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,£aitC0<tt0frt, 9JHd)., 
0uomalaiö42uteerilatfen Äuölannuöliifteen ^iqapainoöfa, 

1901. 



JJlC&uCattfe. 

JRaittiuSfalenteri nntobelle 1902, 'ilmerifan (Suonta* 

latjen kanfallis^aittiuS^IÖeljepSjeurau fuStannutfella 

tarjotaan tällatjena lukijalle fuubennen terran järjestöt 

[ehjään, jättämään taajen ppbellä renfaalla [itä tetjua, 

jota on alnlte ratennettn raittiuSfirjallijuubella 9lmerifan 

[uomalaiSten faunista raittiuSpeltoa loarttoimaaiu 

2öiimefefäinen 14:Sta pienten £öeljepSfeuran luuofi 

totoni SDulutpiSja, 9JUnn., päätti ja jätti joptofuunan 

toimetji talenterin uloSantamijen. Xänui oli ltufi ja tuo 

rein tobiStuS jiitä, että ^iaitliuStalenteri on jofapäiioäi 

fetfx tarpeet ji tunnustettu, — niin lämmöllä nfian ebnfji 

pupiutiin. 

©ifältönjä puolesta tulee tämätin roitofifirja feuraas 

maan ebeltäjiänfä* 0en ioarftnainen tarfoituS on astua 

raittiuSaatteen paltuelutfeen puhtaalla, loafaalla ja friS 

tilliSfilueellijellä jijällöllä mapmtStamaan, terästämään 

ja latomaan afeita, f. o. penfijiä jielunmoimia, jotta aat= 

teen tpöSfä omat tarmoltaan ja terävoppbeltään tpljnneet 

ja peifoutuneet, ftllä aina pinpoitetuSja ajemaSfa olema 

joujitin menettää ponnapbuSfpfpnfä, joS ei [itä joSfuS 

faraiSta. 

£ällaifeen mapmiStuStpöpön paliueluStanfa anta= 

maan toimotaan tämänfin kalenterin pääjemän ojaltaan 

ftjaituttamaan ja fitji je tarjoutuu* gStättmni! ota fen 
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— maiBBa peiBBo ja paljon puuttumainen onBin — neumo 
ja BepoituSfana maStaan. SlaittiuSaate on fe ipanne, 

jolle tämöBin kalenteri ennen BaiBBea omintaa riminfä, 

mutta BriStillifen BirBon BanSfa fopufoinnuSfa olemalle 

raittiustyölle. £ätä paaraa raittiustyö Sf ä tulemat pal= 

Bitut BilpaBirjoituBfet täSfä BaleuteriSfa fpmemmin felmiO 

töinään raamatun ja tieteen Bannalta. 9JtyöS£in muilta 

aloilta tulee BertomuBfia, ettei fifältö Bäp BuimaBfi ja y£fi= 

puolifeBfi. 

Utonta majanaifuutta löytyy täSfä teoBfeSfa, fen tum 

niistämme, Buten ipmiSten teoiSfa aina tulee olemaan. 

sll>nan Bun on intoa ja raBBautta jaloon työpön, feBä 

BeSiämyyttä afiart perille ajamifeSfa, niin moibaan mä¬ 

dillä ja peiBommillaBin moimilla juuria aiBaan faaba. 

^nnoStuS lifää ipmifen toimintaByByä, tobellinen raBBauS 

jumalaan ja läpimmäifeen antaa pänen toimilleen oU 

Bean fuunnan ja tästä pän jaa BeSiämyyttä maiBeanBin 

teptämän fuorittamifeen. 

sJBa££autta 3imia^aan ia raBBautta läpimmäifeen tar= 

mitään raittiuStyöSfä, Bun on ByfytnyS juoppouSpapee= 

feen majonneen Burjan juomarin pelaStuStyö, ilman fitä 

ei fe tuota toimottua pebelmää. DlBoon tämäBin £irja= 

neu ypteuä opjaamana paimenfaumana täSfä työSfä. 

lämmin termepbyS ja onnentoimotuS BaiBille tämän 

Birjafen luBijoille. ©ybämmellinen BiitoS Birjoittajille ja 

amuStajille. 

^Sppcmincy 9Jttcp., £o£a£. 12 p. 1901, 

©. ^.4R.=2öeljeySfeitran JoptoBunta. 

» 



gulUapämnä b 6 p &tv a 1T o t o f a. 

Lammit. 1. UubentDuoben pähoä: laitiöfa maU 

tioiöfa paitft 2tr£anfajtöfa, 9Jla3facl)ufettfiöfa, !LUiöfi^fip= 

piöja, lieto £>ampfl)iresja ja Upobe Jölanbigfa. 

Lammit;. 8. slteio Drleanjin tappelun touofipäiioä: 

2outfianas>fa. 

Sammit. 19. 2een fpntpmäpähoä: (BeorgiaSfa, pol)= 

jois-(£arolinasfa ja 32irrpnia§fa. 

«pelmif. 12. Lincolnin fpntpmäpäitoä: SUmoifiSfa, 

Ulinnefotasfa, lieto 3eriel)^fä/ 91 ett) ?)orftäfa ja ltfaö= 

Innptoniöfa. 

«•peliini. 22. lÖaöltincponin fpntpniäpciiloä: laittoja 

loaltioiöfa paitji HrlanfajtSfa, ^oiuaöfa ja 'JJttöjiSfipptöfä. 

Ulaa liöl. 2. Veräjiin itjenäifppben tuuojip.: Xerafiöfa. 

Ulaaltöf. 4. palofammuttajain touofipäiioä: 9leto 

Ddeaufigfa, 2a. 

«fpufytif. 19. patrioottien pähoä: ^ia3facf)ufettfi§fa. 

§uf)til. 21. 0an ^aeintanou tappelun touofipäiioä: 

Serafiöfa. 

«puljtil. 2(>. Diui^topäitoä: lllabatnasfa ja (Seors 

giagfa. 

0oufo£. 10. ittiuiötopäiioä : popjoiö-Saroliuasja. 

0ou£of. 20. Uieclenburcpn itfenäifppsjulistuffen aU 

lelirjoittamifen touofipäiioä: pobjoi<§;($arolinaöfa. 
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Doitfof. 30. ^>autain£ori§tu3päuoä: maltioi^fa 2lri* 

^ona, Kalifornia, Connecticut, Delamare, Diätrict of Co* 

luutbia, Joina, Jllinoi3, Jnbiana, $anfa§, Rlaine, SRa* 

rplanb, 9Ras>facl)ufette>, 9Ricl)igan, RHnnefota, 9Ri3fouri, 

'Hiontana, RebraöEa, ^etnaba, Rem .Spatnpfbire, Rem 

Jerfet), Rem 2)orE, Df)io, Dtlalmtna, Dregon, s^ennft)b 

uania, Rpobe jSlanb, SemteSfee, Utah, 23ermont, 20a3= 

bington, 5öiöcotxfin ja 2öpoming. 

&efälr. 3. Jefferfon SDamifin fpntptnäpäiloä: Jlori= 

ba3fa. 

heinät. 4. Jtjeitäifppbcn päimä: Eaifislfa maltioiSfa. 

heinät. 24. tinnerien päimä: Utatyiäfa. 

©ppöf. criftnunäifenä maanantaina. £pön päimä: 

inaltioöfa Sllabama, Kalifornia, Colombo, Connecticut, 
% 

Delamare, Jloriba, (Georgia, Jllinoiä, Juhtana, Joina, 

.^anfas, Riaine, Rtarplanb, sJRa3facl)ufett§, 'JRicfyigan, 

Hlinnefota, Hlisfouri, Hiontana, RebraäEa, Rem §amps 

fbire, Rem Jerfcp, Rem 2)or£, Dl)io, Dregon, <pennfv)l= 

mania, Rpobe Jälnnb, Ctelä-Karolina, Ctelä=Da£ota, 

Denneöfee, Degaö, Utaf), Rirginia, 2öa3l)ington, 

nting. 

©pp3E. 9. Rlaltioffi juliötantifen päimä: Califor^ 

niasSfa. 

&oEa£. 31. 'jJÖaltioffi juliätamifen päimä Remabas>fa. 

Hlarraöf. 7. yleinen maalipäimä: maltioisfa 5lrg-o= 

im, Kalifornia, Colorabo, Jbal)o, Juhtana, Joina, ^an= 

faS, Rlarplanb, Rlinnefota, RliSfouri, Hiontana, ^3olp 

joiö=X>afota, Dl)io, ^ennfplnania, Rfjobe Jgtaub, Ctclä? 

Carolina, Ctelä^Dafota, Denneöfee, Deraö, £änfi=$öirgi* 

itiä, 28a§l)ington, £9i§confin, 2öpoming. 

Hlarra^E. jo£o neljäntenä tai miimeifenä torstaina, 

riippuen prefibentin EäöEpötä. ^iitospäimä: mietetään 
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taitaja toalttoieifa, toaifta et muutamiSfa ole toarfinai* 

nett ppfyäpäitoä. 

3ouluE. 25. 3ouIupäitoä: faifiöfa toaltioiiSfa, ja 

©telä-©aroIina3fa fatfi jeuraatoaa päiroää liftiffi. 

Sunnuntait ja paaötopäitoät o to at laillisia julpapäU 

loiä taitiöfa toaltioiöfa, jotta ne fellaififfi määräämät. 

3ofainen lautoantai jälteen tello 12 päitoällä on 

laillinen pplpipäitoä 9teio 5)ortiö|a, 9ieto 3erfe9^fä» 

s43ennfploania3)a, '.Uiarplanbiöja ja sJicto Orleansin tain 

puncpg>fa. 

^refibentti ^l)eobore Sioofeoelt. . ^laitta f50,000 to. 

äöarapref. (atooinna). 

3Baltiofit)teeri 3* §a0 ♦ . . 

Dtal)a3tonjil)teeri 2. 3- @>age 

©otajifpeeri ©lilpt sJtoot . . 

8,000 
8,000 
8,000 
8,000 

8,000 

8,000 

8,000 

8,000 

si)lia[ianajaja ^no£. 
2Jlipo£>tiniestari ©lp ©. ©mitl) . 

SaitoaStojifpeeri 3* 2ong 
Sifäajtain fitpeeri §itcl)Coc£ . 

9Jiaantoiljelp3fil)tceri 3* 5ö3ilfou 



1902 £<ttttmtfuu* 

%ol). 3Im. 2: 1—5. Pluiötcttnmio tapat»ffia. 
. Suut. 13: 6—9. 

Uuben m. päiioää alettiin tuietlää 1224. 

l R Itnb. >u. 1». 1 Pref. SMneolnin orjamoapauöjuliötuö 

2 E Slapel, ©et 
1863. 

3 P Senotfi 
1 Eoituo, peruöt. EOafefielb, 33!icl)., 1889. 

4 il Eiituö 
2 Uno (SSpgnaeuö tuoli 1888. 

2 Söoöton Roti, peruöt. iörigtjton, 231aöf., 

Sfef. 5: 25—27. 1896. 

SJlatt. 3: 11—12. 3 3>ärtt>en .Ritffa, peruötettiin ©parta, 

iUtinn., 1897. 
5 © ®. f. UuD. >W. p. 5 Eoiiuon Sllfu, peruöt. (Sirarb, D.,1896. 
6 931 loppiainen 6 iUenj. ^räntiin fpntpi 1706. 
7 SE Slufuöti 7 g)outl)’ö Eemperance Jöanner aitoi ib 
8 R (grtjarb meötpä 1866. 
9 E Julian 8 Eappelu Sten» jDrlcanfin luona 1815. 

10 p Pifanor 10 Eolpori Spman iUeecbcr tuoli 1855, 
11 SJ .Sgpginuö 87 m. maniana. 

Sbr. 2: 11—16. 
11 '-EÖartia, peruöt. 6alumetr lUtict)., 1890. 

ll/tatt: 12: 46—50. 
14 ©afari Eopeliuö fpntpi 1818. 

15 Snfimmäinen ©uomeöfa painettu fas 

12 © i f. &oppiatf. nomaletjben numero, Porthanin toi= 

13 331 il tuutti mittamana, Umeötpi 1771. 

14 SE geeliCS 16 Slamunf oitto, peruöt. Prooflpn, 31. ?)., 

15 .R 'JJJauri 1887. 

16 SE iölacceUuö 17 Hietaan rafentaa SEUiaporin linnaa 

17 P Sintti 1749. 

18 il iprisfa 19 ©. R.=SK.=5tÖ:feura peruötettiin 1888. 

19 ippbäfouluja fääbetäiin ©uonxen tain 

1 Ror. 1: 26—31. punfeitjin 1842. 

Kuut. 19: 1—10. 19 ©uonten ^äbelpöfenra peruöt. 1859. 

21 Pauhun ©atanta, 2ong Sobe,3Jte.,lS93* 
19 © 2 f. i?oppiaij. 22 Renraali 3- 21. ©artbelö tuoli 1831. 
20 331 gaabian 23 ipaaloi (Sregoriuö IX ottaa ©uonicn 
21 SE Slgneeta 

fanfan fuojelutfeenfn 1229. 
22 R Elinecntiuö 25 ilöäinö, peruöt. ^öt)peming,3Jiicfi. 1886. 
23 SE (Smerentia 

26 Onnela, S^ron 33louniain, 33licl). 1896. 
24 p (Srtti Eranöl. 

28 Euvun fpmnaaji peruötettiin 1630. 
25 il paatuali 

28 .Rcifari 'Pietari I tuoli 1725 ja Rata» 

gUipp. 3: 7—14. viina 1 tulee Uitenäjcin tjaliitfijaffi. 

i!uuf 17: 7—10. 29 Reifari Pietari 11 tuoli 1730 ja Sinua 
• I noufee feifarin iötuimetle. 
26 © ©cptnaiief. 30 Snfimmäinen ©. R.=P.=P3:feuraan tuin 
27 33t Rrpfoötomuö Imua ©uomen ruotfalaiöten raittiuö» 
28 SE .Ra a rl o feura SJJorgon ©tjernan peruötettiin 
29 R Plalerinö ^romuoob, SPict)., 1898. 
30 SE (Sunitta 31 Eoiivon ©äbe, peruötettiin Plljiting, 
31 P Silti 3nb., 1895. 



1902 

1 2 5J3ir££o 3Jluistettrtluia tapauffia. 

2 (Snfim mainen raittiuäfeura 33rabfor= 
3Jtala£. 1: 11. bisfa (Snglanniäfa perust. 1830. 

'JJintt. 13: 31—33. 5 papana 2ttbmig Oittneberg ftjnt. 1804. 

5 2ännen 3iuä£o, perust. 31anaimo, 33. 

2 © AVpnttilätn. p. ©., (San., 1890. 

3 DJ 1 £ntugo 5 Onnen £u£i, perust. ^rencf) 2a£e, 

4 X Slnägariuä 311inn., 1899. 

5 .51 Stgaata 6 2ilja 2aa£foäja, perust. Slmafa, 3Jtict)., 

6 £ SDorotea 1899. 

7 33 3ii£arb 9 ^lon ©äbe, perugt. öpcepee, 3Jlicp., 

8 2 3Jtala£iaä 1896. 

10 Simoa, perität, ©ault ©te. Sllarie, 

3Uict)., 1889. 
1 .51o r. 13: 1—13. 

15 2lnnettiin manifesti Suomen peruätuä 
3)tar£. 10: 32—45. 

lafien Eumoamifeffi 1899. 

15 (SSpanjalaifet räjäpbqttituät ilmaan 

9 © Sasfiatöf. §)t}bpämaltain fotalaitoan 31lainen.(Qa= 

10 311 (Stiina loannaäfa (SubaSfa 1898. Siinä £noli 

11 X (Sufrofqne £oltne fu oma laista. 

12 .51 (Sulaalia 17 Uitti ajattiaäfu otetaan fäptäntöön 

13 X Sigabttä ©uotneäfa ja fRuotfisfa 1763. 

14 33 23atentin 18 3Jtartti 2utl)cruä fuoii (Sislebcnisfä 

15 2 ©ipi 1546. 

18 JKaittiusputjuja DJopti 33. (Sougt) fnoli 

2 .51or. 6: 1—10. 
1886. 

2uuf. 10: 17—22. 
19 ^fonfprön tappelu 1714. 

20 2l3uoriSton Säpti, perität, ©cofielb, 

Illat), 189S. 
16 © 1 f. 33aa$t. 21 .5?alIltuä£onfelji faa nimen „©itomen 
17 211 5poU)£ron ReifatiUinen Senaatti" 1816. 
18 X Ronforbia 22 s43refibcntti (Seorge 3l3aSt)ington fptt= 
19 .51 (§a bitittä tpi 1732. 
20 X (Sufariuä 22 2tmeri£an enfhnmäinen fuotn. railtiuS= 
21 33 .£>itariuä icnra „'43ot)jan Sätjti" .§ancocfiäfa, 
22 2 33 ieta ci Ratl). 3/licl)., perustettiin 1S85. 

22 Rieltola£ipuotueen fatifaUiSfofoitä(£0= 

1 SeäT. 4: 1—7. 
Iumbu£ieäfa, SD. 1872. 

211ar£. 9: 14—29. 
26 33eruätetaan Suonten t)iätoria Uinen 

tettra 1875. 

26 Raaprieli 33latpan muutti 5J3ie torut 
23 © 2 f. 33aa*t. piippaf.mennäffeen papt£fiUlnteri£aan 
24 311 3Jtattiaä (310)0 o=2lrfangetf£iin) 1845. 
25 X 33iftorina 27 RieltolafiepbotuS t)pmäffptään £>eta= 
26 R 3teätor luareäfa 1855. 
27 X 2eanber 28 hoitoon Saimi, pevtlSt, 5|3equatning, 
28 3* 211a£ariug 33Uct)., 1§92, 
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1 £ 'JllbinuS 'J9J uieicttatiMa tabautfia* 

itamuf. ©br. 6: 7—8. 1 UeetotalS StinteS ilmestpi ettfi ferratt 

'-Puollp. f. ©br. 10: 30—31. £ontooSfa 1847. 

(g bio of. 1 Sun. 4: 1—2. 3 'UtaaorjuuS latfaatettiin ItöenäjäHä 
1861. 

2 © l iRtlfOUSp. 5 SöoStonin toerilöplp 1770. 
3 1U1 Hunigunba 7 ©nglannin ja alfomaatx pipliafeara 
4 X itbrtan perustetaan 1804. 
5 .il Ho no n 

8 Hieltolafi bbloäffptään SRljobe 
(5 X IRuubolf lanbiSfa 1852. 
7 '4J ipecpetua 11 1888 perustettiin raittiuSfeura itämä» 
8 £ £jilcmon rusto 9tegaunecSfa, SLRicb. ©e oli en» 

©ai. 4: 22—31. fimmäfnen jeara, jota aabeStaan pe» 

oi). 0: 52—71. raotettuna tiittpi ©. H.=5R.»20:feuraan. 

13 illta, perustettiin ^erjep ©iti), JR. £$., 
!) © ‘4$»Oilp. K. 1898. 

10 9Jt 'Haroora 14 3. Topelius tuoli 1898. 
11 X Jöinbtclan 14 Dnnen 'itäni, perustettiin ftloobmoob, 
12 H ©tegoriuS 9/tinn., 1899. 
L3 5: 'Jlifeforus 15 .Rormen Huffa, pcruSt. ilntafa, 'JJlicb., 
14 '41 'JJtatilba 1896. 
15 £ HriStofer 16 3an»eS $ernS, enfimntäinen raittius» 

lähettiläs ©nglanniSfa, tuoli 1868. 
©br. !): 11—15. 

16 Hätui ©uotneu taajan 500»bcufinen 
3ol). 8; 31—45. läbetpstö ipietariSfa, toalitut 446 maa- 

lo © 5 f. jeurafunnaSta ja 36 faupnnfifunnaS» 

17 9Jt .Hertta ta, tarfoituffcUa faaba feijariHc miebä 

18 X ©ebumrb 522,941 ©uomcn fatijan omafätistä 

19 .H ^oofeppi nimifirjoitusta bdmttuun manifestin 

20 X ^aafEilaa jobbosta 1899. 

21 5|3 '-Pentti 17 ItUaltiojibteerinioiraSto ©uomcn afioi» 

22 £ SiHnar. 39». b* ta loarten perustettiin 1826. 
' - ■.-— —■ — — 19 ©liaS £önnrot tuoli 1884. 

Silipb- 2: 5—11. 20 ipopiston raiitiusfofouS ^PbUabel» 
Suut. 22: 14—22. pbiaSfa 1849. 

23 © palmut uitti. 22 .Rpltoö, peruSt. jDe.ftalb, 3Ö-» 1896. 

24 'JJi ©aabriel 23 30än Säpti, peruSt. Iblarlboro, 91. .£>., 

25 X 'JJlaar. ^Im. p. 1896. 

20 H Immanuel 25 ©uomUSpnoobi perustettiin 1890. 

27 X IRuupert 26 SBuoriSton JRuufu, perustettiin irop, 

28 lp ipitfäbcvi. 
91. 1899. 

29 £ 5>oaaö 
27 töelftnfi määrätään ©uomcn päätän» 

pungiffi 1812. 
©fef. 1: 15—23. 29 Suomen fääbpt mannoitoat uSfolti» 

'JJlatt. 28: 1—8. juuben toalan felfari 'illefianteri I:He 
41ortoooSfa 1809. 

30 © ipööftätbb* 30 Ilmarinen, peruSt. ©loguet, 9LRfnn., 

ai ?ji3 spftftflftijtyt 1890, 
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1 SL £>aralb anuiotcttmuia tapauffia. 
2 n SLeo bofiuä 

1 Otto ©. £. non iBiSmarcf, SSaffan rau* 
o lyciumuiiu 

tafanölerf, fpntpi 1S15. 
4 4-’ -cunutOjiuö 

3 ©liaS £önnrotin hautaus 0ammatiö- 

fa 1884. 

4 Uuft rapalaji, ntarffa ja penni, jää* 
Vip. SEeC. 13: 26—41. bettiin 0uomeöfa 1860. 

£uuf. 24: 36—49. 6 ©nftmmäinen raitttuSfofouS ©orfiSfa, 

©nglanniöfa 1831. 
6 © l f. päaf. j. 7 '41. X. SBarnum fuoli 81 to. ijäöfä. 

7 VH JBeffefippuS 8 0uomenfielifiä firjoja tietietään pai= 

8 X Perpetuuä namaöta 1850. 

9 Ä Otto 9 GHaö £önnrot fpntpl 1802. 

10 X .gtejefiel 10 Slon Xoitoo, peruöt. 0tocfett., aitoni., 

11 '41 VlntipaS 1898. 

12 £ Sultuö 10 Sppni, pcntöt. ©rie, 41a., 1898. 

14 43ref. £incoln murhattiin 1865. 

©br. 13: 20, 21. 15 perustettiin 0uonten pteinen paloina* 

Soi). 10: 1—10. fuutuörapaSto 1782. 

15 Uitfi toaltiopäitoäjärjeStpö 1869. 

13 0 2 |. Pftäf. i. 16 0tjernan i $emmet. peruSt. ©rpötal 

14 iUl Stburtiuö Säilö, iHtict)., 1899. 

15 SL Olptnpiaö 18 0iifajoen tappelu 1808. 

16 Ä Patrif 19 £eringtotiin tappelu 1775. 

17 SL ©Ijaö 20 THuumiiben hautaaminen firffoipin 

IS '41 Palerian kiellettiin 1822. 

19 £ $Bernt)arb 21 Suomen panffi ja ral)antoail)tofontto= 

rit järjestettiin 1840. 

1 Petr. 1: 3—7. 
21 nuolemanranflaiötuö laffautettiin 

©uomeöfa 1S26. 
1^4 -L “1^.4 

21 g)f)bpötoalXat juliötitoat fobati ©Spati* 

jaa toaötaart 1898. 
20 © 3 f. $a&f. j. 21 Jgtebelrrtä, pcrnöt. itöarren, O., 1895. 
21 Vn Slnfelm 21 S* 91. 0ternö, etetoä raittiuömieö, 
22 SL Villinä fuoli Peto gjorfiöfa 1S95. 
23 ^rjö 23 Runoilija «Spafefpeare jpntpi 1564. 
24 $ Vllberttina. 24 iltorb, pentöt. PeöjemeriSfä, iiniel)., 
25 '41 PtarfuS 1898. 
26 £ nieeluö 27 iKeloonlapbcn tappelu 1808. 

27 Prcf., kenraali (Srant fpntpi 1822. 
1 Scf). 3: 19—24. 29 Puoli Surun faupunfia paloi 1552. 
Soi). 7: 37—39. 29 neifari Vlleffanteri li fpntpi 1818. 

30 ©eorfle Söaöbington julistettiin 5?)l)* 

27 $ 4 |. pää*. j. bpStoaltain enfimmäifefft prefibentiffi 
28 an Suure Peto gjorfiSTa 1789. 
29 X SLnfo 30 SLopelfuö, peruöt. SC°U SPopntain, 

30 .T? Sftcmannct ?44ich'»1^9. 



1902 $;ottfofuu« 

1 X SCOappu 3Uuidtcttrt»yia tapauffta. 

2 '4i SItanafiuö 1 ©nnri faitnanto=onnettomuuÖ ©co= 
3 £ 'Jtiötinpäiiaä 

fielbiöfä, Utaf)iöfa, joöfa fuoli 325 fai= 

Saaf. 5: 16—20. 
taantomieötä, 63 fuonialaista ja 13:ota 

£nnf. 11: 1—13. 
liileljepöfeuran jäfentä. 

1 ©uotnen qleinen taäfijuomalaff o ai 

4 © DJutoitöjunit. foi 1898. 

5 311 (Sottfyarb 1 3öara=amiraali 25ciueq pätaitti espan* 

6 X Slleffanbra jalaifen laitoaston yjiatiilan labbesfa 

7 K ©taniölauö 1898. 

8 X 4j?elrttuotdt. 1 Sialta, peruöt. yjlarquette, Sliict)., 1898. 

9 S4J Simoteus 3 Siliapori antautui 1S08. 

10 £ Siina 3 .Kultertao, peruöt. Goofö, SJlict)., 1896. 

5 £ät)etqöfaarnaaja X. £ituinqftone fuo= 

Slatnuf. 33f. 116: 7. li 1873. 

ipuolip. f. (Sbr. 4: 15, 16. 6 3>llbana £ubiaig iHuneberp fuoli 1877. 

IStjtoof. 2>ol). 10: 9. 6 ytitueberqin muiötopatfaö paljaötet* 

tiin .Ipelfinqföfä 1886. 

11 © *> »iutouöp. 6 Slura, periisi. Sltlantic, 31lict)., 1886. 

12 311 £otta 6 Kointähti, peruöt. Spampiou, 'JJiicf)., 

13 X floora 1889. 

14 41 (Sbiiia 7 ^Jelastaja, peruöt. £aneöaiHe, 'JJiasf.» 

15 X ©ojia 1896. 

16 s43 (äster 11 Kanfafouluafetuö 1866. 

17 £ Slebeffa 12 .Kilpi, perust. $eöter, O., 1895. 

13 „311aamnie"=laulu eitfi terran lauleta 

Slp. SEef. 2: 36—41. tiin 1848. 
^ol). 14: 15—21. 13 Painii, perust. 33almer, SOlict)., 1889. 

14 ©äner af Sitafa, peruöt. (Slabflotie, 

18 © 4>CllUtttrtip- yjiictp, 1899. 
19 311 2 4>eUuntaip. 16 ©faari '43'etari laöfi yiictarin fauputn 
20 X Karoliina qin peruötuöfitoeti 1703. 
21 41 41 o ö ti 19 Kalelaa, perustet. Söoloerine, Sliict). 
22 X ^Qemmtnfi 1889. 
23 V £ppbi 20 Kriötaffer .Koluinbuö fuoli 3l3allabo= 
24 £ Sllarif libiöfa 1506. 

22 £optori Sietämän ipall fpnlpi 1816. 
41ol. 1: 16—23. 29 Kannel, peruöt. SUeft ©uperior, 3Uiö., 

yjlalt. 28: 18—20. 1890. 

29 Kiippan, peruöt. £ubinqton, SJiicf)., 
25 © *4>. .Holm. p. 1899. 
26 311 aLLUUijelmtna 29 g. 1K. £eeö fuoli 82 ta. ijäötii 1897. 
27 X 5Öeba 30 .'putaituö, peruöt. iOarapa, SJiicl)., 1890. 
28 41 (Sennan uö 31 ^objan £eimu, peruöt. ©oubait, DJtinn. 
29 X yiiatfiminuö 1886. 

30 31 iBafiiiuö 31 ailäinötär, perustettiin 3tational niine, 

31 £ ^elrcnella Sliicl)., 1896. 



^cfäfuu* 1902 

1 Jim. 6- 6—12. löimStettamia tnpauffttt. 
SDlntt. 16: 24—27. 

1 (Snfimmäinen firfolliStotouS JuruS= 

l © 1 f. £folm. li. 
fa 1876. 

2 yjl '433enla 
2 kenraali ©pafter noufi g)f)bt)ö»naltain 

3 J Söxolci 
maajouffojetr fanSfa maidin ©ubaS* 

4 M SDptatus 
fa 1898. 

5 X $8onifaciuS 
2 ©uomen postilaitos perustettiin 1638. 

6 nuStaa 
2 Ontuu laitoaloeiStämö poltettiin 1854. 

7 2 JKobert 
2 'lilefi, peruSt. ©lp, aJlinn., 1889. 

3 USfonpupbiStuS aitoi ©uo»iteSfa 1528. 

2 5J3ctr. 1: 1—11. 
4 g)tfitpifiä feuroja tieOetääir ©uomcSfa 

2uuf. 9: 51—62. 
perustamasta ilman erit. lupaa 1849. 

5 Stöalon ©äbe, peruit. ^eSfieoille, anicp. 

8 2 2 f. ftolttt. li. 1890. 

9 304 5PrtmuS 6 'JiitaripuonejärjcStpS ilmeStpi 1626. 

10 X ©»oantc 7 2lfetuS pietismiä »oaStaan 1706. 

11 n IBarnabaS 8 Annettiin ettfimmäinen ruCouSpäitoä- 

12 X ©Sfo plafaatti 1544. 

13 511 ©ebla 10 Victorian fielto funmmtaöfauppaa 

14 2 ©liifa »oaStaan 1860. 

11 2eimattuja firjefuoria ja ptjtäläinen 

©fef. 2: 1—10. poSlijnaffu jääbettiin 1844. 

3Jlatt. 9: 9—13. 12 nanfantoaliStuSfeura peruit. 1874. 

16 ipaminan fabettifoulu peruSt. 1821. 
15 2 3 f. 1>. 17 5ll3iina»oerolafi pp»oätfptää»x anaä= 
16 DL) i ^uetuna facpufettfisfa 1846. 
17 X SBotolf 18 aJhmfit farfoitettiin '.Rauman franciSr 
18 n 2eontiuS caniluoStariSta 1638. 
19 X ©iiri 18 Öftcrbotten, peruSt. aiegaunee, SP4icf)., 
20 43 ^loreniin 1898. 
21 2 SllbanuS 19 .gtelfiugin pliopistorafcnnuS toimittiin 

1832. 
81om. 14: 10—19. 

19 2ännen Joi»oo, peruit. £rort '-Bragg, 
yjiatl. 7: 1—6. 

©ai., 1892. 

22 © 4 f. äolm. p. 20 2emun tappelu 1808. 

23 an ataboif 21 Slbolf 2lr»oibfon tuoli 1858. 

24 X 3ol). ®a*t. 1). 22 Söirran 2apfi, peruSt. iöonner, ajlont., 

25 n Jaa »netti 1896. 

26 X 3eremiaei 
23 aimerifait fuomalaifilla oli oma päi= 

27 '43 (SI »n ii ra toänfä ©an Franciscon fuureSfa näpt= 

28 2 2eo telpSfä 1894. 

23 Jutun rautatie »oipittiin 1876. 

2lp. Jef. 26: 14—18. 26 naitu, peruSt. JöeSjemer, URict)., 1887. 

9natt. 16: 13—19. 29 Slnnettiin feifarillinen manifesti ©uo= 

tuen fotatoäen laffauttamifeSta 1901. 
29 © 5 f. .«Oltu. li. 30 5SltaruSfo, peruit. Jrout. ©reet, aJtict)., 
30 an ailartialiö 1895. 



1902 

1 X Slaro 

2 Ä yjiaar. etf. 

3 X UInatoliuS 

4 UUa 

5 52 UUelter 

Saat. 2: 14—24. 

ihiuf. 18: 1—8. 

6 © (j f. ÄOlttt. p. 
7 an ÄlaitS 

8 X .Hilian 

9 .H ÄgritluS 

10 S Ään utu S 

11 SP (Sleonoora 

12 V ©ennän 

(Sfai. 6: 1—7. 

Solp 17: 1-5. 

13 0 7 f. Moitit. p. 
14 an Slltifa 

15 s SlpoSt. jät. 

16 Ä fJteinpolb 

17 X Slletfi 

18 V Sreebrif 

19 52 ©aara 

1 S<>&* 4: 1—6. 
ättatt. 7: 22—29. 

20 © « f. Malm. p. 
21 yj Sopanna 

22 X aHatleena 

23 s\ DIga 

24 X ÄirSti 

25 SP Saatto 

26 s fUtartta 

2 Sesf. 3: 10—13. 

52 uut. 16: 10—17. 

27 © U f. Malm. V. 

28 HU 58olit)ib 

29 X Dlami 

30 Ä (Sriifa 

31 X ©eleenä 

OT uistcttanna tapautfia. 

1—2 ©antiagon lualloituS aitoi 1898. 

1 ©uomen touluplifjallitus peru otettiin 

1870. 

1 Äieltolati astuu m omiaan SoluaSfa 

1855. 

2 (Sspanjalaifet alfoitoat antautua s43or= 

to SKicotla 1898. 

3 UUara^amiraalit ©ampfon ja ©cblep 

päroittiioät ©ermeran espau jalaifen 

laiiuaston ©antiagon ebustalla (£it 

baöfa 1898. 

3 (£tclä=Äaroliinau loaltion raittiuSpl) 

bistps peruSt. 1838. 

4 5j!)I)bpStt>altain itfenäifpps 1770. 

5 52ännen Säpti, peruSt. (Sureta, (Sai., 

1895. 

7 SHaupau Äoti, peruSt. DJtountain 3fron, 

yj lirui., 1893. 

8 kenraali Sapler, cnt. fJJbbgstoaltain 

prefibentti tuoli 1850. 

8 Surun piippafunta tuli arffipiippa 

funnatfi 1817. 

9 SUiraStot määrättiin piirrettämäffi Sm 

ruSta ©elfinfiin 1817. 

9 SUiperiä fKuufu, peruSt. (Sreenlanb, 

imicf)., 1899. 

13 200 maaiiiuiljelijää (SormectieutiSfa In 

paatoat luopua luäfijuontia Eäpttä= 

mäStä 1789, 

14 ©antiagon faupunfi (Subasfa autan 

tuu ppbpstoaltalaifillc 1898. 

15 SUpistet; tapilta SJJcnnfplloaniaSfa 

1794. 

17 SHuneberg, peruSt. (Stoeletp, HJtinn., 

1898. 

20 ©uomalainen raamatun fäännöstoal 

miStuu 1642. 

21 5£8alon Säpbe, peruSt. (Stoeletp, Xlt imi., 

1895. 

24 .Hipillä, peruSt. SieSfemcr, sJJticp., 1890. 

31 ©. .H.=3i.:'llteljepsfeuran neljästoista 

pleinen tuuofifofouS aitoi SulutpiSfa, 

lUlinn., 1901. 
31 (Snfimmäinen pleinen fuomalaioten 

laulujupla pibcttiiu ©. .H.PK.PlUgeurait 
toimesta IHepublicisja, yiticp., 1897. 



telotun. 1902 

1 P piet. manf. 9ttuiötcttrtU>ia tapauffta. 
2 2 &'atri 

1 ©uomenfielen afetuö 1863. 

(Sbr. 3: 12—19. 2 Onnen 2ti£a, peruöt. Pepublic, 'JPicf)., 

SPatt. 11: 20—24. 1885. 

3 paöt. (S. (S. -öabbocf murhataan 18S6. 
3 © 10 f. .«oltu. p. 4 9Jiaailman raittiuöEofouö 2ontooöfa 
4 9Jt 9Jiaria 1846. 
5 X Pominifuö 5 ?U)ti, peruöt. 503autegan, S^., 1S94. 
6 4? ©ifötuö 7 Slmerifati 5Kaittiuöpbiö»t)ö peruötett. 
7 3; iConatuö 1S36. 
8 V Gpriafuö 8 ©uottten foulujärjeötpö annettu 1872. 
9 2 SKomjpnuö 10 ^aufjajoen tappelu 1808. 

2tamuf. 1 Xim. 6: 12. 13 Ullälirauf)a folmiftiin 5?)l)bt)ömaltain ja 

Puolip. f.2lp. SCee. 15: 10,11. (Söpanjan mä Iillä 1898. 

(Sfjtoof. (Sf. 2: 4, 5. 12 Äanfainmälitten raittiuöfofouö 'Parit-- 

fiöfa 187S. 
10 © 3 SHulouöp. 12 (Snfimntäinen Etrjapaino perustettiin 
11 iOi ©ufarma ©uonteen 1641. 
12 X ftlaara 13 Ptanilan Eaupunfi Filippiineillä am 
13 .£>ippoll)tuö taittui amiraali Pemcpllc ja fen raati 
14 X (Sufebiuö SOterrettiQe 1898. 
15 p Sälf. maav. p. 13 Uuno (Spgnaeuö tuli papiCfi ailenäjän 
16 2 Prppnolf Stmerifaan (©itfaan) 1839. 

1 «or. 2: 1—11. 14 ^Häärättiin roenäläifet poötimerfit 

3of). 2: 12—25. ©uomcöfa fäptettämäffi ulfotnaifeöfa 

firjcmaipboöfn. 
17 © 12 f. Malm. p. 15 Frauö 'JJiifael Fran3en tuoli 1847. 
18 8Jt Slgapetuö 16 SBomarfunbin linna antautui 1854. 
19 X SlPauno 17 Sllarouben tappelu 1808. 
20 & ©amuli 18 .fpallituöneumoöto ©uomea marten 
21 2; Slnaätafiuö laitettiin 1809. 
22 P Sil°ar 20 8 tunnettiin ©uometi fenraalifutuer: 
23 2 ©afeuö nööriCfi 'Jtifolai löobrifof 

1 Xim: 1: 12—17. 1898. 

Ptatt. 11: 25—30. 21 Jtanfainmälinen raittiuöfofouö 5öafe= 

lisfa 1895. 
24 © 13 f. Aiottu. p. 21 «ftaarlo Su*)ana Slblercrcutj tuoli 1815. 
25 Xri 2omiifa 24 aPurtaja, peruöt. ©au Francisco, Sai., 
26 $ ©efprinuö 1893. 
27 41 Pufuö 25 ©uomPOpiöton peruötuöta alettiin 
28 X Vluguötinuö faitramaan .©aneoefisfa, aJticl)., 1898. 
29 P ^ol). 4?aöt. C. 1. 25 2:i)pni SUalo, peruöt. Portlanb, Dreg., 
30 2 (Semil 1890. 

2 a:im. 2: 19—21. 27 gjpbiötpö miinan määrinfäptöötä 

2uuf. 4: 23—30. maötaan peruöt. ©uomeöfa 1863. 
28 SCeHamo, peruöt. iOtanöfielb, ICUicl)., 

31 © 14 f. Alolm. p. 1892. 



1902 

1 931 2igibiuä 931 ui st et tumin tapauffia. 
2 St 3jUätuä 

3 .&' (Serafina 
1 SCÖiinasannoffet 53)tybtyämaltain lai= 

A CT STD r-» nfaS 
maätoäfa tiedettiin 1862. 

5 SP (guboffttä 
2 (Snglantilaifet räjätybpttimät ilmaan 

6 2 ©afari 
SBomarfunbin linnan 1854. 

2 Smmän ja .Itoimufosten fnlut omat- 

tiin 1846. 
1 S\or. 7: 29—31. 

3 ©uomen firffolafi julistettiin 1686 
93latt. 6: 19—23. 

4 ©tr SBilfrib 2amfon ftynttyi 1829. 

4 (Snfimntäinen ruotfalainen firffo 2lnte= 
7 S 15 f. AVolm. p. rifasfa mityittiin 1-646. 
8 931 93taar. fV)nt. p. 5 Sturfu paloi fofoitaatt 1827. 
9 S (Semert 6 Sprefibentti SCOiUiam 93tcÄinIety’ä am= 

10 .R £t tyruä mattiin Söuffalon nötytteltyäfä 1901. 
11 St gifaffi 6 ©nomen enfimtnäinen poStiiaffa am 
12 -P 2Ileffanteri nettiin 1638. 
13 2 2lntatuä 7 ©äimään ta nato a omattiin 1856. 

8 ©uontnDpisto alotettiin 1896. 
igitipp. 1: 20—26. 8 (Snfimmäinen (Soob Stemplar=fcura 
3oty. 5: 19—21. omataan (Sttglannisfa 1868. 

8 Stappelu (Sulan ©pringfin luona (S. 

14 S 16 f. «ulin. p. ©arolinaäfa 1781. 

IE 931 91ifetaä 9 (Snfimmäinen tuarfittainen fuomaIai= 

16 St (Sufetttia nen ftirtolaiSpappi 21. (S. Söactman 

17 H (Slifabet faapui ^aneoefiin 1876. 

18 St 931etobiuä 9 ^fotuitya aitoi 1700. 

19 sp grebriifa 10 Stappelu 2afe (Srien luotta 1814. 

20 2 2UtguSla 10 Dtama perität., gulton, 3Ltltel)., 1899. 

11 3g>elfingin—'.Pietarin rautatie omattiin 

(Sai. 5: 1—14. liifenteelle 1870. 

93 ia rt. 7: 5—23. 12 (Stelm^ntian raittiuStytybiötpä peruä= 

leiliin 1838. 

21 © 17 f. SXoUn. p. 13 juuttaan tappelu 1808. 

22 931 93tanritä 
14 Sprefibentti SDOiUiant 93 Ic.fUttlety tuoli 

23 St Stefla 
1901. 

24 H (Sertyarb 
14 gjtybtySmaltain fotajoutot ntietyittämät 

25 X Äleofaö 
93iericon faupungin 1847. 

26 SP Ktypriaituä 
14 Dratoaiäteit tappelu 1808 

27 2 SDamiamtä 
18 Spietari späimärinta ftynttyi 1827. 

18 .detfari Vlleffantcri ii amafi itfe £>el= 

fingitt maltiopäimät 1863. 
1 Sjof). 2: 15—23. 

20 kenraali (SootS, Vlmerifott raittiuätytys 
931arf. 10: 17—27. 

biättyffen enfim. pref. ftynttyi 1788. 

24 Sfcuomiofapituli tpormoofcen 1724. 
28 © 18 f. SXoUn. p. 29 SPotyjoiSmainen rutto aitoi raimota 
29 931 93tiffo SturuSfa 1710. 
30 St 3pierontyntuä 30 .({umanmeiötäjä X Vatanen tuoli 1885. 



Vofafuu 1902 

1 Ä iftemigiuS 

2 $ Sub toit 

3 5j3 (Stualb 

4 2 j^ranS 

5Pf. 103: 19—22. 

OJtarf. 9: 33—40. 

5 0 aKtffelinp. 

6 30 i Söruuno 

7 S 5öirgitta 

8 Ä SemetriuS 

9 X SionpfiuS 

10 5P .^ofefiina 

11 S ijlrobuS 

(Sbr. 10: 19—31. 

«Olatt. 21: 33—46. 

12 (S 20 f. Poltit. p. 
13 991 SeofiluS 

14 X @lfa 

15 M ,£jeta 

16 X (SaltuS 

17 5p iiucina 

18 2 SuufaS 

9lamuf. CSfef. 6: 19, 20. 

5}3uolip. f. s43f. 107: 31, 32. 

ISptoof. 3>on. 2: 10. 

19 0 4 Diufouöp. 
20 901 .ilaöper 

21 S Urfula 

22 0etuerus 

23 S 0en>eri 

24 V CStuergistuS 

25 2 ÄriSpinuS 

1 SeSf. 5: 14—23. 

30tarf. 4: 21—25. 

26 0 22 f. hollit. p. 
27 SOI 0abina 

28 X 0imo, 3>ubaS 

29 & OiarciSfuS 

30 X (SuStaauoa 

31 %S Slrttuvi 

iPtui^tettnumt topauffia. 

1 Äeifariflinen 0enaatti aitoi iötuntonfa 

.i^elflngigfä 1819. 

1 yliopiston fäännöt julistettiin 1852. 

1 (gnftmtnäinen fuotnenfielinen foulu 

aiuattiin £$V)tt3äS£pläSfä 1858. 

2 «föelfinfi perustettiin npfpifelie paifaU 

teen 1639. 

3 llnben (Englannin raittiuSEofouS !8oS= 

tonisfa 1866. 

5 Suomi fai 0nnrintt)tinaamnaan ni= 

nten 1581. 

5 Surtti julisti foban ilPenäjälle (Äri* 

min jota) 1853. 

7 .RingS 30!ountainin tappelu, S4J. (£aro= 

linasja, 1780. 

8 yrjö Kaarle ooh Söbeln antoi totiin* 

läptöluluan Suomen fotilaitie 1809. 

8—11 Spicago paloi 1871. 

11 Suomen lääEärifeura peruSt. 1835. 

12 Kolumbus löpfi Slntcrifau 1492. 

12 yleinen Solumbuffen jupla 1892. 

12 SHaittiuSppbiStps perustettiin iipbeniS* 

jä, ^odanniSja, 1842. 

15 0iirtola, pernst. Spicago, £$ll., 1893. 

17 .Relfarinna Stnna Euoli 1740; 3>itoana 

III EeifariEfi. 

18 ©uomenfielinen mivfifirja ilmeStpi 

SuEpolmaSfa 1658. 

19 SornioattiS antautui yorttoumtn luo* 

na 1781. 

20 Sfääri Pietari i otti Eeifarin nimen 1721. 

21 .ftanfaltinen raittiuäfofouS 23irming* 

pantisfa, (Snglannisfa, 1889. 

21 Surun afatentia Tai nimen 2lle£fanterin 

yliopisto ja fe määrättiin fiirrettätoäE* 

fi .fjelfinfiin 1827. 

24 Dtaittiusppbistps perustetaan 0pb* 

napsfa 1833. 

24 (Sorni SubniaEin tappelu 1877. 

30 0fotlanniit PoapaafirEon raitttuSpp* 

biStpS perustettiin 1843. 

31 9L>tartti SutperuS naulaa 96 toäitöSlau* 

fetta SUUtcnbergin linnan EirEou otuels 

Ie 1517. 

31 SXltTriö, perust. SiitoablE, OOiinu., 1892. 



1902 

1 2 mieSt. p. 

S lm. 5: 9—14. 

Suut. 6: 24—26. 

2 0 S*pl). nticet. p. 
3 DJt (Srlanb 

4 St Slmatiuö 
5 41 SUlalafiaö 

6 X kuötaa Stabolf 

7 5)3 ©ngelbert 

8 S 223illel)ab 

2 kor. 5: 1—10. 

Suut. 20: 27—40. 

9 0 24 S. .^olnt. p. 
10 2Jt 'Jkart. Sutperuö 

11 X yjtartti 

12 k konrab 

13 st kriötian 

14 V .Sbppatiuö 

15 s Se op oi b 

l STeöS. 5: 1—10. 

yjlatt. 24: 35—44. 

16 0 25 S. .hollit, p. 
17 3Jt Slttiatt 

18 0 Uitat fimuö 

19 41 Santbert 

20 X S ai ma r 
21 V 4pelioboruö 

22 g Secilia 

Soi). S‘m. 20: 11—15. 

ilJiatt. 13: 47—50. 

23 0 Xuomtofuitit. 

24 3Jt kriötogottuö 

25 X Katriina 

26 41 SDagmar 

27 St iöitaltö 

28 5|3 0tcn 

29 S 0aturrtinuö 

5Hom. 13: 11—14. 

»lait. 21: 1—9. 

30 0 l f. siiman*. 

'JPl uiötcttanmi tapauffia. 

1 SJlaria 41atarina 3lrntfelt peruöti tan= 

fafoulun Soertfuun tartanoon 1796. 
1 kelSari SUeffanteri m tuoli 1894; 91U 

tolat li feifartffl. 

4 Uuft kaötoi, peruötett. SCÖeft ©arbner, 

SOlciäl, 1894. 

5 komitea Suomen afioita roarten !)3ie= 

tariöfa peruötettiin 1811. 

6 kuötaa n Slabolf taatut Sumenin tap= 

peluöSa 1632. 

6 Onnen Xoiruo, peruät. SBurtort, Ol)to, 

1898. 

8 91al)an muutoö (marffa ja penni) 

asetettiin 1865. 

8 2löfel, perität, ©ranb 97taraiö, STMct)., 

1895. 

11 0ten 0ture fai foto 0uoitten läänit; 

[e en 1497. 

14 kanfallinen raittiuögpbiötpö ja fuö= 

tannuöliife peruöt. Jteio g)orfiöSa 1865. 

15 Xoitoon Stäljti, peruöt. Xmlutl), 99tinn., 

1887. 

17 keisarinna katariina n tuoli 1796. 

18 Slaiöten friötillinen raittiuöpfybiötpö 

peruötettiin 1874. 

20 SXHtnaa annettiin 0uomett Sotilaille 

funingaö kuötaa i fäöfpötä 1555. 

20 Uufi SOlarlta, peruöt. Salumet, Sllicf)., 

1897. 

21 333alo, peruöt. S^onnjoob, SJticl)., 1886. 

21 Uuli Stoitoo, peruöt. 'keto Saötle, S3ct., 
1895. 

22 21meri£att nuoriSon raitttuöpfybiötpö 

peruötettiin 'Jteiu g)orfioSa 1856. 

22 Stotuubcn Stfiä, peruötettiin ,£>ibbtng' 

SLltinn., 1896. 

25 Oifcuben Ol)je, peruöt. Sopper Sliff, 

Ont. San., 1894. 

26 g)lioppilaötalo 4&eISingiöfä loit). 1870. 

26 kaöroi, peruöt. ^5ciir)aort, Ol)io, 1893. 

27 Xoituola, peruöt. Srpötal $aUö, yjlicl)., 
1890. 

27 324 ai on DlouSu, peruötettiin S1-'0” iöelt, 

32öiö., 1898. 

30 Slrffipiiöpa Xemple Spntpi 1821.. 

30 3KHtpurin paniauö 1495, 



^oulufuu 1902 

1 9JI ©ligiuö 
2 SC SBeata 

3 R ©efanja 

4 X JBarbaara 
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Amerikan Ybdyswaltain raittius- eli kieltolakipuo- 
lueen prefidenttikokelas [ai ääniä i$96 

ja 1900 waalei$[a s 

313 a 11 i o t: 3Ö. 1896. m. i9oo. 
Suonta* 
Co äänt. 
100:öta 

5Ilabama. 2,147 2,137 1.30 
Urpona (!£er.). 292 1.75 
2Itfanfa§. 839 584 .45 
Kalifornia. 2,573 

1,717 
1,808 

355 

5,087 
3,790 

1.33 
Kolorabo. 1.71 
Konnecticut. 1,617 

546 
.89 

2) e Ia umre. .013 
^loriba. 1,778 

5,613 
179 

2,254 5.92 
(Beorqia. 1,396 

857 
1.14 

3 b ai) o. 1.48 
3 Uitto i8. 9,786 17,626 

13,718 
9,502 
3,605 
3,780 
2,585 
4,582 
6,202 

1.55 
2.07 3nbiana. 3,056 

3,192 
1,921 
4,781 
1,570 
5,918 
2,998 
5,025 

3 oro a. 1.79 
$anfaS. 1.62 
^entucfi). .80 
3Jiaine. .83 
SQlarqlanb. 1.73 
'UlaSfacfyufettS. 1.49 
sXOicl)tqan. 11,859 

8,555 
2.18 

^Jiinnefota. 4,338 
485 

2.71 
^JliSfiSfippi. 
■JJliSfouri. 2,169 

186 
5,965 

298 
.87 

hiontana. .46 



IMira^fa. 1,193 3,655 1.51 
91exv §nnpft)ire. 779 1,271 1.37 
sJiem ^erfep. 5,614 7,183 1.79 
9lett) y)or£. 16,052 22,043 1.42 
sJiortt) (Saroltna.:. 675 1,006 .34 
91ortt) Valota. 358 770 1.26 
Cbio. 5,068 10,203 .99 
Oregon. 
^Pennfploania. 

919 2,536 3.01 
19,274 27,908 2.38 

JKbobe Jj^lanb. 1,160 1,529 2.55 
0outb (Saroihin. 
0outt) Oafotn. 685 1,542 1.60 
£enne§fee. 3,098 3,900 1.73 
Xejaö. 1,786 2,644 .63 
Utal). 209 .002 
Söermont. 733 431 .76 
Virginia. 2,350 2,150 .81 
28aöl)inqton. 968 2,363 2.19 
'I8e3t 23trgtnia. 1,203 1,585 .71 
iÖiöconfin. 7,509 10,124 2.28 
233 g o min g. 136 

2)f)teenfä. 132,007 209,889 



Yhdysvaltain väkiluku. 

SU a Itiö n tai tercitonumin nimi. SO. 15)00. 510. 1890. 

31 ia b a m a. 1,828,697 1,513,017 
31 la 5 f a. 44,000 32,052 
31 rivona. 122,212 59,620 
3(t£cmja3. 1,311,564 1,128,179 
Kalifornia. 1,485,053 1,208,130 
Colombo. 539,700 412,198 
Connecticut. 908,355 746,258 
SDelaroare. 184,735 168,493 
Xuötrict of Columbia. 278,718 230,392 
Jflortba. 528,542 391,422 
Cteorqia. 2,216,329 1,837,353 
Ajaman. 154,001 89,990 

3bati°. 161,771 84,385 
31linois. 4,821,550 3,826,351 
3nbiana. 2,516,463 2,192,404 
Jnbtan Xerritort)... 391,960 180,182 
3ou>a. 2,251,829 1,911,896 
SanfaS. 1,469,496 1,427,096 
^entucft). 2,147,174 1,858,635 
Souifiana. 1,381,627 1,118,587 
3)1 aine. 694,366 661,086 
971 n rt) Ia nb. 1,189,946 1,042,390 
2Jla§facl)ufettö. 2,805,346 2,238,943 
3Jiict)iqan. 2,419,782 2,093,889 
371innefota. 1,751,395 1,301,826 
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SQliSftäjtppt. 1,551,372 1,289,600 
iUltgjouri. 3,107,117 2,679,184 
XOontana. 243,289 132,159 
sJtebra3fa. 1,068,901 1,058,910 
Xteinaba. 42,354 45,761 
Xteiu §ampfl)ire. 411,588 376,530 
yteto 3erlel). 1,883,669 1,444,933 
9 telo XTtertco. 193,777 153,563 
97elo 2)ort. 7,268,009 5,997,853 
9rioct() (Carolina. 1,891,992 1,617,947 
97ortl) SDafota.*. 319,040 182,719 
Ollio. 4,157,545 3,672,316 
O£lnf)onxa. 398,245 61,834 
Oregon. 413,532 313,767 
,pennfi)loania. 6,301,365 5,258,014 
Xttiobe ^slanb. 428,556 345,506 
©ontt) (Carolina. 1,340,312 1,151,149 
©o nti) ©)a£ota. 401,559 328,808 
XenneSfee. 2,022,723 1,767,518 
£eroö. 3,048,828 2,235,523 
litat). 276,565 207,905 
33 erin o nb. 343,641 332,422 
Virginia. 1,854,184 1,655,980 
XSn3t)inqton. 517,672 349,390 
sIÖe3t Virginia. 958,900 672,794 
Xöts>confin. 2,038,963 1,686,880 
XGi)ominq. 92,531 60,705 

9}t)teenfä. 76,295,22063,069,756 

(t 



<£iia& Jiöuntot 



S. K.=R.=W.=S:lIe. 

Raivaos sä kolkot korvet, 

Luo’os puuhat toimekkaat, 

Vahvat valistuksen torvet, 

Soittaos sä soinnukkaat! 

Hajottele öiset usvat, 

Säde päivän nousuhun! 

Nosta eestä verhot mustat, 

Kansan lapset taisteluun! 

Silloin kielet kirkuvaiset 

Mahtias ei maahan lyö. 

Väistä riidat keskinäiset, 

Jottei kärsi yhteistyö! 

Elon ehto riippuu työstä 

Eteen armaan kansan tään, 

Nostaos se usvan )röstä 

Päivän toimeen, elämään! 

Älä pelkää, vaarat estää 

Isä yksin armossaan, 

Jalo aate kyllä kestää, 

Niinkuin kulta tulessaan. 



texxve§öy>&. 

3pnitSeläntäSjä, ppteijiSjä tulen ptjitpijiSjätin ajioiS? 
ja, tapahtuu itfetn faunit obottamattomia fäänteitä ja 
tapausta, joiben ntertitpS rippiin niiben roaitutufjen 
laajuubeSta ja laabuSta. 

0. it^H.^IO.^jeura on laitot, jota juontalaiSten feS= 
tuubeSja 3Imeri£aSja on jaamuttanut ro at tulta ro an aje= 
litan, ulotuttaen toimintanfa pntpäri tämän laajan maan, 
jetä ollen roaitututjeltaan juuresta mertitptjeStä toto 
0uotnaIaiS=s2lmeri£alatjeIIe jiroeellijelle tepitptjelle niin 
läpän aSti, tuin toimottamaSti täStätin ebeS. 

Outin jiiS ailoan luonnollista, että taitfialla laitta^ 
taan juurta puomiota jen — joptotunnan ja muofi£o= 
touSten — toiminnalle, josta jeuraa tirjama jarja jopto= 
päätötpä, jen mutaan, niintä fäjitptjen tuttu jaa toi= 
nti§ta ja niiben pptepbeSjä olemista pentilöiStä. 

Siettee jentäpben paitallaan minun laujua jotunen 
jana fuontalaijelle raittiuSpleijölle tcrmepbpf jef ji, tepoi- 
tutjetji ja, joS uStallan janoa, roptaijemijefft, Sillä 
ipmetellä ei jopiji, joS miime muojitotoutjen joptotum 
taa toStemat ntuutotjet olijimat perättäncet ipmettelpä 
jopa pelfoatin ppbiStptfen tulemaijuuteen näpbeit. 

3a marjintiit mitä minuun tulee, tunnustan juoraatt, 
ettei entinen tpöui ppteifen ajiamtne ppmätji oiteuta mi= 
itua fille fijalle, jopon muojitotouS minut ajettu 
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Ufetmmalte teiltä olen tuntematon tpmpltäni; moi= 

mittani olen peitto ja päältijetji taitfea toteutusta matl= 

ta. lUtitji otin nimitptjeu maStaan, on tpjpmpS, ,opon 

täptpp maStata, että en moinut toifin tel)bä afiain ollen 

tulen olimat. 3a nPP fun olen terran jijan ottanut, en 

moi muuta luin loettaa jumalan amitlla je täyttää. 

Saufun tpppeSti termepbpfjeni jolaifelte ppbiStptjem* 

me jäjenelte ja pppbän jämällä armoijan lulijön mieleen 

painaa joitalin laipio, jotta liteijeSti toStemat meibän 

Iaajaperäifeen ja juurta piStoriallista päämäärää tar- 

f o iltamaan työalaamme. 

IDluiStettatoon, että joptofunnan on mapbotomta 

prittäälään tppbpttää jolaijen toimeita, ilaputtama ajia 

oliji, joS onniStitijimme täyttää jonlunlaan niiltä mo¬ 

nista painamilta maatimutjiSta, joita 3unia^ar raittius* 

tpö ja jiirlolanjantme tila meiltä maatimot. 

lUeibän marjinainen tpömme ebiStytjen ja ajian pal* 

melutjeSja outin, että teemme laitti moitamamme, tep= 

bäffemme ajia niin perin pölyin tuin mapbolliSta jofai= 

jelle fonjalaijelle tuuuetutji, toetamme enentää ypbistyf* 

jcu jäjcntutua, tartuttaa jen tuloja, mapmiStaa ja jitoa 

ytjimielijyybeit jiteellä niin monta f uin main tanjamme 

p a ra 6 ta to im omat. 

VJiitiöiettafoon mielä, että, maitta olijifin erinomat* 

jen hpmä ja toimottama ajia, että ypbiStytjellämme oliji 

l)pmä joptotunta, juuri jäjenlufu, mapma faSja p. m. 

pymää, joibeit jaamuttamijetji meibän tulee tilmoitelta, 

eimät ne tuitentaan ole tyllitji luomaan ypbiStyfjelle 

marjinaiSta juuritulta eitä tataamaan jen tulemaijuutta 

eitä ajian lopullista moittoa. 

haitta jäjeniStöllä outin oiteuS maalia joptofum 

tanja jäfeniltä mitä täpbellijintä fymentpmiStä raittius^ 
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afiaan ja leit muEaiSta efiintpmiStä ja toimintaa joEa 

fupteeSfa, niin rippiin EuitenEin ppbiStpEfen marfinainen 
fituruuS ja armo juuri finuSta, armopa luEija, finä pEfi* 

tpiuen feuran jäfen. 
^aittiuStpö" on taistelu pahetta — eli papeita — 

maataan; fillii maiEEa fe pääafiaSfa EopbiStuuEin juop- 
pouSpapetta maStaan, on felmää, eitä fe famalla on 
juurena apuna poistamaan niitä monia papeita, joita 
juoppous tuo muEananfa EeSEuuteemme. SpppeSti fa* 

noen on raittiuStpö „ppteiSEunnaIliSta perEauStpötä", fa 
niin ollen oiEeiti pmmärrettpnä ja oiEein ieptpuä pEfi 

paara jumalan maltaEunnan tpötä". 
Juuri fiEfi riippuuEin fen meneStpS epbottomaSti fin 

tä EuinEa monta fpbäntä — palamaa fpbäntä, jotEa EeS^ 

tämät EoetuEfen tulen — fpEEii tälle tpölle. pppä pisto- 
ria Eertoo miten Jumala — SJlibianilaiSten maimattua 

jSraelin Eanfaa Eaitan aiEaa — perätä ppben uSEollifen 
ja pelEäämättömän miepeit, mapauttamaan Eanfaanfa 
yjtibianilaiSten mainosta* sJJte näemme, miten Jumala 

EäSEi päntä Eoettelemaan niitä miepiä, jatEa olimat Eo= 
Eoontuneet pänen pmpärillenfä, jonEa EolmenEertaifen 
EoetuEfen jälEeen jäi jälellc ainoastaan 300 miestä, pel= 
Eäämättömiä, herraan luottamia miepiä, jotEa eimät 
petEeäEään epäilleet astua moniluEuiSta mipollista maS* 

taan, jonEa täpben Jumala antoiEin peille moiton. 
£ämä tapaus, Euten luEemattomat muutEin, joista 

piStoriat Eertomat ja joita itfe elämäsfä tapaamme — 
niin elämäSti meille ofottamat, miten fenlaifiSfa afioiSfa 

jotEa omat oiEeat, joiSfa Jumala on puolellamme, ei 
tule niin paljon EpfpmpEfeen jouEon fuuruuS ei£ä moima, 
mutta ennen EaiEEea uSEoIIiiet, pelEäämättömät fpbämet, 

jotEa Jumala on perättänpt, ja jotEa Euulemat päntä ja an= 
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tamat Janelle Eunnian, jn mielii teEemät ma£aa3ti mel= 

mollifuutenfa. SJleibärt työmme on fellainen tpix 
(St miEään maino ole EoSEaan ra^Eaammin paina= 

nut mitään Eattfaa Eitin juopponben paheen Eautta on 
ttteibän Eanfaamme rasitettu jo mnofifatoja. 9Jloiti nteiö= 
tä tuntee §erratt Eutfun. !0te tarmitfemme (Sibeoititt 
Ealtaifia johtajia ja noibett 300 Ealtatfia fotilaita. 3U; 
tttala fyerättäEöön niitä nteillle ja ottaEoon nimellenjä 
Eunnian, mietpänfä afiamtne tuoittoon — pielten jouE* 
Eotittne Eautta. 

SopuEii, pitämät! sDiitä mielii EipeäSti Eaipaantnte, 

— on — elämää, toimimaa pfyteigfyenEeä. 3uma^a 
fin fitäEin moi antaa ja ppptäfäämme fitä jätteitä. 

28eljettifppbellä 

3- Paininen. 



( 

^rtetori 3ol)ii 



raitttxtc^curoiBm. 
kirjoitu '^aotovi ^Oll» '^äct. 

(Saanut i palfinnott n?. 1901 CicjaUijaEUpatluöfa.) 

I, 
Jämä on aine, jota, fiitä faaffa, hm raittiuSfem 

roja on muobo^tunut, on paljon erimielifppttä mafam 

ntuffen faunalle fetyittpneitten henkilöitten fesfen fpn= 

npttänpt, puhumatta enfinfään niiltä, joilla et mitään 

mafaumuöta ole, jotfa pietyiltä, futen pUpäänfä fai= 

fiöta afioiöta, muobogtamat Hielleen mielipiteen aina 

fen mutaan, miten jotkut fatunnaiö-ilmiöt heihin m a H 

futtamat, ja joitten tnielipibe fiiS muuttuu, finne tai 

tänne, famaöta fpfpmpfjeötäfin, aina [ett mutaan, nm 

ten ulfonaijet feifat peityin fuQoinfin maifuttamat. Dtt 

iii<8 jelmää, että aineen fäiittelty on maifeata, ja maa* 

tii niitten feiffain tunnofliöta ja perinpotyjaiSta tuttia 

teltta ja tyuontioon ottamilta, joitten potyjade itfefufin 

on matanmuffenfa fpfpmpffenalaifeöta afiaöta pert ö= 

tanut, 

Siian itferafa§ olifi fe, jota tätä fpfpmpötä tätyttc? 

lemään lätytifi iällä mielellä, että ntyt tatybon feit fer= 

rasiaan faififji ajoiffi muta rattailta ja näpttää itjes 

fullefin ma^taanjanontattomiUa iclmiöiflä, mi§fä omat 

tai omat olleet määrääjä tai oifea§ia. Jätä emme prH 

tä tetybä, älfööttfä [iiö futaan meiltä fitä obottafo. 
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0eöaifet tetyämät tuulumat maliStuneetle ihmiStunnalle 

!ofonatjuube§jaan, ja moimat tulla täpbefli* 

feSti ratfaistutfi maSta muofifatain totemuSten ja plei* 

fen jälteen, joS ebeS fittentään. sJ)tfilönä 

fiiS main pppbämme efiintyä ja tuuba ilmi mielipä 

teemme fellaifena tuin fe tämän tirjoittajaSfa on muo= 

boStunut, toimoSfa että jotutaan epäfelmä toipa, jota 

tämän tpfpmpffen piiriin tuuluu, lutijalle felmenifi, ja 

että laujuntomme, jos fiinä ereljbpfjiätin on, jijältäiji 

tuitentin ebeS jonfuntaan määrän puuhasta totuus 

tatin. 

3Jlutta mitä feittoja tämän aineen alaan fitten oi= 

feaStaan tuuluu? sDliStä on alotettama ja millin pää* 

tettämä? kielestäni on tptymptfen rattaiju etupäässä 

johtopäätös monista muista tpfpntytfiStä, iillä itje 

tuutin ful)be raittiuSfeurotyin riippuu luonnofiijeSti fii* 

tä, mitä täjitpS hänellä on enfinnätin itjeStä raittius* 

aatteesta ja fitten mpöStin niistä feuroiSta eli pty 

biStytfiStä, jotta omat rplpbneet tai tunnustamat rttys 

tyneenfä tätä aatetta fannattamaan ja ebiStämään. 

©ttä moin raittius a a 11 e e n hbmätfpä, täptyp minun 

päästä matuututfeen fiitä, että tämä aate on oiteutet* 

tu ja fiiS fannattamifen ja ebiStämijen armoinen, että 

je on tofitarpeen fpnnpttämä ja laabultaan fellainen, 

että fen ebiStpminen ja tobetlifetfi oleellifuubetfi toteu* 

tuminen tuottaa ihmiStunnaQe fiunauSta. äöointo taaS 

ja onto minulle tarpeellista liittyä raittiuSfeuraan, ja 

mitä minun näistä feuroiSta on ajatteleminen, riippuu 

fiitä, tatfonto aatteen cbiStämifefle ebutfi, että feuraan 

liityn, tai joS feuraa ei ole, foetan fellaifen aitaan 

faaba, mai olento matuutettu, että muutenfin moin tä* 

tä aatetta ttytä hitoin ebiStää; ja tun erittäin t r i S* 
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f t1 V) n fupteeSta ratttiuSfeuroipin on pupe, tulee Bpjps 

mpS: melmoittaaBo Jumalan fnnn ja tämän fanan 

Balitta perännpt ja malaiStu omatunto f riitit ti)ä rait= 

tiuSfeuraan, tai antaaBo je tuman äänelle jtipen liittip 

mään. — Näitten BpjpmpSten pptepteen Buuluu fitten 

monia muita BpjpmpBfiä, joista pulliimme fitten, f un 

ne BuBin muorollaan Bäiittetpn alaifeffi tulemat. 2äp= 

bemme jiiS enfinnä Bäfittelemään itfeä raittius» a a t e U * 

ta ja Bpfpnune: 

Alitti on raittiuönntc? 
IRaittiuSaatc on maBauntuS, että mäBijuomaiu miU 

jeteminen nautintoaineena ei ole ainoaltaan tarpeeton, 

maan mielä maptncjollinen niin piimin pBjilölle fuin 

BoBo ppteiSBunnaQeBin, ja että näin ollen itimifen, joBa 

toptoo, mielii ja m o i olla papuutta parjoittamatta ja 

Bannattamatta, tulee Bieltäptpä olemasta misfään tcBe* 

mijiSfä päipbpttämäin juomaiu BanSja, fitäli Buin niitten 

nautinnolla pBjinomaan aistillisten mielitcBojen tppbpttä 

mistä tarBoitetaan, eli toijin janoen niitä, plellifppSta= 

marana Bäptetään 9iaittiuSaatteen Bannattaja on jiis 

Bieltäptpnpt päipbpttämäin juomaiu nauttimijeSta, mol 

mistamtjeSta, BauppaamijeSta ja tarjoilemijeSta, Bun 

on tullut maBuutetuBfi, että niin tepben parjoittapi, Bam 

nattaifi ja ebiStäifi papennnSta ppteiSBunnaSja. Ja 

Bun päti on maBuutettu aatteenfa oiBcubeSta ja pleiS* 

pätemppbeStä, toimoo päti faamarpa muita BanSfanja 

famatimtelijtBp, feBä maBaumuBjeen, että BäptoStapaan 

näpben. JäStä fpntpp tpöSBentelp raittiuSaatteen ebis= 

tämifeBfi. Jämän tpöSBentelpn tarBoituBjena on fanba 

BaiBBi ipmijet raittiiBfi ja mäBijuomat ipmiSBuitnaSta 

nautintoaineena BoBouaatt poiStetuiBft. — Jämä on rait* 



tiuSaatc, lypyeSti määriteltynä, ja luulen, ettei fe ole 

enää kenellekään aifaanja feitraatoalle ipmi{cUe outo 

afia. .Uäymme jii§ tarkastamaan: 

Outo raittiuSaate oifcutcttn ja auto fc tofttavjicen 
fijuinittämä? 

.^yfymykSeStä, onko e t) b o t o n raittius oikeutettu 

ja etenkin, onko kristitty, käytännössä totista kriS- 

tillifyyttä kjarjoittaakfeen, m e l ro o i t e 11 u epbotonta 

raittiutta noubattamaan, ei olla, eikä ole milloinkaan 

oltu täyfin ykfimieliyä. SDtillä kannalla ytfilö täpän 

kyfymykjecn ttäpben on, fen mukainen on l)äuen kait? 

tanfa raittiuSaatteejeen y ( e e n j ä, fekä myöskin juu* 

rekfi ofakji raittius f e u r o i t) i n näpben. 

.Kristityn ioakaunutkfen muoboStaa etupääSjä 311: 

malan jana. Clemat olot ja ulkonaifet pamainnot 

moiioat jiil)cn kt)Uä paljon maikuttaa, mutta fiitä puo* 

limatta pyfyy totuutena, että „u S k o tulee kuulo S'- 

t a, m u 11 a kuulo Jumalan f a n a n ka it tta". 

(ytoom. 10: 7). 51 jät muuttumat ja olojupteet maiptiu 

mat, ja ipmiSten mielipiteet muuttumat olojen mukana. 

Sitä, mikä muofifata fitten pibettiin oikeana ja pyö* 

byllifenä, pibetään nyt määränä ja mapinyollifena, ja 

päinmaStoin, ja tämä ott totta kirjaimellisesti juuri mä- 

kijuomiinkin näpben. Siitä fyyStä „yleinen mielipibe" 

ei muoboSta kristityn mielipibettä. totista maliStuSta, 

jekä aikaa että ijäiSyyttä koskemiin kySymykSiin, antaa 

meille yksinään ]e Sana ja »te neumot, jotka „3 u m a= 

I a n p y 1) ä t m i e I) e t o m a t ^ y l) ä n § e n cj e n 

ma ik utukjeS ta kirjoittanee t". $un nöyryys 

beSjä tutkimme ^nrnalan pupää fanaa, rukouksella, että 

«herran «g>euki fen kautta meitä joptaifi kaikkeen totuin 
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teen, §erra et petata, eitä tabbo meitä pimeyteen jät¬ 

tää, fiUä Ipän itfe mafuuttaa: „3 o S te ppjbtte 

minun totuube^jani, niin te t o t i f e S t i 

minun opetuslapseni olette, } a t e i b ä n 

pitää t o t u n b e n p m m ä r t ä m ä n, ja totu u= 

b e n pitää t e i b ä n roapaaffi t e f e m ä n". 

0ett tätiä Sanoo mpöS Oamib: „©inun janaSi on mi= 

mut jaltaini fpntttlä ja malteuS minun teilläni". 

huulen armoijan lufijan jo helposti armaanaan, 

mihin aijott häntä johtaa, tun toetan ejittää niitä pe¬ 

rusteita, jotta friStitpn, eli, futen ntpöS Sopii pl)tä hbs 

min Sanoa, f r i S t i l I i S e n mataumufSen raittiuSfm 

SpmptScStätin, tulen taitista ntuiStatin tpSpmptSiStä 

muoboStamat, nim. jumalan Soitaan. 'Otamme Siis 

t a r t a S t e 11 a m a f S e m m e: 

Alitit pui)uit raamattu juomuttamiäta juomista ja 
niitten miljelemifestä. 

ilhiniStä ja „mätemistä juomista", Setä niibeit 

nauttimisesta, juoppoubeSta eli juopumutSeSta ja Sen 

PbtepbeSSä olemista ja Sitä Seuraamista paheista, pm 

itä muista tähän aSiaatt fuulumiSta SeitoiSta puhuit 

raamattu hpmin paljon, heltein jotaiSella raamatun 

firjoittajalla on tästä aineesta {otatin jonottamaa. 

'linnamme Siis raamatun itje puhua, Sillä je on ah 

noa fetno pääStätjemme raamatun h e n t e ä ja jen 

tirjoittajain ajatustapaa tuntemaan (jiflä „puuStamin 

tunto" htjitt ei atttta maliStuSta), Somalta tun Se on 

liitijaUc |rt|5(frm|^)jij et^^jjg^oittaja ei pane 

omiaan m 
tuoba ejiin 

pltpaan taittu uuta raamattu maTiuiomtöta ta nti- 
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ben nautinnosta piipuu, jillä jos jotain koptia ja eri 

puolia taljattaan pois jätetään, jittoin pakotetaan raa= 

matta puoluepengen palmelukjeen. — Xäten afian kä= 

jittely kyllä ojakji laajentuu, mutta jiitä puolimatta em= 

me jaata nätti tärkeäsjä kopbasja tätä muutenkin mai= 

keata ja arkaluontoista ainetta, ainoastaan ly pyyttä 

tooittaakjemme, mielin määrin ryptyä fiinä fupiöteluja 

tekemään 

Hioa oli eujimmäinen, joka roebenpaijumukjen jäl¬ 

teen istutti loiinatnäen.1) 2ä3ä, jekä myös jiitä, että 

jo Hioan aikana ojattiin miini päipbyttämään muotoon 

jaottaa, puluttaan 1 'Dloojekjen kirjan 9 Imuun 20 

ja jeur. märjyisjä. Säsjä jamasja paikaSfa, misfä 

miinistä enjikerrati puhutaan, kerrotaan nim. myöskin 

Hioan juopumukjesta ja jitä jeuraamasta alennukjeSta 

laStenia jilmisjä. — äöiiuin määrin käyttämijeStä emme 

kuitenkaan täsjä rypöy jen enempää pupuinaan. (Siitä 

tulee erittäin pupe tuonnempana. 

'tiliini uäpttää raamatun mukaan olleen äimän 

t)leilien nautintoaine ^Sraelin kanjan keskuubeSja, aina 

alkuajoista aSti. Sitä näytään käptetpu aterioibesja, 

ainakin marakkaimpain pöybäöä, ylipäänjä pptä ylei= 

jesti, kuin meillä kapmea, maitoa tai kaljaa. 0ama= 

teit jitä käytettiin upritoimitukjisja. SttaamatuSja pupm 

taan „miinaSta" pleijesti ja erittäin „mäk'emästä mii= 

nasta", kuten myöskin „miitiapuun meluista", ja niin 

moinune pelposti päästä jelmille jiitä, että matipan 

testamentin aikaan, kuten uubenkin, käytettiin jekä käy= 

mätöntä miiuiä, että käynyttä. ksttä käymätön miini 

rr?.—- i 
1)'iiufijalie petiämme tjuomauttaa, että tutitta fana raamatusta aU 

tta tarfoittaa Janaa tv ti n f, jottfa fijafeja fitä fttomalatfesfa raamatunfie' 

iestä Cätitetään. 

4 V. t ,1 
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cm otlnt pleijcmpää, jopa pfjinomaan tumallista ju- 

malallijelta lannalta fatjottuna, jen monet feitrat i f ot¬ 

tamot, joita emme taiteiltaan nyt täöjä läbbe ehttä- 

maan. 9Jtutta että taipumusta fäyneen eli alfotjolim 

pitoijen miinin nauttimijeen, aina juopmnufjeen jaaffa, 

on jo martain ollut olemaSja, ja että juoppoubcSfa 

mäSjäämiStä on muun jumalattomuuben opeSja har¬ 

joitettu, jitä tobiStamat jefä monet raamatuSja mainio 

tut ejimerfit, että ne monet maroitufjet ja ranflaiStufjen 

uljfaufjet jefä rangaistut jet. joita jumalan jana „mä- 

femäin juomain" miljelemijeStä jefä miinin liifanaijeS- 

ta nauttimijeSta pleenjä jijältää. 

SBiiniä tamallijena nautintoaineena atcrioibeSja fäy= 

lettiin näljtämästi cjim. pateiarffa Jijafin perheesjä. 

1 'Utooj. 27 luumu 25 märjySjä janotaan, että fnn 

Jaafop oli malmiStanut ijäQeen mieliruuan, „niin hän 

toi jen hänelle, ja hän joi, toi mtjöS hänelle miinaa 

ja hän joi". sJiiin janotaan mpöS Jobin Iapjista: 

„,^oSfa hän (jananjaattaja) mielä puhui, tuli pfji ja 

janoi: jinuu poifas ja tpttäreS jöimät ja joimat mii 

nan mant)imman meljenjä huoneesja" (Job. 1: 18). 

(Sttä miiniä, futen perljeiSjä, täytettiin myösfiti per 

hejuljliSja, mieläpä eri Iajiafin, parempaa miiniä ja 

huonompaa, jiitä on muitten muaSja tuo tuttu ferto= 

muS, Jo h. 2: 1—11, jelmänä tobidteena. Ja futen 

jitä perhejuplisja täytettiin, niin näfpp jitä täytetyn 

myösfin yleijiSjä jubliSja, joihin foto fanja, eli fan- 

jau ebuStajat ojaa ottimat. ,U'un £)amib oli .pcrralle 

temppelin rafentanut, ferrotaan, mitenfä funiiu^aS tä¬ 

nä juurena j ui} la heitenä motti foto jSraelin fanjaa: 

„Ja jafoi jofaijelle jSraeliSja jefä miehille että mai¬ 

nioille, jofaijclle leimän ja fappaleett liljaa ja mitan 
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miinaa" (2litaf. 16: 3; 2 Sam. 6: 17). ^tfeötä 3eCi 

SulfeSta lanattiin, että §än oli »miinan juomari", ja 

tieltämättä on t)än miiniä nauttinut, mailla fe mars 

maan on oflut tolanaan täpniätöntä. Omasta Iät)? 

tölSeStään täl)än ajiaan näbben, merrattuna 3°fyan' 

ncS kastajan lätjtölfecn (jala nafiirilupaulfen tantta 

ali Sitoutunut miiniStä ja mätemiStä juomista toto; 

nami tieltäptpmään), pnbuu 3eefu^ itje: „Si(Iä 3° 

bauneS tuli, ci jpäbcn eitä juobeti, ja bc Sanomat: bä- 

neflä on pcrtele. JbmiSeu s|>oita tuli Sböben ja juo? 

bcn ja bc Sanomat: tatjo ihmistä fqömäriä ja miinan 

juomaria, puplilanicn ja Syntisten pStämätä". $Ruo; 

tain ja juomain miljelemiSccn ttäbben harjoitti ^eefuS 

jii§ Suurempaa mapautta Iitin ^abanticS kastaja, mut 

ta, että bän alifi ollut ,.juomari" ja jii^ tämän pa= 

beert harjoittamiSc^Sa »Syntisten pStämä", )c oli määrä 

Spptäö, ja Se^aiSta määrää tuomitSemiStapaa JeeSuS 

täSjä moittii. 

Sitten miiniStä tamaQiSten aterioin obcSja pul)U; 

taan, niin puhutaan \iitä mpöStin pleiSten ruofa; 

uhrien pluepbeSSä. Otamme SiiS InbptäijppbeSSä pii; 

bualjcmmc 

3Ö i im u ta l)tta m if estä nljr it o i m 11 n f ftgf a. 
JSraelin tanSan inouiluEitifiin uhritoimitufSiin, jotta 

jumala “lUioojeljcn tantta jen EeStuubeSSa jääji ja jär= 

jeSti, Euului mpöS r it o t a; ja j it o m a n 1) ri. Sellai; 

nen itbri oli toimitettama jota aamu ja ilta Seurafunnan 

majasfa. Siitä puhutaan lähemmin 2 9JlooS. firjatt 26 

lumitSja, ja titului Siihen m. m neljännes hinttiä miiniä 

(binni noin 2\ lantilta) pbtä taritjaa tobbeu. Saatoot 

täsjä muutamat tätä afiaa foStemat raamatuulaufeet 



fijanfa: „3a ntoEaupriEji EaEjt EpttttneneStä [äntppläjam 

poja, [efoitettu öljpllä, tuliupriEji ja lepptpSupriEji ,<per= 

talle, niin mpöS juomanI)rif[i neljännes piimii miinaa" 

(3 Utoof. 23: 13). — „3a lx>iiuaa jitomattpriEfi mpöS 

neljänneEfen pinnistä: [en pitää finun teEemätt polttoapa 

riEji eli muuEji upriEji, EoSEa Earitjaa uprataan" (4 'UI o of. 

15: 5). „sltiin mpöS [en juontaupritt, ppbelle Earitfalle 

neljännen ojan pinnistä. 3rt l'e jnomanpri pitää upeat* 

tantan pppäSjä, m ä £ e to ä S t ä to iin a S ta ^terralle" 

(4 Utoof. 22: 7). 

SUiinitt umifntnffeätft 
pnpLitaan raantatuSja paljon. 0itä fäptetään, Euteit 

ntpöS janaa j u o p n m n S, m a I j a p. m. mertau£[elli= 

[iSja pnpe* ja laujeparjiSja, [elä pptoäSjä että papaSja 

nterEitpEjeSjä; filmausta ja EtrouSta, 3uma^an loipaa ja 

pätien armonja läsnäoloa EumailleSja, Euten mpöS ips 

mijen [efä EiitolliSta että pttjeää mieltä .Sierraa Eoptaatt. 

Otamme täSjä luEijatt näptämäEji niitä Eoptia raarna* 

tuSta, joiSja 

1) Niinillä, funmmioKifesti fiitä fmputtaesfa un 
f)t)U)ä merfittyä. 

ilttn patriarEEa 3aa^°P ennen Euolemaattja, [inttää 

poiEianja, [anoo pätt JuubaSta fiunateSjaau, [iitä 0att* 

EariSta (UteSjiaaSta), joEa pänett juurestaan on merjo^ 

toa: „.!pän [itoo toarjanja toiinapnupun ja aajintammam 

[a marjan parpaajeen miinapitupun; pän pejee maatien* 

[a miinaSja ja pameenja miinamarjan mereSjä.' pätien 

[ilntänjä omat punatjemmat miinaa, ja pampaanja maP 

Eeantntat rieSEaa" (1 301 o of. 49: 11, 12). 3a lMe^a feU 

laijia EnmattEjia on ^EorEeaSja 2D3ei[uS[a, miSjä morjian 

(ilriStuEjen jeuraEunta) si)lEän[ä raEEautta ja [uloifuuttq 
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fumailee. „§än fmtta antakoon minun, fuunfa antamia 

fella: iillä liuun rattaille^ on fttloifentpi f uin miina/' 

($. VIU. 1: 2). — „.Ruinfa il)aita on finun rattaille^, mu 
mm fifareni, rafaö morfiameni", pliötää pltä uskollista 

morfiantaan: „finun raftauteS on fuloiiempi tuin miina 

ja finnit moiteed liaju maittaa faitfi priit" (.ft\£ö.4: 10). 

— „SX>tina olen fpönpt minun mefileipäni minun hunajani 

tandfa; minä olen juonut minun miinani minun maitoni 

faneja." (.(!. Us. 5: 1). — ©ädfä mertitpffedfä puhutaan 

juopumutfesta ja miiniötä ntpödfin pfalnteidfa, profeet® 

toidfa p. m. paitoidfa. „§e juopumat finmt f)uonee§ 

rmttaaSta tomaraöta, ja finä juotat l)eitä Ijetuntallad 

mintuin mirralla. ©illä finmt tptönäd. on elämä läl)be, 

ja finmt malteitbedfad me näemme malteuben" ('fJf. 

36: 9, 10). 

.Ctridtuffen maailmaan tuloa ja jumalan armolal)= 

jäin runfautta Ijäueöfä turnataan feitraamidfa märfpiöfä: 

„3a Aherra ©ebaot tefee f a i f i 11 e fanfoille tällä muorella 

lilluman pibott, pibon felfiädtä miinalta, radmadta, pti= 

meötä ja puptaadta miinalta" (3ef* 25: 6); ja: „$att£i 

janoomaifet tulfaat metten tptö, letin, joilla ei ole tallaa, 

tulfaat, odtataat ja fpötäät; tultaat, ootataat ilman ra¬ 

llata ja ilman Ruinata miinaa ja rieofua" (3ef. 56: 11, 

12). — Siä äitiä a tuilta rmtollifen imtodtutfen maitutta= 

maa plidtpdtä miinin Haljutta madta ja mirtidtämädtä 

maifututfeöta fifältämät mpöd feuraamat ja niitten oljeöfa 

moniaat mmtttin raamatun fol)bat: „SD tuttu miinapuu 

fauoi Iitille:1) pitääfö minun luopuman miinaötani, 

jota fefä jumalat2) että il|tnifet ilat)uttaa, ja menemän ja 

1) UH m. muille puille, jolta epbotthoal, että päti (miinapuu) rupeaifi 

peille fuuinfaatfi. (^otpattin pupeeöta ©i Ecut in päämiepille ©rifimin 

touoreu EuEEulalla). 2) (Si ainoaltaan ^öraeiin Eanfa, maan paEanatEiu 

ppeajitpat toiiniä jumalillenfa. 
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korottaman'" itseni puiben pii?" (titont. 9: 13). — „Ja 

että unina ipmifen fpbämen Hoputtaa, ja panen kaSmom 

ja kaunistuu öljpStä". — „3lutakaat mäkemiä juotamia 

niille, jotka pukkuntallanfa omat, ja miinaa murpeellifille 

jieluille, että pe joijimat, ja unoptaifimat apbiStukfenfa, 

ja ci enää jopbattaifi mieleenfä mipeliäifppttänfä" (©a; 

nanl. 31: 6, 7). 

§armat omat kuitenkin raamatuSfa ne paikat, miSfä 

miiniStä, maljasta ja juopumukfeSta ppmäSfä merkttpk* 

feSfä puputaan, merrattuina niipin koptiin, miSfä näitä 

janoja käytetään Jumalan roipaa ja rangaistusta, jekä 

Jumalasta langennutta mieltä ipmifeSjä kumoamaan. 

Otamme täpän jellaifia koptia raamatusta, mtSjä 

2) äöiiitillä fmuamtollifesfa Jmfjctanmäfa on 
papa mer!itp§. 

„Ja pe poiperoitfemat pimepbeSjä ilman malkeutta; 

ja pän ekjpttää peitä kuin juopuneita" (Job, 12: 25). 

„§änen jilmänjä pitää näkemän pätien kabotukfenja, ja 

kaikkimaltiaan mipaSta pitää panen juoman" (21: 20). 

,,©inä olet kanfalleS komuutta ojottanut, ja meitä kom= 

paStukjen miinalla juottanut" (s^3j. 60: 5). — „©illä §er= 

ran käbeSfä on malja täpnuä, mäkemällä miinalla täp* 

tettp, ja jiitä pän panee fijälle; maan fen rapkan täptpp 

kaikkein jumalattomain maan päällä juoba ja rpppätä 

uloS" (75: 9). — „©illä §erra on muobattanut peibän 

jekaanja määrän pengen, pettämään (Sgpptiä kaikiSfa, 

mitä pe tekemät, niinkuin juopunut porjuu okfeteSfanfa" 

(Jej. 19: 14). — „3Jtaan pitää komin poiperteleman niin* 

kuin juopuneen, ja mietämän pois niinkuin majan; fillä 

jen papat teot painamat fen, niin että fen pitää lankee? 

mau, ja ei enää noujeman" (24: 20). — „§erää, perää, 
» 
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nouje ^erujalem, jota joit «*petran fäbeStä hänen mi* 
hanja Ralfin, jen fompaStuSfalfin raf)fan olet jinä juo? 

nut ja järpänpt ulo§"(51: 17). — „0illä näin janoo §erra 
JjSraelin 3um.ala minulle; ota tämä miinamalja minun 
fäbeStäni täpnnänjä loivaa, ja faaba fitä tallille fanjoiI= 

le, joiben tpfö minä jinun lähetän; että pe joijimat, l)or= 
juijimat ja f)o£ariffi tulijimat mietan ebeSjä, jonfa minä 

Ijeibän jefaanja tatjbon lähettää. 3a niinä otin maljan 
§erran fäbeStä ja laajin taitille tanjoille, joiben tpfö 

«•perra minun lähetti" (^er. ^5: 15—18). — „sJtäin janoo 
«Öerra, JsSraelin jumala: juotaat ja juopufaat, ofjenta- 

taat ja langettaa*, ja ette taiba nousta mietan ebesjä, 

jonta minä teibän fetaanne lähettää taf)bon. 3a jollei 
l)e tal)bo ottaa maljaa jinitn fäbeStäS ja juoba, niin ja* 

no heille: näin janoo §erra 0ebaot: teibän pitää faite^ 
ti juoman" (mm. 27, 28). — kultainen malja on 53a= 
bel .iperran täbesjä, jota on toto maailman juomatta? 

nut; patanat omat juoneet hänen miinaStanja, jentälp 
ben omat patanat niin tmllufji tulleet" (51: 7). — 0a? 
mallaijia paiftoja on monia muita raamatuSja, mutta 
emme tabbo ujeampia tähän ottaa. 0i11ä jo pllä ole? 

maSta tpllin jelmäSti näemme, niiltä faunalta j u o p? 
pontta jumalallijen totuubeu maloSfa annostellaan. 
0itä merrataan jellaijia fäjitteitä ilmaijemiin janoihin, 

tuin jumalasta pois lanfeeminen", efjpmpS, fonipaS? 

tuS, jumalattomuus, jpnnin pimepbeSjä (miperteleminen, 
hulluus, tphmppS p. m., ja fellaijefji tilat ji, eitä f un ^nma? 
la antaa manhurSfaan mihanja ihmistä fol)bata, hän am 
taa hiiden langeta niin alhaijeen tilaan, tuin mitä juopm 

mnfjen turja tila on, antaa hänen toimia juopuneen inie? 
lettömppbellä, ja mihboin langeta jiil)en mieffaan, jolla 

juopuneen mäSjääjän hänen malpaS mihpllijeuja Ipöpp 
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DJiutta Suutalan jana et pulju juoppoubeSta, munin 

ja mäEemäin jttomain määrinEägttämijeStä ainoastaan 

EumannoIIifiSfa mertauEjtSfa. sJ)t)tä paljon puhuit fe, 

mieläpä enemmänftn, äimän fuoranaifeSti miinasta, fe* 

Eä jnoppoubeSta; jnopponben olennosta, jen tuottamis? 

ta paheista, fiitä rangaistuista, jota jnopponben fjar? 

joituSta feuraa, famaSfa Emt me fiinä Etallemme, millä 

maEamuttbella raamatunEirjoittajat maroittamat EattSfa? 

iljntifiänfä tämän paheen Ijarjoittantifeen lanEeantaSta. 

— .^atfelemme näitä asioita lähemmin. Mariastamme 

fiiS, mitä raamattu puljun 

SuoMoubeSta ja fcu feuraSfa olemista ^aOciöta^ fcfä 
möfcmtiu miinan tuottamasta turmiosta. 

tarpeellista Ipljijgttä moittaaEfemme, annamme raa? 

matnn täStäEin afiaSta itfe pulita, etenEitt Eutt fen Eieli 

on niin felroää, että felittehjt olifimat main piEentmin Ijäi? 

rtöEfi. Sunien feuraamain Eol)tain ajtaa tarpeeEji ma= 

laifeman: 

„5'otEa portiSfa istumat, ne minusta jaarittelemat ja 

jttobeSfcmfa Ije minusta lauleSEelemat" (^3j. 69, 13). — 

„^o juotte miinaa maljoista, ja moitelette teitänne par¬ 

haalla moiteella: ja ei EenEään jttre 3°fepin maljittgoS? 

ta" (HntoS 6: 6). — „9Ttutta miina teEee plpiän mielen 

petollifeEft, ettei Ijän taiba ptjftjä fijaSfanfa; joEa fieluttfa 

leraittää niinEuin Ijelmetti, ja on tiiinEutn Euolenta, joEa 

tpptpmätöin on; l)än tetnpaa puoleenfa EaiEEi paEanat, 

ja EoEoo tpEönjä EaiEEi Eanfat" (§abaE. 2: 5). — „£öm 

na teEee pilEEaajaEft, ja mäEemät jnotamat teEetoät tp\y 
ntäEfi: joEa niitä E)alaj[aar ei Ijän iEättä miifaaEji tule" 

(©aitani. 20: 1). — „3o£a IjeEumata raEaStaa, fe tulee 

EötjljäEfi; ja joEa miinaa ja öljtjä raEaStaa, ei Ijän tule 
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riffaaffi" (21: 17). — „§uoruu§, miina ja mäteinä juo= 

ma pullutfi jaottamat" (,<pofca 4: 11). — Sältaifia £oti¬ 

liä moifi luetella paljon, mutta lopetamme fileeraamatta 

mietti feitraaman, pleifeSti tutun topban: „«Ru§fa on ib 
pit? fuSfa murpe? tuSfa tora? tuSfa matituS? tenetlä 

l)aamat ilman fpptä? tenettä punaifet fitmät? ©iinä, 

tuSfa miinan tptönä miimptään, ja tullaan tppjentä- 

mätin, mitä fifätte pantu on. Sitä tatjete miinaa, epfä 

fe punoittaa ja on fetteänä tafiSfa, ja puoteaSti menee 

alaS; maan miimeifettä puree fe mintuin täärme, ja piS^ 

tää niinfuin fpptäärme. .SRitn tatfomat finun filntäS 

muita maimoja (nim. miinan nautinnon feurautfeSta), 

ja finun fpbämeS putpm toimettomia afioita. 3a 

tulet mintuin fe, joita mataa teStetlä merta, ja niintuin 

fe, jota mataa plpäältä paapben pieten pääSfä. ©inä 

fanot: pe töimät minua, maan en minä*tipua tuntenut; 

pe fpfeimät minua, ja en minä ticnnpt. ftoSfa minä 

perään, niin taf)bon minä mietä niin tepbä ja fitä enänn 

pi etfiä" (Sanani. 23: 29—35). 

^umalattomuubetfi turnataan fiiS felmiltä janoitta 

raamatuSfa mäfemän miinan miljeteminen ja juoppous 

ben parjoittaminen. 3a ©erta laufuu m o i puutonfa 

niistä, jotta fellaista fpntiä parjoittamat. „£Boi niitä, 

jotta martain puomeneltain plpäällä omat, juopumusta 

noutetentaan, ja istumat [jamaan pöpön asti, että tie 

miinasta patamiffi tutifimat! joitta omat ianteteet, par= 

put truntmut, puilut ja miinaa peibän piboiSfanfa; ja ei 

tatfo iperran tefoa, eitä tottete panen täfialaanfa. ©en- 

täliben pitää minun tanfani mietäntän manteuteen, ettei 

peiliä ole pmmärrpStä; ja panen tunnialliStenfa täptpp 

nättää tärfiä, ja peibän ppteinen fanfanfa tuimua ja* 

no on. ©itä marten on petmetti fietunfa tamialta ammu 
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mtt, ja f)änen fitaitfa on amtnollanfa ilman määrää, 

mennä finne alas fefä peibän funniallifenfa, että pptei? 

fert tanfanfa, fetä peibän rittaanfa että riemullifenfa" 

(Jef. 5: 11—14). — „2Döoi finua, jota läpimäifelleS pa= 

net fifälle, fefoitat fttEjen finim julmuuteS ja juotoitta* 

päntä, ettäs pänen päpiänfä nätifit. Sinua pitää pä? 

piätlä vanuttaman f miniän ebeStä: niin juo finä tnpöS 

npt, ettäs päppS paljaStaifit; fillä herran oitean täbeit 

malja pitää finun tptöS poitfeeman, ja finnit täptpp pä? 

peällifeSti otfentaa finun tunniataS maStaatt" (Jjpabat. 

2: 15, 16). 2ue mielä efirn. Jef. 28: 1—10, jota on ma? 

laifeioa, mutta liila pittä läpän otettamatfi. — Jo pllä 

olemasta eli ebellä janotusta feuraa, että 

äöäftjuomta, päiptpmpötä eli juopumusta tulee favttaa. 
©ellaifia tieltoja löptpp tuninfaille: „(Si tm 

munasten, oi Semuel, ei fomi tunincjaSien miinaa juo? 

ba, eli ruhtinasten mätemiä jnotamia, ettei pe joifi, ja 

oiteutta unpottaifi, ja määnteltfi läppäin afiata" (Sa? 

nanl, 31: 4, 5. ^latfo mpöS Jef. 28: 1 ja f.). J f ä 

pojalleen: ,/Utule paitani, ja ole miifaS, ja jopbata 

fpbämeS tielle. 21lä ole jnomaritten ja fpömäritten feaS? 

fa. 0illä juomarit ja fpömärit löpptpmät, ja unilelo 

pitää rppfpiSfä läptnän" (Sanani. 23: 19—21). ?l i? 

heille, jotta pppittimät itfenfä tai maSta fpntpneen 

lapfenfa herralle: 4 3Jtoof. 6: 3, 4; huolii. 13: 4, 7. — 

Sitten enfi mainitusta raamatunlopbaSta nätee, ei ollut 

lupa tällaisten äitien ebeS miinimarjojataan, ci tuoreita 

eitä tuimia fpöbä. — Samaten on tällaifia tieltä ja p a? 

p e i 11 e ja feuratunnan t a i t f i j o i 11 e fetä 

manpaSfa että uubeSfa teStamentiSfa: „Ja §erra pupui 

baronille fanoen: SDÖiinaa ja mätemätä juomaa ei pibä 



finnit juoman, eitä finnit poifaS finun faitSfaS, foSta ie 

menette feurafunnatt majaan, ettette fuoltfi: fe pitää o!e= 

man ijanfaiffinen fäätp tetbän fufufunnillenne, että te 

eroitatte, mifä pppä ja ei pppä, mitä faaStainen ja pup- 

baS on, ja että te opettaifitte ^Sraelin lapfille fatfft on 

feubet, tuin .§erra Reille 9Ji o of e tf en tantta puhunut on" 

(3 yjtoof. 10: 8—11). — „(Si tupoS ptfitään pappi pibä 

miinaa juoman, foSta päiten fifimmätfeen tartanoon fn 

fälle menemän pitää" (§efet. 44: 21). — „9tiin pitää 

fiiS piispan oleman nuhteettoman, ppben emännän mies 

peti, malppaan, raittiin, f i m t ä n, mieraSten pol= 

pojan, opettamaifen; ei juomarin, ei tappelijan-" 

(1 Stim. 3: 2, 3). — „9tun pitää tnpöS feuratunnan paU 

roelijat toimellifet oleman, ei tatfifielifet, ei juomarit, ei 

päpiällifen moitoit ppptäjät" (1 £tm. 3: 8. ,£ttf. mpöS 

©iit. 1: 7). © e u r a f u n n i 11 e, eli epfä paremmin 

janottuna friStitpille, on felmiä fieltoja itjeaSfa fopbeit 

ttubeSfa teStmnentiSfa: „9Jiutta tamaptataat teitänne, et= 

tei teibän fpbämenne, foSfaan raSfauteta plöitfpömifeS= 

tä ja juopuntifeSta ja elatutfen murheesta, ja fe päimä 

tulee äfiSti teibän päällenne" (Suut. 21: 34). — „2UaeP 

tataarinne fomeliaaSti mintuin päimällä: ei plönfpömn 

feSfä, eitä juopumifeSfa, ei tammioiSfa, eitä pattreubeS= 

fa, ei rtibaSfa ja tateubeSfa" (fRoont. 13: 13) — „91lut? 

ta npt minä olen teille tirjoittanut, ettei teibän pibä pen 

pin fefaantuinan, joS joftt, jota meljcffi tutfutaan, oliS 

puorintetijä, taifta apne, eli epäjumalien palmelija, lait¬ 

ta piltfaaja, eli juomari, taifta raatelija; älfäät fenfal- 

taifen fanSfa jpöfö" (1 ^or. 5: 11). — „3llfäät jeniäpä 

ben olfo taitamattomat, maan pnunärtämäifet, mifä 

§erran tapto on. 3rt älfäät juopufo miinasta, josta 

papa meno tulee, maan olfaat täptetpt ^3ppällä §enQel; 



lä" (®pf). 5: 17, 18). — „Sillä tpllä piiriä on, että me 

ebeSmenneen ajan elämästä luhtiimme palanani mielen 

jälteen, maeltaiSjantme irStaubeSja, IjimoiSja, juopm 

mulfeSfa, plönjpömtjeSjä, plönjuoniijeSja ja pirntuijisja 

epäjumalien palmelutjiSja" (1 '.piet. 4: 3). — „9tiin äh 

täämme jiiS maatto niintuin muut, maan malmofaant= 

me ja oltuamme raittiit. Sillä jotta mafaamat, ne pöl 

lä mataamat, ja ne jotta juopumat, ne pöllä juomutjiS* 

ja omat. Alutta me, jotta päimän lapjet olemme, oh 

taamme raittiit, puetetut uSton ja rattauben rintamin 

balla ja autuuben toimon rautalafilla" (Spesj. 5: 6—3). 

— „0lfaat raittiit, malmofaat, jillä teibän mipolliiennc 

perfele fäp ptnpäri mintuin tiljuma jalopeura, ja etjii, 

fenen pän nieliji" (1 '.piet. 5: 8. Katja mpöS 1 Korini. 

11: 21 j. j. jefä 3ef* ^9: 9 p. m.) 

©unen tuin päätän tämän ojan tutfiSteluamme, ppp= 

bäit mielä liiti jäit mieleen johtaa 

(vftmcrffcjrt rangaiätufpta, joita raamatunpa näemme 
juoppouben palttuna feuranncen. 

9-Uainitjentnte täsjä ainoastaan eri pentilöitä ja ne 

lumut, misjä peistä ja l)eitä topbanneeSta rangaistut^ 

jeSta puhutaan: 9t o a, 1 9Jlooj. 9; 2 o t, 1 9Jlooj. 19; 

91 a b a l, 1 Sam. 25; 91 m n o n, 2 Sam. 1*>; (5 11 a, 

1 Kun. 16; 93 e l j a t j a r, £)an. 5; r i t a S m i e S, 

Suut. 16. — 3a loputji painafaautme mieleemme apoS= 

toli ^aamalin maroitutjet tristillijille jeuratumtilte Ko= 

rintpoSja ja ©alataSja: „(§i maraSten, eitä apnetten, 

eitä juomaritten, eitä piittä a jitien, eitä raateliain pibä 

jumalan maltatuntaa perimän" (1 Kor. 6: 10). — ,,-pa* 

panjuomuuS, nturpa, juopumus, plöiijpöntppS ja muut 
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jentaltaijet, joista minä teille ebellä janon, niinkuin minä 

ennentin janonut olen, että ne, jotta jentaltaijia tetemät, 

ei pibä jumalan maltatuntaa perimän" (©ai. (>: 21). 

■Itäin olemme tuulleet, mitä Jumalan jana mäti juo 

mi§ta ja juopumutjeSta puhuit. (Sttä raamattu ojottaa 

juoppouben jpnnitfi ja törfeimmätji jpnnitji, jitä tuStin 

tutaan jaottaa fieltää. gleijempää erimielifppttä outin 

ainoastaan jiif)en fpjpmptjeen nät)ben, l)pioä£jpp£öraa* 

mattu miininfään nautintoa, ebeS jen tol)tuulliStafaan 

nautintoa. ©äf)än maStaamme: hpmätjpp, mutta että 

miiniä nautimme tobtuubella, raamatun mutaan, au 

uoaStaan jiten tun emme ppri [itä teinotetoxfeSti altol)o= 

lia [ifältämään tilaan jaottamaan, maan nautimme jen 

jellaijena, tuin Jumala jen meille antaa, jiiS puhtaana, 

nxprtvptämiStä ja päif)bi)ttämiStä ainetjista mapaana 

miinimarjan mehuna. ©iten ja ainoastaan jiten jaa* 

tamnte jitä Jumalan antimena tiitollijuubella nauttia. 

JoS tal)bomnxe miinin muuttaa jiil)en tilaan, että je 

meitä juomuttaa eli päiljbxptää, jilloin olemme juoppous 

ben rataStajia ja harjoittajia, maittapa miten mät)än 

jitä nauttijimine, jillä Jumala tuomitjee ftjbämcn aimon 

tuSten, ei|ä maSta ultonaijen teon mutaan. 

II. 

©ulenxme täjittelpmme toijeeu ojaan, itjc ajiaSja mars 

fiuaifeen aineejeemme jen afitaammaSja mcrtitijfjeSjä. 

©aabatjemme tästä tpjpmptjeStä maljbollijimman dy 

jän ja peruSteellijen nätötannan, ei mielestämme ebellä 

ejiteltpjä jeitfoja moi jättää huomioon ottamatta, ellei 

tal)bo tärteän tpjpmptfen täjittelliä aitaa maSta piioin 

mäliStä eli loppupuolelta. — JoS olemme, futen luulen 
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ja taitoon faifficn friStittpjen mikään jo olcmanfin pt= 

jimielijet fiitä, että päihbpttämäin aineitten toiljelentinen 

on ritoS jetä 3uma^an manhurStaSta tatin ja jol)ba? 

tuSta, että mpöS tileiltä rattauben lafia maStaau, jcu? 

raa tästä fpjpntpS: 

Söotpilo ja tulette frtötttt)n taulua raittiugfcuraan? 
Spartastamme tpjpmpffen pl)tepb.eSfä, to o i p i f o 

hän tullilta, mpöS tpjpnipStä tule e f o Itänen raittius? 

feuraan taulua, jillä itämät tpfpmptfet tuulumat jifji lä 

heifeSti liitteen, että niitä ci moi toimistaan eroittaa. 

5Uutfi tulee tneibäti jollatin janalla määritellä: 

'JJlitit tarkoitetaan fviätitpllö ja mitä tartoitetaan vait= 
tiudfeuralla, joilta■ täöfa on tipinpä? 

Sana triStittp tarkoittaa, lameaminaSja mertitpt? 

jeSjä taittia iltmijiä, jotta omat faStecn tantta ÄtriStufjen 

jeuratunnan phtepteen otetut, tafjomatta fiitjen, noubatta? 

matto totista triStillijppttä f ä p t ö t j e S j ä ä n, funltau 

maan jitji nuhteetonta elämää harjoittamat, etteimät ole 

eritpifempäin törti=jpntcin tätiä tulleet .QriStutjen f irto n 

phtepbeStä pois juletuitji; al)taammaSja mertitptjeSjä 

taaS täjitetään friStitpIIä, eli marjinaijeSja mertitptjeSjä 

friStittpinä moipi pitää, niin jipoin nimeen tuin elä? 

niääntin tatjoen, ainoastaan niitä, jotta arntomälitap- 

paleitten ojallijmtteen jaateltuina ja niitä miljellcn eimät 

ainoastaan uSto ja tunnusta Uristut jen oppia, maan 

mpöSfin ppptämät ja tahtomat faifiSja elämäitjä toi 

ntisja jitä toteuttaa. SäSjä fäjittelpSjä tartoitamme 

triStitpllä ainoastaan tällaijia iltmijiä. 

koetamme määritellä mpöStin raittiuSjeura?täjitteen. 

RaittiusfeuraSta, tulen feuratunnaStafin, moipi puhua 

lameammaSja ja ahtaammaSja mertitptjeSjä. Sameani 



inaSfa merfitpffeSjä tasoitetaan raittiuSfeuralla ifpnijiä, 

jotta uSfomat ja JunnuStamat raittiuSaatteen oiteafji, 

toteuttamat jitä omaSja elämäSjään, ja toettavat pav= 

I)nanfa mittaan maifuttoa ejimerfin, neitmojen ja muit* 

ten jimeelliSten f emojen tantta fanSfailpnijiinjä, että he- 

fin hpmäfjptjimät raittiuSaatteen elämäSjään noubateh 

tamafji. jftatttiuSjeura täten fäjitettpnä, fnten friStillh 

ncn feurafitntaftn, on olennoltaan fotonaan Ijenfinen eli 

aatteellinen phbbSfunta. Se „ei ole fibottu mil)infään 

eritpijeen puittaan, eitä aitaan, eitä erinomaisiin ilpnh 

[iin, maan on lemitettp pmpäri taiten maailman". 5tä= 

män feitran jäjenet omat tobellijia a a t e t o m e r e i t a 

tämän janan faumimmaSja merfitpf jeSjä. äXliSfä l)p- 

mänjä he toijiaan foljtaamat, aate liettä t)ctt pl)biStää, 

fiitä l)e toijenja tuntemat. ibiitä mieltä l)pmänjä l)e 

omatfin muilta fpjpmpfjistä, tähän aatteejeen nähben 

on heillä „pfji uSfo, pfji toimo ja pfji tunnustus". — 

.ffpjptääit: tuleefo friStitpit f uuhta tähän jeuraan tat 

m o i p i f o Ijän jiiheit fmtlua? 23JaStauS: hän moipt 

ja hyinen t n l e e f i n jiil)en fmtlua. ^a ellei häu fum 

lu, tai ei huhta, tai ei luule moimanfa fuuhta, jilloiu hän 

jofo ci ole totinen friStittp, maitta luulee olemanja, tai 

on hänellä mielä majamat fäjitpfjet friStillijppbeStä ja 

tarmitjec enemmän opetusta ja maliStuSta. Opettajina 

fristitpliä omat ntfouS, 3uma^lin jona, jefä ihmiselä¬ 

män tutfiminen jen erinäijiSjä ilmtöiSfä, jefä neitmottele- 

luinen ajioiSta toisten fristittpjen fauSjn. 5a j°3 hän 

näiSjä itjcään harjoittaa, hänelle malfeitee päimäit jel 

mäfji, että moibafjent oifealla tumalla rafaStaa ejint. 

lapjufaijiani ja niitä 3llma-an toaltafnnnan jäjeniltä 

faSmattaa, en jaa mprfpttää hetbän ruumistaan ja tur¬ 

mella heibäu henfijiä lahjojaan mäfijitomtlla, ja eStäät* 



[etti Fjeitci it[eä fttä tetemäStä, en f aa heitä harjoittaa 

mäfijuontia rahastamaan ja miljelentään it[e niitä miU 

jelentällä ja efimerttiä heille antamalla, maan päittmaSs 

toin heille muistuttaa niitten turmiollifeSta maitutut[eSta, 

muistuttaa, miten antavasti Jumala mätijnomain naut¬ 

tijaa ranfaifee, ja rutoilla taimaalliSta Jfää, että hän, 

tuten taiteSta muusta paljasta, ntpöS mätijnomain tur¬ 

miosta omaifeni marjelip. Diatta mitä tatfon tarpeella 

fetfi teljbä lasteni ja perheeni jäfenten puolesta, [itä tu= 

Ice minun teljbä taitfien ihmisten [ahteen. 0iiS moipi 

ja tuleetin triStitpn olla, ja hän mielellään outin, jä[en 

fitnä [euraS[a, eli tahtoo ja tunnustaa tuuluman[a tait* 

tien niitten aatemeljef[i, joilla tämä tunnustus on. 

Diutta raittiuS[euroja on toifeS[afin mertitpt[cS[ä 

olemaS[a, pait[i täS[ä plei[eS[ä. ?lljtaantmaS[a tyntniär? 

ryt[eS[ä tarkoitetaan raittiuS[curoilla ihmi[iä eri paifta= 

tunnilla, jotta elämäSjään noubattamat mpöSfin rnit= 

tiutta ja omat [iten tuon plei[en, henfi[en raittiusliiton 

jä[eniä [itljen nähben, että toteuttamat raittiuSaatctta, ftt* 

tcu tämäntin liiton jä[cnet, tai omat ainatin julfi[eSti 

[itoutuneet [itä noubattamaan, mutta tatfomat aatteen 

toteuttamista raatien erityisten [eurain perustamien ja 

olentaS[a olon tarpeelli[ef[i, joihin jä[enet[i rupeamalla 

pt[itpinen jnlfi[eSti [itoutuu raittiutta fannattamaan. itp- 

[ptään, moipifo ja tuleefo triStitpn tuttina, pait[i tuohon 

plepeert, mpöStin johoittin näistä, ttiitt [anoatjemnte 

paitalliS[euroiSta. DOaStauS tähän tp[pmpt[een riippuu 

olo[uhteiSta, outo [ellaitten [eura [pntpnpt to[itarpeen 

maatimut[eSta, miljin määrin [e hhtoätjyy helntaS[aan 

puhtaalle raittiubelle ja [imepbelle mieraita ainet[ia yn¬ 

nä ntoniaiSta muistutin [eitoiSta. 5Dn Ijuootattama, et¬ 

tä [amalla tamalla tuin triStitty, jota tyllä moi taittien 



friStittpjen fanSfa tuulua fiil)en pl)teifeen ^riStuffen 

firffoon, jota fäfittää taimaan ja maan, ja joilta jäfe^ 

niä „pffi ja fania .gienfi opettaa, miSfä itänä l;e omat; 

ja joitta on pffi 3umain> pfp faSte, pffi 2öapaf)taja, 

ptfi uSfo, ptfi tunnustus", ei tnitentaan jaata erinäifun 

feurafuntiin eti firttofuntiin nät)t>en tuutua mihin t)h= 

mänfä niistä, niin ei t)än liioin, enempää tuin futaan 

muu raittiuSaatteen fannattaja, jota tunnon mufaifeSti 

toimii, moi inisin raittiuSfeuraan t)pmänfä liittpä. ^ofa 

fitä maatii, potfce ihmisolennon jalointa olentoa omaa= 

tuntoa, ja letee tätä jofo aatteen liifanaifeSfa innostut^ 

fesfa, tai omat ihmishengen marfinaifet ominaifuubet l)ä- 

neSfä mietä heräämättömäSfä tilaSfa, joten hänen on 

mahboton tajuta ja fäfittää taitfia feiffoja, jotta täSfä 

fohbpsfa moimat fpfptnpffeeri tulta. 

3oS efim. raittiuSfeura on perustettu paiffafuunalla 

jo ennen oleman fiufaffi ja tufiStamifeffi, ilman tobel= 

lista tarmetta tai pätemää aihetta, ainoastaan lihallifen 

mielen fpnnpttämäin oiftujen feurauffeSta, ja joS fitä 

fettaifeSfa hengeSfä jopbetaan ja plläpibetään, eimät fcl= 

taifen feuran jäfeuet ole oifeutetut maalimaan friStittpä 

feuraanfa tuulumaan, joS fopta mäittämätfin raittiutta 

ebiStämänfä, eitä mpöS tunnollinen friStittp jaata fellan 

fen rppmän meljepsliittoon liittpä. -pppbän tätä 1)110= 

mauttaa etenfin niille, jotta omat holuftaat fppttämään 

friStittpä mälinpitämättömppbeStä raittius a a 11 e e f e e n 

nähben fiiiä fppStä, fun ei t)än fuulu fiihen tai tähän 

paifallifeen raittius f e u r a a n. On olemaSfa feuroja, 

joihin m o i tuulua ja joihin e i moi tuulua. Oarpeeh 

lisien mattiolliSten uubiStuSten fjarraStaja efim. ei moi 

tuulua anarfiStifeuraan, puolimatta, että hän moipifin 
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olla artar£i§ttert kanS[a pl)tä mieltä [tina, että uubiStuks 

fia taruittaan. 9kiin on kaikella alalla. — Otamme [eu= 

raamaSfa lähemmin tarkaSteIlak[entme 

s3JUllaiftl(c fenroiUe raittiugfeurau nimi ja tunnusta* 
annetaan? 

Sikäli kuin näkijään toiminnaSfa olemia raittiuSfem 

roja eli phbiStpkfiä tunnemme, moi ne pcruSolentonfa, 

aatteenja ja toimintatapan[a mukaan jakaa leimaamiin 

ryhmiin: 

1) Sellai[iitt, jotka luonteeltaan omat [ala[euroja. 

Jäfenekfi pääjentijenel)tona on [ito utua noubattamaan 

raittiutta ja [itä ebiStämään, etupääS[ä [euraan jäfeniä 

hankkimalla. SamaIIi[eSti näitten [atrain ohjelmaan 

kuuluu myöskin hymäntekemäifyyS, jäjenten keskinäinen 

auttaminen etenkin [airattS- ja kuolontapauk[iS[a. 

kouSta ja o[ak[i Jumalan [aitaakin niiS[ä joko käytetään 

tai ei käytetä, mutta maikkapa joitakin raamatunlaujeita 

käytetäänkin, Jumalan uubeSta [pnnpttämä §enki ei 

[ilti ole [euran toimia ohjaamaSfa, eikä [itä to[iteoS[a 

kaimatakaan. SnttnuS[anak[een itämät [eurat cimät 

hymäkfy kristinopin pbintotnntta: „Jlman minua ette 

moi mitään tel)bä". ,^okouk[et, [ääittöjen mukaan, omat 

pk[inontaan [nljetuita, mutta moibaan, joS [eura niin 

päättää, pitää joSkuS amonaifiakin. Jä[enten pitää 

[itoutua maitioloon ulkopuolella feuraa kaikesta, mitä 

[curatt piiriSfä tapahtuu. Omitui[ia, kristinopille mie- 

raita, [erentoneja käytetään uttfia jä[ettiä [euraait otet= 

taiS[a. £GeljeyS käytetään niin omitui[ella lamalla, että 

joS pkfikin „ntuSta pallo'' c[int. 300 malkeait of)eS[a, jot* 

ka ehbokkaatt hymäkfymät, on annettu (antaja muuten 

[aa itje ppfpä }alaS[a), ei kokelas moi [euraan päästä. 
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hiäin mirfjeeton ja luotettava on jettratt oma jäjenistö! 

Säänlaatnijia raittiuSjeuroja fuomalaifen taajamme feS= 

fuubeSfa ei, tietääf jemme, aurataan tätä nytpä ole. 

2) On raittiuSjeuroja, jotta fäytännöSjä omat julfu 

jia, mutta teoriana fifältämät muutamia ebellä maina 

hm jeuran olentoon fuulumia ominaijuuf jia, ejim. tnm 

nuSjanan ja fuljetut fofoufjet, mutta joita paitji pibe= 

tään, jääntöjen mutaan, myöSfin amonaijia fofoufjta. 

htufoufjeen ja jumalan janaan ttäUben ollaan, ainafin 

fäytännöSjä, jotenjafin jämällä faunalla, fitin ebellä 

mainitut jeuratfin. ©alaijuuSjitoumufjia marjinaifcSja 

nterfityf jeSjä ei jäjeniltä maabita. ©ijäänotettaiSja täy¬ 

tetään jonfullaijia jevemonioita, mutta friStillifyyttä 

louffaamaa ei ntiSjä ylipäänjä ole, joS main jääntiä jä 

fäytännöSjä noubatetaam — Säilä pohjalla omat ylu 

päänjä Slmerifan juotnalaiSten raittiuSjeurat. SunnnS= 

janafin on ejim. ©. k. hi. höeljeysfeura jättänyt ja jiten 

poistanut itjeStään taiten jalajeuraijunben leiman, jillä 

juljettujen fofonStcn pito jellaijenaan ei ole mitään ja* 

lajeuraijuuben tuntomerffi, jellaijia fofoufjia omat friS> 

titytfin pitäneet alfuajoiSta aSti. kieltämällä jäjeniltään 

ut)fapelin ja tanSjin ja mieliin teroittaen muita jääbyllh 

jiä maatimufjta, on tällä faunalla olema jeura tai ytj? 

biStyS jelmäSti tunnustanut tarpeellijefji jimeellijiSjä 

amuiSja felyttyntijen ylipäänfä. 

3) hötelä on raittiuSjeuroja fotonaan yfyteiSfunnah 

Ujella pohjalla, jefä periaatteejeeu että täytäntöön nälp 

beit. ^öjeniä otcttaiSja ei täytetä minfäänlatjia ferento* 

nioita, jifji liitytään paljaastaan nimenjä jeuran jäferu 

luetteloon antamalla, lupausta, tunnuSfanaa tai nuttu 

ta jellaiSta ei ole. fofemat pyjyä raittiina ja 

raittiutta ebiStää yffittomaau järjen ja fofemuffen jaa* 
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muttamia pamaintoja juoppouben papeeita huomioon 

ottamalla, ja foettaen fanifaipmiStenfä järfeen ja pa? 

mainioon metoamalla peibän mafanntuffcenfa mailat? 

taa. Jäfeniltä ei fielletä mitään maata lain mäfijno? 

main miljelemiaea. Stoimoifa jaaba fenran fofouffet 

maiptelemiffi ja mapbollifimntan miepättämiffi, ja eten? 

Iin auorifoa niiifä fitcn miiptpmään, panemat tällaiset 

feurat tamallifeiti toimeen n. f. Ilmoitteluja, nnorifonleif? 

fejä, näytelmiä p. tn., jopa tanifejafin. ItSfonnoIlifelta? 

fin f annolta faapt jiellä raittiubeita pupua, jofa niin 

painaa, mutta uSfonnolltfuutta ei ole marfinaifeiti tav? 

foitettu fenran toiminnan ja tpötaman popjaffi. £ällä 

fannalla omat ufeimmat raittiuSfeurat 0uotneöfa. 

4) £opuffi tapbomme pupua friStillifiitä raittiuifeu? 

roisto, maiffa niitä tofiteoifa lienee ppmin mäpän. 5rt 

tämä on luonnolliitafin, fillä tobella friitillinen raittius? 

feura on niin läpellä marfinaiita, tobella friitittpä f e n? 

rafuntaa, että fellaifet jäfenet, jotfa fellaifen fenran auto? 

boitaifimat, tuifin fatfoifimat tarpeellifeffi muun nimi? 

fenä ppbiitpffenä, paitfi feurafuntana, eritpifiä laupeu? 

ben töitä, juopponben fapleiita pelastamista p. m. par? 

joittaa. Elimeen fatfoen tällaifia ppbiStpffiä fnitenfin 

joitafin on, efim. täSfä ntaaSfa n a i § t e*n f r i S t i 11 i? 

n e n raittiusppbiStpS, jota paitfi ainafin (§ng? 

lanniSfa on, fifäläifett forfeafirfon eli maltiofirfon fan? 

nattama friitillinen raittiuSppbiitpS, jopon moipi fuu? 

lua jäfeniä fumpafeStafin fnfnpnoleSta. — kriitillisten 

raittiuSfenrain jäfenten tunnuifanana on, joi pe main 

fitten fitä fäptämtöSfä nonbattamat, että faiffi tpömme 

tapaptnfoon §erran fanifa, pänen nimeifään ja aroni? 

laan. §e pitämät maita filloin pelaituffen juoppou? 

benfin papeeita täpfin marmana, fun omat faaneet lait? 
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genneen .ftriStuEjeit ristin juurelle jofybatetuEji, tuntien 

pelaStuStpönjä puolinaijeEji mielä filloin, Eun finnin Eaf); 

leijiiu Eietoulunut nurin joStaEin jännistä on mapatthu 

nut, mutta on mielä toisten orjana. §eibätt ntieleSjään 

joi aina itämät raamatun janat: piimän uSEoa on mah- 

boton Eeluurta Jumalalle", jcEä: „Eai££i, ntiEä ei ole uS= 

EoSta, on jpnti", ja jiEji tjeibän lopullijena päämäärä* 

itään on jaaba juoppouben, Euten muittenkin jpntein or= 

ja perEeleeit mallasta Jumalan lasten tobelUjeen mapau- 

teen jaatetuEji, jaaba £)änet Jumalan janan ja jaEra 

menttein maiEutuEjen alaijeEji, jaaba I)änet jeuraEunnan 

iotijeEji jäjeneEji, janalla janoen: E r i S t i t p E j i. — 

£äSfä onEin EriStitpn aate raittiubcSta ja jcu lopullijeSta 

moitoSta ja jen muEaan Ijän toimii ja tpöSEentelee, ol¬ 

len maEautettu jiitä, että l)än jilloin ja ainoastaan jil= 

loin Jumalan tat)toa täpttää ja totijella raEEaubella lä¬ 

himmäistään Eorjaa. 

JoS jiiS EriStittp tamalla tai toijella, eritpijen jeuran 

perustamalla, tai jo perustettuun liittymällä, luulee rait* 

tiuSajian ebiStäntijeEji juuremmalla meneStptjellä moi= 

manja maiEnitaa, Euin ilman erityistä raittiuSjeuraa, 

Euten eriEoifiSfa olojufjteiSja tobella ajianlaita onEin, 

ei raamattu hänelle täSjä juhteeSfa mitään esteitä pane, 

joS jiten toimeen jaatu tai jo olentaSja olema jeura 

main on, joEo puhtaasti EriStitlinen, tai, maiEEapa ei 

EriStillinen oleEaan, mutta EuitenEin jillä pohjalla ja jär* 

jeStpEjellä, ettei je jeurana harjoita, eiEä EjymäEjp mi* 

tään epäEriStilliStäfään. JoS taaS jeuraSja jotain jel= 

laista aletaan jallia, jota Jumalan jana Eieltää, ja joSta 

herännpt omatunto jppStä pahentuu, tulee EriStitpn, Etu 

teit hän luonnollijeSti teEeeEiit, jäjeniä maroittaa. JoS 

maroituEfet näpttäptpmät teljottomiEfi, jilloin tuntee hän 
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luonnollisesti olerucmfa pakotettu feuraSta eroamaan, 

ftllä fiinä ppfpmätiä moiSi f)än antaa papennutfen ljar= 

johtajille aihetta luuloon, että ei fpSpmptfeSSä olemat 

paheet ja niistä fiinni pitäminen Sittenkään niin maaral= 

lista fait otetaan. Seuraan tuulumaltatin moi t)än 

jilti olla asianomaisille neumotSi jo a mutSi, mutta hän 

ei moi meljenä tpöStennellä niitten tanSfa, jotta t a I) a U 

taan t a f) t o m a t „maeltaa jumalattomain neumoSja 

ja istua, tuSSa pilftaajat istumat". 

JoS tpSpttäijiin, millin ebellä luetelluista raittiuSjeiu 

roiSta friStittp tppuällä omallatunnolla moi fuulua, niin 

on maStauS mielestämme, eitä jellaijiin, jotta omat puh¬ 

taasti triStillijellä pohjalla ja Siinä henpeSSä tpöSfentele- 

mät, Sii^ 4:Sfä fopbaSSa mainittuihin, tuitentin Sillä ebeä 

IptptSellä, että jäSenillä on Sama uSfonnolliuen matam 

muS. -JJtpöS moi hän, mielestäni, tuulua 2 ja 3 toi)- 

tmSja mainitunlaisiin Seuroihin, ebellptptSellä, joSta äS= 

ten puhuimme. £upaufSen tetemh'een näl)beu on tuitem 

tin moni fitä mieltä, että henfilöiltä, jotta jo entuubeSs 

ta tunnetaan taatusti ehbottomuuben miehitji, ei tamal= 

lista lupausta maabittaiji, maan Sen Sijaan annettaisiin 

heibän omin Sanoin tefjbä Seltoa, mistä fpp^tä Seuraan 

liitpn, maittapa olenfin muuten jo pittät ajat ehbotonta 

raittiutta noubattanut. Onhan tatjottu luonnollisen 

hienotuntoiSuuben maaliman eritpiStä lupauStaamaa 

täptettämätSi jo niitätin marten, jotta joSjatuSja jeuraS= 

ja jo ennen omat lupautfen tehneet ja jen rittomatta pi= 

täneet. jtltöön jaS turhamaisuutena pibettätö Sitä Seih 

taa, että triStittp, jota on Jumalan faSmoin ebeSjä jo 

tupautSenja tepnpt tuntee ristiriitaisuutta fiinä, tun pä= 

nen pitäiSi fanSSaihmiSilleen tepbä lupaus, jonta tautia 

pän tulifi itäänhän mitättömätSi tai riittämättömätfi tun- 
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luistamaan enttfen Iupaut[en[a ja tantanfa raittiuteen 

näpben. — tällainen pienotuntopuuS on pelpoSti }elitet= 

tämiS[ä, mutta jittentään ei lupaufjen tetemifen tarmitfe 

cStää triStittpä railtiuS[euraan liittpmäStä, joS main on 

muuten mafuutettu, että feit fautta moi jotakin peittojen 

meljien tofi ppmätfi maifuttaa» 0illä raamatun ma^ 

täistä ci [ellapen lupaufjen tefemijeSjä ole, ja hm muiS= 

tau, että meljeni pelastus ppben ainoanfin [punin orjat 

lifeSta palioelemijeSta on falliSarmoijempi hiin minun 

pfjitpinen tunteeni, [illoin oten mielelläni mnlmiS oman 

meljeni pp mätti uhraamaan, joS main moin fiitä ma* 

tulitettu olla, että jumalan hmniaSta ei tule mitään up= 

ratuf ji. 

llReibäufin aitanamme ja meibäntin [uomalaijen 

tanfan feStnnbeSja on [iiS raittiuSjeuroja, joitain friStit* 

tl) tiiltä moipi, omaatuntoaan lonftaamatta tnulna, 

mutta on mpöS [euroja, joipin pän ei moi taulua, mie^ 

läpä moipi olla [efiit oletus mapbollinen, että olo[ul)teet 

ja [eurain oma luonne maitnttamat, että triStittp ei moi 

ollenfaan raittiuSjeuroipin tnulua, 0ellai[ia omat ejinu 

[alajenran tapaijet raittiuSjeurat. TriStittp ei moi [itou= 

tua lnpant[iin, joista ei tiebä, inisin ne minua melmot- 

lamat, eitä l)än mpöSfään moi täjittää, niitji puptaaSti 

[imeellifiä a[ioita pitää [alaS[a poptia, pupumattafaan 

[ala[eurain [eremonioiSta ja muista omituijuutfiSta. §p= 

mää tepbeSjään ei triStittp moi panna tpnttilään[ä ma= 

tan alle, tietäen [iten menettelemänfä sjJteStarin[a n e m 

moa maStaan, jota [anoo: „taitti teibän toimenne ol= 

toot jultifet". SQtuun laatuifiSta [euroista, jotta eimät 

an[ait[e ja joille triStitpn ei [omi antaa tunnuStuStan[a, 

olemme jo pupuneet. 
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Riutta onEo EriStitpn, raittiuSfeuroiSfa mapbollifeSti 

mallitfemiSta epäEopbiSta puolimatta, mieläpä fittenEin 

maiEEa näEee, ettei moi niibeit poiStamifeEfi mitään mai= 

Euttaa, tarpeellista nupin Euttlua, ja onEo fiiS pänen 

maStenmielifpptenfä täSfä fupteeSfa fettrauS fiitä, että 

pän ei Eäfitä, mitä melmollifuuS ääneltä maatii? .RoSEa 

tämä ntielipibe ttpEpään, etenEin meibän Suomalaisten 

raittiuSmieSteu EeSEen, feEä EotU että täSfä ntaaSfa, on 

jotenfaEin pleiStä tai atnaEin tifeitt Euulee fitä efiin tuota* 

man, tarEaStamme tätäEin afiaa, plläoleman pptepbeSfä 

lä pe mm in. 

Re ebellptpEfet, jotEa epbottomaSti m e l m o i t* 

t a to a t EriStittpä, pänen omasta maEaumuEfeStaan 

puolimatta, raittiuSjeuroipin Euulumaan, olifimat, joS 

niitä tofiteoSfa olifi olcmaSfa, mielestämme fifältöönfä 

näpbett etupääSfä feuraatoaa lajia: 

1) RaittiuSfeuran (aptaammaSfa merEitpEfeSfä) ui* 

Eopuolella ei ole tobelliSta raittiutta — fiiS EuEaan ei 

moi olla raitis, joEa ei Euulu joponEin tällaiseen jeuraan. 

2) RaittiuSfeuran ulEopuolella ei moi raittiuSaatteen 

ppmäEfi meneStpEfellä tpöSEenncllä — fiiS EriStittp ei 

tooi täpttää melmollifuuEfiaan, EanSfaipntifiinfä näpbett, 

ellei Euulu raittiuSfeuraan. 

OnEo noita'ebellptpEfiä olemaSfa? Oi, ciEä fitä Eu¬ 

Eaan ajattelema raittiuSmicS mäitäEään, ja joEa fen te- 

Eee, on htrpamainett intoilija. 

Riutta moibaan mielä olettaa, ja itämät oletuEfet 

omatEin pleifempiä, että 

1) RaittiuSfeuraan liittpmättä ei moi EuEaan felmäS* 

ti EanSfaipmifilleen ofottaa, että on epbottontan raittius 

ben noubattaja ja puoltaja — fiiS EriStittpEään ei ole ti* 

laifuubeSfa EriStillifiä amujaatt ofottantaan, tai jättää 
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pän tanSjaipmifenjä epämarmoifji, parjoittaafo hein 

niitä tai ei, ellei pän fuulu raittiuSjeuraan. 3a 
2) sDte peitot if>mifet tarmitjemme toinen toimeltamme 

m ab to istunta, nenmoa ja opjauSta, moibatjemme jon= 
tun ppmeen parjoittamifeSja olla ppjpmäijiä ja ebiStä* 

mijeSjä paremmin meneStpä, ja raittiuSjeura on juuri 
tällainen pStämppSpiiri, jopon fuulumalla pfjitpinen 

moipi ppmäin maifutuSten alaijuubeSja olla, ppmeen 

palmelutjeSfa mataantua, ebiStpä ja mapmiStua, joSja 
pän „on löptämä pitämiä faifiSja maaroiSja" — jiiS 
fnn ei raittiuSjeuraan fuulu, t)än ei ole mapbollijuubeS= 

ja raittiuSppmeiSjä mafaantumaan. Sällaijia oletutjia 
on tobella olemaSja, ompa moni niihin niin piintpnpt, 
ettei niittään tojijeitat jaa päntä niistä l)eltpmään. .Ctoe* 

tanime jen tätiä Infijalle ojottaa, että maittapa ebellä 
mainituiSja oletutjiSja onfin jotu määrä totuutta, pitää 
je tuitentin paiftanja noin joipinfiu jeitfoibin ja olos 

jul)teijiin näpben, eitä juintaati ole epbotonta ja jellaije= 
naan foSfe taittia iputijiä. 

Sanomme cnjitjitin, että ihminen moipi raittiitji tul* 
la ja raittiina olla, fnn §erran peitti jaa laineen janan 

tantta tojiteoSja maifuttaa. 28aif£apa l)äit ei teefään 
raittiuslupausta erinäijiSjä jeuroiSja fäptännöSjä ole= 
maila lamalla, ei f)än jilti täpän fpfpmptfeen näpben 

ole epäröimällä tai välinpitämättömällä tannalla. Sillä 
peräpfjeSjä fnn jpnti ipmijelle jpnnitji tulee, näfee pän 
ntpöS mätijuomat, ja jitä elämämmin, mitä jpmemmälle 

oli niitten maltaan uponnut, perfeleeu mälifappaleitji, 
joilla l)än, monien muitten paulainja opeSja, jieluja 
manfibuoneejeenja pppbpStää, ja jitji tulee pänelle l)alu 

ja pprintö jiitä petteStä jaotta, futt jpnti pänelle jpnnitji 
ilmeni, mäfijuomia farttaa, futen muitatin jpntejä. Jgän 
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on täten tullut tepneelfi raittiuSlupaulfen, jota pän Ipllä 

ei omalfi tpölfeen lue, maan ^nntalan tpölfi päneSfä, 

ja Jumalan amulla pistää pan tätä lupaustaan uStol? 

lifeSti täpttää, rukoillen, että Jumala marjelifi päntä 

liufaulfiin lanleamaSta, ja eStäifi päntä, ei ainoaltaan 

jnopponben fpntiin, mutta ntpöS mipintään muupun? 

taan fellaifeen lanleamaSta, mitä tuottaa papennuSta 

itfelleen ja lanSfaipmifilleen ja päpeää Jumalan nimelle. 

^riStillifppS, joS fe terran tofiteoSfa on ipmifeSfä 

pallitfentaSfa — ja fellaifeSta IriStillifppbeStä ainoat 

taan pupetta moipi ollakin — fifältää fiiS itfcSfääu tai? 

Ien fen, miniä raittiuSaatelin fifältää, jotamaStoin taaS 

raittiubeSta paljon puuttuu fitä, mitä plfinomaan Iris? 

tillifppben piiriin luuhut, ja on luotcttamana apuna £ai= 

leSfa fimeellifeSfä taiSteluSfa. (Sitä ptfitpiuen tarmitfee 

feuraa ja pstämiä tällaifeSfa taiSteluSfa, ja että nteibän 

tulee toinen tointamme neumoa ja opjata, fe on totuus, 

jota maataan ei f omi tepbä muistutusta. 'Uhitta paras 

tuli taitiSta on Kristus ja paraS raminto tämän maail¬ 

man erämaata mattateSfamme on fielutlemmc pänen fa? 

nanfa ja fatramenttinfa. ©iitä fppStä palajaa IriStittp 

ennen taittea feuratuntaa ja niitten armolapjaiu nautti? 

niistä, jotta Uristu S on feuratunnallenfa, jopa plfinään 

feuralunnallenfa antanut. — 3Jlutta tällä pengelläpä 

muita jäfeniä eläppttäälfeen pitäätin juuri IriStitpn rait? 

tiuSfeuraan liittpä ja fiellä toimia ja tomerina olla, f a? 

not finä. ©Iloon menneetfi, mutta en fittentään luule, 

että olet oiteutettu päntä tumalla tai toifella palotta? 

m a a n, fillä IriStitpn elämää ei opjaa pattolait, loSta 

pän on jäfen totisten mapaitten lasten maltalunnaSfa. 

fDliptn pän omantuntonfa mutaan ei moi mpöntpä, fii? 

pen et faa päntä palolla, enempää tuin poutututfilla? 



kaan. §än moi yljbeSfä tai toifeSfa kyfymykfeSfä erely 

tyä, mutta filtx et ote oikeutettu l)äntä tuomitfemaan. £ee 

uitu loaöta fitte, kuu enfin olet pääSfyt tuanuuuteeu [iitä, 

oletko itfe täybellinen. — Uhitta minä eu olekaan kriStih 

tl), [anot finä, älköön minulta [iiS komin paljon maabih 

takokaan, ainoastaan kristittykin moipikin main olla 

täpbellinen. SEBaStaamme: UJlikfi fitten, ystämäni, et ole 

kristitty? yjcikfi et tunnusta JjeefuSta SBcipafjtajakfefi 

fynnin ja kuolon mallasta ja autitaakfi tekijäkfefi? 0a= 

laako jumala tai onko l)än falannut jotain finnit a, 

jota l)äu muille antaa? ©ikä tie 3fän kotiin olekaan 

amoiit f i n n 11 e? UöarmaSti fe on; kutfu kuuluu finnin 

le, kuten kaikille muillekin: käykäämme ebeS uSkallukfeb 

la armoistuimen tykö, mutta ef)käpä et taf)bo kutfua 

kuulla. näin on afia, et [illoin ole kelmollinen kriS= 

tityn opettajaksi, Ijänen päin mastoin on olyattama ja 

neumottama finua. 

$ulee muuten ljuomata, että kun kristitystä on pufje, 

meillä on jamaSfa piilee itjmifiStä, joilla maikkapa omah 

kin ^erran armon moimaSta uubeSti syntyneitä, kuitem 

kin on inhimillisiä ominaifuukfia, fiiS majamuuttäkin 

kaikkien afiain täybellifeSfä ymmärtämifeSfä (1 ^'or. 13: 

9—12), ja joS ibeaalikriStityStä ykfinoniaan tabbotaan 

puljua, [illoin täytyy puheen koskea Kristusta ykfinänfä. 

To niin, mitä Kristus tekifi, [e on fjymä ja tarpeellinen, 

ja [itä aina ky Jy m me, kun tekojamme ja toimiamme tuh 

kimnte ja muita armoStelemme. ©uoStuifikotjan l)än 

m il) in raittiuSfeuraan Ijymänfä liittymään, moimme [iiS 

kyllä kyfyä, ja tamallifen raittiuSlupaukfen tekemään ? 

Xutki tätä lukija itfe, 3unin^an ia omantuntofi ebeSfä. 

Ulil)in tulokfeen tämän kyfymykfen ratkaifu [imit [aattoa* 

fin, luulen kuitenkin finun oleman kaitSfani famaa mieltä 
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fiinä, eitä maittapa Vapahtajaamme fpptettiinfin „min 

nau juomariffi", ei fitti futaan moi, eitä jaata maatia 

§äntä j ä f e n e n ä raittiuSfeuraan fuulumaan, ofot* 

taaffeen, että §än raittiutta harrastaa. §änen oppinfa 

ja etämänfä tobiStaa fen ntuutenfin. Difea raitiiuSjäfen 

rufoilee tpllä, että 3eefuö °Kp raittiuStpöSjä ja mpöS 

ptfitpifiSfä feuroiSfafin, hengeltään [itä hollitfemaSfa ja 

miifaubeltaan neumoja antamaSfa, mutta maatia t)än 

ei jaata. 

SXtutta mitä ei moi $ristuffeen itjeenfä näEjben maa¬ 

tia, jitä ei moi hänen faarnaajiltaanfaan maatia. §äti 

on antanut opetuStapfitleen neumon ja fäSfpn, että i)cU 

bän tulee EaifiSfa .jpäntä feurata. tiliinpä fiiS, fun ajat* 

telemme profeettoja, emanfeliStoja ja apoStoteita, emme 

mitenfään jaata epäillä fjeibän tppoää tahtoaan faifiö* 

ja juhteiSfa parhain päin maifuttaa, maittapa mannuin 

belta tiebämmefin E^ex^tä, että he eimät ole raittiusfeuro* 

ja perustaneet, tai fellaifiSfa Jeuroisfa jäjeninä otteet, 

©iitä huolimatta omat t)e moimaffaaäti puhuneet, m uit* 

ten jpntien opeSfa, mpöS juoppouben jpntiä maStaan, 

ja omat raittiuteen ihmijiä fehottaneet. 3a onfin jo* 

taijen friStitpn tet)tämä, ja niin tobetlinen friStittp tefee* 

tin. tRaamatuSja on jifji paljon juoppouben fpnniStä 

ja jen harjoittamijen feurauffiSta maroitettu, että tunnot* 

linen jeurafunuan opettaja efim. ei moi taimin tpöbä 

melmollifuuttaan tämänfin paheen itmituomifeSfa. — 

§än jiitä puhuu tuntien metmottijuuben jefä raffauben 

itjeään jäljen maaliman, jämältä fun hän antaa milpit* 

tämän tunnuStufjenfa taitelle matamalle raittiuStpälle 

ja tefee parastaan faifetlaijen jimeettijen tpön ebiStämi* 

jeSjä jiinäfin tapautjeSja, maittapa taiffi tpätomerit en 

mät tobellifia fristitpitä otetaan. 
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Sokeroikoon fiiS jokainen kriStittp meStarinfa nett> 

luoa nonbattaa, eitä fyän tobella oltfi maan fuolana ja 

maailutanmalkeittena, ja että kätten elämänfä olifi kaikille 

näkpmäriä efimetkkinä puhtaasta raittiubeSta, fekä hänen 

puf)eenfa ja opetukjenfa fuolana juoppouben ja nutun 

fpnninntäbännäifppben ebkäifemifekfi. 

©bellä janotun jol)boSta toimoifin lukijan oleman 

fanejani pkfimielifen feuraamiSta feikoiSta: kriStittpä tu= 

tee jo kriStittpnäkin tobellifena raittiuSmiehenä armoS= 

telia, ja miSfä tl)mifet omat tobellifia kriStitpitä, et fiellä 

raittiuSfeuroja ollenkaan tarmita. Oobellifikfi kriStitpikfi 

taas moi meitä pkfinään kolmiphteinen ^jumala fattam 

fa ja fakramentteinfa hautta tebbä, ja fe laitot, joSfa 

päit on lamannut meiSfä tämän maikuttaa, on $riStuk= 

fen feurakunta, eikä minkään muunntmtnen ptjbiStpS. 

SCftiSfä kriStitpitä on niin paljon, että be moimat 

ntuoboStaa marfinaifen feurakunnan, jonka piiriSfä Jm 

malan janaa jaarnataan ja fakramenttejä jaetaan, ja jo* 

f)oit kuulumalta benSen täpbellinen uubiStuS on nml)- 

bollinett, ei tule pitää outona, että kriStittp toimoo ja 

haluaa, että kaikki fjänen kanSfaibmifenfä tulijimat, en¬ 

nen kaikkia, ^riStukfen feurakunnan elämikji ja totijikji 

jäjenikji, tekijimät parannukjen kaikilta fpnneistä ja tu= 

lijimat liskon kautta ^riStukfeen iStutetuikfi, ja että l)e, 

tätä jilntämääränään pitäen, eimät moi aina käjittää, 

inistä fppStä raittiusjeura on tarpeellinen ja ntikfikä ei 

jettrakunnan piiriSfä moi harjoittaa kaikkia niitä fimeelli 

jiä hbtoeitä, joita raittiuSfeuraan liittpmällä fuoStutaan 

harjoittamaan. Onhan tämä käfitpS ja roakaumuS täp* 

fin phtäpitämä 3eeflt^fen oman käSkptt ja neumon kanS= 

ja opetuSlapfillenfa: „©tjikäät enjin Jpmaalan maltakum 
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taa ja fjänen manhurSfauttan(a, ja niin teille fitten taifti 
muutin annetaan". 

Sfttäfä taa^ ei ole feuratuntaa olemaSfa eitä jitop* 
pouben ja muun jen ol)eS(a harjoitetun törfeän elämän 
tätiä näp oleman mal)bollifnntta fitä aifaanfaaba, fiel- 
lä mieleltäni on niitten nimenomainen melmollijuuS, joi* 
ta afian muita fanSjameljiään paremmin ymmärtämät, 
toettaa raittiuS(euraa aitaanfaaba, ja tällai(eS(a \)X)- 

mäS(ä ja tarpeellifeSfa pyrinnössä tulifi triStilliSmielisten 
hentilöiben olla etumaifina. — ©tentin on tämä tarpeen 
meibän 3lmerifan (uomalaiSten omituifiSfa oloiS(a, mi§* 
jä on mätään iaarnamielpä, ja niin ollen marfinai(en 
(eurafunnan ja feuratunnallifen tpön aitaanjäaminen 
fiitätin (ppStä on maiteata. ^Säärin näin ollen täfittää 
(iiS me!molli(uuten(a fe, jota ei, pahennutun (elmäSti ta* 
juten, rpl)bp fitä torjumaan afeilla, millä parhaatji itä* 
tee, ja joita täyttämään parhaiten fptenee, fun ajeet 
maan omat (punin (aaStututfeSta puhtaat. 

'IftuiStatoon (iiS friStittp maroa, ettei tallia mapau* 
tenfa tulifi määrin täptetptji, ettei hän jää $riStuf(en miina* 
mäeS(ä joutilaana feifomaau, maan tetee tpötä, apferaa 
tpötä fitfi, tunneS päimä maltenee ja tointähti (pbä* 
miSjä toittaa, ettei ole lemiitan tai (en papin taltainen, 
jotta tämimät 3er^'°n tien miere§(ä mataaman puoli* 
tuelleen ol)it(e ajatellen Mainin tamoin: „olenfo minä 
meljeiti martija". 

il'p(pmpt(eStä, jota täten olemme fäjitelleet, on eri* 
näi(iä mielipiteitä meibäntin 5lmerifan Suomalaisten teS* 
ten olemana. Xerme ajatustapa ja (en plpeybeSjä täp* 
mä maltillinen ja asiallinen armoSteht, milloin näitä ar* 
faluontoijia ajioita tirjoitut(iS(a tai puheiSfa (attuu tuu* 
lemaan, näyttää tuitentin plipäänjä teStuubeS(amme jo 



oleman moitolla, famalla Jun Eopeilemat ferSfauffet ja 

[opimattomat tuomiot omat pl)ä [elmemmtn [prjäätt 

mäiStpmäS[ä. — £äpbellineu [opufointu eri ajatustapani 

mälillä moipi fuitenfin maSta [itien [pntpä, fun tullaan 

[elmiiän maEaumufjeett [iitä, että [imeellifet pprinnöt 

omat fypmiä ja anfaitfemat mpötätuntoi[uuttamme ja 

fannatuStamme [iittäfiu tapanf[eS[a, maittapa niitten 

[pbäntis[ä, jotta näitä pprintöjä omat [ilostuneet faunat* 

lamaan, ei oietaan mielä .gierran §enc^en tobellinen ma* 

lo pääSfpt fpttpmään, ja fun toi[elta puolen muistetaan, 

että raittiina oleminen ja tpöStentelp raittiuben ebiStä* 

mifef[i, ei ole „jaIoin" ja „tärfein" pprintö, mitä il) mi* 

fcllä tulee olla, maan että tallein ppriutömme faifiSta 

on [e, „että $riStuf[en moittaijin ja t)änes[ä löpbeitäiftin". 

0e raittiuSmieS, jota [anoo: „en minä tarmit[e firf* 

toa, minä tuuliin raittiuS[euraan", on erefjtpnpt, ja joS 

l)äneen tämä mieli on [euraSfa istutettu, on [ellainen 

[eura [pppää f)änen fabotuf[een[a. 0amaten puuttuu 

[iltä friStitpItä, jota moi olla mälinpitämätön [iitä, mi* 

ten [urtea on fanS[ait)mi[eni elämä niiutauan fun l)än 

ei ole tobellinen friSiittp, raffautta ja [en pf)tepbeS[ä [en- 

raamaa toimintaa, jota tal)too faifille faifef[i olla (fun 

tämä lau[epar[i oifein täytetään), että jonfunfaan .^riS* 

tut[elle moittai[i. — ^äfjemmä [iiS, pl)ä lähemmä totista 

friStil!i[ppttä raittiuS[euraimme toiminta; pl)ä elämäni* 

pää pprintöä faifiS[a, jotta ^!riStuf[en nimeä tunnusta* 

mat, tpöS[ä ja toiminnaS[a uSfonfa aioua ojottamaan, 

tämä olfoon, ei fäSfp tai maatimuS, maan [pbämemme 

Ihaili omas[a elämäS[ätnme ja päämäärä, jol)on it[e tn* 

fin tahtoo olla pprftmäSfä, 0iten ainoastaan moimat 

ennaffoluulot, tuten öi[et uSmat poistua, jotta mat' 

futtamat, että raittiuSafian ajami[eS[a, tuten moniSfa 
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muiSfatin tpfpmptjiSfä fpntpp riStiriitaifuuEfia niittenkin 

levien, jotta muuten afiait tärEepbeStä ja tarpeellisiin 

beSta omat täiselleen ptjimielifiä. 

Pullia moiji mielä pptä ja toista tästä aineesta, 

maan fun tuttiStelumme on jo näintin pittälle menpnpt, 

niin päättpföön jo täf)än. — lopetamme toimolla, että 

lutija ei ole fäälimätön armoSteluSjaan, muistaen, että 

£ai££ia tppbpttämää rattaifua tästä fpfpmpfjeStä ei £m 

taan tieboSja ja pmmärrpEfeSfä majama ifpniSlapji ppS* 

tp antamaan. 3uma^a ^ie !eu bulletin maloista moi. 

^Painajaamme loputji mieleemme apostolin neuloo: 

„% e l) £ ä ä t £ a i £ £ i n a p i f e m a 11 a ja £ a m p* 

paile matta, että te o l i f i 11 e l a i 11 a m otto* 

m a t ja pjfimataifet, nuhteetta m at 3 lls 

m a l a n l a p f e t p a l) a n e l £ i f e n j a n n r j a n 

f n £ n £ n n n a n £ e S £ e 11 ä; j o i b e n j e a S f a te 

paiStafaat n i i n £ u i n £ p n 11i1 ä m a a i U 

m a S f a että te elämän f a n a S f a p p f p 11 e; 

minulle ^riStutfen p ä i m ä n ä f e r S £ a a= 

m i f e £ f i, etten minä 1) n f f a a n j u o S f u t 

o l i f i, eli turhaan t p ö t ä t e p n p t " (^3f)il. 2: 

14-16). 
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SBfcatötm otatti Helenittä. 



^xi&txtyn ful^öe raittutofmroiBm. 
kirjoitti iyjrtiolcri iUJrttti A>elcuiuo. 

(Saanut II:n palEinnon to. 1901 EicjailijaEtlpailuöfa.) 

Sojriifo friätittjn fuulua raittiuSfeuraan? 
„(§itä maraSten, eitä almetten, eitä j u o m a r i i- 

t e n, eitä piltfaajitten, eitä raateliain pibä Jumalan 

maltatuntaa perimän" (1 $or. 6: 10). 

„0e on Ijpmä, etteS liljaa1) jöiji, että mtiniä joifi eli 

{otatin, josta meljeS louftaantuu, laitta pahenee, elittä 

fjeitotji tulee" (91oom. 14: 21). 

•Itämät fatji raamatunlaufetta fijältämät täpbellifen 

ja pätemän maStaufjen otjafteeSja mainittuun tpjpmpf= 

jeen, 

sJhjtpaitainen tieteellinen tuttinani näpttää, että alto= 

IjoliSmi on juurin ijfjteiStuunallinen palje meibän päi= 

minämme. „9Jtelfein taifti pljteigtuntatojpmpffet jifäl= 

tpmät nijtpääu altoljolitpjpnnjtfeen", fanoo maanmilje= 

IptjenjapleiStentöiben ministeri 93el(]iasja be 33rutjn.2) 

^tlastotiebe laStee, että laitti jo bat .CsuropaSfa 

19:nnen mitojijaban tulneSja meimät forteintaan 7% 

1) Uhrilihaa nimittäin, joesta täsjä on fpftjmttet. 

2) l$n rt)i)bp täeifä tähteitäni luettelemaan, Eun fe ottaifi liian paljon ti; 

laa ja Eun afianharraötaja on tilaifuubeöfa tarEempaa felEoa faamaan ai 

Eol)oliEpjpmpffeötä teoEfeefani „'JUEot)oliEpfpmpö. Soiioloofliö=tilaötotie- 

teellinen tutEimus", jota näihin aiEoihin ilmeötpp Xöerner Söberftvömin 

EuötannuEfella iporiooosSfa. SEeoffen filouluEu noufee noin 400:aan, ja 

hinta tulee olemapa 1 boliariit toaiheilia ilman po^timaffua. 
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miljoonaa ultria, joita faatuimat fobaSfa, fuolimat Ijaa? 

maistaan ja fotarettillä Saarnista taubeiStaan. Säilän 

tuloffeen tulee jatjalatnen jotamäen plilääfäri $ r ö licl). 

DPluut tutfijat, eftm, o I b, DPI u II) a 11 p. m,, tulemat 

alempiin lopputulotkin. 

DOBäfijuoman, a!fol)olin, uf)ria ©uropaSSa on maEp 

botonta tarfoisfa lumitiöja laSfea. iöirallijet tilastot 

omat täSSä fufyteesfa enimmätfeen macjin matlltnatfet. 

Säätärit ilmoittamat tuolemantobiStufjigja useimmiten 

ainoastaan fen iaubinmuobon, jol)on mainaja on fuol? 

lut, mutta jättämät mainitfematta, että tauti on johtunut 

alfof)oIin fäptännöStä, marjintin tun on fpJpntpS plem? 

piin tanfanluottiin tuntumista f>entilöiötä. Säf)än Suun? 

taan fäpmän t)uomautuffen tetee X a t F) a m (Englannin 

tilastotieteellisen päätoimiSton 55:nnen muoSifertomutfen 

IpämifyoSSa, .^öpenfyaminan pleinen fairaSf)uone SanS? 

fan tilastollisen toimiston fertomufSeSfa muobelta 1882 

j. n. e. DDötrallinenfin tilasto 0meitSiSfä ja SanSfaSSa, 

joiSja je on tarfin tällä alalla, Sentään näpttää, että fau- 

punfipaifoiSSa paraaSSa miel)uuSijäSSä fuolleiSta mie? 

l)iStä jota 6:S marntaSti fuolee alfofyolin tätiä. Alutta 

famalimmaSSa muoboSSaan paljastuu alfofyolin aitaan? 

Saama tul)o maSta tun tutustumme pfSitpiSten tiebemieS? 

ten, lääfäriSeutain p. m. tutfimuffiin tällä alalla. @ n g? 

I a n n i S S a fortuu o r m a n St e r r;in mutaan 120,? 

000 fyenleä ennenatfaifeen Rautaan altoljolin tätiä, 

40,000 oman juoppoutensa uhreina, 80,000 mansein? 

pienfa juoppoubeSta joutumiin tauteihin, poibon puut? 

teeSeen, juoppoubeSta joutumien tapaturmien totia j.n. e. 

DPI o r t o n, 51 i c t) n r b S o n p. m. laSfimat juoppou? 

ben uhrien lumun ©uurbritanniaSja, 50,000:fft. DlrmoSja 

pibettp tieteellinen Seura „§armepan 0ocietp" tuli malli? 



felpoifen tarfaSfa tutfimuffeSjaan fiipen tuloffeen, että 

noin jota 7:S fuolemantapauS 24 innotta manpempain 

feSfunbeSfa Sontoosfa oli alfopolin aifaanfaama. ^pi¬ 

temmin laSfeaffemme numeron liian alpaifeffi, otaffum* 

me, että ©uurbritanniaSfa fortitu muofittain 40,000 pen= 

feä ennenaifaifeen Rautaan alfopolin tätiä. 33elgiaS= 

ja tappaa alfopoli SCan (E oi Iitein p. m. mutaan mä= 

pintäin 20,000 ipmiStä jota muofi. ylilääkärit (Erocq 

ja (Sarpentier tuliinat noin 1,000 ruumiinamauffen 

peruStuffella fiitjen tuloffeen, että 80 jota 100:Sta ©t. 

3 e a n;in fairaalaSfa 23rpSfeliSfä tuotteesta miehestä oli 

alfopolin upria. 22öenäjätlä taSfcmat belgialainen fe= 

naattori ja täätetieteen profeSfori 33anben (Eorput, 

£urgenjeff g.m. alfopolin uprien linnun ainatin 100,= 

000:ffi luuobeSfa. ytfinään ä f i 1 i f e ö t i miinaan fuol? 

leiben tutu noufee profeSfori 0iforffg'n mutaan läpeS 

5,000:een mnobeSfa. 3tanSfaSfa laSfee efim. 9to= 

cpat alfopolin uprien linnun 45,000:ffi; me moitnme 

tafoituffen rnuotfi otatfua lumun 40,000:ffi. Sämän 

tirjoittajatla on fotona taulu, joilta ranSfalaifen £otlp 

ringenin fumernööri on antanut naulita faifilte jutfifilte 

paifoitte lääniSfään. 0iinä on 9tancpn lääfetieteellijen 

afabemian laufunto, jonfa mutaan 9t a n Stan 36 miljöö? 

joonaSta afuffaaSta on 4 miljoonaa „atfopoliStia", f. t. 

f. jota 9:S afufaS IRanSfaSfa, maitta naifet ja lapfetfin 

lufuun otetaan, färfii ruumiin ja fielun puolesta aIfo= 

potin tätiä. ©affaSfa moimine 33 a n b e n (Eorpufin 

fanSfa taSfea alfopolifuolemien linnun ainatin 40 tn= 

panneffi muobeSfa. £optori 93obe, armoSfa pibettp 

tutfija, otaffuu, „että tiemimmänfin lastun mutaan li 

miljoonaa 0affan miepiStä (foto mäfilufuun merraten) 

Ippentää elämänfä juoppoubetlaan". IRuotfiSja laSfee 
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tilastotieteilijä ©unbbärg 2,000 muobeSfa Euoleman 

oman juoppoutenfa taEia, 4,000 alEopoIiSmiit feurauS* 

ten taEia. ©meitfin ja SanSEan tilastoista jo mais 

nitfin. 5m allaS ja, 3faIiatbfa, Q o llanni Sf a, 94 u= 

mania Sf a p. m. ei alEopoliSmin tupo ole enää pientä, 

loaiEEa fitä mielä on maiEeampi numeroilla annostella. 

©uonteSfa niinifään numerotilaSto puuttuu. 9} Utti a 

ppmin alpaifen anoiolaSfitn tnuEaan moimme laSfea al= 

EopoliEuoIemien EaiEiSfa näiSfämaiSfappteenfä 10,000:ffi 

untobeSfa. Säilä lamalla olifi juoppoitben untotuiSten 

uprien luEu: 

(SnplanniSfa 40,000 

20,000 
100,000 

40,000 

40,000 

93elgiaSfa 

SÖenäjällä 

9EanSEaSfa 

©aEfaSfa 

EaiEiSfa ntuiSfa maiSfa 10,000 

9}l)teenfä 250,000 

250,000 alEol)olin upria ©uropaSfa ppbeSfä muo* 

beSfa. ©e teEifi E o lm e Sf a Ep mm e ne Sf ä muobeSfa 

1% miljoonaa eli pptä monta upria Enin ©uropan EaiEEi 

fobat meimät EoEo muofijaban EulueSfa! 

SaSEumnte on fiEfi alhainen, marfinEin mitä nupin 

maipin tulee, joista tarEempia tilaStollifia tutEimuEfia 

puuttuu, että jotenEin marmaSti moi janoa, että taxb 

Eein juurin oja pllämääritellpStä alEopolin uprien muo= 

tuifeSta litmnsta on päimänfä päättänpt oman juop= 

poutenfa taEia. 3uomai:in P^ä 3umalan malta= 

Euntaa perimän. HJliEä Eammottama, fpbäntä tärifpttä= 

mä tofiafia on ebeSfämme, Eun noita numeroja tarEaS= 

telemme EriStitpn Eannalta! ^uinEa paljon merEit* 

jee pEji ainoa ipmiSfielu! 97linEälainen ilo on tai? 
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maa^ja ppbe^tä ainoalta jyntijeStä, jota itjenjä paran* 

taa (2uuf. 15: 7)! Samoin me moimme aami^taa, 

minfälainen furn on .gmnellä, jota meitä rafasti ja ra* 

taataa enemmän, tuin yffifään ihminen moi meitä ra* 

faktaa, jof'atnoagita, jota nautinnonpimoon puffaa 

ijantaittijen autuutenfa. 

sUioni jitäpaitje elää alfopolin tätiä elämätä, jos>ja 

fuolema, inpimillijeäti näpben, olifi helpotus. 'liina* 

fin ja, fun perinnöllifyyä otetaan Iufuun, pymin luut* 

tama^ti % niielipuolijuubeSta on jofo oman juop* 

pouben tai manpempien tai muiben omaisten juoppous 

ben jpptä. ©nurin oja rifofjista tepbään alfopolin tä¬ 

tiä; fen näyttämät faiffi juuremmalla tarffuubella toi= 

mitetut tilaötollijet tuttimufjet. ©uomeäfa tehtiin täi* 

lainen aurallinen tutfimuö m. 1898 ja jamaan tulofjeen 

tultiin. Elmerit aö f a afumille fanjalaijille omat opetta* 

maijimmat Xha^jacpujettöh^ja 1880 ja 1895 toimitetut 

mirallijet tuttimufjet, jotta omat taittein tarfimpia tällä 

alalla. 1880 pamaittiin, että 84 jota 100:§ta rifofjcSta 

oli teptp juopuneella tilaöja, 1895 nonfi juottmäpätSfä 

tehtyjen ritoöten (utu 82:een jota 100:öta. 3*femurs 

pan tefijöitä on ainafin ja Sanöfaöja miespuo* 

lijiöta itfemurpaajiöta %, alfopolin upria. 

J)pby§ malloin ja feuaattori s-ölair lähtee juoma¬ 

rien hirnun (»Ö0,000:fji ja oman juoppoutenfa totia 

muojittain fuolleiben lumun mäpintäin 60,00ö:ffi. 

Ulaifea on janoin määritellä, minkälaista furjuutta 

pfji ainoa juomari luo ympärilleen, minfälaiSta on pä= 

nen oma elämänjä, niitä päneu fotinja ja lapjenja jaa* 

mat färjiä, jos pän on perheellinen, mapbotonta on mi* 

tata jitä furjuuben fuilua, jota nuo 600,000 juomaria 

Hmerifan 9)pbysmalloisja ebuStamat. 
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^tällaista turmiota jaa altotioli aitaan. Dnto jiitä 

jitten toijelta puolen, „£oEjtuuUife§ti" fäptettpnä, maStaa* 

maa hbötpä, tuten ennen luultiin, tuten ejim. fuuluija 

englantilainen tilastotieteilijä tri Jan aitanaan moitti? 

@i ole. 

sJh)tpineu läätetieteellinen tuttimuS näpttää, että tait* 

ti alfotplin luullut f}pmät ominaifuubet omat ainoaS* 

taan petosta, (snjimmäijetji altof)olimprtfp mahingoit* 

taa aimojeu hienoimmat ojat, armoStelufpmpn tppS* 

jijan, ja jifji alfopolintäpttäjä ei itje tptene armoStele* 

maan, mitä fyänen ruumiiSjaan tobella tapahtuu. 

©atjalaijen tieteellijen maailman etemin tuttija pjp= 

tiatrian — mielentautimpin — alalla, projeSfori Ätrae* 

pelin .jpeibelbergirt pliopiStoSja, näptti tieteellijeSti to* 

teen, että jo niin pieni määrä attoholia tuin 7% gram* 

maa pieneSjä lajillijeSja mietoa miiniä, alentaa jelmäSti 

ihmijen henfifiä fptpjä, ejim. phteenlaSfutpfpä, nitoa* 

oppimiStptpä j. n. e. ©ainoin alentamat monen ntie* 

leStä marfin mäl)äpätöijet määrät olutta lihatjien tpötp* 

tpä, jiiS ruumiillista moimaa. ^un projeSjorit Irae^ 

pelin, 3t S c h afje n b u r g, tohtorit © m iti), 8 ii r er p. m., 

tohtori grep, projeSjori ©eStree j. n. e. tällaijia to* 

teitä tetimät, jaabatjeen jelmille tohtuullijen mätijuo* 

mantäptännön maitututjet, oli je h^ntilö, jota mätijuo* 

maa nautti ja jonta tpötptpä tutfittiin, itje aina ma* 

tuutettu, että npt je tpö maSta oitein jujun, tun oli ai* 

foholia jaanut. -Dtutta tun miereSjä olema läätäri oli 

tölleillään tulotjen tutfinut ja laStenut, älliStpi ja mä* 

liStä harmiStuitin toehentilö, tun tuloS tobellijuubeSja 

aina oli paljoa huonompi, tun mä£)äntin oli altoholia 

nautittu, ©äten tuli jelmäSti tobiStetutji, että jo pienitin 

määrä altoholia aina oh pitemmin mahingotji, tuin 
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fypöbptfi, mailla et ihminen fitä itfe juontaa, lurt allo= 

f)o!t enyimmäifelfi pilaa armoStelutpmpn. 

(Englantilaifet oppineet tohtorit SRibge ja SRicfyarb= 

f o n näpttimät, että jo ptfi pifara alloljolia felotettuna 

ufeifyin tufyanfiin pifaroifyin mettä mafyingoitti laömi= 

folttja ja tappoi pienimmät eläimet. SR ib g e pani f a= 

m an tärpäfen ntnnia taiteen rpfymäätt intupaperille. 

$utt pl)tä rplgnää totutettiin nesteellä, jota fifälfi 1 pi= 

faran allopolia ja 1,500 pifaraa mettä, eimät mnnot 

moitteet terätpä tärpäfitfi, maan tnolimat. 

Stilaötotiebe, jota itfe olen tartemmin tnttinnt, on fa= 

ntoin mataanfanomattomaöti näpttänpt, että jo toE)tnul= 

Ujintin altofyolin täptäntö Ilmentää ilpnifen elämätä. 

^nmmenlnnta englantilaista l)entimaluutuöpf)tiölä ma- 

tuuttaa epbottomaöti raittiit eri ofaötoöfa, lofytuulltfet 

niinilään, eitä juontareita oteta ollettfaatt benlimalutts 

tutfeen (Englanmöfa millään cI)boilla.. ^uolemaifttuö 

epbottomaöti raittiiben jonloöfa ott teötimäärin ollut 

noin 25 profenttia pienempi Iitin tolituulliöten jonloöfa. 

(Erittäin tnerlille pailtama on Sceptre-ptjtiön lolcmuö. 

Dptiön pernötiroat 1864 eri liritolnntiin luulumatlrit 

titpt (Englanttisfa. §e otalfuimat, että triötitpt, f. t. f. 

nölomaifet, fäännöllifetnmän eltntapattfa nojalla fetä 

rttoaöfa että jnontaöfa elämät lanmemntin, Iitin ntnnt 

ibtnifet. 3a fiinä l)e omat olleet oileaöfa. 17:tt miinte 

mitoben Ittlneöfa, 1884—1900, on Inolemaifnnö to f)* 

tunlliöten ofaötoöfa täöfä pbtiööfä ollut notn 79 $ Iitit 

fe tamalliöten fyentimatuutuöpljtiöibeu tnolemaifnuötam 

luit peruötutfella otaifuttiin 100 profentitfi. SOtutta efp 

bottomaöti raittiiben ofaötoöfa on Ittolemaifuuö fantana 

aitana ollut ainoastaan noin 55 prof., fiiö 24 prof. pte= 

nentpi. 
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sIGä£iju omista fiiS ei ole toäfyirttäfäärt hpötpä, maan 

paljaita mal)in£oa jo£a määrääjä £äptettpnä. „2D3äl)ii 

mahingoitlaa mäl)än, paljo paljon", futen fuomalainen 

tohtori o. Jjieatibt laufuu. 

.ftuten (S a n t e r b u r p n a r f £ i p i i S p a (Bnglam 

niSfa on huomauttanut, eroaa juoppouSpahe ufeiSta 

muista paheista ei ainoastaan fiinä juhteeSfa, että fen 

ai£aanfaama turmio on niin juuri,' maan mpöSfin fiinä 

juhteeSfa, eitä meistä i t j e S t ä riippuu, fallimmefo 

ebelleen jen rehottaa £eS£uubeSfamme, tehben juomarin 

oman olon ja hänen perheenfä tilan tnaallife£fi helme= 

titji ja lopulta jpöSten uhrinja ijan£ai££ifeen onnettomuus 

teen. sIUe moimrne Jumalan annilla tämän paheen £10 

tiStaa, jillä i l m a n m ä £ i j u o m a i n £ ä p t ä n t ö ä 

ei ole m p ö S £ ään n i i b e n m ä ä r i n £ ä p t ä m 

t ö ä, i l m an £ o h t n u l l i S t a a l £ o h n 1 i n n a m 

t i n t o a ci ole j u o p p o n 11 a. Juomatapa on 

juoppouben juuri. Ja tämän juuren mc moimme nph5 

täistä irti, joS tahbomme. 

£ätä ei £äjitettp juuri päättpneen muojijaban al£m 

ja £eS£imail)eilla, £un n. j. £ohtuubenfeuroilla £oetettiin 

juoppoutta maStuStaa. ($i je tietpSti auttanut, ei£ä am 

ta. £iebe on niinifään jaanut tehoille, että alfoholiti 

maarallijin ominaijuuS on je, että je narfootifena, hum 

maamana mpr££pnä jpnnpttää helposti, famoin£uin 

ooppiumi ja morfiini, himon mprfptp£jen uubistamijeen. 

Japanilainen jananlaS£u antaa tälle tieteellijelle totuin 

belle jeuraatoan muobon: „3JtieS otti rppppn, rppppp 

otti toifen rppppn, jitte otti rppppp miehen". .*Rpllä juo? 

mari tahtoifi fohtuullinen olla, joS moiji; eil)än £u= 

£aan omaan perifatoonja jpö£fp, joS moiji fiufauSta 

maStuStaa. ^ohhtullijuubella ei tuoiba juoppoutta maSs 
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tuetan, mutta EofjtuuIlijuuS itje EaSmattaa juoppoutta, 

jiltä EuEin juomari on EoEpuullijeSta alEoljolinEäptännöS= 

tä alottauut. piispa (g g 13 e r ©meitfiSjä mertaa f o l)= 

tuullisten juoppouben maStuStamiStpötä Euuluijan ma* 

letjtelijan mapaafjerra SJtiincE) au jenin urotpöljön, Eitit tä? 

mä fjemojineen juopon juiStuneena Eertoo UEiStäneenjä 

polmenja ratjun EpIEiin, tarttuneenja tuEEaanja ja — noS= 

taneenja itjenjä ja Ijemojenja juosta plöS. ©itiä tamal= 

Ia luutottelee n. j. Eofjtuullijuuben parrasta ja juoppout¬ 

ta efjEäijemänjä. ©atoja tuljanjia oli jäfeninä Eoljtuu- 

benjeuroiSfa pEjinään ©aEjaSja. 'Jtpt on profeSjori g 0= 

r e Fin laSEun muEaan Eitropan Eoptuubenjeurojen Eir= 

joiSja noin 91,000 jäjentä, mutta niiStäEtn ujeimmat 

main paperilla. ^aiEEialla on huomattu, että juoppous 

ta moibaan m armahti ainoaltaan elottomalla 

raittiubella maStuStaa. 'JtäiSjä t o b e l l i j i S j a rait 

tiuSjeuroiSja on EuropaSjaEin miljoonia, 2ImeriEaSta 

putjumattafaan. 

$un alEoljoliEpjpmpEjeen tarEemmin tutustuu, Euu 

näEee, EuinEa äärettömän monipuolista je patja on, mi= 

tä alEofjoli jaa aiEaan, niin epbottomaSti jofjtuu ajatte¬ 

lemaan perjoonallijen pafjanljengen olemaSjaoloa, joEa 

tuota ainetta mäEemimpänä ajeenaan Eäpttää. Jtämais 

jiSja taruisja piilee ujein mitä juurinta elämänmiijautta. 

'Itiin on taita jenEin manljan itämaalaiien tarun, joEa 

Eertoo, että jiinä omenaSja, jonEa Eema antoi IHatamille, 

oli — alEoljolia. 

JEenen ajia on aStua taisteluun alEopolia maStaan, 

jollei EriStitpn? 'JtaittiuSjeurat omat jiellä, miSfä ne 

Jumalalta jtunauSta anoen omat tpöSEennelleet ja paU 

jon jääneet aiEaan. Englantilainen Jaarli © l) a j t e S= 

b u r p, jaloimpia miehiä, mitä 19:S muofifata tuntee, ja 
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ennen £ai££ea £riStitty tämän janan tobellijeSfa mer£u 

ty£jeSjä, laujui ai£anaan: „slltinä olen ma£uutettu jiitä, 

että jollei raittiuSfeuroja olifi ollut olemaSja, me olxfirn- 

me majonneet jellaijeen juoppouben, ri£o£jeit ja jpnnin 

tuhoaan, että je olifi tehnpt tämän maan maljbottomaf ji 

afua". SJtntta paljon, paljon on mielä taistelua jälellä. 

^3aifoittain omat £riStityt melmollijuutenja ajiaSja £äfit= 

täneet. (Si tarmitje efim. ©nglanniSja enää £pjpä, jopiifo 

£riStityn £uulua raittiuSjeuraan. ©iellä,jamoin£uin2lmeru 

£aSja£in, ujeimpain £ir££o£untain piispoista ja papeista 

enemmistö tefee inno££aaSti raittiustyötä. Englannin 

fov£eafir££o£in ottaa työhön ojaa; jen ar££ipiiSpa ja 1U 

muuta piispaa omat raittiuSmietyä. 

£ämän £irjoittaja £uuluu niihin, jot£a eimät moi uS^ 

£oa, että itjmiSjpbän oliji jifji foma, ettei jitä läl)immäi 

jen l)ätä Iii£uttaiji. 0en, etteimät £riStitpt £ a i £ £ i a l l a 

cta raittiustyöhön ojaa, täptpn minun näl)bä£jeni riips 

pua jiitä, etfeimät jilmät ole mielä auenneet nä£e* 

mään työn tär£epttä. £iebe on raittiubenharraStajien 

puolella, ja raamattu, ppfm £irjamnte, antaa tälle f)ar= 

raStu£je!le htyuä£jt)mijenjä. — Onfo niin, £pjpnee jo£u. 

$Dn. 

paljon on täSjä £irjaSja jalattua miijautta, joSta tie* 

be toista tietä maSta muojituhanjien £uluttua on pääS* 

jpt jelmppteen. Dlen miinte muojina lu£enut el)£ä tiu 

hanfia raittiuS£pjpmpStä tietecllijeSti £äjittelemiä teoffia, 

•,a ujein olen ihmeteltyt, että jama tojiajia on janottu 

raamatuSja tyltyesti, mutta jelmäSti. (Si ole mahboh 

lista tyftyeSjä £irjoitu£jeSja ammentaa jitä miijautta, 

min£ä raamattu £ät£ee tällä alalla. JoiStafrtiSta foty 

biSta main pttybän huomauttaa. 
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$unraamatu3fa enfi kerran u>äkijuoma§ta mainitaan, 

tuo fe kirousta mutanaan tai johtaa fpntiin. o a juo? 

pui iniiniötä, ja feurauS oli fe, että päit kirofi oman jäi? 

keläifenfä ja panen kauttanfa kolmannen ojan maltaista 

tpmiSkuntaa (1 9Jtof. 9: 20—27), (§i ollut kai peippo 

omaa lipaanfa ja mertanfa kirota; kirmeli kai fiinä ki= 

roukfen jakajankin fpbän. 3Jtutta tä§fä tapaukfeöfa nä* 

kgp ikäänkuin kumaStimeSfa kaikki fe kirou§, mitä mä? 

kijuoma fittemmin on mukanaan tuonut kaikkialla, migfä 

fitä pibellään. „2)ptei3kunnan luitfaiitfeffi" npkpaikai? 

fet tutkijat, marfinkin 91an§kasfa ja 33elgiag>fa, kutfumat? 

kin alkopoliSmia. §uc§£a§ 2 o t micteltiin kakfi eri 

kertaa fukurutfaukfeen miiniin annilla (1 -Olof. 19: 31 

-36). 

(Srinomaifen merkillinen on tuomarein kirjan 13:§ 

luku, 91pkpinen tiebe opettaa, että fpnkin kopta alkopo? 

likpfpmpkfe^fä on fe, että mäkijuomankäpttäjä jättää ka? 

malan perinnön lapfiinfa ja jälkeläifiinfä. £äe>fä, jo§ 

migfään, etfi§kellään ifäin papat teot lasten päälle koi? 

manteen ja neljänteen polmeen. 2apfi perii pclpoäii juo? 

mapimon ifältä, äibiltä tai efi?ifältä. ^ermomiat, kaa? 

tumaiStauti, fuonemoetokoptaukfet, pleinen peikkous? taik? 

ka mielenmikaifuu§ taikka fimeellhten turmelut lapfiSfa 

omat ufein juomarimanpempain perintöä, (Stemä ran§? 

kalainen tutkija, toptori 2 e g r a i n otti tarka^tukfen 

alaifekfi 215 perpettä, joi^fa manpemmat olimat eneni? 

nxän tai mäpemmän alkopolioteja. <814 noiben perpei? 

ben jäfentä fai ruumisfaan tai fieluöfaan kantaa merkkiä 

fiitä, että manpemmat tai näibeit loanpemmat käpttiioät 

alkopolia. $!un tämän tietää, filloin loaöta oikein käfit? 

tää, mikfi 0imfonin äitiä enkeli kahteen kertaan kielfi 

„miiniä taikka mäkemää juomaa juomalta'' fiitä petkel? 
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tä alEaen, jolloin pän oli rastEaaEji tulema. (5i je riittää 

npt, että Simjonieita itjeötään tuli herran Safiiri ja ctfei 

l)än jii3 faanut miiittä matalaa. 9iitiEään ei jaanut fitä 

tepbä, etfet millään epbolla jiirtäiji mitään jaaätuttamaa 

tai peiEontamaa perintöä tälle pojalle, josta oli ntitmiil 

lifeSjaEin jupteeSja mäEemä herran mäliEappale tulema. 

,/Iötini teEee pilEEaajaEji, ja mäEemät juotamat teEe^ 

mät tppmäfji: joEa niitä palajaa, ei ään iEinä miijaaEji 

tule'7, janotaan miijaubeätaan Ettuluijan Salomonin Sa* 

nanlaöEuisja (Sanani. 20: 1). Säiliä on täpjiu pptä 

pitämä fen tuloEjen fansja, nuijin uujtn lääEetieteellinen 

tutEimnö (.Rraepelin p. m.) on tullut. 

£Eut£esja IpppEäijppbesjään maailmauEirjallijuuben 

eljEä Eumaamin ja ajiallijin felonteEo alEopolin mai£utuE= 

jestta on meillä Saitani. 23:§ja litmuSja, Eunljan miltä» 

tamnte InEea fen loppuun (Snl. 23: 29—35). „JEuöja on 

Eipit? £u3ja murlje? Eugja tora? Eu3ja malituä? Eenellä 

paamat ilman jpptä? Eenellä punaijet filmät? Siinä, 

Eu§ja miinan tpEönä miimptään, ja tullaan tppjentä= 

määri, mitä fifälle pantu on. Sitä Eatjele miinaa, efjEä 

je punoittaa ja on jelEeänä laftäja, ja puoEeaäti menee 

alaöj maan miimcijeltä puree je niinEuin Eäärme, ja pis¬ 

tää niinEuin EppEäärtne. 9iiin Eatjomat jimtn filmää 

muita maimoja, ja jimtn fpbänieä pupun toimettomia 

afioita. 3a tulet niinEuin je, joEa maEaa Ee^Eellä 

merta, ja niinEuin je, joEa maEaa plpäällä paapbeu pie¬ 

len päägjä. (Sinä janot:) pe löimät minua, maan en 

minä Eipua tuntenut; pe jpjeimät minua, ja en minä tien* 

npt. ^o§Ea minä perään, niin tapbon minä mielä niin 

tepbä ja jitä enätnpi etfiä." 

IPcutta, janonee joEit, ujeinpan mainitaan raamatut 

ja miiniä jalona 3uiuci^au Iopjana. iEpllä. SDlutta nten 
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öän täptipi muistaa, että [illoin on pupe tobellatin ja= 

loSta miinipuun pebelmäStä, IppoäStä rppälemepuSta, 

jota itämailla täytettiin [illoin ja täytetään mielä ramim 

tona ja juomana [amoiitfuin [uomalainen täyttää mar¬ 

jojaan ja taljaanja. .jpebrean fieleSjä eniinmäfjeen £äy= 

tetääntin eri [anoja mertitjemään fäynyttä ja [iiS päip= 

öpttämää miiniä ja fäymätöntä, altopolista mapaata 

rypälemefpta. XGaitpaan aitaan tunnettiin pipoin mon= 

ta eri tapaa, joilla rypäleneStettä ojattiin [äilpttää ilman 

että [e muuttui päipbyttämäfji. 

Hinoa topta, joSja marmaSti juoiuuttaioaa miiniä 

tepotetaan antamaan, on Sanani. 81: H. Vllfopoli on 

puumaama myrtty, jota tappaa tuotan, ftmun tunteen. 

Siipen aitaan täptettiin juomuttamaa miiniä tuStaa lie- 

mentämänä I ä ä £ £ e e n ä. Siinä mertityfjeSjä, puu* 

ntauSaineena, [itä täSjätin fepotetaan antamaan (Sa¬ 

nani. 31: P—7) marjinfin „tuolcmaan tuomituille'', tn* 

ten jana „puf£umallan[a omat" oiteammin ejim. ruot[a= 

laijeSja raamatuSja on täännettp. 'JJ1 unten oli [e miini, 

jota ilojuplma oli juotama, m a t e a t a, [iiS täymätöm 

tä rypälemepua (sJtep. S: 10). 

ItitbeSja XeStamentiSja foptaa meitä enjimmäijefji 

JjopanneS kastajan tuttu muoto, .gmnentin, XPapapta- 

jamme tien malmiStajan, jyntymäStä enteli ilmoittaa 

ebeltätäjin. Osittelut ilmoitutjeSja on [euraama mertille 

pantama topta: „Sillä pän tulee [uurefji .fperran ebeSjä, 

ja miiniä ja mäfemätä juomaa ci pän juo, ja pän täy= 

tetään ^Öypällä pienpeliä jo äitinjä topbuSja" (£uu£. 1: 

15). Xtapben [uurimman ajian mälisjä, mitä ipmijeStä 

moibaan [anoa, laujuu enteli: „ja miiniä ja mätemätä 

juomaa ei pän juo". (Si ole ajianlaita niin, että ipmincn 

main [iltä, että pän luopuu mätemäStä juomasta, tulee 
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fuurekfi tai faa pgpän «hengen laajan, pois fellainen 

felitps! (SpbottonraSti raitis ci ole t l m an it u b e S t u 

f p n ilmiöt ä jumalan cbeSfä, ijankaikkifuuben va* 

loSfa, rapinakaan parempi, tuin juomari. 3°^ raitis 

on ppben viettelpkfen moinut välttää, on niin monta 

muuta fpntiä jäljeltä, että pän auttamattomasti joutuu 

ijankaikkifeen perikatoon, jollei pän kiirupba (Golgatan 

ristin juureen, 3efu^fen tnereSjä fpntiänfä pefemään. 

3efukfen ^riStukfcn fovintokuolema meibän ebeStämme, 

päiten armonja ja rakkautensa meitä potoijia fpntifiä 

koptaan on ainoa, jopon voimme vebota fpntikuole* 

urastamme pääStäkjemme ja autuutta löptääkfemme. 

Puhtainkin elämä tamattifella ipmiSfilmällä katjottuna 

on fikfi tapraiSta pppän Jumalan kaikkinäkemän jilmän 

tarkastamana, että kenelläkään ei itjettä ote pienintäkään 

anfiota ijankaikkifeen elämään ja autuuteen, ©ikfi on 

niin topbutliSta tietää, että JefuS ÄriStuS meitä kaikkia 

obottaa fpli amoinna joka petki, peStäkjeen meibät fel* 

laijikji. että me §äneu kauttanja tulemme mapbollijekji 

fiirtpmään ijankaikkifeen ilon afuntoon taimaaSfa. 

iUiutta — ja fikfi on tämä raamatun kopta mieleen pai* 

nettava — fen, jonka oli määrä tulla fuurekfi §erran 

ebeSfä ja joka täytettiin pppällä «hengellä, ei fopinut 

viiniä ja mäkemätä juomaa jitoba. SJiuiStuu mieleeni 

erään merimiespapin fauat. tarkkaan en fanamuotoa 

muista, mutta fifällpS oli feuraama: 9Jiiuä en etufijaSfa 

kpfp, mitä väkijuomat vaikuttavat minun terveyteeni, 

©nfimmäifekfi minä kpfp n, rakennetaanko näillä aineilla 

minun §errani kamalani valtakuntaa, vai minun §er= 

ratri vastustajan, papanpengen, valtakuntaa. 3a ^un 

minä näen, kuinka niillä papan pengen valtakuntaa ra* 
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lennetään, et minun kristittynä, herrani palmelijana, 

fomi niitä nauttia. 

Vinkä efimerkin antoi 5eefug .RriStuSttfetäSfäaftaSs 

ja maan päällä maeltacSfaan? 3uma^uu^°P^n tutkijat 

kiiStelemät fcn miinin laahusta, jota §än nautti ja mal= 

miSti hanaan päiSjä. hionet oppineet miehet otuat 

fitä mieltä, että f e oli päihbyttämätöntä, bymää rypäle* 

tneljua. teologia ei ole minun tutkimusalani. s2)£jitpi= 

fettä kristittynä main pyyhän näkökantani lyhyesti efit* 

tää. Vapahtajamme maStuStajat jälttä l)aukkuimat 

„fyömärikfi" ja „juomarikfi" (£uuk. 7: 84). otoista pu* 

heistä emme moi mitään perustaa. 0en main ticbäni* 

me, että §än jonkunlaista miiniä käytti ja malmtSti. 

iOte tiebämme, ettei §än tullut lakia ja profeetatta pääS* 

tämään, maan täyttämään; ei .<pän tullut mitään repi¬ 

mään pois fiitä, mitä ennen oli raamatuSfa janottu. 

Vaikea fiitä jyystä on kristityn uskoa, että §än olifi 

fitä ainetta, päihbyitämää miiniä juonut ja hanaan 

häiSjä noin 200 kannua malmiStanut, jota maStaan 

©alonionin ©ananlaSkuiSja (23: 29—35) tuomio on niin 

felmä. .RertomukfeSfa .Raitaan jätätä (3ol). 2: 1—10) 

nimenomaan janotaan, että Jtefukfen malmiStama miini 

oli „hymää//, jota jamaa laatujanaa 3efuS käyttää pa* 

hentamattoniiSta pebelnttätä pupueSjaan (Vaiti). 7: 

17—19). Viini oliji jiiS moinut olla myöskin hptoää 

rypälemehua, jota niin paljon fiipen aikaan käytettiin. 

Alinakin tuntuu uskalletulta marmuubelta mäittää, että 

je oliji ollut fen tapaista päihbyitämää miiniä, jota ©a= 

lomo kieltää „katfelemaStakaan". 3°®t:uS on tapakin* 

nut, että on mäitetty pienen ilohuntalankin oleman kriS= 

titylle jallittua, koska muka hanaankin päiSfä juomut* 

tiin. 0e, joka niin mäittää, ei Jujusta Kristusta tunne. 
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di £uin uneraaffi tule niihin päipin, joiSja juomutaan. 

dbcSfäppä oli pentilö, jo la tulli pihoista pitoihin apu* 

vina ja järjestäjänä, mintuin ©uonteSja tänä päimänäfin 

taitamat teittäjänaifet tcfemät. §än oli monellaijia pi* 

toja näpnpt, jellaifiatin, joiSja oli „juott>uttu" eli „ppmin" 

eli „tplläijitji juotu", tuten ujeiSja raamatunfäännöfjiSjä 

jana on f äännetty. Omia totemutjiaan pän jananfut* 

tautjen tapaan pljälle tertoo, eitä mitään jemmoista 

näistä päistä maitä, joiSja XGapaptajamme oli loieraana. 

3 o S 3ejuS oliji juomuttamaa miiniä täpttänpt — 

jota itje en moi janoa —, oliji je jelitcttämiSjä ainoaS* 

taan jiten, että ,*pän taptoi näpttää manpurStaan elä= 

män mapbollijuuben fellaifiSjafin olojupteiSja, joiSja ep= 

bottoman raittiuben parraStuS on ollut tuntematon ajia. 

Xiebämmepän, että juuri oja ipmiSfuntaa ennen on elä= 

npt olojupteiSja, joiSja tätä porrastusta on mäpemmän 

taimattm 3og £>än n p t aStuiji maan päälle meibän 

teSfuuteemme, ei moi olla pienintätään epäilpStä jiitä, 

mille puolelle 4?än npt ajettuiji. 

^raamatusta täp m a r m a S t i jelmille, että epbo= 

tou raittius on jallittu ja pproä ajia. ©e penti, jota 

tuotjaptaa meitä maStaan, tun raamatun amaammc, 

rattauben I a t i, janoo triStitplle jelmäSti, mitä 

panen on jomeliaS tepbä täSjä ajiaSja. 'paamali jen 

laujuit ujeampaan tertaan niin jelmäSti, etfei jiinä jup= 

teeSja moi ereptpä. ,/JJtutta foSta te niin jpntiä teette 

meljiänne maStaan ja järjette peibän peiton omantun* 

tonja, niin te Kristusta maStaan jpntiä teette, ©entäpä 

ben, joS vuota minun meljeni papentaiS, en minä 

itänäni joiji lihaa, etfen minä meljeäni papentaiji" (1 

^or. 8: 12—13). 3n ^Hcirocili ei tppbp main uprilipan 

tuomitjemijeen, jota jillä tertaa oli papennutjena, maan 
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nimenomaan [anoo mpöSfin: „©e on htymä, etteS- 

m 11 n i ä j o t j i eli jotattn, josta m elje S kuittaantuu 

laitta pahenee, eliffä heifotji tulee" (91oont. 14: 21). 

Mäntän peruStutjella jo enfintmäifet fristitpt tobenmm 

taijeSti olimat ehbottomaSti raittiita; ainatin © ti [ e-- 

b i it § niin [anoo. Samaa totuttaa [elin, että paama= 

Iin täptpi erkpijcSti lepattaa Jimotl)euSta täyttämään 

toiintä fairaulenfa talia (1 Jim. 5: 28). JimotheuS 

[iiS tamallifeSja elämänä oli ehbottomaSti raitin. ©uo= 

malatjeSja raamatuSja [anotaan, että lääle oli [pbäntä 

marten, mutta muista raamatunfäännötfiStä, ejim. 2m 

teerin jatjalatjeSta, Iät) [eliöille, että Jimotljeutjen tuli 

l)eilou loat[an[a talia loiiniä täyttää. $un ottaa hiluun 

treitfalaisten läl)teiben mutaan, mitä [en ajan läätärit 

näistä ajioiSta opettamat, läp tobenmulai[el[i, että täs 

mätin läälemiini oli tuoreista miinirppäleiStä malnuS= 

lettu. 

pientä oli tununintin [en ajan miinitt tuottama pa= 

1)enttuS nt)lt)ailai[eu altopoliSmin mit[aui[ecn merrat' 

tiuta, ©abat tullannet fuiStumat jota iotto[i juomarin 

hautaan nptpaitaiSten mälijuomieu talia, eitä juomarin 

pibä jumalan maltatuntaa perimän. JÖarnta on, että 

lulaait friStittp, jota tunnollifeSti a[iata punnit[ee, ei 

moi toista ainetta ajoittaa, jota oliji juuremmafji pa= 

f)ennut[ef[i tai loutfautjetji nteibän päiminämme, tuin 

altol)oli. Silitä [iiS on luonnollijempaa, tuin että me 

triStillifen m a p a ti t e m m e nojalla jäämään 

neumoa noubattaen (94ont. 14: 21) laitaamme e [n 

m e r t i 11 ä m m e pahentamasta meljiämme. 

JOielä enemmän on meillä [hptä näin tehbä, tun ne 

mätijuomat, joita marjinfitt pol)joiSmaiS[a nptyään 

täytetään, fangen mäl)än omat [utua miiuirppäleen tanS? 
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ja. itua n1) ja oluen täptäntöä et raamattu 

tunne, nteibän täyttömämme „miinit" omat „£ait£eitt 

ujeimmiöja tnpaufjisja paljon lähempää jutua perunoi* 

ben ja märitupin, tuin miittipenfaan tanSja", futen ruot* 

jalainen tuttija, mapaafjerra ^ermelin laufuu. £Öii* 

utu pstämä (SprttS Iftebbing jano o nytpä jän miineiStä 

erittäin oppineeöja teotjeSjaan, jota ilmestyi 1850:n 

tienoilla, että % (gnglamtiSja täytetyistä miineiStä jo lii* 

peti aitaan oli määrennettyjä. -Eöigetelly, Englannin 

ebuStaja SOöienin näyttelySjä, tirjoittaa roirallifeSja ter* 

tomutjeSjaan »maailman miineiStä" feuraamat huomiota 

anjaitjemat janat: „2öääriä miinejä malmiStetaan juu* 

reSfa määrääjä ©SpanjaSfa jeljapuun, tummin, ben* 

goeljartjin, jatjalaiSten muStitoiben p. m. amulla ja tel)* 

bäätt mäternämmitji aineilla, joita jaabaan palomiina* 

aitioita peStesjä ja IjuuIjtoeSfa. Sampaammerta, ma* 

belmamiinaa, jalpietaril)appoa ja muita [entapaifia ai* 

neito fäpttämät tottuneet tentistä näihin määremtytjiin." 

(SyntS Dlebbing janoo, että jamallaijiSta jalaperäijiStä 

ainetjiSta, joista ei jaa lampaattmerta unhottaa, jaa* 

baatt jpntpmään »parasta jfyerrpä" „ilntatt, että je jijäl* 

tää ainoatataan tippaa rypälemehumiiniä". 9Jtutta 

maSta 19:mten mttojijabatt loppupuolella tämä uuji teot* 

IijuuS oiteiit on pääSjyt maul)tiinja. -OäärennyS aitoi 

jo n. j. miinimaiSja. X ti r n e r, 2)l)bySmaItain tonjuli 

(EabpgSja, laujtii mirallijeSja tertomuffeSjaan tammit. 

25 p:Itä 1893, että 90 projenttia taitiSta m. 1892 ©S* 

panjaSta lähetetyistä miineiStä oli määrennettpjä, jher* 

ryStä 95 projenttia. Sitä paitje on SontooSja, ^arijiS* 

ja, 91 e m 2)orfiSfa j. n. e. jättiläisiä itotjia, joiSja mitä 

1) ©uomalaifeSfa raamatulta on »tonni" fäännettp fanatta »totina"; 

paloroiina tuli täytäntöön toaöta paljoa mpöfjemmin. 
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hienoimpia „viinejä" valmistetaan ilman tippaakaan, 

rypälemehua. IRev JTjortiSja ja muiSja s2lmerifan itä* 

valtioibentaupungeiSja täytettiin 1880:n vaiheilla vuo- 

fittaiix noin V/2 miljoonaa gallonia fpriitä viinien vai* 

miStu^een. JRiiSjä ainefjiSja, joiben avulla jaabaan 

eri viinien main ja t)a\u, on ufeita tovia myrttyjä, 

paitji alfal)olia. — 9täibenfö viinien täyttämistä — ja 

muitahan tavallinen ihminen ani hevoin jaa pohs 

joiSntaiSja ntaiStaafaan — jopii KriStutfen ejinterfs 

fiä efiinvetämällä puolustaa? 3rt niiben täyttäjä on 

ojaltaan vastuunalainen tästä väärennys ja petoS= 

työstä, jota jetin vie jieluja onnettomuuteen, jillä jolPei 

näitä „viinejä" nautittaiji, ei niitä myöStään valmiStet- 

taiji. Viinipuun hcbelmätä (Otatti). 26: 29, 9Rarf. 14: 

25, Suut. 22: 18) täytti Vapahtajamme ^Jyhän ©l)- 

toollijen ajettaeSjaah. SanStalainen tilaStollijen tont= 

torin virtamieS JR a S m u S f e it oli nuoremmalla ijäl¬ 

lään palvellut proturiStina erääSjä Kööpenhaminan 

juurimmista viiniliifteiStä. Suuret määrät „hienoa 

portviiniä" tämäfin liite valmisti ilman tippaataan 

viinipuun hebelmätä, ja monet jabat pullot tätä „Viiniä" 

hänenfin aitanaan myytiin §erran ©htoollijeSja täytet* 

tävätji. J)3etoS on jääntönä vätijuomaliitfeeSfä. ©o= 

piito triStityn tätä liitettä tannattaa vätijuomia täyt* 

tämällä? 

®ptä taittein jybäntäjärfevintä on „triStittyjen" vä- 

fijuomatauppiaSten menettely patanamaiSfa. 3otu 

Vuoji jitten vietti lähetySjeura 2IntverpeniSjä jäähy= 

väiSjuhlaa fymmenelle lähetySjaarnaajalle, jotta olivat 

lähböSjä Slfritaan. ©räS 2lntverpenin juuriin mistä 
vätijuomatauppiaiSta laujui, tun tuuli juhlasta, jev 

raavat tamalat janat eräälle luotettavalle hentilölle, 
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jota ne Sertoi mapaaljerra ermeliitille: JloilSoot nuo 
rel)ellifei ifpitifet Spmmenegtä läl)etns>faarnaaja§taau. 
sDiimtIla on tällä peitellä famoilla feubuilla 2lfriSa3fa, 
jonne l)e aiSomat, jata Sauppamfioitfijaa mppmä^fä 

giniäni, rommiani ja genemerbäni. 0aapa3 näfybä, 
SutSa toimittamat läljetpötpötääu fuuremmalla mene3= 
tpSfellä!" sJ)iauritiu§=faarella ilmeötpmä fanotnalepti 
„Commercial Gazette“ fanoo, että SoSo mäeltä fiellä on 

täpbellife£>ti majomutt juoppouteen, naifet ja lapfet fa= 
ntoin Suin miehet, että naifet omat tulleet pebelmättös 

ntiSfi Saritta SoSo maan, ja että jolPci mitään tepbä tä= 
ntän SauSjean mäSijuornatulman ef)SäifemifeSji, on pää* 
ofa mäeeStöä Sabonnut maanpäältä ennen pitSää; ja 

niillä, jotSa omat jälellä, on täpfi jpp Sirota [itä päi* 
mää, jolloin malSca mieS tuli beibäit maatjanfa fillä te= 
Sofppllä, että näpttäifimät tien taimaafeen. sI0äl)ätt ajan 
Suluttua Jaamme Suulla, että „fimi§tpstpö" oit Itämittä- 

Utit «jQomarobuit 2JSabagasSari3fa. 0en teSee rommin 

ja ruubin „fimi§tpett)ö". (Stemä tiebemieö, lääSäri sHt. 
garlanb, laufuu: „sJftisfä omat Uuben 0eelaitttiit 
maorit? ^e moitte näl)bä, ntiöfä f)e omat afuneet, fillä 

peibän piSSu majojenfa rauniot omat jälellä, famoiit 
peibän pienet prttitarpanfa, aibattuina ulööalafiit Säätt= 
netpillä pulloilla, pautajai§menoi§fa fiten asetetuilla, 

mutta ipntifiä, jotSa tppjenfimät pullojen fifällpSfen, ei ole 
enää. 9Jii3fä omat s$opjoi3=2lmeriSan intiaanit? 0ieP 
lä Serrotaan teille, että malSoinen ntieö toi tulimettä ja 

punanal)Sa Suoli/' — 0ellainen on pätäpuuto SaiSSialla 
paSanamaailmagfa. 23ombapn arSSibiaSooni laufui fu= 

rullifen totuuben, fanoesfaan, että me joSaigta Sri^tittpä 

Sopii, jonSa olemme jääneet SäännetpSfi, teemme faba^ta 
paSanaSta juomarin. 
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kerien afia on fäybä faiffea tätä furjuutta forjaa= 

maan, joIPei f ristityn? ^pafanafanjat omat menneet 

ebellemme. 28uojituhanjia jitten on f opituilla fieltolaeih 

Ia ja uSfonnollijilla tnääräyfjillä juoppouSpahetta juuri 

fatfaiStu^iinaSja, JnbiaSja ia muhamettilaijiSja ntaiSja. 

kristityiltä närnät faitjat maSta mäl)itellen uubelleen 

oppimat mäfijuomia täyttämään. — kristitty meli tai 

fifar. eitä tunne jinäfin häpeän tunnetta jiitä, että näin 

on, ja että tunne halua aitan forjaamijeen? 

•Hiillä tamalla je fitten on torjuttamista ? laitti 

riippuu fiitä, mille faunalle tutin ytfityinen ajettuu — 

ryf)bytfö, itfe et)bottomaSti raittiiffi rumeten juomata» 

paa maStuStamaan mai tapbotfo ebellecn mäfijuomia 

fannattaa. SläSjä ei fyjytä janoja, maan töitä, omaa 

ejinterffiä. 

©i ole folmatta mälitietä: jinitn täytyy olla jofo juo? 

mataman tannattaja, jolloin oletraittiuben maStuStajan ja 

itymiSfunnan tällä petfellä maarallijimman miholUjen 

yStämä, tahi olla juomataman maStuStaja, ja juSehbol 

tomasti raittiin. 

0e työ, mitä on tefjty raittiuben pymäfji ja marjim 

fin tiebon lemittämijefji mäfijuomiett ja mäfijuomaliif 

feett oifeaSta laabuSta, on etupääSjä raittiuSjeurain am 

jiota. g r a n c e S HU i l l a r b ällä, „21merifan fritm 

naamattomalla funingattarella", oli tapana pufyueSjaan 

janoa, ett’ei l)änett eri jormiSjaan juurta mointaa ollut; 

jitten puristi hän hennot jormenja nyrfifji ja löi jillä 

pöytään laujuen: „yfjityinen ei paljon merfitje, orgatm 

jatjiooni, yhteistyö, moi ja tarmoa antaa/' 

„2apfufoijeni, älfäämme rafaStafo janalla eli fieleU 

lä, maan työllä ja totuubella", janoo Johannes (1 Joly 

3: 18). (5i riitä meibän päimiuämme, että me puheeS= 

i 
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ja toitotamme fiunauSia raittiustyölle, maan tulee 
meibän, joS fuintin olemme tilaifuubeSfa, „rata3taa tpöl= 
lä ja totuubella" täöfätin ful)tee3fa. ©itfi ainakin mi= 
mm omatuntoni melmottaa minun triStiitpnä tuulu= 

maan raittiuSfeuraan, moibatfeni efimerfilläni ja työllä^ 
ui — fen mutaan tuin 9Jlt)äinen toimia ja tilaisuutta an¬ 
taa — raittiutta ebiStää. 

sJte tatfomat finua nuo miljoonat lä£)immäifefi, jotta 

otat nteuoSfa ajallifeen ja ijantaiftifeen onnettomat 
teen mätijuomain tätiä; ne tyfpmät, mitäteet, tun finulle 
enfi terran mätijuomaa tarjotaan. Sinä toit fääntää 

heille feltäfi ja hatuin tarooin janoa: „dento minä 
teljeni martija?" — ottamalla tätijuomalafin. YJtutta 

jämällä jinä täännät ^riStutfelle jelfäji. Ylimenoinaan 

janotaan finun raamatuSjajitin; „2tlä fitä ruuallaS ta= 
bota, jonfa täfyben Kristus on tuollut" (Ytorn. 14: 15) 
ja „YJlutta toSta te niin fyntiä teette teljtäni taataan 

ja järjette tjeibän tjeiton omantuntonfa, niin te .^ri3tuö= 
ta maStaan fyntiä teette" (1 itor. 8: 12). YJloni peitto 

teljeji toiji tielä Jumalan annilla pelastua,, joö l)äntä 
tuettaijiin fillä lamalla, että poistettaisiin toto tätijrto= 
mien täyttömistäpä jiitä piiristä, miSfä l)än liiffuu. Ja 
joS nuorifolle manhentmat el)bottomuutta ejimertillänjä 

opettaifimat, lät)tifi moni elämänpolfu toijeen juontaan, 

tuin mitä meibän polmeSfanune on tapahtunut. £ämä 
toStee erittäinfin firma, i j ä ja ä it i. YjÖaro, ett^ei tule 
terran oma poitafi, joSta toimot mantmuben tufea ja 

turmaa, mutta joSta tulitin juomarirautta, ja uäptä j is 

nua jormellanja, janoen: „finä, ifä, je olit, jonta 
ejimecftiä minä noubatin rumeteSfani jitä ainetta maiS; 
telemaan, jota minut npt on jaattanut l)plfiötji Juma* 
Iän ja ihmisten ebeSfä"; taitto „jinä, äiti, olit miereSfä ja 
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lipmptlit, fun minä lutein Rennoitta, mapijemilla £äjillä= 

iti miinilnjia pitelin, tilis>telin mieraiben faneja; ftnä et 

bppännpt ejiiit ja Ipönpt fappaletffi ntprllplajia, jolla 

finun lastnji mieteltiin; f i n n n fpptäji on, että minä 

npt täSjä tilaaja olen!" 

Sinä, friStittp ludi ja fifar, moijitfo luätijnomalafi 

fäbeöjä ottaa .flriStuäta maataan, luai l)äi£äl)täijitfö, jo3 

§än nälpmäöjä muobogja, niinfuin «£)än nälpmättö* 

mänä aina on lä§nä, aötuiji afnntoofi juuri £un lajejaji 

liligtellään? 9Uial)tai[it£o ^äntätin ppptää lajia otta= 

maan ja fefyottaa, että „otetaan npt mielä toinen tai £oI= 

ma 3 laji"? 

yjtiljoonat £ri§titpt eri maiSfa tooiloat ilolla ottaa 

§änet maataan raittiuöfeuroiöjaan, ppptäcn §äntä cjiim 

mäijefji jol)taja£jeen ja opettajafjeen ralfauben tpööjä. 

333alitje jinä, jola et mielä ole maaliaji telpipt, ta lp 

botfm juomatapaa ja mätijuomaliifettä mai raittiuötpcu 

tä ejimerfilläji ja tpölläji kannattaa! 3uma^a auttakoon 

meitä laittaa niin malitfemaan, että me rattauben lain 

täpltäijimme, että metin „£aific>ja taifille tclpaijimme, 

emntetä etjiji omaa paraltamme, maan m o n e n, että 

t) e a u t u a a ! j i t n l i j i m a t (1 $or, 10: 33). 
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Ne tahtovat. 

Ne tahtovat anastaa aittani mun 

Ja mun saunani raunioksi raastaa, 

Ne uhmaavat viedä mun poikani pois 

Ja heponi ainoan haasta: 

Ja heittää pirttini kylmilleen . . . 

Ja jättää auki sen uksen . . . 

Ja ryöstää seinältä kanteleen . . . 

Ja hyllyltä katkismuksen, — 

Ne tahtovat muuttaa ja musertaa, 

Mitä kalleinta kasvatti syntyinämaa. 

Ne ilkkuen käskevät valjastamaan 

Mun varsani varkahan matkaan, 

Ja ne vaatii mun kieleni vaikenemaan 

Oi! mitä kaikkea vaativatkaan : 

Sillä niillä on valta ja ruhtinuus 

Ja maallisen mahdin voimakkuus . . . 

Mut Herra on suuri ja väkevä, 

Ja kerran on päivä se saava; 

Kun sortajan silmä on näkevä, 

Miten koski sen kirvelien haava, 

Ja kuinka sen leikkasi sydämmeen, 

Ken väkisin viety ois orjuuteen! — 

Ja silloin on Suomessa sunnuntai 

Ja sen pirteissä pyhäinen rauha, 

Ja käki taas helkkyvi koivussa! 
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Ja tuulonen lietsovi lauha, 

Ja laajoina laihot ne aaltona, 

Ja saunat notkoissa savuaa . . . 

Ja silloin itkee mun muistoni vaan 

Sitä mennyttä murhettansa: 

Kun turhaan asteli aurallaan 

Tämä korven kyntäjä-kansa, 

Ja kuink’ oli pilvistä, pimeää . . . 

Ja ilma niin raskasta hengittää! 

Ilmari Calamnius. 



^luistelutta. 

0tif)en aitaan, fun minä alan tapausta muistaa, 

noin 50 innotta jitten, oli ©itomeSja loiclä n. £. „£oti? 

tarpeen miinanpoltto". ytiin täufeäffi oli tuntenut f)alli= 

tuStin jen kotitarpeen", että jota talon fallittiin panttia 

oma mihtapannunja, jolla jäätiin jota muofi määrätty 

nä aitana teittää titpStää miinaa talon tarpeetfi. 233ilja= 

muobet olimat olleet pitemmän aitaa l)pmät, joten miU 

jalla ei paljon jaatu miljana mpötäeSfä, mutta miinana 

fiitä jäätiin Ipimä t)inta, jonfa täpben tutin talo foetti 

fäpttää jitä htpamifaa täpjin määrin ppmäf jcnjä. 0ii= 

tä tumasta matjettiin hallitufjelle main l)pmin mäpäincn 

„miinamero". Oli -je lupa fuitcnfin jotjeenfin tartan 

ballitutjen malmonnan alainen, ytiin pian tnn lupa* 

aita oli ofjitje, nimismies ilmeStpi taloon ja julti pan= 

mm mirallijella jinetillänjä tulemaan Iupa=ai£aan aSti, 

jolloinfa t)än tämi taaS pannun mtrallijeStt omaamat 

ja. 'DhtutamiSja pitäjtSfä taottiin pannut pitäjäntumaO 

le lemäfjtämään. 

TuStin lienee ntiSjään maaSja fjallituS jnoranaijcSti 

ebiStänpt enemmän juoppoutta, tuin ©itomen fyallitnS 

ebiSti jiil)en aitaan. J^un jota tatoSfa oli totona toti* 

napolttimo, niin moimme uStoa, että juoppous oli jii= 

t)en aitaan juitrimmillanja ©nomeSfa, 



102 

9Jtinä muistan mielä äimän tyhmin fen aikuista elci= 

mätä, maitta pienenä fitä näin* töiinan tallenti ifäntä 

ja emäntä fuuriSfa lafipuItoiSfa ja niittä fitä toetettiin 

faaba maitta millä teineillä* laitti joimat* ^3pl;ä= 

päimä fe oli tuitentin tamallifin jitontipäimä, jolloinfa 

Ipötiin torttia ja juomuttua tapeltiin. 5)3pl)än jälteen oli 

ufeimmilla miehillä „riimaanantai", jotlointa alettiin 

pölinästä felmitä ja maSta tiistaina olimat ufeimntat 

tpöl)ön fptenemiä* 

9J?eibäit pitäjäSfäntme fattui niihin aitoihin terran 

niin, että tatfi meittoa olimat ppljää maSten juoneet ja 

juobeSfaan riitaantuneet, ppijäaamuna menimät mo= 

lemrnat päihtyneinä tirttoon ja totpafimat fiellä toifenfa. 

(Siellä iSti toinen riitameljeänfä fuurella mifapiipullatifa 

päähän, josta istun faanut faatni tirton laattialle ja 

IpönniStä tuolifin. 9Jhtrf)aaja fai istua monta muotta 

manfeubeSfa teoStanfa. 

(Sattui niitä mätiin miinan tantta naurettamiatin 

toljtauffia. 9iiimpä erään motin poifa, Saatti, fai faar= 

nataubin. §ärt piehtaroi fartanolla feljällänfä ja faar= 

nafi niin, että fe pani faitfi naifet tnu^iStutfiin. Sano¬ 

ma lemeni fiitä fprjäfpliinfitt ja ulompaafin rienfi ttaifia 

fitä ihmettä näfemään ja tuulemaan. §än fertoi nät)- 

neenfä fetä taimaan että fyelmetin ja Inetteli, tutta fem 

bun miitnetfi tuolleiSta mainajiSta olimat tnmmaSfatin 

paitaSfa. Se f;erätti fetä iloa että taufjua mainajien 

jälteen jääneiSfä. £ätä peliä pittitti 9Jtatti miittotaufia. 

(Eräänä päimänä fun otatti faarnattnanfa nufatyi piha¬ 

maalle, äitinfä meni l)äntä lähemmin tartaStelemaan. 

2’tibin fieramiin haistatti filloin miina. 9Jiuija muisti 

npt miinapullojanfa, joita ttyn puobiSfa fäilptti, ja rienfi 

niitä faijoinaan, ^ce olimat melfcin tt)t)j[tnä. 2’liti ätyfi 
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npt, mistä Sintin „jaarnatauti" oli ollut Slfian tobellt 

juuS tuli tunnetukji koko jeubuSja ja herätti juurta ilo an 

aihetta. 

(Si ole luultaioaa, että valistuneempi mäestä olifi 

ollut jiif)en aikaan raittiimpi kuin rahvaskaan. §errat 

kin joivat ja pelajimat. Gsfint. meibän pitäjäSfä kerrottiin 

kerran rovastin ja kappalaijen juomapöpbäSjä pl)tp' 

neen korttipeliin, jolloinka rovasti pani peliin meSfm 

piätanfa ja kappalainen hevofenfa. @i kerrottu kumpi 

moitti, enkä tiebä mpöSkään, oliko jutuSja mitään perää. 
* * 

* 

SJtutta juuri niinä aikoina, jolloinka juoppous oli 

juurimmillanfa ©uomeSfa, alkoi Ijerätä raittiuben l)ar= 

raStuskin. 3kimui§tettan?a ©liaS Lönnrot oli jillä, ja- 

moin kuin monella muullakin alalla, enjimniäijiä tiem 

raimaajia, §än je kirjoitti femmoifet raittiuSkirjajet kuin 

„^Paimelan ©liaS" ja „Siampa £auri", joita levitettiin 

juoppojen koteihin pinpäri luomea, 

^uullakjeni kaikkein vaikuttavin raittiuSkirja, mitä 

niihin aikoihin ©uomeSja painosta ilmeStpi, oli ,,3'uiv 

miolan Sommin elämäkerta", kumilla felitettpnä. $m 

mat oli fiil)eit piirustanut piispa groStentS-maiuajan tip 

tär Sllekfanbra, joka oli jiil)en aikaan melkein ainoa km 

manpiiruStaja ©uomeSfa, ja niin fattumia ne kiimat oli= 

mat, että ei paljon jelitpkjiä tarvinneet* 

* * 

* 

,<Q!un vertailemme noita aikoja, miijikpmmentä muot= 

ta jitten, näihin npkpijiin fekä SlmerikaSja että kotimaaS= 

ja, niin juomaamme juuren croitukjen. Siiman uitfi pol? 

mi on kohonnut kotimaaSjamme, joka on kohottanut 
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raittiuSjeurat ja ujeat raittiuSlel)bet. Suomen IjallituS 

on maltiojäätpjen tantta tefjnpt mpöStin parfyaanja, £or= 

jatafjenfa cntifen fyairaljbutjenja, jolloin je fallt miina- 

polttimon jota taloon, jillä ©uomeSja on npt maajcm 

bitillä moimaSfa mitä tartin fieltolati. kotimaasta, on 

tuotu raittinbcn fyarraStuS 2lmeritan juomalaijilletin, jo* 

ta täällä on InonnoIlijeSti, taiten mapauben f estellä, 

muoboStunut mäfjän erijmmtaijetji. -kiirt pian tuin jo= 

Routin tplään on ratennettn raittiuSftuone, niin jiipen 

on ratennettn mpöStin toinen fen maStapainof ji, Sillä 

on nurjapuolenja, fillä ptjimielijppbellä ja pffin moimin 

olifi enemmän aitaan jaatu. SJhttta je on tuitentin to= 

biStutjena fiitä, että raittiuben IjarraStuS on mireillä. 

©e aita tooipi voielä tulla, jollointa faitti fitomalaifet 

raittiuSmieljet 2fmeri£a§fa totoontmoat jaman lipun alle. 

Dnljan ollut jamanlaatuiSta riStiriitaijuutta firfollifella 

alallatiu, että jaman opin tunnustajat omat ainoastaan 

„joI)taja=l;)ulIuuben" muotji ppfptelleet fafjbeSja rpl)= 

mäSfä; mutta je aita moipi mielä tulla, jollointa jol)= 

bettamat omat itje tulleet {läjittämään ptjimielijppben 

juuren mertitptfen ja Ijpltäämät luullut jofytajanfa. 

kiitos ja tunnia niille miehille, jotta omat totolla 

pitäneet raittiuben lippua Stmeritau juomalaiSten teS- 

tuubeSja! 



Nuorukaiselle. 

Ruoski himojasi, 

Älä nuoruuttasi 

Turhaan himoillesi käytä, 

Vaan nuoruusintoa näytä 

Työllä raittiuden jalon, 

Aseill1 ihanteen ja valon. 

Kun tehtäviämme 

Innolla ain teemme, 

Kyllä tulos palkan maksaa 

Sille, ken sotia jaksaa. 

Veikot, siskot tarmokkaasti, 

Käydään työhön innokkaasti. 

Alfred Vainio. 



Clhuct 28. Stctvxitt, Aticltulati-^uPluccn fania!» iofomitcau cfuntc© 



HZPapautu# &ctpafiaofa. 
ipulje, jotifa piti .KatpaHiö ÄriStiOifen SUuortfon nniofifofcmffeöja, (Einein* 

natiäfa, SD,, Dliroec £ö. <$ te »o act. 

(SLRutaeHen fuont. Si.) 

2line, josta tulen puhumaan herättää luonnollifeSti 

EpfpmpEfen: „'IÖ a p a u t u § f e n e II e ja miten f e 

on f a a t a ro i § f a ?" 

^entteö tulee luEijan mieleen j u o m a r i enfimmät 

fenä, joEa tarmitjee mapautu^ta EapaEaSta. 

0abat tuhannet IjuoEaamat jaoppouben orjuuttaa 

miSfa Eafylei^fa, joit)in omat tottumuEfen moimaöta join 

tuneet, maipueu fpmemmälle ja fpmemmälle. laitti 

pritpEfet pelastaa l)eitä niiniä näpttämät ufeiimuaSja ta= 

pauEfeäfa rauEeeman tulijaan. 9tiin, juomari tarmitfee 

m a p a u t n § t a E a p a E a § t a. -Diutta tarEoituEfeni 

ei ole tällä Eerralla felittää afiaa juomarin tarpeen Ecun 

naita, fillä Ijäit ei ole ainoa, joEa Eärjii EapaEan ole? 

nta§faolo§ta, eiEä fe mpö§Eään ole tärEeintä. 

DLRonen mieleltä on tärEeä Epfpmpö: „m i t e n m a* 

pänttää m aa f i i t ä p l e 11 i f e § tä t u t) l a u E= 

f e § t a, j o n E a m ä E i j u o m at f a a m a t an 

E a a n ?" 

huomiota anfaitfema toturnS on, että pii biljoona 

bollaria muopttaiu tuhlataan juoraötaan mäEijuomiin 

tä§fä maaSfa, puljumattaEaan fiitä fyirmittämäStä aineet 
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IijeSta mal)ingoSta, jota [ettraa nitben nautintoa. sJTla£* 

[aa tobclla maimatt mapauttaa maa ja £att[a jellaijeSta 

IjaaSfautjeSta. 3°^ uc tomrat fäptettäifiin l)pöbplli[iin 

tartoitutjiin, oltfi maan pienten liite ainatfctfi turmatta 

ja fellaifet, tuten „£omat ajat'' olijimat tuntemattomia. 

233a itta mapautuS fapafaSta tältättn kannalta on erit= 

täin tärteä, en taiteittaan moi tatjoa [itä tärteimmätji. 

5ot£ut tpjpmat: „9Jtiten moimme mapauttaa palli? 

tutjemme tapataSta?" ©e on: [ett pptepbeStä. 3a tämä 

tpjpmpS [ietää tobclla ajattelemista; niin jaaStutettu on 

meibätt maltiollinen elämämme tapatan maitututjelta. 

*)3oIiii£oitjijat (maltiomiepct) di oikeammin miran et? 

[ijät, pprfimät [en (tapatan) [uofioon, lain laatijat [il? 

mälläpitämät miiitaliitteen etuja ja täpttämät [en maa? 

timittjia, niin että [e aita on pian — joS ei jo oietun — 

täjiSjä, jolloin ei mintäänlaatniSta lafia luoiba taajan 

ppmäfji laatia, ellei [e tapapbu fapatoitjijoibcn [uoStit? 

mutjella, peibätt ajioitjijainja, plciSten mitallisten, tantta. 

2)£ji luonnolliitett jeurauS tästä — mottien muiben 

mutana — täptpp olla, eitä jumalijet, omantunnon mie? 

pet, tääntämät jeltättjä ppteiStunnallijille toimille ja 

tieltäptpmät pritptjeetä palmella maataan, toSfa pei? 

bätt niin tel)ben täptpiji ennen muita — palmella mäti? 

juomaliitettä. — (Jjota nptpään ott mälttämätöntä, joS 

ei muutoin, niin maitenemalla.*) 

Säästä jol)tuu efint. meibän [uomalaiSten teSfett aja? 

tuS, että politiiffa on [opimatonta f ristitylle. Sättiä 

ajatus on määrä, — [illä joS politiitaSja huomataan 

määrppffiä, täptpiji juuri kristittyjen ottaa olijat fäjiitijä 

ja torjata cpätopbat niin täcteäSjä ajiaSfa tuin ppteiS? 

tunnallinen pallituStoimi on.**) 

*)—**) Suomentajan UfäDfjiä. 



£oben totta, et oltfi mäpäStä armosta mapauttaa 

maani ja pallituS tapafaSta. Stnfaitfifi jofaifen meistä 

uhrata pentenfä tanfallifen olemaSfaolomme fäilpttämi? 

fetfi, pallitutfemme ja f en laitosten turmaamifeffi. 9Jtut? 

ta fe mapantnS, josta erittäin tapbon pupua, aStnn pal? 

jon läpemmätfi itfe futatin meistä tuin ptfitäään mitä 

läpän aSti olen maininnut. 

©fitpffeni perusteena mäitän, että mapautuS tapa? 

taSta, jota aitamme eniten taipaa, on: mapauttaa triS? 

tillijet äänestäjät fppllifptibeStä mätijuomaliiffeeu oifeu? 

tettuun afemaan; ja aitomutfeni on faaba fe teille niin 

felmäffi, etten tuoi mitenkään tulla määrin pmmärretpffi. 

9JhuStetta£oon, että mätijuomaliite plcenfä on lit- 

mallinen liite, ja maitta fe rittoofiu niin fuureSfa mää? 

räSfä ppteiSfunnallifia lateja, (eitä plipäänfä tunnioita 

mitään lafia*) on tuitenfin totuus, että löptpp tapattaa 

foStemia lateja, joita rittomatta fe moi olla olemaSfa; 

että pallituS niin fanfallinen tuin maltiollinentin (Jar¬ 

moja poifteutfia lutuunottamatta) ppmäffmi ja lailla 

turmaa fen. 

^pääfpfpmpS pallitutfcn ja tapatan mälillä on: „mitä 

tulee pallitutfen fupbe olla mäfijuoma?liifteefcen?" *pää? 

fpfpmpS ptfitpifelle on: „mit/i minun fupteeni tulee olla 

fiipen fpnnillifeen menettelppn näpbcn, jota pallituS feu? 

raa mätijuoma?tpfpmptfeSfä?" Suleefo minun piimät? 

fpä fe ja niin muoboiu tulla fpppäätfi pallitutfen ja ta? 

patan fanSfa; taifta pitäätö minun maStuStaa fitä; ja 

miten fe maStalaufeeni tulifi fiten efitctptfi, että minä jäi? 

fin fppttömätfi fiitä papasta, mitä on tapaptunut palli? 

tutfen ppmätfpeSfä tapatan? 

*) Suoment. lifäijs. 
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©t ole tarpeen Jututtaa aitaa feltttääJjeui, mitä 1)a 

lituJjenune ofjjelnta JapaJJa4iiJJeen jutjteen on; fittä je 

armatenJin on ufeimmille InJijoiSta jetmillä* Ojitan oltrm 

me jetmillä jiitä, että joSlaait ei tieltolati onniStuiji tjä^ 

luittämään mätijuomatiitettä Jojonaan; onniStuiji je 

Juitenfiu napauttamaan tjallituJfen ofallijuubeSta jiiljen. 

JpallituS niinluin yJjityinenJin on metmoitettu tete= 

mään oiJetn. $yjyntyS ei ole fiitä, joSJo je on tuotte* 

liainta tebbä oitein. (Si niin paljon jiitä, mitä on feu* 

rauS jiitä, että tetee oitein. iltaan JyjymyS on ainoal¬ 

taan: DtiJä on oitein? 

97 yt ejinu jottut mäittämät, että tieltotain mutana 

faijitnme paljon alpaijia jatatapatoita, jotta rittoijimat 

tätiä; fun fitä maatoin meroitetut tapatat f)ämittämät 

ne eimättä ote niin juureJft tjäpeätji yhteistunnolle. 

Hiiliä en jilmänräpäystäfään uSfo,että täSjä on pe* 

rää, mutta otatjutaan, että niin olifi; „mitä on Jrt§tiIIi= 

neu tjallitutfemme tetjnyt merottamalla tapatat? (Sitä 

[e ote täten tetjnyt JiujauSta juurenimatji ja jaottanut 

jyntiä näyttämään tunniatlijelta ? 3a niinä oten matuu* 

tettu, ettei ytjbellätään JriStityllä itjmtjellä, eitä JrtStilll 

jellä loattiotta ote oiteutta yrittää jaottaa patjaa näyttä* 

mään tjijioältä; jittä patjan ja pymän mätittä tutee olla 

taistelu eitä jominto. 99tutta minun on jetitettämä Jy= 

jymystä, jonta oten ilmoittanut pufjeeni atneeJji, nimit* 

täin: „miteu moit jinä ytjityijenä tjentitönä putjbiStaa 

itjeji ojallijuubeSta tjattitufjeji jynnillijeen menettelyyn?" 

Palje tästä ajiaSta loie tietysti meibät loaarattijen lä* 

tjeUe maltiolltSta tannerta, ja löytyy tfjmtjiä, jotta eiioät 

mitään niin jäitätjbä, tuin jitä, joS jota laujuu ajatuJfen 

eli mäilleen, jota JoSfee tjeibän mattiottiSta melmolti* 

juuttaan; mutta JriStillinen tutiaJuntamme on mannaan* 
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fin fpllin ropfea fatfomaan fuoraan filmiin mitä pp- 

mänfä, jofa on tefemifeSfä peibän friStillifett melmolli= 

fuutenfa fanSfa; ja tämä fpfpmpS on fitä laatua. 2äSs 

fä maaSfa on meittä pallituS maltiolliSten pttolueiben 

fautta. @n fano, että fe on parasta laatua pallituS eli 

paras tapa pallita, mutta fe on fitä laatua pallituS, f uin 

meillä on, eli fe on meibän tapamme jallita. 3a leml- 

tiollinen puolueemme on fe mälifappale, jonfa muulla 

meibän äänemme tulee fuulmuiin pallituffeSfa. SnetpSti 

on toifet meistä enemmin itfenäifiä ääneStäeSfään, fuin 

toifet. Jotfut eimät milloinkaan ajattelefaan färfeä pito- 

lueenfa maalilippua, maan ääneStämät fillä fuoraan, jo¬ 

ta mastoin taaS toifet fiIloin tällöin ppppfäfemät pois 

jonfun ^erittäin puonon" fofelaan; toifet menemät niin= 

fin pitfälle, että ppfpmät tnffönään fotonaan maalipäi* 

mänä; ääneStämätpä ufcat toifen puolueen lipuillafin. 

Mäntän faifen alla on fuitcnfin pffi fääntö, jota ent= 

mc faa jättää ottamatta huomioon, ja fe on, että mil¬ 

loin ifiitä äänestämme puolueen lipulla, jofo me teem* 

me fen ferran neljäSfä muobeSfa eli fapbeSfafpmme= 

neSfä muobeSfa, me äänestämme faiffea fitä, mitä fen 

puolueen ohjelma fifältää; faattaa tapahtua että ääneS= 

tät puolueen lipulta fentäl)beit, että ppmäffpt pl)ben fop= 

ban fen opjelmaSfa. jota mastoin fania ohjelma moi 

fifältää fpmtnenen fellaiSta foptaa, jota et enfinfään moi 

Ppmäffpä. fuitcnfin ääneStpffelläfi olet ofottanut pty* 

mäffpmäfi jofaifen ppfälätt, puolimatta fiitä, mitä aja* 

tuffefi niistä on. Sama on laita rufouffefi fanSfa. 0i= 

nä moit rutoilla jotain afiaa ja äänestää fen maStafop= 

taa; fiinä tapauffeSfa, mitä fanfaIaiS=melmollifuutefi 

täpttämifeen tulee, on ääneStpffefi fe, jofa tulee latuun; 

ja rufouffefi fiuä menetät. 
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.^apatfampjclma on je, jota on mailalla maaSfam* 

me. -EöeroituS mätijuomaliitfeellä on plecnjä nouba* 

lettu tapa. Väinön ajian paljas laujitminentin jo itjeS* 

f ään tobiStaa, että maata pallitjee tapaftapuolueet, jiltä 

meillä et ole mitään ohjelmaa, ellemme faa jitä pallitje* 

malta puolueelta. 91äin ollen jää ainoatfi tpfpntpfjetji, 

mitä on meibän jupteemnte niihin maltiollijiin puoluei* 

piit, jotta ppmätjpmät meroitetun mätijuomaliitteen. 

käittä joptaa minun aineeni ptimeen, eli lukijan tarpee* 

jeen luapautua tapataSta. .fluta itinä friStittp mieS 

äänestää jetlaifen maltiollifen puolueen lipulla, jota pp* 

mätfpp mätijuomaliitteen, äänestää jämällä tapattaa, 

ja on niinmuoboin pptäppmin jpppää jen olemaSja* 

oloon tuin tapatoitjija iljetin, mieläpä enemmäntin ja 

tarmitjee jiis mapautuSta jiitä. 0e tojijeitta, että tapat* 

talati on moimaSja ja että hallitutjella on pptepttä fen 

merottamijen tauSja, tobistaa fieltämättömän jelmäSti, 

että löntup tupanfia, moiti janoa miljoonia friStillijiä 

äänestäjiä, jotta tanoitjemat mapautuSta niistä jeuraut* 

jiSta, joita peibäu omat tefonja aitaan jaattamat tuin 

tufemat jitä pallitutjen opjelntaa, josta täSjä on tpjp* 

mpS. (5i maptane olla tarpeellista minun ojottaa mitä 

teibän tulee tepbä; jillä olen mafuutetht, että tie jiipett 

näpbett on jelmä, mutta je näpttää ailoatt mälttämättö* 

mältä, että jotu ojottaa, mitä teibän ei pibä tetemän. 0e 

taptoo janoa, että meibän ci jomi antaa ääntämme eitä 

kannatustamme ppbelletään maltiollijelle puolueelle, jo* 

ta jeijoo juoraait jitä maStaan, niintä friStillinen tirtto 

ja tristitpl ipmijet jo aitoja fitten omat julistaneet jitji 

opjelmafji, jota pallitutjen on noubatcttama fapattatp* 

jpmpfjeen ttäpben. 0e on juuri meibän itjenäijpptem* 

me puute, jota tuottaa meille tappion. 0e että olemme 
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puolueemme orjat, orjuuttaa mettä louoroStaart mäti» 

juomaliitfeellä. SJtinfätäpben pitäiji toätijuomaliiffeen 

harjoittajilla olla enemmän loaitutuöta puoluefotouf[i§= 

fa ja enemmän moimaa jeu toiminnaäfa, tuin maan friö» 

tillijellä loäeStöllä? .Qc eitoät ole toiifaampia, ei eneni; 

män ifänmaalli[ia, pe eitoät omaa enempää pääomaa, 

eiioäifä [uinfaan ole enemmän oppineita, tuin friStitpt 

ipmifet, emmefä tooi mainita pptään ainoata a[iaa l)ei 

bän ppU)äffen[ä, jota emme omaiji [uuremmaSfa mää» 

räe>[ä, paitfi [itä pptä: että peiliä on [itä loaltiolliSta it= 

[enäifppttä, jota meiltä puuttuu. 

Gi pffifäätt puolue eitä toirau etjijä tooi faaba fa= 

patfamiesten ääniä muulla epbolla, tuin peibän toaatis 

muf[en[a tppbpttämällä. Sotutta aitamme friötillijen 

[iioiötpfjen päioäiätpS on, että me friötillijet fan[alai[et, 

jotta [anomme ratastatoamm? ja joibeti tulee rafaötaa 

jumalaa plit[e taittea, jotta pitäijtmme ilottamme [aaba 

tuolla tirfon ja friötillijen totuuben täpbeit, annamme 

[iloa itjemmc tapattaliitteen toautumppörään, joö toal= 

tiollijen puolueemme tartoc näpttää [itä toaatitoan. 

3oö tpmmeneö o[a SImerifan friötillijiötä ääneötä= 

jistä aötuiji ppbcntään terran toaaliuttrnalle niin itfe* 

näi[inä tuin tapatoit[ijat, niin [aifimme näpbä tämän 

maan puolueet ja polititoitjijat jalfaimme juureöja ru= 

foilentaöja ptenintätin miittauSta [iitä, mitä nte luaabim» 

me, ja nte [ai[imme näpbä, että meibän taptomme tulifi 

täptetpfji niin pian, tuin [e oli[i peibän tietoonfa tullut. 

2l[iain nptpijellä faunalla ollen, joö emme ota lu= 

fuun [itä fottratt täpttä miepiä, jotta ääneötäloät tobel= 

la omantuntonja toatauntufjen mutaan toäfijuoma£p[t)= 

mptfeöjä, ei futaan politifoitjija loäpimmäöfäfään mää; 

räöiä pibä lufua [iitä, mitä triötitpt ipmijet maalimat 



114 

eli mitä lirttolunnat päättämät tapatan f luteen. .fte 

menemät main cbelleen ja antamat fille tain fitojelulfen 

määrättyä meroa maStaan ja fen t)e tefemät fiitä fppSs 

tä, että f)e nStaltamat fen teljbä. 

^äpbellifeSti ymmärrän, että t)e moimat rittoa triS= 

titlifen tirton opetutfet ja fplleä fen päätöffiiit, ilman, 

että fen jäfenet fen puolelta maStaifimat. Sätnä ei olifi 

niin erittäin maavallilta eitä fuintaan fen aumoilla, että 

efittää tämän tirjafen Intijafunnalle, ellei totiini olifi fe, 

että tannatuS, miniä annamme puolueille ja mitan et= 

fijÖille, jolla enfi täbeSfä palmelemat tapatlaliitettä ja 

antamat triStitlifelle tirtolle ainoaltaan joitatin jälelle 

jääneistä muruista, — olifi tannatuS, jola faattaa men 

bät fppllififfi mitä mitStimpiin ritolfiin. 

SäSfä ci tule tnfpmptfeen, mitä finä tobetlifuubeSfa 

moit eStää? (St mahbollifeSti moi eStää paljoaiaau pa* 

f)aa tapahtumasta täSfä ntaailmaSfa, et ainafaan pal= 

joa fiitä, mitä toifet telemät. SOlutta finä moit ja finun 

tulee te ti b ä itfe oitein; fitlä tel)bä jotain muuta luin on 

lein, on tetjbä määrin. Jja tuhannet IriStillifiStä äänes¬ 

täjistä täSfä rnaaSfa omat täSfä afiaSia tehneet jotain 

muuta, tuin oitein. -fijapautuSta tapataSta tarmitfee 

fiiS — juomari, liilemieS, hallitus, mutta ennen taittea 

tarmitfee fitä IriStilUnen äänestäjä. 

ilula moi mapanttaa l)änen tästä fppllifppbeStä? 

0en moi tjäu itfe teljbä ja l)änett täptpp fe tefjbä, mait= 

la fe meifi pirStaleitfi jola ainoan puolueen StmeritaSfa, 

ja mailta fe fpölfift alaS jota ainoan mallaSfa oleman 

miina-politifoitfijan ja patottaifi hänen fitä marten ra= 

lentämään uuben puolueen eli antamaan tannatutfenfa 

puolueelle, jota f)än on tähän aSti halmelfinut, eitä ebeS 

unelfinuttaan fitä ntilloinlaan tannattamanfa; h^nen 



täptpp Napauttaa itfenfä eli muutoin fyän ou mennyttä 

ja f)änen £an§fanfa on menevä meibän pfjteifet laitot? 

femme, faunamme ja ebi§tp£femme, fyirmuifen fyävi? 

tp£jen pppl)£äifemänä. 

^)än on f en te£evä, niin totta, £uin ^efutfen ^rig>tu£? 

f en evan£eliumi on vielä Voimallinen tekemään iEjmi? 

fen uöfoIlife£jt. Uö£o 3wmalaan ja totuuteen on vielä? 

£in maan päällä, elätettävään ihmistä jalompaan ja 

£or£eampaan elämään. 

•ftiin! — 9Jtaan £riötillinen mietjuug on vapauttava 

itfenfä £apa£an pljtepbeStä, ja fun fe tapahtuu, filloiu 

on fapaffa fuollut. 



Saloona=kuva. 

Siellä se riehu ja melske käy 

Kun miehet ne seuloo survoen 

Ei surullista tuossa joukoss’ näy — 

On niinkuin olis suuret häät 

Ja yhdessä on viisaat päät — 

Niin helppo on laulaa ulvoen. 

Viinurit hikipäin hyörivät, 

He tarjottimet käissä lentää. — 

Kas toiset tanssissa pyörivät, 

Hei elämästä me nautimme! 

Riemu on ainut tautimme. 

Voi makiaa maailmaa sentään. 

Hoi viinuri! malja tänne tuo, 

Nyt me juomme, on ilon päivä; 

Se elukka elää, joka juo.- 

Voi kuin raskaalta tuntuu pää, 

Lasit oudosti irvistää, 

Ja silmissä on tumma häivä. 

Vaan vielä ma ryypyn kallistan. 

Se on malja meidän veikkoin onnen. 

Sitte pöydän alle alistun, 

Nään unta siellä kamalaa 

Ja yhdessä on taivas, maa; 

Näin uljaan saan mä loppuponnen. 

Alfred Vainio. 



§>. Jt.=^.=^.=feurcm 14:stct qCeinert 

umofiRofiotto 

pibeitiin 13:ta pleifen muofifoEouffen päätö£feStä Sm 

IutfyiSfa, 91iinn., peinäf. 30—31 ja elot. 1 päiminä. @n= 

fin jofu fana Sulutkin faupungista, ©e on fnuri faupttm 

fi, mahtaman fnnren Sate ©itperior fifäjärmen äärinä 

mäifen läntifen Iaf)belman pol)jufnSfa St. £ouiS=mirran 

fuusfa, jofa on rajana UHnnefotan jallUöconfinin toaU 

tioitten ja fantaSfa Sulutkin ja SSeSt. Superiorin fam 

pnnften mätillä, joita fanpnnfcja futfutaanfin fa£foiS= 

faupungeiffi. 

©uintiin fanit a fulfee faiffien niitten matfuStamais= 

teit tie, jotfa main matitfemat pofyjonMännen tien, niin? 

fitirt enemmistö fuomalaifiSta tefee. Siitä fppötä on 

Saint!) (erittäinfin maanfiertäjille) fjpmin tunnettu. 

9tinienfä fe on faanut perustajaltaan, ranSfalaifelta 

SuSutfymimifeltä mieheltä, kaupungin afema on epä5 

mufama, jprfän fallioifen muoren laiteella. Sefä laima- 

että rautatie liite on fnuri* ^tanpnnfiin faapttn folmatta- 

fpmmentä eri matfuStajajunaa mnorofanbeSfa. 

Suomalaifia on SuhttljiSfa afnnnt parifpmmentä 

mnotta, maan niiben mäfyälufuifuuben ja ofaffi juopot: 

telemaa elämän lafia, ei mieraSfielinen fanfallifuuS ole 

tullut fuontalaifia tuntemaan muina, tuin raafalaifina. 

2ÖaSta miime muofiua, fun I;eitä on ajettunut finne 
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enempi jo ppteispprinnöt, feurakunta ja raittiuSfeura, 

omat alkaneet jaamaan maikuttamaa afemaa jimiStpS= 

tgöSfä, on juomalaiSten maine kopannut, maan ei mie* 

läkään riittämäSfä määrääjä. — -Eöaan eipän !)iooniaa= 

taan päimäSfä rakennettu — ja jitji toimoSja eletään, 

©itomalaijia on SDuIutpiSja npkgijin nfeita jatoja ja 

njeat on rakentaneet omia taloja. (Suomalaisten kau= 

punginoja on £ake ©nperioriin pistämällä kapealla lOlim 

nejotamiemellä, joSja Reillä on rakennettuna upea kirk= 

to ja raittiustalo feu alakerraSja, joitten kiima lögtgg 

toijeSfa paikaSja tätä kalenteria. 

hoitoon Oäpti nm 12 on paikkakunnan raittiuSjeu* 

ran nimi. Mäntän turmiin riennettiin npt muojikokouSta 

mieltämään. 5o^0^linnan pppnnöStä oli jeura pank* 

kinut muojikokouSta marten tilaman ^alama^oo^paalin, 

kaupungin maltamitnmalta liikeojalta. 

•EöuojikokouS alettiin ruotjalaifeSja em. liiti). kirkoSs 

ja jumalanpalmelukjella ja jaarnalla 3Jkatl;. emank. 7 

lumiin jopboSta., jonka piti paikkakunnan juoni, emank. 

luterilainen pastori §. ©armela. 

(Sitten jiirrpttiin ebellämainitun paalin (jalin) toijeen 

kerrokjeen, josta kuitenkin toijena päimänä pppbettiin 

päästä kolmanteen kerrokfeen, kun katutpömieSten kalke 

ei juonut tppbpttämää piljaijuutta kokoukjen keSknSte= 

luille, .fkotoutjen ebuStajaluku oli juurin kuin on koS= 

kaan ennen ollut, jillä oltiinpau npt iUeljepSjeurau jcije¬ 

nistä rikkaimpain paikkakuntain keSkimaipeilla. Ojaa 

otti kokoukjeen 77 ebuStajaa ja 7 joptokunnan jäjentä 

eli ppteenjä 84 penkilöä. XÖeljepSliitou jabaSta pai= 

kalliSjeuraSta oli ebuStettuna puolet eli 50 jcuraa 217 

äänellä. ©buStajia oli 6:beSta eri maltioSta. Oja ebuS? 

lajista majaili 9/Hnnejotamiemellä, mutta juurin oja kuP 
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tenfin Eaupuncpn mieras>Eobei3fa (potelleiöfa), oja myös* 

fin jifarfaupuncpsfa 29öe§t, ©uperiotiSja kanteleen" jä- 

jenien mieraSmaraifiSfa EobeiSfa. 

£atfottuffena tälläfin Eofoufjella oli vaimoa fiirto= 

fanfamme penfijiä tarpeita ja jofainen ebitStaja oli ep= 

bottomaStt jillä vaEaumuE|eIIa matfaSfafin. — 3a i°^s 

fin näföfannotSfa fyntyi pieniä eri jopteita, EaifiSta fui* 

tenfin onnellisesti Selvittiin, joten fofonfjen fofonaiptne» 

oli mallifelpöinen. — A'ofonfjesfa täytettiin 432 pupe* 

Vuoroa. 

.^ofoufjen päätöffi^tä mainittafoon muutamia: efi= 

miepefji Haalittiin Jaaffo Paininen, 109 äänellä; vara* 

efimiepeffi Dliffo ©fyttä, pfjinitelijeött; firjnrifji 2lle£. 

pantti, 109 äänellä, faiffi folme 33ppemincyStä, 9Jticl).; 

rapaStonpoitajafji 3* 3a^berg, 80 äänellä; jopto* 

fnnnan jäjeneffi R. 51, ©taubinger, 87 äänellä; molem* 

mat viimemainitut «JpancocftSta, 'JJticp.; .S^enrp iälljjö, 

yfjimielijeSti, (EryStal galljiSia, ja tuli pän ruotsalais* 

ten paifalliöfeurain puolelta; 3* ^ögberfl, 95 ään., 

31 e g a u n e e S t a, 311 i c p. 

„31aittiuSlepti" päätettiin fiturentaa 8:fan jiumiieöta 

I0:ta fimuijefji, aifafauSfirjan mallijefji, lihottuna. s^3ai= 

noS, 5,000 fappaletta ja tilauSpinta pysytettiin entifel* 

lään, ^oimittajaffi pyväffyttiin ebellcen pastori 3- 

5öäcf. painotyön tefo usfottiin ©uontalaiS=£uteerilai* 

felle .^uStannuSliiffeelle .IpancocfiSfa. 

SRaittiuSfalcnterin toimitus ja uloSanto päätettiin, 

maan fen ntuobon ja laabun fefä pinnan määrääminen 

jäi joptofunnan parfittamaffi. 

SGöuofifofouS enji fejänä päätettiin pitää 2j0orce3te* 

ri§ja, 2Jta§f., „©ovittaja"*feuran luona ja muojijuplan 

ypteybeSfä ©oitto* ja £aulufilpailu. 
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tällainen fypmin onnistunut laulukilpailu toimeen* 

pantiin Sulutpin muofijuljlan pljtepbeSjä „Soimon ^Täpti" 

feuran malitjetnalla Iuonnoniljanalla ©uperiorgärmen 

äpräällä, UäpääSfä faupitnfia, n. f. fejä*l)umilaSja. Juf)* 

taan oli jaapunut toista tuhatta juomalaiSta plitnääräi* 

fillä junilla SJtinnejotau rautafummuilta, jefä aina 91 ti* 

cfjiganiStafin asti. Sotine tormijoittotuntaa oli juf)laS* 

ja läsnä, maan eimät ottaneet ojaa filpailnnn. StinoaS* 

taan~2 lanhtjeuraa, §ancocfin ja Jsljpemingin fefaföö* 

rit oli ilmoittautuneet filpailnnn ojanottajafji, joista tu¬ 

mat ejitctääu toijeSja paifaSja tätä falenteria. ©autan 

päimäu illalla antoimat nämät laulujeurat laulajaifet 

©uoumDpiStou l)pmäfji 333eSt. ©uperioriSjo. JnnoStuS 

oli juuri ja illanmietto Ijijmiu onnistunut. Äun emme 

ole onnistuneet muuta tumaa SDulutfyiSta falenteriin jaa* 

maan, niin ejitäntme forfeafoulun, jonfa fupeella f)öp* 

rplämmitpS4aitofjen miereSjä ebuStajain tuma otettiin 

(©imut 48 ja 49). 

'SGuofifofouffen ebuStajain nimiluettelo on jeuraama: 

SJtatti STtanner, .gnlba pelto, perutan Slljo, §. Slljr. 

Herrala, Sltatti 9JteriIä, perutan (gljon, ,£>enrp §ill, 

Jofpt paffala, Slljreb Saatjo, 91tatti Stoftoniemi, Akalle 

SXptilampi, Sliftor Sllanfo, §enrp Samajärmi, ©jaiaS 

Portto, peter Repola, 9Jtatti ,<Qenricfjon, Otto 'palo, 

Sliife ^ftiSjilä, Jacob J. SDnfalo, Jotjn Puiminen, 9teS* 

tor §annula, £)Ui Siittola, ©afri .^arling, Soimo Sf. pci* 

tonen, SJtattt (S. portaan, Juf)o portaan, .gilma ^ero, 

peitti SaStula, SI. §egman, Jof)n Suura, $uSti 

Suura, Jelijc SBibäcf, ©afri Sltpllpapo, .£uSfi Slbeljon, 

Silotti ©aio, Jacob Perttula, Jofjn X?oSfi, Joljn 91 ie* 

ntelä, ©afri SJtattjon, Sljcl §ill, .penrp kangas, Alalle 

Djajärmi, SJtatti Sorffo, Slaro J. Jättänen, SSlatti 
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Äompft, Ääri £nömt, ^(tCob £ÖaIItnpan, Aliina SJläfi, 

0ofia SDöentelä, Ilaria Junttila, Sintti (S. ©lo, 3* 2. Dl= 
Itiä, SJiftor Vienti, S3iftor 0anbberg, Sintti SJtarttancn, 

Sintit Siefonen, SJltnnie Piippola, SJiitto .Rituiötö, 3- @* 
«frögberg, Oscar kangas, §an§ Stne, SJlatti ^tentti, 

.ftonSt. ^tpfpri, §enrt) ^ere, 3aco^ 3°^UT0U^ 3o()n 2Ufr. 
Sallbacla, SJlillo Slnberfoit, Slitg. SEGuotila, ,£enrp 2ill= 
fjö, S33:m §olm, Slrtoib ^oiitmnietni, ©biuarb SJiäättä, 

3ol)n Stiiue, Alalle periin, 3°t)n 9J^ät'cIä, 3. §. 3nS: 
berg, 3°^)n S3oftrönt, SJlatti ^efämcifi, SI. SI. 0taubin= 
gcr, 3 af et 2ullarila, 3laac Gillberg, SJ liito 0t'pttä, 3a? 
cob Paininen ja Sller. pantti. 

SI. «p. 



Miksi? 

Miksi, oi Pohjolan mies, sinä kansasi kallihin hylkäät, 

Unhotat maan, joka onnea suonut on sulle, 

Atlannin yl’ menet etsien kotia uutta? 

Ah, älä usko sa onnelajuttuja vieraan! 

Sielläkö onnesi ois, siell’ oottaisi verraton auva! 

Eipä se vierahan syl’ niin auenne ottamaan vastaan 

Eassa, mi veikaten pois emoarmahan lähtevi luota. 

Totta: saat leipää myös työn tehden vierahan luona, 

Kun hänen peltojaan kynnät ja voimia uhraat, 

Vaan sitä suo, minä uskon, Suomikin sulle, 

Mutta suo lempeä myös, kodin onnea tyyntä ja rauhaa, 

Joita ei vieras maa voi konsaan tarjota sulle. 

Oi, miks’ lähdet sä pois, mikä veikin mielesi sinne? 

Kuinka on syömmesi niin irtaunut isäisi maasta? 

Mistä sä löyteä voit maan kaunihin näin sekä armaan ? 

Missäpä pohjasen tul’ niin kirkkaana talvisin hohtaa, 

Missäpä helkkyvi niin sulokielinen lintujen laulu, 

Missä niin riemua täys salot on sekä niityt ja nurmet? 

Tuhatjärvien vaan täin’ on maa, tuhat koskea vain täällä 

kuohuu, 

Voittoa ennustain, kehottaen suvun suurihin töihin, 

Täällä, ja täälläpä vain soi kantelo henkeä kansan, 

Täälläpä äitisi kiel’ soi puhtaana, tenhoten mielet, 

Täällä ja täälläpä vain se säilyvi myös ikuiikaan. 

Täällä sun kansasi on, vuossadat se taisteli täällä, 

Raatoi, perkasi maan, söi pettua, toivoi ja ootti, 

Hallan vieraanaan näki vuosia toisensa jälkeen, 

Mutta ei lähtenyt pois, yhä toivoi ja ain’ teki työtä, 



123 

Kunnekka antimen soi, jos niukankin, taivahan Herra. 

Näinkö sä tehnyt liet? Jopa vielä, kun juoksuhun lähdet 

Kohta kun muutamakin pien’ vastus on tiellesi tullut, 

Taikka ei ees sitäkään, vaan muuten on muuttohon mieles. 

Kuulehan, veljeni, mua sekä siskokin nuor’ punaposki: 

Tänne sä jää, pidä maa, mink’ Luojasikin soi stdle, 

Maa, jossa kehtosi on, joka lapsena riemusi kuuli, 

Maa, jossa sukusi muu levon saanut on turpehen alla! 

Tännekkö heittää voit, mitä armasta ollut on sulle, 

Muistosi kallihit niin vaihtaaksesi kurjahan kultaan? 

Yksi on kullakin vaan kotimaa sekä äidinkieli, 

Nämät jos heittänet nyt, toist’ ostaenkaan et saane. 

Rautalampi, E. I. V. 



,/gtour>oit xrfenva pitCutf^tefa. 

.toivon mpti", raittiuSjeura 9bo 12, on ollut £)v 
lutpiSja lanjalaiStemme feSlmtbeSja juovutuSjuomain 
tulvalle jalluna jo 14 autotta, hoitoon SXäptnjeura ott 
perustettu aluSja itjenäijetji vuonna 1886, unitta noin 

puolen nnioben ajan lilluttua fc tuoli väliupitämättö= 
ntppben talla. 

SIÖ aitta jeura tuoli ja toiminta lattauji, niin raittius* 
aate ei tumminaan tuollut, maan jäi vielä raittiutta 

rataStavain jpbäntmiin elämään, jota taas joulun ajan 

luluttua perätä feuranlin uuteen eloon taistelemaan juop- 
poubeit paljetta maStaan, jola fiipen aitaan on ollut 

laupiStutta VaSja mallaSja X)uinti)iSja. UubeStaan eloon 
perättpään plppi hoitoon Släpti jeura 0. ll.XU.=X6.=jev 
ra an. 

kohoon Säpti jeura ei ole ebellijinä Kutojina ollut 

juuri liitettävällä lannalla. 0iipen on ollut luonnolta 
jia jefä luonnottomia ji;itä. ©bellijinä vuojiua ei 2)u= 
lutpiSja ole voineet viiptpä miepet lauvan, jiellä luu ei 
ole ollut ppjpviä tpöpaitloja, ja toijin ajoin väpeni 

miespuolisten jäjenten luin aivan pariin, loimeen. £oi= 
nen luonnollinen jpp oli je, että piti olla vuotrapuo> 
neuStoSja. DiiiSjä toptaji ufein vaStointäpmxjiä, jola 

lamautti innostusta. SJlutta on niitä luonuottomiatin 



Tullitkin fuomctlaidtc» (ivffo ja vaUtiM#()iiali 
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fpitä. §urjn tanSfin tiipfo, jolla oli meltein jotaijeit 

raittiuSfeuran jäfenen fpbän täplettp, lamautti ppteen au 

Jaan toto jeuran toiminnan, ©imen mentiin tautiin 

tuin raittiuSfotoutfeen; ja oli ne tankit fitten maitta 

tuinta jiimottontnSja paitaSja ppmänja, jiitä ci mälitettp. 

SR ortta. tofouSta jäi pitämättä, Jim ei ebeS mirfatun» 

talaan jaapunut paitoilleen. StäiStä pulilta on Soiruoit 

Säpti feura miime parina muoteua mällin erin pääSfpt 

ja on muuttunut mäliän mafamammalfi luonteeltaan. 

Oma totouSpuone oliji ollut niin tärfcäStä ormoS 

ta fetä raittius»jeuran että feuratunnan puolelta jo fau= 

man aitaa. 3° fiffipä tahnatta runotta fitten rpl)tpi 

raittiuSfeura ja feurafitnta ppbeSjä Nauttimaan omaa 

pilteistä ratennuSta, jopon tulifi raittiuSpaali alle ja 

firtto päälle. §aali on ollut jo V/2 runotta tarpeellijesja 

tunnosfa täptettäruänä; mutta tirfto on ruielä teSten= 

tetonen [ifältä. StafennuS on 60 jaltaa pitfä ja 30 jal= 

taa lelueä fefä 25 jaltaa tortea. 'Otattamaan on fe tä^ 

pän aSti tullut taitfiaan, tuten [euraaluat numerot oioO 

lamat: tontti $800, itfe ratcnnuS $1,785 eli ppteenjä 

$2,585. Säilä paaruaa omat rateituufjen tuhtt taifti 

matjettu, mutta tontista on ruielä matfamatta $600. Sia= 

fennitS on ma tulitettu 1,500 bollarista. 

Siitä aSti tun Soiluon Säpti feitra aitoi pitää fo= 

toutfiaan omaSja paaliSfaart, on je tiitettäruäSti ebiStp^ 

npt. Seuran elämä ja lamat omat muuttuneet ipmiSar= 

molle fopimitfi ja on pääStp läpemmätfi afiatt. luontoa, 

^äfenlutufin on tarttunut oitein fuitresti entijen fupteen. 

©unen oli feSfimäärin jäjeniä 40 maipeilla ja nptpirten 

jäfenlufu on mäpän pii jabart. 

Seuran irtaimen omaijuuben armo tetee pii faban 

taalan, ilman urtuja. 
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juomattakin tapani Notkon £äf)ben IjiStoriaSfa 

ou ©. ^.'9i,=sIÖ,--feui*au kiimefejäinen kitofijufjla ©)m 

lut£)iSfa, joSta täsfä falenteriSfa ou lähempi felonteto, 

joten en fiitä feu enempää juttele. ©en kaiu koin inan 

uita, että je epäilemättä kaitutti eläljpttäkäSti SEoituon 

SEäfjben toimintaan. 

SEäSfä Ipl)pt filmäpS feuramnte olemaSfaolon ajalta, 

©innatfoon Jumala ebeSpäinfin tallista tpöiäntme. 

2[ö. 21 nttila. 

,,Majakka“. 

Elon myrskyn riehuessa 

Meitä uhaten, 

Loistaa valo selvä, varma 

Tietä viitaten, 

Tuli kirkas majakan 

Se on sana Jumalan. 

Jos se tuli johtonasi 

Täällä taistelet, 

Pimeyden salakarit 

Kyllä väittelet. 

Sitä viittaa seuraa vaan, 

Saavut varmaan satamaan. 

Kiusausten, synnin myrskyt 

Etees ennättää, 

Koettaen viittatulen 

Suita hämmentää. 

Suuri valon voima on, 

Katso siihen, voimaton! 



^ertomuö 

raittiuSjeura .Kyntäjän Uho 150 toiminnasta, (Popper 

hangella, 10 c id), 

SRaittiuSfeura „Kytitäjä" perustettiin 28 p, lotatuuta 

tr». 1900, 21 jäfenellä ja liittyi f e 0. K.sUh^iSeljeySfem 

raan numerolla 150, 

„Kyntäjän" toimintapiiri läjittää fafji mainijentua, 

niin, Srintountanhn ja (Sopper sJiange?it, jotfa jijaitje= 

loat noin 2 miilan loälimatlatla toijiStaan ja noin 10 

miilaa eteläänpäin §ougl)toniSta. Uililttaat työjuf)teet 

omat koulutelleet tänne lolo jouloit lanjalaijia, etu= 

pääSjä Kuparijaarelta ja jen ympäristöltä. 

Sitten lailtien allamien feurojen, on kyntäjänkin 

täytynyt alutji taistella epäebttllijisja oloiSja. Ulalleen 

tuntemattomuus ja tottumattomuus jeuraelämään tuotti* 

mat alulji monia hantaluutjia, mutta johtajien tyyni ja 

armotaS läytöS loi pian järjestystä jeuraelämään ja 

harrastusta itje aatteejeen. 0eurahuoneeit puute oli 

myöSlin jeilla, jota l)ibaStutti jeuran toimintaa. Sälä 

puutetta ryfjbyttiin poistamaan yarminaijella innolla. 

Hilman ryl)tyimät jäfenet uhraamaan rahaa ja päimä* 

töitä haalin rakentamista marten ja niinium tailamoi* 

maila tol)oji „oma toti" jylhään pyöllimetjään (Sopper 

Utangen ja Srintountainän mälille, joitta nyiyifen ar= 

moit moi laStca mähintääitlin 1,500 bollaritji. 
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^pmmenfitufantifen olemaöfaolonfa ajalla on feura 

pitänpt fäännöllifiä fofonffia jota miiffo, lufuunotta* 

matta iltamia ja amonaifia ohjelmatofouffia. sJlii3fä 

on pihettp paheita 28, eritelmiä 4, laufuttn runoja 77, 

fertomntfia ja fatnja 18, mnorofesf asteluja 6. 

sJtaI)atnloja on ollut feuralla $1,108,65, menoja 

$1,233.65, meltaa $125.00. Jjafcnlufu on npfpään 88. 

JUuteu plläolemaSta näfpl), on .^pittäjä lpl)pcn ole 

masfaolonfa ajalla ofoittanut mirfeää toimintaa. Outo 

fe tpfenemä jättämään plemää tl)ota famallaifella innolla 

ja menestpffellä tuin fe on alfaani, mai onfo fe eufim* 

mäifcn innoötnffen ol)imentpä, uupuma, rintama ja mih 

hoin fnolema, fitä emme tiebä, matta faifiSfa tapani, 

fisfa on fe terinnht jättämään ppfpmän tobistuffen fuo* 

malaifen fanfanheimon raffanöeöta fyenfifiin l)arraötnf= 

fiin, ja fen fpfenemäifppbeöiä ja tal)boumoima3ta. 

(Popper lianpe, fppsf. 14 p. 1901, 

tH. »iätelä. 



gmomt=gn?ttoodm ftaBöeotoiota i^lemen 

Vlmeritän 0uotnalaifen (Smattfeliö ^uteerilaijen .Rirf= 

fofunnan eli 0uomi-0pnoobin yleinen tirtolliSfofouS 

pibettiin tänä loitonna, eli terällä m. 1901, 3tonmoob,s 

i§fa, ^ron tauntiSfa, VJtichipanitt maltiota, 3ör}eött)f= 

feöfä oli tämä firfolliöfofouo jo 12:3. (SbuStajia oli 

tofoutfeen jaapunut taittiaan lähemmä miitijenfpmtnem 

tä, joilta feitfemän pappisjäsentä, ebuStaen 23 eri fcm 

ratuntaa, SRicfjiganin ja VRinnefotan loaltiot oliioat 

luonnollifeSti lufuiiainntin ebuSiettuina, mutta oliioatpa 

ttiinfin fautaijet feuratunnat tuin 'Root Sprimpin, VlU)o., 

(Sopper (Sliffin, Out., (Sannba, fctä Vilistän JBrichtonin, 

SRaSf., ebustajat lähettäneet, tatfi enjimainittua tuitem 

fin moititutta maila SRicfyigauiSfa ajamat pelitilat itjeään 

ebuStamaau. (Enempi puoli firtfofuntaamme tuulm 

miSia feuratunniSta oli jättänpt ebuStuSoiteutenja täpt* 

tämättä fiitä jppStä, f un fppti fattfaifeit maltan tätiä tm 

lifi tornin falliifli, ja ebuSmiel)en lähettäminen pienilm 

fuifelte feurafunnalle niin ollen tornin rafittamatji. .Rätit 

itämät jeifat ottaa huomioon, on ilot)uttamaa itähbä 

niintin paljon ebuStajia toolla näiSfä totoutfiSfa, tuin 

niiSjä pltpäänfä ollut on ja loarmuubella olettaen t)pä 

tulee olemaan. 

Viiman erilainen luonne on tällaisilla pleiiillä fhrfol- 

liSfofoutfilla täällä VlmerifaSja tuin mitä niillä on ejint. 
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fotimaaSfamme SuomeSfa ja (SuropaSfa plipäänfä. 5a 

tämä erilaisuus on luonnollinen feurauS fittä eri afe= 

ntaSta, miSjä firffo on gtyteiSfuntaan nätyben täsfä 

maaSfa ja miSfä fe on niiSjä maiSja, joiSfa firffo on 

maltiofirffo. f irfolliSfofouffet omat täällä täpbellifeSti 

fanfanmaltaifia ja riippumattomia, f. a. mitä feurafum 

tain malitfemiSta ebuStajiSta fofootipantu ebusfunta 

päättää ja jäätää, fe on olema lopullinen ratfaifu lau 

fiSta aiioiSta. fenentään tyarfittamaffi eimät pleifiSjä 

firfolUSfofouffiSta tetybpt päätöffet fiiS enää tule fiinä 

mer£itp£jeSfä, että futaan moiti niityin enää muutoffia 

tetybä. 3linoaStaan toimeenpanema maltamifeuS ja meO 

mollijuuS on niillä tyenfilötllä, toimifunnilla ja miraS^ 

töillä, jotta firfolliSfofouS itfe malitfee, ja jotta muo? 

ben tututtua tefemät tilin toimistaan firfollisfofoitffelle. 

Min on meillä [iiS pl. f.-fofouf[iSfa tärfeimpiä tely 

tämiä mirfa* ja toimimicSten malitfeminen firffofunnan 

pleifiä ajioita hoitamaan, fefä näitten tyenfilöitten efittä* 

mät fertomuffet ja tilit toimistaan fuluneena muotena, 

fefä f.=f:n tilasta plipäänjä, fefä tyenfiieSfä, että aineella 

feSfa merfinnäSfä. Monipuolinen ja malaifeloa oli firfs 

fofunnan ejtmietyen, pastori f. O kolojen muojtferto= 

muS gronmoobinfin muojlfofouffeSja. firffofunnan 

mäfihtfu oli jen mutaan mätyän maille 16,000 tyenfeä. 

Suurimmat jeurafunnat jäfenlufuun nätyben olimat: 

^ancocf 1,587, (Valinnet 1,200, JjStypeming 1,070 j. n. e. 

s4!t)l)äfOulujen oppilaSlufit 2,678 ja opettajain 282, fefä 

fouluja 59, s2lrfi= eli fejcifouluja oli fuluneena loitonna 

ollut 13, niiS|ä 15 opettajaa ja 968 oppilasta. Opetta¬ 

jina toimi 10 Suomi-Opiston oppilasta. 

Särfeitnptä asioita S. S:in pleifiSfä f.4ofoufjiSfa 

omat olleet Suomi-Opistoa foSfemat afiat, fiitä aSti fuip 
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opiSto=aate on naiSjä kokoukflSja mireille ^erätettp* 

0uomi=0pnoobi, kuten pleenfä kaikki SlmerikaSfa toimia 

nmt kirkkokunnat, on huomannut mälttämättöniäkfi oman 

oppilaitoksen kukuntaa marteit, joSta on toimo jaaha icU 

mollijia Sielunhoitajia Seurakunnille, fefä opettajin jettra= 

kuntakouluihin. kaikki tätä opintoa koskemat afiat pääs 

tetään fiiS kirkkokunnan pl. muojikökoukSiSSa. 

korjatut ja lijätpt ohjesäännöt f)pioä£Spttiin Suomi* 

©pistoa marten, jekä eritettiin tärkeäarmoijia fuunnitte* 

luja mätäin hnnkkimifeSta maStaijuuben matalle, joita 

©piston johtokunta on käptännöSjä toimieSfaan ot)jei= 
\ 

ttaan pitänpt. 

SLUuutamia muutoksia tehtiin ntpöSkin kirkkokunnan 

Sääntöihin, joilta tärkein oli konjiStoriumin eI)bottama 

muutot, jonka mukaan fimulatn 4 §:Stä poistettiin kaikki 

muu, paitfi janat: jokainen Seurakunta hoitaa itje oman 

päätökjenjä mukaan raha=ajianja ja omaiSuutenja", jom 

ka jot)boSta mpöSkin 5:S ja 18:S ppkälä kokonaan poiS- 

lettiin. 

. ^okoukfen kulku oli kauttaaltaan, alusta loppuun ar* 

mokasta ja maltillista, kuten tälläijilta kokoukjilta jopii 

ja on jpptä obottaakin. puheineen, jumalanpalmelukjis 

neeit, piittä muine onunatfuukfxneen maifuttamat itämät 

kokoukfet niin, että niistä mirkiStpneellä mielellä palaa 

kotipaikoilleen, ujeiit ne jäleStäpäin mieleen muistumat, 

ja toimella obottaa jälleen aikaa, jolloin taaS phteen 

jaamutaan, ppteijiStä, kalleimmista ajioiStamme ne m 

mottelemaan ja päättämään. Siittäköön jumala, kaiketi 

hpmätt korkein kaitjija ppä fiunaukjenfa noille kokottkfille 

ja ajioille, joista jielä neumotellaan ja päätetään! 

3 o E). Bäck. 



^fctirportm frtom. eroAxttfy. feuraRmi= 
xxaxx nnnbeet pääpiirteiltään. 

^ptnmenen Untotta on elpinpt tutua fiitä, tun oja 

gairportin juomalasista totoontui tuumimaan feuratun 

nau peruStamijeSta paittatunualtc. pimeä oli tuo joit 

lufuun ilta, joten je jattmoaSti ftnoaji Sentistä pimepttä, 

jota taplepti fanjalaijiamme mainitulla paiftafunnalla. 

juoppous oli pleinen niin jipoin mielten tuin uaiStem 

tiu teSfen. 3U0PP0U^ toi luonnollijeSti mutanaan iaU 

fenlaiSta turjuutta. perfyeellijet jiteet olitoat böltpneet. 

Surmaan monet perheet 0uomeSja janoat obottaa £uu= 

lumifia perheen ijältä jyairportii3ta. 0pbän oli tplmem 

npt, mieli ei ebeS pprfinpt foljoutumaau aineellijuuben 

jpnniltijiStä taiteista, pentinen elämä oli fotonaan 

lamassa. 

Joulutuun 6 p. m. 1<S91 oli niin fanoafjeui enjinu 

mainen loalopilttu pimeäsjä pöSjä, £äl)eijet naapurit 

2lSbtabula=,parborin juontalaijet olitoat onnistuneet jaa= 

maan nuoren ja innottaan pastori 21. ^iroiojan jieluu- 

paintenefjeen. käittä perätti gairportinfin fanjalaifia 

ajattelemaan, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, 

ja taittein toäpimmin on ipmiSpertfi luotu fjefumalliSta 

jpntielämää viettämään. 3° enfimmäifen faarnan jäi* 

teen, -jonfa pastori 21. linnoja piti 2tSt)tabula=§arbo= 

riSja, ejitti eräs gairportin juonialaifiSta päitclle toivoa 
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mufjen tulin fjeitäfin jutnalanfanalla neulomaan. Ja 

joulitfuun 13 p:nä m. 1891 oli ajia etpinpt niin pitfälle, 

että 734ienfinen fofouS pfjimielijeSti lupautui lannatta^ 

maan jeurafuntaelämää pllämainitun pastorin jobbolla. 

lÖielä faman joulufuun 21 p:nä perustettiin ppbäfoulu 

lasten opettamista marten. 

ponnistellen kuljetaan fitteu eteenpäin. .^otimaaSja 

teroitetut jumalalliset totuubet alfamat mirmota uuteen 

elämään. Uinailema fyenfielämä jaa uutta mirifettä, jo^ 

ten ihanasti alfaa toteutua .jperran janat Jej. 55:10,11: 

„niin£uin jabe ja lumi tulee tahoaaSta alaS, ja ei mene 

jinne jälleen, maan tuorettaa maan, ja tefee jen fyebeb 

mällijefji, ja antaa jen faSmaa, ja antaa jiemenen it)U 

mettää ja leimän jpötää; niin on mpöS minun janani, 

jofa minun juuStani lälpee. ©i jen pibä tptpänä palaja^ 

man minun tpföni, maan tefemän mitä minulle otolla 

nen on, ja jen pitää meneStpmän, jota marten minä jen 

lälpttänpt olen/' — Seuraaman fejäf. 2 p:nä Ippoäfjpts 

tiin fäänuöt, jotfa tarfemmin määrittelimät jeurafunta^ 

elämää, Suomen fxrffolafi oli täSjä tjpmänä oppaana. 

Siihen jäännöiSjä monin paifoin miitataan. Saman 

fejän puutpa oli mpöSfin rufouSlptoneen eli firfon ra- 

fentaminen, jillä näihin jaaffa oli jumalanpalmelufjia 

pibettp muofra>t)uoneuStoSja. 

(glofuun 2 p, 1892 oli jeurafunnalla ilopäimä; jil= 

loin näet le e m 2} oriin jitomalainen merimieSpappi J. 

^orfjonen ja jeurafunnan oma pastori jufylallijeSti mi lp 

fimät tarfoitufjeenfa maStarafennetun firfon. Hsaatn 

maton oli tämä «£>erran Ipione, jonfa fatonfyarjalle oli 

ripustettu pienoinen fello iutfumaan lunastettua fartjaa 

Jumalataan palmelemaan. ^uitenfin annettiin tpioneeO 

le armonja. Jo ebellijen toufof. 31 p:nä päätti jeura= 
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tuilta pfjitnielijeSii, että firfoSja jaa ejiintpä putjujana 

ainoaltaan fellainen penfilö, jonta jeuratunta firffos 

neulooSton ejitpfjeStä pploäfjpr). 

©eurafunta-elämä, liiffueSjaan täältä aineellijuuben 

piirtäjä, tarloitjee mpöSfin atueellifta Inareja. IHjiaatt 

alitin jifji innostusta, että enfi tejänä ppteenjä tenättiin 

$821.77 feuratunnallijia tarpeita loarten. Sämänfin 

jälteen on feuratuntaa aineellifeSti tuettu, joSfin fauna* 

titS tunnettuina f öppinä outojina oli niutempaa. sIÖ:na 

1900 ejim. ferääntpi jeuratunnallijiin tarpeijiin $1,54-5, 

40. Dlpfpijin on jeurafunnalla tirtfo loelaton ja pap= 

pilaStafin on oja mafjettu. 

3)pä juitrempi aineellinen fannatuS on ollut tarpeen, 

jillä jeuratunnan fepitpS on jitä maatinut. ©ppSfuun 

alfnpuoliSfolla m, 1893 rnnteli mprSfi) jeuratunnan 

tirftoa, jota tununintin peti tarjottiin. 0ällä paifal* 

taan oli tirtfo tn. 1896, jolloin jeuratunta pantti fin 

f olleen tilamamniau ja jopiinamntan maapalstan. 0älle 

uubelle paifallc fiirrettiin tirtfo jeuratunnan päätöfjen 

mutaan jppSfnmt 22 p:ltä m. 1896. — .SpuonenSto oli 

fuitenfin loielä puutteellinen, eitä jen ulfomuotofaan ft)U 

Iin jelluäSti ajoittanut, fenellc je oli piipitetä). ©ifji päätti 

jeuratunta pelmif. 16 p:nä 1898 rafentaa firfon Iijäfji 

jafariSton jefä fellotapulin, jonne uitji 800 naulan pan 

nainen telia panfittiin jeuratunnan päätötjellä maaliSf. 

27 p:ltä 1898. kellon laiboiSfa on Ipppt jeuratunnan 

piStoria jefä 1 9Jlof. 10: 3: „.$oSfa jeuratunta fotoon* 

tun, jilloiti teibän pitää johtaman". hirton jijuSta nujit* 

tiili niinifään. sJtäin perinpopjin forjattu §erran puonc 

loipittiin jupIallijeSti tarfoitufjeenja elofuun 21 p. 1898, 

jolloin jaapuioilla oliioat pastorit 3* sJiifanber, $. 

.gmotari ja 9Jt. .^aloittainen. — ^itinfa paljon rapallijia 
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kuStntmukfia tämä herran huone muutokjineen jn kor= 

jaukjineen on maatinut, on maikea janoa, mutta nouSjee 

tuo kustannus muutamaan tuhanteen bollariin. 

^eSkinäijen phtepben lujitta mijekji Amerikan juoma* 

laisten jeurakunnallijiSja oloiSja, on gairportin feura* 

kunnaSja alunpiiäin ollut mireillä kpjptnpS ©uomi=©t)= 

uoobiin tihtpinijeStä. ©ppStä tai toijeSta jäi afia pito* 

liitä ijekji, kunnes maSta elokuun 24 p:nä 1900 ajiaSta 

tuli malmista. — ©ämätt pl)tepbeSfä fopii mainita jekin, 

että jonfinlaijiin luetteloihin oli m. 1895 kirjoitettu jeu* 

takuutaan kuulumakji 229 henkilöä. 9tpkpijin on jeurak. 

hankittu kirkonkirja, joSja on kirjoitettuna 742 henkilöä. 

Nopeasti on juomalaiSmäeStö lijääntpupt gairpor* 

tiSja, fillä miehet omat perheenjä ©uomeSta tuottaneet, 

©uomalaijeu kaSmaman kanfan lukumäärä on jo jolti¬ 

nenkin. 9Hainitfen main, että ejirn. jeurakunnan pphä* 

koulua käp 143 laSta. — SaStcn opetukfelta on tärkeä 

fija jeurakuntaelätnäSjä. ^paitji pyhäkoulua, on paikka* 

kunnalla jo kahtena kejänä pibettp kefäkoulua. 

Ohion juomalaiSmäeStöit nopea Ikääntyminen mai* 

kutti aikaa myöten muutokfia myöskin haukisten työn* 

tekijäin rimeiSjä. pastori ^imioja jakjoi työskennellä 

fyySkitun 1 p:mään m. 1897, jolloin hänen jeuraajak* 

jeen tuli pastori juotan 3tonmoobiSta, SPlicl). OI* 

Ien jo entuubeStaan tottunut Amerikan juomalaiSten jeu* 

takunnallijia afioita h°äamaan, kehittyy ja moimiStuu 

tajaijeSti hänen aikanaan feurakunnallinen elämä. £yön 

paljous ja etenkin maikutuSalan laajuus maikutti, että 

helmik. 18 p:nä 1900 jeurakunnan kotoukjeSja otettiin 

ejille kpjpmpS toijen juontalaijen papin hankkimijeSta' 

Ohioon. (Annenkin oli ajiaSta jo tuumailtu, Summasta 

käptiin f)eä toimeen. ^un 3lShtalntla*§aräorin jekä 
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(Sonneautin fuomalaifilIa*oli (ama mielipibe, niin päätti 

feuratunta maalisi. 3 p:nä m. 1900 laufua fiitotfenfa ja 

jääppmäStinfä feurafunnalle, jopon fe oli ollut liitettynä 

läpeS ppbeffän muotia. 

(Eonneaittin fuomalaiSmäeStö, jonta (ufumäärä ri¬ 

peästi faSmoi, oli perustanut teSfuuteenfa feuratunnan. 

Xämän tanSfa päätti Jfairportin feuratunta pelmit. 18 

p:nä 1900 ppbiStpä ppteiStä pappia kannattamaan. £o= 

lal, 14 p:nä 1900 faapui allekirjoittanut näin i)pbiStp= 

neitien feurafuntain tutfumuffeSta papillifia toimia hoi¬ 

tamaan. $un papin afuntopaifatfi tuli gairport, niin 

joptui fiitä äimän tuin itfeStään pappilan rafentaminen. 

.'pelmit. 27 piitä 1901 oli feuratunnalla ajiaSta rattain 

f etoa fotouS. 10pt feifoo äimän tirton ääreSfä ja fen 

tanSfa ppbeSfä aitauffeSfa feuratunnan upfea pappila, 

jonta rahallinen armo lähentelee $2,000. 

£hm olen ollut paitfatunnalla maSta ptufait toista 

muotia, niin en ole täSfä tirjoitutfeSfani montut omia 

hamaintojani eritellä. Olen muistiin piirtänyt main 

muutamia numeroita, jotta mielestäni paraiten pupu* 

mat puolueetonta tieltään. £ästä on ollut feurauffena 

lutijata mäfpttämä feura£unta=£o£outfien luetteleminen, 

jota en ole tatfonut moimani pois jättää, moibatjeni 

luoba ebeS jontinlaifen fumaufjen gairportin fuomalai= 

fen emanteliS4uterilaifeh feuratuiman maipeiSta. — Xä= 

män ultonaifen tuoren alla on tietysti ollut paljo Pen¬ 

tistä maimannäföä, paljo peittyneitä toimeita, paljo fu» 

nm aipeita, mutta epäilemättä mpöSfin paljon ilon ja 

riemun aipeita. ©elonteon feuratunnan fifällifeStä elä= 

mästä, joilta ulfonaifia piirteitä olen tumaillut, antaa a\ah 

laau puolueeton tuomari, joilta filmä on tuin tulen liefti. 

SI a a r l o Salomaata. 



g>oudcmm luoma la tn e n feu= 

raRuxtta ja RtrRRo. 

2) li puolitotStalpmmentä runotta fitten perustettiin 

©oubaniSfa raittiuSftra -^olijan keinut, jota mpöS ralenjt 

talon itfelleen. Samaan aitaan jiirtotaipan rinnaSfa 

noitjl l)aht faaba paittafunnalle etu. lutl). feuratunta^ 

joSja hengellistä elämää elmptettäijlin, jaman uSfonnou 

ja periaatteen mutaan tuin ifäimme maaSja Suomessa, 

joSta olemme tuoneet nuo taipuut ja halut lp)määu min 

taitamme. 2)li neljätoista Untotta on fulunut jäitä, fun 

em.iutl). feurafunta elämää alotettiin. §. Sarmela oli 

jilloin tuota fanfalaiSteuja tanSja alottamaSja. 3umas 

lanpalmelutjia pibettiin raittiustalolla. illasta mpin 

hemmin alotettu 'euratunta laillistettiin 3Jtinnefotan mal= 

tion lain. mutaifeStt, nimittäin m. 1890. 3H. lllilliann 

fon ja 31. Sanbjtröm omat mpöS toimineet pappina fa= 

notuSfa feuralunitaSfa ja näistä 311. iöilliamjon lail(iS = 

tutti paperit 3)uIitthiSfa. iil. 1897 tejät. 0 p. pibettiin jem 

ratunnan totouS, toteuttaaijeen lanan fpteueeu toimou, 

että faataifiin oma tirlfo, jota oliji tartoitutjeenja riittä 

mä. ^olouSta jol)ti jilloin pastori .p. ©armcla, fillä 

hän taaS oli j'anotun feuralunnan pastorina. 

itä ha a ei ollut feuralunnalla lirton ralennuSta mar? 

ten, mutta jilti päätettiin min ijo ajia luin tirton ratein 

taminen. Suo pani monen tummia kuuntelemaan, mutta 
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tuuma© toimeen, ja kirkon rakentaminen ulotettiin kai? 

matitophtiön antamalle maalle, joka t)l)tiö mielii ra k) ai? 

lakin auttoi feurakuntaa. ©e rakennettiin ja maalattiin 

oman kanjalaijen 3* 23äng[trömtn jok)bo!la. jenkit ja 

[aarnaStuoli tilattiin malmiikji maalattuna tehtaalta, 

lamput 'JJtilmaukeeSta ja urut Jnbianan maltioSta. — 

Diiin tuo kumaSja efitettp ©oubattin [uomalaiSten cm.? 

Iitti), kirkko npt oli malmi© kuin kaunis, maSta ilmeStp? 

npt kukka, keskellä kplää, ja obottantaSja tarkoitukjeenfa 

mihkimiStä, joka tapahtuikin joulun ebellifenä [unnuntai? 

na m. 1897. XQihkimijcn toimittimat pastorit 3* s4li= 

kanber ja £>. ©anneta. kirkon pituus on 44 jalkaa, 

lemepS 27 jalkaa. ©akariSton [uuruuS on 11 ja 17 jlk., 

jekii etuhuone, jonka [uuruuS on 9 ja 8)4 jalkaa. 3^u' 

nutjijoja on kirko§[a noin 150 hengelle, ©antiinpa m ie? 

lä kirkontorniin kauniSääninen kello, joka painaa 790 

naulaa ja jonka laiteille on [uomenkielellä kirjoitu©, m il? 

loin kirkko on rakennettu, ja kello malcttu, kuka [illoin 

oli pappina pnnä raamatun laujcita. ©anottu kirkko 

p. m. laitokiet tulimat tnakjamaau l)pmän joukon koi? 

matta tuhatta Pollaria, mutta melkein [itä mukaa mak[ut 

mak[ettiin kitin kirkkokin rakennettiin, joten kirkkomme on 

melaton. sJiätce [iiS että pkjimielijppS on mointaa. Sir* 

moi[at naishenkilöt on aina tuntumaa apua antaneet ph* 

teijeSti. pappina on toiminut meucStpkjcllä ja typuiäSjä 

[omitta, käjitäbeSjä raittiuSjeuran taitepa, .p. ©armela, 

joten rauha ja pkjimielijppS on ollut poikkakunitalla rv 

[euran ja [eurakunuan mälillä. ©eurakuutamme oli ph* 

biStettp ennen phbekji (SIpn [eurakunnait katiSja, mutta 

minne heinäkuun 14 p. päätettiin perustaa GlpStä riip? 

puniatou [eurakunta, ontaiii [ääätöjen kanS[a. ©ettra? 

kuntamme on itjenäinen ja npkpääu ei [e kuulu mihin? 
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tään tirtiofuntaan. (SiIti tuitentin jeuratuntamme jään» 

nöt määräämät että papitji ei fypmätjptä muita tuin 

Suomen maltiofirton ja täöjä maasja SuomtsSpnoobin 

fjpmäffpmät papit, ja tirttoon ei taiteta jaarnaamaan 

tetä ppmänjä, eitä muita bentilöitä tuin jeuratunnan 

pastorin ja ejimieben Ippuäfjpmät. (nmhttf). jaarnaajia 

jeurotuunan plipaiuten Jperra .»>lristu3 taitjetoon ja iuar= 

jeltoon ja ratasta tirttoamme ja uStontoamme, niin 

täällä tuin muuollatin jiirtofanjan teStuubeSja ja ioar= 

jeltoon määriltä opeista pnnä f en lemittäjiStä. .^iitoö 

taitesta Jumalalle tolniiptjteifelle! 

Soitban, 'Uiinn., lotat, 28 p. 1901, 

£, Sanue la. 

Zeniitti Siinnetä 

juntin Junoosja, $8* I., 
1859 lotat, 30 p. ,s8än 
ajiut ui)ti)ään sIUeSt. Xin 
lutbiSja, 'JJlin n. SJtuun 
ntuaSja on l)än ©ouba= 
uin juoni, eiu.=lutb. jeu= 
ratunnan jielunpaimen ja 
aitoinaan ollut jäjenenä 
„s-Pobjan Seinin" raittius» 
jcuraSja mainitulla pait? 
tatuunalla jetä innolla 
ottanut ojaa raittiustpös 
f)ön piltin elämäujä mart» 
ta. löiiine fejänä amaji 
jumalanpolmelufjella S. 
^.=5K.=®3.=jeuran 14:ta pl. 
luuojitotoutjen Xulutt)tS' 
ja, ja oli tofoutjeSjatin. 
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(S au Cu ju b Ci ota. 

2Hlefirjoittanutta on pppbettp laufutnaan fanafert ta- 
IcnteriSfa oleman dad)ben lauludunnan tuman johboSia. 

Suomalainen danfa on laulun» ja meifuumhnluiSta 
danfaa. IDle fuomalaifet mirdistämme mäfpnpttä mieltä 
ja ilmaifemme tunteita meifaamalla mirfiä, laulamalla 
laulujamme. Ecutta laulun taitoa on opittama, fen tai¬ 
tamilta def)itettämä. «ftehoitudfena fiihen mietetään lam 
lujulpia ja niiben phtepbeSfä lauludilpaihtja. 9Jtcillädiu 
2dmertdan fuomalaifilla on ollut ufeita (auhtdilpailuja, 
joSdaati ei marfiuauia laulujuhlia, £auludilpailut omat 
tapahtuneet Iffieljepöjeuran toimesta feuran muojitotou^ 
fen oheen liitetpn danfa n juhlan ptjtepbeSfä. SDmatdin ne 
»fiiuä äimän paidallaan, fillä pitheiben pitäjät näiSfä julp 
IiSfa omat juldilaufuneet, että mitä olifi danfanjuhliStarm 
me ilman lauluduntain ofanottoa, niistä puiittuifi mie= 
hättämin ofa. 3Bain baritm lattludunta on efiintpnpt 
näiSfä juhlisfa, miime muoiiua ci ijtytään mieSdööriä. 
(Sipit ja Soubanin foittofunnat efiintpimät diiteltämäSti. 
$affi fedadööriä, .gmneoedin ja ^hpemiupin, oli läsnä 
ja otti ofaa tilpailuun. SUhiita laulitduntia on dpllä ole* 
maSfa, mutta ufeat feidat nädpmät mielä niitä pitämän 
erillään. 

.sbancocdin fedadööri, jouda duma tämän phtepbeSfä 
on nähtämänä, on laddaamatta duubetta muotia ollut 
olemaSfa mirdeäSfä toiminnaSfa. Röörin jäfenet omat 
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matamia tirfon ja opiston pStämiä; johtajana on (Suo 

nmDpiSton opettaja §otmIunb. Sitonet yritteli jät 

omat „fä£täämättä" tööriStä luopuneet, huomattuaan 

jeu mataman faunan» paljon tannatuSta ja rahallista 

apua on tööri hanffinut itselleen iltamilla ja fonjcrteilla. 

kuloista on juurin oja lahjoitettu SuomPDpistolIe» 

Aööri on felpuit tpötä Suomi=CpiSton f)t)iuäfji mattuS= 

taen laajcmiualtafin pmpäriStöllä antamaSja fonjertteja. 

jRoliuc fertaa on je filpaillut palfinnosta ja jaanut aina 

enjimmäifen, enji terralla (sJtepubliciSfa) ei ollutta an 

muita jetatöörejä. £ämä fööriStä niiben niuffojen tie¬ 

to jen jopbolla, mitä on fäptettämänäni jen maileista. 

Jäjenten muuttelemaijuuS on täälläfin juurin maifeuS. 

3^hpeminpin jefafööri jäi alfunja fejällä 1899, fun 

SuomMDpiSton oppilas peitti ^aapojen pitäeSjä en* 

jimmäiStä arfifoulua ^hpemingiSja, muutamat laulun¬ 

harrastajat, joiben lufu johtajan fanSja nouji fal)bef= 

jaan 1)enteen, hänen jollallaan, enjin enemmän omitji 

humitfeen, altoimat harjoitella neliäänijiä lauluja, ejiirt- 

tpäfjeen toululaSten iltamaSja, jollatin laululla. ,(fejä= 

toulu loppui jillä tertaa ja johtaja rieitji lumuilleeu ,g>an= 

eocfiin, mutta alfuun pantua laulufeuraa ei pääStettp 

tällä tertaa fitolemaau, maan hari°>leltiin cbelleen, miS= 

jä tobitoin, maratoin fööri millointin jäi juojaa fotoon* 

tuafjeen; jillä tun ei muututaan je.fafööriä jilloin ollut 

9Jtarquette=£auntiSfa, pibettiin toimottamana, että tutti* 

minfin oliji ebeS jotutaan jentapainen, jota fopimiSfa 

tilaifuutjiSja oliji ohjelman jatfona. käittä luulo ei ole 

pettänpttään, tileijö mielellään tuuntelee föörin ejitpfjiä, 

maitta je totonaijuubeSjaan ei näptä täpjin täjittämän 

harjoitetun laulun armoa ja jentähben ei föörillä mielä 

ole tarpeellista aineellista tannatuSta pleijön puolelta. 
v 
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Ojaltaan jiitjen roaiSuttanee jeSin, että Sääri, tarSoituSjem 
ja muSaijeSti, looipi cjiintpä ainoaltaan loaSaioauluom 
toijiSja ohjelmista, ilitn ntuutaSaan jopiioampaa joh¬ 

tajaa ei ole ollut, on I)nrjoituJjia juoritettu alleSirjoittas 
neen johdolla. 

©eitraaloana loitonna 1900 Sääri jo uSSalji peittää 
Silpoilua §ancocfiSja ja jäi Soimannen palSinnon. sIBuo- 

ben 1901 SilpailuSja Xmlutl)iSja palSintoIautaSunta §atn 
cocSiu ja Jj^typcHunciiu jeSaSöörit julisti tajaloäSijiSji, 
määräten ebellijelle enjimmäijen ja jälSimmäijellc toifen 

palSinnon. 
£obiStuSjeSji miten ioaif)teleloaa on Saipa ,a millaiSs 

ten loaiSeuSjieu SanSja täfiäläijiSfä oloista laulujeitrojen 
on taisteleminen, mainittaSoon fen IijäSji, mitä jo §an= 

cocfin jeSaSööriStä mainittiin, että 3§hPeminfOn feSa* 
Säärin Iphpellä elinajalla on 24 henSeä ollut tiinä jäje= 
nenä, joita ei jiinä enään ele ja Sääri ei jiltä SoSSaati 

ole pääsjpt 16 jäjentä ijommaSfi. 9täf)täloäSjä SmoaS= 
ja on ionin 10 peuSeä, jotSa jitte Suloon oton loielä Suu- 

luioat Sääriin, pnnä tietpSti jäleStä liittpneitä. ©eura= 
Sannan, raittiuSjeitrain ja ©uomPDpiSton hpmäSji pi= 
bettäioiä iltamia loarten on je tahtonut tpätä tehbä. 

©pntpSöön pf)ä ujeampia lauhtjeuroja auSajemaan 
äÖäinön Saajan jpbäntä. lOtutta jiihen tanoitaan piP 
Sällistä, SeStäloää ja loätpmätöntä Särjuuällijppben tl)ä- 
tä, jeSä laulajain että taulatta jäin puolelta. £oiinotaan 

jiiS että Sonja enemmän ja pleijemmin oppiji antamaan 
juojiollaan ja SanuatuSjellaan — laulajathan loaatiioat 
ja tarloitjemat niin loäf)äu — SehoituSta laulajille toaP 

looiStaan, SuulleSjaan Sanniin laulun. ilUeroittaSoon 
jalo laulunlahja SarSeat ja turmeleioat Autoit Sonjas¬ 

tamme. £. X* 



'?■■■ "Tf3ES, 

§>. Jlatxvala. 

'.Utie<3, joitta tuloa täöfä eitetään, ci ole mitään 

fuur*mie§. Onpahan main taioallinen Ipönticä ja fcl* 

laifenaan rjleiföltc loäljcmmäu tunnettu. Alutta fun 

on tpfpmpS aatteen miehistä, jotta t)f)teifen tartfan 

feaSfa fi)teneioät ja t a li t o 10 a t moitnanfa tukittaa, 

niin filtoin tarioitaan ainoastaan t)änen faltaijiaan 

mietitä. 

JRaittiuSaate tarmitfee niin itään mannoja ja toi* 

mettaita amuStajia muuatlatin fun ainoani pöpbän 
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äärenä ja puhujalavalla. Se tarvitjee toimen miehiä, 

joilta on r o t) f e u 11 a ja raf tautia raittiustyöhön 

jilloin£in £nn vaStnfjet jaariavat jul£i ja jataa £o£o= 

naista jeuraa tuon ihanan vapauben nimeSfä. 

-tähän tapaan vai£ntti Samuel Sairaala niiSjä jem 

roiSja ja jeura£unniSja, joiSja hän o ti jäjenenä. 2. oli 

luonteettaan ropfea ja avulias. §än oli aina feuranja 

luottamuStöimiSja. .Korulaujeita £äpttämättä puhuu tä= 

mä tyftyeSti puoleltaan jiitä faipaitffen tunteesta, jota 

„.t£ilpi" raittiuSjeuraSja ilmenee rehellistä tpötoveria 

tahtaan, £itn 2. matkusti clo£. 22 p. 1901 jpnnpinmaa< 

haunne Suomeen (Ylistaroon). 2. on vielä nuori mies 

ja jiinä tapau£feSja hänen 2lmeri£aSja täpnniStään jaot¬ 

taa olla runjaStafin hpötyä fotipaifoilleen. 2. oli täSjä 

maaSja fpmmeuen vuotta ja oli jäjenenä gairportiSfa 

„.ft'aSvi" raittiuSjcuraSja. Sieltä hän muutti (Srieen, s|ta., 

ja fan täällä perustettiin „£mini" r.peura niin vaitulti 

2, pStäväiniä tanSja, että „ttypni" pihistettiin sIöeIjcpS- 

teuraan. (SrieStä 2. muutti jptjptlä 1898 (Eonneautiin 

ja pptpi heti „$ilpi" r.sjeuraan, joSta mattuSti pcrheeniä 

tanSja pllä mainittuna päivänä Suomeen. — ^oS niin 

oliji että muistot tämän maan monipuolijitit£jiSta vuo* 

jieit fulueSja a(£aitivät uubeSti vetämään huomiota 

puoleenja, niin jpbämmellijeSti — tervetuloa! lait juu 

„ i l p i" raitti u S j e n r a. 

(t 



Etoneet tlei ilyxnioten fijaofa. 

9tytyaitana on nähtämättä foneitten alalla jo niin 

[ultria ihmeitä, että ihmisten Intentiota on maifea tiin 

nittää enää millään uuhella ilmiöllä. 

£äS[ä fummintin efitetään tuma yhbcStä [el!ai[eSta 

foneeStoSta, joitta täytäntöön ottaminen on herättä¬ 

nyt [uurempaa huomiota ja jota ei moi olla ihmettele 

mättä fen nöhbeS[ään 

6 l a m 0 h e n* t o n e e n t y ö 3 [ ä. 

9toin 30—35 muotia ajaS[a taatfepäin, ei [itiin 

taan olifi moitu unetpataan, että raato aine otetaan 

ylö§ laimait eri tomeroiSta [ellapella foiteella, jota [en 

[oo Iaima4aiturilla, tutti [atulinnan toriSte, ilman tamaO 

lifia lapioita täyttämättä. — sJtyt tuitentin tehbään niin 

ja miehet faamat poistua topille toimialoille lapioineen. 

(Elätit 0hell=tone on taitfiaan 90 jalfaa piittä ja 50 

jalfaa tortea, tun [e jouten [ei[oo, tuten tuma näyttää, 

^oto laitos painaa 482 tonnia (= 964,000 naulaa). 

Snömoima on matuutettu 10 tonnia (= 20,000 naulaa), 

jottta painon je [aapi terralla tuljettaa raafaminetta 

uloS laimaSta rautatien maunuun. £obelli[uubeS[a on 

[en moima jotentin puolta enemmän. 

Autoaan olen mertinnyt muutamia tohtia, että lutija 

[aifi paremman ymmärryffen foneett o[aStoiSta. s)3yl- 
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mäS a on foneen etujalfa, [juone b on rakennettu tafaja= 

Iän pplmää[een fiinni, joten fitä emme näe. JäS[ä pito- 

iteeS[a on foneiSton ainoa pöprpfattila, joSta [aabaan 

tooima foneen faiffiin ofaStoipin. ©ilta c on tietpSti 

Uitettu etu= ja tafajalfaan ppteen. Jämä filta on 90 jab 

faa piitä, futen tumaan olen merfinnpt. @n[immäinen 

ipme on npt [e, että niitten jalfojen eli ppUoäitten ala* 

pää§jä on ppörät, joten tämä fofonaineit forte rooipi 

fnljettaa itfeään pitfin laimadaituria rataa nnjöten ja 

näin jaapi taivoa olla pahallaan, fnn fitä tgp [ennetään. 

Jöar[inai[en foneen rata on [illan c päällä. «fhimaSfa 

feifoo fone npt alallaan ilman tpötä. 

koneet pannaan fäpntiin ja runfo, etupääpän liitettp 

mäntä e ja [en alapääS[ä aiheutua umpinainen fanpa 

f [iiripä [illan päällä olemaa rataa mpöten noin 50 jab 

faa laiman päälle. Söaiffa on lemeitäfin lahnoja, niin 

fpllä [e nlettnn patanaan toifelta laihalta, fnn täpän 

mielä Ii[äf[i fanpa anfee filtä puolen 6 jalfaa faitmaf[i. 

0[aSto d [ifältää pääa[iallifeSti foneiSton tärfeimntät 

puolet. Jämä o[aSto on rafennettu omituifelle faunelle, 

jonfa alla on ppörät, että [e fulfee tuon 90 jalfaa pit= 

fän [illan päällä. Jämä d firjain tulee c firjainten fop? 

balle, fuu fone lä£)tee taitoaan; tuo mäti on noin 45 

jalfaa. 9Jtäntä e ja [en alapääS[ä fanpa f omat [illoin 

lahoan päällä, niinifään 45 jalan etäi[ppbeSfä. ^un tä= 

mä foneen fulfu on tapahtunut riittämän etäälle laiman 

faunelle, alfaa mäntä e ja fanpa f alenemaan alaS lai= 

man fonreroon ppStp[uoraS[a, äimän noin tuin [e fu= 

maSfafin on. sJfunfo menee männän e mufana tästä 

etupäästä niin alaS f uin tarmitaan ja latvoa rungon jäi* 
♦ 

fipääStä fopoaa forfeuteen. Sftäntä e ja fanpa f omat 

pptä liitteineen ja jäjenineen ja fääntploät ptnpäri lah 
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Iran pohjalla tarpeen mufaifeSti. ^oneentäpttäjän fatn= 

miota emme löpbä tumasta ollenfaan. 0e on faunan 

päällä, männän fijällä, niintuin fefpttämätöin petoeläin. 

£äS|ä rantaifeSfa tprmäSfääu l)än faapi fpptiä taiten 

päimää ja aitaa, tun toneella tpönnetään. Stuon fau= 

Ijan toto on noin 10 {alfaa piitä, 4 jalfaa lemeä ja 5 
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jalfaa fortea [nljettuna. Run [e menee alaS laiman fo^ 

meroigta Ejafemaan raafaminetta, aittaa je fitanja noin 

16 {alfaa laajafji. Suuret fimetfään eiroät moi estää 

tuon faunan julfeentumiSta, maan täptpp mpörpä jofo 

[pr jään taiffa fanhan jijälle, f un tuo jättiläiSfone tefee 

työtään, ,Run faul)a on julfeentunut ja jäänpt maata 

tähteen, alfaa mäntä e ja rungon etupää foliota IaimaS = 

ta plöS ja fulfea tuota 90 jalan mittaista rautajiltaa 

taafjepäiit. Sillan alla feifoo rautatien maunu, ja fun 

fone on fulettanut faunan tuon mannun fofyballe, amaa 

fan ha fitanfa ja offentaa raatamilleen juuStaan alaS 

mautiuun. 'Itäin juu anti alfaa je läbeStpä jälleen läi¬ 

mää ja laSfeentuu alaS jen fomeroom 

.Ruma näpttää tuon 90 jalan mittaijen [illan etupääS- 

jä ppStpjuoran pplmään, joSta föpbet tufemat falleh 

laan olemaa pitempää pglmäStä. £ämä laitos ei fuu 

hi tämän foneen fofonaiStuttamifefji ollenfaan. Sillä 

on eri torfoitufjet, mutta jääpi ferraSjaan pois tämän 

fäptännöllijen jättiläiSfoneen pfpepbeStä. ^ämä on em 

jiminäinen fone tällä alalla, jota rafennettiin SInbrem 

(vantcgieit omistamalle tofalle (Soniteautin jatamaSja, 

Dlpon maltioSfa, fejällä m. 1898. .Rofeilut jo enji fe= 

jänä ojottimat [en, että tuo pplmäS ofaSto ei moi täpttää 

tarfoituStaan ja on niin ollen jäämä pois fäptännöstä. 

iRafentamijen jälteen enji taimena teistiin foneeSja 

tarpeellijet forjaufjet ja tutfimufjet, joSja onnistuttiin 

niin, että jeuraamana f e jä itä alettiin puuhata faf)ta fo^ 

neiStoa [antaa mallia lijää. DtafentamijeSja fnitenfin 

fului jeuraaroa taimi ja fappale jeuraamaa fejääfin, em 

nenfuin ne malniiStuimat lopullijeSti. 2ljia oli fiil)feint= 

millään. .Roiteenfäpttäjiä, injittöörejä ja fonejeppiä ful= 

fi pntpäri maan fatjomaSja näitä foneita, Xätnän jäh 
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teen on tutkijoita täpnpt (Englannistakin. laitti omat 

joutuneet konetta armoStelleSfaan ymmälle* 

skpt on mainitulla tokalla jo kaikkiaan neljä näitä jät* 

tiläiStoheita ja oja tpötanfaa on ouboiäfa ajatutfiSfa 

niistä. sJieljäS, eli uufin, jota malmiStui elokuulla 1901, 

poikkeaa ebellifiStä rafennuStapanfa puolesta Ijieman ja 

ompa je käptännöllijppbeSjäkin poikkeus ebellifiStä. kil¬ 

pailu on kaikkialla olemiSja oloisja. 'Jliiu tämä uufin 

konekin on jo nopeubeSfa ebeltäjäinfä moittaja. 

&ulemaifuubeSfa mäiicnee jmtreSja määrääjä lapio* 

ti)ö jatamatpöutekijöiltä. Suunnitelmia on tekeillä jo 

itfeampaan jatamaan (Siam 01)ell*toneiSta ja näntät ai* 

teet toteutumat mäl)itellen. 

k. 0. 



Murheen kellot. 

Kuolon kellot hiljaa soivat, 

Korvihini humisten. 

— Loppuneet oi’ äidin voimat, 

Tuskat suurten murheitten. 

Murheen kellot huminoivat, 

— Äidin arkku kannetaan. 

Ensi kerran mulle soivat 

Seveltä niin katkeraa. 

Murheen kellot humajaapi, 

Kansa kulkee haudalle. 

— Levon, rauhan äiti saapi 

Alla pienen kumpuisen. 

Murheen kellot yhä soivat. 

— Kansa laulaa haudalla. 

Vierii poskilleni kyynel, 

Kastaa kukat kummulla. 

Murheen kellot kauvas kaikuu, 

Yli metsäin, vuorien. 

— Orpo raukka haudall’ vaipuu, 

Laskee siihen kukkasen. 

Murheen kellot hiljaa kaikuu, 

Orpo haudall’ rukoilee, 

Sanat orvon suusta raikuu, 

Kun hän viinaa kiroilee. 
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Nyt ne kaikuu kuolinkellot 

Isä äidin surmasi. 

Isän ,, veikot “, viina, pullot, 

Järjen vallan summensi. 

Vielä kirkonkellot kaikuu 

Kaikille ne kertoilee: 

Kuinka paheen orjaks’ vaipuu 

Se ken niitä viljelee. 

Hiljaa! Hiljaa! Soikaa hiljaa 

Kellot Herran temppelin. 

Ikuisen tuon kultaviljan 

Kokoo Jeesus taivaisiin. 

Alfred Laakso. 



nrtUniolet hetfifetfi heitä. 

käillä Jrene 'JDlenbeliuin runon jäteillä taljbomme 
jääljpväijemme laufua niille 38:lle vainajalle, joille täSfä 
main muutamilla janoilla muiStopatfaat ppStptämme. 
herramme ja Jumalamme on uälpipt viijaitbeSjaan l)p= 
väfji poiStutjua nömät rattaat toverimme viime vuo? 
ben ajalla tpövainioltamme 0. Ä?.s5R.siCÖ.-feuran JäfeniS* 
tästä, jille viimeifelle tilinteolle, jonne meibtin taittien 
on terran läbbettävä. 

2öaitta l)e eivät ole otteettaan fuurifutuifia mertti- 
miehiä tai naijia, niin on je jitä fuuremma^ta mertitpf* 
jeStä, että f)e ovat antautuneet vapaasta tafyboStaan 
pptjään taisteluun, vapauben ja oifeuben puolesta. 
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21 u g. £ out) o n en, ft) nt. 
SUleritartoialla 1865. Oli jä 
jen i?ointäl)ti feurciSfaSFholS, 
(Sl)ampion, SUticl)., Obtpnpt 
joulut. 24 p. ^uoli tapa* 
t u r m a i j e 31 i (S () a m p i o n £ a i m o f * 
jesja tarinoit. 7 p. 1899, 
putoamalla noötof aneelta 
jaftiin, JOoinaja oli 35 to. 
itäinen; natmiftSfa. 

2lle,r. 21l) o, jpntpnpt 2lla* 
louhella (208. I.) 1880 Iptlpit. 
24 p; 2)t)tpi „208eji" r.*feur. 

9t:o 22, (glp, SETtiun., lotat. 14 p. 1900. Huoli tutunee* 
jeeu lotat. 31 p. 1900, 20 tottoben, 6 tuut. ja 5 päitoän 
maniana; naimaton. 

0itmon öactlunb, 208öt)riltä, 238. I., (ruotfal.) 
kolmatta teilaa Slnieritasfa. 2)f)tpi Öjterbotten jeuraan 
9t:o 118, Otegaunee, iOticl).. lotat. 11 p. 1900. Sout* 
taantui 23lue fahoanno^fa Otegauneeöja joulut. 12 p. 
1900, joilta mammoilta jamana päimäuä tuoli 45 
louoben ijä^jä. 208ainajalta jäi mainio (Suonteen. 

3 o f) n 3pill (Sparfyanen), 
fpntpnpt glistaroöfa 1872. 
Dii jäfeu 208alon ^äpbe feu* 
raefa Iho 90, ©roeletlpgjä, 
SETtinn. Huolt loatjapoltetau* 
tiin 5 p. l)iil)tit. 1901, nai* 
matonna, 29 m. ijägfä. 

'21 ntti SOI a 11 j o n Der m o, 
jpntpnpt Hajaanisfa 8 p:nä 
ippst. 1863. Huoli 4 p. toit 
tot. 1900, leittautfen jeu* 
rautjesta. Dii pfjt. ^3ol)jan 
Dälpi jeuraan Otto 1, £mn* 
coct, SD tiet). Dii 37 to. ijäöjä. 

3ba §ättilä, jpnt. Du* 
laifiöja 12 p. joulut. 1879. 5Jof)n £ia. 

* 
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.Suoli S p. momvj!, 1900 luit* 
meefeen. Oli jäfen Jjlmiö fenraSfa 
sJio 50, Sitoabicf, fÖtinti., toäl)äti 
toista umotta; uaintntoin. 

9Jt a tt t S? o r p i, fpnt, Aältoiäh 
lä. Oli jäfen 28 aion Uit)Pe 
feuraSfa, 9ho 90, (ShoeletfyiSfä, 
ibtinn. .Suoli tapaturmaifeSti tai= 
loannoSfa, toutot. 18 p. 1901, 
80 to* ijäSfä, naimattomana. 

5 a c o b 11 nu ntti, Saifu feuran 
91:o O jäfen, luoti 20 p. joulut. 
1900 2iinef)aub §oSpitaaliSfa, 

2lSl)lanbiSfa, 28iS., jonne l)än laitettiin 31:011 Seitistä, 
28iS., joSfa toainaja oli uittavin töiSfä, faiuauben fyäntä 
foljbateSfa. IBainaja oli fpntptfin sIBäl)äntpi*ön pitä¬ 
jältä ja fuolleSfaan noin 05 tonobeti itäinen, 

fOlaria Kotoiifa §atala, fpnt. 20 p. elot. 1888 
UUatoaSfa. Suoli tanunit. 23 p. 1901 KaueSoilleSfä, 
9JtaSf., fpnnpttämiStä feuranneefeen aitoofuitmeefeen. 
3äfen pelastaja feuraSfa 
Oho 11, 2aneöoille, OOaSf., 
läpeS 2 touotta. Jjätti 
jälteenfä miebett. 

Ibl äiti .9 riS t o o, fpnt. 
0)liStaroSfa maaliSf. 3 
p, 1879. Suoli tapatin*? 
m a i j e S t i r a u t a f a i t o a n n o S= 
fa, OBafefielbiSfa, 901id)., 
0 p. toutot. 1901. Oli 
jäfen Ooitoo feuraSfa 'Jl:o 
15. 9)l)tt)ni)t 1 p. mars 
raSf. 1900. Dtaimaton 
mies. 

3 oi) a n Kustaa Suit* 
loilä, fpnt. ©loijärloellä 
tefät. 15 p. 1818. Suoli 
jiptitautiin hellitit. 19 p. 

yjintti .ftorpi. 

UJtatti .Hctötoo. 
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1901, lätyeS 02 muoben ijäSfä. kuului Hormett Hutia 
feuraan, m aja, 10 td). 

3 ui) o Majanen, fpnt. 1859; 3U&° 3uOonP- $a* 
fan en, fpnt. lotat. 5 p. 1880 ja g r a n § DSlar SJ1 a iu 

ta maa, fpnt. 1880, tuolimat taimantomnnettomuubeSfa 
DiamonboilteSfä, löpo., 25 p. tyelmit. 1901 jaunutn tu= 
tetytumalla. Haitit omat totoifin Jämijänoeltä Rämeen 
lääniltä fetci jäfenet 11a neulo a feuraSfa Iho 128, Dia= 
monbötlle, s40po. 2)tytpneet laitti fantana pätmänä, 10 
p. joulut. 1900. 3nf)o 
Safanen, mani)., oli nai= 
nut mieS. UBainaja oli 
12 innotta mäntyä* 3U^° 
tafancn, mtou., oli ebcU 
Iijen poita, 20 m. mato 
pa, naimaton, fnmoitt 
#ranS Dscar $Ranta- 
maa. 

3 o I) n 3acob H o 3 * 
f im ali, jpnt. 3alaSjärs 
meitä 31 p. joulut. 1875. 
£eti tpötä (Slemelanb 
2ate ra uta taimet n n o Sf a, 
3 § typemittgiSf ä, 10 id), 
fjtytpi iöäinö feuraan 
Iho 3, maalisi. 1901; 
oli ennentin tnnlnnnt fas 
maan feuraan. Huoli 
18 p. toulol. 1901 tapas ^ot)n 2Sacob .Roöftmäfi. 

turmaifeSti ebellämainituSfa laimannoSfa. Naimaton. 
Hatri 3°feptyfon, fpnt. liärpiöSfä marraSt. 19 p. 

1805. Dii jäfen pelastaja feuraSfa Iho 44, SaneSoille, 
DlaSf., lätyeS 4 muotia. Huoli fpnnptptfeen tyelmil. 24 
p. 1901 37 muoben ijäSfä; oli naimtfiSfa. 

® u f a n n a 3°tynfcuP fpnt. lOunfalaSfa tola!. 29 
p, 1870. Huoli tyutytii. 27 p. 1901 tifteriaan eli tuultu^ 
mätään 23eSfemeriSfä, SCOicty., joSfa tuului llorb feuraan 
Iho 110, lätyeS 3 muotia. Dii nahnifiSfa. 
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Otto 911 t)Ih)lii, fpnt. .^aupajoella 9lron IpläSfci 
fppSt. 6 p. 1871. ^luoli tapaturmaisesti 991anSfielb iau 

mannoSfa, gron 9Jlicp., 7 p. maalisi. 1901 läl)eS 
30 muoben ijiiSfä, naimatonna. Dii jiifen 9Gellanio feu= 
raSfa 9i:o 53, 9/lanSfielb, 9Jticp. 

Selma 91 c m i b i o n, fpntpmp £utpoImaSfa 9tuoP 
fiSfa, maalisi. 18 p. 1870. Dii jäjen hiljan i Dalen 
feuraSfa 91:o 120, Simoja, gron ©o,, 991icl). Sjphpipt 
l)einäl. 0 p. 1899. Mitali flpmptptfeen 7 p. maalisi. 

1901, 25 la. ijäSjä, gätti 
jtilleenjä miehen. 
g r a n S £ u b m i $ g o 1) m 

f on (eli Jalonen) luollut 
SluguStana poSpitaaliSfa 
(EpicagoSfn l)it()til. 19 p. 
1901, limitä utiin. Dii 
fpnttpipt ^emijcirmellä, 
joSfa päiten äitinfä mielii 
elää. Dii tuolleSfaan 37 
m. maapa ja ollut täSfä 
ntaaSfa 10 muotia, toto 
ajan 9iepubliciSfo, 99ticp. 
Dii Dnnen Siitä feuraS* 
ja ollut jäfenenä ufeita 
Umopa. SlaimijiSfa. 

991 a r i a © e r a f i i n a 
Haarala, o. f. ^3alfo, 
jpuipi ^alfuaSfa 23 p. 
peinäl. 1880. tfhtoli fpn= 

nptplfeen £aneSoilleSfä, 99taSf., toulot. 11 p. 1901. 
kuului jäsenenä pelastaja feuraan 91:o 44, ainoastaan 
30 päimää, mutta oli ennen luulunut jo jamaan feuraan. 

SJtatti ginnilä, fpnt. 9timalaSfa 27p. pnptit. 1860. 
hullut 91meriilaan puptiluulla 1882. Dii taimantomieS. 
StaimifiSfa 13 touotta ©erafiina ^palmelanlaan tanSfa. 
9)ptpi gärmen ^utta feuraan 91:o 109, ©parta, 99linn., 
lotat. 19 p. 1899. ©unen luulunut SBalon Duote feu¬ 
raan 23irginiaSfa, 991inn. $uoli toulot. 5 p. 1901 rim 
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Matti Ojala. 

tatautiin !X)ulutf)in fairaSfyuos 
neeSfa. 

10ia111 Ojala, fpnt. 2a= 
pualla 13 p. l)nl)tit. 1854. 
hullut Slmeritaan joulukuulla 
1882. Oli Onnen £ohuo 
feuran, Dl:o 121, jäfen, Jöur? 
ton, Ol)io. &uoli fpbäntam 
tiin 17 p. fppSt. 1901. £eSti. 

Ra lie 91iSlala, fpntpi 
SllaroieSlaSfa 1878. 2)f}tpi 
$Öa(on !^äl)be feuraan 91:o 
90, (Emeletf}, 9Jlinn., 17 p. 
maalisi. 1901. Ruoli faman 

luun 28 p. lenptolunmeefeen, 23 to. ijäSfa, naimaton* 
na. Oli fiiS jäjenenä feuraSfa ainoastaan puolitoista 
loiitloa. 

991atti 9tntinp. 91iSfanen, fpnt. Riurnloebellä 7 
p. Ijeinäl. 1879. ©aapui 2lmerilaan JöitoabiclRin, 9Jlinn. 
tjeinäl. 3 p. 1901. £)l)tpi jäfenetfi 3lmiö feuraan, jo^ 
l}on luutui täällä oloaitanfa. Ruoli tuumetautiin fppS* 
luun 27 p. 1901. Naimaton. 

(§rnSt .Rustaa 911 äli, fpnt. ^lniaioe^a joulu!. 9 
p. 1861. 2)l)tpi 3bäu £äl}ti feuraan 9t:o 102, 9Rarb 
boroSfa, 91. 9)., 25 p. buptil. 1897. Ruoli tapaturmaa 
feSti 991arlboron limimurtu 
molla, noStotoneen puuman 
tattetcSfa, toulot. 17 p:nä 
1901. 91aimifiSfa. 

3oi}n Rorpi, fpnt. §on= 
lajoella. 9}l)tpi „2L0efi" feur. 
91:o 22, (glp, 9Jlinn., joulu!. 
2 p. 1900. Rnoli tapaturma!- 
feSti ^lioner rautalairoannoS* 
ja maalisi. 23 p. 1901, nau 
matonna. 

991atti Kleimola, fpnt. 
Rauramolla mqrrqSl, 22 p. 5^ls^nen? 



1854. 9)t)tpi ^pelastaja fen- 
raati 91: o 44, £anes>rt)ille£>fä, 
9Jta§f., 1899. Huoli fifälli- 
fcett tautiin (tuetta toatfaSfa) 
27 p. toufof. 1901. ycaiini= 
fiöfa. 

©anna 991 a r ia Siula, 
fpnt. 9ltat)ärmäsfä 23 p. l)ci= 
itäf. 1884. hullut sltneri' 
taan elofuulla 1887. 9)f)tpi 
9Gäinö feuraan 5^)Pem*n? 
piSfä 4 p. pelmtf, 1899. ituo' 
ti fotonaan 7 p:nä tofaf. 

1901, 17 id. 2 ff. ja 14 p. maniana, fairaötettuaan en= 
fin feupfofuumetta ja fett jatfona fpbäntautia, 91aitna= 
ton. 

•Olatti 501 at in p. liitoiltoja, fpnt, ^iföPrtella 11 p. 
toufof. 1880. hullut 9fmeri£aan fefäfuutta 1900. ©efi 
tt)ötä rautafaituaitnoöfa. s9)l)tpi 9öaton ©äbe feuraan, 
9c:o 34, 99ticf)., 24 p. fyetmif. 1901. Huoli 
feutjfotuumeefeen 23 p. fefiif. 1901. Naimaton. 

©afri 991 äfi, fpnt. 3a^a§jörtt)enä 1 p. fppöf. 1807. 
hullut 9Interifaan tamntifuulla 1893. 9} pipi Horteen 
Huffa feuraan, 91:ol01, 
9ltnafa, 991 id)., Jiitaaliöf, 
31 p. 1891, ennen ftutlu= 
nutfamaan feuraan. Huo= 
li rintatautiin 11 p. etof. 
1901. 91ainiifi3fa. 

©ufantta ©tore, i:t. 
9)(ituiee>£aöfa 19 p. tain 
nttf. 1840. 9Jt)tpi SÖötl) - 
rer Dluttfu feuraan, 9t:o 
133, 991asf. (Eitp, 991icl)., 
10 p. fyeinäf. 1899. Huos 
11 fpbäntautiin etof. 21 
p. 1901, IcifyeS 55 tn. 
ijäSfä, ennen luutunut 91. 

(Sanna littana ©tola. 

©nfanna ©tore. 



9)s>t. pfybiätptfeen. Oli tuellesi 
jaan leöfi. 

(Sljarlep ©ärb oli 22 
p. tejiit. 1870 &oift>uIaf)ben pitci* 
jcisjä ©uomeöfa ja tuli täl)än 
maafyan 12 lo.fitten. 2iittpi rait- 
tiu3pl)bi3tps „99lorigonftjernaau" 
1809. Piteli gromuoobiäfa, 
99tid)., 16 p. lotat. 1.901, riuta« 
tautiin. Oli naimifigfa. 

(S n f e m ia 3 0 011 f o n, o. f. 
£oolanen, fpnt. 9)iatarencjiSfq, 
^olpoiö^Jhtotjiöfa 23 p. tammit. 

1880. £itli 9lmeritaan tefätuulla 1898. Oli 2 touot- 
ta uauntfiäfa 6. 3°fytt[onin faneja. 9)l)tpi Vlura feuraan, 
91:o 55, Atlantic ntine, 9Jtid)., 1 p. tanunif. 1899. 
.^uoli fpunptptfegtä jofpuueefeen fuumeefeett 25 p. elot. 
1901. 

peitti Sein o uen, jpnt. 9\i3tijänodlä 28 p. tefeit. 
1874-. hullut 9lmeritaan elokuulla 1900. Oli jiifeti 
s^Jol)jan 2äl)ti je ura o ja 9 l: o 1, .gtaueocf, 99ticl). .Un oli 
24 p. fppgt. 1901, toafyingon lautautjen tantta, 27 to. 
ijä^jä. 9ftaimaton. 

91 un a Seena 2aitoa la, fpn* 
tpnpt 9iurmogfa joulufuun 30 
päitoänä 1880. fhtoli feupto- 
tautiin joulut. 17 p. 1900, ©tatin 
bouc^t), 3ron (Eo., 991 id)., josfa 
tmilui yrittäjä feuraan 9c:o 137, 
oltuaan feitra§fa jäjenenti aU 
itoastaau 5 fuutauben maideille. 
Naimaton. 

9lntti Heinonen, jp n tpnpt 
^aaioolasja 1850. hullut 91 nie= 
rifaan puljtituulla 1901. 9taimi 
jiöja ollut 25 touotta 9luna 51o= 
tomaan tauspa. ?Jl)tpi 9öalon 
©cibe feuraan, 9t:o 34, Jetffetoib 

(Sharlct) ©ärb. 

Vituta Seetta datumia. 
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leSjii, 'Jfticp., 11 päimänä elotuuta 1901. Oli feuraSja 
iäfenena 2 fnufautta tunneS 7 p. lotatuuta maipui 
tuoleman uneen ^^onvnoobin 

2tntti jQuuöfo. 

poöpitaaliSja mapingotn 
lautautfeSta johtuneen 
fairauben tätiä. 

51 ntti § un S E o, jpn- 
tpnpt ^eöttlägfä. S)ptpi 
^Sopjan keinut feuraan, 
5t:o 9, ©ouban, lUiinn., 
puptit. 15 p. 1900. £0ä= 
F)än ajan luluttua paitfa* 
lunnaita poismuuton ta= 
fia piin eriäni fenraSta; 
tataifin tultua pptpi tui* 
tentin jälleen puptit. 7 p. 
1901. tfuoli lotat. 28 
p. 1901, fairaötettuaan 
14 muorof. tuumetautxa. 
äöainaja oli fämpijä luon¬ 
teeltaan ja toimetaS rait- 
tiuStpööjä. 

Sääti' alla f umpujen 
Uliin monta filmattua nufaptaa, 
^a monta, joist' et paljo ppmää muista. 
SJiutt’ annooS ©erra uSfoa ne faa, 
©a näet fploempään, 
.^fuifeen tuSfaan ©in’ et liettä fuiöta. 

£)n päimä toainajain. 
Di nuffuueita £>erra fiunatfoon. 
.£>än fiunatfoon mpöS toalloojia meitä! 
yjie ipmiSlapfet Calman fartanoon, 
Ulfuntoon piljaifeen, 
Sulemme faiffi elon eri teitä. 

51. 5|3. 



Petter Sarkka. 

Varsin oli vakaa mies 
Muutoin setä-Heikki, 
Mutta silti toisinaan 
Häitä lohkes leikki. 

Pilajutun tahdotte 
Aivan varmaan kuulla, 
Kerrottuna säntilleen 
Heikki-sedän suulla: 

Tarkka oli toimissaan 
Herra Petter Sarkka, 
Vaikka viinaan häipyikin 
Joskus viime markka. 

Sarkka oli arvoltaan 
Vallesmanni suuri, 
Visu virkatoimissaan 
Jollei raitis juuri. 

Teitten oli tarkastus 
Meidän pitäjässä, 
Vallesmanni kuljeksi 
Teitä ,,syynäätnässä“. 

Tiellä joku köllöttää 
Vallan vatsallansa, — 
Kansa seista töllöttää 
Ihan kummissansa. 

Yksi lausuu : ,,kipjä on 
Meidän vallesmanni". 
,,Eipäs vain, vaan humalass' 
Virkkaa Raitu-Anni. 

,,Eipäs", lausuu lautamies, 
,,Siinä herra Sarkka 
Teitä tyystin tarkastaa, 
On toimessaan näät tarkka" 

* 

* 

Aluilta nauru remahti, 
Jotka jutun kuuli, 
Hilj olleen vaan poimuili 
Heikki-sedän huuli. 



'g&arquette Retuutin enfxmmäinetx 
fitomaCctineu RapaRRa. 

©nfintmäinen fuomalainen tapotta perustettiin yjiar? 

qtietie tauntiin 9teqauneen taupunfiin femäällä 1881 

fantaSfa fyuoneeSfa, jonta tuman efitännne täöfä )Hait= 

tiuStalenterin lukijoille. .pitone oli jo filloinfin rapistu¬ 

nut ja fyuono, mutta aj antamina g näfqq fiifyen jäleetä- 

finpäin maituttaneeu, että fe on miehitin hurjemman nä* 

töinen npt tuin filloin. ©anotun liitteen alkuunpanija 

oti eräs fatulafeppä ©amoSta, nimeltä Sintti Ihoufiai* 

nen. §än oli, futen taifti muutfin fapatanpitäjät, fpl 

läStpnpt reljellifellä tpöllä elämään, ja tuin filloin ei ta- 

paftamero matfanut tuin muutamia fpmmeniä bollarc- 

ja, pantti t)än jen fumman tanfalaifiltanfa ijätfi lainaan 

ja aitoi liitteen. IQluutantia tuutaufia pibettpänfä Iii= 

fettä möi hän fen falaifeSti eräälle Norjan fuomalaifelle 

nimeltä Sintti 33erqbal)l ja fartafi paiftatunnalta ja jätti 

matfamatta nieltein taifti miinat, oluet ja tapatat, niittä 

oli pienialaisten Ijpmällä luotolla faanut melatfi toiStie^ 

lipitä tuttutauppiailta. iöerqbaljl teti famoin mäbän 

myöhemmin, ottaen enfin taitilta melatfi niin paljon 

tuin fuintin fai ja fitte tarfafi. 

tällainen oli fuomalaiSten fapatoimifen altu yitar? 

quette fauntiSfa, joSta on niin äärettömästi furjuutta, 



fuotmtlniucn fa^affa Wav«nictlc famtttSfa 
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plenkatfetta, ja epäluottoa kartfalaiStentme ojalle tullut, 
hurjaa ou elämä aina kurjuuben pefiSfä, mutta tamal= 
liettä hurjempaa fe oli täSfä efikoifeSfa ja fiitä moifi ker= 
toa monta pöpriStämää tapausta, mutta tila ei fiiljen 
riitä. Mainittakoon kuitenkin täSfä pkfi. MuiStaakjeni 
§elluntaippt)inä olimat feubun fuomalaifet kokoontuneet 
„@atulaan" (kapakan liikanimi) juomaan ja paljon heitä 
muutenkin „fatitlaSfa" afui, kun ijäntä piti kapakan of)eh 
la mpöS ruokataloakin. ©i aikaakaan niin rpntää jouk= 
ko kaupungin toiSkielifiä juopuneita taloon rpSkäten 
fprmeäSti ja ennenkuin hitaat ja juopuneet meikäläifet 
ekpimät tointuakaan, färkimät nämä kapakan etuttkkunat, 
jotka mieläkin näpttämät oleman hajalla, kaajimat tiS= 
kin kapakaSfa ja uunin keittiöllä kaikkine keitokfineen, 
jo§ta oli famalla tulla tulipaiokin. lopputulos kuitem 
kin oli fe, että meikäläifet fuoriutuimat pulastaan liian* 
kin ja rauhanhäiritfiät huomaamatkin ennen pit¬ 
kää joutuneenfa läärmeen pejälle, ja käpttimät mielellään 
kahta jalkaanfa, joilla ne maan mielä oli käpttökunnoS* 
fa, pötkiäkfeen pakoon. Meikäläifet moittimat fiiS tap= 
pelun. §e joutuimat kuitenkin putkaan ja fakotettiin fil= 
loin famoin kuin monta kertaa ennen ja jälkeenkinpäin, 
fen muokfi kuin rohkenimat puolustaa henkeään ja oman 
juuttaan ja kun maan kielen taitamattomina eimät ojan* 
neet afiata felittää. 

ilarta kapakkaa ja pelkää fitä enempi kui julkista 
rpömäriä. 2tlä koskaan amaa fen omea, fillä fitä amaa* 
malta amäat itfellefi omen kaikkeen kurjuuteen ja mikä 
moipi finulta riistää ajallifen ja ijankaikkifen onnen. 

3- €>• 3- 



gufälT^s: 
©Imu 

Mapauben patfaS Xlem X) o r fin fatantaSfa, f mun 2 

Xllfulanfe. . . . .. 5. 

Jjuljlapäimiä X)i)bti§maUoi§fa ....... 7. 
2iittof)aIlituS. .. 9. 
^alenteriofnsto.    10. 

2)f)bp§maltain prefibentit.22. 

Maailman efimaltiaat ruhtinaat.22. 

£ärfeimpien tafamaltain prefibentit.22. 
Xlmerifan 2)l)bt)Smaltain raittius eli fieltolafipuo 

lueeu prefibenttifofelaS fai ääniä 1X97 ja 1900 
maaleiSfa.24. 

2)l)bpSmaItain mäfilufu.26. 

(SliaS Lönnrot, Imua..28. 

0. .R.M.*XÖ.=0:lle, runo.29. 

(Sfimiefjcn termel)bp§, firj. 3- Äaminen .... 20. 
.^riStitpn ful)be raittiu3feuroit)in, firj. pastori ^olm 

X3äcf, tirjoittajan muotofumalla.25. 

.ftriStitpn fu 1)be raittiuöfeuroif)in, tiuj. maisteli 301 ats 
ti §eleniuS, firjoittajan muotofumalla . . . 75. 

9te tahtomat, runo, firj. 3tmar* (EalamniuS, £m 

maila. ..99. 

Muistelmia, firj. —y—. . . . ..  101. 

91uorufaifelle, runo, firj. Xllfreb Mainio .... 105. 

MapautuS fapafaSta, pulje, Olimer M. 0temart, 

muf, fuom, 3. 0temartin muotofumalla . 107» 
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0aloona=luina, runo. lirj. Sllfreb SÖainio . . . 116. 

0. K.4ft.=2G.-0euran 14:Sta yleinen mnc[itolouS, 

tirj. 21. p., tumalla. ......... 117. 

sJ)Ut[i, runo, tirj. (S. 3* £2* ........ 122. 

„£ohuon 3Täf)ti" rvjeura £>ulutl)iS[a, tirj. £0. Stnt* 

tila, linnalla ............ 124. 

„21tajatta", runo ............ 127. 

.kertomus, tirj. 11. XHäläStä, linnalla. .... 128. 

0uomu0pnoobin fapbeötoiSta yleinen tirtolliöfos 

tönö, tirj. 3°fy* 33äcf, linnalla.131. 

yVairportin [noin. eio.lntl). [euratunuan maineet 

pääpiirteiSjään, tirj, Kaarlo 0alotnaaro, til¬ 

in a 11 a. . , . . , . . . , . . , . . lf>«). 

0onbanin [uomalainen em.Iitti}, [enratnnta ja liri- 

to, tirj. «£). 0armela, linnalla ...... 141. 

pastori §eitti 0arinela, linnalla.144. 

0. K.*$R.s£U.--[euran jol)totunta, linna. . . . . 145. 

laulujuhlista, tirj. .K. 2. 2:11a linnalla . . . 146. 

0. 2a0nala, linnalla.151. 

.Koneet tpööjä ifjiniSteit [ijaöja, tirj. .K. O., linnalla 158. 

'.Ohtrheen tellot, runo, tirj. Stlfreb 2aat[o . . . 158. 

UiuiStojanoja inainajille, tirj. SI. ^3.  160. 

^Petter 0artta, runo. 169. 

SJlacquette tmintin en[iinmäinen [uomalainen la? 

paita, tirj. 3- 3** linnalla.170. 

0i[ällpS .   173. 

3 lm oituf [ia.175. 
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S. K.-R.-lUeljeysfeuran kustannukfella 
on ilmeötpnpt ja jaabaan tilata feuraamia firjoja: 

94:0 1. tRaittiuölaulufirja. 20 f. 
94:o 2. Staittiuöpubcita ja fertomufjia. 10 f. 
9t:o 3. .^uimalan festifiemarin jo maisteri 9lt)olinin enfimmäinen ja 

toinen feöfuöteln.   10 f. 
94:o 4. Staittiuöcunoja. 10 f. 
tftaittiuöfalenteri m:flc 1897, fomiöja fanfiöja,. 25 f. 

io:He 1899, „ „   25 f. 
„ m:Ue 1900, „ . 10 f. 
„ to:IIe 1901, „ . 10 j. 

9l:o 7. 903. 1898 palfitut filpafirjoitufjet.   10 f. 
9t:o 8. ©ämelistö ratitiuSIauIufirjaan._.$1.00. 
SKaittiuömieliSten femätalluuni iij, Tanjan 'itäni, fomiöfa fanfiöja 35 j., 

pebmeisfä 25 f.; pnnä muuta pientä juonien- ja ruotfinfieliötä rait= 
tiuöfirjaUifuutta. 

Vitjat lähetetään mapaaöti pootioja. postimerffejä otetaan. 

^ IHaittiuslehti, 
jofa ilmeetpä ferran fnnfaubeöja, mafjaa 50 jenttiä muofiferta. 

3. ift.=vJi.=^djei)^fcnrait merffittcula . . . $2.00. 
SMoitperä mcrftilöcfcttin. 2.50. 

3. SI. OH, = £$clfc0*icitvan faivao<UntMM: 
tiö tarjoaa f)t)iutä ehtoja pienillä inafjiiilla. 

r oi c * 
PcniStaesfanne vaittiuejeuraa ja tartoiteejanne ohjeita, fpfpfää aina 

ncutuoja 0. ,R.=JR.='4B e l j e p ö f e u r a n jobtof linnalta, että feura tulifi oifeaö: 

ja järjeetpffeöjä perustetut'ji. 

0euraa ei moi foefaan perustaa mäpemmällä fuin 10:Uö jäjeneUä. 

Pppbcttäcsjä lähetetään perustusfaamoja ja tarpeellifet firjat, jotfa 

omat mapaat. 

Ai. = JH sSSrlicodfcitra 
on laillistettu IPtiepipanin maltion laisja, jonfa nojalla je mpöntää paifal 

liöjcuroifleen lupafirjoja, ja fen laillistettu fonttoori on ^sppemingisjä 

'Pearl fabuCla, tMnberjon fönilbinfl, toinen ferroö, pnone n:o 5. 

0. $.='Jt.=28cljel)Sjetiran toimisto, 
3^1) pe niin g, 501 i cl). £>r. K. 
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Yleisiä Suomalaisia 

24 State Street9 New York, 

White Star Linja 

Cunard Linja 

American Linja 

Scandinavian-American Linja 

Anehor Linja 

Allan-State Linja 

Hamburg-American Linja 

Dominion Linja 

RAHOJA lähetetään (ulosmaksettavina 
puhtaassa rahassa) kaikkiin paikkoihin 
Suomessa. Me myymme vekseleitä kor¬ 
keimman kurssin mukaan Vaasan Osa¬ 
kepankille ja sen pankin haarakontto¬ 
reille. 

PILETTIÄ paluumatkaa varten koti¬ 
maahan kaikille linjoille. 

N. k. VAPAAPILFTTIÄ myydään kai¬ 
kille linjoille halvimpiin hintoihin Suo¬ 
mesta. Rautatiepilettiä joka paikkaan 
Amerikassa 

SUOMEN PÄHERIRAHAA ostetaan ja 
myydään. 

Ai¬ 
na os- 

takaat pi- 
lettinne sekä 

Suomesta että 
Suomeen meiltä. 

Aina lähettäkää 
rahanne Suo¬ 
meen meidän 

v ä 1 i t y k- 
selläm- 

me. 

Tätä ette kadu! 

VEKSELEITÄ ja talletustodistuksia, tehtyjä Suomessa ja 
siellä maksettavia, ostetaan korkeimman mahdollisen kurs¬ 
sin mukaan. 

Nielsen & Lundbeck. 
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jfototetfarpq, nopea ja Komea 
ott maaliastaan tunnettu 

CllNARD LINJA, 
perustettu n>. 1840. 

4 

hopein matta ^tilannut i)li an 

tuntia ia 
23 minuuttia* 

Sillä omat faffoi^potfurtfct pprplaiumt 

Lucania jit Campania 
820 ialfaa pitfiä ia 12,950 ton. (autoilet. 

Suurimpia, lujimpia ja fomeimpia laimoja maailmaöfa. 

5tt * , t? tt 

patinaa 

Erittäin itopeafulfuijct er p i*ce fU) ä 1) r t) 1 a i m a t 

Umbria jo Etruria 
520 ialfaa pit(. ja 8,127 toit. 

komeat, uubet faffaigpatfurifet ppvplaiumt 

Ivernia jo Saxonia 
800 taitaa pitf. ja 14,150 ton. 

3a faffoiöpotfurKppnjJainm 

Ultonia 
513 ialfaa pitfä ia 9,000 toit. 

Aurania, y. m. 
haimat Iäl|temät laumautaifili 'Jlem iQorfista ja SBoötoniSta ja 

poiffeamat CucenStomnieia. '-Neljätoista ylimääräistä mattaa 
i)uriel)ÖuSfauttcn aitana. RanncUa olema falottfi, eritpijet fjptät ja 
muita muEartnmffia (oltu attueoja luofaSia. äCapaat mafuuroaat= 
teet folmannen luotan matfuötajitle ja Jarnoin ruofa- ja juomamötiat, 
jotta fomppanian tarjoilijat puljbistapjat. 

F. G. WHITING, 
jVIgr., 

dearBorn And Randolph Str., Ciiiclago. 
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Timothy I ’. Nolan. 
LAKIMIES 

• ISHPEMIN Gr, 

HUONES 

ANDERSON BLOCK 

CO UN TY THONE iVl ICHIGAN. 

Katjjalaifet! tilatkaa >, itä mö in en" wuo= 

ta on ainoaltaan SO fenttiä; 2:fla boflarida jaa 3 muo= 
jitertaa, 4:llä 0, j. n. c. ,^SÖrtinälltÖiltCn" on 
tristiUinen Sanomalehti, jota ilntes>tpp 42 n:roa lotto- 
besja Tampereelta. ja harrastaa je tn. tn tttpös rait¬ 
tiiden ohittamista. s-ÖJa<§taama toimittaja on opettaja 
Fiatit OOZäti. tltätltoifctt" 4:jä3 ja oibees mttcu 
fiferta tuilta 1900 ja 1901 on jäätämättä jibottuna. 
.sSitita ainoastaan SO jetittiä tuapaasti poöti^ja lähe- 
tettpnä. sJ4äntä ja tuin 1902 mnojiC jaa 2:0a bolla* 
lilla phbeöjci tilattuna. Silaidojoite: 

S&ätttämöifcn toimitut Sampcre, Suomi. 

The First National Bank 
• OF f- 

Negaunee, Mich. 
.Pääoma $50,000.00. ttlararabasto $27,500.00. 

A. MAITLAND, Pres. T. C. YATES, Rahastonhoit. 

Johtokunta: 
A. Maitlaxd. Joseph H. Winter. A. B. Mixer. 

Geo. B. Mitchell. T. C. Yates. 

Talletuksista maksetaan korkoa. 
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ja takaisin 

kaikille ensiluo= 

kan höyrylaL 

valinjoille hal= 

vimpiin hintoi= 

hin myövät 

D. D. RANDALL, 
Yleinen asiamies D. S. S. & A. rautat. asemalla. 

JAAKKO KAMI N EN, 
Suomalaisen Kauppayhtiön puodissa. 

E'tempänä asuivat voivat kirjoittaa osoit¬ 
teella: J. KELMI N EN, Ishpeming, Mieli. 
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'Ilmcvifan Siniä. 
^a£foigpotEuri4)öQrt)laUtmt Enleltattmt g)f)bpestt>altain pohtia. 

'iliitua poittiatlan tiimi Unia täl)tilii>un fiiojaefa* 

gotlvat laI|tcU»ät 
jota fcefim. 91 ciu ijjotfiöta ja lauit). 'UhUabclpIpaota. 

£1)1)1) t ja mufama tie Suomeen ja Suomelta. 

£ämä linja on fo- 
piioin fuomalaifille 
matfuötajille. «apeille 
annetaan lii a p a a 
l) o i t o ja taroarain 
fnljetuS 0uomeen 
asti, 

^avfjaat tuiman= 
n en luuta n muta* 
umubet. 

Elmeri fan Sirpalla 
on monta Umotta oh 
Int pieniä juoneita 
naineille p a ei f un niil¬ 
le ja perheille. 9)tah 
fuötajia paltoeleehu 
fuifatpaltoelijat, tar= 
joten ruofaa fatetuih 
ta pöpöiltä. sJ]ai^ 
paltoelijat paltoele* 
loat äitejä jefä tpt= 
töjä, jotfa otoat pf= 
fin tnatfalla. 

^itil)altil)Ctl)t)iä (Money Orders) mppbään 
faiffiin paiffoitpn 0uomee>fa. 

.Riejoittafaa lähemmin tai fäpfää itje puhuttelemalla 
2lmerifan Sinjan lähintä ajiamieStä. 

International Navigation Company, 
Dearborn & Washington Str., Chicago, IU, 
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Ibans (Bunbereon, 
2) lettien ttmtuutuäiafioltfija, faataroien perijä, jälieetunppjä ja 

pUetti=afiamie3. 

konttori 5j3cninfula panfEi* .. 
raEeimuEfen pläferrasja. IIöDpCmUt^lÖöa, /MMCl). 

NATIONAL BANK 
Ishpeming, Hichigan. 

Pääoma - - - - $100,000. 
~ <y'M5o ^ 

VIRKAILIJAT: 

F. Braastad, Presidentti. 
D. McVichie, Varapresid. 
A. B, Miner, Kassööri. 
H. S. Thompson, Ap. Kas. 

JOHTOKUNTA: 

Day.T.Morgan. Walter Fiteh, 

Alex. Maitiani!. W. H. Johnston. 

M. M. Duncan. H. O. Young. 

« « 'gÄuiotafiaa! « « 

v 

il,. 

9“ 

3oö taf)botte fppuiä malofumia, niin menfää 

4 i§ n. m. ileUonin waloKuwau$laitok[een, peitä 
niitä jaatte, pinnat on palmimmat ja tt)ö paras= 
ta. sJBant)an maan roaloEuroia jäljennetään. On 
anti jo£a päitoä. 3 11 & i t f) Äoäf i on juoma* 
laifiUe tutffina. SM. 

SlöaloEutuaaja, 

iHJaötap. STlelfon fjotelXia, 3 öt) pe m in g, SUU cl). 



Jackson Bros. 
Cry st ai Falls, Midi., 

valmistavat ja myyvät 

Kivennäisvesiä, 
Giaiyer ale, Oveaan Beer, Savua pa¬ 

rilla, Oranfve Cirfev ia Le m on san r. 

Crystal Falls, Minn. 
.§^ 

JOHN C( )R( < )RAN. I. F. C( >RCX )RAN. 
Rahastonhoitaja. 

Iron Coyntyn Pankki 

Perust. helmik. 17 p. 1890. 

PÄÄOMA $100,000.00 -—~ 

Harjoittaa yleistä Pankkiliikettä Koti- ja Ulkomaan vek¬ 

seliä myydään ja ostetaan. Korkoa maksetaan talletuksista. 

J. & J. F. Corcoran. 
Pankkiirit. 
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Ishpemingissä, Mich. 

Itsen ja Division kadun kulmassa, Ishpeming, Mich. 

Suomalainen Kauppayhtiö, 

täydellinen «varasto kaikkea mitä yleifeen 
Sekatavara kauppaan kuuluu. 

on paras paikka maail= 
massa sille, joka tahtoo 
ostaa tarpeensa helpolla. 
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O O 
• 00-00-0-00-0-0-0-0-000-00-0-00-00000-0-00-00-0-00-0-00-00-0 • 

1Ruokatawaraa, 
"% kuoreita, ©uolaSta ja ©maustettua 

S i I) a a. 

^IJÖmieötett ttmatteitfl, laifeSta laahusta. 

Sasfufetloja, guonefaluja, 
Heitto» ja 8ämmitt)34tuneja, 

©änttijti tjititä ©änhjumatteita. 

9JtmU)orbemta,,Dltn u,oipi ,uaiI,e" taa ratjaf [i jola pai; 
faSfa täSiä maaSfa. 

ja rafyanlä* 
4?Unit|W fyetpffiä ©uomeen varmasti 
luotettavan pantin välitptfetlä. Djotte: 

IIllI 
grystal Talls, 

mieb. 

•OOOOOOOOO-O-OOO-OOOOO-oOO-OOOOOOOOOOOOOOOOO# 
o o 
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leipää! - leipää! - leipää! 
korppuja! % ^tu&e&fia! 

sDtifä on elämä, joö ei ole leipää? _= 

©e ei ole leiffri tun leipä loppuu! 

yjcutta fuu tilaatte leimoffenne VcipllVCtitrt 

Kalle Kyti lampi ia matti Seikkula, 
Uegaunee, Itlicb., 

niin ei tule leipä loppumaan; fillä miehet on el)botto; 
ma^ti raittiit ja maalimat tpömäfenjä olemaan famoin. 
äöiinan fansja ei tuplata alfaa, maan malmi§tetaan lei 
pää ja toimitetaan tilauffia joutuin, repellijeöti ja mars 
ntaeiti, m il) in paiffaan tapa n ja ?)pbp3malloiöfa ja (Sa= 
uabaöja. Seipuriliiffeemme on jo enttjeStään tunnettu 
fuulitija 3* pogberpin tepbas, joöfa malmi$tetaan 
maailman mauffaimmat teimoffet; futen 

3C0 o itt a m a 11 o n tia u i U> t rt 1C i p t rt , 

Valtaamia Hufeffia, 

5öäfemiä tpa vfatiu ja, 

ä m m ä ö t p 11 ä m i ä >> ä ä t C C f i tl. 

HH# työstämme menemme takaukfeen. |§m§ 

Ulfoläfjetpffemme on mapma, uiinfuin je on aina oi 
Uit täettä teptaasta. Säpetctään tpnnprittäin jefä mäpit 
täin. — ^pjpfää pintojamme! — Djoite on: 

9ll)tilam|)i & 
ii. Söor 81. 'Jicnnmicc, 'J.tlicl). 
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Enimmän fnomalaifelta pletföltä fuoftttu ja 
täytetty rantatie Mmerifaöfa. 

Jämä on juorut feifa muta tuin tie ^3opjoiS= 
DJticpiganiSta fetä foto ^3opjoiss£änneStä itään. 
Jällä tiellä on mäpimmin junoin muuttoja ja obo^ 
tuffia fetä muuttopaifoiSja on muntot niin mufa= 
maSti järjestetyt ettei enylanninfielen taitamatto¬ 
mattaan moi efjyä tai myöhästyä enjin lähtemis¬ 
tä junista, eitä myöSfään mennä määriin juniin. 

Jämä on jo yitfäit aitaa ollut fuojituin ja 
enimmin täytetty tie ^3of)joiS5Jticpiganin ja foto 
‘4Jol)joiS lännen ja JJbän juurien' fatamafauputv- 
fien mälitlä ja marfinfin (furoopaan matfuStajat 
ja jieltä tulijat omat yleifeSti fäyitäuect tämän 
tien mufamuitfjia ja h u of eitä pintoja. 

lähempiä tietoja pilettien pinnoista ynnä muiS= 
ta matfuStuf jeen fuulumiSta afioiSta antamat 
faiffi X. 0. 0. & 51. Rautatien afemapääQiföt 
fetä (*nco. £8* KyiPbnvb, 

Sateinen mal£uy>tdja;pääfIiEfö, 

yjtarquette, 5Jticp. 

meillä on pnoStaejamme paljon pymiä, 
maanmiljelyffelle jopimia maita, joita myymme 
ebullijilla epboilla. $un aijotte niaatimiljelijäfji, 
niin firjoittafaa odotteella: 

ftreb* Öarfon, Galumet, 5Jiict). 
‘jSetcr yrititcau ia 5lbam .Sianyao, sJJ£arquette, äJiiclp 
eli (*♦ 

qiääaftoitfiaja, HSRavquctte, Wid). 

^22)0 



CStafart pUcttinne 

©tbev* fempster Se ®o„ 
RuninKaallifllle po$tiböyrylaiwoilk 

caluer pinjalla. 
9io^ca fulctuö, erinomaiset mufaumuöct ia l>ata£ f ottelu. 

O 

Suomalaisille ja Stanbinaamilaijtlle matfriötajifle 
on marustettu erityisiä juoneita, joieja on 2, 4, 6 ja 
8 muobetta jefä Iu£in ja tupa££at)uoneet roapaaöti 
fäptettämänä. 

Säf)£öroalo, böprplämmitpö ja pejulaitos» jo£aife3= 
fa buoneeöfa. 

§almimmat pinnat Suomeen ja S£anbinaamiaan 
ja fieltä tänne on meibän uujifla £a£fipropeflififla uuhen» 
aifaijiUa mattuötajalairooillamme ,,£ttfe 9Ji(l1tttoba", 
,,^afe sJJlicf)ipn", ,,£afc (Eljamplain", ,,£afc Ciric", 
„&t!e Sincoc" ja „£afe kieputte". 

StäpbeUijiä felitplfiä faabaan paifallijtlta ojianne* 
tiiltämme tai meiltä £trjoittamaQa. 

<£♦ ??. mcnUant, <*♦ 2®ett*)<im, 
(Sen't 9t. 5U3. 2Igt, <Sen'I 2tgt, 

311 9ticollet ane., 47 £>earborn ftr., 
9JtinneapoIi3, XTiinn. (Etjicago, 3^ 
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4£airpot*t, (Ohto. 

28almi3tan par* 
E)ai3ta liitoinaan 
tantalta luaatten 
ta; ja tjalroemmalla 
tuin tufaan mun 
räätäli. sJttmtttäin 
tatin, litroin {a l)ou= 
iut $82.00; ponjut 
$11.00. ^ppptätää 
mallia. iDtinä lä= 
teetän mittanauhan 
ja opetuffen, tuin= 
ta otetaan mitta. 
5föaatteiben tilaaja 
maf ja a eypre§fi= 
matfun. 

kunnioittaen: 

3aco6 ^äoti, 
$* $ox 17, — ^aivpovt, (Opto. 
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Kuninkaallinen Postihöy ry laivayhtiö. 
Perustettu 1854. 

Yhtiön laivastoon kuulun 33 höyrylaivaa, joiden yhteinen 

kantavuus on 166,304 tonnia. 

Säännölliset kulkuyhteydet MONTREALIN ja LIVERPOOLIN 

välillä (Portlandista ja Halifaxista talvikautena) 

Ja NEW YORKIN välillä, Movillen ja Glasgowin kautta. 

Hyvä yhteys Suomen höyrylaivojen kanssa. 

Laivastoon kuuluu m. m. laivat: Tunisian, 10,576 tonnia, 
kaksoispropellit; Bavarian, 10,376 tonnia, kaksoispropellit; 
Ionian, 10,000 tonnia, kaksoispropellit; Australasian, 8,000 
tonnia, kaksoispropellit; Pretorian, 8,000 tonnia; Sicilian, 

8,000 ton.; Corinthian, 8,000 ton.; Ontarian, 7,000 tonnia. 

helpoimmat hinnat! erinomaiset mukaisuudet! 
Matka St. Lawrencen kautta on 1,000 penikulmaa ly¬ 

hempi valtameren yli, kuin New Yorkista ja tuottaa matkus¬ 
tajille kolmen päivän matkan tyynellä merellä. 

MONTREALIN kautta kulkevat matkustajat välttävät 
tällä matkalla ikävyyksiä, sillä heidän ei tarvitse astua mai¬ 
hin Ellis Islandissa, New Yorkissa. Höyrylaivat ovat varus¬ 
tetut kaikilla mukavuuksilla kaikkien matkustajien hyvin 
viihtymistä varten; laivoissa on ,,bilge“-kölit, jonkatähden 
ne kulkevat tasaisesti minkälaisessa ilmassa tahansa; sähkö¬ 
valo, salonkeja laivain keskikohdalla, avaroita kävelypaikko- 
ja, musiikkisaleja, tupakkahuoneita, y. m., y. m. 

Erittäinkin on huomiota pantu laivojen ilmavaihtoon ja 
terveysopillisiin toimenpiteisiin. Kokenut lääkäri seuraa kaik¬ 
kia matkustajalaivoja. 

MATKAPILETIT Skandinavian ja Suomen satamiin hal¬ 
vemmat kuin muilla ensiluokan linjoilla. Kiertokirjeitä, joissa 
on mainittu pilettien hinnat ja lähtöajat, saadaan pyynnöstä 
asiamiehiltämme eli jos kirjoitatte osoitteella: 

YCLLANT & CO., 
General Western Agents, 

174 Jackson Str., Chicago, III. 

A. CHILBERG, 

Gkn. Racific Coaht Aoent, 

Seattle, Wash, 

C. II- I nrn imlajst & Co., 

Gen. North Western Ag’ts, 

Minneapolis, Minn. 
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KUSTANNUSLIIKE 
Hancock, ^/c/?. 

KIRJAKAUPPA 

KIRJAPAINO 

KIRJANSITOMO > 

KIRJAKAUPASSA löytyy runsas varasto suo¬ 

menkielistä kirjallisuutta eri aloilta. — 

Pyytäkää hintaluetteloja. 

KIRJAPAINOSSA valmistetaan kaikkea kirja¬ 

paino-alalle kuuluvaa työtä huolellisesti, 

joutuin ja kohtuhinnoilla. 

KIRJANSITOMOSSA otetaan sidottavaksi 

uusia ja vanhoja kirjoja. Työ siistiä ja 

aistikasta. 

Kaikki kirjeet lähetettävät osoitteella: 

11 
Boor H. Hancock, M-icli. 
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ilattaioatji tarjotaan! 

8. £.=9t=3öe(jei)§feuran fuStannuffeUa 
on painolta ilmeötpttpl fmuin faimatut 

SHaittiuSlaulutcu mietit eli 

0äU)ctigtö sflnittinglanlufinaan, 
fomisfa fanfiöfa 964itt>utfena, 

fifciltäen färoeleet 40:neen raittiuölauluun ja 30:teen 
itianimpiin fanfanlauluilpmine ja maljaa $1.00 

fappale mapaaöti portteja lät)etettpnä tn 
laajalle, atulana feuraa tilaajalle i U 

maifelfi 1 raitttu£>lauluftrja, jo3= 
ja au nuoteille tefötin janat. 

§>euratn tarpeita gg. 
taiteita laahusta faabaan tilata feuraatoiUa 

pinnoilla: 
(Sinettejä. $3.00 fpl. 
©inetlipaperia, tullattua. 40 f. laot. 
SOlerffinauljoja, ptjinfertatfia ftnifiä. 35 f. fpl. 

„ fafjinfertaijia, ftnl=, puna ja mal£o= 
raitaijia. 50 f. fpl. 

„ npfpifiit enimmän fäptännööiä olemia 
mebaljonfinaul)oja. 55 f. fpl. 

„ jamanlatjia, hienompia. 75 f. fpl. 
Oiegalioita (taulutfin).$3.50:310 plöö $6.00:iin. 
Sippuja, pieniä ja juuria.$15 00:sta plöö $75.00:iin. 
Koffeja, faifen fuuruifia, ©. SLleljepöjcuran nhni- 

firjaimilla jefä mpöö muilla. $1.25 fpl. 
tilaaja ilmoittafoon aina lafin fuuruusnumeron 

Softien pääflpöfuoria fabeälmaa marten öljpmaatteeöta 15 j. fpl. 
Vläneötpöpallolaatifoiia 50 maltojen ja 50 muötan paU 

lon fanöja. $2.50 fpl. 

£Ue£« pantti, 
$)r. K. 3öl)peming, SD^icti. 

•ö (£>• -' 
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