. 5a 
metfein famatta taloa tta otitoat pirSfi-, tattari«, papu- ja 
potaattimitjetpffenfä. SRuuteit oti omituista, että fpntä- 
jinä oti enimmäffeen naifia. Ääntä muuten on mejtätäi» 
fen tt)öjärjestelmän mutaista ja ofaffi feurautfena fiitä, 
että miepet omat fiinni Sfäärin palmetuffeSfa, f. o. afe= 
metmottifuuttaan fuorittamaSfa tai omat muitta feubuitta 
tpönanfioilla. @en mitotfi niin potta tuin tpttöfin 15 
muotiaana pannaan auranturteen. 2(rntampasfa, jota 
muuten oti jo fotonaan tieteitään menätäiStpnpt morbtoa« 
taisfptä, misfä ainoastaan fanfaltispufu ofatta mäeStöStä 
oti ainoa ja pian fatoama jäännös fanfattifnubeSta, näfi 
fen muoffi tpttöfiä fpntämäSfä matfeisfa firjaittuiSfa fan« 
•fattiSpumuiSfaan. Omituista oti mpösfin näpbä faman 
penfitön fpntämän ja äeStämän famatla fertaa, mitä tapah-
tui fiitä tatuoin, että fpntäjä talutti jäteSfään puuäeStä 
metämää petooSta. la itti tämä ofoittaa, miten fuuri 
puute oli tpömoimista ja miten huonotta poibotta maata 
mitjeftiin. Suitettiin aina, ainafin tösfä fptäsfä, mies 
fptmi. Santaa mebettiin peltoitte fe mäpä, mitä moitiiu 
faaba tarjapipaSta, joSfa fettaifet tifät tuin funfenpamut 
ja muta otimat tuntemattomia. Santaa mebettiin fniten-



fin ainoaltaan fefantopelloille, joitta farja futfi laitumella 
ebettifen ojan fefää tai niin fauan fuin [e, forfeintaan 
fuufautta ennen rufiintefoa, tunnettiin ja pantiin fefan- 
toon. SBäpän tpötö pantiin niipinfin peltoipin, jotSfa oli 

' femätfplmöt. @ipä fiis iprne, joS nämät pellot, jotfa omat 
popjoispuolella mustanmullan piiriä, jonfa pohjainen raja 
fulfee juunniHe fitä linjaa, mifä ajatellaan mebetpffi Äie- 
min, Htjäfanin ja Äafanin tantta, ja jota ArmanipaSfa 
niin fuin faiffiatla feSfijen SBolgan [enbuilla on fami* ja 
pieffafefaiSta, eimät anna ppmää fatoa. ÄeSfintääräinen 
fato näisfä jeubuin lienee ainoastaan puolet fiitä mitä 
©uomeSfa. 3)fuuten foto rnaanmiljelps fämi fpläfunnan 
fontennon mutaan, josta ei futaan moinut eitä faaitut 
poifeta. Ainoastaan [illoin fun talon tai oifeammin talon» 
omistajan tpömoirnat omat peitot, fuolemantapaufjen tätiä 
tai muista [pistä, moimat pänen maatiltfunja jääbä fpl- 
mämättä. STällaifia fplmämättömiä peltotilifuja näin fan» 
gen ujein muuallafin fuin Arntanipan peltomailla, SftäiStä 
pelloista jaamat fuitenfin toifet moimaffaammat fpläläijet 
meroa ntaffaa, niinfuin ebempänä tulemme näfemään. 
Ainoastaan neljä talonpoifaa täSjä fpläsjä oli onniStnmtt 
panffimaan itfelleen pfjitpistä maata 25 beSjätiniä, muu» 
tatuoita tilanperralta, jolla oli metjämaata fplän läpeifpp» 
beSfä. «Sillä SBenäjällä on ainoastaan fartanonomista- 
jilla metfää jamoin fuin peltomaatafin pffitpifenä omai» 
[uutenaan, jota jaottamat mppbä. iftiin ei talonpoifa fp> 
läsiään. £>än, jolla ei ole omistus-, maan fäptäntö-oifeuS 
metjäänjä ja peltoonfa, ei moi fitä [iis ostaa toifelta ta-
lonpojalta eitä mppbä toifeUe. Xamfmrnin furnermenen* 
tiSfa tapajin muutaman rnorbmalaijen talonpojan, jota 
tnpösfin oli ostanut itfelleen läpeHä olemasta perraSfar-
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tauosta pfjitpiltä maata, mutta mafjanut 100 rupiaa bes» 
jätteiltä, fittä maa fieECä oli miljamampaa. SÄuuan näiltä 
pffitpifen maan omistajilta Slrmanipalja oli fe ijäntä, 
jonfa luona ajuiu. ©bellijenä jpfjpnä oli pän ojaltaan 
fuofituttanut patltan, mafjaen 2 fop. neliöjpleltä; miel 
jäi fuofituffi 40 neliöjpltä päimäljä. Suurafot poltet» 
tiin ja minun fäpbelfäni paifaHa äeltettiin fitä rauta» 
äfeeUä, jota oli nutuul fplälfä. Stäin oli fiil pfjitpijen 
maan omiltaminen jaottanut talonpojan panffimaan pa» 
rempia maanmiljelplajeita, rautajia puilten ajemalta. 
©en fauemmaffi ei tojin jiilotn ulottunut parannettu 
maanmiljelpltapa, jillä oltettu maa miljeltiin jämällä ta» 
moin tuin toiereljä olema fitnnanmaa. ©en muoffi fer» 
tomuijeni pemoSpartlla fpntämifeltä — jefä muut tiebot 
joita annoin ifännäHe maanmiljelpfjeltä ©uomelja — 
olimat fäfittämättömiä armoitufjia. Särfeän feifan moimrne 
fuitenfin tältä joptopäätöfjefji jaaba: tääHäfin, niin fuin 
monelja muulfafin fplälfä, oli pffilön tailtelu alfanut 
maanomiltufjen ppteifppttä maltaan. jEäntä jeitfa oli 
ujeitt felfultelmaineena talonpoifain ianlja, jotfa faif» 
lialla, miljä peiliä oli fofemulta oifeubelta omiltaa pffi» 
tpiltä maata, pitimät jitä ebullijempana ja parempana fuin 
ppteiltä ja funnanomiltuloifeutta.

9liin fuin jo efitetpltä ojaffi fäp jelmiHe, ei Sinua» 
nipalfa ollut juuri muuta laibunmaata farjaKe fuin fejanto» 
pellot. Stiittpjä oli jangett rajoitetnlja määräljä ja niitä 
ei poibettu oKenfaan, jillä niitpn miljelpffeltä ei ole min» 
fäänlailta fäfitpltä paitje jiinä tapaufjelja, fun funta päät» 
tää ppbiltää niittpjaran muun funnanmaan fanlja. 90tir’te 
eli fpläfunnan päätöffen mufaan jaetaan niittpmaatfin, 
mutta tämä tapaptuu jofa muoji mäpää ennen peinänteon



10

8 *

otiamiSta. SlrmanipaSja en ollut tilaijuubeSfa näfemään 
millä tatuoin tämä tapahtuu, mutta fpttä ntuiSfa fplisjä. 
Salonpojat fofoutuimat funnanfofoufjeen niitpitte muta* 
naan föpjiä ja lapioita. Saajan feSfuStelun jälteen jaet= 
tiin niittpmaat jämäin peruSteiben mulaan luin peltomaat* 
iin, joKoin jarat mitattiin täplillä ja rajafuopat erioften 
tuälillä laimettiin lapioilla. Soijin patioin, miSjä niit* 
tpjä on enemmältä, tepbään peinä ppteifeSti ja fato jae* 
taan. äJiutta SlrntanipaSja, niin luin janottu, oli nim 
laita niittpjä ja laibunmaata. Sämän muolji jofaijeSja 
perfjeeSjä eli, niin tuin juomalainen talonpoila janoifi, jofai* 
jeUa maatilatta mottiin pitää plfi tai latfi lepmää. @ipä 
ebes pappilallaan ollut luin plfi lepmä. jpemofia oli 
taloSfa forfeintaan lolme, maan tamattifesti main plji tai 
lalfi. Sampaita oli emännättä 3—5 lappaletta. §ar* 
moitta oli filoja, mutta lanoja oli laililla. Sättaijet oli* 
mat talonpoilain faijat fpläsfä, joSja oli 150 taloa ja 
jämät jupteet olimat ntuiSjafin IpliSjä, joisja oli ujeam* 
pia jatoja taloja, jopa oli niiSjä ujein mäpemmänlin far* 
jaa, jittä tuta fuurempi fplä, jitä mäpemmän maata ja 
föppppg jitä juurempi. gjöfji ajettiin faija fplään, jonfa 
latua muuten ei fobiaan lafaiStu, ja jolainen lupeji etji* 
mään eläimiään. ®un mielä lijään,' että ppbettä Siimani* 
pan talonpojilta oli 102 fimalaiSpefää, toifetta 60, loi* 
mannetta 40, patitta talonpojatta mielä mäpemmän ja 
muitta ei pptään, niin luulen fittä antaneeni turnaaman 
piirteen taloubettifista jupteista ei ainoastaan Siimani* 
paSja maan lulemattomisja fplisjä ainafin feSfifen Soi* 
gan jeutumilla.

£3n mielä mainittama mäpän metfäStäfiu. ©itä 
tällä paiffafunnatta oli mäpän ja oli pffistääu leptimet*
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fiä. Ainoaltaan pieni metfäfarfa hiutui fplätte, ja olen 
jo maininnut toijeSta metfäStä, joit f a omisti muuan tilan* 
omistaja. Sliinfuin tunnettu eimät SBenäjän talonpojat 
ovjitubett laffauttamifeSfa manifestin peruStuffetla petmi» 
fuun 19 p:ttä 1861 pteenjä jääneet metjää, maan otti 
mattio pattuunfa metfein taiten muun paitfi fitä, jota jäi 
titanperrain pffitpifeffi omaifuubetfi. Satonpojitta fen 
muoifi ArmanipaSfa, niin tuin muisfatin fptiSfä, oli fuuri 
puute marfinfin rafennuSaineiSta mutta ufein potttopuis* 
tatin. Sotainen E)irfi, piti ostaa fruununmetfistä ja tulet* 
taa pitfät matfat. Danutte fattui joSfuS Sara tornin fu» 
mernententisfa, että janottiin minulle: „tue tiebämme, että 
Sfääri on Seibät täpettänpt tänne, ottaa jen muoifi ppmä 
ja janofaa pänelte, että meiltä ei ote metfää ottenfaan." 
^aitoin on rumettu polttamaan turmetta. Soijin paifoin 
taas, niin tuin ©uran marretta ja SBotgan popjoispuo* 
telia Majailin, SBjätfan p. m. fumernementeisja tutin 
ufein penintutmittain metjiä, mutta nämät otimat, niinfuin 
janottu, fruunun omia. SäStä metjän puutteesta on 
ufeisja paifoin ollut marfin itämiä jeuraufjia tatonpojitte, 
miSfä tilusten perrat omat tienneet fäpttää ppmäffeen ta> 
tonpoifain pätää. föämin terran muutamaSja perraSfarta* 
noSja, joSfa tilanomistaja näptti minutte tilan ja täpeiS- 
ten fptien farttoja ja jiten pamainnottijeSti minutte of otti, 
miten juureSja määrin jeubun rapmaS oli ei ainoastaan 
metjän tarpeejeenja, maan farjantaitumiinfin näpben riip> 
pumia tilanomistajan rnietimattaSta. ©eubun talonpojat 
otimat joutuneet metfein uuteen orjuuteen. SBäpimmäStä* 
fin mitä pe fäpttimät metfää tai taibunmaata piti peibän 
fuorittaa päimätöitä ja faifetlaifia rajitufjia. Aliin ettei
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roenäiöifeitä talonpojalla, mitäti minä fofemutfeStani tie-
hän, ole täSfätään fupteeSfa mitään fabeE>bittatt»a afema.

SBaifta, futen efittämästäni olette huomanneet, me= 
näläifellä talonpojatta on puute maasta, tpömoimiSta ja 
ntetfiStä, niin ei pän fuitentaan ote fortunut ei tatoubetti« 
feSfa eitä fimeettifeSfä fupteeSfa. SOiutta pan onfin fäp= 
npt forron ja färfimpsten toutua fiinä määräSfä, että 
fettaifeSfa maas) a, miSfä on länfimainen fimisttjs, f e olift 
ntelfein fäfittämätöntä. SoS tämä furjuus ja apbiStuS 
tulifi fuomalaifen talonpojan tai fanofaamtne Suonten 
irtotaiSmäeStön ofafft, niin toarmaan manitta tuntuifi ntte= 
inifemmatta pafopaifatta tuin oma toti. Jämä otaffu» 
minen tooi tuntua rnietifumituffen tuomatta tai huonotta 
piiatta. SDtinä fen muoffi tapbon efittää tapauifen, jota 
moi antaa johtoa tuomiteSja tämän otaifumifeni totuutta. 
Suit orjuus iaffautettiin SBenäjättä, niin talonpojat pteenfä 
uStoimat, että f)e faamat maata ttmaifetfi. Reittä oti fe 
tunto, että peibän ruumiinfa fuutni titanomiStajatle, mutta 
että maa oti ijetbän. 5a fun pe pääjimät perjoonattijeSti 
mapaitfi, maitta otimatfin maahan fiinnitetthjä, niin us» 
ioimat pe että maa itman muitta mutiitta tai maffuitta 
tanteaifi fjetffe itfetteen. SuttamjoiSta oti menätäijeltä 
tonpojatta hämärä tutenfa tälle täfitptfetteen, fittä filloiit 
oti maa ollut talonpojan, jota maa fitten jaettiin aatelin 
feSten feobalitäänithifenä. SOtutta maaorjuuben tuttua ja 
fortomattan aitana oli aateli tullut ei ainoastaan taloin 
pojan maan ^erraffi, maan tifäffi panen ruumiinfa ja 
pentenfä perraffi. Sötiten tämä fepitpS tapahtui, fiitä pm 
pun tuonnempana. S£alonpoita mpptiin ufein perran 
muun tarjan fanSfa. ©en muotfi mapaaffi pääSteSfään 
täptpi päiten taltiisti matfaa et ainoastaan mapautenfa —
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fiilä menettipän litan perra fiten entifen tpömoimanfa — 
maan mpöStin ojan maaStanfa. Mäntän maffun fuorituS 
ieStää tuten tietty 49 touotta (touobeSta 1861 tulien), 
eitä ebeS tämäntään ajan tututtua maa tute ptfitpiSomai» 
fuubetfi, toaan jää ebelleeit fuunan omatfi. Sumia fuuri 
otifaan fiis menätäifen tatonpoita raufan parpatuuto, 
tun pätt uStoi, että mapauS ja maatita putoaa panette tuin 
fppfä omena puusta. f)än tuuti, että ijerrat fatafitoat 
oitean mapautuSmanifeStin ja tarjottiin tjänetfe iitoi tei- 
toän afemaSta. ©en touoffi monin paifoin fpntpi mete» 
teitä ja raupattomuuffia ja fje foettitoat faititta ajatella» 
mitta feinoitta estää fopimuSten tefoa titanperrojen ja 
toapautettujen mätinä, jonfa muotfi ufeisfa paiioin piti 
peibät patoittaa fopimuSten tetoon ja toaStaanottamaan 
fen maan, jota eitoät tahtoneet ottaa maffua toaStaan. 
Väitetään, ettei toenätäiStä tatonpoitaa tosiaan ote niin 
ruoStittu tuin enfi aitoina orjuuben taifauttamifen jät» 
teen. SEämä oti fiis enfimmäinen tuntuma feurauS top» 
pätte SBenäjän toäeStöiie uSfoStaan matfuttomaan maan» 
jafoon. ©itiä tatuoin SBenäjättä ajettiin utoS perfete 
SMjetmtun fautta. Sftitäpäu meiltä fanoifi irtotaiStoäeStö, 
joS fitte tutifi ofaffeen fettaifia pebetmiä uubeSta futtai» 
feSta ajasta! Söppä toenätäinen tatonpoita, maitta pä» 
neliä oli fiipen ptimuistoinen jo muofifatojen futueSfa 
pimmentpnpt oiteuS, ei faanut ainoatafaau maapataSta 
itmaifeifi, maan faa pan otfaufa pieSfä foettaa aufaita 
maata, jota pän ei fitteniään faa ptfitpifetfi omaifuubet» 
feen. ©etin toäpän maata, mitä pänettä on puutarpaS» 
fa, on funnan ppteistä. StinoaStaan- afunto ja tpöafeet 
omat pänen taittiSta omaifuuttaan. SBitjetemänfä maan 
om iStajatfi ei menätäifen tplätunnan jäfen moi päästä



14

muutta epbotta fuin että pän maljaa fiitä täpben hinaS- 
tutumman fruunutte ja että lalji tuimatta ojaa ttjtätäi» 
fiStä fiipeit juontuu. Suit juuri oja toenäiäijen fpiäfun» 
nau jäfeniä mpötäänfä on pois ja tpöanfiota pafemaSfa, 
on jemmoista juontumasta fuitentin t)ljloiu maifea jaa» 
muttaa.

Sun talonpojatta, ei ainoastaan SlrmanipaSfa, oli

h
 maata ainoastaan puolet fiitä, mitä pän oifeaStaan otifi 

tartoinnut perpeenfä etatufjefji ja toerojenja fuorittamifeffi 
jetä maanomiStuSoifeuS, rnaanmitjetpStapa ja epfä enin 
faiteSta pänen taitamattomnutenja eStimät päntä fäpttä» 
ntäStä jitä maata ppöbpffeen fiinä määräsfä tuin pän 
muisfa jupteisja otifi tooinut, niin piti pänen päteä tuloja 
toijetta tapotta. Iästä otentin maininnut jo opimennen. 
©ett touotji oja tatonpoitia futetjiifin muofifaubet pmpä= 
riinfä paiemaSfa tpöanfiota fejät taimet. ijSerpe jää totia, 
josta mieS moi otta ppminiin fautana: talonpoifia feSfijen 
Söoigan jeubuiita tapaa bmorniftana eli pipamiepenä ipie= 
tariSja, teptaantpömiepenä fiettä ja täältä, merimiepenä 
pöprpiaimaSja, fataStajana SBienan mereltä tai mitjetpS» 
töisjä etelä-SBenäjäit aromaitta. ?tnfioiStaan pitää mie« 
pen täpettää oja fptäfunnatteen, jotta pänen pitää ostaa 
tupa fiirtpä funtanja utfopuotette. ©etmää on, että tät= 
täinen järjestelmä moi joptaa taitettaifiin fisfomifiin. ©a» 
matta tamoin tefi tiianperraiin ennen, että täpetti maaor* 
jiStaan ojan tpöanjioitte toifitte paittafunnitte. ©unen oti 
tatonpoifa aatelin, mutta npt pän on tunnan orja. 3oS 
join näistä fuljetfimiSta tpömiepistä mipboin tutee tafai« 
fin -fotiiptäänjä, tntee päneStä ujein mätitupatainen eli 
toinen, josta jo mainitfin, fiitä oltuaan fauait fotapatme* 
tuffeSja tapi taifentaijeSja tnuuSja tpösjä on päit mäpem»
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män taipumainen ja ftjfertetoä maanmiljetpstpöpön, jotta 
pän rupee fäfitpötäifeffi, jolTei fitä ennen ote joutunut 
ferjäläifeffi. 9Jioni on mpös föpppptenfä tapi poiSfaoiottfa 
tafia panttauttanut maapalStanfa jottefutte fptän riffaam- 
maatie, jofa fiten mahtaa panen »eroistaan. Äotonafin 
otteSfa toinen tatonifäntä täten »oi joutua toijen ifä» 
nän rengiffi.

Äuitenfin faifitenfin ruplia anfaitfee »enätäinen ta- 
tonpoifa, mutta minne ne joutu»at. 9J?e tiebämme »an- 
pastaan että »enätäijen talonpojan ntofana on taari ja 
papaniaati. £>ar»inaista on ruotapöpbättään pöprpä»ä 
puurofuppi, fitmänä fiinä raS»aa tai öljpä, mifä onfin 
ainoa fär»in maibott puuttueSja fotonaan, loimena fe- 
fättä, jolloin otin fiettä matfoitta, tapafin lerjätäifiä jofa 
fptäSfä, »aiffa niipin aifoipin ei fuitenfaan ollut fato- 
»uofia. Sofin »enätäifet ijänrnaanpStämät 2JJoSfo»aSfa 
ja fSietariSfa paa»eite»at, että funnan maanomiStuSoi- 
fenSjärjeStetmä SBenäjättä estää föppätiStön jpntpmiStä ja 
ferjuuta, mutta ai»an päin»aStaiSta tobistaa je, mitä 
minä olen näpnpt »enätäifiSfä fptiSjä. SEBenäjän fptiSjä 
»attitjemaan furjuuteen on ojattaan fppnä fapaffa, jonne 
»enätäijen talonpojan fääStöt ja muut mene»ät. ®apa- 
fatta on tärfeä ofanfa fgläfunnan niin fuin SBenäjän »af- 
tionfin tutoiSja. Söaiffa emme tapbo niin pitfälte mennä 
fuin muuan ¿Tarton ptiopiston »iifauStieteen profeSfori, 
jofa taptoi minulle »afuuttaa, että SSenäjä on fimistpf- 
feStään fiitottijunben »etaSja palomiinatte (tietpsti rapatti- 
jeSfa fupteeSja), niin mainittafoon fuitenfin, että fpläfitn- 
nafta on näennäistä ppötpä fapafaSta fiten, että je arenti- 
»erona jaa tafaijin ojan fiitä, mitä fapaffaan menee, 
äfhtmt ojan ottaa fruunu ja fapafan »uoframieS, jonfa
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oit jofa muofi uufittama fontraí)ttnfa fpläfumtan fanSfa. 
tämän olen näpnpt tapaptuman filen, että fapafanifäntä 
jafaa muutamia fanfoEifia patomiinaa funnanfofoufjen 
jäjenitte, ja filíoin pän on pian moittanut tatonpoifain 
meluaman fuoStumuffen, ja miinapatruunaSta tulee armot» 
tinen ja laupias perra, jonfa funniaffi fumarretaan tpö» 
ben otfa lattiaan. Stämerenmaafunnisfa fapaffatiife on 
faffataiSten paroonien etuoifeuffia, mutta menätäifisfä fp= 
tisfä fe on fptäfunta, jofa on maStuunatainen miinan 
tuottamasta turmiosta. •

SBeroituffeen näpben SSenäjän fanfa on eri lannatta 
fuin meiltä. tofiit menäiäinenfiit tatonpoifa maffaa me» 
roa maalta, jota mitjetee, mutta taSfuperuSte on fuitenfin 
perfoonaHinen. tatonpoifa ei maffa meroa oifeaStaan 
maa»atan fuuruuben mutaan jofa päneftä on fnnnatta 
fäptettämänään, maan päinmaStoin jaa fäpttää maata fiinä 
jupteeSfa fuin pänen on maffettama meroa, ja tämä riip» 
puu mieSfietujen tumuSta perpeeSfä. @iis fefä meronmaffu» 
metmottifuuS ja maanomiStuSoifeuS lepää jämättä perus» 
teetta, ja jättimäinen riippuu ebettifeStä. $un fpläfunnan 
jäfenten on ppteifeSti ja toistenfa ebeStä maStattama mero» 
määrästä, jonfa fruunu jäätää, niin on fpläfunnalla oifeuS 
jafaa maa jofaijen perpeenijän merometmottifuuben mu» 
faan. kruunu maatii main lunnaita tai täsfä motoStitta, 
jofa on pattinnottinen ppteps ujearamiSta tunnista, ja 
motosti toimittaa meronfannon, jopon fruunu ei jiis je= 
taannu ottenfaan. SBotoStinpattituffen jäjenet matitjee 
ajianomaifet funnat ja on näisfä jofaijeSja firjuri, jofa 
poitaa merofirjat. Sun talonpojat eimät ojaa tufea, niin 
fäptetään fuitteina puutiffuja, joita aina on fafjittain. 
iöeromäärä, aina ruptiSja, merfitään miimatta, jofa jämättä
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Eertaa PuoEaan Eummanfin tifuit toimeen pääpän. @e 
määrä, mitä fuoritetaan EitEaEin ferraila, teitataan tifiu= 
jen toifeen päähän. (Siten EumpianEin titfuun tufee iei= 
fntuifi jämättä tapoin. Xtfuista toinen jää PotoStinpat- 
litutjeEe, toijen jaa PeronntaEjaja *). SBerotoelPoEiSten ta- 
tonpoitain ja i)atu maljaa Peroja et fen pahempi ote 
aina EpEin juuri, Summaufut pnutteeEijnuben poiStami- 
jetfi on PotoStinpaEituEjeEa faffi menette(t)tapaa, loinen 
on fe, että Eppptön pannaan pimeään puoneejeen, joEai- 
nett on aina jotaifeSja PotoStinpaEituEfen ratennuEjeSfa, 
ja pibetään fitten pimeänä panteubeSja muutamia päimiä 
Pebettä ja teimäEä. Joitten menettetptapa on pptä piftu-- 
fertainen tuin Pattpa: tatonpoifaa, jota ei matfa Perojaan 
— ruoStitaan. Xätä tapaa en tojin ote näpnpt Eäptettä- 
män, maan tiehän, että täEainen toimitus taPaEijeSti juo« 
ritetaan tarpeen PaatieSja peronfanto-aiEana Päpä ennen 
joutua. StiinuEe on mpöS näptettp raippapitjoja, joita 
täpän tarEoituEjeen on Eäptettp. EEuiStaEin taimintpömi- 
fiStä ja jpmteistä on PotoStinpaEituEjeEa oiteuS tuomita 
fppEifen jaamaan aina 20 paria raippoja. Stämä ran-
gaistus on toimitettapa PotoStinpaEituEjen puoneuStoSja.
@n moi taata, että je on meretön näptetmä. SJiinuEe 
patuutettiin main, että tpöntein lupusta ei otta niin to-
rnin tarEEoja, fiEä fiEä aitaa Eun toinen pentitö tutee Ipön- 
tejä parPaEeen, toinen pentitö Itiö niin nopfaEa EäbeEä 
tuin mapboEiSta. Etiin fiiS Pietä tänätin päiPänä 23e- 
näjäEä talonpojat ruoSfiPat toifiaan, fiflä tätä rangais- 
tuStapaa ei ote PietäEään poistettu. Gcrtnen penätäiStä 
tatonpoitaa ruoSfi pajariperranfa, npt on tatonpojan oma

*) SBenäiättä tulee tueroja 15 60 fopeefiaa peijtaarilte
hriljettpä maata.

, ................... .............................
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ttmtitjema miraSto ottanut tämän tehtämän, jota ilman 
SBenäjän meronfantotaitoS ei nät) moiman täpttää tet)tä= 
ttmänfä. jftuoSfimijen oifeuS perustuu tietysti merofumtan 
eli motoStin metmoEijuuteen jota tapaufjeSfa juorittaa 
ruunuile fofo merotnäärä, ja muutamana paifaSja fuuluu 
maffua piisfattaman ulos föppiltä enjinnä, jotta maraf- 
faammat pääfifiroät mäpemntätiä. £ämä mpoSfin ojattaan 
ojoittaa miufä at)biStuffen alaijetta menätäinen tatoupoifa 
elää, ttmiffa onfin mapautettu mautuineen. Eiuumiinran- 
gaiStuS ei ote SBenäjäEä poistettu jotamiefjeitäfään. ©bet= 
tineu elää fruunun teimäEä, jälfimäifen pitää leipoa tämä 
teipä — fiinä fuitenfin on eroituS.

©fittämäStäni on fäpnpt ftjUitt jetmitle, että menä- 
iäinen tatonpoifa ei ote juuri onneEijeSja ajemaSja pafot= 
tijena jäfenenä fmtnaSja, jofa paffo maifuttaa jen että 
faifitta on pt)tä ttmifea toimeentulo, ©uuremmoinen fiir- 
totaifuuS Siperiaan miime muojifpmtnenen aifana lienee 
paifottain maifuttanut huojennusta. SJfutta ttmiffa niin 
otijifin taita jiettä ja täältä, niin näpttää fofo fpläfunta» 
taitofjen järjestelmä, jeEaijenaan fuin je tätä npfpä oit, 
paneman moittamattomia esteitä maan ebuEijemmin fäpt- 
tämijeEe tai toijin janoen järfiperäijen maanmitjetpfjen 
fpntpmifeEe, jofa mpöSfin maatii juurempaa pääomaa fuin 
mitä ujeimmatfaan talonpojat moifimat jaaba fofoon. 
£ofin on aitamme tunnuSjana tatoubeEijen toiminnan 
ataEa pienempäin moimain ptjbistäminen, mutta atun tä-
hän pitää tähteä tatoubeEijeSti mapaaSta tjffiiöStä. @ji- 
merfin täEaijeSta atfuunpanoSta, oten maininnut ebeEä. 
j£ämä perustui t)fjitt)iSomaijuuben hanffimijeen, jofa Söettä- 
jän tatonpojiEa on hOTtt,ittaijena poiffeufjena. ©illoin 
jpnthh tietysti fhihmpS, mihin juuntaan feiptyS SBenäjättä
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on tnenemä, onfo jiipen, että ofatta on t»ifitt»i§tä
omaijuutta julfemalla toifet tästä oifeubeSta, mai fe!ö että 
jäilptetään fpläfuntajärjeStelmä, jonia mufaan faifiKa on 
omiStuSoifeuS maapait, pibettämä pistoriallijena perustana, 
jolle äBenäjäKä on rafennettatoa rapmaan maanmiljelps, 
pääStäffeen fopoamaan. äöoibafjentme mustata täf)än fpjp« 
mpf jeen täljttjt) meibän ennen faiffea ajettua tjistoriattifette 
fatjantofannalle ja tarfaStaa millä pistoriaflifiUa ebellp= 
tpffillä fptäfunnan jpntp lepää. Saatuamme närnät fel* 
mille, moimnte jotenjafin marntaSti näpbä tämän laitofjen 
tulemaijuuben. 9iäitä loitta moin ainoastaan pifaijeSti 
foSfeteCla enlä läfitellä.

Söenäläijen mir-laitoffen fpnnpn jelittämijefji on lalji 
jelitpStapaa, manpempi ja nuorempi. SSanpemman mm 
faan [jonfa efittäjä on m. £ajtpaufen] fatfotaan ,,mir" 
oleman jäännös plimuistoijilta ajoilta, fiiS pafanuuben 
ajoilta faaffa ja muojifatojen fulueSja laSmaneen aito 
menäläifeffi ppteiSfuntamuobofji. Xätä maStuStaa nuo* 
rempi jetitpstapa; jonfa mufaan mir-laitöS, jeHaijeitaan fuin 
je ntjt on, on tulos eritpijistä SBenäjän piStoriaHijiSta 
oloista miimeifen folmen muojifaban ajalta. [SCäSjä no* 
jaubun etemään fanfallistafoubentutfijaan o. $euSjlet’iin].
SJfutta panen perusteluistaan en täSfä moi mainita muuta 
fuin muutamia pääfoptia. Sutfittuaau menäläijiä maa* 
ja lafifirjoja 12:lta muofifabalta alfaen 16:Ee muofifaballe 
jaaffa on o. ÄeuSjler tullut fiipen joptopäätöffeen, että 
talonpojilla näinä muofijatoina oli pffitpistä maata, maiffa 
jo jiEoin olifin olemaSja mir pattiunollijena ppteptenä, 
mutta ppmin rajoitetulla toimimallalla. SJfir oli oifeutettu 
muutamiin maajafotoimiin, niin fuin jafamaan plijäänpttä 
maata p. m., mutta ei fen peruStufjella, että je oliji omis*

: . S
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tanut maata. Siytäfunnan oifeuS maanomiStuffeen, janoo 
o. ^euSfter, on fyntynyt maaorjuuben jalosta ja perfoo* 
naEifen meroituSjärjeStelmän painolta, jota fftomanoffin 
jnmun noustua mattaistuimelte mäpitelten pantiin toimeen 
manljan maameron fijaan, fe futt oli puomattu liian epä» 
ntufamaffi ja epäfäptännöitifeffi. 80 maaorjuuS itfeSfään 
fopotti funnan mattaa fen jäfenten pii, jotta eimät enään 
maineet metäytyä pois fiitä. iärnän opeSfa panimat mö- 
pitelten toimeen merojen fannoSta fruunutte ofatfi maS* 
tuunataifet pajarit feSfinäijen meronmaStuunataijuuben 
toto fytän tai funnan jäfenten puolesta, jota maifutti fen, 
että maraffaampi ufein fai mafiaa föypemmän ebeStä, 
maiffa merot oifeaStaan olifi pitänyt mafiaa tatottain tai 
Pietari juuren jätteen jota fietutta. iä stä  feurafi, että 
fatfottiin oifeubenmufaifeffi, että maa jaettiin faman pe» 
ruSteen ntufaan, jota, futen jo ennen olen efittänyt, on 
nyfyään fäytännösfä. iäntä myös ofottaa, että maa
pibettiin mäpäarmoifena tai epfä oifeammin, että maa* 
orjan ei maffanut maimaa foota riffautta, jofa fuitenfin 
moitiin ottaa päneltä. iärnä tafaitu tuli mipboin täybel» 
tifeffi, fnn SftoSfoman ja fittemmin petarin mirfamattaSta 
näytti rnnfamatta erittäinfin merojen fantamifeen näpbeu 
olla tefemifiSfä mäpempitufuisten määrätystä fummaSta 
mastuunataisten fytäfuntain fuin tufemattoman maaorja* 
joufon fanSfa. Shtnta tai nyfyjään motoSti fai pitää 
puolen yffityifiStä feifoiSta, niin fuin jo ennen olen efit* 
tänyt. ©e, että menätäifittä talonpojitta on ryöstetty 
maanomiStuSoifeuS ja tämä oifeuS fen fijaan fiirretty fytä* 
fnnnitte, on fiiS yffi fuurimmiSta tutoffista, eli epäfifiö 
beSpotiSmiSta ja mirfamattaSta Söenäjättä. ©en tuomio 
tutemaifunteen näpben näyttää täten mapmistetun. Sötutta
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nteibön tuiee olla oifeubenmuf äijiä; laitosta tai fjiStoriai- 
tiSta fepittjSmuotoa, jofa puomataan eläneen pii aifanja 
ei faa fen muoffi tuomita ainoaltaan npfpajan, maan 
jen ^istorialtifen ajan mittafaaman mutaan, jofa jen on 
tuonut. Sptäfunta oli felfinäijen pptepben lujan fiteen 
fautta maaorjuuben rastaina aitoina maljti, jofa ppltpi 
fantamaan fomintafin painoa ja fiten pelastamaan pffitön 
pengetlilsjimeettijen moiman ferraljaan tottumasta tailte» 
tus ja otemasfa otonja puolelta, ©itiä liittämättä atpailta 
fanjaa orjuubelfaan ppteen jouffoon, ttiinfuin farjatau- 
maan, jolfa pfjitö ei nterfinnpt juuri mitään, antoi tui- 
tentin ebeimaltaul toinen toijenfa ebeljä aamiltnlta ipmi» 
jen jatoimmalta tpöltä, maiffafin furjilja utfonaijilja 
otoilja. SEäntäfin taitol on jiil täpttänpt juuren, mutta 
jpnfän teptämän SSenäjän pistoriaSja. SJtutta fun maa* 
orjuul taffautettiin, on ppteilmaan piltorian perultul 
faatunut ja maitta ppteilmaanomiltuloifeul tobettijuubelja 
mietä on otemalja SBenäjän tatonpoifaijilja fptäfunnilja, 
niin mirfamattan mufarnuu! ei aifain fnluelja moine 
ppjpä jen porjumana tufena.



(B ttt ju a n  a fe tu ö k o k o e lm a n

enfi numerona on

juonten perustuslait.
$ämä firja fifäftää JpaEttuSmuobon töiltä 1772, 

2)ljby§' ja maluuglirjan tuilta 1789 fetä äöaltiopäiroäjär’ 
jcöttjtfen tuilta 1869. SefStin feltuittämifeffi on iaiit. 
fanb. S- ^aaftfitut maruStanut firjan muiStutuljtlia, 
joisfa mainitaan, onio afianomainen pylälä muutettu tai 
lumottu.

kirjan tjinta on 35 penniä pffitellen oStettaesja, 
mutta myybään fitä juoraan meiltä fäteifettä rafjalla tilat* 
taeSfa 50 ipletta 30 penniin ja 100 fpletta 25 penniin 
lähimmälle rautatieajemaite läpetettpnä.

Seuraamina numeroina tulee olemaan tuiime tuuo* 
fina ilmestyneet yleifempää huomiota maatituat afetuffet 
ja jatfamme fittemmiu jarjaa julfaijemalla liuofeaan ljin= 
taan faiffi laajemmalle yleifölle tarpeellijet lait. $£ämä 
jarja tulee fiis olemaan mäittäni ätiin jofaifeHe yhteifiä 
afioita harrastamalle tanjalaijeKe.

SoiStaijeffi omat feuraamat numerot määrätyt:
97:o 2. SlfetuS maanofittamifeSta.
9i:o 3. SljetuS maalaisiuntain funnallisyallinnoSta.
97:o 4. ^oiyouSlafi.

«Sorjaa jattetaan. — $utin numero myybään eritfeen.
la itti tirjat ftbotnt. — ©intä huolen.

$ u » f c m n u s o f a f t e t ) f ) f t ö
Ijelpttki, Huosikatu 4♦
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I.

Suomen- fanfatte fato ja näitä omat mantjoja tut-
tuja. helposti tiffitpinen, tohinaanpa fofonainen jufu- 
poimi fortuu jeltaiSta luonnon plimointaa maataan, jonfa 
fansja miljelijöllä näiltä pohjan perillä on taistelu feS- 
tettämänä, — fiitä meiltä on ollut efimerffejä omien fit- 
miemmefin ebeSfä, faati piStoriagfa. SJiutta pitfä fofemuS 
on ntpös opettanut, että jos järjellä tpöljön fäpbään, jos 
monniamme uuhestaan ja pf)ä uuhestaan ponnistamme 
epäfoijtien poistamijefji, niin moitetaan aitaa mpöten pal-
jon. Sotainen muofifpmmen filtoin jättää jeuraamien aito-
jen perinnöffi laajemmat, paremmin fioibetut miljelpifet 
tuin je ebettäjältänfä maStaanotti, ja miijamat mamiot, 
rehottamat pedot omat mitjboin tulemien poimien tähteitä» 
mänä, miSjä eji-ijämme eimät tamanneet tuin ¡pihiä jalo- 
maita ja tolttoja forpia.

SOiutta fato moipi rnpöS fotjbata fanjoja, joitte jäi» 
iintuS on merrattoman paljon parempia afumuSaloja juo-
nut tuin Suomen fanjatle.

fianfaijeSta Snbiasta, jota on ntaaitman paraiten 
jiunatuita miljetpsjeutuja, tuulee tuon tuoStafin nälfämito- 
jista, jotta miemät fpmmentufjanjitta, jatatuhanjilta hen-
gen. Sa meitä lähempänä löpthh toinen jamatlainen efi» 
merffi: SBeitäjä, josta Suomi ja juuri oja muutatin (Su-

2
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topan on tottunut jauhoja ostamaan ja jonfa luonnolli» 
nen miljatouuS on niin monta mertaa fuurempi tuin @uo* 
tuen, on ufeat touobet peräffäin färfittpt puonoiSta jaboista. 
Söit orina 1891 filte tuli fato niin fotoa ja p teinen, ettei 
Suropan pistoria uubella ajalla ntainitje toista jen toer> 
täistä; feuraatoista touofista miltei jofainen on joSjafin 
ojaSfa SBenäjää ollut fatomuofi, ja npt taimella 1898— 
99 on taajen p leitten näitä faiffine jeuvalaifiueen fiellä 
raitooantaSfa, mieläpä niin fomaSfa muoboSfa, että leipää 
mailla on mäpintääit folmattafpmmentä miljoonaa.

Siiman erilaijet omat olot ©uomeSfa ja SBenäjällä: 
täällä enimmiten farumaata, josta ainoastaan puolelleen 
poibon ja lannoittamijen amulla moi laipoja jaaba, — 
fiellä metrien pafjuifet multaferroffet, jotfa ilman tpötä 
omat malmiina peltomaana. Säällä fotoa ilmanala, joSfa 
auringon lämpö ei aina riitä miljaa fppfpttämään ennen 
fppSpaHojen tuloa, — fiellä paaptama fuumuuS, jota ufein 
jo feSfellä fefää upfaa laipoja perifabolta. PJhitta paljon 
on fittenfin ppteiStä, — ennen faiffea opetus, että foto 
lopulta riippuu fiitä taiboSta ja uutteruubeSta, jolla maata 
on toiljeltp ja miljellään. ©enpätäpben SSenäjällä faatu 
fofemuS faattaa meille fitomalaifille olla opettama, jollei 
fuorauaifeSti, niin ainafin toälillifeSti.

* **

Sato on monenlaifiSta feifoista riippuma, erittämän 
ilmasta, mutta joS laipot pitfäitifen pouban tapi pien» 
määräifen fateen fautta jontumatfin ioialle, niin fiitä ei 
mielä nälfämuotta tule. ©illä ebiStpneempi miljelpStapa 
tooipi liementää luonnon foetitffia, eifä jätä mnobentuloa 
ppben toiljalajiu moralle, ja joS fattuufiti foma fato fan»



jolle, jota on torleammalte tetjitpSaSteetle pääset, niin 
pahimman ijäbätt torjumijetfi iöptpp ntoneniaifia leutoja, 
ennen laillea ppmien aifojen ftjnntjttämisfä fäästöisfä.

Säntifen (Suropan ajema täsjä fopbett antaa matoi« 
fettrnt ejimerfit.

Stje EäjitpS ppmäStä ja puonoSta muobeSta on fiettä 
uuben ajan fitiuesja juureni muuttunut. SiöiibennentoiSta 
muojijaban aluSja oli GsngtanniSja ppmä jato jaatu, fun 
forjattiin peptaarista noin 11 hehtolitraa mitjaa, mutta 
nplpään tämä määrä jamaSja ntaaSja otifi fuutumaton 
fatotouofi; 21 hehtolitraa oli meibän mnojijatamme aluSja, 
26 on nplpänjä engtantitaijista ppmä jato. Samattaista 
joS lopta hitaampaa lepitpStä näpbään SiauSlaSja ja @al= 
jaSja; lapbenfertaijclji maan tuottamaijuuS jiettä on uuben 
ajan otusta eptinpt laSmaa, eitä erotus ptjmätt ja puo» 
non ttmoben mätittä enää tee enemmän tuin lähes 30 
profenttia.

SRutta jen tijälji näiltä maitia oit maroja ostaa 
mitjaa. DmaSja maaSja tasmaneetta mitjatla Gsngtannin 
fanja ei tntifi toimeen tuin 3 %  luulautta, ©alfan ja 
9tanSlan lanfat noin 10—1072 luulautta muobeSja; mitä 
puuttuu, je ostetaan jäännöitijeSti muualta. £epbaSteot» 
tijuuS ja muut etinleinot täpttämät mitä maanmitjetpl« 
jettä jääpi maifte.

8 a jitten £änfi«@uropan fanfoitia mietä on jäästöjä 
teh*h loman ajan maraHe. SRanSlataifet täSjä lopben fei» 
jomat enfijijaSja: plfistään jääStöpanteiSja on peiliä tai» 
teen pantuna noin lolmetupatta miljoonaa, ja nämä märät 
— je puomattaloon, — omat enimmältään mäpämaraiS» 
ten tattetulfia; miljoonien omistajat omat miltei lofonaan 
taSfun uttopuotetta. Äeslimäärin tuteelin plfi jäästä’

—



panttifirja jota miibennelle ranSfalaifelle. SJiuualla iöp* 
tt)t) fantallaifia fääStömaroja; feStimäärin tetemät fää§tö= 
panttiroarat nptpään noin 80 Suomen morffaa futatin 
englantilaista, 100 marftaa tutafin faffalaista ja 125 
marttaa iutatin poljjoiS-ameritalaiSta fotjti.

SQfitään marfinaiSta mertauSta tämmöisten maitten 
ja Suomen mätiilä ei tietpsti fomi tepbä, mutta ilafiut* 
tamaa on fumminfin huomata, että meibänfin rnaaSfa on 
aitojen tnlueSfa moitu uutteralla ttjöllä faaba ntaanmilje- 
Iptfen ebeflptptfiä fuureSti muuttumaan. Suomen fentieS 
etemin taioubentuttija miime mnofijabatta, professori ip. 
31. ©abb on erääSfä m. 1785 jultaiStuSja tirjaSfa IaSte-
nut, että SuomeSfa filloin fatfi fatonmotta, f oi me niuf- 
taa, neljä teSfintertaiSta ja torteintaan p f f i ppinä rnilja- 
muofi feStimäärin fuului muofitpmmeneen. fpistoriallifet 
afiatirjat of ottamat, että tämä lastu, niin majentama tuin 
olifin, ftfilä oli tobettijuuben mutainen, ja mitä fauem- 
matfi me fiirrpmme taaffepäin menneifiin aifoiijin, fitä 
epäebuHifemmilta olot tuntumat, dioina fuuluifina muo- 
fina 1695—97 taifi fuubeSofa fittoiSta Suomen tanfaa 
tuolta nältään ja fen tuottamiin tauteihin.

SKiten npfpaifaa muuten armoSteleefin, mutta testi- 
määräijeen muobentuloon näfjben je epäilemättä on mo-
nin terroin [opbuttamampi tuin nuo muinaijet ajat. 28oi- 
pipa feSfi-itäinen juomatainen jo omien muiStojenja amutla 
tulta fiitä felmitte, että olot muofijaban teStipaitoilta omat 
ehtineet juureSfa määrin ebiStpä. ©imätpä filloin olleet 
äimän IjarmaSfa ne feubut, joisfa mäestöstä jotu ofa tuon 
tuoStatin fai pettuleipää fpöbä, mutta npt on fiinä tofjben, 
Sumalan liitos, äimän toifin. Silitään fetlaista tatoa 
tuin m. 1867 fattunutta meibän ei enää tarmitfe pelätä,

28 .
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fittä jo§ famantaifet luonnonilmiöt otoatfin mapbottifet, 
o (taan paljon paremmin »arastetut niitä maStaan taiste-
lemaan. Stfe mitjetpStamat omat fen jätteen fuureSti 
ebiStpneet; emme enää riipu petfäStä mitjanmitjeipffeStä 
emmefä liioin ppben tai fapben mitjatajin meneStpmifeStä 
tuin fittoin. Sitä paitfi pffitpifiltä on patjon tarttuneita 
fäästöjä ja mattiotta on taajaSfa rautatiemertoSfa ntap- 
tama feino pahimpien maurioiben torjumifeffi. äärettö-
män moneSfa fupteeSfa jopii fptlä olojamme parantaa; 
täpbettä tarmotta meibän täptpp tpöSfennettä eteenpäin 
pääStäffemme, mutta ainatin npfpifettä polmeltq on fe tur- 
mattinen tunne, että fittä efi-ifien tpöSfä ja taitoffiSfa on 
armaamattoman armotaS perustus maStaifitie riennoille 
tarjona; famoin moipi tiettämättömäffi tofiafiaffi fatfoa, 
että tatonbettinen tepitpffemme jofaifen muofifpmmenen 
tutueSfa marmaSti joS f op ta pitaaSti on täpnpt eteenpäin.

SBenäjältä toifin. Sieltä töptpp äärettömiä alueita 
mustaa maata, niin iutfuttua tfpornofiom ’ia, jonfa 
ebuttifuutta miljanmitjetemifeen ei moi fpttin fiittää; tpön- 
tefijöitä afuu tuotta jämättä alueelta fotme-, netjäfpmmentä 
miljoonaa, joten tpömoimaSta ei moi olla puutetta, — ja 
fuitentin eletään fieCtä furjuubeSfa, jommoiSta ei tamat- 
tane moneSfa paifoin ©uropaa, fuoteepa paraifaa, tu- 
panfittain nälfään! Ippminäfin muofina ollaan tottuneet 
fatoon, jota ©ngtannisfa pibettäifiin latona ilman mer- 
taistaufa, ja papinta on että menätäifen rnaanmiljetpifen 
ebettptpffet, !uten maan omat tatoubentuttijat ja Cirjoitta- 
jat monetta monituifeita tamatta omat ilmoittaneet ja to- 
bistaneet, puononemistaan puononemat.

Siitä riittänee mainita muutamia parmoja tohistut- 
fia. Seubut, joisfa mietä tämän muofifaban atfupuotiS-



tolia feputtiiu [äännöllifegti [aataman tplmöStä 20—30* 
fertainett määrä, omat fitten tulleet äimän toifeniaifeen af e* 
maan: tämän muojifaban feäfipaifoilla fuubesfin fatojpmä 
fai fäpbä ppmäStä [ahosta, mutta npfpänfä ollaan tpptp* 
mäifet, jo§ 4—5=fertainen [ato [aabaan. SJiuStanmaan 
alue, niin luonnon fiunaama tuin [e onfin metrin ~tapi 
metrien paf[ui[ine ntultaferrof[ineen, ei enää miljelptfe3[ä 
ole ebellä i[$opjoi3=Si8enäjän taruja [eutuja, eitä taifinfaan 
mebä mertoja itämeren maailmoille, jo§[a maaperä pleenfä 
täpentelee fitä mitä (Suonten ebutlijimrnisja miijafeubuiSfa 
näpböän. SDioitegfa [eubuSja, rnisjä entifinä aitoina plei* 
feSti ja ppmällä mene§tpt[ellä miljeltiin mepnää, on 
fiitä luomuttu, fosfei mainittu miljelpg enää formannut 
fiemeniä ja tpötä. (Srääsjä piirifunnasja, Samaran Uto* 
moufisja, on teptp tarfat tutfimutfet puolen muo[i[aban 
muobentutoista, ja [illoin on pamaittu, että 1840* 
lunnilta fuului folme; 1860= ja 1870=lumuitla neljä ja 
1880=IumuHa miifi puonoa [atoa muofifpmmeneen. Sa* 
mantaifiin päätöffiin on ntuuallafiu tultu.

SJtitä tämä merfitfee, on pelposti täfitettp.
SBenäjäu mäe§tö tammaa muotuifeSti ppbellä profen* 

tiliä; mäpintääntin [amalta määrällä pitäifi fiis miljan* 
tuotaunontin muotuifeSti tarttua, jos SBenäjä taptoo pitää 
afuttaittenfa ra ro it[ e mi [ estä puolta ja [amaSfa ppjpä @u= 
ropan milja*aittana, — mutta npt miittaatoat enteet 
äimän päinmastaijeen [uuntaau: mäestä tammaa, mutta 
raminto mäpeneel (Sitä täg[ä main ole fp[pmp3 marfi* 
naifeSti maata miljelemän luotan toimeentulosta; maaraha 
omat meltein laitti muuttin elinfeinot. Sillä mientitama* 
roita SBenäjäHä titsfin on muuta tuin rnaanmiljelpijen 
tuottamia; tuonti ott [amasfa määränä tuiptuma tuin



maan mientitamarat mäpenemät, ja famallaifeen lamatilaan 
fuin fofo ulfomaalainen fauppa joutuu fotojen fattueSfa 
Senäjän teoHijuuSfin, mitali fe jalostaa tnaanmiljelpfjen 
tuotteita. §>uono muofi on fiiS SBenäjäHä miltei fofo 
tatoubeHifen elämän turmio, — fapafoitfijat ja foroufiS-- 
furit maan omat filloin ppmäSjä ajemaSfa.

80S fitä mastoin faifi jabon fäännöttiStä feSfimää- 
rää ebeS ppbellä jpmällä fopotetuffi, niin tämä ebiStpS 
alpaifimpain pintain ja furSfien mufaan jo riittäisi enen-
tämään Söenäjän muotoista fanfatlismoittoa tupanneita 
miljoonalla marfalla, joten pelpoSti moifi IpppeSfä ajasja 
faaba SBenäjän maltiomefat ntaffetoiffi ja ruplan armon 
entijeHeen! SRutta faufana ollaan npfpään fetlaifeSta 
ebiStpffeStä, — fauempanafin fuin 9'lifolai Im aifana, 
fiffä SBenäjän maanttriljelpS on famaSfa määräSjä fäpnpt 
taaffepäin, fuin muitten fanfojen on 'fäpnpt eteenpäin.

Sämän nurinpuolifen fepitpfjen tobenperäifppttä to- 
biStamat paraiten nuo ppä taajemmat fabot, joista mar- 
finfin 1890-htfit on Söenäjän piStoriaSja pien furfean 
maineen faamuttanut.

Oli fpHä fauanfiit näptp npfaaman onnettomuuben 
enteitä: milloin minfin alueen afuffaat färfimät puutetta; 
muofina 1872 ja 1879 ajema jo oli Söenäjän paraiSfa 
miljafeubuisja puoleStuttama, eifä pffitpisten antama apu 
riittänpt puutetta poistamaan. Sarffanäföifet armoStelijat 
puomauttimat fiitä maarasta, jofa oli läpeStpmäSfä, joS 
ppä mentäifiin eteenpäin jamaan fuuntaan fuin fiipen asti, 
— mutta mitäpä maroituffiSta, futt tuSfin 4/s maatarnil- 
jelemästä mäeStöStä ojafi lufea, fiitä pupumatta, että ueit- 
mojen noubattaminen ei olifi muntenfaan ollut peippo. 
©rääSjä 1880-tumun aluSfa painetuSfa tieteellifeSfä teot-
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jeSfa fanfantaloubentutfija Söiattpau laufui, että joS SeSfi« 
SSenäjäHä ppä j out un muofiipmmenen ajan jatfettaifiin 
1’ainaa rpöstömiljelpstä tuin fiipen asti, n iin  ainainen 
tatoubeilinen pämiö ei enää otifi roältettämiSfä. 
©amaHa muofilpmmeneKä jaatiinfin ufeaSfa fumernemem 
tisfä entistä fomempia latoja fofea; muut muobet olimat 
puononpuoleifia.

SOtutta fitten tuli muofi 1891, jonfa tusfaStuttamiSta 
oloista tulemattomat lirjoittajat, Ssjajeff, Sermoloff, ©iin« 
tper, SDiilailoff, giebler, Slbramoff, ©temeni, StJioltftjauoff, 
©cparapoff p. nt. omat mitä miHälin tamalla antaneet 
feiflaperäifiä tietoja, ©illoin tato oli niin pieinen että 
17 fumernementtiä, toifin fanoen 30—40 miljoonaan nou- 
jema mäeStö, pptailaa fai mitä fomimrnan päbätt laupuja 
tuntea: pittiin ailoipin fillä ei ollut leipää laifinlaan eitä 
muita lelmollifia ruofamineita, ja mielä mäpemmin jääs* 
töjä, joita olifi jopinut ottaa amulfi. Suonnottomaan 
ramintoon täptpi fiis turmautua, ja taittialta fuului pir« 
mufanomia, fuinfa lamantauti, ferpuffi p. m. pämittämät 
taubit lorjafimat jaaliinfa armottomasti, ©uurelle ojalle 
tätä aluetta tuli fetin onnettomuus lifätji, että peinänjato 
niin itään petti, joten pemofet ja farja ofittain täptpi tap* 
paa; ofittain ne fortuimat nälfään. pintaa ei moitit niistä 
jaaba minfäänlaista, lun mppjiä oli Ipmmentupanfittain, 
ostajia ei enfiniään; niinpä elullain luin pailottaitt mä« 
peni miibenneffitoista ofalfi entistä määräänfä, josta jpn> 
tpi lomin tuntuma lanfallistappio. Sioin 40 miljoonan 
rupian määrä maltion maroja lienee mainittuna muo= 
tena jäänpt fuorittamatta, — fiis jumma, jota maStaa 
©uomen maltion fapbette muobelle tulemia tuloja.
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Sitä onnettomuuben malja ollut [itiä tppjennettp 
Sotuin puon.ofji tuli feuraatoan muoben jato, ja färfimpS= 
ten fuffuraffi tuli ibästä f oleta, jota parin tuuoben fu» 
lueSja teli tupotöitään,. erittäinfin föppimpien timeisjä. 
Sitten jeuraji pmpän parempiafin mitofia, ei fumminfaan 
ppmiä; rnäpä toäliin tuli luin tulitin fotoja, jotta pieniffi 
fagottiin, jolleitoät läjittäneet muuta tuin pari fumerne* 
menttiä, jiiS ©uotnen tuäfilutuun määrän fafjiu, toimin 
terroin! 3a tu. 1898 tuli jälleen lato mitä anfarinta 
laatua, epfei täiselleen niin laajalla alueella tuntuma tuin 
1891 muoben, mutta tuntuma jeniin täpben että je top* 
tafi ennestään föpptpnpttä, peifontunutta polmea. Suu 
feammat malitutjet tuin tosiaan ennen fuulumat npt pii 
maltatunnan; fuulfaamme miten eräs oloja läpeltä fatjel< 
lut menäläinen ijSeterfmrgjfia SBjebomoStiSfa tumaji ajemaa:

„Sptfp on laSfenut SBenäjän äärettömän tajangon 
pii. gjöllä — läpitunteumaton pimeps. ijJäimällä — 
jumuinen, parmaa, jurunpainama pämärä. Soitto ei näp 
moiman perätä rastaasta, jairaaloijeSta unestaan. 9taS= 
faat äärettömät pifmet fiitämät päimin ja öin jpnfän mai= 
jeman pii, roiiffoja, fuufaujia. hiillä ei ole loppua. 
Sfäänfuin jamu palaneista fpliStä lemiämät ne SSenäjän 
äärettömän tajangon pii. 3a tuloSja on faupea taimi.

Sotainen, fenellä moimaa on, fiiruptaa pafenemaan 
tästä farnmottamaSta luonnosta. SJtuuttolinnut pafemat 
lämpöä ja matoa. Sptnijet pgfenemat faupunfeipin. Siellä 
on liitettä, jieHä on elämää noiSfa uubenaifaijiSfa Sabp= 
Ionin jälitelmiSjä; jieHä on luonnonlapjoja, tietoja, fau= 
neutta, rapaa.

SOtutta raSfaaSja pimepbeSjä äärettömällä tajangotla, 
aroilla ja metjiSjä, parmaSja olemien iplien furjiSja ma*



joiSfa, jotta otuat tofoontuneet parruun tuin jäifäptpneet 
lampaat — jieltä uufutaan porrofjiSja, peräämättä, fat= 
raaloijuuben unta. Siellä ei ole elämää, ei maloa, ei 
iloa. Slimot ja jpbän jäprnettpmät, fuiptumat. ®ofo 
fufupolmet fuimettumat pengen ja ruumiin puolelta. $ätä, 
taitamattomuus, pirnepS ja tptmpps tufepbuttamat taiten 
näiSfä töppiSjä, unopbuijeen jääneiSfä tpliSjä. @i ainoa« 
talaan lopbutufjen eitä toitoou janaa luulu. Jarmoin, 
parmoin fuuluu npfpään SBenöjän maafeubuKa laulua ja 
iloifia puubapbulfia, mutta euimmäljeen puolaulfia ja ma« 
litutfia. Siellä puuttuu luottamusta itjeenfä; fieltä puut« 
tuu plemää ja pupbaSta jumatanpelfoa, jota antaa lop« 
hutusta maimaSja. taiten tämän lormaa altuperäinen
taita-uSfo. Spmineu ei täällä ole luonnon perra, maan 
onneton, turmaton, laiftien ppltäämä lapfi. .£>än elää, 
tituu ja lärfii ja luolee loputfi raupatlifeSti ja äänettö-
mästi. hänellä ei ole fetään, joufa puoleen tääntpifi, jopon 
luottaifi. Aulapa je olififaan! SuuriSfa perraStaloiSja 
eletään meluten ja iloijeSti. ÄeSfiufertaifiSja ajatellaan 
marfin mäpän läppien majojen afullaita. pieniijä on 
Ipllin ajattelemilta fiitä, miten itfe moibaan tulla toi-
meen. — ---------------- —

Splfpllä maajeutua rafittaa ifäänfuin painajainen 
— merojen ajatteleminen. Siiiltä ei jaaba mitään rau- 
paa. Spoliifl tullee pmpäri ja tiroo itjeänfä, talonpoitia 
ja toto maailmaa. Söeroja fen tuitentin onnistuu ainoas-
taan ofittaiu jaaba totoon. Otettatoon maan tatamarit« 
toon pöffelien turjat talouSfatut, ajettafoon nälällä pibettp 
tarja marffinoille, joSja tplän toronfiSfurit ostamat jen 
polfupinnaSta — laitti on pptä turpaa.

Äanfa on fäpnpt inrjaffi. Oi, miten je on tuiptu-
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nut, ijeifontunut, puotaitettat talonpojat. Su tibuttajat 
lutievoat pmpäri, juuttumat, pautfuttat, mutta itman tm 
toéta. Sipein fuitenfaan moi antaa toto tpläfunnatte 
raippoja. Suutta jotatuta on rangaistatta — ja niin 
otetaan tptänttanpin iiinni ja tprmään: „fiitä faat, tun 
et peri meroja."

SJhitta talonpojat ajeteptattat tptiéjâ, nätiStpneinä, 
tptêtpneinâ, puotktuEuijiêfa. £>e eitoät tee tpötä eimötfä 
lepää. Sontintaiêten epäfetmien ajatusten ibut muoroin 
piStämät efiitt muoroin tuiptuttat peibän fepittpmättömisjä, 
jimiétpmâttômiéfâ, mäfpneisjä aimorautoiêfaan.

Sltatutoijuug, petonataijuué omat taittamaan päin. 
ïpot jäämät teiemättä, tatoué joutuu puuningotte. Si 
mennä ebe§ päimätöipin, ttaittapa fiipen otififin titai* 
juntta täpijeubun tiloitta. Syitäpä marten finne rnentän 
fiinfään — faétumaan ja palelemaan turjan topeetan 
tätiä.

ÜDÎutta taitti ei tuitentaan nutu eitä ote porrosti-- 
taéja Söenäjän iptiëjâ. Ohutta mistä atfuuoista toistaa 
fangen tirtaé mato, jota tuntee läpi pimeän, ne omat — 
fapatoiben atfunoita.

ättitji ei näitä otiji täältä ttattoittaan? Söiiffi je ei 
pataiji tänne, alati, mätttämättömästi? Säällä on jen 
tepto. Määttä on jen matta."

■

II.

SSaifeaita timtuifi luottaa näipin päätötfiin, fuinfa 
pätettiä tobiSteita annettaneentin, jottei otiji tarjona jeti> 
tp§, mitenfä näin on moinut täpbä. gjpteiSfunnattijet
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feifat ja ihmisten toimet omat maifuttaneet paljon tuon« 
toon, tuHafjeen aitoinaan jen maStamatfutuffen ataifefji.

krimin joban perästä, jota niin moneSfa fofjben 
tefee fäänteen SBenäjän uubenaitaijeSja fetjitptfeSjä, jeu* 
rafi juuri mapautuS: maanorjuuben ifiroantja ieS murreP 
tiin. S£ämä jpmätle maituttama muutos on täSjä Iä£)tö= 
Io£)baifi otettama.

18604umun aiuSta asti noin fpmmenen miljoonaa 
tatonpoifaa pfjtätfiä jäi rumeta itfenäijeSti talouttaan £)oi= 
tamaan, omistamatta niitä tietoja taf)i fitä pääomaa, jota 
fiitjen ja tiiatenfin maanmitjetpfjen parantamifeen otifi 
ollut tarpeellinen. ©papan Reille annettu maatafaan fpt= 
titji. puolet jaimat „palstatilan netjännetjeen" ttjptpä. 
9tiin oli jääntönä SBenäjän mitjarnimmaSfa fumernemem 
teisfa, joSfa maa oli tallista.

Diptpään otot omat eriiaijet eri maatunniSja, mutta 
eimät ote atfuperäijeStä parantuneet: päinmaStoin. Smtom 
pojista 30—60 projenttia mainitaan oleman fiinä titaSfa, 
ettei Reittä ote tuin beSjätiini talji tatfi futatin „remifioo* 
nijietua" fopti. SeSjätiini maStaa joteniin tarlaSti pfjtä 
peptaaria eli tapta tpnnprinataa, eitä tofiaanfaan moi näin 
aptaisja otoisja toimimatta luotatta obottaa jonottamia 
toimia ntaatalouben parantamifeffi, — eipä liioin tun muo» 
jijatoja feStäneen orjituben perintönä on jetin epätotta, 
ettei Söenäjättä töpbp matistunutta rnaatamitjetemää feSfi= 
tuottaa, Suurtilallisten ja pienititattiSten mätiCtä on 
jtjmä, plipääfemätön juopa otemaSja, joten jätfimmäijet 
eimät moi ebeiliSten ejimerfiStä junreSti foStua. Ulfomaan 
efimerfti ei ote otemaSjafaan tanjanlnoffaa marten, jota 
ei tue iirjoja eitä fanomateptiä.

3a jitten pari jeiffaa mietä on maiteufjia enentänet.

y  '
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©nfiffi ifitoanfja flamilainen ppjejSomaifuubetj 1̂[{|«j^giT 
felfi uubenaifaifet tulfuneumot. j

gjpteiSomaifuuben periaate jon tietpsti maanomaifuu« 
bett alalta turmiolliiempi luin itiSfään. Senpä-tupeaifi 
panemaan maroja ja muofifaufiit maimoja parannutuin, 
joilta ei jaa ppötpä itielleen että' ontatltlleen ? 2)pteiS» 
metfien fäpttäminen meillä ©uomeSfa on fpllin fpllätfi 
ofoittanut, että oiatlifet tiiman prittämät tutin ottaa pp» 
mäffeen mitä muutentin tulifi fulutetuffi, tun ei lain tur» 
maamaa omiStuSoifeutta ole. SBaitfa eräät tiebemiepet 
ppteen aitaan tiittelimät menäläiStä ppteiSomaifuutta m et» 
rattomaffi, ollaan npfpään fefä tieteenä että fäptäntiöSfä 
felmiltä fiitä, ettei moi SBenäjäHä enemmän tuin ntuual» 
lataan obottaa maalaiSolojen ppfpmäistä parannusta, en» 
nentuin maa on niin jaettu, että tutin tilanhaltija tietää 
mataalla omiStuSoitenbetla pallitfemanfa fen palstan, jonfa 
fpntää. StfeStään felmää on, että jaon fen lijätfi tulee 
olla järjeEifen, niin että tuutin tilanhaltijan tilutfet 
omat ppbeSfä tahi pariSfa jaffoSfa, eitä tpmmeneSfä, 
partfpmmeneSfä, niin tuin npfpään tuutuu oleman afian 
laita.

£äntä taitfi ei täpempiä felitpffiä taipaa. ©itä 
mastoin tulija fppStä moi ouboijua mäitettä, että uuben» 
aifaifet tulfuneumot muta otifimat joubuttaneet menäläi» 
fen rnaanmiljelptfen tepitpstä nurjaan fuuntaan. SJfutta 
outonatin tämä mäite toben fifättää. SBoipipa ppmäätin 
feinoa määrintäpttää.

Santaan aitaan tun SSenäjän rnaanmiljelps orjien 
mapauttamifen tantta tuli ipan uuhelle tannaUe, famaan 
aitaan tun fuurtilallifet fabottimat puotean orjantpön, ja 
talonpojille mipboin miimeintin mpönnettiin oifeuS itfenäi»



jeSti maatitffanfa paltita, — oifeuS jota fje matitettamaSti 
eimät Menneet oifeatla lamatta fäpttämään, — juuri ja» 
maan aitaan attoimat pöprptaimat pteijemmin futfea SBe» 
näjän tufemattomiSja jotitoiSja, ja ristiin raatiin mattafun» 
nau läpi rumettiin rafentamaan rautateitä. $ari nume» 
roa riittää ojoittamaan, tuinfa nopea tämä fepitpS oli. 
@ijä»3Benäjältä 1850 lumutta ei o tilit liitteettä tuin jata» 
määrä pöprpmenettä, mutta tätä nptpä niitä on puoti» 
tointa tupatta. Stautatiet, jotta 1858 otiioat pituubet* 
taan 700 fitometriä, tetetoät nptpäään noin 40,000 tito» 
njetriä.

Xärnä tepitpS atoafi uubet urat jtitanomistajitie: ra» 
pa»anjioita tarjoutui, joista ei ennen ottut aamiStuStafaan. 
3a fämi futen nopeasti taSmamien tulojen aitana tamat» 
tifeSti fäppi: fatunnaifia ajianpaaroja pibettiin jäännötli» 
jinä. Sutupolmi, jota ilman omaa anfiotaan fattui peri» 
mään mitojijatojen fääStöjä, rupefi niillä utjaitemaan 
itään tuin olifimat otteet jen omia maimannäföjä. 3top= 
feaSti fututettiin fortojen faneja ruitjas oja pää»omaatin.

Sijä-SBenäjän mitjapinnat otimat fitä ennen iutfu- 
neumojen puutteena otteet luonnottoman atpaifia, mutta 
maaitmanmarffinain m ai hitusten ataifitfi tuttuaan ne topo» 
jimat nopeasti. SBuofina 1881—83 oli mipboin täSfä 
fopben plimntiileen tuttu. SSepnänmitjeipS oli fitlä mätin 
tullut ebutlifimmatji teinotfi rapojen anjaitjemijeen, ja 
tnumeentapaijetta innotta fiipen rppbpttiin, maitta jatttaSja 
jonbuttiin maarattifeen fitpaituun Slmerifan ja 3«bian 
tanSja. Samat maifuttimet maifuttimat maanonttStuSfeif» 
foipintin. Söitjetptjeen fetpaama maa oli ennenfin m lis-
taamaan alueella ottut juures ja armoSja, mutta fun jitä 
alusta asti oti juotu talonpojille pien niutaSti, ja mäeS-* V
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toit faSmaeSfa tpöntefi jäitä, ppä enemmän oli tarjona, jotta 
eimät tooineet omaan matoon fplmää, atenimat tpöpal- 
fat, mutta fopofimat arentimaffnt famoin tuin miljanpin- 
natfiu.

Jämäpä fpnnptti ajaffi marfinaifen puijauffen maan» 
miljelpffen alatta. Sotainen tilanpaltija rienfi ojaanja 
perimään fiitä fultafateeSta, jota tuli. lastasta itiötä, 
tietoja, uubenaifaiSta miljelpStapaa ei muta tarmittu rifaS» 
tumifeen; oli main tarmiS omalta tai>i muofraajain ttjötiä 
faaba peltomaan aluetta laajenemaan, fitlä famaSfa mää- 
räSfä muta tarttui riffauSiin. 8a pämmäStpttämällä no- 
peubeHa laitumet, niitpt, metfät, puonot muorinotfottin 
rnuuttuimat pelloffi. Sääntönä oli pian, että noin 70— 
80 prosenttia foto alueelta oli auran alaifena, joStuSpa 
88 talji 97 profenttia! 9täptti fiitä tuin foto SBenäjä 
muuttuifi ainoaffi pelloffi tapi puutarpaffi.

StJiutta tallusti oli tämä ebiStpminen maffettu.
^aiffialta fofemuS ofoittaa, että ppmin järjeStetpSfä 

maataloubeSfa fuurempi oja miljelpffen alaista maata on 
repun faSmattamifeffi fäptettämä, pienempi leipätarpeen 
tppbpttämifeffi. Siiittp on pellon äiti. SJtiSfä farjaa 
riittämästi pibetään ja funnollifeSti poibetaan, fiellä faapi 
petloStafin runfaat lapjat. SBoimaperäinen mitjelpS antaa 
maalle tafaifin minfä ottaa, mieläpä enemmänfin, ja far- 
tuttaa aitaa mpöten fen miljamuutta.

SBenäjällä fitä mastoin fäännettiin fääntö plöSalaS. 
Sun maa terran main oli auran alle tullut, niin fiitä 
armottomasti fisfottiin laipo laipon perästä, mitjaa, öljp- 
fasmeja, pamppua ja petlamia, jotta tamattornaSfa mää» 
räSfä peltoa laipbuttamat. Umpeen luotiin fuuret ojat ja 
roiemäritfin, joita mpöten ennen oli mettä lemitettp laa-
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jemmille alueille; tyf)jinäf)än tatoallijeSti olimat, eifä tai)- 
bottu jitäfään tuettaa maata jättää täyttämättä. Äefantona 
maa jät olla jofa MmaS muofi, mutta iannoitetuffi fe 
et rnoinut tulla jilloinfaan fiitä yffinfertaifeSta jyystä, 
ettei ollut lantaa, ei ainafaan tarpeeffi. @i näet ollut 
farjaa.

SDiattijaei jo muonna 1883 fummaSteHen yuomautti, 
että farjan ja pemoSten iufu SBenäjällä paifoittain oli 
mäyenemäSjä, äimän mastoin luonuollifeit iain maatimuffia, 
mutta fittemmin tämä tafaperoinen fefjitys maSta on täy- 
beSfä ntääräSfä tullut näfymiin.

ältuStanmaan laaja alue on nyfyään juurefji ofafji 
jiinä toimottomaSja tiiaSja, ettei ole laitumia eifä niittä- 
mäSti nauta- tai)i fjemoSfarjaa. SJtuutamat tilaStoHijet 
numerot maiaijemat afian tilan, puolan maafunnat omat 
paremmaSfa tiiaSja; fiettä tulee noin 55—56 yemoSta j a ' 
eluffaa 100 beSjätiinille (eli 109 IjeytaariHe) miljelys- 
maata, mutta muStanmaan alueella ainoastaan 20—25! 
«Suuri jouffo talonpoifaistiloja löytyy, joilta fotonaan 
puuttuu yemofia tal)i leymiä, mieläpä joSfuS fumpiafin! 
Sarnbomin, hurstin, Orjolin ja Samaran fumernemen- 
teiStä ejiintuobut lumut ajoittamat, että m. 1888 noin 22 
projenttia fofo lumusta talonpoifia ei omistanut yemoSta, 
ja että 13 profentilla ei ollut nautafarjaa! 8a tämä nur- 
janpäinen feljitys on marjinfin miime aifoina jaanut maul)- 
tia. .puonefuntien lufu lijääntyy, mutta Jjettmjet ja farja 
mäfjenee, ainafin jupteellijeSti.

8a eräs toinen ajiantuntija tämän jurfean fumanf- 
jen mafnoistaa: jymäHä furulla ja yämeten, malittelee £)än, 
täytyy jofaijen menäläifen ntaanmiljelijän ajatella, miten 
miinteijinä muojifymmeninä on farjaa pibelty. <̂ e on



fabonnut tietämättömiin; misjäpä nuo Oriomin, SBojeifo- 
min, ipamlomin, SBprufmmin ja muitten fuutuijat jiitoS* 
taitoffet, jotta ennen olimat SBenäjän ptpeptenä? $oiSfa 
omat juuret lammaslaumat, joitte aromaat tarjofimat mer* 
rattoman laitumen, poisja tatonpoifaisfplien tufuija tarja; 
faiffi on „mepnäfuumeen" poureiSfa tullut upratuffi. .‘pe= 
moStofin on jupistunut niin mäpäifefji, että on maifea 
faaba tarpeetiifet työt tepbpiffi.

Jämänpä tätjben foetuS ontin ottut monin terroin 
tuntnmampi, fun tarjan riittämättömät joufot repun puut« 
teen täpben mietä mäpentpimät, joto ne fitten omat taa» 
tuneet ja tulleet fuopatuiffi tapi omat mppbpt tipan tapi 
taljan pinnasta, ^erpeette, jota pernojen omisti, ei m. 
1890—91 annettu pätä«apua, je fun mufa itmanfin oli 
jotafuinfin ppmäSjä afemaSja, mutta fpttä nefin onnetto* 
mat jaimat puutetta färjiä. SJtoneSja fptäsjä oli jo tai-
men feSfimaipeitta puolet pemojista fuotlut nätfään tapi 
tuttut tapetufji, jotta moifi taljat mppbä. ffliuiSja fptiSjä 
oti jääneitten pemoSten tufu ainoastaan 8—9 jabaSta, ja 
jama furjuuS näpttää mattinneen fofonaijisja fumernetnem 
teisja. Jämän täpben tufemattomat titanpattijat eimät 
ajoisja jääneet fptmöänjä tepbpifji, jeiffa, jofa etupääsjä 
lienee fppttä jiipen, että 1892 muobeit jato tuli paljon 
puonommafji fuin ilmoista otiji moinut obottaa, mietäpä 
5—6 fumernententiSjä täpbetlijefji fabofji. Ifplmön mpö* 
pästpminen paritta päimättä ratfajee näet ufein SBenäjättä 
ppmän muoben ja fabon mätittä.

harjan ja pemoSten mäpenemijeStä on tietpSti feu- 
rannut, että lannoittaminen on tuttut ppä puonommafji. 
§nono je oli ennenfin; pari jataa teimiSfää jontaa oti 
fäptettämänä, miSjä otiji tarmittu 12—24 fertainen



määrä. 3J?eifäläifen on fuoraStaan maifea uSfoa, mitä 
tuotettamat firjoittajat täSfä iofjbert fertomat, mutta toi- 
felta puolen meillä et ote fpptä epäillä tietojen tobenpe- 
räifppttä.

Suottaen tnuStanmaan fprnien multaferroSten ammen» 
tamattomuuteen näpttää ppteinen fanja ®eSfi-28enäjätlä 
joffeenfin pleifeSti f a tf oman laratoittamifen fotonaan tar» 
peettomaffi tpöffi. puitten puutteena lämmitetään pien 
feSti fonnalla; pienestä rapatuloSta mppbään fontaa rna- 
rattaille, j. n. e. ^uptaubeSta ei pibetä enfinfään lufua:
jofainen tefee tarpeenfa mipin main fopii, aiban taa, ¡nop-
paan, tien miereett, — ei fuitenfaait pedolle, mitä ntufa 
olifi fpntiä; pppsfäpuoneita ei tunneta nintefftfään. g)Cfi 
firjoittaja teroittaa ferta toifen perästä lufijan mieleen, 
„ettei lannoitus ole pelloille paitaffi", ja taptoifi afetulfilta 
määrätä matojen fpmppttä; toinen taptoifi anfariHa afe= 
tuffilla ja rangaiStuSmääräpffitlä estää fonnan ja tuplan 
fafaarnista teille ja tabuille; folmaS luulee olojen fitlä 
paraneman, jos maamies olifi melmotliuen aina, fun on 
tamaroita tuonut faupunfiin, täpttämään rattaat tapi reen 
fonnalla! ©iitä laitti omat pffxmielifet, että fontaa on 
faiffialla, paitfi tniSfä fen pitäifi olla, ja tietpSti tämä 
afianlaita on fuureffi roapingoffi maanmiljelpffelle.

main ottaa maasta laipoja antamatta fille mitään taiat- 
fin, lopulta on tepnpt noitten maailman tuutujen multa- 
ferroStenfin riffauffiSta lopun 1 ©iinä onfin jo riittämästi 
felitpStä SBeitäjän rnaanmiljelpffen ppä papentpaan lanta- 
tilaan, jos ei muitafaan fpitä tunnettaifi. SDiaafamaran 
fpmemmistä ferroffista ei ole apua, fun plimmäinen fer- 
roS on fuurimmatt ofait moimaanfa menettänpt.

Sttntmafo fitte että tämmöinen miljelpstapa, jota aina
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SRutta onpa mietä muitatin erefjbyffiä teE)tt». Kat= 
felfaamme wain, miten 28enäjän tanfa on ijoitanut met» 
fiänfä.

SläSfäfin fopben uubenaitaifet futtuneumot omat mat« 
futtaneet paljon; täSfäftn lyyytnäiöinen ryöstömiljelys on 
tei»ntjt muofifymmeneSfä enemmän {»aittaa tuin tentieS iofo* 
nainen muofifata moi parantaa, £>öyryfoneet, jofoljan 
fitten omat mebeSfä tai)i maalta maituttamaSfa, tututta« 
mat patjon polttoaineita, eitä 23enäjä mietä ote rumennut 
yteifentmin tnaanataifia fimi£)iiliänjä täyttämään, ^etro» 
teumia täytetään Kaspianmeren ja 23otgan feubuitla poltto« 
aineeffi, mutta muuten fefä tehtaat että yöyryfoneet ©ifä» 
SBenäjättä fututtamat metfein ytfiStään puita, eimättä nämä 
määrät ote mäijäifiä.

Xuteepa fitten ynomioon puitten mienti, jota on 
fuunnaton. Annettiin tyttö m. 1888 utoS metfätati, mutta 
fe ei ote taitiSfa mattatunnan ofiSfa noubatettamana, fiitä 
put)umatta, että oti paritta mnofifymmenetlä myöpäStynyt 
joS fiEä tat)bottiin papinta IjaaSiauSta estää. 28. 1886 
uitettiin efim. 1,064 miljoonaa fitoa puutamaroita 28ot» 
gaa, ®onia ja ®njepriä myöten ataS, eitä ote fyytä olet-
taa, että fe muofi otifi oflut mitään poitfeuS. ©etiäinen 
tututuS tuntuu, liioin toSfa fe fuureffi ofatfi fofjtaa maa» 
tuntia, joitta ei muutenfaan ote fyttiffi metfää. fRittaita 
fuurtitailifia löytyy tofin jotunen määrä, noita ylimyifiä, 
joitta on taitetta pirstaleita efi-ifien äärettömistä alueista, 
ja ye tietämät metfiänfä fääStää: truuuu fatnoin on täSfä 
totjben yymäSfä afemaSfa, mutta pienititattisten joutot 
omat fitä tufatammaSfa titaSfa.

SBietä fetmemmin rautatietitaSto ofoittaa, fuinfa met-
fäätin tofjtaau on ryöstömitjetystä täytetty. Kat)bentoiSta
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muoben futueSfa fiitä, fun SJtoSfoman fumernernenttiiu 
oti rautateitä laatu, oli jo epbittp fuurimmatfi ojatfi pa» 
fata maapan feit metfät, eitä näitten tulojen fimtauS tain» 
nut oita fuurempi tuin Suomen fifä»ofiSfa 1870» lumutta 
paastotuista metfiStä. Oli fääntönä, että rabbit puuta» 
matoista rautatien attmtuffi tuttua otimat muutamia Unto» 
fia jprfäSti noufemaSfa, mutta fitteu pptä pian jupistun 
mat mitättömiffi; tafaifeSta, järfemäStä fututuffeSta ei 
ollut pupetta. äBuofifptnmeu tapi pari on fiten ujeiSja 
®eSfi»28enöjän fumernernenteisjä mäpentänpt metfien aluetta 
puofeffi tapi foImanneffeEfi. Rautatie, jonfa tutifi olla 
mitjeipfjen famtattaja, ebiStäjä, on täSjä tapaulfeSfa päin» 
mastoin tullut pämitpffen ebiStäjäffi.

Äaiffiatla tämä puute ei mietä tunnu; ^triangelin, 
SSotogban, Stunufjen ja permin fumernernenteisjä noin 
60 prosenttia maasta on metjää. SJtutta marfin mäpän 
apua on fiitä Kesti» faatiffa (Stetä»2Senäjätte, joSja on 
metjää tornin mätjän, ojatfi ei enfinfään. SÖtetfän puu» 
tetta matitetaanfin jo paifeaSti jettaifiSja fumernernenteisjä, 
joisja mietä muutama muofifpmmen fitten, (niinfuitt efim. , 
Stjäjanin fumernementiSfä) töptpi mainioita tammimetjiä. 
Suuren juuri puute fuitenfin on Kesti» ja <Stetä»38enäjän 
lumernementeisja; fiettä metjämaa torfeiutaan on pari pro» 
jenttia foto alueesta. SBattio on fptlä rumennut puita 
istuttamaan, mutta tämä tulee pien fattiifji, eitä fiitä jaa 
fabanneffifaau ojatfi formatufji, mitä jaman ajan futueSfa 
on palattu maapan. SJtitfä äärettömät maifeubet fiitä 
jpntpmät pteifette tatoubeHe, fun ei ote puuainetta muuta 
tuin forfeaSta pinnasta, on itfeStään fetmää.

(Sri piirteitä fofonaifuubeffi ppbiStäeSfä jaamme tornin 
fpnfän tuman Söenäjän npfpifistä maataiSotoiSta.

_______________



Stateli oli ennen maaorjuitben laffauttamilta omii* 
tanut paljon maata, jota orjien tpöttä poibettiin, mutta 
näitten mapauttamifen lautta fe tuli iEjan uuteen afemaan. 
kruunu fiCtoin malfoi fitle juuret lunnaat alueilta, jotta 
jäiroät tatonpoifien pottuun; fittä olifi fiil ollut pää»omaa= 
fin fpttin fpttäffi järjestämään jäljelle jääneen maan mil> 
jelpltapaa tppbpttämättä totaalia. Sotutta juurimmaffi 
ofafji nämä fäteifet rafjat tuplattiin plöttifppteen ja f ai» 
liijin ulfomaanmatfoipin, joitta moni main oppi fotimaa* 
taan paltaeffintaan, ifman että olifi uifontmaalta ottanut 
opetusta, miten omia oloja olifi moinut paremtniffi tepbä. 
Saloni jäi entifette lannalle, miefäpä puononifin. Samoja 
tuloja fuin ennen tapbottiin ppä tiluffilta jaaha, ja fun 
ei orjantpö enää tepnpt jitä mapbottifeffi, rumettiin mpp= 
mään mitä main pelpolti jaattoi rapaffi maiptaa, mitjaa, 
metjää tapi maata. SBelfaautuminen oli mpölfin juojitta 
feino: Slleffanteri III:n aitana perustettu aatelilpanffi 
foetti rappiolle joutaneita pelastaa, mutta olifi itje np> 
fpään auttamattomaSja ajemaSja, jottei jittä olifi tafanaan 
maltion tafuu. StfenäifeSfä taloubettijelfa ajemalfa olema 
plimpltö lienee parmalufuinen merrattuna fiipen, mitä oli 
afian laita tämän muojifaban felfipaifoitta.

ttJiitä talonpoifiin tulee, on fumanS mielä jpnfempi. 
®öppppl on pleinen, — jen tobiltaa muun mualfa ppä 
pltpmä fiirtolailliife, jofa jiinä fopben eroaa SuonteSfa 
pamaittamalta, ettei je ote fääntpnpt Stmerifaan, maan 
SEBenäjän maltafunnan eteläifiin tai itäijiin ojiin. äliuS» 
tanmaan alueelfa on miljelpltä ajettu liian pitfätte, mutta 
popjoifemntisfafin fumernernenteiSfä pamaitaan armetutta* 
maa pataa teptpjen miljelplten peittämijeen autioiffi. ttipt 
futen entijinä muoftjatoina pprfii talonpoika jofa muotena
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tupanjtttain, fpmmentupanjittain itään, iaatioon, etelään, 
ja ejidämme oteroat firjajet jelittämät, että tästä jt)nttjt) 
paljon maifeutfia; feitbut, joiSja ei ennenfään ole mäfeä 
tiiaffi, jäämät tpömoimaa maille, ja fiirtotaijet, mailta 
tietoja fefä pääuomaa, joutumat ujeimmiten juureen tur» 
juuteen. Siladijetiin talonpojat omat maiteaSja ajemaSfa, 
ollen forontisturien madaSja, jotta ottamat tortoa 40—60, 
mutta tamattijemmin 100—200, joSfuS 300 profenttia 
muobeSjal Smlonpoifia marten perustettu maalaiSpantfi, 
jonla tulee helpottaa maan lunastamista, ei ptfinöän riitä 
ja lieneefin marojen puutteeSja, tiiiteen jupiStumifeSta 
päättäen; nouStuanja m. 1886 11 miljoonaan tefi liite 
m. 1889 ainoastaan 31/,, miljoonaa, ©eduista luottoa, 
jota panifii ntaanmiljelijöide maroja parannutfiin, ei oi» 
teostaan SBenäjädä ole olemaSja.

Olemme huomauttaneet, että juurtiladiSten ja pieni» 
tilallisten mälidä on juuri autfo olemaSja; maata roilje» 
lemää jimistpnpttä feStiluoffaa puuttuu SBenäjödä. Sen» 
ties je on jpntpmäifidään^ forontisfnrit, entisten aatelis» 
tartanojen moubit ja ijännöitjijät p. m. omat mäpiteden 
jääneet paltuinpa lufemattomat tilufjet, ja midä tamada 
tämä luotta outin maanja anjainnut, moifi tietpSti obot» 
taa, että je ebeS tulemaSja polmeSja tulifi paremman mil» 
jelpstaman pplmäätfi. SSalitettamaSti nptpijet täpteet ei» 
mät anna jedaijede toimode tufea: ptjimielijeSti laitti 
afiantuntijat moittimat noita juuria ritfautjia anjainneita 
nonjuffaita; ne omat main tiroutjena toto pmpäriStöde, 
fptenemättä onnea tuomaan.

SietpSti löptpp poitteutfia, jotta jopontin määrin 
liementämät ebedämaiuittna jpnifää tuomiota. (Sräät pii» 
mpfjet omat tiettämäSti fatjoneet tunniamajiatji jäilpttää

m
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metfiänfä, itje pitää raajojen titustenja toiijetpifegtä Ijuoita 
j. n. e. «Samotit muutamat plimpifet, freimit Stotftoi, 
treimi SSobrinftp tj. m. omat ifimuistettarnan funnian faa= 
muttaneet fitiä innoita, jotta omat foittaneet miime muo* 
fien fjätää Itementää. ttRitä tatonpoifiin tulee, omat fääS* 
tämäifpps ja raittiuStiife paifottain jääneet jatanjijaa, — 
mutta ainoastaan paitottain. Sen tifätfi näitten rientojen 
taistetu oit fäpnpt maifeaffi jett jotjboSta, että ne ojafji 
omat jtjtunbatt eli tjerännäifppben tanSja ptjtepbeSfä, jota 
liitettä IjatlituS ja oitea-uStoinen papisto fatfetemat farjain 
filmin ja tarmonja tafaa alistamat.

Stnnettafoon poiifeutfitle juurifin nterfitpS, fiitä pian 
faiffi SBenäjän tatoubettifeSta tilasta firjoittaneet fuitenfin 
omat t)i)tä mieltä, että ajema pteenfä on miime muofifpnt* 
nteninä mennet armeluttamasti taaffepäin.

3a fitten täptpp mietä loputji ottaa omituinen, meille 
juomataifiile mennonmieraS nätötopta tjuomioon. (Sbettä 
annetun jpnfän fumatttjen täpbentämifeifi ntainittafoon, 
että SBettäjän iintanata näpttää oleman armetuttaman muu» 
tofjen alainen. Salmet omat tptmemmät, fejät fuumem* 
mat ja foSteubentaSfu, jonta mirfiStämäStä moimaSta faS= 
muttijuttS niin äärettömänjä määräsfä riippuu, on epäta- 
jaifempi tuin ennen. Raittina maailman aitoina, tai» 
tiSja utaiSfa on fuutunut tuota matkusta, että muta 
„tnuinaifet ajat paremmat'', mutta täSjä fofjbett je näf)tä= 
mäSti perustuu tofiafioipixt.

Slitoja fitten on ollut tunnettu, että SBeuäjän joet 
fuimumistaan fuimumat, mapingoffi jefä talaStufjette että 
tiiatenfin taimatiitteette. Pietari Suuretta oli mutjteat 
taimameiStämöt Sifä=3Benäjättä, SöoroneftjiSfa, tttiSfä ntj* 
fpäätt ei ote tuin purontattainen mätjlä, ja „äRatuftjfa
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SBotgan" mataloituminen on ppjpmäijenä matitusmirtenä 
SBenäjän janomatetjbisfä jota fpffp. äöuoroin tuallitfee 
faupea pouta, muoroin raepuuSfat ja ranffafateet, jotfa 
eitoät epbi maata fpttin fostuttaa, meji fun peti juoffee 
pois. Sltfufppnä teipein i [tn a--at an puononemijeen on epäi-
lemättä metfieit pämitpS, fitiä iuonnon juurena tatoubesja 
metfät omat mitä tärfein foSteuSjupteiben ta jotta ja. 
Äaiffiatta iniSjä maa taajoilta aineitta on metfien juojaa 
maitia, on mätittömäffi jeuraufjefji tuttut, että foSteuben- 
taSfu on tullut jäännöttömäfji.

SPSfi- ja (Stetä-SBenäjältä tämä ajiantaita on tumat-
toman jetmäSti tuttut näfpmiin; maan popjamebenfin pinta 
tuutuu oleman «teltoista jpmemmäflä tuin ennen. Sämän 
taiten jopboSta fasmuttijuuben ebettptpfjet omat äimän 
muuttuneet ja tietpsti paljon maiteammat tuin entijinä 
aitoina. Salmen jättämä foSteuS on mustatuttaan marji- 
nainen aarre, ja mitjetpS jen mutaan järjeStettämä: te- 
määttä ei jaa pptään tuntiataan jättää fpnnettpä maata 
tajoittamatta, jittä famaSfa on armaamattoman tätiisi tai- 
mifoSteuS matojen fautta paiptunut Untaan. Samaran, 
Drenfturgin, SlStrafanin ja Upotin fumernementit, otten 
fotonaan rnetjiä maitta, tarjoomat miljoonan netiömirStan 
temmettpSataa etetä- ja faaffoiStuutitte, jotfa jiten pitfän 
pouban perästä tulemat pämittäminä ifäänfuin fntomatfea, 
tepben päimäsfä lopun maamiepen fauniimmiSta toimeiSta. 
Sopii mietä Iijätä, että muutamat faSmi- ja eläinlajit 
omat Grteiä-SBenäjäitä fatoamaijittaan, mutta että riffa- 
ruopoja jetä mapingollifia eläimiä ja ppönteifiä on tuttut 
jijaan ennen tuntemattomaan määrään, efim. metjäpiiriä, 
peinäjirffoja, n. f. peSjitäijiä färpäjiä j. n. e.
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£ämä laitti on jo armetuttamaa, mutta mätiäpä« 
töiltä erään toifen maatan rinnatta, josta fanomatepbet 
jo muofiipmmenen aitaa omat pupuneet..

tunnettu oli jo ennen, että moniaatta on pebetmäl« 
tifiä paitfoja järjettömän .fäpttämifen tantta teptp mitje- 
tpffette mapbottomifji, fitten tuin fabe on puuptonut pois 
muttaferrotjen; niin itään malitetaan, että aromaan enti= 
nen tipeä peiniffo mitjeiemifeu perästä tuntumaSti parme« 
nee, jopa että mipanta aromaa pian moi totfoffi erämaaffi 
muuttua j. n. e. SJtuita eräät tuttijat, mieiäpä marjtn 
tuotettamat, puomauttamat fen tifäffi, että paitoittain 
@tetä«2Benäjättä on jattunut marfinaijta ©aparamtapaifia 
pieftamprStpjä, jotta omat moineet muorofaubeSja tuteput-- 
taa ujeitten mirStojen fasmuttijuuben, jopa omat peittä-
neet fofonaijet tptättin miijetpfjineen pietatta. Joitten 
jpmien muttaterroSten alta, joitta muofitupannet omat peit-
täneet maaiamaran, tuutuu löptpmän pienon pienoa piet« 
taa, jota joS je terran tulee paijaaffi, auttamattomasti 
uptaa tuulen alla olemia jeutuja marfinaifen erämaan 
furfeatta toptatotta. Suutimnaan fänfirannifto (SuropaSja 
fefä taajat alueet SlafiaSja omat jeutuja, jotta ennen omat 
otteet repemän tasmuttijuuben peittämiä, mutta jotta pie-
tän maitatte päästpä omat afumattomiffi tulleet, fiitä ei 
ote mäpintätään epäitpstä, ja joS uSfattamme Stbrarnomin 
ja muitten tirjoittajain tumautfia uSioa, niin jamattainen 
fottto futemaijuuS otifi (Stetä-SBenäjääfin upiaantaSja, jot-
tei ajoiSja fetfitä apua.

©ettaifet ennuStufjet omat tofiaaniin taupiStuttamat. 
©itiä joS mainitut päätöfjet omat oiteutetut, — ja ne 
jopimat erittäin ppmin niiben pffitpiStapauSten tanSja 
ppteen, joista fanomatepbet muotuijeSti tietämät fertoa, —

3
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niin „pietän ppöffäpS" on fanjattinen onnettomuus, mer- 
rattama fiipen ppöffäpfjeen, jonfa aitoinaan ntongoliiaifet 
tefitoät äBeuäjätte, eitä moi tietää, miten taajatte itntan- 
alan muutos täpimaipinfin maifuttaa. kenties noisfa 
ennuStuffiSfa on jofu määrä tiioittetua; menätäifitte fir= 
johtajille on pteenjä ominaista, että pe ujeiu täyttämät 
fotoin räifeitä loärejä, jaabaffeen paremmin näfpmiin niitä 
epätosia, jotta pe jofo omaSfa maaSfa tapi munatta omat 
puomanneet, mutta jota tapauffeSfa ne tiebot laantumin- 
fattaifista pieffamprSfpiStä, jotta SBenäjän janomatepbistö 
mätiStä on antanut, ppbeSfä muitten famattaisten ilmiöit-
ten fanSfa anjaitjemat mitä juurimman pttomion.

©itiä tämmöifiSjä tapauffiSja fofonainett muofifpm- 
men ei aina moi ppben fefän erepbpffiä tapi taimintpön- 
tiä forjata.

III.

SBenäjätt maataiSotojen onneton tita on erittäin 1891 
ja 1898 muofien fotojen tautia tullut armottomasti pat- 
jaStetuffi, ja fpfpmps jett parantamijeSta on SBenäjättä 
jpnnpttänpt mitffaan ja mataijeman feSfuSteiun, jota an- 
jaitjee meittäfin tutta pääpiirteisfään tunnetuffi.

Jepbpt epbotufjet jafantumat pteenfä fapteen pää- 
rppntään. SOhtutamat niistä tarfoittamat tatonpoifien ntieS- 
foptaista ojentaa ja tointa, muut maabitut toimenpiteet 
fuuiitmat mattion maifutuSataan. Raittia tapi ujeimpia 
toimia marten on fuitenfin mattion mpötämaifntuS ebettp- 
tettp ja mätttämätön. Ottafaamme fiis je puoti afiaa 
etupääSfä puontioon; SBenäjän ppteijen fanjan apbinfo on 
npfpänjä niin maifea, että mattion rnaptama apu jota
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tapauffe§fa on a ja o, alfa ja loppu, jos mieli uufia ja 
omtellijempia oloja ftjnntjttää.

iiäijiunä on huomautettu, että maiti on tuloista mä» 
f)tn oja fäännöllifeSti menee fellaisten tarfoituSten hpmäfft, 
josta pisteinen lait ja ja jen tärfein elinteino ptmtpmät. 
On laSfettu että pleenfa ainoastaan ftjmmeneSofa »aition 
nmotuijiSta tuloista täytetään tuottamien tirtttjSten ppmäffi, 
mutta fiitä ei ebeS fpntmeueSofa tarfoita maanmiljelptjen 
parantamista, mailta SBenäjän maptarnuuS aineellijeSti 
juuri jen meneStpmifeStä riippuu. Sun faiffi maltiotulot 
muobelta 1899 armataan noujeman 3,820 miljoonaan 
marttaan, niin fiitä 1,040 miljoonaa fuoranaifeSti menee 
jotajouttojen ja fotalaimaSton plläpitämifeen; armaamatto» 
maSja ntääräSjä nuo menot fitä paitfi faSmaifimat, joS 
jota fpttpifi, »SSaltiomelfa, jota muotuifeSti nielee noin 
700 miljoonaa marttaa, jefin juuretji ojatji on entisten 
jotien ja fuurmatiapolitiifin perintöä.

9tämä maifeubet eimät ole mäpenemäSfä; pitemmin 
ne omat farttumaSja. SBiijifertaijetji omat maltionmenot 
fefä jamaSja merotfin taSmaneet toInteSja muofifpmmeneSfä; 
m. 1887 tetimät maltion jäännöllijet ja plimääräifet me» 
not 2,389 miljonaa marttaa, mutta 1896 ne jo noufimat 
3,858 miljoonaan, olimat fiis fitlä mälin fopomteet 61 
projentitla. ©ppstäpä etemä menäläinen talonbentuttija 
Ssfajeff armelee taloubettijen tpön moiton menneen maf» 
tionmenojen fuiluun. Ghtnen taiffea mäpennettäföön jota» 
laitotfen menot, janoo pän, muistuttaen jamaSja, että 
maltion turmaHifuuS ei riipu ptfistään jotajouttojen lm 
musta, mutta mpös fanfan fifällijeStä moiutiStumijeSta.

SietpSti maltio itje näin ollen jaa monesti tuntea 
laiminlpöntinfä jeuraufjia. Tanjalle, josta noin 80 mtf»
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joottaa lienee maanmitjetijöitä, et tietysti 40—50 maan* 
miljetpSopiStoa jetä fatfitupatta oppilasta riitä mipirtfään; 
f aitta määrä tulee SuonteSja rnaatamitjetemän tuotan 
ojalle, jota on tuututtaan V40 Söenäjän maStaamaSta 
määrästä. äJiuStanmaan paraisfa jeubuiSfa töptpp ppbef» 
jän fumernementtiä, joisfa ei ote pptään ainoata opistoa 
maanmitjetpStä tai jotatin fen erittjispaaraa marten, ei 
pientä eitä juurta. 3a pätämuoben jattueSja mapinto 
tuonnottifeSti foptaa maltiotatin, jiitä puhumatta että pp= 
mättään muobet eimät tuota jinnepäinfään niin patjon 
tuloja tuin moiji obottaa. SJiitä nptpinen pätä mattiotte 
maljaa, fiitä moimme maSta muutaman muoben perästä 
tutta jeituitte, mutta nätfämuofiSta 1891—92 on meittä 
mirattijet numerot fäjisjä, jotta fpttä omat armottoman 
jetmiä. Ofaffi fiemenjpmien ostoon ja nätfää färfimien 
ruofiintijeen, ojatji aputainojen fnittaamijetta on mainio 
tujen muojien tiementämijefji mattiotaSjaSta tuomutettu 
21 fumernementitte noin 250 miljoonaa marffaa. Sttptpi* 
nen lato raimoaa jetin tornin taajatta alueetta, jonfa 
mäeStö tuSfin oli eptinpt ebettifiStä tärjimpfjiStä toipua; 
marntaan jeniin tuottamat ptimääräijet menot, (josta ntei* 
toinen oja tarmitaan pemöSten ja farjan oStamijeen), moi* 
mat jataan miljoonaan nousta.

StmmattiopetuS ei ote ainoa, jota SBenäjättä taipaa 
parannusta; maittinaijeStipa jiettä pibetään ppteifen fanjan 
opetutjeSta pteenfä puolta. Siiman äStettäin ^etertmrgftia 
SBjebomoSti fumaji tanjanopetufjen titaa SBenäjättä tällä 
lamoin:

„Sieltä täältä, maittapa mietä ppmin parttmSja, fpn* 
tpp peitfopentifiä pieniä toutuja. tttiiSjä taistelemat nimet* 
tömät tpömiepet epätajaiSta taisteluaan. Sieltä ei pätä
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ufeinfäan ole mäpempi tuin moneSfa tmffelisfä. Siellä 
täällä yritetään «fe«mfflfi&a tufufali; mutta fietiäEjäit faiffi 
ijeiäfjtää niin tuimalta ja iiöötHOTtttötfelta. Suurtenfin 
nerojen teotfet omat fieUä tuntemattomiffi typistetyt ja 
muutetut, Ufein tarjotaan fiedä maan toimiotyeita ja 
fimeyttä, tuomitaan paheita, jotta muutenfin omat faifitte 
maStenmietifiä; teoiltaan itfenjä tiettömistä, jota ihminen 
tamattijeSti ei moi faamuttaa. — — —

Sitten on jätettä ainoastaan firtto. Sinne fotoon- 
tuu maatanfa mietettään toifiaan tamataffeen, fatfomaan 
muiben maatteita ja foristeita näyttämään, tuulemaan 
uutifia j. n. e. SKuuten tai myöSfin pitää rutoitta Su» 
mataa. Olla fitä tefemättä on määrällistä, ytjtäffiä moifi 
t)än fuuttua ja lähettää jonfin onnettomuuben. SDtitä tir» 
foSfa opetetaan, je fitä mastoin tamattijeSti tjymin mätjän 
fomettuu elämään taitfa tuutijain fäfitySfantaait. Saar»
nat tatoaHifeSti eimät roljfaife eimätfä tofjbuta, ne fäifäyt» 
tämät maan yf)ä enemmän. Stiutta jota tapauffeSfa moi 
tutin firfoSfa tet)bä uprinfa; fiettä moi elämän rastaina 
ijetfinä itfeä loppuun furunfa, otfa fytmää lattiaa maS» 
taan".

|)t)beSfä fot)ben juuren juuri uubiStuS maStifään on 
pääsjyt atfuun, toimottamaSti fanjan menesty f jeffi. Säpi 
muojitymmeniä oli mäfemien juomien myynti ottut jittä 
taida juojittu, että raittiuStiife oli miltei maljboton. 2Ser» 
raton tutotäybe onfin täSjä fofjben ollut otentaSja: 1899 
muoben futunfiarmioon on miinamero otettu tulojen puo-
leen noin 965 miljoonan juuruijena määränä; runfaaSti 
tämä fumma yffinään formaa mitä jotajoufot rnafjamat. 
SDlutta mäfemien juomain myyntiä otetaan mäyiteHen mat- 
tion fjuoStaan tarfoitufjella, että nautintoa moifi jupistaa,



ja jos tämä pritpS onnistuit, on otettu eijfä maifuttamin 
aSfel uutta tutemaifuutta foljti, I j i ^ h r i ö S _ tt)TattomTen 
nautintoainesten täpuSifiiltii jam asja heikotetaan.

^Rinnatusten talonpojan jimeellijen mflpantufjen tausta 
oliji fuitenfin jetin parannus muiStettama, että t)än tulifi 
taloubellijeSti mapaaffi pfjteiSomaijuuben talleista.

Omituista fpllä moni loenätäinen firjaiiija ei pane 
juurta painoa tälle puolelle ajiaa; onpa niitäfin, jotta 
p£)ä rnielä foettaioat npfpiStä ajiain tilaa puolustaa, toaiffa 
juuri tjijteiSomaijuus estää eteioämpiä talonpoifia paran» 
tamaSta talouttaan muittenfin opetufjefji. ©itä mastoin 
ollaan malmiit ajattelemaan monenmoijia patfofeinoja jetä 
tjolljouSjärjeStelmää, jota ainaifetji piteliji rnaatamiljele- 
mää luottaa alanfäisten ajemaSja. SRpönnettämä outin, 
että pleijeen tiebottomuuteen tatjoen paftoteinoja ufein tar» 
mittaijiin rpöStömiljelpfjen eljfäifemifeiji ja määrinfäptöS» 
ten poiStamijetji, mutta faifista tärfein teino ebiStpmijeen 
oliji tietpsti joS moiji mitä pitemmin jitä paremmin faS* 
mattaa talonpoifia jettaififji, ettei IjplfjouS oliji tarpeen. 
Samoin tarmittaijiin rafjaiaitofjia, jotta foljtuutiifitla et)» 
boitla fianffijimat talonpojille lainoja maanrniljelpfjen 
parantamista marten ja ntuifjin ejiintpmiin mälttämättö» 
iniin tarpeijiin. ©ääStöfaSjat ja faiffi millä moi faS« 
mattaa ajianomaijia auttamaan itjeään on tietysti täsjä 
otettama fjuomioon. Unoljbuffeen joutunut miljamafajiini» 
laitos on mpöS uuteen tuntoon pantama, j. it. e.

Suuresti tulijimat fpltä nämä ja muut parannuffet 
tartuttamaan maltion menoja, je on tiettp, mutta mitä 
rnaanmiljelpstä ebistää, je on meno, jota tuloja tuottaa, 
iötaanmiljelps fuitenfin on SEBenäjän juuruuben rafentanut, 
ja jiitä maltafunnan moima pf)ä mielä riippuu. Senpä



““
täijben et .wot ntitenfään ijoijua niitä uprauffia, jotia tar= 
foittamat tämän etinfeinon eimpttämiltä.

©iinä taitepa f t; [; t;f ä i i t) tj b e S f ä mitä on eijbotettu 
iöettäjäit maanmiijeit)fien parantamifeffi. Xoifetlaifet omat 
epä!oi)bat "fuin ©uomelfa, parannulfeinot jarnoin, mutta 
moipi niiltä fumminfin löptää mertaulfotjtia ja opetusta 
meittefin. ©enpä tätjben ipfpmpl SBenäjän maataisoioista 
anjaitjeefin juurta huomiota meibänfin utaaSfa.
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Kustannuksellamme ilmestyy sarja

Yhteiskunnallisia kysymyksiä.
Sarja sisältää nykyään 12 numeroa, joissa käsitellään 

maamme laillisia oikeuksia, torppari-, rautatie-, kieli-, äänioikeus-, 
työväen-, kansakoulu- y. m. kysymyksiä. Sarjaan ovat kirjoit-
taneet tunnetut kotimaiset kirjailijat Hannes Gebhard, Mikael 
Johnsson, A. Meurman, Martti Ruuth, E. G. Paimen, K. J. 
Stählberg ja Valfrid Vasenius. ♦

Sarjan viime numerot koskevat nykyisiä oloja, kuten 
seuraavasta luettelosta huomaa:
N:o 10. Lain kannalta. Suomennoksia „Nya Pres- 

senistä“. Hinta 50 p.
Harvoin lienee näin lyhyessä muodossa laillisia oikeuk- 

siamme pontevammin puollustettu.
N:o 11. Torpparikysymyksessä. Kirjoittanut Hannes 

Gebhard. Hinta 50 p.
Tekijä paljastaa säälimättä torppariolojemme epäkoh-

tia sekä käsittelee niiden parannusmahdollisuuksia.
N:o 12.

Asiantuntemuksella ja huolella laadittu seikkaperäi-
nen ohjelma kansanvalistustyön järjestämiseksi. Ilmestyy 
kohdakkoin.

Kesällä ilmestyy tässä sarjassa selonteko Venäjän teh- 
dastyöväestön oloista, jonka tarkka asiantuntija on kirjoit-
tanut.

Kaikki nämä kirjat saadaan jokaisesta kirjakaupasta, 
asiamiehiltämme maaseudulla sekä suoraan meiltä.

Helsingissä Toukokuulla 1899.

Kustannusosakeyhtiö Otava
Konttori: Vuorikatu 4.



ftuStauttutfeHamme ilmentyy

^ffaataious&trjiasto.
Xäntä farja tarfoittaa tatoubetti^teu tietojen temittärni^tä ja 

fiten afemamme makmtatamista taXoubeHifê fa fuptee f̂a. — ©ar* 
jaan on tumagfa itfeita firjoituffia eteliltä agronoomeilta. — §Xia- 
ofaStona farja^fa on
„^enfoftirjafta nautaftarjcm ^afftitfemifesfa“,

joita on ilmeStpupt folnte. aflaatatou^firja^tou uufien numeroibeu 
piuta tuiee afetettamatfi niin aUjaifek|i tuin mapbofli^ta. $Jaljot= 
tain fuoraan meiltä fäteifettä radatta o^tettaeSfa moibaan fen opetla 
myöntää alennusta.

©uofitamme tämän farjait maanmiljelijtffeurojen, ifäntätjljbia= 
tpaten fefä maataloubeu ebi3tämi3tä parra^tamain kanfalaiaten 
puomioon.

io in taifetit omat fcuvnaiuat numerot ilmentyneet:
9t:o 1. ^ lifraorganiSm it maitotaloubeSfa eli maitotaloubett 

«äfi>mättftt maailma«, kirjoittanut 9liel§ 93enbi£en. 
©uomeut. H jalm ar ®öö3. kumitta maru^tettu. 75 penniä. 

9£:o 2. Reumoja ja ohjetta farjattljoiboSfa« Otoipimme fomi* 
tettu fuomenno3. £epnpt g. (£. © unita. 35 p.

9̂ :0 3. &8afilfain faSmatuffeSta* kirjoitti 3 . (£. ©uniIa. 
25 p.

9fco 4. SOtctfätalonbcSta, 9£eumoja ja opjauffia pienititattifitte 
©uontegfa. kirjoittanut Tl. öon ¿aa rtm an . ©uomeuuoS. 
50 p.

9̂ :o 5. h a tu tan  Saatin fomtimullifia« kirjoitti §. 9t. 20 p. 
Mistä omat 9t:ot 2, 3 ja 5 gentotirjafia nautakarjan 
UaltitfemifeSfa,

Sarjaa  taitetaan. U ttiin numero m ^ bäön eutfeen.

9tämät tirjat moibaan tilata jofaife^ta kirjakaupasta, apa= 
mieliltämme maafeubutta fefä fuoraan meiltä,

Äu$tamtu3ofafei)l)tiö ©tattia
£elfinfi. 28uorifatu 4.



S uomen yhdyspankki7 3

Osakepääoma:
Smk. 4,000,000: — ^
Vararahasto: Smk. 8,400,000:

perustettu
u.

1862.

Haminassa, Hangossa, Hämeen-
linnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, 
Kokkolassa, Kotkassa, Kuopiossa, 
Lahdessa, Loviisassa, Mikkelissä, 
Oulussa, Pietarsaaressa, Porissa, 
Porvoossa, Raahessa, Sortavalassa, 

Tammisaaressa, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaa-
sassa ja Viipurissa.

Pääkonttori:
lkl$inai$$ä.

Toimittaa kaikkia hyvinjärjestettyyn pankkiliik- 
keeseen kuuluvia tehtäviä.

HUOJU Pankin uudet mukavat kreditiivi- 
kirjeet, maksettavat noin 400 eri 

paikassa.
Pankin tulenkestävässä ja tiirikoita vastaan varmassa 
holvissa vuokrataan säilytysfakkeja 20, 30 ja 50 markan 

vuotuisesta maksusta.

S ek ä  avonaisia että suljetuita säilytyksiä otetaan vastaan.

b t
Toimia voi pankille antaa myös kirjallisestikin,



► 0*0 ooo «&> 0V0 c?o<j «&>«fr» W w <T>
. K

Suomen * *
£  Maanviljelys- ja Teollisuus-Pankki tl
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Osakepääoma: Smk. 3,000,000: — 
Vararahasto: Smk. 180,000: — ^

Pääkonttori: Helsingissä.
Haarakonttoreja: Karhulassa, Kokkolassa, Tampereella 

ja Wiipurissa.
Ottaa vastaan rahoja korkoa kasvamaan ja maksaa 

tätä nykyä korkeimman koron. /*$
jU Myöntää lainoja ja kassakreditiivejä.

Pankki suosii etupäässä maanviljelijöitä ja teolli- (5  
%*.suuden harjoittelijoita. Jjf

E M IL  BJÖRKELL
Helsinki. etelä Csplanaaclikaiu 10.

Suurin ja parhaiten lajiteltu varasto
Heinänsiemeniä, Juurikasvinsiemeniä, Siemenviljaa, Apulan- 

noitusaineita.

Maanviljelyskalustoja ja 
koneita.

E rittä in  huom aute taan
Deeringin Ideali Leikkuukoneita

ru lla - ja  kuu la laakere illa ,

sekä yläpuolella kai-
ken arvostelun ole-

via amerikalaisia

Jones Piano Ketjuniittokoneita.



Vanhin kotimainen Palovakuutus-osakeyhtiö

FEttniA
----------- Helsingissä------------

vakuuttaa sekä rakennuksia 
että irtaimistoa.

Asiamiehiä Suomen kaikissa 

kaupungeissa sekä maaseudulla.

Tapaturma-vakuutus Osakeyhtiö

PATRIA
Helsingissä, Unioninkatu Nso 25 

myöntää tapaturmavakuutuksia, yksityisiä ja jouk- 
kovakuutuksia. Huokeat vakuutusmaksut, edulliset 
vakuutusehdot.

Ilman vakuutusmaksun korotusta ulottuu vakuu-
tus tapaturmiin jotka voivat sattua metsästyksessä, 
kalastuksessa, ratsastuksessa ja voimistelussa ynnä 
polkupyörän ajossa sekä muissa urheiluissa.

Pakkovakuutuksia joulukuun 5 p:nä 1895 anne-
tun lain määräysten mukaan myönnetään huokeimpiin 
vakuutusmaksuihin.

Patria on Suomen vanhin tapaturmavakuutusosake- 
yhtiö.
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5 eoki vaka utjoksestar— ....
Valppaan Kirjasto N .

* **  enkivakuutusta käytetään kaikis sa maissa parhaimpana kei- i
nona varman säästämistulokst n saavuttamiseksi. Vakuu- 

I y  tettu määrä on heti valmis, sil oinkin kun vakuutettu-kue- 
•  lee, ennenkuin hän säästämis ällään on ehtinyt koota ai-

komansa pääoman. Siten henkivalmuTâ 11'’ Tinkaa. puilr ĉn tm 
meentulon, isännän kuoltua, jos tämä tapahtuu hänen vielä 
nuorena ollessaan. Henkivakuutus voi samalla muodostaa hä-
nelle itselleen pääoman, vanhojen päiviensä turvaksi, jos hän 
elää. Säästämisen tulos on henkivakuutuksen kautta taattu.

Esim erkit:
20 vuotias henkilö sitoutuu suorittamaan vuosittain 51 Smk:aa 70 p:iä 

10 vuotena, jos hän niin kauan elää. Silloin maksetaan hänen kuoltuaan, 
tapahtukoon se milloin tahansa, vaikka heti kun hän on suorittanut ensimäi- 
sen vakuutusmaksun, taikka viimeistään hänen täytettyänsä 55 vuotta Tuhat 
(IQ00) S. markkaa. Hän on siis kaikkiaan maksanut 517 S. markkaa, jos 
hän on elänyt 10 vuotta.

25 vuotias henkilö sitoutuu maksamaan 29 m:kaa 30 penniä, ja 
silloin suoritetaan hänelle hänen täytettyänsä 55 vuotta tai jos hän sitä en-
nen kuolee, heti kuoltuansa hänen perillisilleen Tuhat (1000) S. markkaa.

Jos hän sitoutuu suorittamaan 88 nrkaa 90 penniä, maksetaan hä-
nen täytettyään 55 vuotta tai, jos hän sitä ennen kuolee, heti hänen kuol-
tuaan Kolmetuhatta (3000) S. markkaa.

H enkivakuutuksia myöntää kotimainen

Henkivakuutus-osakeyhtiö „SUOMI”
joka on suurin kotimainen henkivakuutus-yhtiö ja jossa on yli 
19,000 henkivakuutettua.

8-vuotisen toim intansa aikana on yhtiö suorittanut:
Kuolemantapauksista........................................ Smk. 2,058,539: 97
Elinkorkoina.......................................................  „ 243,612: 17
Voitto-osuuksina vakuutetuille......................... „ 650,519: 62
Osinkoina osakkeenomistajille......................... „ 139,200: —

V akuutetuille jaetut voitto-osuudet olivat: 
v. 1890-91 Smk. 5,496: 25, v:lta 1895 Smk. 73,974: 30
„ 1892 „ 25,358: 57, „ 1896 „ 91,941: 90
„ 1893 „ 48,409: 42, „ 1897 „ 140,309: 02
„ 1894 „ 66,741:01, „ 1898 „ 198,289:15
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b' l( ansallisOsake=pankki
Osakepääoma 5,000,000: •— v ®

Vararahasto 800,000: —
----------------- ifov----------:-----------------------------------
Pääkonttori

Helsingissä.

Haarakonttoreja:

Haminassa,
Hangossa,
Heinolassa,
Hämeenlinnassa
Iisalmessa,
Joensuussa,
Jyväskylässä,
Kajaanissa,
Kemissä,
Kuopiossa,
Käkisalmessa,
Lahdessa,
Mikkelissä,
Oulussa,
Porissa, 
Porvoossa, 
Raahessa, 
Raumalla, 
Rovaniemellä, 
Salossa, 
Savonlinnassa, 
Tampereella, 
Turussa, 
Vaasassa, 

r> Viipurissa.

________

Ottaa vastaan rahoja korkoa kasvamaan:

talletustilille, talletuskonttokurantille, 
juoksevalle tilille, säästökassatilille,

diskonttaa ja myy koti- ja ulkomaalla 
maksettavia vekseleitä, 

ostaa ja myy obligatsiooneja ja ulkomaan 
rahaa,

myy postilähetysvekseleitä, 
myöntää lainoja, kassakreditiivejä ja rem- 

burssikrediittejä, 
ostaa kuponkeja,
myy koti- ja ulkomaalla käytettäviä mat- 

kakreditiivejäja kiertomatkakreditiivejä. 
toimittaa rahanperimisiä vekselien, velka- 

kirjain ja laskujen nojalla sekä kan-
taa korkoja, jako-osia, palkkoja, eläk-
keitä, ja kaikellaisia saamisia myös 
ulkomailla.

toimittaa maksuja ja rahalähetyksiä koti- 
ja ulkomaalla myös sähköteitse,

toimittaa osakkeiden, obligatsioonien ja 
muiden arvopaperien ostoa ja myyntiä.

Toimia voi pankille antaa myös 
kirjeen kautta.

____________________ ,_____ c/c&
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mainen palovakuutusyhtiö.
Osakepääoma 5 miljoonaa markkaa.

apaturmavakuutus 
OSAKEYHTIÖ ä

T apaturm a ei aina ra jo itu  p ieneen vam m aan, vaan voi se usein 
tu o tta a  kuolem ankin ta i tehdä^osaksi ta i kokonaan^ työhön kykene  
m ättöm äksi (invaliidiksi),| esim. katkaista) ja la n  ta i käden, p uhkaista  
silm än, h ä v ittä ä  näön j. n. e. E ik ä  tap a tu rm a  m yöskään sa tu  ainoas-
ta a n  koneiden ääressä ja  työhuoneissa, vaan  varsin  usein kaupungin  
kadulla , sileä llä  perm annolla, m aan tie llä  ajaessa, rau ta tie llä  m atkus-
taessa y. m. ja  se sa ttu u  useasti ju u r i silloin kun  sitä  vähim m in aavis-
taa, sillä  „vahinko ei tu le  kello  kau lassa“. Luopukoon siis jokainen  
en tisestä  a ja tte lem atto m u u d estaan  ja  käy ttäk ö ö n  h e ti hyväkseen n iitä  
e tu ja  ja sitä  su u rta  tu rv a llisu u tta , jo n k a  tap a tu rm av ak u u tu s tu o ttaa . 

Kullervo m aksaa 10 ,000  m arkan vakuutuksesta:
a) k u o lem an tap au k s issa .........................................  10,000 mk. k e rra llaa n
b) Invalid itee ttitapauksissa  a i n a ....................... 650 „ vuositta in
c) O him enevien vam m ojen sa ttuessa 1) pä iväpalkk io ta-a ina  5 mk. p ä i-

vässä. 2) pa lk k io ta  lääk rinho idosta  ja  m u ista  vahingonparan- 
tam iskustannuksista  5 m arkkaan  asti päivältä .
V uosim aksu on 10,000 m k:n v akuu tuksesta  I:sä luokassa ainoas-

ta a n  20 mk. vuositta in .
Jos v ak u u tta ja  su o rittaa  vakuutusm aksun  4 vuodelta k e rra l-

laan  saapi h än  5:neltä vuodelta  vakuu tuksen  ilm aiseksi (20%:n vähennys).
Ilm o ittak aa  itsenne n y t h e ti k irjee llä  vakuu te ttavaksi, sillä 

ei tässä ta rv ita  lääk ä rin tu tk in to a .



P. SIDOROW
Suomalainen Kalustokauppa Osakeyhtiö.

Helsinki, Mikonkatu 3.
H öyrysahalaitoksia, M yllylaitoksia, M eijerilaitoksia, Höyry- 

höyläysla itoksia  ja  P uusepän teh taita , H öyry-puim akone-laitelm ia, Tyn- 
n y rite h ta ita , N ahkateh ta ita , M ekaanillisia pajoja, P u upahnateh ta ita , 
T iiliteh ta ita , K ivennäisvesiteh taita , L äkkisepän teh taita , K irjapai-
noja, K irjansitom oita, ku in  m yöskin V esilaitoksia ja  T urb iineja  eli 
Vesipyöriä, Sähkövoim a- ja  Sähkö valojohtolaitoksia, Vesijohtoja, K y l-
py laitoksia, Täydellisiä m eijereitä  käsi-, hpyry-, vesi- ja  sähkövoim aa 
varten . E rity ish in ta lis to ja  ja  e rity is tarjouksia  annam m e pyynnöstä  
m ielelläm m e. — Suom alaisia ja  R uotsalaisia  M eijeriastioita. — Läm- 
m inilm apum ppu „Effektiv“. E rity ish in ta lis to ja  ja  se lityksiä  annetaan  
pyynnöstä . — M aanvilje lyskaluja ja  koneita. — K assakaappeja. — 
K rista llik v arts i m yllynkiviä , Id ea l & S tandard. — R audanvalm istus- 
koneita, L äkkisepänkoneita. P y y täkää  erikoistarjoum uksia. — A litu i-
sesta, suuresta, la jite llu sta  varastosta  läh e te tään  e rittä in  hyvää Väki- 
rehua, L annoitusaineita , K ainiittia,, L uujauhoja, Tuom askuonaa, H ei-
nänsiem eniä y. m. k a ikk i ta rk as te ttu ja  ja  tod istuksilla  varuste ttu ja . 
A sfalttihuopaa ja  m u ita  ka ttam ista rp e ita . T äydellisiä ka ttam istö itä .

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

KALEVA
antaa henkivakuutuksia, elinkorkoja, jälkeenelo- 
korkoja ja myötäjäisvakuutuksia huokeilla vakuu-
tusmaksuilla ja mitä edullisimmilla ja vapaamielisim- 
millä ehdoilla. Vakuutussumma maksetaan, jos niin 
tahdotaan, heti kuolemantapauksen jälkeen.

Vuonna 1898 maksettiin:
kuolemantapauksista................... Smk. 629,218: 84
elinkorkoja..................................  » 147,725:79

lohtokunta.
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i l i j l u j i s t c n  o l o j e n  a i f j e u f fa t n a  p r i f p s  ott jo r ja

(Ptonmn Ijanranltirjafia
9te iäftttämät aineita, joihin joíaifeit maamme tule' 

maifuutta huolehtiman fanfalaifen on tutustuminen.
£oimomme fimiSttjStjfjöiSttjSten, nuorifofeurain ja tan» 

fanjimiSthStft fjObtaStawain tanfalaiSten tarmofiaasti aut» 
tämän meitä tämän firjatlifuuben lemittämifeSfä.

Sarja iäfittää toiStaifeffi feuraamat numerot:
9í:o 1. S. SKecljelin, ^mtötu^iafien fifäUijS. ©no* 

tnentamit S. Q. ©täijlberg. 84 finraa.
8uifai§taatt tefijftn ja ®anfanttali§tu§feuran fuofioKtfeKa IittoaKa.

2. §atttte3 ®ebljarb, ^aanimljeUiät toi=
nti Utit att! £oí)t. 20t. Qo'fyuZfonirt firjoittamaila efipitljeefla. 55 
ftttma.

3. 51. 0 . £>etfeí, SKRaanorntätuSotot föcuajäliii ja 
$atmén, ^ftätfänmobet 28enäiäi(ä 1890=lMtmtta*

55 ftttma.
4. (£. ®. $aíntén, 0iimäi)3 Sttt=0uonten lapioi* 

tuemmitten lit^íortitait» üftoin 40 ftttma.
9£:o 5. %í). ^eitt, Atonten cbu3íu$íaitofjen mtbe$ti 

etttrtjttäntinen 186(Munmtfa* 9?oin 50 ftttma.
Sarjaa jatfetaan. Äutin numero nttjtjbään erilleen.

fiim fin  numeroit I)intn m ain p en n iä .

Suoraan meiltä iäteifettä ra (jalla oétettaeéfa annetaan tjtji 
íappate tlmaifeklt iultafin tilatulta lujmmencltä taljt 100 hplctta 
20 penniin fpt.

§etfingi§fä Sgutofuutta 1899.

^ttstam utsojaftet)O iiö U foina
konttori: SBuorifatu 4.

^ i n t a :  25 p .


