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JUfUtfoufe.
9JJaintttae§fa muotia 1867 tuntuu toimi=ijäS|ä jilloin otteelta 

jufupolmeSta itään tuin foSfettaijiin mielä fimiStämääu laatuaan; 
nuoremmilla fonnpttää |e jontummoifen hämärän aamiStuffen muo= 
beSta, jolloin jäitä hiljettiin $efäfuuS|a, „femääStä jota ei foS= 
taan tullut" ja Railoista, jotta turmelimat puolifopfoneet miljat 
SppSfuun äitipuolella. §iStoriaSjamme tulee |e olemaan lehtenä, 
jota niin monien muibett fonttien fofoaloibemme tertomuSten fanSja, 
ofottaa fuinfa Suomen fanfa jatfoa fomat feStää, fäpbä fantari* 
taistelua oman itfenfä pelaStamijefji ja paremman tolkuton mal= 
mistamijeffi noufemille fufupolmiHe. 3Rutta jtffi oli tämä taistelu 
antura, ettei |en moninaifia opetuffia ja maroituffia faifi jättää 
uno^buffeen. Sen läfommäifet jeurautjet olimattin |itä laatua, 
että fopStä tooibaan janoa 1867 muoben fabon muoboStaneen 
tuntuman fäännefohban taloube!IijiS|a oloillamme. SBarmaantin 
an|ait|ee jentähben |en aifuijet olot jla tapauffet tulla m uistoja 
|äifotefoit|i, jemmentin foSfa täjifoS niiben oifeaSta laahusta nä= 
fop joten|a himmentyneeltä. Seuraamille lepille antanemat jotafin 
armoa ainafin niityn fieltä täältä footut miraHijet tiebon=annot, 
jotta, maitta eimät oietaan maiteita jota miehen lifotää, fuiten= 
taan eimät ole tyeijeSti huomattuja. Niiben fotoonpano ja niistä 
joljbetut jotyopäätöfjet |itä maStaan jaottamat tyllä olla maillinai= 
|et, mutta niiben firjoittaja moi fuitentin janoa: „olufoan jiellä 
minätin".

Sifimpänä aiheena näiben muistelmien firjoittami|een on 
ollut täällä miime foffonä ilmaantunut herra $ . 91. £amaStftjernan 
faunotirjaHinen teos „§ärba tiber" (hornia aitoja), jota fotonaan 
liiffuu mainitun 1867 muoben makeilla, ja johon otfofirjoitnSfin
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miittaa. SJtitä anfioita tällä teoffelta muutoin lieneefin, fäfiteHään 
fitnä fuitenfin piStorialtifia toft=afioita jotenjafm pintapuotifeSti. 
SBaiffa nomelti ei fuinfaan ole piStoriaa, niin on taiteilijan oi= 
feubelta muoboStaa pistorialtifet tapauffet oman mielenfä mutaan 
fittenfin rajanja.

Sttei firjan tefijä omasta näfemäStänfä tunne noita fau= 
peitä aitoja, fe ei ote pänen fppnfä; mutta tuuttatfeni pänen ei 
oliji pitänet perustaa foto fumauStanfa toppiin, ttapifemiin juoru= 
pupeifin. @i otiji ollut tominfaan maifeata panttia Iuotettamam= 
pia tietoja, kornetti tienee tojin tirjoitettu utfomaitla, mutta fittä 
ei fäpne tofi=afiain määrentämiStä puotuStaminen, femminfin toSta 
fertomuffen pääjuoni ei faipaa noita nätfämuojia tatatittonafaan. 
5Wuo furfeat ajat otifimat fpHä eriffeen antaneet armotaSta popjaa 
toifentaatuifilte tauluille ja fumaufjilte, tuin mitä pupeena olema 
nometti tarjoo.

Emätin ne tulijat, jotta mainittuna furumuotena 1867 eli= 
mät, färjimät ja toimimat, tuntemat itfenfä petetpifjt, fun mertaa= 
mat omia muiStetmianfa niipin fumaufjtin, joita näiben „fomien 
aitojen'' taunotaiteettinen ejittäjä peitte antaa, ©emmohtenfo fit= 
ten otifin tuo ©uomen fanfan fanfari=taistetu!

kenties fpntpp pettpmpS ofaffi eri fäfitpfjeStä fiitä, mitä firjoi= 
tuStapaa tutee fäpttää femmoisten tapausten fumaamijeSfa. ©i tapbo 
oitein ,miettpttää nuo imattijet: „tatonpoifaiSfilofofia", „tatonpoi= 
faiSmaiSto", „tatonpoifaiSpöSfö", joitta nimiltä tetijä, armaita* 
maSti tartoittanee fitä altistusta ja Suutalan tapbon atte nöprtp* 
mistä, joita pän on puomannut fuomalaijeSfa fanfaSfa.

Stämä fpllä ebuStaa firjaSfa tätä famaa fanfaa ainoastaan 
faffi jimeettifen rappeutumien atpaifimmalta tannatta feifomoa pop* 
jataiSta. SoSfuS jattuu fpltä tetijä mafuuttamaan tutijata fuo= 
mataijen ppmistäfin ominaifuuffista. 9Jtutta ne omat petttiä ma= 
fuutufjia. itäm inä efimerffeinä emme näe pptäfään, ja tulija tuS* 
fin moi tulta muupun fäjitpffeen tuin: jemmoifia roistoja ne omat. 
©aarijärmen kaamosta ei näp mimapbuStafaan. 3a  otifimatpan 
nuo famatat ajat fuitenfin moineet antaa aipetta fuuremmoifiin 
fumauffiin, joS firjantefijä otifi fpennpt pereptpmään jittoifiin
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oloihin, jo§ pätt oliji iättänyt faifeutaijct loretbit, ®tumit ja iu= 
finöörit parempia aitoja marten, ja pfjinomaan astunut itfc fanjan 
elämään, fen jatojen ja, ottoonpa, fen puonojenfin, cbu t̂ajieu 
fe§fuuteen.

Snjimmäijen paEapön aamu antaa tefijäEe aihetta marjiit 
taiteeEijeen tuonnonfumauffeen, mutta ipmifet fiinä omat petfä§= 
tään mäpäpätöifenä fimufeiffana, ainafin fiffi fuu „aamun !unin= 
gatar, aurinfo, näfi marjin juuren faupungin ©uomentapben ran= 
uatta, filmiä päifäifemine matfoifine feinineen, joiben jifäpuotcEa 
miijaat herrat metimät manpur§fa§ten unta terneillä muoteiEaan, 
marmoina jiitä, että pe otimat tepneet faiffi, mitä oli mapboEtöta 
fanjan foptalon liemittämifefji, fuu otimat fä§feneet arffipii§paa 
tanjan parräfa rufoitemaan Sumatatta ppmää muobentuloa, jonfa 
mapboEifuutta pe otimat epäiEeet jiitä jaatfa fuu jumi mätittö= 
mä§ti jeuraji taimen peränä. turpaan täppSteti aurinfo töptääf= 
jenjä jotafin temottomuutta tuon juuren faupungin ppöreiEä fatu= 
fimiflä. 2öa§ta mpöpään aamuEa nouji puotettomia penfitöitä 
muoteittaan, tietämättä mitään pön tupotöi§tä."

% ä m ' ä  ei ote ainoa paiffa, jo§ja tefijä itffueu moittii pat= 
litufjen toimettomuutta ja fanjan rufoufjia. „ipaEitu§ — no jit= 
täpän oti fietipotitifinja ja rautatienrafennuS ajatufftefa. ÄpEä= 
pän jiEe monenmoiftefa täpetp$firjei§jä ilmoitettiin, että muobett= 
tnton toimeet otimat äärettömän jpnffiä, ja maabittin, että patti* 
tufjen mätttämättömäSti pitäiji rpptpä juuriin mitjan=o3toipin ulfo= 
maitta. Riutta fo§fa nii§jä puputtiin ainoaltaan epämääräisistä 
maromifiSta, ja fartettiin marjinaiSten epbotuSten tefemistä, jiinä 
tuutoSfa, että tuo maanijäEinen miijauS tuntiji itjcänjä toufatufji 
pfjitpi§ten innoffaiSta neumoiSta, niin piStimät forfeimmat afiatt= 
omaijet täpetpSfirjeet miperiäifen meran aEe. ©en jälfeen tefimät 
pe juuren ja juptaEijen päätöfjen. Sapetettiin mirfafirje arffipii§= 
pafie, jo§ja päntä Veijarin nimeSjä täytettiin foettaa mätttää up= 
faamaa pätää fääntpmäEä Ainoan $aiffimattiaan puoteen eritpijeEä 
rufonfjeEa, jofa oti tnettama firfoiyja faiffina junnuntaina jumen 
toppupuoleEa."
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Stutta pitfäffi tulifi fertoa faiftea fitä imaa, jolta tetijä 
ratifaifee yaEituffen toimettomuutta ja erittäintin tuota yäneu mic= 
lifumitutfeSfaan fyntynyttä jotafuununtaista rutoilemista.

3  o S IjaEituS tobeEafitt olift oEut fitfi toimeton, tuin miffi 
fitä ou f)x a  £:Ee fumailtu, niin olifi yäneu inponfa luonnolliucn. 
Slutta yän ei fittenfään ole malinnut oifeaa tapaa fertomifeSfa. 
3oS olifi yäneu fybämenfä ollut mutana, olifi yän anfaraSti, 
mutta furren tuominnut, eitä imaEa ja pilfatla fo^tauut fitä lifä= 
onnettomuutta, että ©uomen faufau afioita joytamaSfa oli niin 
furteaSti fytenemättömät miehet.

©ama maybottomuuS tefijäSfä topoamaan teljtätpänfä ta= 
faUe ja afettumaan oiteaan mielentilaan ilmaantuu fyEä ufeitt. 
„Dliyau", fanoo l)äu, „tuolematfeen uupuneita, nältääntyneitä, 
jotta olimat jääneet yffin eimätfä jaffaneet raahata itfeänfä jo= 
fontin fääbyEifeen paittaau tuoEaffenfa, maan jotta {äimät — 
sans facon *) — tinoffiiu." @n luule, että nuo meltot ranSfa= 
laifct fanat itänä olifimat täSfä fo^ben joutuneet ranStalaifen fir= 
jailijan mieleen. $yEä olifimme faaneet lutea tertomuffia, jotta 
olifimat miiltäneet fybäntämme, tapi ainatin, uiinfuiu omaSfa fir= 
jafiifuubeSfantme, joSfa fyEä on lutuifia famaulaatuifia fumautfia, 
ainatin joEafin loybuttamaEa aatteeEa ylentäneet mieltämme.

peippo on puontata minfälaisten mielten fuista l)ta % .  ou 
ammentanut tietonfa yaEituffen toimista 1867. SBieläyän nytfin 
ou niitä, jotta ©neEmaniSta tietämät ainoastaan, että yön oli 
„furja puoluemies", jota ajoi yffinomaan „fieIipolitifianfa." Xämä 
fatfautotapa pyytää l)ra % : n  nomeEiSfa fanfalaiS=oifeutta ©uo= 
nteSfa. Siinä luulen melmoEifuubetfeui fieltää fitä filtä l)iStorial= 
liSteu afiafirjain uojaEa. Slutta fyEäpä ou neljäSofa muofifataa 
tyystin lafaisfut pois 1867 muoben tapautfet nuoren fufupolmen 
muistosta.

*) ,,Surfailematta", „pitfittä mutfitta".



taloudellinen afenia ennen touotta 1867.
I.

£ama{lifeSti mainitaan muofi 1856 enfimntäifenä fiinä 
pitfäsfä nälfämuofien farjaöfa, jota loppui maSta jätteen 
ltmoben 1867. ältutta tyuornattama on, että faamme fiir* 
ttyä tytymin fauafjt ajagfa, ennentuin lötybämme muofia, jol= 
toin ty allit nS ei otifi rtytyttyntyt joitfinmoifiin aputoimiin 
maamme potyjoig*ofiSfa, femminfin Kuopion läänisfä. 8uon* 
nollista ontin, että fe tutuifa irtain mäcStö, jota ei faa 
muofipalmeluSta tatyi ei rupea fiiljen, jota ei tunne oman 
afumutfen tartoetta, taf)i ei ole matyboöinen fitä tonttimaan 
itfellenfä, jotta ei ote ebeS omia »aatteita, »aan jota lätyt* 
tää ttyönantajan repaleita, alituifeSti elää furteaSfa puut* 
teeSfa, ja joutuu tobettifeen tyätään, fun muobentulo, maif* 
tapa main paifallifeSti, on niutempi. ällittä ftytyt »aitut* 
tanemat, että tämmöinen irtain, jopa alaston mäeStö on 
otcmaSfa juuri Suopion läänisfä, joSfa maata luutifi töty* 
ttymän tyllin ttyttin, fitä ei liene tyetppo faaba felmitte. 3a 
ontyatt etybotettu ja mietittty joS jotafiu teinoa, jolla tämä 
furtuteltama epätotyta faataifiin torjatuffi. äJlutta joto ei 
ole rtytybtyttty larpeeffi pontemiin ja feStämiin toimiin, taitfa 
on matybottomuuffia totybannut; pääafia fe, etteimät olot ole 
fauottamaSti parantuneet. (Stytä ontin liiallista maatia näin 
ftymälle majonneelta mäeStöttä mitään itfetoimintaa ja tule* 
maifuuben ajattelemista. äJlutta marma on, että laitti toi* 
met fen anttamifetfi, jota ei tyritä auttaa itfeänfä, jäämät 
tetyottomitfi, rtytyttytöön niityin tyallituS tatyi tyffittyifct.
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© ifäläifet olot turnataan tamattifeSti näin : kuo rena 
ja ilm an »ähim piäfään » a ro ja  ralennetaan atoioliittoja. 
2lfumuS etfitään talollisten uuninpanfolla taf)i faunaSfa. 
©latuSta cnfitarpeeffi faabaan lainaam atta jymiä enft fu» 
»cna fuoritettaman työn » a ra lta . STietystifin fuluwat fit» 
ten enft fuwett työn»anfiot »elfain  m atfitiöin ja elatulfeen, 
niin että toinen talw i aljetaan yhtä tu m a tto m in a , ja fur» 
jituS tarttuu  m itä lufuifemmatfi tapfifauma, tuom ittuna fa» 
maulaifeen tule»aifuuteen, faS»aa.

StämmöifiSfä oloisfa oli puute jofapäimäinen, ja ai» 
noaStaan tumernöbrien fertom utfista riippui minfälaifeffi fitä 
pallitutfelle turnattiin. 3 a  täytyihän tumernöörin p itää alus» 
ta laifistaan  huolta. © eurauffena oli että amuntoimet polj» 
joifisfa tääneisfä m uuttuim at meltein pyfymäifcffi »attiome» 
notfi. © aatiinfohan niillä 10,000 m artait arounteoilta, 
joita tamallifeSti täytettiin , m itään  tobellista apua puutteen» 
alaifitle toimeen, fe jääföött [anom atta. äJiutta fe » a a n  on 
» arm a , että fefä ^atlituS että »äcStö tottui pitäm ään 
titutfen »etrootlifuutena rien tää apuun, miSfä itinä fitä 
» a in  pyybettiin. ©emmoifella menetyffellä ei ainafaan 
am erifalaifia faS»ateta. © ääntönä oli n iin itään  talollisten» 
fin »eltaantum inen fruunulle. 3oS fruuitu joSfuS tahtoi 
tir is tää  omanfa tafaifin, niin fyllä oli n iitä, jotta ofafimat 
tobistaa, että ajat o li» a t fifft » ie tä  tiiatfi fo»at.

SSarfinaifeSti aloitti »uofi 1862 tobellisten fatomuo» 
fien farjan. s3)!einen foto maaSfamnte ei ollut täm äfään ta» 
to»uofi, fomimmaSti foSfi fe pohjanm aata. Pontem iin ra» 
hanferäyffiin ryffhyttiin yffityisten teSfen ja haltituffen pito» 
lelta tarjo ttiin  rahoja, Ijffiötään »uom ia 1862 2,130,000 
ruplaa, jofo forottomaSti la itta  helpolla forotla niille liite» 
miehille, jotta ta ljto i»at tuottaa » ilja a  faupaffi. J ä t ä  fa» 
maa järjestelm ää noubatti hallitus fittemmin feuraaminatin 
»nofina aina 1867 muoteen faafta. 9liin järtem ältä tuin 
täm ä toim i näyttifin , oli filläfin »arjopuolenfa. kaupp iaa t, 
näet, tuottimat jauhoja enemmän tnin m itä aiitafin fo»iit
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tarmc otifi maatinut. 9!e jentäf)ben tprtpttimät »oitjanfa 
lahtafji, tette main fuinfxn roljtenimat uSfoa. ©e ajattelc» 
mattomuuS, jotta meifätäifet tetemät meltoja, ott tpttitji tun» 
nettu ja ofoittautui jittointin. „Shtlä nt)t fetpaa elää", tuul» 
tiin jota haaratta, „tun faa jau^omatoit 12 fopetatta" (met» 
fativjan farttamertin pinnatta). SDtutta mafju ei ottut ^ td  
helppo, ja menpi muoji muobelta, funneS mifjboin 1867 tofi 
tuli eteen, ©itiöin jäätiin taas tuulta, että tultaifiinhan 
jitä tutatuinfin toimeen, luupa maan olifimat jääneet tetemättä 
nuo onnettomat melat, joita tauppamicljet npt, peläten me» 
Iällisten lopullista matfunfptenemättömppttä, rupefimat jou» 
tottain pätemään ulos. 9?ätfämuofi 1867 oli, tuten tiebe» 
tään, lääninjihteerien fultamuoji. ^afiituS jäi puoleStanja aita 
lätfptptjet cnnenaitaijista ja muta tuimista araun^antteistaau.

9)7utta ulfopuolella tätätin laiualiitettä jaattoi fe, jota 
oli litemmin tutustunut t)f)teifeu fanjan taloubellijeeu afe» 
maan, helposti huomata, että pula oli tuloSfa, faboSta l)uo» 
limatta. STofin ei moi fanoa, että meibäit tanjamme fiifjcit 
aitaan otifi etänpt tornin ämeriäästi. Sdiutta täfittjS fiitä, 
mitä on plellijpljbellä pmmärrettämä, on mavjin epäntää» 
räinen. SDifeaStaan merfitfee taiteti ptetlifpps pii mavojen 
elämistä, d a  jitä mitaa tptlä meitäläijiSfä huomattiin. 
Sun eiroät märät riittäneet tobcttifiin tahi tuultuihin tar» 
peijin, mitäs muuta, „pifin jormi fuuljuu pistetään", ja 
mentiin lainaamaan, karm an meltatirjan näin minä jii» 
l)en aitaan, josta fäännöllijeSti oliji torto matjettu. ©itä 
ujeammin faapui meltoja ja metallinen luotfeni tputmeu» 
muotifetta metfatirjalla, phptäen jitä uubistamaan lijää» 
mätiä torot pääomaan ja jontun fgmntenfunnan ruplaa ti= 
jätji maStaijia tarpeita marten. Sun ei enää jetään teino 
auttanut, mptytiin talo pojalle tahi jolletin toijelle, jolla ei 
ollut muuta tuin metfafirja tarjottamana. SJihpjä pibätti 
itjelleen tietysti runjaan etäfteen, ja jemmoifia elätfeen naut» 
tijoita tarttui taloon ufeampia, ph® nuoremmatta ijättä. $tfe 
metallinen ufeimmiten ei tuntenut mettanfa fuuruutta.
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?)l)ä huononemat muobeutulot rupefimat miljöoin tele- 
mää» auEEoa tähän järjestelmään. SBaSta perustetun JpypoteEi* 
yljbiStyEfen lainat otimat omianfa jaattamaan ajeman fetmitte. 
STalottinen päätti muuttaa (jäätymät roelfanfa feifomaEfiyypote* 
EitainaEfi. Sunpa maan fe myönnetään, turnattiin jofaifettc 
melEojatte täyfi fuorituS. Suutta !un laina oti jaatu, (juo* 
mattiin ettei fe täheSfääu riittänyt faifiCte mettojitte. Ojat* 
tomiffi jääneet rienfimät tietysti lohta hafemaan ulos mel* 
tanfa. S aatiin  päätös, jonfa nojatta irtain omaifuuS ja 
fasmama mitja myytiin riistofaupasfa, ja puitte patjaitte 
jäänyt ifäntä muuttui työmietjeEfi, mutta hhP0te^hh^‘sth8 
fai Eorjata täybettifeSti rappiolle jääneen talon.

^jteifeStiEin oti rnaanmitjetys mitä furfeimmatta Eau* 
natta, eitä fe moinutEaan parantua, Eun tatoubettifeSfa afe= 
ntaSfamine oti atituifeSti muotama haalDa: Eotitarpeen 
miinanpottto. Söytyi Euitentin järEemiäEin ihmifiä, jotta 
täybeltä tobetta roäittimät, että fuomalaifen maanmitje* 
tyEfen EannattamaifuuS riippui yffinomaan Eotitarpeen 
miinanpottoSta. @i fiiS ihmettäEään, että tatonpoifaiS» 
jääty 1863 muoben mattiopäimittä maruStautui miehuutta 
feSti puolustamaan tätä ainoata, mutta EaltiSarrooiSta etu* 
oifeuttaan.

^ufjumattaEaan fiitä äärettömästä aineen tuhtauEfeSta 
ja fiitä yteifeStä juoppoubeSta, joEa oti feurauEfena Eotitar* 
peen miinanpottoSta, ja jota paraiten läjittää fiitä, että 
ifäitnät juottimat miiitaanfa puotituopittain patEottifittenfa 
ja atuStataifitteen, ja että piiloin patEEaetuihin tamadifeSti 
luutui oiEeuS polttaa jolu määrä mitjaa miinalfi, esti fama 
Eotitarpeen poltto muutoinlin maanmitjelylfen ebistymistä. 
Syttähän fittoinlin ahleraSti opetettiin, että „niitty on pet= 
ton emä", mutta huHuhmt tobettalin otifi ottut fe maanmit* 
jetijä, jota otifi pannut maanfa IjeinäEaSroutte, jota oti jou* 
tuma järjettömien etuflain Iitaan, Eun Eaura fitä mastoin 
juoEfi Euttamirtana miinapannusta. D pit ja EehotuEfet jäi* 
mät fiiS tyhjinä houreina filfeen. StnEarampaa faarnaa täy*
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tpi Suom en faitjait jaaba totea, emien tuin je taipui. Ote, 
jotta mielä uSfomat, että Oumatan laupias fäfi oit fitä joh
tanut, ne fiitollijuubella tunnustam at, että apu nptfin tuli 
t)l)bennellätoiSta tunnilla. 1863 louoben maltiopäimitlä jaa» 
tiin totitarpcenpoltto lattautetutji ja jillä aufaistutji maljbol» 
UjuuS fanfamme maStaifelle taloubetlifelle mauraStumijelle.

n.
SaloudeUtnen afema 1867.

tu te u  cbetlijeSjä tirjoitufjeSjani olen toettanut o joit» 
taa, oli taloubelliuen ajerna maaSjamme jo pittiä aitoja en» 
itcit loavfinaijia tatomuojia fpmältä järfätjptettpnä. Siliten 
ja niisjä m ääräsjä  tatomuobet roätjitcllen lijäjim ät tu rjuu tta , 
täpnee parhaiten fetmille loäfilmoun junteista. HBiijimuo» 
jitfona 1860— 1865 ta rttu i toäfilufu feSfimäärin 20,000 
tjerigetlä. S o p ii jiiS p itää m arm ana, ettei tatomuoji 1862 
mielä m urtanut tanjan  tjleistä taloutta. M ain ittuna louonna 
ilm aantui jo tpämeefentin pljä tarttum ia laumoja ferjäläijiä, 
paraaSta päästä ipoljjanmaalta ja mpöstin Sam oSta. SJtutta 
mitobentulo oli foljtitlainen testi» ja etelä»SuomeSja, fulte» 
maijet ruofittiin  runfaaSti, ja niibeu tutu ei ollut fuiten» 
taan jitji juuri, ettei niibeu IjoiboSta olijt moitu pitää tuta» 
fuinfiu puolta.

SBuobeSta 1865 aitoi nälfätuume juuremmaSja mää» 
räsfä  maatim aan uljria. Snitentin  ofoittamat jert muobeit 
mätiluettetot mielä noin 17,000 fpntpnpttä enemmän tuin 
fuoöeita. 1866 on enfimmäinen muoji, jolloin fpnttjneiben 
tu tu  on mäljetnpi tu in  fuoöeiben, tofin ainoastaan 3 ,000 
fjenteä. SOtutta jos armelifimmetin jäännöllijen mäenlijätjf» 
jen ainoastaan 17,000:tji, niin noufee puutteejen ja  tautei» 
f)in tnoHeiben tobetlinen lutu 20,000:teen. SSSuofi 1867, 
jolloin mäeStön toimeentulo riippui 1866 muoben jaboSta, 
ojoittaa jo tuolleiben moittopuolella 10,000 ihm istä, tafji
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ebellifen lastun mutaan noin 27,000 pnuttcefcn ja tautiin 
uupunutta.

£ästä  nätpp, että mäeStön feStämifeit fptp oli jo ett* 
tteit 1867 muoben latoa [uureSja määräsfä peifontunut. 
£)lt tptlä melfein pptä mittaa totimaaSfa ja ulfomailla loottu 
»aroja pätääntpneiben auttamifelji, oli patlituStiu rapalai» 
noilla fauppiaille ebistänpt miljantuontia, fuoranaijia lai* 
noja antanut lunnille ja ptfitpijitle, ja tppjentänpt fetärna* 
lajininfa että rapamaraStonfa. 997utta et Iät) mäittäminen, 
että amut olifimat olleet plenpalttifet, loöla fittenlin luoton 
nprit olimat pimittämän lulnifat.

yllämainitut luolemaifuuben numerot ofoittamat, että 
nätfätpfuS jo taptena ebellifenä muotena ennen 1867 oli 
pteinen ntaaSfamme ja raimoji roattamaSti. (Si mitään ip» 
mismoima jaannt [itä uutena ja ebellifiä lomempana lato* 
muotena pillitplfi. SBuofia jattuneipin amunpuutoipin ja 
leräpljiin oli jo tpllästpttp, eitä maafeubuilla enää ollut 
mapboltista jaabalaatt mitään tootutfi, foSta maratfaimmil* 
tatin oli pllitt tpllin pätää torjuttamana täpimmäifeSfä pm» 
päristösfänfä. Suoranainen lainojen antamista trunnun 
puolelta oli ebellifinä muojina täptettp, tentieS määrintäp» 
tettplin, fiipen määrään, ettei tuo „tainan" nimitps lei* 
mannut ebeS filmänlumouffetjitaan. (Snellmanin gini- 21 tl. 
StibningiSfä annetun tiebon mutaan noujimat trnunun loi* 
meen popjoifeen lääniimme antamat lainat 170,000 tpnnp» 
riin miljaa ja 1 rnilj. marllaatt. Sipä ipmetään fiiS, joS 
tuo fiipen aitaan tanfaamme fpmästi juurtunut mielipibe: 
„tpllä feifari ruoftii", oli pääsfpt plimmiHeen, ja faatta» 
nut mäeStöä temäperäifeSti täbet ristisfä obottamaan ruo» 
fapalanja taimaaSta putoamatfi.

iDtinuit fotemutfeni olitin femmoinen, että tilaton 
mäeStö tpllä olifi ollut matrniS fpömään pnptaana leipänä 
jota jprnätt jouluun faatta, jättäen puolen maStaijeSta ruoasta 
„teifarille". h iis tä  mäpäifistä »aroista, jotta oli pelloista 
forjattu, täptpi tietpsti mppbä tapottain „telffamiepi(le"
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(niille, joilla ei ollut pemoSta). SOlutta pihin mclmollifuu* 
tenäni fjuoinauttaa jotaifelle ostajalle, että ntjt täptpi ppben 
lapan teStää piitä fauan luin ptfi tpnnpri ennen oli teStä* 
npt. IDtuiStan erään alan, jola ppmin m älinpitäm ättöm änä 
luunteli puhettani, jonla loputtua pän laufu i: „2Jlutta 
olettelo luullu t, että 9l.n taloSfa (eräs maratlinen naapuri* 
talo) fefoitetaan perunanmarfijaupoja m iljaan; eilö fe ole 
fp n tiä?"  f p l lä  ämmä fai luulla m ilä oli fpn tiä?  A lu tta  
tuo tapaus tumafi ppmin olot. SBarallaam m at toti pm» 
m ärfim ät, että jos „teifarin" tulifi ruo ltia  peitätin, niin 
tpllä pänentin m aranja ennen aitojaan loppuifimat. ^ e  fiiS 
olirnat enfimmäifet, jo tta fäfittim ät, että omillaan täptpi 
toettaa toimeen tulla, i r t a in  mäestä fitä mastoin eli 1867, 
tuten ennentin, puolettomana tulemasta päim ästä. (Sitä tes* 
tänpt tauan ennen tuin jetin fai totea, ettei pätäleimän ai* 
neSten täpttäm inen ollut fpntiä.

^jpbeffäntenä päimänä Stoutotuuta raimofi ainafin mi* 
nutt paittatunnallani tuufitoiSta*tuntinen pprp*ilma, jota 
lorotti jo mäpän taSfenneet tinotfet aitojen ja lottojen ta* 
jolle. Äumattoon taitelija fanfan jpn ttää  m ielentilaa, tun  
taitfialta oli fplentortuijia tinotjia aitana, jolloin taurajie* 
men muulloin pprpili pellolla. (Si ainafaan minun mieleS* 
jäni ote pätmentpnpt faatitta  paiptunut m uisto fiitä muoro* 
taubeSta ja  fitä feuraam ista. SBarma on, että parma fe 
oli, jota filloin otifi ropjennut p iitata „tään tpm istä  ainoan 
^aitfim altiaan  puoleen", m aitta tofin en tiebä „taipuito 
moni fenraatin unipmormu tirftorutoutfeen f  orteimman puo* 
leen niin , että oltanaupat tatifim at ja epoletit peittimät 
penlinfprjän". föiutta mapbottomana fitä en pibä. Spllä 
aita oli femmoinen, että fe pepmitti jäptim m äntin n istan! 
2)ie ipastumm e lutieSfamme, tu in ta  utfo 8obe, masto 
rntoittuanfa »Sfä meibön", läpti ta iste luun , m utta me 
imaamme’ tanfan rutoitem ista, tun fe läpti taisteluun, 
joSfa tpmmentertaifeSti p iti taatum an miepiä, naifia ja 
tapfia.



14

9Jtiu, [emmoincn oti tobetlafin ljtcuten mietipibc: ,,upt 
oit ipmismoima forreit kertainen, pffin ^aiffim attiaS  moi 
pelastaa fanfan", ja partaam m in lu in  ennen noufimat § ä *  
n en  m atta4stuim etteen rufoufjet, fetä pffitpifeSti että fir* 
foisfa. DJlutta m itään fääbettpä jofafunnuntaista rutouSta 
ei otlut, ei pattitutfen eitä a rttip iispan  tästem ää.

O ttoonpa, ppmät perrat, n iin , että uSfonto, futen eräs 
perra on ottut tobetfi näpttäm inään, on peittää pppuotiSmia. 
@ntä fitten! t u n  teitä maimaa pam maStauti, perrno* tai mun 
piffufairauS, olette matmiit rientäm ään fjtjpnotiförin luotfe. 
tpän [anoo teitte anfaraSti, ettei teisfä ote m itään tautia , 
te „ u S t o t t e " ,  ja palaatte iljan termeinä ja itoifina. äftutta 
@nomen fanfatla oti 1867 enemmän tuin pammaS* ja per* 
m otauti, [itiä oti näitä , tuolema ja taiftinaifet faupeubet 
obotettamiua. Äabepbittefo te, että fe fääntpi toanljan, tun= 
uetun ^tjpnotifbrinfä, oman ja ifäiit ^u m atan ja  puoleen, 
josta je, faiteSta itoaSta tjuolimatta, patafi mirfiStpneittä 
looimilla?

tertom utfeen tuosta olem attom asta jotafunnuntaifeSta 
firtforutoutfeSta, on antanut aipetta feuraama tofi=afia: 
SJlpöpäiucu fumcntulo faattoi jofaifctlc fetroätfi, että oli tu= 
(oSfa tornia aitoja, jommoijia Suom en tan ja tuSfiit muofi* 
jatoihin oli faanut totea. SuonnotlifeSti prittim ät ta itti , 
jotta main tpnään fptenimät, antam aan neumojanfa tapi, 
m isfä n iitä  ei löpbettp, a inatin  fättim ään tanfaa ptettifeStä 
eläm ästä ebetlijinä aitoina. SBatamampaa laatua oti eräs 
romaSti 8arS Stenbäctin $bo Unberrättelferiin pcinätuuSja 
täpetettp HrjoituS. S i in ä  puom auttaa pän ipmismoiman 
riittäm ättöm ppbestä ja maatii, että pteinen rufouspäim ä 
olifi jääbettämä mietettämätfi m ääräpäim änä. SEätä epbo* 
tuSta puolustettiin  erittäin  prof. (Sranfettin ja SRäbergpiu 
[illoin toim ittam aSfa aitatauSfirjaSfa „ fp r f t ig t  2Be<tobtab", 
m utta maStuStettiin tie tpsti mapaamielifeSfä ^elfingforS 
© agbtabisfa, fuitentin ainoastaan fiten, ettei patlituffen 
maan tuomiotapitutien tutifi antaa fiitä fästpä. S illo in
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Ijteincn miclipibc oli fuiteutin fiffi mataa, että ^altituö tai* 
pui fen alle ja jääji tuon hleijeit rufouSpöimän pibcttämäfji 
8 p. Jjoulufuuta, jiis  et fuinfaan (jpiuän muobentulou jaa* 
m istä  marten, maan fanjan matmistamifetfi feStämäätt Sait* 
tittm ltiaau jäätäm ää ran g a is tu sta . DtutouSpäimä et jäS ol= 
tut hallitusm iesten feffimä, maan tanfan roaatima.

2)titenfähän otifi, joS ©uomett lan ja  nptfiit luaatifi 
IjleiStä rutonSpäim ää mictettämäfji, fun fpfpmptfeSjä ei ole 
ainoastaan  jen aineellinen, maan mpöslitt fen fanfatlineu 
ja t)entinen olemus. £ulififohau fe itoan ejineetji?

I I I .

'JBalmistuhfct 1867.
Dteumomantajia ci juuttaan jäljen aitaan puuttunut, 

fa ifcn la ifia  jävfeloiä tähetpStirjeitä tulroaji joutottain  jano* 
m ätettiin , jopa painettiin „n)irallijiinfin". $oSfo niitä 
fuoraan jaaptti Ijallitutjelle, ja jiellä pistettiin  voiljeriäijen 
meran alle, jitä en tiebä. URutta joS tte otinmt jamantaa* 
tuifia tuin fanom alehtitirjoitutjet, niin ne tobellataan ennät 
parem paa foljtaloa anfainneettaan. 3)leijeSti jijäljim ät ne 
malituSmirjiä joS joStatin ja joS m intätaijia ja tifäffi joS* 
tu s tuon marjin järfemän neumon, että hallitutfen täptpi 
rphtt)ä entistä fuurempiin nuijan ostoihin u ltom ailta. SJtutta 
millä m atoilla nämä ostot otinmt fuoritettamat, tun fruit= 
itttn m ärät jo entijistä ajo ista otimat tun tuneet ja t)t)ä 
tuifjtuimat faiftinaifen liitteen jeifaljtumifen tähben, ja  millä 
möröillä tanfa jaffaifi matfaa näitä mitjoja, je ei taijintaan 
huolestuttanut ajionomaifia neumonmntajia. @hfä luulim at 
netin, että „jetetit tulm ailimat gielfintiin, joSfa niitä pibet* 
tiin  marmaSja fäilpsfä pantin hotmeisfa maan iptemien 
teimaamattomien futtaljarffojen parisja. parem pia rafja= 
ajioäa hotlituffella ei fostaan oKut."
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Sofi on, ettei S nellm an, jota tiettyni tjffinääu fai 
lantaa foto lu o m a n , eilä juu ri ppptänpttään fitä latoa 
toisten partioille, marfin fuopeaSti topbellut noita tuollaifia 
neum om antajia, luit ne tunteutuiioat fuoraan panen pu» 
peillenfa. h iin p ä  tapaptui, että eräs fenaattori ja eräs fu* 
mernööri läptim ät pänen pupeilleitfa, ilm oittam aan fitä pä* 
itellc tietpsti loarfin tuntem atonta tofiafiaa, että S u ru n  tää* 
uin popjoiS*ofaSfatin oli loma nälänpätä. Silitä tällä lätyt* 
niitä tapaptui tuli pleifölle tunnetulfi ainoastaan näibeit 
perrojen lertom utfista. S i i tä  olimat molemmat ptfimielifiä, 
että Snellm an „paulfui" peitä papemmin luin jos pe toielä 
olifimat olleet pänen oppilaina tyfeoSfa, m utta erimielifiä 
olimat ainoastaan fiitä, lum paalo peistä papemmin ,,pau* 
tu ttiin ."  Silitä parem paa tohistusta tarm ittiin laan  fiipett, 
että „m iifaat miepet metimät manpurSlaSten unta lemeiltä 
muoteillaan."

SBäeStö oli ebellisten latomuofien aitana to ttunut luot* 
lantaan totonaan amunteloipiit. Som atta tpttä tuntui pito* 
m auttaa fillc, npt luit fetä aineellifct että pentifet moimat 
olimat mafentuneet, että ainoa mapbollineit pelastus oli 
fen omisfa ponnistutfisfa. SJlutta täm ä puom autus oli 
tu iti m ätttäm ätön. (Sptä otifi fe ollut paitallaan jo ebelli* 
finälin aitoina, m utta tun  pätä ei ote ptim m iltään, on aina 
n iitä , jotta maan ofaamat turm ata am unteräptfiin, ja  fern* 
moinen puom autus otifi fiöoin ollut tu rp a : peittää fotoa* 
fpbämetlifppttä. 1867 otettiin maroituS mipboin tuulemiin 
törm iin.

SapbeSfa ^ in lanbö  Slllntänna S ibn ing’isfä  u:o 221 
ja 228 luettam asfa tirjoituffcsfa, jo ista  toinen toSti tpfp* 
m pstä ,,miUä ostetaan m iljaa", ja  toinen „terjäömifen eS* 
täm is tä" , laufui S nellm an m ielip iteenä fitloifeSta afemaSta. 
GtbellifeSfä fanotaan :

„28iljantuonnin täptyp tulla tamattoman fuuretfi. 
SBaStaifeffi täp maifeatfi a inoastaan O ulun  lään in  maruS* 
taminen teimän*aineilla fulan mebeit aitaan  faatta. SJlutta
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mäeStöit on fa iffia lla  ^ lo i i t  tuaifca o staa  m iljaa tu otta jilta , 
ja popjoijisfa  lä ä n e is jä  on täm ä m aifeuS tie ty sti juurin .

@i jaa ihm etellä, etteimät fauppiaat m tim efjim aini*  
tu isfa  lä ä n e isjä  roljfene rpptpä juurem paan m iljaittuontiin . 
§ e  eiroät moi npt enää antaa la in a fji. §>e tuottam at a u  
noaStaan m itä  luulem at m oim anfa m ppbä pupbaSta rapaa  
tapi m etfäntuotteita m aataan.

1863 muobett maltiopäimillä laufuttiin  toiroontufjena, 
ettei frmtnu antaiji ennaffotainoja miljantuottajiHe, maan 
että rapat la inattaifiin  juoraStaan mäeStöllc. Stuo on mar= 
jin mufama leino. !JoS rapm aalta pppbetään ainoastaan 
puumerffi m ellafirjaan, jemminfin truunulle, on fc jiipen 
marjtn mpöntpmäinen. 3Bie jaabut rapat fauppiaalle, niin 
fpllä pänlin on mpöntpmäinen mitjaa tuottam aan.

@ntä tafaijin-m afju? <$e on tijättäm ä niipin 170,000 
tpnnpriin  ja 1 miljoonaan m arllaan , jotta tä tä  nptpä jo 
omat lainoina pfjistään D ulun, Sitopion ja SBaafan lää* 
iteisjä. 3o8 maltion täptpp mielätin la inata  nuo roiljatu 
ostoon fäptettäm ät rapat, m uuttuu toimi tobcllifefji puu 
mauljetfi. jRapmaalle tulifi luitenlin je pclpotuS, ettei fen 
tarmitfifi täp ttää  m äpiutäfään omaa tpötään tapi omia tuot* 
teitanfa tarpeellifen miljan malfamifeen. peippo on fäjiO 
tää tn in ta järferoätä täm ä otifi.

SBnonna 1862 la in a ttiin  liifcm icpitle 2,130 ,000  rup= 
taa. äöuobett fulueSja juoritettiin  n iis tä  jo 1,700,000. 
SRapmaait lainojen jou loSja  truunulle on m eltoja m uojilta  
1856 ja 1857, ja fa itt i  m pöpem m ät la in at omat fuoritta=  
m atta, toSta jetin m äpä, m itä  on m atjettu , uuhestaan on 
la in attu  u lo s . S ijätji tu lee, että fau p p ia illa fin  on juuret 
jaatam at, n iin  että ufeim m at eim ät enää moi uStoa m elafji.

Sltnoa feino on, että rapm aan m ientitam arain  lu fu  ja 
p a ljo u s tartu tetaan , että tauppiaat tepottam at niiben pant» 
tim ifeen ja ottam at n iitä  m aStaan m afjuna. äöiitfä omat 
näm ä tuotteet? SBaifeata on täpän tpjpm ptfcen m aStata. 
SD^utta jopii fp llä  ja n o a : l a i t t i  m itä rapm aan om aa on,
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jota moibaait mtjtjbä ja ostaa. Säfinjat)attuja (autoja, nto» 
teitä, riu tu ja , raata»aineita, pihtaa, tertoaa, potaStaa, mno» 
tia , lammas» ja mafifannahfoja, (uita, mittoja, (antoja ja 
tanfaita  faifenlaifia.

iRiitä on ufein maitea mppbä utfomaide, m utta tuo 
riippuu ostohinnasta. £)äbän aitana täptpt) rahmaan aten» 
taa m phntihintanfa. S£5i)t)immätle mäeStöde täptph apufo» 
miteain ja tunnadiShattituSten o((a m ätittäjinä.

@i ote ainoastaan tljf»jä (aufe tuo : m uuta apua ei 
ole. © idä  m uuta ei ole."

„S eipää ei fa n itta  180,000 Ijengede O u tu n ja  200,000 
hcngede Kuopion (ääniSfä (idä, että pättä  rau ta tie tä  raten» 
nctaan SBiipurin ja iRiihimäen m älidä. ShfhmpS toStec 
75,000 tpnnprin f)anttim ista O ulun  (ääniin, © itä  moi» 
mat ainoastaan (iitemieSten ifänm aadinen toim i ja mäestön 
oma ponnistus faaba aitaan.

©dei täljän aputoimeen rt)l)bt)tä, niin ei ote apua itj» 
mismoimaSfa."

3ätfiinäifeSjä firjoitutfeSfa janotaan näin :
„S un  mitjanjato pettää m aatamiljetemäsfä maaSfa, on 

tljöttömppS jiedä ph4® (uonnodinen tu in  oit tpöttöm pps 
©nglanniit pum putiteptaisja, tun raa taa  pum pulia puuttuu. 
O ätä nptpä on mapboton roälttää tpöttöm ppttä ©uomeSfa. 
3opa tuutuu, että ete(ä»©uomentiu tatodifet rupeamat p(ei= 
femmin irtijanom aan  patmetuSmäteänfä. © pptä fiiljen (ie» 
neefiin. SOtutta toimottua etua jiitä ei faaba. © i t i ä  et (ei  
n i a a n » o m i S t a j a  t a p b o  r u o f t i a  t p ö m i e p i ä n j ä  tpö» 
m i e p i n ä ,  t ä p t h h  h “ n e n  r u o t t i a  n i i t ä  f e r j ä t ä i f i n ä .

SBattio ei moi antaa m aanm itjetijäin tpömiehide tpötä 
ja ruotaa itmaijeffi. ©itä m attioda ote m uita maroja, tuin 
ne, joita je m aan»omiStajitta tan taa ."

SRäidä peruStutjida tehotetaan p ljitpijiä, tunnadiShat» 
titufjia ja tauppamiehiä paitfafunnida tetemään m itä fuintin 
m ahbodista on. ©i joroi tuottaa juu riin  aputöihin, toSta 
ne main faattaifiroat ihmijet tiitfeede. ältu tta  fitä mastoin
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täyttyi) fuSjatin IjätäänttjuccSfä paitfafuunaSfa ta ittaa  fruu» 
m tntöitä.

J ä m ä  metominen jofaifeix fanjataifen itfetoimiittaau 
oti m älttäm ätön perätpfjen jana fittoin ja fetpaifi cpfä 
muuttoStifin. Söittä fe » a itu tti jaamme maSta näpbä.

k ir jo itu s  loppuu feuvaamitta janoitta: „3lt!ö6n hitaan 
fäjittäfö tä tä  n iin , ettei mattion pitäiji rumeta amuitpanf» 
feijitt. (Späitemättä tulemat taitfi mapbottifet m atat miimeijeeit 
jaa tta  täptettäroifji. 9Jtutta ne eimät r iitä . SBäeStön omat 
ponnistuffet omat pääajiaita ja jääm ät jitji."

IV .

HunnaUtjet aputoimet.
(SbcttijeSjä firjoitufjeSfa ejitettl) ©ncttm aniu ohjelma 

oti, futen ainafin, jetmä ja miepuuttinen. (Snjx fäbcSfä 
täptpi mäeStön turmaittita omiin ponnistutjiinja. $>otta afcma 
tämifi täpjin fctmäfji, matfuStimat furcernöörit lääneisfäätt. 
SeSfuStetut funnattistautafuntien  faneja fuuluiroot tppimpäätt 
muotoonja jupistettuina nä in : „$ u in fa  aiotte jpötämäu 
puolesta tutta toimeen uutijeen ja a tta ? "  — „<Si tiebä, 
maitcalta tun tuu ." —  ,,9JJutta pätä on nt)t niin ptimmittään, 
ettei truunu moi au ttaa ."  — ,,Jät}tpppän fitten foettaa 
tutta omin neumoiu toimeen." — ,,'JUtiStä aiotte femätjie* 
inentä jaab a?"  — „@ pä tuota oitein pm ntärrä." — SUJutta 
ei truunutaan  moi au ttaa ." — „9to, m itä jiitjen jitten tetee, 
täptpp foettaa omin neumoin tutta toimeen." — „£)pmästi 
jitten." —• ,,3'umatait pottuun."

9to olipa tuotin erinom aista m iijautta! @opijipa jiitä 
ppmää imaafin firjoittaa. SJtutta niin on mietätin minun 
luuloni, että tuo pfjinfertaifuuS jittä petfettä oli tuifi tev* 
meettincn. «Saatiin aittafin tietää, ettei ottut „fe ijarin" 
pataan tuottaminen, ja jitä tietoa fanja mätttämättö^
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rnäSti tarroitji. SjToifeHa tumatta menetteli jittoinen O utiin  
läänin turoernööri Stlftljan. § ä n  tu tju i tuntien cbuStajia }om= 
moijiintin tään infärä iiin , afetti teitte ftjftjmtjffiä roaStattaroifji, 
neurooi ja te lo tti, äJtiSjä m äärin  tutotjet roaStajiroat hhmää 
tatjtoa, en moi janoa, äffutta ijteifeöti tuu ttiin  että miehet 
lä^tiroät fotipaitoitteen roirfisthneiit mietin ja f)tjit)iit tptp 
roäifinä.

O ^rtägti erofi fittoinen menettely eutifista ajoista, 
jottoin fureerit otiroat mattuStaneet tääniSjänjä tirjoittaaf- 
jenja m uistiin patjonfo mitjaa tuSfatin paiffatum iaSfa tav* 
mittiin tahjafji tai ta inatji. „3>oS ei m uuta pphbetä tuin 
puum erffiä" —  — , jattoi ©neltman. tötutta tiitottifuuS 
tu li ilm i maSta fittoin fun la inat otiroat ta taijin  mafjettaroat

„ > S  eiroät titatlifet taljbo ruoffia tpömieljiänfä, jaaroat 
tje ru o ttia  n iitä ferjätäijinä." J ä t ä  huom autusta otettiin 
roäf)emmäu forroiin, eitä fiifien EjatlituS m itään rooinut. 
J ä ttim ä is tä  ef)toa täytettiin yteifeSti, m utta oti niitä 
femmoifiatin, jotta fäyttiroät „t)tjroiä aitoja" tatonfa raten» 
tamifeen. J ä t ä  teinoa otiji rooitu yteifemmin meneStytfettä 
täy ttää, m utta viittäroää rofjfeutta ja tuteroaijuuben toirooa 
puuttui.

„'28äeStön täytyy hanttia enemmän tuotteita, tauppa» 
miesten täytyy tuottaa enemmän roiljaa ja ottaa näitä 
tuotteita m atjuna roitjaSta." jDiiSjä m äärin fauppamiehet 
uonbattiroat ebettistä neurooa, jitä en moi janoa. Sffioifauppa 
tuitenfin roirfistpi tunturoaSti. h ä tä p ä  npt tun rooista 
jaabaan 12 m aittaa , © itiöin ojattiin olla itojia jiitätin , 
m itäpä jitten jos, futen fittemmin, otiji jaatu  20:tin mart» 
taa. Stettä main oti tetjmä, je efi u ljaas ti muta. Söit* 
jantuonti tie tystifään  ei roaStannut taroattiSta tarro itta, 
m utta jitji jitä oti, että teitä rahoja oli, je jauhoja jäi.

„Ä unnattiStautatuntien tulee olla roätittäjinä fophim» 
mitte." J ä m ä n  toimen toteuttamifeeu ulottui h«öitufjen 
täji paremmin tuin ebettijiin ja jentäpben jiitä jotafin tuli. 
ÄäStpjä ja tehotutjia jateti, lainoja tarjo ttiin , m itättöm än
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pieniä, fopii [anoa, noin 800 ä  1000 m artfaa f uitelin 
tunnolle. SJtitä femmoifetla fumntalla »o i teljbä, tpfpttänee 
ftjllä täljän a itaan? O ste ttiin  pellavia, roljtim ia, tarinoja; 
teurastettiin  lantoja, Inhotettiin aiminaifia ja roE>tintifta 
tan ta ita , farm am attoja, piittoa, tääretanfaita , jo ista parfjaat 
neulottiin jäteiffi. jä n tee n  läänisfä otti n iitä t>attitu!fen 
feljotuffeSta l)pmäntal)toifeSti ulfomaille roiebätfenfä tunnot» 
liSneumoS SonnSoltj, jota tntotfeSta fitten teli tiliä  tunnille. 
UJhtualla arm ottom asti muut.

OäStä tulee liitotfella m ainita fiiljen aitaan  §>etfingisfä 
perustettu , ,totiteollifuuSt)f)tiö'/, joitta tauSfa tauppa, fitten 
fun m aisteri $8. Öljberg oli tullut fen joljtajatfi, tämi marfiit 
fujumaSti. tUhtiStan mielä iloni, tun tam arafuorm allani 
enfiterran (aamuin ^elfinfiin  ja nostin  t)f>tibltä 1,000 rnarf* 
taa. @e oli meltoinen fumma — fiiljett aitaan.

© em aifuifet tunnatliSlautatuntien efimieljet m uistam at 
epäilemättä erinomaifelta tiitollifuubella fitä apua, jota Ijeille 
näisfä toim isfa tetimät emännät. £ u o  alinomainen raota* 
aineiben punnitfemineit ja jateleminen, lantojen maStaan* 
ottaminen ja uuhestaan jateleminen tantureitlc ja neulojille, 
fantaiben malfaifeminen, tpöpalfan m uuttaminen jauljoiffi 
ei fuinfaan ollut mä^äpätöifenä lifä taattana f»eibätt muihin 
femaifuifiin rafitutfiinfa, tun toinen puoli päimää tutui 
ferjäläisten ruottim ifeen, toinen puoti fairaiben Ijoitamifeen.

SJiuutoin oStimat funnallisljallituffet m itä itänä faupatfi 
tuotiin: rp ijp iä , patjoja, filttitiino ja, puuastioita, m itä main 
tuotiin , uufia ja mannoja, täfittjöläifiltä Ijeibän tuotteitanfa. 
S pttä fitä ptjtä ja to ista löptps, fun p t ä  on etfijänä. 9?e 
jotta moiroat, faim at jäleStäpäin lunastaa  omanfa tafaifin, 
muut tam arat inputiin fpffpltä, jolloin mielet jo olimat 
iloifet tuin fouluSta pääsfeen oppilaan, puutofaitpaSfa, eitä 
tunnot ttiisfä öleenfä joutuneet tappiolle. A inoastaan ppbeSfä 
faupaSfa tu li fe lunta, joSfa minä tpösfentelin, mapintoon. 
UJteibän onnistui faaba 2,000 tapiomarren tilau s eräältä 
tehtaatta, jota oli ottanut malmistaaffeen lapioita, läljctetpn
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mallin m utaan, m asto ista  rautatiem rafennusta martett. © uuri 
ito ! 9Jlutta fe, jota tjoiti tä tä  to in ta, ei Idfittäntjt teptämänfä 
tärfepttä. Söarret t a i te t t i in  paifatte, josta  ilm oitettiin, ettei 
pffifään leim annut. SJiinä näin marret m asta Igärmcnpään 
rautatien*afemat(a, ja tunnustaa  täptpi, ettei ollut pptäfään 
felmollista. SBapinfo noufi 400  m arffaan, m utta m itäpä 
fiitä. ©pöpöittä oli fotonaan joutunut töppäin leipäppttppu 
ja räätälö ine ei m affanut m itään.

$u in fa  juu ria  jum m ia näillä toim ilta tuli päbän* 
ataijille? (Sifjän n iitä feptaa m ainitafaau, fiffi m itättöm ät 
ne oliroat npfpajan laam an m utaan. Suutta  järfäptäm ätöu 
mafuutufjeni on, että ne m aifuttimat arm aam attom an paljon. 
Die eStimät föppiä täpbeltifeen epätoirooon joutum asta. 
„© aapan  fitä tpötä funnalliSpallitufjelta." ?>a lä h e tt i in  
noutam aan 5 nautaa peltamia, fefjrättiin, jäätiin  2 m arfatla 
jauhoja (matto mafjoi jilloitt 50 a  58 m artfaa). SCRifjinfä 
jillä m ennään? © ietpsti menetettiin nuo ujein matitettam asti 
pien pnonot SÖSenäjän jaupot, joiben fomifji fapaantuneita 
möpfäleitä täptpi firmeenpopjalla pienentää, faifenlaijilla 
pätäleiroän ainetjitta, meibätt paiffafunuatla, m isfä ei enääit 
ojattu pettua m alm istaa, enimmäffeen pamunmarfi* ja nm* 
menjaupoilla. SBiperiäifinä te ita tu ista  ja pallait panem ista 
jumimiljan o ljista tehtiin jonfin laista faijaa. kunnallis* 
pattitufjet otimat telottaneet jäfälien fofoomifeen ja osteli* 
mat n iitä  jefä matmistetimat n iis tä  leipää. ©aito oli rcait* 
tinainen ja leipä oli tornin fatferaa, m utta ppmin fe fitten* 
fin tutui, fun jofamiiffoifisfa lautafunnatt fofoitffisfa mää* 
rä ttiin  amunptjtjtäjille ja ta  ja puotifataa leipää.

© lipan tuo faiffi pien tu rjaa. 9J!utta nuo faifenlai* 
jet puupat pitim ät ainoata färm intä, toimoa, mireitlä. 0 m a t  
ponnistuffet eimät näpttäneet m arjin m apbottomilta, fun 
maStamäeSfä oltiin faifin miepin metämäSjä. © aipan föppä 
joSfuS m arfan an ja itu tji; elettiin tun ti tunnilta, päimä päi* 
mättä. -3a annettiinpan tijäffi —  m utta ainoastaan tijäfji 
—- fuoranaistafin  apua.
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9taata*aineibenfin yarittimifeSfa tunnille foetti f)atli= 
tuS olla amullifena. (Sräs fen aifuinen fenaatin iöirfamieS, 
jota, futett tapana fiUoitt oti, tärifi miljaSta futt Snellm anin 
nim i maan m ainittiin , tertoi minulle, että S .  muiben l)ul* 
tututfienfa lifäfft täy tti fnunnattom ia fummia roytimien oS* 
tamifeen P ie ta ris ta , ja otifi tentieS te^ntjt lopuit mattioma* 
to is ta , elleimät roytimet P ie ta ris ta  fitä ennen otifi loppu* 
neet. £ofiafia on, että firjeettä 15 piitä Sotatuilta 1867, 
m äärättiin  roytimien ostam ista loarten yätäapumaraStoSta 
täytettämäffi 10,000 ruplaan faatfa. Äaiffiaait täytettiin 
fiitjeit tarpeefen 14,182 m arffaa. 3oS tulija on minun 
faitsfani fatnaa mieltä tunnollisten aputoimien merfitytfeStä, 
en tuule t)änen moittiman tätäfään yätäteinoa.

S iiyen  aitaan  janottiin, että tunpa maan päästäisiin 
futaan maayan, tytlä fitte jo elää, tyltä fitten jo faabaait 
työtä tatollifittafin. Oläitä aitoja ajatelleSfani tuntuu to* 
bellatin om ituifelta, fun tä tä  nytyä luetaan fanomaleybisfä 
jotafin täyän fuuntaan: fyUä nyt faabaan työiuanfiota met* 
fisfä ja raljbinmeboSfa; m utta tu in ta täynee §ml)tifuuSfa! 
S illo in  taaS arm eltiin: tunpa päästäifiin  $ul)tituul)un, tytlä 
fitten jo telpaa. 3 a  tun tobellatin tuli femät tamattifeeu 
aitaan, ritpeft tauti yetpottamaan, tasmot loistim at, mielet 
m irtistyim ät, taistelun yirmeät päimät olimat tamallanfa 
topuSfa.

„ 3 a  elleimät ne päimät olift lyhetyt, n iin ei ytfifään 
liya tulifi autuaaffi", fe yuotauS pääfi jofaifen fuomataifen 
fybämeStä.

S uo toon  ^m ita la  että m asfebes ruofapöytä otifi tai* 
fille tanfataifillemme £am m ifuuSfa m arattm ta ipuytituun 
tarpeetfi, filloin tulifi fuomalaifen feStämin ateria: „fyöbä 
m itä m iltoinfin", manyatfi taru tfi. tututta oubolta tuo 
maatimuS tuntuu 1867 mitobeit miehille.



V.
Yleiset työt.

SSätttäm ätöntä oli panttia elatusta tjätäänt^neelle 
mäcStötle pteifien töiben toimeenpanemifella utyöstin fruit= 
ttun puolelta, ^ o tta  mäestä eStettäifiin lähtem ästä toti® 
feubuiltaait liitteelle, oliroat näm ä työt, S nellm anin  ot»iel® 
man m utaan, järjeStettämät eri paiffatuntiin . $08 olififin 
rautatienrafennuS, futen muutamien muiStoSfa nätlty tum* 
mittcleman, ollut täpbeSfä mauljbisfa jo ennen touotta 1867, 
niin fe ei fittentään olifi fomeltunut hätäaputyöni. QKetfän® 
hatfuu truunun ja ptfityisten metfiSfä olifi fitä toaStoin oO 
lu t omianfa tuottam aan ebes jontintaifia tuloja työttömille. 
SJiutta täsfäfään  fuhteeSfa ei täp fen aifuifia oloja mer* 
taaminen ttyfyifiht. Söarfinainen fahauSliife mirfiStyi toaSta 
1870-lumutta. 9Jälfämuofina oli fe tatoallistalin  hiljaifempi. 
Sääbpitle 1872 touobett maltiopäimille annetut „i|5ääfum= 
malaSfut pleifistä m altiom aroista" näpttim ät feuraatoat tu* 
lot truunun metfistä: 1864— 312,183, 1865— 197,937, 
1866— 177,689, 1867— 143,045 ja  1 8 6 8 -  97,517. 9?ä= 
mä numerot ofoittatoat, ettei m etfätöistä ollut m itään toi® 
loottatoisfa. ^ o tta  fuitentin toäestö tulifi tilaifuuteen omin 
neumoin Ityötymään metfistä, fai metfähallituS tästyn  ntypbä 
500 ,000  puuta O u lun  läänin afuttaitte 3:Sta pennistä tuu* 
tio jalalta , ja taitfialla, m isfä truununm etfiä oli, termaSfan® 
toja 20 pennillä tuu tio ty tistä . Snellm an noubatti fiiS truu* 
tutn puolesta farnaa neutooa, jota hän oli antanut ral)* 
maalle: „häbän aitana täytyy alentaa ntypntihintaanfa."

SSyöntilaifuuben hatlK*ln*fê  häbän^alaifilla paifta® 
tunnilla ei ollut fiiS m uuta mahbollifuutta tu in  ja ttaa  en< 
iten aloitettuja tanamoimiS=töitä, järm enlaStuja, formen* 
ojitutfia, tientetoja ja  ryhtyä uufiin. O li femmoifia jär> 
mentaSfuja, joihin ofatlifet otimat fitoutuneet tetemään työ® 
päiroiä. N iihin rum ettiin hetimiten. SJlutta pian ilntoit® 
tim at työnjohtajat, „etteimät ofatlifet hätääntyneen titanfa
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ja ta lliin  miljan täljben jatfaneet fuorittaa lutoattuja tpö* 
päim iänfä." S illo in  fuoStui §  S . 2)2:tinfa fiipen, että 
noista tt)öpäimistä m atfetaan tjleifiötä » a ro is ta  50  peit* 
nia päim ältä, jota paitfi fääbettt) muofirapanmääräpS ta* 
matlifesti lorotettiin, niin että »noitiin enemmän tpömiepiä 
täp ttää.

£äm äntaatu ifia  töitä m ainitaan tie* ja  mcfiratennuS* 
ten ptipatlitutfen fertomutfeSfa roitobelta 1868 ufeampia, erit* 
täin tin  O ulun läänisfä. SÖtutta hallitus rpptpi, ntisfä »naan 
[uiitfin tilaifun tta oli, uufiin töihin, m intuin taitamien tai* 
mattantifcen, filtojen torjauttam ijeen, torpien ojittamifeen, 
tie tysti enemmän tpöntilaifuuben tjantfintifeffi tuin parhain* 
ten tpöntulosten faamuttamifeffi. © e n tän e n  oli näisfä 
pätäaputöiSfä pleifenä fääntönä, ettei päim äpaltta [aanut 
nousta pii 80 pennin, jo ista mielä »ebettiin pois 2 penniä 
fairaanpoitoa marten ja 20  penniä fotopaitalla olemia per* 
peitä marten. (Suurim m at näistä  täm m öifistä tö istä  oli* 
mat Norton ja  Slpfiolapben tanam at OifalmeSfa ja öempois* 
ten tanam a Rämeen läänisfä.

p a ljo n  on m iifastettu näiben tpöpatttojen mitättömpp* 
beStä. §>uomattama enfitfitin on, että tuo 50  pennin ruo* 
torapa oli fuora lapja, toSta afianomaifet olimat metmotli* 
fet tetemään tpönfä fitoumutfen m utaan ilmaifetfi. SOfutta 
truunun  m arfinaifisfa töisfä oli tie ltäm ättä 80 penniä pe* 
r in  m itätön paltfa. S i i t ä  tuitenfin faa m ielinm äärin tiiS* 
teliä, olifito ollut miifaSta truunun puolelta titpailla tpö* 
m iepistä niibentin parmojen tanSfa, jotta fentieS taptoimat 
ptfitpifiä töitä toim ittaa. O lifito ollut miifaSta fuurem* 
m illä poltoilla poututella tpöpaitoille tupanfia, fitloin fun 
main oli tpötä faboiKe? SiatfaiStoon fe, jota uSfaltaa, 
m utta ainoastaan fillä epbolla, että pän oifein täfittää fil* 
loifet olot, eitä tuomitfe nptpajan taunofieluöifclta lannalta .

S ella ifia  pleifiä tpöpaitfoja, joisfa tie* ja  mefi*plipal* 
litutfen infinöörit olimat joptajina, luetellaan pllam ainitusfa 
fertomuffeSfa 55. p a itf i n iitä  ratennettiin tamallifia maan*

2
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teitä jo toim itettiin m uita töitä nim ism iesten ja tunnattis* 
hallitusten jo jo t ta .  Shumtettämättä tamatta r iitt i huomiota 
ja  apua taiffiatte. h i in p ä  faapui efiut. ®angaSatte, jota ei 
ollut taittein huonoimpia paiffoja, 8 jauhom attoa fäptettä* 
mitfi tientetoou n. f. Seifaritt horjutte. £)imana apuna fi* 
täfin pipettiin, ja arm attam aSti annettiin föphimpiin paif* 
töihin ritnfaam paa apua.

Sftitä marten, jotta tuulemat, että tn tu n u  ja infiitöörit 
otimat hpminfin m ietisjään, fun faimat työt fuoritetuiffi niin 
pien huimatta hinnatta, pppbän faaba m ainitusta tertomuts 
feSta ejiintttoba pari lausuntoa. Sierfon tanamaSta mainio 
taan , että työn tutoS oli peräti möhäinen, toSta työmiehet 
otimat n älästä  ja tuubista tornin heifontuneet. ©e tämi 
erittäin näfpmiin enfimmäifinä tuufaufina työn atfamifen 
jätteen, h i in p ä  tarm ittiin  ppben fuutioftjten m aata taima* 
mifeen ja noStamifeen 18 tpöpäimää, m utta ^uptifuuSfa ai* 
noaStaan miifi tahi tuufi päim ää, tun [itä tam attifisfa otoisfa 
faabaan tepbptfi 3 tahi 4  päimätpöttä. J ä m ä  nätfäajan 
lam auttam a maifutuS työn meneötptfeen tuntui mietä fauan 
fen jätteen tun työtä tafa ttiiu  tetem ästä pätäm arana.

(SraäStä järmenlaSfutpöStä © ottam on ja ^o ttam on 
p itä jisfä  ferrotaan niinifään, että fuutiofpten m uoria färfe* 
mifeen ja fiirtämifeen meni 35 tpöpäimää, toSta tpöfjön 
täptpi ottaa loitontuneita ja  työhön mäpän fpfenemiä mie* 
hiä ja maimoja, jopa tapfiatin. SoppututoS täsfä paitaSfa 
oli fittenfin tpöpatfan mähppben täpben ebuttinen, toSta 
tuo fuutiofpti tu ti m atfam aan ainoastaan 30 m artfaa, tun 
tam attifisfa otoisfa femmoitten työ taStetaan noufemait noin 
40  m artfaan. SJtutta täm ä ontin ainoa paifta, jo sta  fa* 
notaan, että työmiesten termepbentita oli hpnm* SDtuutoin 
nieli fairaShuoneet, jo ita täptp i ta ittaa  jotaifeen fuurempaan 
työpaiffaait, fuhbattomia fummia.

SCuota m ääräpstä , että päimäpatffa ei faanut nousta 
80 penniä torfeammatfi, ei ta itfiatta marfin tartatteen nou* 
batcttu, eitä afianomaincn työnjohtaja fiitä nuhteita faanut.
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bitinpä erääsfä fanamatyösfä johtama infinöövi Tertoi mi* 
nutte fof)ta huotnanneenfa, että tä tä  m ääräystä noubattaeSfa 
raljat menifimät fotonaan. £yön  tobettinen tulos m astaji 
fohtuuttijen uraftahinnan m utaan tuSfin 25 penniä, m utta 
oti maffettama 80 pennittä. §)än fit« omin tumin m ääräfi 
tinfityötä, ja  fiitä poltan, jotta fjuonompifin mies moi an* 
faita to is ta  m arffaa ta i puolitoista. £ ä tä  tarjousta ei 
otettu tuulemiin form iintaan, ja  työntutoS antoi entifiä tu* 
lotjia, foSfa m uta tiebettiin, että työnjohtajan fuitenfin täy* 
ty i m affaa truunnn tupaam a patffa.

ty rn in  etämästi fumafi tuo injinööri enjimmäijen tili* 
päimän täm än jätteen, ^ ir t is f ä  istu i yän antavana pöy* 
bän tolana rafjataatiffo ja —  manffa ruosta  pöybättä. 
p i r t t i  oti täpötäynnä työmiehiä. „® iifä otifi estänyt tuota 
nätfäiStä laum aa jyöfjemäStä päätieni ja ryöstäm ästä ra* 
hojani", armeti fertoja. SDJutta fanfamme tain tuu tiaijuus 
piti nytfin paiffanfa. S u n  ilm oitettiin että fe ja fe oli 
anfainnut ainoastaan 25 penniä, fyntyi fyttä h irveä melu, 
m utta taipum attom ana istu i paifattaan työnjohtaja. „£>ta 
rahaji, tahi mene lohta utoS!" „£ itin teon  loputtua lätjbin 
utoS läpi ahbetuu mäfijouton. Uhfauffia tyttö, tuntui, m utta 
mäfimattaan ei ryhbytty ." „© iffi oti fuitenfin foto tapaus 
fybäntä färfemä, että m inä, päästyäni totia, itiin , — itfin 
niin että faappaanm arteni tifofim at", ljuubahti fertoma in* 
finööri mietäfin fauheaiit m uistojenja mattaSfa. Oättäfäämme 
tiiattifuubet jiffeen, m utta tapaus tobistaa fittenfin, etteimät 
injinöörit otteet niintään fybämettömiä tuin joffi heitä toifinaan 
turnataan. O ttoon fe niinifään tobistuffena fiitä, että tär* 
fimyffet utottuim at pitemmättefin tuin marfinaisten nätfäis* 
ten piiriin . OoifcSfa titinteosfa otimat faifti tyytymäifet. 
hu o m attiin  että täyty i tehbä työtä, m utta myös, että fitä 
toytuuttifeSti törm ättiin.

«Suomenmaan mirattifeSfa titaStoSfa V I, mäeStötitaS* 
ton 2:feSfa mihoSfa, on feuraama yhteenmeto tjätäamun mää*
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r ä te is tä  l:S tä päimäStä S ip S tu u ta  1867 StlaaliStuun top* 
puun 1868:

3taf)aa 2Bitjaa
m artfaa. tynnyriä .

g)retfiin tö ih in  t ä y te t t y ..................................................... 5 0 3 ,0 6 0 1 0 ,824
S a in o iff i tunnilTe työn  a n ta m ista  ro a rten . . . 192 ,5 0 0 225

„ tila tfifille  ja  leirooffina m p tä ro ä tfi , 11 ,225
S atn o ifjt ta lletettuja  otyria ja  fuoritettaroaa työtä

r o a S t a a n .................................................................... 5 00
S a in o iffi gtfityifttfe työn f)an !fijo itfe .......................... 175 ,000
S lm a ife tfi j a e t t a r c a f f i .................................................... 7 5 0
@ aira§f)uoneiben ja fa iraSten  Ijoibotjt . . . . 7 ,5 0 0 624
P e ij tS tä  roaltioroaroiSta tö itä  raarten fru un u n

m e t f i S f ä ................................................................... 4 8 ,0 0 0
%\t* ja  roeftyltyaflituffen t i l i l l e ............................... 2 2 3 ,0 0 0

S aiftiaS taan 1 ,149 ,060  m artfaa  raijaa ja 24 ,048 ttynntyrtä 
miljaa, pljteenfä ra!ja<armoafa 2 ,110 ,980  m artfaa. SOlaa* 
tisfuusja oli 'Pietarin rautatienratennuS jo atfuun pantu ja  
la ite ttiin  fiiuä noin 2 ,000  m iestä.

VI.
'Hkltioumrat ja tahaiiliankfteet.

StrmoStelleSfamnte niibeit jummien fuljteellista juu* 
ruu tta , joita IjatlituS fäptti aputoimiin 1867 muoben laboit 
joljboöta, emme jaa ajatella «Suomen maltion nplpifiä tu* 
loja. 9iiiben »avaffi, jo tta luulottelemat, ettei mattioma* 
raatomme tosiaan olifi oKut paremmaSfa titaSfa, ejitamme 
m astautjetji m uutam ia numeroita. 9?e ofoittamat, että tjat* 
litutfen tulot ta itida  aloilla armeluttamaSti Ijupenimat, ja  
jofaifclle maljäntin ajattelemalle pitäifi olla felmä, ettei mol»
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tio moinut Ijyötyä n iis tä  juu rista  la inoista, joita fe mitta 
forfeitta foroitta laittaeli. ijläinmaStoin otimat tappiot, fu* 
ten tyttö ym m ärtää, yirmittämän juuria . fjfjin  tjätäapu* 
raljaStoSta jäätiin  juotostaan pyyljfiä pois päätie 2 miljöö* 
itaa m arttaa.

©nornen fääbyilte 1872 aunetuSfa fertomitfjeSja rnal* 
tiomaraSton tila s ta , jota jijättää pääfum m atasfut muojitta 
1864— 1868, näemme, että tullitulot 1864 otimat forfeim* 
mittaan ja noufimat 7,344,515 m artfaan. @ iitä ottaen 
tjupenimat ne yupeueinistaan Ijuonojett muofieit tätjben ja 
tetimät 1865 -  6 ,906,498, 1866 -  5 ,712,499, 1867 —  
5,371 ,354  ja 1868 — 5,556,889 m arttaa . S un  aputoimiin 
faitfiaan täytettiin  feitjemättä miljoonaa m arttaa , niin tutui 
niihin jiis enemmän tu in  faifti tuttitutot yyteenjä, jota tä= 
yön aitaan, jottoin tuttitutot tefemät 2 0 - 2 1  miljoonaa, tie^ 
tää jam aa, tuin jos täytettäviin  noin 22 m iljoonaa yötä* 
apuun.

SUterfittiStä on yuoinata, tu in ta  maamme aljbaS ta* 
toubettinen tila  m aifutti faitfinaifiin mätittijiin meroiyintitt. 
h i in p ä  noufimat poStitutot 1864 ja 1865 mietä päätte 
500 ,000  m artan, m utta ateniroat jittcn outojina 1865—  
1868 järjestään  484,234, 461 ,125  ja 455,392 m artfaan. 
£ u to t farttapaperista atenimat niin itään touobeSta 1864, 
jottoin ne noujimat 601,175 m artfaan, 1867 398,693 inart* 
taan. Söiittamero, jota jittemmiu on uouSjut joSfitS täyeS 
5 miljoonaan, ojoittaa feuraatoat tutoffet muojitta 1866—  
1870: 312,048, 3 8 2 ,5 9 4 ,5 7 0 ,3 8 8 , 1,214,042 ja 1,858,930, 
eitä n iistä  jiis »o itu  juorittaa ebeS jitä 600,000 m artan 
formauSta mattiolte, joitta jääbyt otimat ottaneet juorittaaf* 
fenja, maan oli m iinanpotttorayaSton mettä erinäijitte mal* 
tioratjastoitte, paitji faSmanutta forfoa, 865,925 m arttaa . 
©iiyen aitaan fuoritettu juostuntam ero aleni 1865 muoben 
m äärästä , 676,674 m arfaSta, m. 1868 — 505,634 m artfaan. 
iltäin jupistuim at mattion tutot faifitta aloitta. SJtutta fen 
jijaan tijääntyi tie tysti je menomäärä, jota „mäljennyffefji"
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tileisfä (anotaan. 1864'— 1868 tetimät „m atinaifet ja yli» 
inääräifet mäyennytfet" 128,916, 100,986, 391,425,
195,191, 322,332 n ta tffaa. O untum ia (unttnia näm ätin 
jo ennestään ylenm äärin (upistuneisfa tasfoisfa.

OämmöifiSfä oloisfa täyty i yadituffen tyytyä (uuteen 
taisteluunfa ennen tunlum attom an yäbäit feurausten torju» 
mi(e!fi. SJtutta, futeit (anotaan, fobaSfa on tolrne meneS» 
tymifen efjtoa: raya, raya ja  taafen raya. b itt iin  mietti» 
mi(iin ei ollut aitaa. (Sitnen taimen tuloa täytyi yantfia 
elatuS»aineita erittäin  poyjoifiin lääneiyin, (itiä eiyätt n iitä  
(illoin fäynyt lennättäm inen rautateitfe P ie ta ris ta  O uluun  
ja Kuopioon. SDZifä jäi fytfyUä tuo ttam atta , (e oli 100 
penintufman (jäästä Ijemofida raal)attam a. O lifiyan ollut 
äimän tarpeellista tuottaa femätmiljan (iemeniätin, m utta 
tipein tarme oli en(in täytettämä. SDtitä apua oti(i (ieme» 
niStä ollut, jos mäeStö oliji (utupuuttoon tuodut talmiti» 
notjiin, ja täyty i ainatin  toimoa, että teroätfiemenet faatai» 
(iin mielä temäädäfin tuobuit(i.

SDZutta m istä olimat nuo tarm ittam at miljoonat otetta» 
m at? S e  oli tyfym ys, joyon ei ollut peippo m astata. 
Ooitten tyfym ys, jota luonnotlifeSti noufi tatomuofien laf» 
taam attom an farjau  mafentam isfa m ielisfä, oli tyllä arme» 
luttam a (etitt. SOiillä omat nuo m iljoonat tataifin matfetta» 
mat, jos fattuu tulemaan mielätin ytfi tatomuofi? ^ o s  en» 
neStään lainoiljin uupuneelle mäeStölle annetaantin amut 
lainojen nimellä, outo m äyintätään toimoa (aaba ne tataifin?

SOtitta mietteet liitfuim attaan (Snellmanin pomeSfa, 
m utta toim iin yän ryytyi (idä m errattom ada mieyuubeda 
rattaifem ina Ijettinö, jota oli yänede omituinen. O m asta  
puoleStanfa ryytyi yadituS fuuriin miljan»oStoiyin, ja ra» 
yoja tarjo ttiin  ytfityifide liitemieyide, jotta taljtoimat rumeta 
miljaa tuottam aan, ^ a lu d ifia  ottajia ilm aantui tuitentin 
marfin mäyän entifiin aifoiyin merraten, (idä liitemieyet tyllä 
ymmärfirnät, että tuon ylen ta lliin  miljatt jädeenmyynti tämifi 
marfin maifeatfi, ja melatfi ei moitit enää m itään ustoa.
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©efä frtmtutn omiin oStoffiin että pfjitljijille pantit* 
tiin  rahoja ©uomen pan tista  maItiomarain*toimituSfunnan 
Ijpmäfjtymitlä loimen fuufauben mefjeteillä. 2JtiStä nuo ra»' 
Ijat toimen fuufauben perästä otetaan, fiitä pitäföön meffe* 
lein fjpmäffpjä puolta, © illoin elettiin päimä päim ältä. 
@n » arm aan  tiebä, fuinfa juu ria  fummia ©uomen pantista  
nostettiin © ppsfuun fulueSfa, m utta fun olen mattiofontto* 
rin  tileisfä näfjntyt, että mattiomarain*toimituSfunta Soutu* 
fuuSfa 1867 fuoritti ©uomen pantille 1 ,441,652 m arffaa, 
niin lienee täm ä fumma fe, jota mefjeteillä oli nostettu.

97o, m istä  ne tu tim at? „3)tinä löpfin pstäm än Ijä* 
b äsjä" , fanoi minulle ©netlman monta touotta mpotjemmin, 
fuu Ijänen mielenfä jo oli futafuinfin tpt)ntt)npt, fertoeSfaait 
teifillifella tantalla ,,mippauSjuoffunfa" maideista. „2Jtinä 
firjoitin  9totl)fcf)iIbitle, toalittaen äärim m äistä p tääm n te , 
ja  loaabin Ijänettä fuuben miljoonan frebititoiä. SBaStauf* 
fesjaan artoeli Ijän, että faifeti Ijätä on faanut minunfin 
pääni pyörätie, fun tuulen, että panffiirit om ista marois* 
tan ja antam at moifia taSfulainoja. Saittafaa m altiotaina 
tamallijeen muotoon, niin fptlä foetan ntptybä obtigatione* 
jänne mafjbotlijuuben m utaan. SOtuu^un en moi rpljtpä. •—  
©netlman puolestanja maStafi, että feu merran miifautta 
ininuSjafin tötytpp, m utta ennen tuin tuon m attiolainan 
faiffi m utfat omat fuoritetut ja Ijra 9t. I)pmäntaf)toijeSti 
on noita obtigationeja faupitellut, on ©uomen fanfa itään* 
tpnpt nälfään. STämmöifiSjä otoisfa eimät leipää fäännöl* 
lifet temput; fpöä teibän npt täptpp fittenfin omasta taS* 
fuStanne ottaa tuo meille mälttämätön la ina ."

©nellmanin oli tapana janoa fanottam anfa niin, että 
je tuntui ja  ta rttu i, ©eurauffena olifin, että 9totljj(f)iIb 
SDtarraSfuuSfa allefirjoitti IV 2 miljoonan © affan taalerin  
fituruijen frebitimilainan, jota tuotti 5 ,400 ,000  ©uomen 
m arffaa ja fuoritettiin taifaijin 5 ,529 ,550  m artaita. M il tä  
»aro illa  maffettiin ©uomen pattfisja bisfontatut metjelit, 
joten pantti pääji titaifuuteen m uutoinfin fnpiStuneiUa ma*
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roillaan  auttam aan maamme apbistettuja liitemiepiä, ja 
mattio puolestaan fai rpptpä enempiin miljan ja fiemenen 
ostoihin. SCRutta puomattama on, että puofenfuubetta ntil* 
joonan, mitobett tu luesja tafaifin »natjettama trebitiroilaina 
m ertitji täsmälleen foto enjimuoben tullitulojen panttausta. 
Sem m oijiin  toim iin rupeaminen olifi tpllä jaottanut arme» 
lu ttaa ropteim piatin, ja femminfin oliji luullut (Snellmanin, 
jota ei ju in taan temeäSti liifutellut miljoonia, täSjälin afet* 
tuman jäästäm äijppben lannalle. ^3erpeen4jännän ei t u u  

tenlaan täp latfominen ttmaroja ja umromijia, lun  perpeen 
pelastaminen on fpjpmptjeSjä, ja liitollifena näfpp ©neli* 
man ainiaan ppfpneen tuolle „päbäsfä löpbetplle pstämäl* 
lenfä."

VII.
Valtion töiltä- ja jlenienhauppu.

„S01ifä ipmeen ipana ilm a", puubapti Snellm an top* 
batesfaait erään tuttam anja (Slotuun teSfimaipeilla Ipelfiit* 
gin tabulla, p e l a s t u s  on eplä mielätin mapbotlinen!" 
„(2i ole paljon toim oa", mastafi puputeltu; „maiffa teStäi* 
fitin täm m öistä ilm aa pari »niittoa, n iin  eimät joubu jit* 
tentään tuiljat tuleentum aan, foSta nteibän tamatlijet jpps* 
luun pallot, jumen pleenjä alpaifen läm pöm äärän täpben, 
luonnollifeSti tulemat fetä marpain että tam atlista anfarant* 
pino." ÄeStuStelu loppui fiipen, m utta tällä fatunnaifella 
pptpntifellä oli fe tärteä ja onnellinen [euraitS, että ©neli* 
m an jiinä miepeSfä, jonta faitSja näm ä janat maipbettiin, 
löpji toimeliaan ja  taitam an miljan-oStojen m älittäjän.

© ppstuun 5:nä päim änä tu lm aili ta itis ta  maamme 
ojista m itä tam alim pia jäptöfanom ia m attiom arain4oimi* 
tuStunnaöe. gbetlifenä pönä on patfanen pannut tuleentu» 
ptattom at jumimiljat,’ jiementä ei ole toim ottam anataan ja



33

cJatitffen puute tulee olemaan pienten ja fautjea. @i jiis 
faatu enää ^äätljä to toon  ja pelon »aiheella; Suonten fanfa 
oli faanut ratfaijem an päätöffen.

(gbettifisfä tirjo itu tfisfan i olen foettanut ofoittaa min* 
fälaijisfa taloubetlifisfa oloisja täm ä Ijirntuinen aita tolj* 
tafi fanfaamme. Pontem iin ja pitaifiin toim iin oli rphtp5 
miiten, ja ainoa onni, m utta fe merraton, täöfä onuetto* 
muubeSfa oli, että «Suonten fenaatisfa ja  maltiomaraiu* 
toim ituStuunan päälliffönä istu i mies, jota jafjoi tantan 
fen fuorm an, jota lomat ajat tatoim at hänen partioilleen, 
ja  tpfeni niiben liehjittämifetfi tetemään, m itä iljmismoiman 
mallaSfa oli.

9lfeman fetm ittpä. pppft ja  fai S nellm an amoimett 
m altnun rpptpä aputoimiin ja  fen opeSfa tietpstifin fuutt* 
nattom an ebeSmaStautfen. SppSfttun 11 p. tirjo itti fjän 
ästen mainitulle tuttamallenfa, fauppias 91. SSafeniutfelle 
tirjeen, jonta enfimmäifet fanat tuutuim at: „O te ppmä, fäp 
luonani tänä iltan a" , ja miimeifet: „® pjpm ps toStee ai* 
noaStaan Ijpmien neumojen jääm istä  apbingon^afaifeSfa ti* 
taSfani" („ i min nöbftällba betägenpet"). teSfuStelu toSti: 
annetaanto rahalainoja tiitemiepille mai rppbptääntb truu* 
ttun puolesta oStoffiin. Sotainen p ä to ä  oli fullan armoin 
tten, ja tu ta  tiefi toSfa ja  montato tiifemieStä roptenee ji* 
tontun tauppaan. ^ o s  n iitä  tutm aili joutottain milja* 
martfinoille, oli Ijhum^tyfomt}8 luonnollinen, femmintin 
tun 9tuotfiSta, foSta Sftorrbotteni oli famaSfa titaSfa tu in  
S u o m i, n iin itään  oli obotettama titpailijo ita. pää te ttiin  
fiis rpptpä maltion puolesta miljan*oStoon ja otti p™ 23a* 
jeniuS tä tä  lameata ja m astnunalaista tointa poitaaffenfa 
fillä epbolta, että filloisten Suom en pöprplathjojen afiamieS, 
fonfuti 3i* § « tff / ottaifi tavmittamia taimoja panttiaffenfa. 
S iem enen ostot päätettiin jä ttää talmetfi, m utta P ietariin  
tähti fj™ SSofeniuS fuoraau jauhojen ostoa marten.

SBaraStot fietlä otimat tam attom an niutat. päptinä* 
linnasfa fptlä janottiin  oleman pitfiä jonoja jauhoilla las*
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ta ttu ja  foimia, m utta festäm ät ja lomat tounaStuutet esti» 
mät n iitä pääfem ästä fiettä tiiffeette. V a ra s to is ta , joisfa 
tamattifeSti oli tuljanfittain m attoja, täyttyi npt fabottain 
foota fiettä tää ltä  laim antaStit täptetpiffi. ©nfimmäifet 
Iäf)ctt)ffct faapitimat fäämtööifeSti pohjan perifle, Kuopioon 
ja Soenfimtjun, m utta Sofafuuit topusfa atfoimat fatam at 
jo jäättjä, ja miimeifet tao tit eimät pääSfeetfääit määrän 
paiffoitjinfa. h i is tä  fuitenfin faatiin  jauhot, fun jäät malj* 
mistuimnt, tjemofhta maatte mebetpiffi. IJotfut pffitpisten 
tauppiaiben tahnoista tienemät joutuneet Ijaaffiriffoonfin, 
jota ei ottut ihmeellistä, [anoi eräs meifätäineu merifapteeni, 
to sta  menäläisten mantjentunect m erifortit ofoittamat antfu* 
vipaitfoja feStettä Simingan niittua.

S utafu in tin  faatiin  fiis niufat talm hm arat footuiffi. 
© tetäpuotifista fruununm atafiineistä fiirrettiin  fitten taimen 
m ittaan m itä maan fuinfin tiifenemään joutui.

^emätfiemenien tjanffimiuen oti mouimutlaifempi. 
Sjteenfä fopii janoa, että fitä puuttui metteen totonaan, paitfi 
8ouuais*@uonteSfa, ©uomentatjben rannifotta ja Stiiffetiu 
täänisfä. V iim effhm ainituSfa tääniSfä otimat otot roer* 
ra tta in  fuotuifia. 1866 muoben fato oti fiettä ottut erit= 
täin  ruitfas. V ie tä  fumetta 1867 oti fiettä jotenfalin ruit* 
faasti ru tiita  ostettam isfa. h i in p ä  niitä hantti SangaSat* 
letin eräs fauppaa harjoittelema ta ton4fän tä , „ptim aaS ta", 
futen Ijän fanoi, futjettaen niitä meneittä ja taipateiben 
poifti hemofilia, jotenfatin Ijuoteatla pinnatta. 3Jiainitut feu- 
but otimat ainoat, jo ista faattoi toimoa, että ne tu ta  tuin* 
tiu  moimat J u t ta  to im ee n jtn in  neumoin. fDiuuatta oltiin 
taiffiatta fefä etatutfen että fiemenen puutteeSfa.

®uinfa ja m isfä^ntäärin  fiementä faatiin  Ijantitutfi, 
fen terron täsfä  atem pana.tertom uffen m utaan, jonfa ®eif. 
•Senaatti SOtaatiStuuSfa 1868 antoi_§>. S . 9Jf:ttenfa femät* 
fiementen ^anttimifeSta.

3o  m arta in  fptfpttä, fun tiebettiin, että ot)ria ja fau= 
ro ja oti fjatta turm ellut, rpfjtpi fenaatti toim iin oStaaffenfa
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näitä  » itja ta jia  p o lo is te n  (äänien tarpeeffi S u ru s ta  fefä 
Uubenmaatt ja SBiipurin (äänten faupimgeiöta *). Suutta 
pian huom attiin, että ohria, joita eteläifisjä (ääneisfä »ä< 
hetnmätt toi(je((ään, ei ottut m pptä»änä, eitä fe(tt»o((ifia fan* 
rojafaan faatu juurentmaSfa m ääräsfä m uuatta (uin S u ru n  
läänin  eteläojaSta. O nn istu i faaba oStetuffi ainoastaan 
300 thnnhviä ohria ja 9 ,200  tpnnpriä (auroja S urttS ja , 
300  tpnnijriä Uubettmaan ja 150 tpnnpriä SBiipurin tää* 
ttisjä. U(tomai(ta tuontia esti rahanpuute, foSfa frebitinri* 
(aina jäätiin  toaSta SftarraSfuuSfa, ja Suom en pan tista  
faatuja » a ro ja  täptpi fäpttää jauhojen ostoon. 2lr»e(utta* 
» a a  onfin tuottaa fpffptta riihim ätöntä » itja a , eitä 3jtä» 
meren m aafuntien ja tam isja  o((ut riip ittpä faa ta» isfa . 
Sijaamme pohjoijia ojia »arten  onfin etetäijemmistä m aista 
tuotu jiemett fopimatonta. Suitettiin  tila ttiin  SBaafan tää^ 
niä » arten  8,000 tpnnpriä ohria SanStaS ta ja @te(ä* 
9tuotfiSta, pääafiaflifeSti efatutjefji. 9tiiStä faaput jptfpflä 
paifaöeen 3 ,000 tpnn. S a m a  » erta  täptpi jä ttää  Öre» 
grunbiin. Soppitja uraffamicS ei »oiitu t hautfia - Stämä 
6,000 tpnn. o (i»at fuitenfin ()hlD*n jättäneet ta(wen pii, ja 
fäptettiin jiemeitefji SJÖaafan (äänisfä.

© unrin  tuotanto jäi jiiS (e»ääffi. (StupääSfä ta rfou  
tettiin pohjoisten (äänien tarpeita, foSfa jietlä hätä oli fuu* 
rin , eifä » a ttio n  » a ra tta a n  tannattaneet ete(ä=ojan autta* 
m istä . &'oSfa enjinm ainituisfa (ääneisfä ohria wi(je((ään 
mettein jam an » erran  tuin rufiita , m utta fauroja »äpem* 
utän, n iin  ostettiin ainoastaan ohria näiben läänien tar= 
peetji. kauppoja toim itti erittäin  fitä »arten  (äpetettp afiatt* 
pinmärtämäinen mies (2(. g . SSafeniuS), agronomin fanSfa 
(»altioagronom i f^oröberg). P ie ta ris ta  ja 9tiiaSta ei faatu 
juu ri m itään, itäm eren  m aafunnisja oli »uom ia 1867 tor* 
ja tu t oprat fe(»ottom at fiemenefji, jota »aS toin  1866 »no-

*) Jtäitä oStotfia roätitti luullaffeni JauppaneurooS ©. 21. Sinbbtom.
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bett milja oli ollut mitä oittmllijinta laatua, mutta je oli 
laitti jo täljetettp hollannin juuriin otutteljtaifiin. Sepä 
fpjpmps, mielätö ofjrat otimat täyttämättä ja olimatfo ne 
ostettatoisja.

Slfiamieljet läljtimät Ibytörctfellenfä, ja etfityt aarteet 
tamattiinfin fuurisfa määrin erittäin Scf)iebami8ja, SRotter  ̂
bamin läyeifyybedfä giollannisfa. fauppoja hierottiin ja 
tästyn mutaan ilmoitettiin totimaaljan minfä toerran tttna* 
tiu päimänä oli jaatu oStetutfi. Q 08 jotu päiroä oli men= 
nyt tulotfia tuottamatta, jäätiin tornia maroitutfia joubutta* 
maan tauppoja.

S S te tu tji jää tiin  fiten 39 ,600  tpnnpriä. Sijäffi tu li 
nuo ennen m ainitu t 9tuotjiefa ja £ au 8 tasfa  ostetut 6 ,0 0 0  
tpnnpriä , totim aaSfa ostetut 600 tpnnpriä ja  truunum ata* 
jiineisfa fäilyneet 14,600 tpnnpriä . jä n te e n  läänin  furoer* 
nööri, jo ta oli faanut täptettäroätfeen 150,000 m arttaa , \ U  

m oitti titanneenja ultom ailta 2 ,700  tpnn., ja  SBiipurin fu= 
mernöörin jallittiin  ostaa 500  tpnn., niin että toto je jie= 
men m äärä, jolta IjatlituS jaattoi auttaa mäeStöä, noufi 
64 ,000  tynnyriin. S a m a a  tartoitnS ta marten oli täytettä- 
toisjö totimaaSfa ostettuja ja m afajiineisja löytymiä 12,000 
tpnn. tauroja. SRäntä 76 ,000 tpnnpriä jaettiin  feuraattmlla 
tam alla:

O ulun lään iin  . .

DIjrta
tijnnqriä. 

. 13,400

fiauroja
tgnmjtiä.
1,000.

Kuopion t r  * • . 15,650 700.
SSaafan r t  » . 15,200 7,000.
M e l i n r t  * * . 6 ,700 850.
Sturun t r  * • . 5 ,550 1,600.
Rämeen t r  ♦ • . 5 ,700 1,000.
llubenm aan „ . . . 1 ,300 —

V iip u rin r t  * • 500 —

S u m m a: 64 ,000  12,150.
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■tDJaaliefuubfa oli njictä täyttäm ättöm iä jä n tee n  tää* 
niu fumcrnööriCä noin 25,000 m arffaa, V iip u rin  läänin 
fumernöörillä 16,000 m arffaa ja Söaafatt lääniä marteit 
annettiin lifäffi 10,000 m arffaa. O u lu n  ja Söaafan lää* 
nin ran tap itä jisfä , gaufaatt ja  ^Rautalammin titjtafunniöfa 
ja ofisfa Suonion ja Qfomantfin fifytafuntia armeli fenaatti 
faabufji itäm iäfin femätroiljoja. £ita$totlifien tietojen mu* 
faan, jotfa fuitenfin otimat jotenfafin epätarffoja, oli ta8* 
fettu että fofo fptmbmäärä fotmeöfa poyjoifeSfa lääninäm m e 
nonfi noin 110,000 a  120,000 tpnnpriin . K ruunun näiljin 
lääneihin Ijantfimat fiemenmarat noufimat noin 53,000 tpn* 
n äriin , fitö melfein puoleen fofo fplm öm ääräetä. Ofjrat 
la inattiin  3 2 — 35 m arfan pinnan m ufaan ja  faurat 18— 
22  ntarffaan, maffettamiffi muoben fnlueöfa.

Kätten fen fiemenen ralja*armo, jofa näin annettiin 
lainaffi, noufi 2 ,430,000 m arffaan. Seimäffiffi m ääräten  
miljan ja  jauhojen ralja*armo teli 2 ,450,000 m arffaa. Iga 
fun lifäffi annettiin  ra^aöfa faifenlaifiin aputoimiin 724,060 
m arffaa, ja  m iljantuottajille la inattiin  700,000 m arffaa, 
niin tefimät näm ä furnmat yyteenlaöfettuina 6,304,060 
tafji lähemmäs 900,000 m arffaa enemmän fuin m itä 9fotl)* 
fd^ilbin fauppaljuoneelta jäätiin  frebitiroinä. Kaiffi nämä 
furnmat otimat jo SJiaaliSfuuöfa utoSannetut. SDlutta fenfin 
jätteen täytyi yf)a antaa uufia fummia. Söiitä fopuKifeSti 
täytettiin  yleifiin töihin on jo täm än firjan  28:lla (imulla 
ilm oitettu. SSiimeifiä tiliä  miljan ja fiemenen faupaSta en 
ote tamannut.

Sopuffi taufntaan fäyttäm äöfäni fertomutfeSfa: „Kun 
yattituffen yuoletfi jää mäeStön fuurim man ofan maruöta* 
minen leimäffiltä ja fiemenillä, niin täytyy marojen täybä 
riittäm ättöm iffi. O ulun , Kuopion ja Söaafatt läänien mä* 
filufu tefee yljteenfä 730,000 fjenfeä m aan fofo mäfitumun 
olteöfa 1,800,000. -3a fun m ainituiöfa lääneiöfä ainoat* 
taan  mäljempi ofa faattaa tulla toimeen ilm an m itään apua, 
niin  on fe t a a l t a ,  jo ta mattiomaraSton tulee fantaa, pibet*
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tävoä fuunnattom ana. y lläm ain itu t ra p u m ä ö rä p fc t rnas» 
taam at enempää fuin puolta peifen  m a ltio rap s to n  mitofi» 
tuloista eli 2/ 5 fa ifista  m altiotuloista. 3 a  p ä  m äärätään  
uufia r a p e r iä  p e ifiä  töitä » a rteu , jota paitfi otaffuttam a 
on, että fruununm afafiineiljin täp tp ), !un laimaliile alfaa, 
p u f f ia  uufia m aroja."

■JJfutta SOlaatiSfuuSfa, folioin täsfä fäp täm än i ferto» 
m us annettiin, oli (nurin ofa fiinä m ainituista fiemenma» 
ro ista  mietä itä m e re n  manffofen jäiben tafana. ^ a  fuiten» 
fin riippui niiben fäännötlifeStä ja aifaifeSta faapumifeSta 
m ääräpaiffo ipnfa Suom en fanfatt p n g is fä  ppfpminen. 
jääfupeet otifiroat olleet ebeS fimtepäinfään fainat fuin ebet» 
lifettä muonita, olifi tulemaifuuS ollut p fa S fa , p o lim a tta  
faifista  ponnistuffista ja fulungeista. S o p ii arm ata fuinfa 
lemollifena «Snellman m enp „temeätlä muoteellaau."

£ ie tp stifin  täytettiin  fiemenen fnljettamifeen pfinom aait 
p p p a im o ja .  SJJiutta fittenfin oli r iipm ättöm ien  o p ie n  
taStauSajan m äärääm inen armeluttama, foSfa ne eimät moi» 
iteet laim oisfa fauanfaan pilaantum attom ina f ä i l p .  Sai)» 
bentenatoista päim änä Stoufofuuta faapui m ip o in  enfint» 
mäinen miljalaima §elfinfiiit. SDiutta ofa la s tia  oli mää» 
rätti) V iip u r in  lään iä marten, ja rn äp ä  finne oli mietä 
jäiben m aöasfa. Saiman täytyi obottaa täällä funneS pääfö 
tu li mapaaffi, ja lienee jofu ofa lastia  foneett lä p if tp b e sfä  
läm m in n p . S e  oli ainoa m apnfo, mifä täsfä miljantnon» 
n isfa fopafi. ipopanm aalle m ääräty t taim at faapuim at 
faiffi ennen jään  lä p ö ä , ja m isfä m oittam attom ia esteitä 
fopafi, fiellä obotti laim a jäiben partaalla , matmiina fpöf» 
(emään efiin niin pian fun m apo tlifunS  f iip tt ilm aantui. 
SaStina oli niillä pfinom aan  riiv itty jä  S uurinm aan  o p ia ,  
niin oim attista laatua , ettei Suom eSfa niiben mertaifia en» 
nen ole n ä p p  Saiffiatla  oli fiernenlaimat enfimmäifet, 
jotfa faapuimat fatam iin, eifä ne m isfään f p m p ja S ta  m p »  
p S tp e e t .
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äJMfeiit ihmeettä tuntui, fun maamme jota foputaSfa 
fiemenet faatiin täsmälleen tarpeefen. SDtitcntä ne faiffiin 
paiffoiljtu faatiin fuljetetuitji, fe jäi järjestäjien falai* 
fuubeffi. SBäeStö peri tita tu t määvänfä tuunallislautatun* 
uitta.

2)tiSjä E)ätä oli juurin, jiettä apufin tu li runfaitt. 9tuo 
tolme pohjoista (ääniä leitfafimat fptf^Hä 1868 erittäin 
runfaan jabon tt)lmöstänfä. (Etelämmällä tojin maimafi 
(omat poubat, eifä fato, femmiitfin om ista Ijeitommista jie= 
m enistä, ollut marfin fiitettämä. iOtutta eihän filloin oltu 
paljoon totuttufaan. 3oS olimattin ()infa(ot puolinaan, 
niin  oli tuo jo ilaljuttama näfp ebellijeen tt)()jt)t)teen mer- 
raten.

SBarmuubella jopii janoa, ettei m iitäfään aifatta eifä 
m isjään (anjasfa hallitus ole, merraten maan mattiomaroi* 
fjiit, fä^ ttänpt runjaam pia fummia (anjan auttam ijefji. 
(Snellmanin juureSja eläm äntpösfä on täm ä hänen ihmeet* 
lifesti feStämä, miehuullinen ja pontema toimenfa olema 
fen fauniim pia lehtiä. (Epäilemättä m urfifin tuo tauljea 
mnoji hänen moimianfa. £ än en  läljin palffanja oli, että 
hän jäi eronfa fenaatista, fitten fun aifa oli tähnpt niin 
fnotuijaffi, että luultiin  moitaman tulla ilm an häntäfin toi* 
nteen. SBirtajoitotuffen miehet eimät tosiaan moitteet tottua 
tuohon „matthaan toulurehtoriin", jota puoleStaufa ei itinä 
oppinuttaan lä jittäm ään  heibän „m irallisten paperienja" ptj* 
hhhttä.

Lohtaja oli m äistpnt|t nähttäm öltä, m utta Suom en 
lait jade oli hän (estämän moiton moittanut, millä hinnalla, 
je tulee näfpmiitt, tun maSta tulen ojoittam aan tuolemaijuu* 
ben juhteet rnurhamuonua 1867— 68. SMänthneen futu* 
polmen (jauhoille fasmoi tobcllatin parempi tulemaijuuS. 
S e  oppi, m intä fuomalainen maanmiljelijä oli tatomuobeSta 
jaanut, oli anfara , m utta maituttama. pellot ojitettiin ja  
m uofattiin huolellijemmin. £ u o  entinen meltto puhe, että 
f h P ¥ » ö n  oitea aita  oli „molemmin puolin h e rttu a" , jä i
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mityboitt mätettyä, ja tyleifeSti Itytmetään tä tä  ntyltyä Saurin* 
päimätt maityeilla. Sarjantyoibon ja Ijcinänmiljeltylfeu tär* 
tetyS tyuomattiin, ja entisten „m iinarännien" fijaan noufi* 
mat meijerit. ^tyjtymäifen moitou jäi jiis  ©uomen fanfa 
lautyeista lärfimtylfistään. Suultam a on, ettei enää niin 
tyleistä onnettomuutta tarm itje pelätä", m utta jos niin on* 
nettomaSti tämiji, omat amuntyanlfeet merrattomaSti tyelpom* 
m at rautateiben ja „9Dturtajan" mtyötämaifutuljella.

t i u .
‘.Riihimäen—Pietarin rautatie.

SRautatieralennulfet eimät mitenfään moi ofla m inään 
tyätäaputtyönä. © itä  tiettySti ei ta rlo ittauu tlaan  täsfä  rnai* 
n ittu  juu ri Ianfalli8*tyritty8. © attum uS teli, että fe tu li 
ftytlä lipeään tarpeejen, tuottaen jetin tiemittyStä tyäbätt* 
ataifille. SKutta itje rautatienralennulfelle ei täm ä fattu* 
muS fuinlaan ollut ebulji. © uunnattom at fairaantyoitoluS* 
tannntfet ja tyeilontuneiben ttybmieSten tyuono ttyöntntoS nieli 
ItyUä m itä lentieS mätyän altyaifempi pairoäpaltta fäästi. 
© itji eimät oHeet mielettömiä eimätlä ftybämettömiä rauta* 
tienratennuljen jotytamat mietyet, että „tye tnnjim at itfeänfd 
fattgen iloijilji, lun nätäntyäbän tätyben altyaifet ttyöpallat lu* 
pajimat alentaa ratennuljen loppujum man joilalulla miljöö* 
naita altuperäifeSta lulunliarm ioSta".

(Epäilemättä oli lurjuuS p itlin  rau ta tie lin jaa tautyea, 
luten toto m aaSja tyleenjä, m utta fietfä lentieS mielätin jil* 
m iinpistäm am pi. 308 tobeUatin ttyö oliji 1867 jo ollut 
tätybeSjä järjcSttytfeSjä ja mautybisfa, oliji jaanut m aatia 
monen jurlean epälotyban poistam ista. SOIutta niin ei ot* 
lu t ajian laita . £u lifim m a8ja liiruuSfa tetytiin la itti mal* 
miStnSttyöt, ja  enjimmäinen lapio p istettiin  maatyan 18 p. 
§e tm ituu ta  1868.
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„S uurem piin  aputoimiin ei pitäifi rRRtyä muualla 
fuin n iisjä paiffalunniöja, jo isja  Rätä on yleinen ja lomin. 
Ote omat furfeita Rätäteinoja, furfeampia fentäRben, että 
Räbän»alainen mäestä tulee Roututellutfi tobeistanja, jonfa 
lau tta  turjuuS RRä lifääntRR" Oltiin lir jo itti Snellm an 
jo lyijyllä 1867. SOIutta lanjanmaettuS oli jo, ta ilis ta  ma» 
roitulfiSta Ruotimatta, täybeSfä tulmaSfaan. Otautatiera» 
lennuS ei Roututetlut mäeStöä liitteelle. S i tä  liiftui yRtä 
tiReäSti la ittia lla  maaSfantme, luljettaen luolettam aa laman» 
tau tia  muaSjaait. DtautatieralennuS tofiit m ailutti tuiman 
feifaRbitSta pitlin  rau ta tie lin jaa, ja ainoaltaan  fiitä jyystä 
faattaa p itää rau ta tie tä  jyypäänä fiiRen murRe*bramaan, 
joilla näyttäm önä rau ta tie ltn ja  tobellalin aluSja oli. „ £ e r ra  
injinööri, tuolla laboSja on luollut m ies", fillä aamuter» 
meRbytfeltä loRtafi ufeintin joRtamaa infinööriä tRönjoR» 
ta ja . „? a ita ta  arlfu ja Rautaa!" luutui maStauS, m utta 
eRtäpä moitenlin jaapaSmarret fitte Ron RitjaijuubeSja lyt» 
lä tin  litofimat.

p b e ttä tö ö n  rautatietRötä Rätä»apuna taRi ällööit pi» 
bcttäfö, niin luutuu fittenliu OtiiRimäen— P ietarin  rautatien 
ralennuS taitfine m älttämättöminc feurautjineen 1867 muo» 
ben Ristoriaan. S e  on pitoleStanfa jetin tobistuljena lait» 
famme RenlijeStä tarm osta, jota ei epäile tulemaifuuttaau 
onnettom im m isfataan oloisfa. „@loRon elämän mieli, eRtä 
furm a juun ebeSfä."

®eij. SOIajeSteetin efitRS (Suomen fääbRille P ie ta rin  
rautatien  ralennutfeSta on allelirjoitettu 1 päimänä SToutot. 
1867. S ää ty jen  maStauS ei miipyuRt, ja  m altuutettiin fiinä 
RatlituS nostam aan 18 miljoonan lainan. S ijätji rupefi 28e» 
näjän RallituS ofatfaatfi työRön 10 miljoonalla m artaita, eR» 
bolla, että raban temeRS m äärättä ijiin  5 jalatji, jo ta muu» 
toin ei oliji ollut meibän oloisfantme tarpeellinen, ja että 
1 / 3 puRtaaSta tu losta  menifi Söenäjälle. £ ä m ä  ojate»ojuuS 
on jittemmin tataijin  matfettu, jota ei tuitenlaan estä me»
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ttäläifiä fanomaleytiä fertom aSta, että nteibän rautatiemme 
omat menäläisten radoitta ratennetut.

Säälittäm ään tuota tarm ittam aa lainaa matfuStimat 
panfintireytööri 9t. grem felt ja porm estari Z illiacus S a t*  
jaan . Stättä fertaa ei ottut töybettämisfä tuo entinen „ys* 
täm ä yäbäsfä", m isfä lienee olluttaan. SlrmattamaSti ottbof* 
fuimat nitom aan raljamieljet, fun tuo jam a pieni fanfa, jota 
ästen oli pyytänyt 1 1/ 2m iljoonaa tljaleria nältään tuote* 
maSta pelaStuaffenfa, nyt ilm aantui tainanyatijana 35 pe* 
nintnlntan rautatien  rafen tam ista  marten. SBälittelyt 
9totyfcyitbin panttiljuoneen fanSfa eimät menestyneet, maan 
fuostui pantfiynone non ©rtanger & Söyne fSranffurt am 
SOtainiSfa ynnä §>ampuritaifen panffiyuoneen £>aller Söyie 
& fump:in tanSfa m älittäm ään lainaa, jonfa eybot Seif. 
SÖtajeSteetti yymätfyi jutistu tfella 12 p. SltaatiSf. 1868. 5120* 
m ät eybot olimat yleisten olojen täyben tuonnoltifeSti mar* 
fin rafittam at. Sainan nim ellism äärä oli 4 ,670 ,000  ttja* 
leria, tuoletettama 4372  muoben tutueSfa d l / 2 profentin 
muofimatfulla, josta 6 %  torfoa ja  72%  tuotetusta. tu i*  
tentin jäätiin  laina irtifanoa fymmenen muoben tu tu ttua, 
^ääom anm äljennys oli 6 % / jotenfa maltio fai 100 ttjale* 
r is ta  94  tyaleria. ^u rsfitapp io  nouft päälle yijben miljöö* 
nan, joyon lifätfi tu li tutungit promifioneista ja m uista 
m ätttäm ättöm istä menoista.

3J2utta p an ttiirit olimat tiin teästi tirjoittaneet ainoaS* 
taan puolet tä s tä  la inas ta , ja to ista  puolta ei moitu myybä, 
yuolim atta forteaSta torosta . Sieneetö „ystäm ä yäbäsfä" 
tä llä  tertaa metänyt maStatynttä. 30  p. Sofafuuta 1868, 
jolloin (Snellman jo oli fenaatista erotettu, maymisti Äeif. 
äftajesteetti niiben lainan eybot, joisfa fääbetään, että mai* 
n itu t panttiriyuoneet matfamat Suom en maltiolle 2 miljöö* 
naa tyaleria fitä maStaan, että yeiöe annetaan 240,000 
fymmenen tyalerin palfinto*obtigationia, jo tta omat arpomi* 
fetta fuoletettamat 43 muoben fulueSfa 120,000 eli 6 %  
muofimatfulla. £ä$fäfin  lainaSfa olimat fiis eybot tornin
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epäebuttifet. ©hellinen laina on tonm ertattu, m utta patfinto* 
la inaa ei tietysti fäy fonmerttaaminen.

© itiä mätin oti, futen ylempänä m ainitjin , työyön 
ryybytty ^jetm ifuusja. Sttayboton oti tie tysti tofjta täy ttää 
fanottamaa työrooimaa, mervaten fiifjen m itä tarjona oti 
pitfin tienm artta. £ ä y ty i fen oyeSfa p itää puolta afumuf* 
fista ja ruoaStafin. sijtaatisfimsfa oti tuitcnfin jo työsfä 
1,513 m ie ltä . tututta malitcttamaSti oti fairaiben tjoito 
ylen rafittam a ja Jututtam a. 2)yteenfä om attiin pitfin rau* 
ta tie lin jaa tatmen futueSja 15 jairasyuonetta 725 muoteella. 
S un  ottaa huomioon, että työmiesten tutu maSta ©tofuusfa 
nouft 7,000 mieheen ja gieinäfuuSja oti ainoastaan 4,228, 
niin täytynee m yöntää, että työm iehistä pibetään fe Ijuoti, 
m itä fuinfin iymismoimatte maybottista oti. tu tutta niin 
tauan  fun epäebuttifet fuyteet ru ton ja ilm an tä tiä  testi* 
mät, oli täätäritaibon  ja tjuotettifentin yoibon mayboton 
päästä  miyottijeSta moitotte. tUtaatiSfuuSfa oti työmieyistä 
168 fa iraana; tpuytifuuSfa, jottoin työmoima oti 1,631, 
fairaSti 378 m iestä eli 22 %  foto tumuSta. StoutofuuSfa 
oti täm ä profentti mietä 17, tunneS f e Sofafuusfa pääfi 
alim paan m ääräänfä 1,8 % • S utungit jairaSt)oiboSta tUtaatiS» 
tuuSta Soutufuuit loppuun 1868 noujimat 92,836 m artfaan.

$£yömieyitte fuoritetut pattat eimät tuitentaan otteet 
ainoa Hemitys, jonta rautatienratennuS tuotti yäbämataifette 
maatiemme, p itf in  taimea ostettiin tienmarretta runfaaSti 
puuaineita. Synnyffiä tarm ittiin  faiffiaatt foto tieljen 530,000 
ja n iis tä  oli muobett 1868 fntueSja jo tuotu paifatte 250,000 
tappatetta. tUtimmoifeSfa tita sfa  muutoin teottifuutemme 
fiiyen aitaan  oti, fiitä m ainittatoon mataifemana efimertfinä, 
että ainoastaan yfji tarjomuS 100,000 tiilin  yanffimifeSta 
SaipiaiSten afematte teytiin 126 m artfaan tuyanuetta. £ar*  
jousta tie tysti ei yymäfjytty, maan ryhtyi rafennusjoyto- 
funta itfe tiiliä  teettämään.

(Surullinen totuus on, että pitfin tä tä  maytamaa @uo= 
men mattam aantietä matfenee tammoffuttam aSfa m ääräsfä
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tanfataistem m e lu ita, fjeibän petaStamifetfi tehtiin m itä 
mahbollista oli, m utta ihrnismoiman tät)thh tunnustaa riit= 
tä m ä ttö m ^ te n fä , !un S uutalan  tuomio fäl) maan t)ti. 9?e 
omat fuitenfiu rehetlijcSti taistelleet tappotantereella, jofa 
on tuottanut niiben jätfeläifille ppfpmäifempää moittoa lu in  
monet IjiStoriaSfa loistam at moitot, joisfa fofeat tuobit ja 
hurjistuneiben miefat omat faatancet fpmmentuljanfia maan 
rnatjtamien fasfystä . Strmoffaampaa ^autapatfaSta luin 
3tiil)imäen— P ie ta rin  rau ta tie  ci ote fanfamme moinut mei* 
bän nimettömille taatun eiltemm e phSUjttää.

IX.
!yfcfLf|jisteii ponnistuhfet.

3>laljuttamaa m pötätuntoijuutta ja tiitotlifeSfa ntuiS* 
tis fa  fäil^tettäm ää am utiaifuutta fai p ta a n tp u p t mäeStömme 
totea omien tanfataisten  puoletta, m utta mtjöstin ultom ailta 
ja erittäin teifarifunnaSfa. £ ä m ä  t)l)ä teStämä amuIiaifuitS 
on [itä iljmetettämämpi, toSta olifi fopinut otatfua, että nuo 
amunljuubot ja matituffet, joita ujeain muofien fulueSfa mcl= 
tein p^tä m ittaa oli tuu ltu  m aastam m e, jo tpllätfi otifimat 
m ä ttä n e e t  ainalin  utfom aalaisten h a rrastu sta  meitä toi)* 
taan. SJtitä omiin fanfataifiin tuli, niin oli afentan tau= 
Ijea tobellifuus ftjlliu feirnä heille, m utta maafeutu taisteli 
fusfatiit paitta tunnasja omaa hätääitfä maStaan, ja  fanpun» 
filaisten fl)tt) auttam aan oli fupistettu niihin tulmailemien 
terjäläiSten tau tta , ja m uutointin feifahtuneen liitteen täi)- 
ben. Äaitfiatta mpönnettiin tuitentin raelmotlifuus ja ofoi= 
lettiin halua rientää amutfi. Säästä oli omituifena poif* 
feutfena ainoastaan „@ t. ipeterSburger .geitungin" törfeä 
menettelh. J ä m ä  lehti ftjttä fefiit tehotti am unterähtfiin, 
m aitta «Suomesta aina fuului malituSmirfiä, ja  m aitta „fuo= 
mataifet omat itfetästä ja tiittäm ätöntä faufaa, jolle ei maf*
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faifi maimaa antaa m itään ."  (Snellman, jota aina oli mat= 
meillä, fuit maamme ja tanfamme armo oli fyftymtylfeöfä, 
maStafi jjr. 21. Jibn ing iS fä mieheftääSti ja antaraSti. 2Jtitä 
hpmästä fpbämeStä annetaan, fitä olemme melmollifet fii* 
tollifuubella m astaam ottam aan, m utta ferjätä ja  nöprthä 
meibän ei tarmitfe. S . 21. J :g itlä  oli Snellm anin  aitana 
toinen m ertitps tu in  tä tä  ntytpä.

S un  annostelee fofoontuneita maroja, tähthh täsfäfin  
tohben ottaa huomioon epäebutlifet olot. Söalitettam asti 
ei nätytä oleman m itään mahbollifuutta faaba ebeS titimai* 
fia tietoja te r ä s te n  ptdfeStä tulotfeSta. Sanom alehbet 
muofilta 1867 ja 1868, joita olen läpi fäpnpt, antam at 
niin maillittaijta tietoja, ettei n iis tä  moi faaba muuta tuin 
täfitpstä  fiitä, fuinta lam eatta maamme toma tohtato oli 
nostanut huomiota, ja tumernöörien tertom utfettin muofilta 
1865— 1870 eimät moi antaa m itään täpbellifiä tietoja, 
tosfa monet am um annot lähetettiin fuoraStaan joljontuhun 
eri paiffatuntaan.

Ufeisfa laupungeisfamme oli tu tfu ttu  neumotteluihin 
jo S ppS tuun  miimeifinä päiminä. IpelfingiSfä tapahtui 
neumottelu 1 p. Sotatuuta. 9J?t)önnettiin mälttäm ättöinäffi 
rhhtpä pontemiin toim iin, ja päätettiin  panna teräpSliStoja 
tiertäm ään fe!ä mirta* ia am m attifunnittain , että m pöstin 
taloiSfa. 2J7utta pteifeSti armeltiin, ettei fninlaatt ollut toi* 
mottamisfa tulotfia, jotfa maStaifimat tarpeen fnuruutta, 
eitä ebeS niin thpbpttäm iä luin 1862. Uubenmaan läänin 
tumernöörin fertomulfeSfa fanotaan, että feräptfet gjetfin* 
gisfä tuottim at h^teenf® 53,391 m arffaa, fiiS ei niin tään 
paljon tu in  tänä muonna on annettu paiftatunnatlisten 
latojen hclpottamifetfi. SJiutta huomattama on, ettei 1867 
muoben $etfin ti ote merrattam a 1892 muoben ^elfinfiin .

IDiainitnSfa fotontfeSfa ehbotti prom. 2). S .  gorSm an 
hhtiön perustam ista  mäestön täfitpöteoSten ostam ista  mar* 
ten. J ä m ä  marfin miljama ajatus, jota näljtäm ästi oli fa* 
m aan aitaan ilm itaufuttu  parisfa  muuSfatin faupungisfa
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jä i topta p arrasta  tannatu sta , et a inoastaan §)elfiugigfä, 
maan ufeisfa m uisjatin  taupungeisja: £ u ru 8 fa , jänteen* 
th tnasfa, SöaajaSfa. SOiainittatoon tä s tä  parraStutfeSta ai* 
noaStaan, että STomgorobiSja majaiteTOaöfa © am ontinnan 
rp tm entisjä  patmetemat fuomataifet upfeerit tirjo ittim at 15 
ojafetta §>elfingin täjitpö*ofofepptiöön. SBarfin mataifemaa 
otifi faaba tietoja jiitä, fuinfa fuuvia funtmia näm ä pptiöt 
panimot liitteelle ja m itä mapintoa ojatfaat tentieS loputti* 
feSti tutiloat tärfim aän. SJtutta ei ote ebeS §etjing in  pp* 
tiö stä  otfut faatam isja m itään tietoja oStofumman ppteijeStä 
m äärästä ; a inoastaan toppujuoritutjesta tiehän, että oja!* 
taat faim at 80 %  tafaijin  ofaffeiben fifäänmatfetuSta pin* 
nasta. SBerraten fiitjen apuun, m iniä pptiö tuotti, oti täm ä 
tappio pibettämä m itättöm änä, © itiä om asta paitfatunnaS* 
tan i moin janoa pation maifutuSta jemmoijelji, että juuri 
jen lau tta  tunnattiSpaltituS itrnan tappiota fai autetulfi niitä 
perheitä, m isjä  äiti oti ebeS joponfin m äärin  taitam a Iän* 
lu ri. SBtitä lotiteottifuuS moi tuo ttaa , je tu ti fpttä jit* 
toin ilm i.

ttje is fa  m uisfa laupungeisfamme oltiin pptä partaaSfa 
toimeSfa felä täjitpö*pptiöitä peruStaeSja, että rapojen le* 
räptjeSjä. Soppututoffia en ote m istään pa itas ta  fa ttunu t- 
löytäm ään, maan ainoastaan m uutam ia fatunnaijia täpetpf* 
fiä. ättarraSfuuSfa oti SBiipttriSfa jo tooSfa 24 ,000 marl* 
laa , jota paitfi jilätäinen roumaSmäenppbiStpS oti faanut 
neutomutfittaan totoon 600 m. SBaafaSta m ainitaan loo* 
tu lji 30  p. Sotatuilta 19,000 m.

VeifaritunnaSja otimat teräptjet erittä in  rnnfaat. Vopta 
tun  tieto faapui © ppstuun onnettomista poltoista, muoboS* 
tettiin pätäaputom itea §). V. S. ^3erintöruptinaan, nptpijen 
armottijen Veijarimme jopbotta amunpantfeita marten pätään* 
tpneitte jetä ipopjoiS*2öenäjäflä että ©uomeSja. p jin o m ä a n  
©uomea marten pani §>. V. V. i)3rinjeSfa (Eugenia SDtatji* 
mitianom na toimeen eritpifen feräptjen. V um m altatin ta= 
potta täpctettiin fopta 10,000 ruplaa. Soppututofjista, jo tta
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olimat erittäin  run jaa t, en ole faam tt tietoja. 5£outotnuSfa 
lähetti feif. fenaatti fefä ^Jerintöruptinaalte että ^JrinjeSjalle 
tiitostirjeet. ®anfa puoleStanja ofoitti fuinla fpmästi meille 
ofoitettn mpbtätuntoijuuS oli fen mieleen painunut, fun fe 
tptpnjä m utaan ja innotfaaSti otti ofaa jiipen feräpffeen, 
jota m uutam ia muofia mpbpemntin Söenäjällä ja täällä pan* 
tiin  toimeen «Samaran tumernementin päbänataijia rnarten. 
^ a it f i  näitä  pteijiä ferätjffiä tu li Söenäjättä m uutointin ar* 
motaSta apua. Snfim m äijiä oli erää fauppamieS O rtoff, 
jota puoleStanja antoi 100 tu lia  jauhoja fetä fuljetuSfu* 
tungit Kuopioon. Suutta pittätfi tu lifi luettelo ta ifista  ja* 
nomalepbisfä tapaam istan i tapjoitufjista, jotta eimät jitten* 
tään  antaifi finnepäintään täpbellistä tulosta. 9?iiaSta jaa* 
pui ainafiit 16,000 m., SRäämeliStä, 2)toSfomaSta jopa £u» 
la s ta  fuurempia ja pienempiä läpetptfiä. Solutta melteinpä 
ufeim m isja (Suropan m altatunnisja m uistettiin  maatamme. 
S a tfa  ja E nglanti tänriroät etupääsjä. H am purista  olen 
taStenut tulleetji ainatin  36 ,000 m., -SöremeniStä 14,000, 
SpbefiStä 3 ,500 m. ©ngtannin froääferit täpettimät p ie l l ä  
terralla 25 ,000 m.; jittemmin faapui „ (Englannin perpefun* 
n iitä "  noin 11,000 m. S m eitjis tä , SRanStaSta, UntariSta, 
S atfen iS ta  olen töptänpt tiebon*antoja. Sbbpenpam inasja 
pani npfpinen promeSjori Stpomjen teräptjen toimeen. S u in ta 
maitlinaifeSti [en*aifuifista janomalepbistä pteenfä jaa tie* 
toja teräptjien tu to tfista, täp feltoifle fiitä, että olen n iis jä  
tam anuut ainoastaan ppben tiebon faapuneista 4 ,500  mar* 
taSta. 2)fjitpijeltä pentitbttä olen tuitentin tuullut, että 
SööpenpaminaSta tu li noin 27 ,000 m arffaa, jota tpllä tie* 
nee oitein, foSfa erääsfä p e tis jä rm en  feurafunnan jultaife* 
maSja tilisfä  m ainitaan finne läpetetptji Sbbpenpam inasta 
9 ,000 m arttaa. S a m a  tili ojoittaa, että feuratunta oli jaa* 
nut fruunutta  lainatfi fäjitpbteotjien ostoa rnarten 3,000 
m arttaa , tpöpuonetta rnarten 700 m., mairoaispoitoa mar= 
ten 3 ,200  m. ja 260 m attoa jaupoja, jetä lapjoja ppteenjä 
16,472 m arttaa . 3oS olifi ta itis ta  jeuratunniSta jaman*
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laatuifia tiliä jaatam isja, niin maSta jilloin moitaijiin faaba 
täpji felfo ptfitpisten uljrautjien m äärästä .

Sum ernöorien miijimuotiStertomufjiSta faabaan tte tic= 
bot, että l)ätäaputomiteain lau tta  £>utusfa jaettiin  tyfjteenfä 
303,187 m arttaa , 170 tt)nnt>riä miljaa, 149 tu lia ja 250 
jä ttiä  jauhoja; SuopioSja 113,918 mavtfaa, 150 tu lia jau* 
Eloja, ja  SffiaajaSja 124,129 m avttaa ja 270 tpm tljriä mil* 
jaa. k u i s t a  lääneistä ei anneta m itään tietoja, paitji SDlif* 
telin lään is tä , jonfa fumernoöri taujuu, että „tääniin  jaa* 
pui run ja ita  taljjoja fetä om asta m aasta että jen utfopuo* 
teitä, femmintin teifarifunnaSta."

SBaitfa jiiS tjallituS, tunnot ja  ptfitpifet näin au liisti 
rienfiroät apuun, ei » o itu  fittenfään eljtäistä fatomuoben 
tauljeita jcurautjia. SBalitettamaSti täptpp janoa, että taifti 
ponnistutjet otimat ainoastaan tippa mereSjä, roerraten tav- 
peefen. SlilaStollijet tiebot muojitta 1866— 1870 ojoittam at 
jeuvaamat ja to m ä ärä t:

1866 . . 4 ,210 ,834  tpnnpriä mitjaa.
1867 . . 2 ,424,530
1868 . . 3 ,951,574
1869 . . 4 ,954,092
1870 . . 5 ,324,514

9täiben numerojen täSmätlifppS on pibettätoä aina= 
tin  m errannollijesti riittäm ättä, R iu tta  ne ojoittam at noin 
2  miljoonan tpnnpvin majamuubett, ja  titn fiifjen tijä tään , 
että perunanjato arm attiin noin ' 600 ,000  tpnnpriin  alle 
tamatlifen teStim äärän, niin taSfec tilastollinen miraSto 
jen ma^ingon, jota 1867 toljtaji «Suomen maanm iljelijbitä, 
45 m iljoonatji marfafji. Gsttä tä s tä  majamnubeSta tä rji 
ta itti m uutin liite, oli m ölttäm ätöntä. «Scllaijet numerot 
omat riittäroänä felitptfcnä muoben faul)eil)in tapahtum iin.
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Kerjäläiset.
SliuistelteSfa n iitä ta u lu n  tumia, jotta latfaamatto* 

m ana panoraam ana piltin  loppumatonta taimea 1868 liif* 
tuim at filmien ebeSfä, ytfitoiffoifeSti efittäen telttaa mctä* 
mää m iestä, jonfa alastom uutta anfaraSfa talmipaffafeSfa 
tuSfin peitti furteat repaleet, äiti peräsfä tullien mattljem* 
pien lasten ym päröim änä, ja molemmat, portaille {aamut* 
tuanfa, faimaen efitte ryyfyjett joutoSta pienimmät, ufein 
fairaa t lapfenfa, muotamat uuhestaan färjetyn fybämen Ijei* 
foSti umpeen tasmaneet fjaamat, ja  täfi maStenmielifeSti 
muoboStaa nuo m ustat tirjaim et, jotta eimät pysty tumaa* 
m aan fitä, m itä meripunaifiöa tirjaim ifla on m uistiin pai* 
nettuna. STaitta astu i ra s ta ita  aSteleitaan jotu 10— 12* 
muotiaS pienotainen, tuSfin enää m uistaen tau ta ista  toti* 
paittaanfa, la itta  manf)empianfa, jotta, tun miimeiiten leipä* 
pala oli fyötynä, epätoimoSfa oli lähettänyt hänet pois läm* 
pöifeStä tohista tylm än ja pimeän taimen maltaan. „9)Zene 
yatemaan elatutfefi m aailm alta ;"  tu ta  tumaa ne tyyneleet, 
joita tuhanfisfa tobeiSfa tällä lantalalla eronljettellä muo* 
batettiin.

Suutta turhaa on luetella erityifiä Ijentilöitä ja tilo ja; 
jotainen itä tum paatin futupuolta oli yhtä runfaaSti ebus* 
tettuna. 3 a  toto täm ä mat)tama tuima myörytti aallois* 
faan fuolettamaa ruttoa, lemittäen fitä erotutfetta riitaan  
taloon ja turjim paan m ottiin, ^erjä lä is tyy ti oli ytjtenäi* 
fenä melmollifuutena m isfä main IjemoSta oli, ja tuorm asta, 
jota ajoi pihaan, autettiin tahi fannettiin fairaS tahi tuo* 
temainen Ijuoneefen, josfa tuo onneton fai miipyä tuniteS yän 
oli mäljän läm m innyt ja fyönyt fen ruotapalafen, m intä 
tentieS jaffoi fyöbä, ja Ijemonen oli m a ite t tu  uutta m attaa 
marten. SKitä yeitompi fairaS oli, fitä tärteäm pi oli jou* 
buttaa löytöä naapuritaloon, jotta joubuttaifiin funnatlis*

3

X.
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tau tatunnan  efimiepen tapi jontun fen jäfenen luo, että pääs* 
täifiin arfun teosta ja  m uista pautauSpuupiSta. h ie ttä  et 
aina toaimattu fairaSta ft»f^mt)ffiflä p u e n  nimestänfä ja  
totipaifaStanfa, ja !un pän m ito in  faapui joutuu miran» 
omaijen tuo, ei pän enää tpennpt antam aan naista  asioista 
fetJoa. tu n te m a tto m a n  tiertotaifen ruum iim arfuSta O 
m a itta a"  tautafunnan titeisfä on Ijänen ainoa pautatirjoi» 
tutfenfa.

SOtutta otipan tuommoinen meno fpbämetöntä, fuoraS» 
taan petom aista! ©ito otifi » o itu  rpptpä joponfin tepof» 
taam paan toimeen? Spppbän faaba »afu u ttaa , että ipmifiä 
mefin fiettä maajeubuitta otimme, ja foetettiinljan moneSja 
paifaSfa ta ittaa  fairaSIjuoncita, terjätöism ajoja p. m. SOtntta 
n iis jä  ennen pitfää nonfi pämitpffen faupiStuS ptimmitteen. 
SEietpSti niipin atutfi m äärättiin  tjoitaja. @e tuoti; mää» 
rä ttiin  toinen: fe tuoti. ko lm atta  ei faatu talji ei tapbottu 
tätjettää marm an furm an juu tun . S ä » i  n iisjä  itfenfä» 
uhraamia naijia toettamaSja faaba ebes ra itis ta  itm aa noi» 
pin rutonpefiin, m utta ujeisfa tapauffisfa toim at fiettä 
muaSfaan taubin totiinfa. SRiin jäitoät näm ä „fairaSpuo» 
neet" »ipboin fairaiben omaan ju o staa n . Stamutta tantoi» 
» a t  ne, jotta fiifjen tpfenimät, poltä tuotteet utoS jopontin 
» a jaa n , fitfi tun tnnnattiS tantafnnta tapi paitta tunnan  jär» 
jestpsmiepet faapuimat irro ittam aan  jäätpneet ruum iit m aan 
potocen forjattamifft. —  DrnaSta nätem ästäni en » o i tä tä  
laupeutta tobetfi »afuu ttaa . SOtutta niin ferrottiin  n iis tä  
paitta tnnnista , joisfa tä tä  teinoa oti foetettu. SOtoneSfa 
taupungisfafin täptpi futfea nuo peräti faaStutetut puoneet; 
m itä mapbottifuuS otifi fiiS ollut maafeubuitta p itää niitä 
m isfään fnttnosfa? O m aSfa p itä jäsfän i toetin fijoittaa 
fairaa t mottitäiS»atfojen tuo, ppben tupunfin paittaan. $tei» 
nen puutteemataifuuS » a itu tti ,  että ottajia tarjoutui, » a itta  
toppupäätös ta»attifeSti oti itfe poitajan fairaStuminen. 
SOtutta toinen tu in  toinentin teino oti otjentorfi, jopon tuoSfa 
fnureSfa paatfiritoSfa ta rtu ttiin , ilm an »äp in tä tään  toimoa,
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että fe tannattaifi, fitfi luit joutuisi ^etaötavna lairna, jumi, 
joitta tuloa niin fiif)feästi patfafen ja pimeyben toattiteöfa 
ru to iltiin .

3Jtinun fäfitytfeni ja totemuffeni m utaan oli fittenfin 
paras enfinm ainittu feino, että mäentutmaa pibettiiu alitui* 
feSfa ja tafaifeSfa tiitfeeSfä. Seifom a mefi mätänee, fitä 
faatiin  täybellifeSti tu ta , lun toitoo faaba työtä rautatien* 
ratennuffeSfa feifautti liitteen. Humala oli fiihen aitaan 
«Suomen hätääntyneille antanut faman täsfyn tu in  „ifui* 
fetle juutataifelle:" eteenpäin, eteenpäin! p a rh aan a  läät* 
teenä oli ra itis  ilm a, jota oli mayboton faaba rnisfä fuu* 
rempia ihmisjouffoja pitemmätfi ajatfi pyfäljtyi. llmpinai* 
feSta p irtis tä  ulos raittiifen  talmi*itmaan niin fauan tuin 
fiiyen maybollifuutta oli, fiinä ainoa pelaStuSfeino.

Sopinee ty fy ä : m itfi läf»tin?ät näm ä joutot liitteelle 
totipaitoiltaan, tun  yätä oli melfein yljtä juuri ta ittia lla?  
(Sitä jotainen paitfatunta olifi moinut hoitaa omia Ijäbän* 
alaifianfa famoilla fuStannutfilla, joilla terjäläisjonfot ruo* 
tittiin , femm intin tun fomimntin ahbistetut paittafunnat 
faim at runfaim m at apum arat? STotta epäilemättä on, että 
paljon tauheutta olifi mältetty, jos niin olifi tapahtunut. 
SUtutta enfitfi olimat löyhät liitteellä jo ennen touotta 1867, 
eitä täm ä muofi juurtaan ollut omianfa lattauttam aan tul* 
maa. Suistin olififaan m ärät pantu niin tafan, jos mai* 
m aisljoitohallitus olifi m aatinut famoja uhrautfia tuin ne, 
jotta tehtiin nältään  nääntymän fanSfa*ihmifen hh'nätfi, 
tun hän omaan pirttiim m e faapui. ^otifulm alla ei aina 
tahbottu terjätä, eitä fotipuolen ferjäläifiä fentieS olifi toi)* 
beltutaan yhtä fuopeaSti tuin fautolaifia. SBaifta foljtalo 
tuolla ras taa lla  m attatla, johon perljetunnittain lähbettiin, 
olitin tietäm ätön ja ta itis ta  mahbollifuutfista fuolema mah- 
bollifin, älläämme fentään ihmeteltö, ettei perhe jäänyt 
omaan tyhjään fotiinfa nääntym ään, maan lähti aina* 
fin etfimään pelastusta , niin  epämarmalta tuin fe näyt* 
titin .
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Jo itten  johon t^mxSjärft turhaan etfii maS*
tausta , on fe: miltä tuo tiiffuma toäeStö tu rb o in  faatiin  
IjengiSfä pyfym ään? J o  fin oli fille ta rjo ttu  elatus niuffa, 
jopa tu rja  ja riittäm ätön , m utta tuolon foto runfas niitto 
ei ollut fuoraStaan nälän  tuottam a, tosia  fe raitoofi n iis- 
jä tin , jotta eiroät m itään m arfinaista nältää nähneet. S m  
m ala fiunaa fen mäljän, m itä hym ästä fybämestä ja mä* 
Ijästä annetaan. IJa (Suomen tanfan funniatfi ottoon jn lti 
taufuttuna, että näinä aitoina täpbeUifeSti ja  yleifeSti näy* 
tiin  fauniimpien legenbain toteutum ista, fun tniimeinen leipä 
taitettiin  nältäifetle toeljelle. S iitettätöön täybellä fyyllä 
n iitä , jotta feräfimät runfaita  latjjoja hätääntyneille, m utta 
jättätääm m e tä tä  m ertaam atta niiben amutiaifuuteen, jo tta , 
itfe yätäleipää fyöbett, ruoffimat päimä päim ältä tutfemia, 
ufein tietäm ättä m istä  Ijeibätt oma l)nomiSpäitoäinen lei’ 
pänfä oli faatam a. Som asfa toulusfa fasm atettuna, ojaa 
«Suomen fanfa tarpeen tullesfa tä tä  arm eliaifuutta Ijarjottaa 
jalommin tuin h itaan  muu.

Ju S tin p a  lienee otlut fitä metfätorppaa, jota ei faa* 
nut jota päimä feStitä jo ta tu ta  mieraSta. Ja lo iS fa  n iitä  
täloi testim äärin  ainatin  fymmentunta, jopa fuurim m isfa 
60 ja enemmäntin. SJtiffipä nriitlettäifiintään Intijan fy= 
bäntä turnaamalla tuota jo tapäim äistä, tuutaufia feStämää 
ruoanjatoa. SJtutta fyystä ylistätääm m e naistemme ih’ 
meeltistä festämyyttö, tun yeibän melmollifuutenfa maatii 
heitä taisteluun fuolemaa ja  fu rjuu tta  toaStaan. D m aSta 
puolestani täytyy m inun, olioonpa häpeätfeni, tunnustaa, 
että main pari fertaa fatuin tuota hittoeätä näytelm ää nä* 
tem ään, entä olifitaan ollut fiiitä m uuta tu in  jaloisfa. 
S u rte in ta  fiinä ei fu in taan otlut noiben foma*onniSten nä* 
teminen ja ruoanjato heille. J a p a h tu i joStuS, että amun* 
etfijäin joutfo ä ttiä  rupefi tamattomaSti tarttum aan , mih’ 
boin fahbentertaifetfi. SJtitä nyt on? Äatfottiin ta rh aan , 
h u o m attiin , että fam at fjenfitöt olimat täytteet taloSfa ufeina 
päim inä perätysten, ja että ne, pyfyätfenfä tuntem attom ina,
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m itä ntttfätin tamoin loettim at afettaa rääf^jänfä toifeen 
muotoon. @e lu rja  pola, m itä noille onnettomille eilis* 
päim änä oti ta rjo ttu , tjoututteti Ijeitä pöppmään lileifiin 
mölleihin ja  palaam aan pljtä tu rjan  fuurutfen [aarnista 
marten. Suutta näin pabottu tuima otifi epäilemättä upot* 
tanut fe!ä auttajat että amun*etfijät. Eteenpäin, eteenpäin! 
ja fijaa uujitte tutijoilte, niin täptpi arm ottom an, m utta 
ainoan matjbottifen täSlpn luutua. Silittä fe fäStijän fpbä* 
uteSfä tuntui, fitä ei ote tarm is tä s jä  m ainita.

XI.
Stuoleroaifuus 1868.

Sofaijette on Ijpmin tunnettu ajia, että mäeStöfuf)teet 
faiffiatta riippum at fanfojen marattifuuben titaSta, fiten että 
ahtaampi toimeentulo m aifuttaa [elä fpntpneiben että luot* 
teiben tuluun, toifeen mätjentämättä, toifeen tifääm ättä. Sota* 
muobet omat tie tysti fäännbttifistä la stu ista  poisjätettäm ät, 
loSla mälitumun fuf)teet fittoin riippum at äimän fatunuai* 
fista otoista.

©uomeSfa, m isfä maanmitjetps on m errattom asti tär* 
lein ja miimeifiin aitoihin faatta on ottut mettein ainoana 
etinleinona,mietäpä n iin iin  että mitjanmitjetpS on ottut metlein 
ptfinomainen, mailla femeibän itmamataSfamme ja mitjetplfem* 
me atluperäifettä lannatta otteSfa tuonnottifeSti on ottut fuurim* 
maSfa m ääräsfä epämarma, m aituttaa muofituto tuonnottifeSti 
tuutum amm aSti tu in  m isfään muuatta. @i otetaan tjfjtaän 
m aata, m isfä mäentifäpS otifi n iin epätafainen lu in  meiltä. J a *  
män muofifaban lutueSfa on, paitfi touotta 1808, ottut miifi 
muotta, jottoin mälitulu on marfinaifeSti mäfjentpnpt. Siä* 
mä muobet omat 1833, jota mäljenfi mälitumun 22,246 
hengeltä 1832 muoben tabon tätjben, famoin 1836 1,107 
hengeltä ja m i to in  nuo furumuobet 1866— 1868. R aittina
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muilta täm än muofifaban muofina on ftyttä mäeStö tifäätt= 
ttyntyt, m utta ufeina muofina marfin mätyän: 1832 1,023 
ja  1837 467:(tä tyengettä. i}3rofenteiSfa' maistelee mätitu* 
mun mnutoffet — 7,90 ja +  1,69 mätittä (muotina 1825). 
9iuotfiSfa ptyfpty fama aattotiife +  0,24 (1813) ia -f- 1,72 
(1860) m ätittä; Ufääntt)i)jä mäfitufu 1868:fin +  0,65 % • 
J ä m ä  tobistaa fetmästi 9tuotfin mafamantpaa tatoubetliSta 
afemaa, jotyon meibän maamme maSta 1868 muoben jäi* 
teen meneSttjtfellä on ptyrfitnäSfä.

^atom uobet eimät maifuta m ätitufuun ainoastaan ti* 
fäänttyneiben tuotem am tapauSten lau tta , maan mtyösfin ftyn* 
ttyneiben tumun mätyenttymifettä. 1868 aleni ftyttttyneiben 
tu tu  43,757:ään, ottuanfa muofina 1864: 71,307, 1865: 
62,780, 1866; 58 ,853, 1867: 59 ,170, fiiS mätyimmästäfin 
tumuSta noin miibetlätoistatutyannefla. ^Paljoa pifaifent* 
ntaSfa futyteeSfa tuin ftynttyneiben tu tu  mätyeni, faSmoi tuot* 
teiben tutu. @e noufi muonna 1866: 61 ,894, 1867: 69,774 
ja 1868: 137,720.

Sftäiben muofien tyirmeä tuotemaifuuS oli tt)llä lato* 
muoficn feurauffena fiten, että fopimattomat ja riittäm ättöm ät 
etatuS*aineet tuottiroat taroattifen feurauffenfa: nätfä*taman* 
taubin. SJJutta täm ä tau ti, terran  päästtyänfä m attaan, ei 
fuinfaan ra jo ittunu t ainoastaan niityin, jotta marfinaifeSti 
otimat puutteen*ataifia, maan rairoofi tytytä fäätim ättöm ästi 
niiben feaSfa, jo tta otimat atituifeSfa tytytetybeSfä nättäiSten 
ja  fairaSten tanSja. „§uom attam a on", fanoo tääfintö* 
tyattitutfen tytitiretytori g . oon SBittebranb tertomutfeSfaan 
täätintötaitotfeSta ©uomesfa muobetta 1868, „e ttä  ru tto  
m errattain tyarmoin fotytafi terjääm iä, niin fauman tun 
miettimät maettamaa etäm äänfä, jota m astoin ne tyentitöt, 
jo tta joutuimat tyeibän tanSfanfa tytytetyteen, enfifäbeSfä ja 
mettein auttam attom asti faimat tanbin, m utta futfemaifet 
maSta fitten tun rupefimat ptyftymäijeen otopaiftaan, joto 
ttyötaitotfiin la itta  tatottisten patmetijoitfi. ftyffittyifisfä to* 
beisfa fotytafi tau ti erittäinfin  ttyöffipatmetijoita tatyi n iitä
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penfitö itä , jotta ftjöfeisfä jatelim at ruota»annotfio; n iin itään  
pappeja, täätäre itä , fa iraStenpoitajia  ja pleenfä n iitä , jotfa  
ttjirfatoettooöifuubeöta talji arm etiaifuuben to im isfa  joutui»  
m at m ätittöm ään pptepteen lerjäävoien tanSfa. SD^oni ja lo  
m aam m e fanfatainen , jota atttiubetta to im i m ätia ifa isten  
fairaSpuoneiben järjeStäm ifeSfä tapi n tu isfa  arm etiaifuuben  
la ito ffisfa , toaipui fuotem aan tuoSfa fuureSfa taiStetuSfa  
m aan p teistö  pätää torjueSfanfa."

S u n  mirattifet tiebon»annot ilm oittam at, että nätfään 
ja nätfäriputiin  tuoli ppteenfä 2,349 (jo ilta  ptfi taupun» 
giSfa!), niin näm ä numerot tofin eimät moi m ertitä pat= 
jon, m uun m uasfa fentin täpben että fanfa ppmin maSten» 
mietifeSti ilm oitti tä tä  tuoteman fpptä eitä fitä ebeS fäfit» 
tänpt, m utta pteenfä mapmistamat ne perra t). SBittebranbin 
taufuntoa. Samantaubin uprit ilm oitetaan 57,363:ffi, m utta 
monet m uutfin taubit otimat epäilemättä fuoranaifeSfa pp» 
tepbeSfä nälänpäbän tanSfa, niintuin efimertitfi punatauti, 
jota taatoi 7,666 penteä, ja pintupstä, jonta uprit noufimat 
3,382:teen.

gjtipäänfä feStim ät naifet tuntum aSti parem m in tu in  
miepet. fBtieSpuoliSten tuotteiben tutu o li 72,214 ja nais»  
p u o listen  65,506. S a if is fa  ifä tuotisfa ' on m iespuo listen  
tuotteiben tutu  fuurem pi, m utta  erittä in fin  tuntum a on täm ä  
erotus itä tu o tisfa  2 5 —50, joSfa tuotteiben m iesten  tutu  
noufee 16,179, jota m aStaa 13,386 n a ista . ^ e lp o S ti puo» 
m afitin  jotainen fiipen aitaan  m aafeubutta eläjä, että m itä  
tufem am pi m ies , fitä  petpom m in fa iraStu i pän ja fitä mar» 
m em m in feurafi tau tia  tuoleina. S i e t ä  m crtittifem pi on 
fupbe tuotteiben am iom ieSten ja am iom aim ojen m ätittä. tötic» 
pen tuotem an tautta , näet, tuti puretutfi 24,267 ja m aim on  
tuotem an tautta  15,717 am iotiittoa . S u in ta  lu o ttia  järjeS» 
tetään tin , n iin  ei ote m isfä ä n  erotus pptä fitm iinp istäm ä. 
O fa tfi faattaa erotus olla luon nollinen , foSta m ies amio» 
tiitoS fa  on m anpem pi, m utta  täm ä ei litim a in ta a n  r iitä  
ptfinom aifeffi fpptfi.
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äöataifeman tuman tuonen tn^otöiötä foamme niin* 
itään  tarfaStam atta fuotemantapauSten tutua muoben eri 
tuufaujina. $oto  muonna 1867 oti tuotteiben tu tu  jo juu* 
rempi tuin m inätään ebettifenä muotena, m utta ei nouöfut 
marjitt fam m otjuttam aan m äärään totjta feiftuuntaan jät* 
teen, jottoin mietä oti jontinm oijia mitjam arojatin Ijätä* 
teimän ainesten fetaan pantam atji. SoulutuuSfa tasm aa 
tuotteiben tu tu  jo merraten tjpmiin muofiin metfein taljben* 
tertaijetfi, otten je 6,603, tun je jam asja tuuSfa 1859 
nouji ainoastaan 3 ,216 . ättu tta  uitben »uobeit a lu sta  fiif)* 
tpi niittomieljen tpö tjljä raim ottaam m atfi. £am m ifuuSja 
tuoli 7,959, §>etntit:Sfa 9 .367 , 9JtaatiSf:Sja 14,529, §)ufj* 
tif:Sfa 20,626, £oufot:S ja 25,248. SejäfuuSfa alenee tuot» 
teiben tu tu  17,668:faan ja §)einäfuuSja 12,866:teen. ©it* 
toin ei ottut mietä m itään  uu tta  mitjaa teitattu, ja tuote* 
maijuitben mätjeneminen ott fiis fitoratta jeurautjena läm* 
pöifestä itmaSta, m utta m arm aantin rnpös mielten mirfis* 
tpmifeStä, tun taas nähtiin febot mitjeriöitjeminä, tät)ät pet* 
toiSfa, ja fiitottinen ljuofauS pääfi jotaifeSta fpbämeStä: 
„)perra toettelee, main eipä tjpttää." Sfiuobeit topputuufau* 
fina ja uuben teittuun jätteen mäfyenimät tuotemantapauffet 
mätjenemistään, niin että niibett tu tu  3mutufuuSfa ei ottut 
marjin tuntum asti teStim äärää fuurempi.

3oS jätämme futuun ottam atta ifonmifjan aitatau tta , 
jottoiu miefta ja maino muojifpmmeniä tetimät faufjean tel)* 
täm änfä, ei ote furm a teljnpt ntaaSjamme jemmoista Ijämi* 
tpstpötä jitten tun nätfämuofina 1696— 98. SeStim äärin 
toto m aan m äestöstä tuoli 7,90  % , faupungin*afuffaista 
5,21 %  i« maafeubutta 8,io % .  O bottam attom aSti fpflä 
ojoittaa Rämeen lääni fuurim m an tuotemaifuuben 10,65 %  
ja  fen jätteen Kuopion lääni 10,35 % • O ulun  läättisfä ei 
ottut tuotemaifuuS n iin tään  juuri ( 7 ,20 % )  tu in  Uubenmaan 
tään isfä  (7,55 % )• SBiipurin ja  ttftiftetin töäneisfä, joisfa 
1867 muoben jato oti m errattain parempi, teli tuotteiben 
(utu 5 ,2 8  %  ja 6,33 °/o-
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SOtutta tarlaStaeSfamme luolemaifuuben futiteita eri 
pailla lunnisfa, ilm aantuu mietä lauljeampia tofäafioita. 
Sorleim m alla luolemaifuuben ^jrofeutitta efiintplj k a rtan o n  
pitäjä S u ru n  lääniä, joSfa fe noufi 23 ,is, f. o. tili* 
main jota neljäs t»cntilö feuralunnasfa la ite ttiin  maan po* 
meett. S a itliaan  luoti feuralunnasfa 765 fjenlilöä ja fpn* 
tpi 31. S än tän  jälleen lorfeimman profentin tapaamme 
O ulun  lään iifd  S^eiijärtuellä, 21,92. S u ru n  läänin pitä* 
ji i tä  ofoittaa IRuomeben pitäjä (18,64 % )  i a Rämeen lää= 
nisfä Drifjmcben pitäjä (16,93 % )  torteim m at profentit.

S äljän  otetut numerot olen faanut tilastollifen miraS* 
ton erittäin  mataifemaSta ja tameaSta tertom ulfesta mäti* 
lumun futjteiita <SuomeSfa, fett I I : i t a  miljoSta.

3)len furleata on, että ne fuurenmoifet ja liitettäroät 
ponniitutfet, joihin rp^bpttiin  Ijallitutfen ja ptfitpiSten puo* 
leltä, eimät »oineet paremmin (jäätää tjleifen laboit feu* 
rautfia. S ie ttjitilään  täm ä ei alenna niiben armoa. 9te 
pelaStimat m arm aanlin fatojatuljanfia, m utta fe ei ole riit= 
tämänä toljbutulfena luit lititenlin niin  In lu iiten  lan fa la iiten  
täpttji näänttjä pteifeen lurjuuteen. SOtitä erittäin termepben* 
Ijoitoon tulee, taufuu fiitä päätireljtori 0. SBillebranb jo 
ennen mainituSfa lertomulfeSfaan: „Säptt)p  tunnustaa plei* 
felfi totuubelfi, että äslen loppunut loettelemulfen aita, ett* 
nen luulemattomine lärfimtjlfineen fittenlin on jä ttänet rat* 
laifem atta Ipfpmplfen, ntitenlä oiteastaan omat antettamat 
lerjäläifet ja Ijäbän*alaifet tarloitulfenm ulaifim m alla ta* 
maila. S äljän  päätölfeen tulee fiitä, että ufeimmat pri* 
tplfet, felä pleifet että plfitpifet, jo tta tarlo ittim at joto fuo* 
ran a is ta  apua ta itla  tpönanfion panlfim ista, felä mipboin 
la ilti, m itä faatiin toimeen tuon funrett fairaSjoulon potta* 
mifeSfa, omat jättäneet fen m uiston, että ne, m ailla läp* 
tim ätlin jaloimmaSta mpötätuntoifuubeSta tärfim iä taljan* 
mäifiä lohtaan, ufeiit tuottim at ninlfoja pebetmiä, jopa on* 
nettomuutta fiunautfen merosta."
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k ä iltä  lo p u tto m a t fanat, {osto tiioiteltujatin , mäti* 
tettamaSti pitäm ät pääafiasfa pteenjä paiftanja.

XII.
Suinha hanfa kesti koetelmukfesfa.

„ £ ä tä  ntjftjä omat pistoolit jujum am rnasti täältä tau* 
patfi läppää tam araa", tirjo itti fptjpllä 1867 §e tjing fo rs 
SDagblabin jontinmoinen fronitöri, fitlä m errattoman tempt* 
mictifetlä pämpttömppbeltä, jota on moijilte perroille omi* 
tuinen. @i tarminne fanoa m iltä tuo juora m iittaus, ellei 
juu ri tepotuStaan, maStaifiin m äfim altaijuufjiin tuntui maa* 
feututaijitle, joilla et ote onni faaba puutaa poliifta jota 
tabuntulm aSfa, ei ebeS npt, fun n iis tä  on pibettu ifä tlistä  
puolta poliiftmoimau tifäämijcllä. Sfiutta papeffumista ja  
maStataujeen nosti täm ä törfeps joSjafin paäfaupunginfin 
lepbesfä. „£uoS ta  p ila s ta " , joffi [itä fitten § .  ® . fanoi, 
tämi tuitentin fetmitle m itä päälaupungisja ajateltiin  tan* 
faSta ja läpim m ästä tutemaifuubeSta.

@ntä m aafeubuitta? © iettä tojin enjifäbeSjä ei aja* 
teltu rpöStöä ja pistooleja, m utta totta on, että mielet oli* 
mat fpps*pötä fpntemmät. S o ta miepen la s tu t ofoittimat, 
että jos m itjam arat pannaanfin tafan , niin tuotee p iiritä t 
jpm äaitoisfa nättään  uuben mnoben aitaan. SOiitä taupua 
(illoin tulee eteen, tun täptpp futtea porttinfa ja omenfa 
nälfäifiltä laum oilta, jotta tuoleman tu s tis fa  famppailemat 
niibett ebuStatla? 9tiin fpjpttiin , ja  jos maStauS jäätiin , 
niin luutui fe: ei fitä moi feStää. »Qiutoilfaat ettei teibän 
patonne tapaptuiji taim ella."

SDIifipan tobellatin jopinut fuonnotlijetji o tatjua, että 
faitfi ppteistunnallifet fiteet rauteijim at obotettamaSfa juu* 
reSja pämitptfeSjä. SDnpan moneSja m aasja  näptp, että 
juurina ruttomuojina mimmaStunut tanfa fppttää tääfäreitä
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ja ptpäifiä faimojen nxt)rft)ttätntfeötä ja muista itfitöista 
lanfatt furmaamifeffi. SOtutta «Suomen fanfa tjfftntertaifeöa 
tatonpoifaiS=fitofofiattanfa fäfitti tätjbeflä tobetta fatomuotta 
öumatan rangaistuffeffi. Ju o ta  „ennaffotuutoa" otimat 
fit^ett fiiS meneStpffettä tartuttaneet fen papit, ^ a  moni 
näistä papeista näfifin nätfää tiiman feurafuntataistenfa 
tanSfa, paahtoi tuoftofisfa teimänmufaifenfa, tun pitäjän 
pattanspanemista miljoista ei faatu teimitfi leimottamaa tai* 
tinaa, täpti ruttoifiin ntöffeipin touhutusta tuolemille anta* 
maan ja maipui famaan ppteifeen Rautaan niiben tanSfa.

Ju o  matala „tatonpoifaiS*fitofofia" ei jatfanut fopota 
„perraSfifofofian" tafatte. S e  ei tullut ajatetteeffi „että 
marmaantaan eimät tervat ja riffaat ole fäptöffeöään lom 
tanneet ^um alata ja fentäJjben pääfimät pe tai fiitä ran- 
gaiStutfeSta, jota fot)tafi faitfia töppiä." Jäm ä fitojofia 
ei tartu meibän tanjaamme, fentäpben, että fe on pienoiSfa 
potetteisfa maaitman*miifauttanfa oppineiben tuoma. 9?ii = 
p in  tofin ei ulotu jum alan rantaifema fäfi, maitta fuiufa 
toettaneefin. SOiutta jofainen, jota tietää ipmifeSfä oleman 
muuta tuin matfaa, jofainen, jota tuntee itfeänfä fotibari* 
feffi tanjanfa tanSfa, fai fpttä fiffi ofanfa pteifeStä onnet* 
tomuubeSta, että pänen täptpi, mitä pänen afemanfa muu* 
toin otifaan, nöprtpä jum alan fäben atte. ®uit tupanfia 
faatui oifeatta ja tupanfia mafemmatta, tun täSfä epätoi* 
moifeSfa taiStefuSfa nätfää ja fuotemata maStaan pfeinen furu 
mätittömästi tapi mätittifeSti tunti jofaifeen pffitpifeen totiin, 
misfä otifi fittoin töptpnpt niin paatunut, että pän otifi 
tullut ajatetteeffi „föppien" pffinomaista fpntifppttä ja omaa 
moitteetonta efiintpmistä ^erran kumotan ebeSfä.

(Sitä tuo nätfäinen fanfa itfefään tullut femmoifeen 
ajatuffeen; fe fpttä omin filmin näfi, mitä eimät näpneet 
nuo mettoStuneet ftibämet ja tppjät aimot, että rangaistus 
oti fetä ppteinen että pteinen. M itäpä muutoin otifitaan 
eStänpt noita nätfäifiä jouffoja tiittäptpmästd mäfimattaifia 
töitä parjoittamaan? @i ainafaan potiifimoima ntaafeu*
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buitla. 2)Zutta m arnta on, ettei ytjtätääu luftoa ta rv in n u t 
lu jittaa , ei yljtätään omea taf)i attunaa tarm innut teljetä, 
eitä yljtälään pistoolia tabata. ^fän tä toäfi nulfui temolli* 
feSti IjuoneeSfaan mieraiben, la ifilta  m aatunnilta totoontu» 
iteiben jouflojen ym päröim änä, (äimät ofoita m eitän ritoS* 
luettelomme m itään tamaHifiSta otoista poilfeamaa. tu o lla  
ofafi ©uomett lanfa, maan etfiä petaStuStanja rifolfilla fitä 
fe ei ofannut.

©emmoifetfi näyttäytyi tanfamme tä sjä  taistetusfaan.
Oa m istä  täm ä moim a? © iitä  tofitt „manyaSta aat* 

teestä", että hum ala  fatfoo termeetlifetfi joSfuS m uistu ttaa 
iljmifiä, että rafentaja turfjaan rafentaa, fytmäjä turyaan 
lylm ää, ellei tperra anna fiunauStanfa, m utta että täm ä 
jam a tperra on laupias ja antaa myösfin liem itystä tus* 
tis ja . O lin  ufein titaifuubesfa feSluStelemaan n ä is tä  afi* 
ö istä  lanfanmieSteit ja »naisten lansfa, m utta fum m inlin 
on mieleeni painunut pari tofjtauSta, joisfa lanfan lä jity s 
fäy erittäin  jelmille.

„ ty l lä  m äittää meibän miifaat, ettei täljän m aailm an 
aifaait ifjmeitä tapaybu", fauoi eräs uffo minulle. „9)Zutta 
lyllä ainalin  nyt näemme filmiemme ebesjä ja tameaSja 
m ääräsfä päimä päim ättä uubiStuman tuon itjmetyön, että 
SriStuS ruolfii 5 ,000 miestä miibellä teimätlä ja laybella 
falatla. @i fuinfaan mäti tätjän aitaan  pyjyiji IjengiSjä 
muojifabollaan, yätäleimän ainetfiHa eitä feräytfillä, ellei 
ju m a la  antaifi näiHe mädille maroilte erinom aista fiunaus» 
tan ja"  *).

(äräänä päim änä olin pyybetty tatunfirjoituS ta pitä» 
m ään marallifeen naapuritaloon, joSfa nnorenläntä ifäntä 
oli tuoöut lam antautiin. £oimituSmief)et tie tysti jaim at 
runfaan ram intonja, ja yöystim ät, futen ainalin , ruotalja»

* ) SBertaa Ijerra £aroaftftjernan janoih in : „@i tiethän luot= 
fenfa tu llu t m itään  iljana röapafjtaja, jo ta  to im ella  letroällä ja  roii» 
bellä  ta ia lla  rarottfi tuljanfia,"
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luanfa puhumatta nälästä . GrräS peistä fanoi: „ku in fa  
riffaalft tullcefaan (Suonten fanfa, jos ju m a la  mielä antaa 
tamallifiafin muofia, luit ntjt on opittu näin >oäf)itlä toi» 
meentulemaan, ja miljat maStebeS faabaatt mppbä ulfo* 
maille!" ©mäntä jota tunnetun tämän m utaan paSfaft pop* 
bäsfä, maStafi fiipen: „ $ lfä ä  [itä usfofo, että tanfa [illoin 
moi elää niin mädällä luin npt. S un  miljaa faabaan ta* 
mallifeSti, niin fgllä ihminen tarmitfee tamallifen rämin* 
tonfa. SUtntta luit ju m a la  fulfee lätenfä, niin pän antaa 
moimiatin leStätnääit fillä, m itä f)än antaa. ©i ihminen 
elä ainoaSti leim ästä."

Semmoinen on f a n  fa n  fatf antotapa.
S ittem m in  olen faanut afiasta paremman felott. 3n* 

noStnneena ferroitt näitä  feSfuSteluita eräälle ajattelemalle 
perraSmiepclte. tpäit fanoi: „kplläf)än tuo on marfitt fau» 
n is metafori. SJiutta itfe afiasfa fe ei ole m uuta lu in  
m itä © arm in fattoo ipinifett abaptioni*fpmpffi" *). O lihan 
tuo äm pärillinen fplntää mettä pefjfumatt fpbämeni fiu* 
laolle. Stflutta fptlä läptifin fiitä tulifuum aa löplpä.

9täm ä onnettomat! £)ogmi»uSfoa ne fättim ät, m utta 
taitella peibäit ajatusm oim allaan eimät jaffa huomata, fuinfa 
omat fuin filmin jofaifen tnufa tieteellifen päimäfautifen 
bogmitt orjina. (Slätööt mitenfä jaffam at.' © tutta Suo* 
men fanfa feStää taistetu isfaan niin fauan fun fe ppfpp 
manpoisfa „ennaffoluuloiSfaan." fRiiStäfää ne fiitä, ja fe 
tulee mprsfpjen ajeltamaffi lastu tfi, ilm an rauhaa, ilm an 
fatam aa.

'Pppbän täsfäfin  turm autua „m irallifiin tobiStuSfap* 
paleifin." kuolemaifuuSfupteita tutfieSfani tapafin 8ääfä* 
rifeuratt £oim ituffiSfa mpösfitt fertomuffen kangasa lan  
lääfärip iirin  tila s ta  muonna 1868, jonfa on antanut [illoin 
fiellä afuma p iirilääfärt ©. non ©onSborff. §>änen tobis* 
tustanfa täy tän  fitä fernaammin, foSfa omin filmin näin

• )  S ijm ifen  m ufaan tua  oteroiin o lo ih in .
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m itä  päit lertoo , ja loSta opin ffäneöfä tuntem aan m iestä , 
jofa fää tim ättä  pan i m ohnanja ja termeptenfä a tttiiffi pp» 
teifeöfä t a i s t e lu j a  ja  m p ö stin  ofaji ajettua fanfait täfitps»  
lann alle . § ä n  (a n o o : „@ i fom i lie ltä ä , että u fe iltä  puut* 
tu i fe m äpin lin  m ä ä rä , m ifä  ipm ifen pen g isfä  ppjpm ifelle, 
m a illa  fitä  lu in la lin  fu p istetta ifiin , on m älttäm ätön . Sfftutta 
jiin äpä, ja  fiin ä  tentieS enim m in , läm i ilm i tanjan  juureni» 
m oinen a lt is tu s ,  lu n  ei m a ite im m isfa laan  o lo is fa  lu u ttu  
mäeStön ilm oittam an  n ä lä stä  tapahtuneita  tuolem anloptaut»  
jia . U feim m iten ja ttu i tam antau ti telem ään lopun, tuottaen  
jett topbotuljen , että luo lem a o li tu llu t mäljemmän pirmit» 
täm ästä  fppStä. äftutta jilto in lin  lu n  ei tam antauti top» 
Pannut, m aan luotem an jppnä oli pleinen nääntpm inen , ja» 
n o ttiin  tä tä lin  tau b ilfi, tam atlijeSti „ jatanpäätlije lfi tau» 
bitfi" , je on jem m oifelji tau b ilfi, joSfa ja iraS o li ja tle illa , 
tu n n es luo lem a tu li. £ ä m ä  parfo peite päbän laupujeit 
p ii o li lu iten lin  fefä pätääntpneitle että itä lijö ille  tarpeelli»  
nen tiem itps ajem an m aileuljien  le s tä m ife lf i."  SJoifeSfa 
p a ila sfa  janoo p än : ,,S?olo tä tä  furleutta ja ljo i leS tää ai» 
noastaatt fen täpben, että lärjim pljen  ptenm ääräijpps tpt» 
jiStptti ja paabutti n ä lijä ä , lu n  ei ollut iprniSm oim aSfa  
m itään  tepolaSta apua jitä  m aStaan. SJIitä fitlo in  lärjit»  
t i in , jitä  ei tule m itä ä n  Ipnä turnaam aan, to s ia  la n fa  ei 
taptonut tuoba tu s lia n fa  päim än matoon. @e tärfi täpbet» 
lifeS ti m aijeten."

Strmoltaammilla janoilla ja jalommalla päästö lirjatla  
(Suomen tanjatle en moi lopettaa tä tä  tu tua, lu in  feuraa» 
maila otteetta 0 u lu n  läänin  lumernöörin, nptpifen fenaat» 
torin , porooni © . »on Sltftpanin mirallifeSta tertomutfeSta 
läänin  tila s ta  18 6 5 —70: „? iitu ttam aöa atttiubella tärfi 
ja meneptpi jatoja ja tupanfia, ilm an että niiben mieleen* 
tään joutui läpbä läfilft paremmaSja tilaSfa elämien naa» 
purienfa omaijuuteen, ja ipmetettämätlä pontemuubeöa ja  
itjenfä liettämptjettä tpn ti mäestö uuhestaan pettonja, ja
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fylroi ftiljen f en fiemenett, jolla falmama ttälfä otifi moitu 
yetfeffi (am m uttaa."

(Itiin testi (Suomen fanfa foetetmuffenfa.

XIII.
1867 «tuoden merkitys.

£aiste lufen tä llä oli furm an pitfä päimätyö miyboin* 
fin loppunut. Äuteit ainafitt miesten tappotantereella, noufi 
fyfymys m infä moiton fanfan uyvauffet olimat tuottaneet, 
m itä m erfitys äsfen päättyneelle yirmmatfafaubelle oli fan= 
fan yistoriaSfa annettama. Soybutonta olifi niiben, jotta 
tahtomat fanfojett foytalojen joyboSfa näybä faiffinriifaan 
formen, eitä ainoastaan ylim oimaisten luonnonlafien pillit» 
femätöntä teiffiä, ajatella että faiffi färfimyffet, faiffi att= 
tius, faiffi jalo feStämyys ja pontettmuS olimat olleet pel= 
Iästään  yetfen itfenfäpelaStuS=maiStoa, ilm an m itään it>ai= 
tu tu s ta  omaan aifafauteen ja noufemiin fufupolmiin. SDtifo 
Suom en fanfa tobellafin färfinyt ja  yaubannut toistafataa* 
tuhatta tastan fa ta ite tta  pyfymäifetta tuloffetta?

D foittaayan yistoriamme ufeita ajan foytia, jolloin 
fanfamme on nääntymifeen faaffa ponnistanut tooimianfa 
ilm an näfymäa toimoa. SRe, jo tta mointme tameammalta 
filmäittä tapauffia ja  niiben feurauffia, fafitämme helposti, 
m itä yebelmiä olemme forjanneet fanfamme feStämyybeStä 
ifon miyan yäm ityffisfa, fen usfoltifuubesta ja yorjum atto ' 
muubeSta „Suom en miimeifeSfä taiSteluSfa."

^Itääm m e yvittäföfään roertaamaan puljeena olemia 
muofia näiyin äsfen m ainittuiyin aifafaufiin. SQlutta yytä 
yymin pyfyy manffana ja  loybuttamana totena, että fe 
moitto, jonfa fanfamme talläfin fertaa fuunnattom iöa uy» 
rauffilfanfa faamutti, ei ole jäänyt tuottam atta pyfymäistä
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tulosta. 9täpttää m älttäm ättöm ättä ebisttjmifclle, että fan* 
foja tuon tuoSfatin j ä r k y te tä ä n  juurta rnpöten, jo tta pe» 
räjäroät tamallisten päimien unettam asta ^EfttotffoifuubeSta 
mirteämpään toimeen. SltprStpt pentifeSfä maaitmaSfa omat 
pptä tarpeellifet lutu aineellifesfaftu.

$ ap in  paama fuomalaifeSfa maataloubesfa, fotitarpeen 
m iinanpottto, oli tpllä fäätpjeit päätbffen lau tta  1863 — 64 
muofiett mattiopäitoiltä faatu poistetuffi, m utta furutlifena 
feifoi m aanm iljetijä aution „p ränn in fä" omella eitä pm* 
m ärtänpt miten olla, fuinta elää. SBäpimmin tään tp i pä» 
nen ajatutfenfa ta rjaan , tuopon .v ä lttäm ä ttö m ään  papaan", 
eitä enää olluttaan „ ran tfia"  faatam isfa, jota oli ollut ai» 
noana fen pengisfä ppjpmifen eptona. 1867 muoben lato 
oli »ipboiit m aituttam ana faarnana. O li näptp m itä möf» 
tilä isäm ntä oli tepmäStänfä rnppnpt, ja reputaSmien lt»ilje= 
tps fetä parem m at nam ettaratennuffet rupefimat, tuten ip» 
meen lau tta , näfpm ään faittialla.

O jitetuilla pelloilla oli puom attu merraten parempi 
tasm u, foSta n iitä  tu ta tu in tin  oli moitu 1867 ja  1868 rouo» 
ben fateifina fptfpinä aitanaan tptmää, ja  lapiomiepet fai» 
mat anturaa fiiru tta . fipHäpän ojien tarpeellifuutta ennen» 
Iin tiebettiin, m utta „putlu paljon ttjötä tetee, elää miifaS 
mäpemmätlä", ja „toäittipän ifäni, ettei pön itinä m itään 
ole o ja lta  teilannut." SJiutta npt oli faatu totea, mipin 
^ lm ijaan" elämän»opjeella ja „ ifän" neumolla oli joubuttu, 
eitä tofiaan tu taan  ppptänpt faaba tä tä  uuhestaan oppia. 
SBataantunnt maan»omiStuSoiteu8 turmafi jotaifetle pänen 
tpönfä pebetmät. <5i m itään „i)3aamo" olifi rpptpnpt ojan 
fpmentätnifeen, jos pänen tpönfä ja pifenfä enfi „rctoifto» 
n isfa"  olifi joutunut naapurin  omatfi. SBäpentpneet tpö» 
moirnat, jo ista  fitä paitfi rupefi tuntumaSfa m ääräsfä tit» 
pailemaatt tasmama totim ainen teotlifuuS, patotti rupeam aan 
toneiben täpttämifeen. 9?ämä puoleStanfa tetimat miljellpn 
maapalan lam entam ista mapbollifetfi, pelastaen tpömäen pt» 
fitoitfoifimm ista ja  raStaimmiSta töistä.
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SDfutta pää»afiana oli fitten lin  yteenfä m irtistyn yt  
yenfi. (SbiStym inen ta itilla  a lo illa  on m älttäm ätön jo s  
ta c o m m e  elää , fe tä fity s  tu li tjleifeffi. £ u n tu m a S ti, ja  
Oilein tuntum aSti, o li tu ttu  fjuoutaam aan, ettei „ ifiltä  pe» 
r itty  tapa" fittentään ollut m ayboltifim m aSti p aras, ja ettei 
ta itfi, m itä  tir jo isfa  luettiin , ollut petffää herrojen yul» 
luu tta . D n  ufein iym etelty , että tan jafou lu laitofjem m e  
toyta  nälfäm uofien jälleen pääfi n iin  yuom attam aan mauy» 
t iin . e p ä ile m ä ttä  o li täm ä tuonnoöifena ja roälittöm änä  
feurauljena fiitä  op ista  parem pien tietojenlin  tarpeetlifuu»  
beSta, jota nätläm uobet fäätim ättöm ätlä  anlaruubella  oli» 
mat ty k y ttä n ee t. S irja llifu u b en  täy ttäm in en  m ie lis ty i luon* 
n o llife sti m ielistyneen  tiebonljatun yyteybeSfä.

S elm ä on, ettei nältämuofi femmoijenaan ja ytfiStään 
m aituttannt fitä mireämpää toim etiaifuutta, jota fen jätteen 
tapaamme ta itilla  aloilla. 0 til)a n  muita ja maytamia moi- 
m ia päästetty liitteelle. (SbiStymifen eytona on yleifeSti 
myötäifet olot, m utta näm ät ytfiStään eimät moi tuottaa 
täybetlistä m enestystä, ellei fanfa ym m ärrä n iitä ebuffenfa 
täy ttää. Seifari 2tletfanteri I I  oli meillä, tuten faiffiatla, 
m urtanut yentisten rooimien fayteet. «Säätyjen fofoontut» 
fumifelta ja omaamalla tien fanfan enemmistölle matistut» 
feen ja fen lau tta  ofatlifuuteen fanfallifeen työyön, oli yän 
armaainattomaSfa m ääräsfä yerättänyt mielet, m irittänyt 
luottamuffen tulemaifuuteen ja ta rtu ttan u t fen luomifeen 
tarm ittam at moimat. SffinoaStaan fiten moimme felittää 
fen royteuben, jolla tanfan ebnStajat ryytyimät taloubelli» 
feSti aybingon»alaifena aitana P ie ta rin  rautatienrafennut» 
fen fuureen, m utta monen mielestä armeluttamaan tanfallis» 
yritytfeen. S e n  menestyminen on fittemmin teynyt may» 
botlifeffi rautatien jä ttäm istä  läpi erämaibemme, ja maamme 
jao ttam ista  jotenfatin tatteam attom aan yyteyteen m aailm an 
tauppam artfinain tanSfa Rangon rau ta tien  tau tta  ja jään» 
m urtajam m e amulta. 1867 nätfämuoben m ertitys femrnoi» 
fenaan on fiinä, että fe fymästi jä rtäyy tti entifet tuotanto»



66

tam at, että fe lomatta istu tta  herätti huomaamaan mäti* 
täm ättöm hhttä tdtjbeflä tobetta rumeta täpttätnään niitä 
ebistptfen m attateitä, joita m uut fuotuifat otot tanfatte oIi= 
mat amauneet.

@iten muoboStui täm än onnettoman muoben tapaut* 
fet ja opetutfet marfinaifetfi täännefoljbaffi tatoubeltifeSfa 
historiastam m e. S am attaan jao ttaa fitä p itää „S uom en 
lanfan miimeifenä ta iste luna '"  ei fuinfaan fiten, ettei mie* 
täfin an tara t tatomuobet faattaifi tamata meitä. &ofeef)att 
npttin  tuhannet tanfataifistam m e tornia aitoja. Suutta 
auttam ijen teinot omat m errattomaSti fnuremmat ja f y e U  

pommat, epömarma mitjanmitjethS ei ote enää ainoana 
rnaanmitjelijän tulolähteenä, ja paremmin m uotatut peltoa 
m aat, marhaifempi ja huotettifemmin toim itettu fptmö jaat* 
taa epäfuotuifemmisfafin otoisfa antaa parempia tutotjia. 
SEBietä on meiltä tuitentin paran tam atta  eräs furtea tohta: 
tuo tu tu ija irtotaiSmäeStömme Kuopion ja S u tu n  tääneisjä. 
<gi ote mietä fetfittp m itään feinoa fen phfhmäifetji autta* 
mijetfi, m utta ehtei ote tarpeettifetta pontemuubetta afiaan 
lä p ä tä ä n  fäfifft. SSBarma on, että jos je on rahatta au* 
tettaroisfa, niin otijimat ne ^f)tä ppmättä fppttä tiitteette 
pantam at tuin SBiipurin tahjoituSmaiben tunastamifeen. 
Soimofaatnme, että tetfitään feinoja ja rppbptään niihin, 
ennen tu in  uufi järäljbpS herättää meitä.

3otenfafin m älittöm äsfä phtepbeSfänätfämuofien tanSfa, 
m aitta ei fuinfaan m inään niiben feurautfena, oti fe runfas 
rahatutm a, jota tiif)tpnpt faljatute tuotti maatiemme, (gpäi* 
tem ättä m aitutti fetin tuntum aSti taifenpuotifeen ebistpnti* 
feen, m utta fen tuottam at feurautfet eimät roatitettamaSti 
ote ta itin  puolin tiitettäm iä. S ä ä lim ä ttä  raaS ti fittoinen 
futupotmi muofifatojen tutueSfa, ilm an fen omaa anfiota, 
totoontuneita aarteita, k a u n iit metfämme, jotta otifimat 
moineet antaa ta fa ista  tuloa fetä nptpifette mieSpotmette että 
noufemittetin, näpttäm ät nptpään torneitta aloitta teltatta* 
matfi m atm iitta mitjamainiotta, johon on pääsfpt nättäinen
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la rja  mapaaSti m ellastam aan. S uu  tu lit ja hirret omat 
mppbpt, lorjaam at paperitehtaat loput, niin ettei aibanfei* 
m ästätään ole faatam isfa. 3 a  m itenlä täytettiin ra lja t?  
STutfihuijarit joutuimat itfe joufottain m ararilloon, jättäen 
miljoonia malfettamilfi heiöe tuottoa antaneille yffityifilte ja 
panteille- 3 a  moni fatatuljanfista mppnpt nau ttii IcntieS 
npt maimaiSapua. . Sieneetö afiallifeSti tofi, m utta ainalin  
on afemaa lumaama tuo tertomuS, että ästen nällään  luo* 
lemaSta pelastuneet m aanom istajat juottimat Ijemojitleen 
fam ppanjaa. © uru lla  täytyy laajam m e pstämien tunnus* 
taa, ettei je jam a lanfa, jota oli niin plemästi efiintynyt 
loman päimän aitana, ollentaan anfaitje jam aa liito sta  
mpötätäpmifesjä. J ä t ä  je ei ja ljanu t leStää.

(Sipä oietaan iljmijelle termeellistä je, m iniä Ijän il* 
man omaa työtä ja anjiota fattuu jaam aan. ^ J t i t ä  ljui* 
lulla anjaitaan , je rummuSfa menetetään", fanoo ntuinoi* 
nen jotamieSten jananlaSlu. 3oS m itään on omianfa Ijai* 
ritfem ään tanjam mc ta fa ista  ebistpm istä on je juuri je 
ylöllinen ja maateliaS eläm äntapa, joyon m etjäraljat miet* 
telimat, ja je näennäinen aljbinlo, joljon paloStatin joubutaan, 
tun  m etjätutot taas  auttam attom asti ljupenemat tahi lal* 
laam at. Näennäinen, janon, jyystä että meibätt m aasfa 
on eletty jitlointin tun m aanom istaja ei aam istanutlaan, 
että hänen m etfästään moitiin löytää raijaa.

Jäm m öifestä  jyystä jaottaa mietä tulla tomiatin ai* 
toja. Joim otaam m e, että «Suomen lanfa, jos niin tapalj* 
tuu, uuhestaan ojoittaa la itti jalot ominaifuutenfa. $08 
jaamme rauljasfa ja tta a  meille jopim isja m attiollifisja ja ta* 
ionbellijisja oloisja, niin ei tarmitfe olla epätoimoSja moitoSta.



68

XIV.
Jälkimaininkia.

1872 muoben mattiopäimilte annettiin armollinen efi* 
tpS „trebitim ilainan ofoittamifeöta päbän*aputoimia marten 
tatomuofina tat)i muihin erinontaifiin tarpeipin." S iin ä  
fanotaatt, että tornina tatomuofina, femmoifina lu in  olimat 
1862 ja  1867, oli ollut patio ottaa utfom aitta trebitimi* 
lainoja, jo ita moitiin faaba ainoastaan fangen rasio illa  cp* 
boilla. Sentäpben e ro te ta a n , että Suom en pan tista  mää* 
rättäifiin  tjtjben miljoonan Irebitimi, jo tta miljatatojen jät» 
tuesfa taf)i muiben erinom aisten tarpeiben otleSfa moitaifiin 
joutuifaSti ja turm aum atta rafittam aan ultomaifeen laina* 
liilfeefen, peti fäpbä päbän=aputointiin, jo tta lienemät tar* 
peen maatimia. ireb itim i olifi tataifin matfettama mii* 
m eistään toimen muoben fulueSfa ilm an forfoa tapi m uuta 
m atfua.

(Sfitpstä täfitteli mattiom aliofunta. SötietinnöStä täp 
felmille, että armollifen tirjeen lau tta  24  p:ttä S p p sfu u ta  
1867 oli fääbettp peruStettaloatfi mäeStön auttamifeffi eri* 
tpinen „ p ä b ä n a p u * r a p a S to " ,  jopon m äärättiin  onnet* 
tatnatfi:

ultona  olemat la in a t puptaaSfa rapaSfa ennen
o tetu ista  t r e b i t im i la in o i s t a . 1,060,000

farnaan freb itim ila inaan  tuulum aa pupbasta
r a p a a ...........................................  56 ,000

ultona  olem ia m iljataiuoja m altiorapaStoSta . 3 ,322,000
pteifen m attiorapaSton m itjanfaam ifet rapaSfa . 424 ,000
ja pupbaSta r a p a a ...............................  1 ,520,000

S u m m a 6,382,000

S itte n tu n  tä stä  rapaStoSta oli tataifin matfettu 
9iotpfcpilbin trebitimi 5 ,529 ,150  m artfaa ja  muipin rapaS*
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toikin 1,100,000, oli häbönapmrahaStoSfa Doululuun 1 p:nä 
1871 feuraateat teara t:

puhbaSta r a i j a a ................................ 12,000
teiljaa ra l)a* a rteo S fa .......................... 1,162,000
ulfono oleteta teiljalainoja rahaSfa . . . .  993,000
faamifia puljtaaSfa ra l)aS fa .............. 163,000

S um m a 2 ,430,000

Sftalfamatonfa toelfaa oli rahastolla S m . 400,000; 
joten tcbellinen fäästö teli S m . 2 ,030,000, josta luitenfin 
jolu oja oli epätearmoja faatateia.

S un  maltiotearaSto ylläm ainitulla tamalla häbänapu* 
rahastoon oli jä ttäny t S m . 6 ,382 ,000  ja rahaston fäästö, 
epätearmat faamifet fiihen luettuina, 1 p:nä ^oulufuuta 
1871 teli S m . 2,030,000, teoifi tealtiotearaSton häv iö tä 
häbänapmraljaStoSta annetuista lainoista fiis laStea wäljin* 
tänfä 4 ,352 ,000  m arfalfi *).

SBaliolunta puolusti frebititein antam ista famoilla 
perusteilla, jotla armollifeSfa efityffeSfä m ainitaan, fillä 
muutoljella, että fiitä olifi fuoritettatea 3 profentin lorlo.

Stätä tealiolunnatt päätöstä teostaan paniteat teaSta* 
laufeen proteeSfori f). S .  ho rsm an , rotoasti 21. ©. © ranfelt 
ja tunnalliSneumoS 21. Sfleurman. i)3anen fen tähän toto* 
naifuubeSfaan, fosla fiinä tulee felteiHe ne yteifet periaate 
teet am untoim ista hallitutfen puolelta, jotla fiihen ailaan 
moneSfa olimat fyntyneet nältämuofien johboSta, ja jotla 
latoeammin otin efittänpt erääsfä lirjoitulfeSfa SirjallifeSfa 
SuulauSleljbeSfä 1868.

„SoSla arm . efitylfesfä ehbotettu hh^en miljoonan 
Irebititei Suom en i|3antisfa latoteuofien tarpeeifi on niin 
teähäinen, että fe pleifemmän häbän fattueSfa tuSlin milfi*

* )  atpuratjaston roarat noufiroat «juonna 1889 5 ,542 ,738  
m auttaan.
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tään  auttanee, emme moi tä tä  efittjstä m uuna pitää, lu in  
fääbtfille tehtynä tyjhntytfenä, onlo tästä läh in  jofaifen puut* 
teen fattueSfa hallitus melmoltinen apua tefemään ja mäestä 
oifeutettu apua m aatim aan. S ä itä  periaatteen lannatta  
enfin tatfeltuna, puheena olema frebitimi ei ote meibän ntie* 
teStämme Ityioältyttäroä. SUte emme tojinfaan fittä tapbo 
taufua m itään moitetta hallitutfen entifistä h“bänamun« 
toim ista , joihin epäilemättä parhaim m alla tarfoitufjella on 
rhhbptth. SFtutta hfltlituS niinluin tanfatin  on jo fiinä 
fohben fähnpt lolemulfen fatferaa fontua, ja täm ä lolemuS, 
marfintin muofilta 1856 ja 1862, tobistaa mielestämme 
pltätyllin näiben tointen mahingoltifuuben. (Sitä hatlituljen 
runfaat arounteot 1856 ja 1862 metfoifeSti heitonjimat 
mäeStbn felä fimeellistä että tatoubetlista afemaa, ja niin 
muoboin teli lanfan mähemmän tytenemäfji leStämään 1867 
muoben ju u rta  etfintyStä, lienee jo pleifesti tunnustettu  afia. 
(£ttä taas  femmoinen muofi tuin 1867 m ätttäm ättöm äSti 
m aatii amunhantfeita fiattitutfen puoletta, ei tee tyhjätfi aja* 
tuStamme hatlituS=apuien mahingoöifuubeSta plipäänfä. 
©emmoifina erinomaifina tapaturm an aitoina, joita Suma* 
lan  amutla tuStin tarminnee terran  puoleSfa muojifabaSfa 
maroa, eimät' tie tysti n iittään  periaatteet pibä paittaan ja . 
SUtutta femmoijiin tapautfiin ontin erinom aijia neumoja tul» 
tointin tetfiminen, eitä n iitä ote, niin  fanoalfemme, mattio* 
tutunti*armioon panem ista.

©uomen pantille puheena olema trebitimi, m aitta it* 
fesfään tyltä mähäpätöinen ja  tarpeefen riittäm ätön , tuiten* 
tin  moiji, juu ri tämmöifinä häbän hellittä, jolloin fe tar* 
m ittaijiin, olla maitea [uorittaa; fillä pulan pteijenä oHeSja 
htjithijettin  tie tysti tam allista enemmän tarmitfemat pantin 
mätityStä, jonta oheSfa tifätty  mitjantuonti tulm auttaa fete* 
ti t  ta taijin  panttiin  ja  hopeat ulos m aasta, tfuonnoflifinta 
jiis  (illoin on, ettei hallitus rupea ptfitpisten tilm ottelijatji 
pantin  murojen etfimifeSfä, maan fen fijaan täp ttää  utto* 
m aista trebitiänjä tarpeellisten marojen hanftimijeen. (Sttei
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täm ä ote m itään matybotonta, tobistaa 1867 muoben tote* 
muS, jolloin IV 2 m iljoonan ttyaterin frebitiraitaina tätiä ta* 
moin uttom aitta jäätiin . STofin fe torfo, jota tä s tä  la inas ta  
m adettiin, ofoittaa, että tämmöifet ta inataupat toijinaan 
jaattam at tulta jotentin faltiiffi. SKutta jetin taittanja on 
epäilemättä termeeltinen pibäfe, jota estää femmoijiin rtyty* 
ttymästä paitji tomimmasfa tarpeeSja. © itä  m astoin rnie* 
teStämme ei otiji ottut fuinfaan miijaSta, että jiinä titasfa, 
m isjä  pantti muonna 1867 oti, tyatlitus otiji jiinä lätyttä* 
ntyt frebitimi*oifeuttaan, joS jemmoista otiji jittoin ottuttin. 
p tä m ain itu S ta  1867 muobett efimerfistä on fiis mielestämme 
fetmästi natytämänä, että niiSjä tapautfisfä, jottoin tyattituS* 
apu fatomuoben tätyben fenties otiji roalttämätön, tytyben mit* 
joonan trebitimi ©uomen panfisja ei otiji m itjitään tytyöbtytfi. 
•äJZutta jemmoifina aitoina, jottoin ei m itään apua pitäifi 
antaa, täm ä nättymiin ripustettu  miljoona otiji atituijena 
tytttyffeenä jota mietyen ptytytää ja tyattitutfen fuoba tyäbäit* 
apua. ©eifomainen tyäbänapu*trebitiroi tutiji jiis maifutta* 
m aan jonatuna tyteifenä roattio*mairoaiStaitotfena, lastien 
tyattitutfen tyartioitte jen tyuotenpibon, jota on jätettam ä mäeS* 
ton omatfi afiatji."

(Snnentuin m ainittua m atiotunnan mietintöä otettiin 
jääbtyisfä ra tta istam atji, m utta patyatji onnetji m asta fett 
jätteen tu in  maStataufe oti painettu, tutin ajatefleetfi, että 
pitäiji tuutustetta ©nettmanin mieltä ajiaSta, ja tätfin jen* 
tätyben tyänen tuotjenfa. Sotyta fuunamajaijifji jä in  jem* 
moijen fäätim ättöm än tätftyttyfjen, jommoifitta tyän jattu* 
misfa tita ifuu tjisja  teStitti „nuovia." „9J?itSei tuota frebi* 
timiä annettaiji, toSta ne jitä tatytomat." — £>ten foetta* 
nut maStataufeeSfa ejittää ftytyt. —  R e i t t iä  juoruja ." — 
Dtififo teittä 1867 ottut m itään tytyöttyä tuosta trebitimiStä, 
otaffumatla ettei jitä otiji tätytettty jo ebettijinä muojina? 
—  „3Jiitäpä femmoifeSta jum m aSta; jtytySfuuSfa jo tätytet* 
tiin  p a ri m iljoonaa ja aputoimet m atfoimat ta ittiaan  päätie 
6 m iljoonaa." S liutta ta itis ta  putyeista tyuotimatta, oti



72

toppulaufe m uu ttum attom aan : „mifSei trebitimiä annettaifi, 
fun ne fita tahtom at."

Söaliotunnan m ietintöä fäfitettäeSfd fääbtjisfä Ijpmät* 
fpimät r ita ris to  ja aateli mietinnön fitla muutotfetla, että 
tortoa ei t a r m i t f i f i  fuorittaa ; p a p p ia  ja porm arisfäätp 
m uuttam attom ana. Syitään erity istä huomiota ei nä isjä  
fääbpisjä maStalaufeelle annettu. 9Jfutta tatonpoifaisfäätp 
epitafi mietinnön, Ijpmäffpmällä m astalaufetta.

Säättjpäätöffen jääm istä  toarten te lo tti matiofunta 
rita ris to a  ja aatelia, luopum alla entifestä päätötfeStänfä, 
pettymään pappia® ja pormavisfäätppn. S i i tä  fpntpneeSfä 
teSfuSteluSfa pppfi «Snellman cnfimmäifenä jananmuoroa. 
§>an tieft (illoin, että tatonpoitaisfäätp oli tjpljännpt mie* 
tinnön, ja p iti tä tä  fopim attom ana tiittäm ättöm pptenä f)at= 
litutfen fuurenm oifista am unteoista, mailla felä maStalau» 
feeSfa että fääbpn iStunnoSfa nimenomaan oli plistettp 
1867 muoben aputoim ia, ja  ainoastaan m iitattu fiipen, että 
am um annot jaattaifiroat tulla alituififji, jos Ivebitimin an» 
nolla tunnuStettaijiin pallitutfen melmotlifuubelfi jolaifen 
pätäpuubon jopboSta rientäm ään am ulfi. StaptamäSti lii» 
Ijotti täm ä ajatus puhujaa.

„£ ä p tp p  oubotjua", janot S nellm an muun muaSfa, 
„ lun  nälee arm . ejitpstä läjitettäm än fiipen tapaan, itään 
tu in  otiji pallitutjen metmollifuuS, Ijäbän to^batesfa, m o ttia  
mäestöä, ja itään  tu in  fe olifi ebuStunnan puoletta erino» 
mainen armon»ofotuS, jos fe tarjoo ppbentin jormen ^atli» 
tutfen tufemijetfi tä s jä  tointeSja. STito ei ote laiftntaan jo» 
pim aa."

„ P f i  fäätp, je jota afia täpim m in toStee, on pptjännpt 
efitptfen, jen nojalla, ettei je luule tilallisten maStebeS jou» 
tuman m intään maltio»amun tarpeejen. $;oS minulta olifi 
lunnia tuulua fiiljen arm oijaan fäätppn, olijin m inä tpfpnpt: 

Untfa ne omat, jotta miljatabon fattueSfa totoontumat lunta» 
totoutjiin, ppptäm ään ptfitpifilte tunnille lainatji tupanfittain 
jaupom attoja, tpm m entupanfittain m artfoja? Ä utta ne omat,
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jotfa omat piirrittäneet fumernöörit anomufjitta ja 
töittä, faabaffenfa jemmoista apua? S u tta  ne omat, jotta, 
fumernöörin fiettetttja, omat lähettäneet fenatiin matituS* 
firjoitufjia, maatien noita run jä itä  atountetoja? S u tta  ne 
omat, jotfa otoat panneet lähtemään §etfinfiin  ebuSmietjiä 
m otittam aan fenaatin jäfenitte ja fenraatifumernöörifle? 
S u tta  ne omat, jotta tifäffi otoat lähettäneet P ietariin  fir* 
joituffia ja ebuSmieljiä toatittam aan £)änen SJiajeSteetittenfa, 
etteiioät fumernöörit eitä fenati ote auttaneet heitä niin* 
tu in  heibän mieteStänfä otifi p itänpt? S u tta?  9to nehän 
omat tifattifet, armoijan tatonpoifaisjääbhn m atitjijat. ttttutta 
toim otaan nt)t, etteimät he itinä enää pttybä hattitufjetta 
apua, ei penniäfään, ei jhm äätään."

„ £ ä s jä  maaSja on fuitentin m uutatin m aafanfaa, 
tuin tuo titafliuen mäeStö, täältä on fen tu rja t työmiehet. 
9Jie tiebämme että näm ä afumat furjiöfa IjöffeteiSfä, pat* 
fatta, jota et anna heitte maatteita ruum iin merljomijefji, 
ja heibärt tapfenfa tiiffum at puoteffi alastom ina fumet tat= 
met. (gi moi futaan m aatia, että he moifimat m itään jääs* 
tää tornien aitojen maraffi. S un  Ijäbän aita tulee, irtija* 
notaan peStatutfin patmetijat, ja tätte mäfijoufotte, mietitte 
naijitte, tapfitte, on tarjona ainoastaan maantie ja  ferjuu. 
(gipä nät) heitä rnarten otteen tybäntä eitä a jatusta . §>afli= 
tuS, fiitä oten mafuutettuna, ei heitä itinä unoljba, maan 
tarjoo heitte mahboflifuubett m utaan työtä ja ram intoa, fun 
heittä m aanom istajat fiettäm ät fumpaafin. £ ä tä  h«tlituffen 
metmottijuutta omat maamme tobettijet plintytfet, nuo titat= 
tijet, fotonaan unohtaneet, tun julistam at, ettei IjaflituS tar= 
mitje m itään apumaroja. SSJiainitfen fitä maStaan mitpit* 
töm ätta ja tymättä funnioitufjetta, että täm än fääbpn enern* 
mistö ääneSthffeflään on ntyöntänty täm än metmoflifuuben oi- 
feutetuffi, fun fe ei ote m aatinut m itään forfoa tuosta mitättö* 
m ästä enuaffomaffuSta, jota hallitus on pan tista  pltytöttyt."

„£>fcn tofin tuullut m ainittam an, että t)fji armoijan 
tatonpoifaisfääbhn jäjen oti taujunut fiitoffia hattituffen toi*

4
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nientä, m utta ei ytfitään m itään, jo!a otifi ofoittanut utuiS* 
toa fiita, m itä omat maamieyet ja uttom aataifetfin omat uy= 
ranneet nälän tiemittämifetfi. äftutta (itä pitäifi n iinitään 
m uistaa, että fe, jota ei tee m itään tulemien onnettomuus 
ben päimien m aratfi, fe ei anfaitfe muibentaan apua."

^ ib in  melmottifuutenani maStata SJtorgonbtabiSfa täs 
yän antaraan pufyeefen. Syyennettynä oli fifätlys feuraam a: 
„8uutifi, että yra Snellm anin  atfufanat omat fopioibut 
maStalaufeeSta, fun yän fanoo: „2Jtaata ei raftteta meroitla 
fentäyben, että niiltä ylläpibettäifiin toifen taf)i toifen maa= 
tunnon mäeStö; ei yaftituS fitä marten faa tutojanfa, maan 
tam allisten maltiotarpeiben fuorittam ifeffi." (£iyän tieltäne 
yra S., että maStalaufeen firjo itta ja t omat tamoittaneet fas 
maa, ja fen tifäffi mietä, ettei fanfatte ote termeelfistä tots 
tua fiiyen ajatutfeen, että tjuotenpito fen toimeentulosta on 
yallitutfen afia. S u in ta  fiiS fnoriutuu yra S. attutaufeenfa 
joytopäätötfistä? »Siten, että ne apuratjat, joita ebitSfunta 
toifeSfa tat)i toifeSfa muoboSfa antaa yallituffetle maeStön 
auttam ifetfi, eimät m uta ote „m eroja." S un  IjattitnSta ois 
feutetaan täyttäm ään efim. pantin muotuifet moitot toifen 
taf)i toifen m aatunnan mäeStön auttam ifetfi, n iin fe ta i ei 
ote „m aan merojen" täy ttäm istä . £ u o  fäfitys „yatlitutfen 
om ista rafloista" uätyy oleman tornin fymään juurtunut, 
m utta ainataan ei liene maljbotlista tobistaa, että Suom en 
pantti on jonfimnoinen yhteinen maimaiStaSfa Suom en tans 
fatte. Sotm e jäätyä  on yymäffynyt frebitimin antamifen, 
fe on: ne omat juoneet 55 penniä futafin m aan afufaSta 
marten, m utta tatfi jäätyä maatii tä s tä  ennattomaffuSta 
3 %  tortoa, joten fiiS omat mäljentäneet amun 53 penniin, 
ja yra S. taufnu mitpittöm än ja fymän tunnioituffenfa 
rita ris ton  ja aatelin jatomietifeStä ja oitenben mutaifeSta 
ajatuStamaSta. © lifiyan yra S. moinut ryytyä teStuStes 
tuun maStataufeen periaatteista , HJiutta mitfi otifi yän, 
fittä tannatta , jotte yän fatunnaifeSti oti ajettunut, rumen= 
nut feSfuStctemaan periaatteista tatonpoifien tanSfa, noibeit
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furjiett fanSfa, jotta rnatetemat yattituffen jättöjen juureSfa, 
ferjäten teipäpataöta. §)än nätt»t) oleman fitä mieltä, että 
fanfa on otemaSfa ^attitutfen faSfojen täy ttäm istä  rnartcu, 
ia että yattituS, fun fe fäännöttifeSti fuorittaa fuufauSpat* 
fat, on teytämänfä tehnyt. — SJtinä pyyhän faaba otta 
to ista m ieltä; m inä armeten, ettei ote m itään rajaa fitte, 
m itä yattituffetta moibaan maatia, ia ettei fe puoteStanfa 
moi enempää tefjbä tuin m itä fen metmottifnuS on. «JJiutta 
metmottifuuben täyttäm inen onfin torteinta, miljin ifjminen 
moi totjota, ja yarmat omat ne, jotta fitä moimat täybetti* 
feSti teybä. «Siitä fyystä itm itaufuin tatonpoifaisfääbysfä 
fuuren itoni fiitä, että (Suometta, fun fe joutui fomimman 
toetuffen ataifeffi, m intä fe muofifatoifjin oti faanut feStää, 
oti onni tam ata raya*afianfa johtajana m iestä, jota tetjtä* 
määnfä pystyi. SBaiffa en pibä yattitutfen afiana tyytyä 
mäeStön talouteen, et fuinfaan fiitä fyystä, ettei fe ote fen 
metmottifuuS, maan fentäyben, että fe on mayingoltista, roy* 
fenen fittenfin m äittää, että fe yattituS, jota 1867 ei otifi 
toim ittanut m itään, otifi täybettä oifeubetta anfainnut anfa* 
rim m an tuomion. — S i tä  laatua oti fe fiitottifuuS, jota 
itm itaufuttiin  tatonpoifaisfääbysfä. (Sttei futaan nonSfut 
fiittäm ään fanfalaifiamme ja ntfom aataifta yeibän uyrauf* 
fistanfa, fitä payeffuu yra S ,  SDIifo titaifuuS fiiyen fo* 
metiaS, fe jääfoön fanomatta. S aifisfa  tapauffisfa otifi fe 
ottut ebuSfunnan yyteineit afia. SBtutta maStemnietifettä 
tuntuu m inusta fe yymäntefemäifyys, jota ei fatfo itfcäufä 
pattituffi, ettei am unfaaja yyä matete yymäntefijänfä jat= 
fain ebeSfä. — O n funttu m itä yra S .  otifi fanonut, jos 
yänettä otifi ottut funnia fuufna armoifaan talonpoifaiSfää* 
tyyn. «JJiinuttayan on tuo funnia, ja fentäyben täytyy mi* 
nunfin fanoa, mitä olijin tuntenut itfeni pafotetutfi taufu* 
m aau, jos terran otifin rumennut fiittetemään. ‘Dtäiu otifin 
m inä fanonut: „£ u fa  oti fe, jota, taiten pettäeSfä, royfeni 
p itää mireittä tuottam usta fiiyen, että täm ä maa mietä oti 
mat)bottinen iymiSafnnnoffi, maltioffi, jota moi fannattaa
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omaa huilitusta? S u la  fe oli, jofa, pettu» ja fammattei» 
pää fhöbeSfään, nrietä fpnti pedot, toimoen parempia aitoja, 
ja jolla oli tarm oa fäittjttää ftemenet aitaSfa, nätfäänfuotema 
filmien ebeöfä? ®ufa fe o(i, jofa miimeifeen tu rjaan  tcipä» 
pataan faaffa metjettifeSti jafeti fitä ferjätäisten fanSfa, eitä 
futfenut n iittä  oroeanfa? @e oli titattinen maatoäeStö, ne 
otitoat tatonpoifaiöfääbpn m atitfijat." Sliin otifin ollut pa» 
fotettuna taufum aan mietäpä pafotettu lopettamaan itmoit» 
tam atta fitte faman mitpittömän ja fpmän funnioituffcn fen 
jatomietifhhbeStä, tuin ^ra @. efiintoi forfeaStisfunnioitetutte 
ritariötotte ja aatelille. SJtutta eihän otift ottut taifinfaan 
fopiroaa puhua „tobettifeSta ja fpmästä funnioituffeSta" 
tatonpoifia fot)taan. totoista ffanbaatia en moinut m irittää. 
tOtutta tarpeettifetta m altitta efitin ainoastaan toarfin tii* 
tettäm änä afiana, että fäätp oifeiit oti lä jittäne t m itä fitte 
ufeatta tatjotta, ja tuuttatfeni utpöstin Ijra © :n puoletta, 
oti neumottu 1867 muobett fabon jotjboSta, että fe toaStebeS 
foettaifi omin toim in itfeänfä auttaa."

©netlman maStafi tät)än feuraamana päiroänä firjoi» 
tuffetta, jofa ofoittaa hänen jaloa fpbäntänfä ja n iitä fatfe» 
ria  m uistoja, jotta fiinä mielä piitimät.

„@ttä touonna 1872 jo on moitit unohtaa, että maaS» 
famme on m uitafin apua tarmitfemia tuin ne, jotta moimat 
lainoja faaba, fepä unohtaminen on faifista tuSfaStutta» 
minta. (Stten ote liian lomaa ääntä pitänpt, fäp felmitte 
fiitä, että hra  2t* 017. ei ote mietäfään faanut formaanfa 
aufi. 3)tutta etjfä on muiben fuuto mäljemmän paatunut."

„ § r a  St. SD1?.! $ ä t)  raarfin laatuun  hoitaa
efim . fiemenctt o stoa  furum ietin , m utta  fu itenfin  a listu m atta  
ja thtoeneSti. äJtutta fun nälänhätä  m iiffo m iifotta tifään»  
tee, furjuuS ja ruum itben tutu hau tausm aitta , teittä ja po* 
tuitta tarttuu ta r ttu m ista a n , fittoin m attaa tauhu fhbäm en. 
k a a ta a  futen m ies patoru isfu n  ääreSfä tieffien mattaSfa 
otemaSfa fau p u n gisfa  itm an petaStuffen toim oafaan. § r a  
St. SD?, ja m uut hänen fanSfanfa eim ät nät) tietäm änfaän ,
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että femmoinen petaStuStpö oli taSfettu ntoatt tjaltitutfen tjar* 
tioille. 2Rutta fen eteen, jotta oti jotafin ebcSmaStauSta afiaSta, 
jaottam at fljttd nuo fatpeat marjot efiintpä uuhestaan; ja I)änen 
om atuntonfa jaottaa ttyttä ptjä uuhestaan ajettaa tjänette maS= 
tattaroaffi fpfpmpffen: eitä otifi moituteljbäenemm änfin? (Sitä 
otifi tooitu järtemömmin fätjttää fitä, m itä annettiin, ja fiten 
pelastaa a inatin  m uutam ia tuljanfia tifätfi. $ioS noita 7 
m iljoonaa, jotta otimat fätjtettämisfä, —  ja täm ä fumma maS* 
taa puolen muoben tuloja tjteifeSfä mattiomaraStoSfa, -  otifi 
fäptettp ptfinomaan nääntpmien ja tjeibän taStenfa Ijtjmäffi, 
eitä ainoatataan m arftaa fiemeneen, etjfä otifi fittoin otteet faitti 
petaStettamiSfa. O tififo fe ottut oitein? @n moi mietätään 
tä tä  ftjfpmpstä ra tta is ta . SBaStattoon fjerra 31. 3Ji. jaa 
tatji ei — jos (jän rof)tenee."

9iiin raStaaSti tantoi ©nettman ebeSmaStanffenfa tjir* 
meätä tao ttaa, mietö fittointin, fun taitfi fiitottifina ifjmet» 
tetimät tjänen plistettäm iä toim ianfa.

SDJutta tuota tairoattua maStauSta Ijätt ei faanut etäis* 
fänfä. O ttoon fe tjänette annettu historian ebeSfä. S un 
tuim an taistelun ratfaifemana tjetfenä päättiffö on patotettu 
tofonaifuuben petaStamifetfi antam aan jottetutte ofaStotte 
täsftjn: „antafaa furm ata itfenne tä sfä !" , niin otifi epäiltjS 
ja  fääti turmiollinen.

©uomen tanfan etujoutot tjmmärfimät tästpn  ja faa'- 
tuim at afemaSfaan. 2 Jiefurem m c tjeibän fotjtatoanfa futen 
taatuneiben fanfarien ainatin , ja annamme teitte torteim* 
ntan tiitotfemme: fje omat taatuncet ifänntaan petastuffetfi.
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jota tooibaan la tfo a  ja tlo lfi m uofi fitten  feuran to im esta  lem itettppn  
lirjaan  „ S u o m en  p ih istä m in en  V en ä jä n  m alta luntaan" , faa tita ta  
m pöSlin  feuran to im isto n  la u tta  2  m . 2 5  p :iin  lappaleeSta , jonfa  
ofjeSfa 10  titateSfa  m alfetuSta fappaieeSta annetaan  1 itm aifelfi. Sftuuta 
h in n an a len n u sta  ei feura m oi m pöntää. —  S e u r a  o lifi m ietettään te* 
m ittänpt täm än fin  firjan  tjuoleam matta hinnatta jäfenittenfä, m utta fun  
fen fuStantaja  e i n tih in lään  fem m oifeen m ätipuheefen fuoStunut, ei afi* 
aSta tooinut m itään  tulta.

S e u r a n
fir ja flifu u tta , ji 
(a fir ja S to ja  m
lähetetään

m u n ta fin  fn om effi Um eStpttiää  
feu ra n  m aam m e fan=

a. $ ä m ä  firjatuetteto
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S a m o illa  epboilta lu in  feuratt om at lu g tan tam at mppbäätt feuran  

la u tta  firjan cn :

(Sm fim m äinen apu 2 8 a p in g o itim tee tte . k ir jo it t i  g r .  opn ©gmard). 
£ e l i jä n  tum alla fuom ennettu . 2 0  puupiirrolfelta . ® in ta  50  'penniä.

k ir ja s ta  m yönnetään  feuran afiam iepille 25 %  i<* tatoaHifet ma- 
p aalap paleet, lu u  radalla tilaam at.

Haitin puolin tärfeä firia, jota pitäifi löytymän jofa tafogfjL $uobecim- 
feuran fjuofegta fuomeffi toimitettu.

S u u r e n a  m äärin  a lennettuun  p in taan  m ppbään feuran m äti- 
iplfellä:

9torb cn fftö li» , SSco«n SJiatfa 3lftoit ja @uro= 
lian tuntiini

$ a l f i  ojaa, ppt. p ii 8 0 0  fim ua ja runfaaSti lum ia ja laettoja . 
S llluperäinen  p in ta  21 m arllaa , nyt 6: —

<Srtoa§ti, Suontalaifet Säiiinerett rannatta.
S llluperäinen  p in ta  6 m arllaa , nyt 3: 25 .

S it t e n lu n  $an fan m ali3 tu §*feu ra  n y t on o sta n u t lo lo  jjäleltä ote* 
m an patnolfen  lir ja § ta :

Ä ro lin , ftcrtomuffta Suonien fiistoriaeta.
£>Jat 1 - 4 .

m yybään  lir ja  fiem ä^ti fibottuna lahteen  fiteefen 10:eett n tar llaan  
lap p aleeöta . S e u r a n  afiam iepet faam at lu lea  pym älfenfä tam altifen p in 
n an  a len n u lfen  ja annetaan  10:3tä titategfa m alfetu^ta lappaleeSta  y ff i  
ifa ta ife f f i .

l ih o t t u n a  entifeefä  afuefaan  n ta lfa a lo lo  lir ja  8  m . 50  p. grton a is^  
ten  o jien  p innat om at fam at lu in  en n en lin : I  oja 1: — / I I  ofa 1: 50 , 
I I I  ofa 3: — , I V  ofa 5*. 50 .

^anfonioa(ishig-feuron toim isto,
^elfutfiiSfa ©rfinf. 14.
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