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J6lämii on l uvmlstyötå . 

. E[ einiik11•~ n l. p . l.904. N:o 2 

Mitä on luomistyö. 
J(irkko opetran lampaillensa:, tyHyt fyysi lli sen ai11eet'l' 

että Jum;1la luoda lekasi n1aail- mu]le laso11e, kovaksi 

1nan satunn&is~sta 01k11sta•, ja. leeksi. 

~lhn.
knppa-

satL:ii teke1näiin erthtlyksen, ~-lutta kaikki kulttuuri-tuot
jota hänen polosen tnyty1 kaLua, teet eivät ole Yoiueetkaan eildt. 
11ii11kuin tuliu1uuksiet:. t.ekijiin niitten ole tarYiHuut siirtyä 
aiuakiu . ko\·iksi kaf paleiksi. · Ihmisen 

rr 1e<le sen sija11an oµettna, et- jok~1päiväise:i11 eläwän p1:1rusLaua. 
tä iuonto on eJ1d·Jton laki, jon- oil 'suu ri.joukko C·t.leiLa luouuon 
ka n1ukaisesti elä.mä ja kuol e m a suu.re;:ta laista, jntka eus1n ovat. 
ovat tnsnises·s<1 vuu rov11ik"utuk- yhde n talli ru11utamarr aivoissa. 
ses~rn, edo'llinen ollen Jh lä rhit.-'. ko've11ueet 11ij1_1. seh·äpii.}'tieisiksi, 

• 
&11istn l1101n i"styö~ä, jälkilnä-ihen' kllsi"t.Leiksil .ett.ä he ovat voineet. 

' ' . .. . 
eliimiH'i.11 kel\'ottom1u1 l•ävi ttä- "l1e ' kaatt:ia muittt'n tietoon, ja. 
111istli. Ja tätä ij aukidkkisuu- sittE' 11 ovat ne vähitellen Ynlis
deu luumistyöt.ä tarkustaessai.a- tuksen jn s ivistyk~en ka~1 tta. 
1ne, 1ne näe1nme n:1uun muas- tull eet kaikkieu yhtei seksi! 
sa, että t.än1än luoniis työu hisäi- tiedoksi. O!ihau jl1miskunta-
se11ä ohjesää11lö11ä on elä111ä11 :..i.,ikaua •• u t:illä käsityE -ka11ualla,. 
1nuotojen pyrki1ni11 en hienom- että se luul i taivaan kaUoa ko-
1niltu tasoilla järeä1nn11lle t,:1- vak~i ja kiinteälo1i, n111Ltl\ käs.i
soille. Kaikki mit.ä iL11niuen tys avaruurler:.ta on nyt käsite,. 
on luonut it.seää n varten ja jota ei kukaan Gpäile, vnik ka ei 
minkä avulla hän on it:-1eänsä rajnttomuutta. ve i kli»itlääkä&n~ 
kohottanut. f,v_vl:lill isen luon1 n- Oli ibrniskullta l.cottt.in~en · ja. 
kunnan herraksi, .. on . tapahLu- · asei neei1, "jollll, ei. ollut 1nitää11 
nut niin , el~ä lu~mistyö on varsinaista 0j11tt1sta luvunlas
ensin tapahtun'ut ajatuksissa ja kus~1~, m11~ta 1ue ol_e1n10., n1~tt
. t . · ·· · . m11tukank111 fl-lålla JO suapuu.eee 

s1t en vasta ou µus1 tuc,te snr- rajuttui~uuteeu.·. •· 
., . 

' . 
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Sau,o in kaikilla 1nuilla uloil- tä11töön otettavaksi, niin taasen 
Ja. Suuri11 osa ihmiskunt,aa 011 01et tu suuri llSkel piHinJää
ei Yielä käs itä laista 1nus iikiu riiä1nn1e kohti. Nii11kauan 
alalla mi1ää11 1 Vt1un ou h eille k11i11 u11i-elä1»ää y111111 iirretään 
ru1umuD p ii. ry_\ t,ysjo kui11 liu1n:u 1JC1it1en lavul11slt- 11 u11i-kirj ,1i u 
laulu, jotenkin sa1naa ko1·1, ~t i11 1nnkaan, 011 ky:,y111ys san1alla 
ja· viuln11 so iLto . K.uiteukin 111e kebi1ysasLeellu kuin krisLilli
ti edii1nine , eLlä l non11on suuri n e n kirkko lu01n ist.a ri11a11sa t.ur
)Hki 011 1nus iiki11 alalla h1l lut vii:;sa. 1-lulta a1111as kun totuus 
1nejdä 11 fyysillise ll e tasolle1n1ne tällaki11 ulalla pnlikeHa jo11kun 
1neille käsittfunättö1näi 11 11 e ro- suu re n 11ero11 kauUa ulkou1ti
j e1, kautta, nerojen, j otku, ov» t seC! n kuoreen pulteutuueeksi 
kyf'111; t-et kokoa1uaa11 1 järjes lä- laiksi, niin ihmis kunnalle alkaa 
n1äM11 ja. lopulla 11äky\·ällä ta- yht_ä1n 1ttaine11 :t.st>tietoillen elä

,·a lln 1arjoa1naa11 1nuitLen kunl- 1u ä , jo~a ei k,1Lkea niaata u1eu
tavil1.::d j\Jp~~ nähl.äviksiki11 11iilä 11 essi.i. e ikä uukkullla::;ta u o u s 

ililll l-'f> lli :.; iä sointujH, jotka h ~j- tessa. 
<län h engessään l:ikkuivat. Ai- Yhtfi _varinasti kuin luonto 
11 oasta!l11 se, joka voi tunkeutua iltne11eek-i n loppn1111\tlu1nana 
ede:; suuretl säve11äjii11 etupi- sarjana yhäti uusiutuv:a 111uo
halle voi saada hiukall aavistus- tcja, yLtä varo1asti kaike n tä
t1:1 siiUi hengen e ll;.mästä, ru i kä män uusiutun.1is - toi111 111nun 
k orkea1n1r.an 1nus1i k i11 ah1lla perustan a <,n ehdoton lak i, o l
e räissä harvoissa tapauks issa <'n lcoo11 s it ten puhe avuruudeu 
jo pfiä,-syt kesku u tee1n1ne kri,;- usvist& ja keu1ia lli!'len maail
t alloi maun tätä henkisen el ä· mun 1nuodostuks·ista, tahi 
1nä11 ra1vi11to·<1 inetta . i hrn is elämiin e ri järjes lyl:1-

Mille alalle hyvä nsä me siis 1nuodois t11. Jos ih1nis • su ku 
l uomrne ku tseemme, a i 11a on tuntee ja käsittää 11101111011 lai u 
ine illä sa.n1a il1niö. L11 011no n - J um;1 lnn äänen itsessään -. ' 
suuri laki pyrkii t ä llä fyysilli- jn rake ntaen yh teis- e}ämänsä 
s e ll ä t asoll a. kri st ulloitu1n11&11 j iirjestyk.sen, oikeuden , sopu
p ysyvään muotoo!'l .. It!le meil- so in nun pe r ustalle , n iin s illä ou 
l e v ielä u1 in vä hän t u nnetun elätnä edess,ä. Sill o1r, t1tasen ,. 

' 
ur.ielä,n lin a4illa ilmeisesti vyr- k un se ek syy p o is t ä ltä elärnää 
kii esille jo,ku eheä lu \c i, joka ftn taYnl ta perustl\lt1t, a lk avat 
kun kerra n ii1tadaan kristalloi- bävit:,svoimat tehdä kuoletu~
duksi ja elämä n oLjet,na ktiJ·· -työtänsä. 
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Mitä siis on _meidän teht.äTä, siit ·tåstä·-1uonnolli1ena johto
jotta · 1ne thtitiili.u·nta · • målli"a,• ·~ääiöksenä? Se, että meidän 
valmistoessamme, tehtäyä1nme on saatava sanoiksi j11 aäännöik
tunnollia~sti euorittniaimme? • ei ~ kaikki ne yhteisen ornantuo-

Meidän keskuudessarnm~':.'OU•"iornme mu'kaan laittama1nme 
vielä sangen yleisenä se itsekäs 
käsitys, että minkä vähem1näll!i 
vaivalla j'a. vai1tuulla p'ääsisi, 1111n 

parempi. ,,Mitä mie muust' 
kyläst', kuha itse eläll hyväist'," 
sanoi inkeriHiinPn sa111aa its&k
'käisyyttäi'i tu']kitPs!.1uln. 

,,Mitä me muusta rnaail1nasta, 
kunhan saa1n1nb Kalevan !{an
san t,nlou<lellist'sti riipputnHUO· 
maksi," saiioivat 1naterialisti 
si..amat to,·erirnrne itsekkäisyy
den beikkou<lessa. Ih n n teoll i
sem m nt toverit pukevat itsek
käisyyteusä sanoihin: ,,Vähät 
siitä, miten ue siel lä kRpitattli-
1naailm11s1rn. rähnliistävät, kun. 
hnu me saa1n111e sopusoin11un 
Soi11tul1:1ssa ::äilym~iäu." ~l utt.a 
mole1umat, oYat vääriä. Meidän 
011 kyllä sopusointua Sointulassa 
huolellisesti jn ti11kimätLä suo
jelt ava, rnutt.a meidän on sa
mallc:t ~aatt>ttava täällä se! viyty
'\'iit yhtei::ku11ta-sävelet-t kris
talloiåuksi sella is iksi nuoteiksi, 
etLä niit1en 1n11kaan kaikki 
soiunuu kuipuusstL olevat i hmis• 
kuu11t111 jäst111et kykenevät soit
.t1tmaa.11. Ei kaikki musiikin 
harrastajat ole sä'veltäj1ö, eikä 
kaikki sogiali:;tit uuden yhteia
kuuta1nuod,.;n luojiiA. Mikä 011 

elii1nän 1u uodot, joita me tähän 
asti olemme luoneet ja tule1n1ne 
yhä .edtilleen · luomaan. Soloo 
on saa11ut eurooppalaisen kuJt
tuurin isän nimen siksi, että 
hän osas: kreikkalaisten ke
väi:;et ajatukset oikeasta J& 
väärästä pukea laiksi. Suuret 
1niehet ovat saaneet .,~uolemat
to1oai11" kun1:iauimen s iksi, 
että he ovat osanneet tu0da 
hengessään haaveilevat kuvat 
11äkyvii11 111 uoto1h: n. K1th:van 
]{an san suuri ih1uisyyden-työ 
on päc:-usialli sesLi siin ä, että se 
pieuois-elä1nä n kevt>ii 1n tu issä. 
suh tei ssa voi. n1uovata ne yh
tei:;kunta-lait., joille sitten tnuut 
voivat k~ikissa tnaailmuu äärisaä 
ruveta 1nallia seurateu soiutuloi
tansa rak&11ta1uti.ttn. 

Näin tulee sinupin 
va:-ttu1nann suureksi 
kt1 11 kuikki sointulat 

siemen 
puuksi, 
tulevat 

seurat1111aun siunoja nuotteja, 
niin kui1aka helppo tuleeknan 
sitten koko ihmiskuntaa sc,in
nuttaa. 

Muttu na sokeat, jotka vielä
kin, ku1keu sen jälkeen, 1nitä 
puhuttu Ja kirjoitettu on, ku-
1noavat totuuden kristalloi1nista 

siksi, että vaihettakin on o~attu 
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.aikain k~lq"e!lsa . krist.a.lloicia, ·ne __ man historiallisen työn, millä 

!J}aetkoon vuo'rien luoliin, yksi- l)e .. .I.ssan opin kurnmit_• ~jvJ,t ja 
uäisiin v"äI.tar11eren saariin /•jät-. kaikki rt>formit.yöt O\·at tähän 

'tääksen . .. · p~rj1Jise11 · tu levulle ,ast_i saa neet katkoLuiks.( .. 
jbu1ir>e-il).1.wselle (niinkuiu "pa. 1'1uttn 1:111nalla kuin ,ne pa
punl~-1~;äti~vat meille 1nuisti11a nE-1111ne k11ikP11 SPn paperi:}e, 

·seisattune~stu kehityksestä) 1ni11kä eliiiui'is:,;i:i oikeaksi 11iiem-
1uuistiksi s1i·tä, miti:i ih1ni:;kun t,l 111e ji\ tu11nustum1ne, !';amall<J. 

saapi toi1nee11 il1.1a11 sopusoin- 1ueidä11 tietysti ou huolellise!:ti 
tuaja i11uau sukupol\'elta su- völtettäva kaikkiin sellaisiin 
kupulvelle pcdut.öua kulkevaa P.läwän suutei:siin sekttantumas
Jakiu. t.a, mi!esä sopusointu ei vaadi 

Ni inkan:-,n kuin natteem,ne perso111tllista vapuutta ttis;oissa 
-0u jälleen keväh;e11ä ja puhttta- pysJ1~i-ää11. Totuus pitäif··paik-

. ' ' 
na, Ot\ . ~~ ~iis. laiksi kl:'bite111ivä knrlsa yhtä h yvin suurissa kui'n · 
.aivan 11ii11ku111 jo o1e

1
1~1ne sen. pienil:<sä suhte~s!'ta. Jos ·1{(-rr:111 , 

1}\ia~si ,.yllteis-l<H'.t1ta ··1nno<lok~i ]uo~a1n1n.e siihon, että ölen11'!'!e 
keliH,tänl:let. •< •Jdlltfilme 0)8 :sitå totuuclell:• tiell ä, 11ii11 vo·imme .. ·, .. . .. . . .. . . . . 
iily.ä kirj.otLa-a, ~lli1rr't~il ~e tH11 se1,. nlyöskiu turv1tl li sesti k=rt.>il-taa 

_ ·· .uik.å., j.olloin kii'kk~':jt· se11 kH11!:I- · hd11; jo-ssa jokaisell~ 011 hänen 
. ~a. ;uuut valhelaitok~eL iliipivät on1n ~ij,nJ1sa , o ikeudet sen · tnu

. ··. ·,ra.t raa .aa.~rist.-1 1natLOlllai11 lu.s- 'kann kuin-kukin velvnllisuuksin 

. ' t:t'1nn1~ riv~iLi1i ja ull<;va.t sa- kyk~u.ee .ku.utumuu11. :• 
M. K . a. 

'' ... " Hutuboldt . . 
.. Kirj. R.G. lngers'III, 

l::i11uu1 . M. I\. - a. 

KymmPnen keveänä Od~teenii tPelli~f'n kuvan m11niim11st11, rn-
1n,111nµal101\ yn1päri li ikkuva!lta 'j11ttll1n1111t11 vaiherikka.ud~1:1ta i:;a.ma
ilmapiiri:itä, ja lämmön leviämi- na yhteisyydessä: lakk11amatlo· 

. ,se;.;tä. masta liikunnusta l!.iin ijaukai,k-
Yhden yleenflä orj?al\ni::en 11i- khit's~a: kuurtti-sa. 

neen m11.11ntieteellisei:;tä leviämi- Näli;,-ä luennoissa on häpen 
.11estii. . tutkimui;te11~a, hll vtti 11toje1isa . ja. 

Kolme k11sivien ma:1.ntietE'P!llä. kokemn.steos11 tulof4; niis:-ii. 011 c:,su,. · . . 
Kolme eläinten maantieteestä ja. tettuna yhtey1:1 luonnou i lmii:iitten 
Kaksi,ihmis- roduista. välillä; ne näyttävät mill11is1en 
Nämä luennot ovat tunnetut _muunnosten .läpi maa.npallo on 

11imellä Kosmos ja esittävät tie- kulkenut lilkemattomain ajanjak-
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sojen liipi. Niis,ä on 11elitettynii 
liasYikunui1n, ,.läi,nkull.n-a,n ja ~ih
miskunnan historia; iln1an11la.n 
vaikutus yksityieiin ihmi:1iin ja 
k ok,,nai:;iin kan:1oinin; se 11uhde, 

mitir-ii me ' elä,nme mui hi n ro~ail

m oihi 11, ja niill1<ä 1odL-te_t~11 n, et
tä _kaikki Junnnon ilmiöt, mi1iit
tömirr11,uät yhtii hyvin ku;n mah
ta:vi1nma1, ov11t eoptu,oinnusi:a. hur
jumattoruan 111.rn ka.n11i<a.. 

Löy ry y kuite·nki n toisen la.i cis.
kiu 1on1uksi11, jui1a Olt, enune s 11a. 

-uooh'å,: 111ikau:-ko on 11111a ollut 

., 
li:i,.een t.n leen ja J umal'11n kiieitet
tiin olOV;\ll hyv-ällä,· 1uu}ella aino
astann 11illoin, kun hänen lapsen
Ra oliv11t v1ti'\"a.i!till 11yntiPi~., Ma11-
ilmaR -: hallitsivat Kaikki-valriaan 
oikut; rukoukst-t saa:tt1>iV1tt m.uut
tall ln,,nnon jiirjestyksen ja sei
!'t11ut tu1. sen m"hL11van kulun, tuot
~all. :la,tPtta., välttää rutiotautPjA, 
nälänhii. fiä ja kuolemaa kaikissa 
eri inuncioii::i:11.: Ei ollu~ ajalu5ta
k 11 a,n mi,itii.iin lurYallisuud1-sta; 
k tikki riipµui jumal alli •e!-lta mie
lihal11-ta - tahi pikPmmin vas• 

tiet,!en !,1ppu1n ,ton vihollinen; 11 s- 1enmi1•l1i:yyrlPs1ä; taivas oli läyn
ko Pn ollut tudii.t,unii;en viluwj11; nii. eµä.jnh<lonn1nkai-<la pahansuo
tl'kOfi.y'hy):S ·on ollut tun1 ,olli1wn p 1i>1u111ta ja. ma.:i. 1ietämättömyyt
)'k-ino1nonn 1111uud,u ( elvol',a, ja tii. I{aikki oli jumRlalli;:en \'ihan 
k>ti.kkitt u:-:knnhot ovitt riE>titiit~Ul!'~a le 11y t1iimisLii. varten; kaikki ylei

ajatuk•elli:-:er, v,q ,aucien klln!'~a. r:et 11nnet1omnudet 11lival ~eurauk-
~itä 1ntidt -un Ilypatia u ,ur- sia k ,~11,:a,1 synnei;;tä, s1i1li, että 

h~ttiin " ·,,j dJ11nellä vuo;;iSitda.ll.i, eivnt olleet nia,lu;a11eet kymme
j .. lloiu •-f,.1:iit',ät1ömä.11 kat.,,oli~uu· nyks ä,iin kirk ,lie tahi o,ottauet-t 
,lµ,n 11uija· k ,1 k,,si Kreikkalui•Pll riittiiviii.i. ku11ni11itt1i< ta papille. 
filo~ofiii111 kirkka)l.11 n1it-k.111, 11ina. Ka. •,;;an ~uuri-,llt- e11ernmis1ölle mna-
1:ihiin piiivliän 11f'ti 011 t11ik11usko il111a. oli jo11k1nlainP11 no;dnu u 
k~~u .. iFlnhut kaikkill järjen pun- met.:ii. Tliynniin,-,ä pPikk1,ja, jotka 
rii.-tuk:<ia. ets viit ihmi-iä nielläk-,i'n!'ä, j11. 

On 101-lkein mnhdot n y1nmär- kirlc illisi>L mahtnvia käärmeitii. 
tiiä

1 
kui11k-, pPrinpohj>tiRPFli k1r• j111ka, vaaniv,it on nett,,mi,., avut

knn on11is1ui kuki-tna fil ni-ofiian. to ,J'lia ihn1is- s ieluja., en:-in niitii. 
Vuosi,.11tain l:ipi tit--de nl_i räyd~ - hurmat11kse11sa ja i; itl1-n riiäkätäk
lisPsti ·hyleksittynä , Hjatu,. oli kur- Re11!'iä. Elämä oli heille hämärä. 
J •1na <>qa1111; ti.-.tiimiitön pappi sa la.peräinPn labyrintti, jos-ia he 
11li maailman mP1,taiin>1 ; usk,, o li väsyne111a, ek,iyneinä vaeltivat 

\1uhkais0 ut siln,ät s ielulta.; järki pappien johramin11, jntka olivat 
oii. vapi~e,·a.na pt'lkurina ; niieli- yhtä villiintvnei1ä kuin be it.se
kuvitns täht:ii,i ' tuijotlaen helv~- kin. · tirtiirnät tä, että järjen A-ri
tin tuleen; ki:t.ikkia. i11himil1ii<iä. · adne*),jok'\ a slcelclla tarjosi heille 

tunteita. koet.-itiin hiivitt~ä; . rak-
kautta p'idettiin iiäret1ön1in p11lra- • ) Arii,dne oli Kreikkaln.isen mui
na syntinä: ilu oli tienä ijaokaik- na.istarun .nukaan Kreetalaisen. ju.l-
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kauan kadoksista ollo&t.a 
h. 

Itse taiTi1at tolYiTat 

. 
&Y&ln 

kuole-
maa; ukkosta luultiin Jumalan 
lairvittä~ii.k~i kostoksi j11 ma.1 oli 
täy>1nänsä an11oj11, ihmil'et ya.ro
matontt a11kelta oc!ottam!l-sa. Sie
lussa u,1kottiin a1n1at11Yan yk~in
-oroaan himoisia peloj11; i-ydän oli 
muka p~rin turmf'ltunut, pyrkien 
'TH8 1l i-ikoksiin; hy•eitä pidettiin 
.. ala pll kuisi na kuoleman-•ynlei nä; 
jumaluuden ja perkeleen Ul"kolt iin 
)11kkaamaua käyviin l'otaa keske
mään ihmis-si elun omi~tamisestu, 
ja jä lkimfö;en katsottiin tavalli
se~ti olevan voitolla. Tulva\·e ·lt-t. 
ukkos"Jn jyrinii jl'I. tulivuoret olivat 
laikki muka todist uksia tai~·a.an 
euultumuksesta ja ihmi,en Fyuti• 
ayydeslä. Mato joka hävitti kas
vullisuuden, halla joka pani vil
jan, m annjäri11t y~, joka. nieli i h • 
misiii, olivul, kaikki luojan saua.n· 
5aaltaj ia . 

Maailman hallitti n pelolla. 
K aikkia luonnon onnelt<,muuk

•ia V,l,;taa.o tiedettiin yksinomaan 
-turvautua rukoukeeen, pHa stoami· 
~een, ja tllikanskoon. A~uttornuu
-0e:1f'laan ihminen koelLi' p .. hmit
ti:iä JumalHn sydäntä. Kansan 
~uuren enemmistön kasvot olh·o.t 
lalpeina ~loeta, kosteina kyyne• 
l ,stä; he olivat le~opyhätn, ku-
11inkaiUeD ja pappien riistaua. 

man M 1nos kuninkaan tytär H.lin pe
Ja,d suuren •ankarin, Theaeyksen et
aymästä lopyriinbiin ribma-rullalla., 
jota rihma.a seuraten ti1m.Ä löysi ulos 
J.tiyri.Dtbi1U. 

Minua •ydämroeni vuotaa •er
ta, i:an.., minä iaj~tt!!len niitä ~är 
aimykt1iä, mitä miljoonat vaina• 
jat ovat, ke:1täneet; n11 ta, jotka 
elivät silloin kun maailma näyt• 
ti olevan- uponneeAa hulluu1eee 
kun taivaat olivat täynnä raja
t ont~ ltauhu-1, mikä tem1>a1i pie
nokni11et , pulleir.e kätösi neen ja 
rUU!IUHUne poekineen äitien vai• 
kf'an rinnan ääre11tä ja heittivät 
heidiit ij11nkaikkise o tulen kauhe
aa.n häväistyk11een. 

H!taa1<ti, ih&naFti kuni aamnn 

koitto tuli et1ill• se juhlallinen 
t.otuus, at.tä avaruutta ba.llitsee la
ki; että tauti t.arttuu yhtä hy
vin hyvään kuin pahaan; ettei 
ukk:oi,:ta voi rukousten böpöttämi· 
sellä kel<keyttää, et tei tuli vuores
ta tulviva laava S'-'isatu koukis
tunei Lten polvien ede!;\sä, u kko,nen 
yhteen purietettu;en ja ylösnos1et • 
tujen käsien edessä, eikä meren 
armot! omat nai lot me:1su jen edeR• 
sä; että kymmenvsten maksami 
nen pikemmiri tuottaa kuin estää 
nälän hätää; ettei , lo ole mikään 
syn ti jn e,ttä onni on ai noa nyvä; 
että pahoja h,nkiä .ja jumalia on 
ainoastaan mielik uvi t uk11t!~trn; että 
usko on ·nukutue-laulu, jolla aie• 
lu i:aa1e1a.an horroksiin; että har
taus on pelon tarjc•oma litbjomus 
luulotellulle ·m ;hdilie; että kor
vauksen . lupaaminen toi■eFsa maa
ilmaaea tä~sä maailmai<sa osote
tuRta kuuliaieuudei,ta on ykain
kertai11eeti velaksi tehtyä •ielun 
kauppaa; eitä tieto on luonnon 
lakien Tmmärtämieo■sä ja Tiisau1 
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nn. nonen tiedettä. Hiiiiai:: ti ; j~h- Laki on olevR tc,sia,iifl , Pi f'YY
Jalli~;. sti, ihan:isLi nämä. 1ot11u- Se on tosi asia , j oka !'atunnaif' ten 
dPt ovat f.lelviy1ymässä ihmisku n- olosuhteitten tnvalla tnottna nin~ 
nal1e. !>am11t seuraukset. 'l'äm::i to -ini:: i-

K epernik opett.i meille, et.t~ tä~ a-fak1i-on Laki. Kun n,e !>3.• 
mii n1eidl:in man.npal lomrue on vaan nomme, elin. ava rutuutt." hallit sce
hi ekkn- ninrun en avaruuden ääret- )11~1, me tarkasta mm e ~Itä t:imä to
tömällä rnnnall11; että meitä kaik- E:i11i-ia, jota Laiksi nimi tetään, on, 
kialla piirittää loi;,ta.vc1i m.\a1l - mahdoton rr1uulfumaan; Pttlio
m at iiärettömä.~t.i Puuremmat kuin \l~ on, on ai na ollut, ja. tulee· 
meidän omammP, knikki liikkuen aina olemaan samn , horjum,l lOllf• 
ja ollen olema1tsa lain mnkaisPi-ti. muuttuma.t0n tosiasi a., erottamaton 
'fottn. nr?, eitä ma·1n ru,·ete• SH. pie- k 11i ldsta lui, nnnn il-miöis tä! 
n11nerniiän, ihminen on ruvennut 
tul'emaan sunrrrmmaksi. 

Niin piankuio se 1osiaFia oli to
teen näytetty, että muita mAail• 
moi1a hallitsi laki, oli aivan luon
nollista se johtn päärös, tittä mei
dän pieni pallom,ne oli tiam n 
Jain halliunon alair,,ena.. J ärki ih
n1iRet hylkä,:ivii t sen vanhan ki r
koll isen opin, että fyyt1illise L l uon
non ilmiöt olivat seun1uki-:ia ju: 
maluude.1 tyytyväisyydestä tAb i 
t _vyt.ymät1ömyydee:tä. He oppivat 
kä~ittämään, et t ä tan t_i, kuolemn, 
elämä., ajatus, k uumuus, kylmyyfl, 
v uodenajat, tu ulet, ihrniRen u net, 
eläimen vaieto-lyhyes1 i, ett ä kaik
ki fyysillis~t ja a.j~ tukllel liset i l
m iöt ovat lai n, eh<lottomii.n, ij a n• 
ka1k ki11en, horj umatt oman lain 

• 
alaisi a. 

Y m mä r r~ttäköön ofk .. in mitä 
Lail la 1arkote.1nan: ett ä sam nt 
per in nön j a J hden lll.atuit'nuden 
s u h teet jo4t uvat J?UUtt11 matto
ma11ti samanlajsista olosuhteista. . 

AinoARlaan muut Ami a -vuosia si t
ten tätä maata pidetti in avarun
cl en tud f'I li;:ena keski p:sleen ä.;: 
kaikkien tähth•n luu lti in pyörivä.J11 
tämän mität1ömän a tonmi n y m
pä_rilJä. 8 a ksa lainen järki on teb
nvt en em män ku in mikään muu . ' 

tiimiin 'i tsek knän Ju nlo n poistami 
seksi. Purbaeh j a Mu llerus vii
d ~n n'elllitoista vuof'i!'a<ialla eclif' li
vät tä h tit i +'dettä enemn:än kuill' 
kutkan n muut heidän aikanaan. 
Jiilkimii isen a n , io on kymmen 
lu v u,.Jas:kon käytäntöön ottami
ni; n kri f:'ti1y ::u:ä, Eu roptu•Ga joka 
ä vden t i m ei dän luvutr laskuk'ln-•. 
vamma js rakensi toi :-en niistä 
k 01lm,.sta a11kelee~ta, jc)itten knuL-
ta uu,dmpana aikana n umero-tie
de on sat1.tu niin ete vii ~t i korja
tuksi ; ja kui~enkin nämä m <,lem
m at m iehet uskoivat mitä lap~ el
tii:imp ia hullutuk"ia - a in11kin 
kylliksi niitä, kuollakseen syyttö
min ä pienim11äänkään epäuskoi-
suut een. (J a tk.) 

' 
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Eläman ohjeita l{alevan Kansalle. 
Kirj . M. K-1L 

( J a.t.k edell. n :roon> 

7. Voipnro veljest.en keskC'n 
puhna nsk:,)Jli'snndeflta, vo1piko 
e~es isän ja po_;lln tah i äiclin 
ja t y 1t ii i-._.n ,·iilillä : Ei. 1'1e 
voimme puhun, r1:1hellisyyde:-1Ui., 
ubr;-iutuvail'lunclestn , 1·a.kknucles
ta; ruuttu uskol li;:uus knulun 
ainoa.\>1a·-~11 SBll1-1,isiin sul. t .,:~in, 
ruissä 1oi11eu 011 t uis"'n ..i la111aiut-n. 
Koira 1,n u :-;k,il [illen isä1111äliee11 , 
0rja herr,dleen, vaimo kir:{t.llii:,cl
le aviomiehelleen , alama;nr.n hsl
lit•1jalleen. Ja sella isisl'la nloissa, 
missä nämä i:;ulatcet 0v,1 t ko1·
keiuna lakina, 01 1 u~k ,,llisuuskin 
korlnii 1,na. ih-antee11;1. M eidä.n 
keskel ärnn1e tnou sanan ki:iy täu
tö 1,n loukka11vaa. Titäl lä E" i kn
k aan o le toisens.'l h ~rra, eikii pää; 
Ri is ei k~1lä~~n ,•oi myi,skiLän olla 
oikeutta vaatima1.1,n u.;;k,,llisuutta.. 
Mutta luotetta.vai:-uulta m'e tH.r-, 

vitsemme k aikis!la Fu htf'issa, luo
telrtavli isuutta työssä, luotetta
vaisuul ta luottamus-t ,i missa, 
luotetetta.va.isuutta ystävyydes~ä, 
laotetta.va5,uut ta rakkau d es1:1a. 

Ohje: Vaa.tik;lamrn e toi
si 1 t am me luo tfi t ta v a i
s uut ta, r e b e ll i syyttä, ä 1-
k ä ä m m e u s ko 1 l i s u u t t a. 

8. K uka rneis1ä ei o li si t1-h• 
nyt si tä havaintöa. Pt1ä ,,anta• 
minen " o n n11utintn11. Kun me 
ulemmP. oi kti11 iloisella ja onnel
li11el la t11ula1a ja t.1bdon1me s i
tä iltäänli:ut n kohot tn a kulc kur.l l
leen, niin me nauLimrue ,,triiUaa-

mise:-ta". Kun meill ä r,n jola -
ki '.l h11rvinais1-n mi.,Juii:111, nfn 
me ,.n11nP ahn,1 11n koiran tav1d
J.i p1il11 t~ aitii jonnt-kjn la11ifln 
alle tnh i pehuwiiiin 111ulta pPnk
kiin, vaan aja1telen, 111r: ,.nl lni,o. 
11yt SA Lidii sn 1-aal'nv illiL'', J••t,
la 11ais11u1ne jakaa 1,1t11ti1 i1ornme. 
JZat,-oka11mme vaan yl .. l l ii<y_yclf'l'• 
~ä eläviä rilck"itn, kuin ka. he, ah 
neudell yhtt'1,iku111111lii,ia kukkll• 
sia i1 se, 1un, t iskf'I, v&t hy,·ånle• 
kev:ii:-:yyda;,rii. St!Hi. hyväu-l PkP
n1inen ()11 ).-uin oukin hi~non hi"
n,,n n,111tint11a, j ,111t uskollinen koi
l"akin <•S>1a hnrjoiltaa. ?.{11U,11 koi
ra vaa.iii Riitä myösk in 1->iiiinicili
t_v:-tä; l'e ,·a.atii ·1un11us1u111a, ke• .• 

h nnH :ita . M I llii n ttu t-11 ä <•D mei • 
dän siis n1loli11ittn,a sdiaist a hy
hy"iin:ekijää, j1,ka tekf'e hyvii11-
työnEä ai no.,s1uA11 &iinii tarkoi
tuk.sess11, etiä hän11Uii olil'i ll itten 
oik-eus yaat,a., vast11pulvelu~ta, 
moninkerta1s1a j, ,s m:\hdollista, 
ainakin mi1ii hiin .. n 11uht--1o-nsa on 
annlltLUu n ja sa.atu11 n·•t Hän 011 
kur0n kis~uri . Ohjeeksi i<ii:! u!;ta
kaainml': 

T e h k ä ä m m e h y v ii ii, m u t
t 1\ ä I k ä ä u1 m e v e l k o k o v a ij• 
• a ;> a l v e l u k II i a. 

9. Turhaan on ihmine n rik-
1.iviillande, saan .kne1t1u1ut luon
non jumMliAlligta kehity:1-kulkua 
r;.nunni1ella. Turhaan 011 englan
tilRinen koollanut pyi,yttiHi kie
len::;ä munia 1ataa •uot ta va·n-
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ha.n k , rjoi1ns-tapa.nS;L ka.hlPis,;n.. tä nykyin~n ihmii:,kunnan alen
Se 011 lenlitnyt k.,hity1t~o::n knlrn,- 1111 i-t1la, ete11kin mitä krii=:t1ty11 

sa k,1u:1i: i:;eu v!l.nhnjen n1uotOjPn ja 1nuhame~tiluisen l.:irli:on vaiku
ulkopuolt-lla. ja nyt, he pc,111!-'At tukl',en alaisena olleP!fen tulee, on 
kuluttavat l:as1ensa paraan kn11- s ,,urr1u11 Fiitii, et.ta yhtt"iskunnan 
lu-ijiin opPt1aakse11 n;iille millä ~ii,,i11 pyhiiltö, 11violiit10, on vä
t 1 ,·a!la uud,n ajan kauppa-kiP- k .. viimmän oikend~lla. rnkcllu koi
li vuid·.,an panna paperille iki- ra'-'leu va.Atin,uk~ia tiiy t tiimään, 
va n hoi lie an_;lnsaksoo 11ien kir;a- ei Idi n1111 rn::!ten, niinkllin luonto 
kieltln 1-anoi]la. jumala.lli,e•s11 tarkoituks•n mn-

Niin tekisimme me uudf'llt1en k11isuud<1s.,:a.an 11äiitää. Kun me 
yhäti uudi~!unf'en erehdyks,,n, kerr1111' t ·ihd11mm• pei:eytyii kai
jos m~ kirkon kahleista. q1,pau- kista pimeyd-,n tahroista, niin on 
dyttuamme rupenisi1nme n1uodos- • m"illä siis aviO,tUhletm_me puh
tamaan ka,\vnja sille lu,1nnon tans lärkeö.mpi yk~tyistebtävi:i, 
voima' le, jnsta kehityksen kulku knin mikään muu. Me tiedäm
eteenpäin etu..,ääs,ä riippuu. 8u- tnt, että luonto olä.ink:unnasl"a sal
knpu,,li-r,ikkaus on lämä. lu11n- lii s11kovie~i11 harjoitusta ainoas
non v ,itna. ~Je voi~me oppia ll\l(ll suv·un Hsää.mistä" varten, ei 
tn.r~oin tuntemaan tä.1ä voimaa muuten. A{eillii on vapau&J suko
j -1 ,::,i~ tietnmäiin mitä luonto v1et1n vii.äriokäytöksePn, 1nutta 
meil1ä ihantedlisimmassa. mu"- rue olemme fi.iitä. myöskin per::oo
<los-rn. vaatii, mutia. me ol .. mn1e- nalliS ;;l'ti va.sLuunalidsia.. ?vfei
vuiinaUomia '": 1a hallitsen~aan. dän on muii!tetta,·a. vM1tuunalai
muut in kuin jokainen on1as:<a it- sutttPmtne suku\'iettimme väärin
sessaau. Tunnu:itaknamuie Piia kii.ytöksestä, aremmin kuin min
ensi sijasa11 oikea i:ukupuoli-rak- kliä11 muun. Voi sitä, joka nau
kaus pyhäksi viilttämäl törnyydek• tiskelle,;s~an tm k 11 viettint1ä. tyy
si. Mutia jos me kerran olem- d_ytu,le.miser-:sä koe~iaa. vält1ää 
me yk:;it_vi:1-umaisuu'de,-tä ja sen luonnollisia seur,1uksia., rikoksel• 
tuot1a.mi,.:la paheii,ta irtaan~uneet, lisilla keinoilla. P11rPmpi että 
j .. s tahdomme nähdä. nai!:'emme mylly 11 ki vi hei<län k1tula.ani.a. si
kaike,-ea. mief'ten verta.iFina. jll kä- d 11ttai~iin ja he upolet!?,i,.:iin rne
B timma edelli::en ohjP(H11 niin ren syvyyt,..en: Ohje. A l k ä ä m
me lieL1emm~ ju selvillä seuraavas- me niitä tn o i t Li k o, jotka
takio ohjeesta: la.p,da. luova•, vaan niitä 

Lell)pikäämme, mutta.äl- jot ka. i;u\cu,-ietillään bu
k ä ä m m e o 1 ko 1n u s ta s u k- v i t t e l ei v n t. 
k n i :1 i a. t l. Meillä on urein l'lt1.nottu~ 

10. Me olemme jo tulleet tut• että inno·tu:i se on, jok11, suuria. 
kimuksessa.:nme selville siitä., et• ai!ra.\n iaa. Ilman innostusta ei 
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ole tahdon voima.<1, ilman ta.h- lijoihin usein ybiii paljon kuin 
don voi1a11a ei . ole t ,imiota-ky- si1tuvat danat. E, s iis ole väå• 
,kyii. Työ on tulod henkise,,tä. räksi sa.uotia.,va oikean asi.tn _puol
k1m1n'lava.isuud&ta, j?ka ensi ·as- lustuk:1es"a. esiiniyvä· kii\'aus.' 

• 
keleellaun esiintyy ionostuksena. :Muita s11uttumi11en on sekä. 

' Mutla. tälläkin heukisellä ilmiöt- väärää., euä vahingollista. Se on 
lä on heikko puolensa, joka on vahi11golli1,.La sille iti,:elle"n, juka. 

Jn.')ne n monta. ihanaa yriLystä suuttuu, tiekä koti'-elämii.si;ä että 
t.urmellut. Innostus ilman arvvl!- asioissa ulkomaailmulla. Se t1aat-

1elua - kritiikkiä. - on sa.maa .taa suuttujan unohtamaan h,n
lkui n '7eturi ilman ja rrnlaitosta. kisen i 1sensä, a lis tae n hänet ko
.J uu,ri siksi, että korke11lle kohoa.• konaan mieli-olemuksensa eläi
.maan pyrkivä inno;tus itsei'sään melliseen valta.,to. Ja. ,11e on ,;ää • 
,sisältäii. niin. 1uuren lankeamisen rää siksi, etlä se myrkyttää ym· 
mahdollisuuden,. se on niin vaa- päristöä, myrkyttää läsnä olevain 
.rallista. Siis ol-jeeoa olkoon: ihmisten mielialan, saattaen jo-

Innostu k a. a m me. mutta. ko heidätkin suuttumaan tahi 
,ä l k ä il. m rn e arvostelukyky- ainakin kärs;n.1ään. Suutlumil'en 
oli.mm e me o ettäkö. kaikki 11ri muodot : a)a.lituisen u l-

12. J os me nätimme oike.i.ta kuoaiEeo ärsytyla=en kau11a ke
.a ~ia.ta tahallisesti vä.ngättäväu ja hit1ynyt t u 1 i' s Lumi ne n, b) o

vää.risteltävän, jo, me huom ui.m- 1na.n hillitsemät1ö11 ä.n luonteen 
,me, että hyödyllisen pyrk1cnyk- 'ka!-ltta. Vlllloillaan oleva m a l t i t
-11en vt1.s!ustajat, vaikkapa. tielå- to m uus ja c) iti,etietoioen hy
mätlömyyteosä ka.nnustami na t,ur- vyy1 tii kadeh \,i \'R viha, ne kaik
vautu vat raalcoihin jopa. kun11i- ki vievät samaan johtopiiiitökE;een, 
attomiio keinoihin, niin me em- vaikka. eri n1aarassä. Selviyty
me voj, emmekä tahdo silluiu köön tä111ä -perin tärkeä kysymys 
puhua sillä kotoisella, toveri1li- ohjeena: 
sella äänellä, Jota me j uk:11pii.i- K ,i· i v a e t u k a a m m e, m u t-
:v-ii.ise:;i;ä. el:iinässä käytämme, a,- ta älkää n:., me 1-1 u u t t u ko. 
,·a11 ,1iinku1n m~ emme tyyJy 1a. Kuinka jokapäiväistä on
sel lai,.:e:n keskustelu • järjestyk- ka!l11 k;hittei Lll'n i;ekouami nen 
seenkiiäo kuin perhe-elärnäs.,ä v II y I peyde11 j:1 uöyryyueo Yiili l lä. 
k äyLä11 11ös,ä. VulisLuk$eu ka:;- Mill oi n me kii- iL:i111me ylpt>yt •ii 
<va }S3a o I koke nu.:; o,0Lta11u t, r umimmak!<i paheeksi, mtlto,u 
euä Jä1jestyoees;ä kok:ouk ,e.;:;.1. 1a.- taR.:eu miehen vältUimiiti ömäksi 
pahtuv:i. kl!5kustelu Luc•ttaa plthu- l11oa1een kaunislukst>kl'i. Mitä on 
jille scillai,ta vast uurvllllisuu t1a, siis ylpeys? ,,Siinäpä on ylpeä 
jota muualla ei lll."lnr ta. Sa.ma.- he,·onen", s11noo karj1tlainen t . r 
en juhla.llinen äii.nen korotu~ ja kott11en Pillä uljaMa, komeata he
h ehkuva esitystapa vaikutLaa. kuu- vosta. Kopeaksi ei hän hevosta 



••oi , anc,a, mutta pönäkkää vh·
k11mie•tä hän sanoo ylpeäksi, '8r
kottaen •illä kop,at11. Ja mer
ki t,kif'llt'ii k:11 osnl Ii nen yl pey1 ei 
myöskään ole 11lkuj1tan mitään 
muuta kuin it~f'tietoisuus oi ke
uk1i11t 111111. Selvintä sii11 oli11i, et
tä yl11ey ~ 11aoaa ru pe~ nn mme 
käyttä mään ykei norna1111 b yvPllii 
mf'rkitsemään, jotenki n ""maa 
kuin ~ oman a rvon tuotemuf't11; 
(ruotsiksi stol t); mutt a r;en vas
ta kohtil\ il m~semme 11ancilla ko
pea, pöyhkeä, pöniikkä. Ohje 
siis: 

Olkaamme ylpeitä., mut
t a ä l k ii ä m m ,e · ,) l k o k o p e i -
t a. 

14. Kristillisei:tä nö1•ryydeE1tä 
on meille aikmnAan puh uttu · niin 
palj(,n , että kylmät väreet n ,,u
sevat selkään, kun s itä 11j11lf1>lem-
1nekin. Issa koetti selittää, et
tä meidän ei pitäiRi toisinmme 
vart~n eläe~säru me, )Junl lust11 a it
seiimmP, eikä (katFO nhje 8) ,·aa
tia palkintoa ihlllis-1·elv11lliPui.1k
siemme tiiyttii.mi~estii. Jn alit,u1-
se~n on ajattelijalla tilaisuus elä
mli11Fä urR.lla tehdä se havain to, 
että siellä, mis;ä kovuuden kei
not ln11puvat, on laupeudella vie
lä täy~i vaikutus valta. Kovuu
della. saadaan ainoa,o; taan heikko
ja taipumaan, laupeurla1la F8.a 
väkevir.nroätkin hehymään. Vi
halla nn ainoast11an rajoitettu pii
ri, rakkauden vaikutlls ylettyy 
kaikkialle. Ei siis kumma, ettii 
veljes-rakkauden suurin opettaja, 

' aikansa Pydämmettömyyttii näb-
des~äälil tuon tuostaki n painoi 

• · 
lr:uuliojittenea mieleen laupeuden.
lempeyden• BiiYyiayyden 1<ourla 
merkitystä. Mutta kirkko on ti
xniin opin sijalle soYittan.u t oma.~ 
teur>1apäs11i oppioaa, joka va>a>tiii 
meitä nöyrtymään mih i , alen
nu,.1 ila11n by•änsä. p .,j11 11e mf\i11-
tä. L.-upi11ita m eidän o n 111: Hv&. 
Vaat,mnttomia, l11upiait;1 1•11) it o&
k'?bt,&11 n, laupiaita toi11iiuan,,tt, h u
piait11, pi mentola111i&1 l11uµia, 11 ru vi~ 
holli!<iammeki ra k11bta1Jn. J\11111.11 

pois 11öy ry y s, si llä f.!e vri·: Grjll• 
maisuut t11, joka ,·ie vapa~u ih
misen alenn11 kt1«>PD. Siis: 

Olka a m m e , 1 au piait'a,. 
m u t t a ä 1 k ä ä m e o l k o II ö y
r i ii l 

15. I :<snsta kerr<•taan, etlä bä'rl 
kehot t i kiilin tämliän t11igen korvam 

kun toii::el!e oleu,we puu:<ti11 saa

i,eet. Kuitenkin nie ti i-dämme., 
Pttä hiiu puhui 11uk1<rin1 a tinld.
mä1tömyyden orpi11, nii1ii k,,~kaam 
on opettttt u , hän k i:h,,tti oppilai.-
1a :in ]ii ht1:111äiin h;,ti pois i:ella.i
sii<ta t a)ni-<ta, m i s~ä ei hei tii ys
tä v ållisellti kultdt' 1 tu, jopu. vii.lttä.
miiän kuknnaisia kau1n1nk1Jjakin.. 
Mutta vielä enemmän. Tämän 
passuvrsPn tinkimättömyyden li
säksi hän itf'e el::iintyi ni in alt
t i visei,ti tinkimättömän 'i., et
tä vielä nyt meiJän ke~kuudes
$ammekin näyttää eriiii,tä tove~ 
reiatamme hullulta hänen oppin
sa toteu~taminen. Kuinka mie
hekk~ästi n.joikaan hän pois pe
luri t temppelistä, kuinka mahta
vasti hän julisti, ettei hän tul
lut rauhaa rakentamaan, kuinka 
jyrkäst i hän käski aviopuolisoi-
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takin, eroamaan t oisistaan, jo~ he 
kerran ua1teelli1<f'&ti ovat anltn
mattomar<ti eri mit>ltii. 

Kuitenkin on Tol~toi , vrniiläi
,e~sii n1iele,n1ilal'Haan l"aanut m11i
dän t1unmllla.i:.i"t>n p1traimpaankin 
k irja lli11uutee-n pujahtamann 11en 

saan111t1001uuden 11pin, ettii pahrrn 
muka ei saa vit.-tmH11a. S1tii pi
tää vastu,taa, ti~ pitää juur a 

pois ja polttaa kuin ris nt, ettei 
j"" mahdolliPta, siitä mitään jä
lelle jii:i , i;i]lä vaikka m11idän •i 
ole it•,,ihnm<t puoli ut1tetla va, me 
olrmtne Y(·l,.olli i,i a toi~iam me 
p11 .. 1lne1 1 amtt 11n. Ohje t=: iis 110: - ' Alknän1rne laiminly ö kö 
t II i s I e m m e p u o l I u s L u s t a, 
V:Ai kka iti<eämme emme 
pu•>llust11kaa n. (Ja.tk) 

J .. apset. 
Kirj. M. K-a. 

(Jutk. eoiell. n :roon.) 

II 
Te-rvoycleu hoito. 

Lnnnto ei käyiä lääkkeitä, kaik
ki-in Yähimmin myrkkyjä. Ihmi
nen tuskiu tui.tee biukankaan 1;a
h oin YOinti», niin hän j o on val• 
mis ni1:1lemään vaara'lisimpia 
myrkkyjä, t.uHtemn.tta ede" syytä 
pahoinvoinLiinsa. Lli:iketiede,sel
luisenn. kuin se nykyisin on ku.-pi-
1aali-maail1nassa, on yhti~ i.nuri 
kirous i b rniskll no a lle, ku i :1 mikä 
muu aja.n sunri välhe konl'an:tl'\ll. 
Lääketieteen tarkot11s on tietysti 
tautien syi, teu tutkitUinen ja sii 
hen se oukin s uurell;i. menestyk
sellä pyrkinyt. Lääkärin luon
nollisena teht ä ,-ät1ä :-iis olisi etu
sijassa ta11tien ilwestymiceu astä
minen. Nyt on kuitenkin onnet
tomuudeksi liiäkäi-in lulot pantu 
l';jppuviksi siitä, minkä verr ,n he 
kykenevät jo ilmestyneiUi. tauteja 
paran,a.maan. Yhtä Tähän kuin 
siis asianajaj:.tn kannattaa. sovitel
la riitnja, voi lääkii.ri noudattaa 

k11t-snmnstaan, jns tahtoo ka pita
östise:-Sll maa· l,nass:. muitten ta
i,alJa, elää. Mjnlrii. euewmän kuo
lenian1apauk-ia, ~en parempi run
OJi~-kirs ,u11 tekrjiilJe. Minkä enem
miin r ,koksia ja omantunnon ,ai
·voja., i-en parempj paµil le. Minkä 
eni:,mmän tauteja, Sl'n parempi H-iä• 
kärille. 

Oikea, Lunnollinen lääkä1-i l-ui
tenkin aina nondaLt,1a si1ii sään
töä, tltä n1inkä väbemrnäu lääl.:
keitä, ~en t!latumpaa tt>rteydeu 
hoi·o. Mullan etevä nuorimie~, 
jokii juuri oli suorittanut lääke
tieteen licentiatti tutkinnon, vasta
si. kun ky;<yttiin, lunttiko hän 
1iiä.kkEritteu p,uaunus-voimaan; 
en luola muihin kuin pa.riin, kol
meen myrkkyyn ja veitseen". Ja 
n. k. homoe11aatti-läiikäreitä on jo 
t uhan~ia ka,ikkiin kui1 tuuri-mai
hin jakaantuneina, jotka eivät an
na 1,airaiile lääkkeitä muuton kuin 
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perin viihäpätöi:.issä annoksii;sa,. 
J a miten o livatkaan sanat ,11 11 a. 

kuul11i--an lääkij rin t esta.meu tisisä, 
joka ciu uiin i;unr .. n kuu luisut1d.-u 
saanut: .,Pidä 1,ä:äs : kylmu.nä, rin
tasi Ui1np1111änä ja jalkasi ku ivi na, 
niin t<aat nanrt\a kaikille ruaail-
1nan läiikä.reillf,} !" 

Mitl1n kä s tten ensi vu11s sa ain 
kristityt t ~ki vät. Tuntien lu n
non :.u,1ren sc1,lais11ude n, o 11s.v.Lt 
he käyttää hy\·äksetn 10 11e 11 tol
sen-a elinsi.i.hköå ja parautivat si
t en ,, kätten päälle panemisella" 
saiL"ailnnsa. 

Kun me nyt sii~ la'!tt>n ho ido• t:t 
puhurnme, ja ter,·eyden l1oidon 
yleisist~i. siiäollöistä 1abdomme 
selville t,ull,L, nbn ensi a,iaksi 
ol si lä:ikkeitt en käyt.äminen su
pistettava kaikkejn pieniinpään 
1nt1hd111lbef¼n rnäii.rään ja 1di1tkin 
sallittav1-1, kiiyttäii, missii. tarkoin 
tun11t-taao tauti ja tiede•ään n1i ä 
se.u p>1 ranta1ui.-eksi k,tiv111a,1n. 
l{aikki epärnäiiriiinen kokeilu on 
pnoskar.)itni-t-a, j oka on u1nn1a 
,·er1aa ~a11ra.1li!'-e111paa., kuin k .. ik 
kien iääkkeit, en pojs, a1ninen. 

III 
lia svatll.S,*) 

~le o!f'mme seivil1ä Fiitä, eitä 
,, pyrki n1. y s luo n no n k a n
n a 11 E!l" merkitsee meille sa1naa 
kuin,,Isän tahdun täyttä
min e u", i:. o. sen luounon lain 
noudattaminen, joka tinkimät1ö
mänä, ehclut~ornana. syyn ja St-ura-

*)lhmi:sknunan tulevaisuus, III :s 
osa. 

uksen suhteena käy läpi kok<t 
l_uonuon elämän. Jokaisella luon
n,,n ilmiöllä syynsä, jokaiseUa. 
s_yyllii 1-'1:!Ul'a.uk,en~a. Ka.,kk1 ,yyt 
ja sen r ,tukset ovat yhden ,1u1oaa 
kokouc1ise11 lain alai~ia, j11:-;Sa ei 
ole mit~iän poi kkeuksiH. Mt: em
me kyllä jokapäivä·syydessännne, 
alen1pana ,tseätllllle, jaks:-i k nta. 
henkistä katse, tam11,e uäk.-, .äi-in 
koko lä ä lain vci·kkoa ajH1u,,1Selll. 
hienolla :c1solla, niutt, u1e tid

dämme ~en lain puikkAn 1 sc:Lto
muuclev jo alemroillu ta!'oil i a. 

Kuu 1ne si;s r.ipeau1n1e lurvain
tojamme lasten kasvatnksi:-n alal
la koko il1-111111an ja järjestbimniiu, 
r;_i i n m l:}i elän on tätä e läin äu ve rus• 
lakia pide1tävä 11iit:,les.- ämrue. Ei 
1n1täi'i.n p11ikkeuks a yleisestä l::iis
ta! Ei mi ään vai, hteleru1sta hy
vään eikä paha.ei n päi 11; ei mi tään 
laimi, ,lyörui:;tä hei I yyclen 0s1.tta
m ,sess,~ e .kict aukanll1dt1r'Ra.; 1-i mi
tiiän po .kkeus ta ylei,,;efl· ä Jaista 
kasv11tuksen &!alla kuin muilla
kaan työu 1110,lla. 

Itse.::;iääu scl vi,,ä siis on, että 
l as en k,i svatu k::;eu eusirn mäinen 
siiän tö on 

t ä:,; m ä 11 i d )' y S. 

Lap~i kyl1i luonnon vi:ilttämät
tömyydestbi a lkaa kit-ill i=i äu t ehdä 
havaintoja aivau niinkuiu se opet-
1amat1a imeäkin .)~aa. .Mutta. 
kasvat1aja11 on häutä autettava 
h<1vaintojen teo;:;sa. Sen eijaan~ 
että hän antaisi Jap~en luulla, et
tä kaikki ki~sin k1>etet ava on lii
na sileätä, hän ojentaa lapsen kä
teen kaiken laatL1isia pintoja, kar-
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kei&a, t.arva1ia j. n. e. kylmempii ensin näJ:iniä., s itten sorm~a jo lo• 
ja lätnpitnimpiil. Lapsi kyl läop- puksi piippua. Joa lapai ~ira.a
pii it~el'tiiio asettamaan silmä ta- d~n tahi hälinä.n taida ei saa DU• 

ränsii niin, että m olempain 1di • kutuksi ja äiti huomaa, että hyp• 
mäin va.staaoo· tamat -kuvat eat. nootisel keinot ovat erinomaisia 
iuvat ihan päällekkäin yhdeksi nuku , us-keinoja, niin ä läs huoli, 
k L1vak .. j (jot;\, kiero ail,mänen ei kyllä osat~an uiillä tärYätä lap
vui), m utta kasvattajan ,asia on e.-n tervey" niin, t-tlei se useiRiin 
ajoissa a.ntaa lapsen ha,aita., eitä ,·uc,t-iin euää voi vaipua. luonnol
luonnos:-a 11n eri valo-vaihteita, listien uneen. Ja mill aisia ovat 
täys-päivän valkea. val9, täys yön hypnoodset. nukutus-kei11ot . Ais
musta valnttomuus ja näitten timien viisytt.iiminen yksitoikkoi
k!l.hden ääri1nmäisyyden Täli llä sella vaikutuksella. Varsinaiset 
mon ta munta val~-lajia., osia Yal- mPsmeristit nukuttavat, me tie
keRsta, nii11kuin punauen, sininen, elämme, tavallisesti näkö-aistin 
keltanen, ja niitten yhdistykset. väsyttämisellä, mutta saman vai-

Lapsi kyllä- itse::tään tekee _ha- kutuksell tek."e tunto- ja knulo
vaintoja k ,ryillaan j'\ suullaan, aistinkin väsyttäminen. Papit 
mutta kasvtLttaja voi tarkotuk- käyttäviit yksitoikkoi!"ta saar11a
sen mnkai~illa keinoilla nilitäldn nuoUiansa. tiihåu tat"kotukseeu ja. 
h avaintojen tekoja euttRa ja edis- iiidit hymiseviä. nukutus-la.ulujan
tää, kuhan kaan lapsen työ-voimia sa.. Pk~i-in syyhytleleminen (sai
rasi ttamatta. varitm tappnminen) , lapsen tuudit-

Mutta minkä verran nykyaikana taminen kätkyessii, ,,vat tavalli
äidit pitävät huolta tästä alku- simp1a tunto-aistiin va.ikuttavia. 
kasvatuksest~? Jos lapsi tulee nukutus-kAinoja.. Vaiklca bypno
iloiseksi ja, tyytyvE iseksi outoa tismi järke·västi kHytettynä kuu
kellon kilinää kuullessaan, niin si- luu ö.idin luonnollisiin lastensa 
tä kelloa kilistetään polofien knr- snoj~lPmis keinoihin, tiedämme 
viin kunnes hän tulee siitä hermo- kuitenkin lukemat tomain äitien 
sail·aaksi. Jos lapsi löytää jon- tärväävi:in lapsensa i::illä, että ei
kun verran rattoa tyhjän nännin vät !!!alli sen tottua luonnollisesti 
imemise~sä - kun ei ole muuta- nukkumaan. Täi·viiävät ta.rpeet
kaan tekemietä - nijn sille rau- tomalla tuuclit tamisella lapsensa. 
ka.lle työnnetään nänni suuhun ja orjuuttavat itsensä. Lapsi sai
heti kun se vaan ääntää, olkoon raana ollessaan lcy llä osaa pp·kiä 
sitten hätänä äidin huolimatta pois vuoteelta, aivan 1,iiukuin koi
muuden takia aristuneitt en reisi · ra osaa. nuolemisella turvata haa.-• 
en kirvely amonja.kin takia tahi vansa basilleja vastaa11 ja poika-
neula vuoteei:sa. Se väkipakoll&. nen puhaltaa sairasta sormeaan 
istntetaan vaka.haisena. lapsena tahi pistäf\. se suubunsn (joka on 
pitämään ai na jotakin suussaan, useimmissa tapauksissa lähin pP-
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' ranntiskeino) . MuttRi lapsi ei rY- · Ravinnon suhteen tietenkin 
i-i pois vu,, Lef'.11 a. piiii.stäkseen kiit- meidän olisi heti kasvatu ~• kysy
kyeesen t.ibi lapSt'll vaunuihin, n1ystä tutkimaan ruvetes!:iamrue. 
~aan i1i(1in sy:iin , sil lä. se tu11t!:!e, oltava selvillä perui:;-laeista. 1\,fi. 
~ttä t,111tia ei pitraona lääkärin nä allekirjoittaja olin v. lö87 
myrkyt, Yann luonuon siih1:övir- Tanska~sa, jossa. vaimolleni syn
r n.t, jo i ta se saa}Ji äidistään t-y lis- tyi tytär Kööpenhaminassa. Se 
sä, 111 ntta ei saa,. uoteel a . Otta- oli kaikin puolin normaali kuntoi
koun äi t,i sitä molemmigta kä~istä nen ja sen päästyä vasta kolmen 
kiinni, 11ikealla vasenHJ),1Sta ja. viikon vanhaksi, n1e matknstim
vasemrnalla oikeasta, niin S e, tun- m~ Berliiniin. ~{utta l>'psi rupe
tee heti sa1na:.\ raunotus1a, kuin ai sitten huomattavasti heikkone
jns s~11 sy lii1J ot , u.isi. Jos tauti maan, me pakenimme pääkaupun
on kova, etenkin suur~rnmassa. gin epäterveellistä ilmaa Dresde
lapses:'\a tahi täysiikä.i~essä. ihmi- niin ja a:-etuimme sinne talvea. 
sesRä, niin sopii useampain ihmis• viettämään. Lapsi kuitenkin 
ten liittyä renkaaksi ja pitää sai- yhäti laihtui ja heikkoni. Emme 
rasta. siinä mukana, niia pian tul- tahtoneet turvautua lääkärin 
Jaan huomaamaan, etleivät ensi myrkkyihin. Mutta kun emme 
vuosis~ttain aatsarealaiset - lää• euää omiin keinoihimme uskalta• 
kiirien humpuukia. vält1äessää1J -
laisinkaa tietämättömyydessä tur
-vautuneet, J .. ätten päälle panP.mi
seen", niinkuin be elin-r-ähkön 
käyttärr1istä parannuk--een nimit
tiviit, vaan olivat jo ail loi11 tämän 
kin sunr""n luonnon !"a;aisuuden 
jälillä. vaikka eivät sähkö-laeista 
mitfiän tietäneet. 

~Iitii sii~ lapsi t-nsi tilassa vaa
tii, nn tilaisuutta havai1nnjen te
koon, ~. o. vaihteluun. Sik::d se 
riemaatuu ondoist a iiäuis1 ä, ou • 
doi~t>l Jjikkei~tä (esim. k11hotta
mi.; E>~ta korkealle ), oudoista vii 
rei~tä, ondo:~tamakeisi~ta. Mut
ta jos 1ä!ä 1arpeellista vaihtelua. 
sille tarjotaan järjettö1nä. ti. niiu 
se tun1 tau. välttiim~H,Lömiit seura• 
uk~et. 8~is syyn ja s eurauksen 
ehdoton lc1ki. 

neet luottaa, menin minä n u oren 
lääkärin Juo, sauoen: ,, .Mlnun ai• 
noa tytt~ireni, joka on minull~ 1t
seä,ni kalliimpi, on sairaana. 1/ oit
teko ottaa sen parantaaksenne il
man lääkkeitä.?" ,,Jospa kaikki 
mioun potilaani olisivat niin 
järkeviä. kuin ta, niin minä. tuli
sin maa.ilOJa.n kuului8immaksi lää-
käriksi". 

Hän tuli asuntoJni, ot.ti ruys
syn pois lapsen · päästä, tarkasti 
päälc1kea, kiel 1.ä , sil111iä ja 8ydiin1-
men-lyöu tiä sekki ,irkkui: ,, Ei lap
si ole vähä~ikään saira.::;·' . .,Eikö 
oJe su ras?'' ,,Ei. Lapsella uu 
vaa u 11 älkä." 

Katsoin1me hän1mästyneinii toi
siim1ne, äiti ja. isä! :Mitenkä oli 
tämå ymmärrettävä? 

,,Katsokaa tätä hylly,·ää paik-
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kaa lapsep pö.ii-1 aessa," lausui 
l ääkäri. ,,Näette, rniLcnkä se on 
kunpa] laau. Se osottaa, että lA.p
s ella 0:1 nälkä.. Åiclin n1ai to ei 
ole ravitsevaa tahi ei sitä ole kyl
liksi." 

,, Mutta rne annamme sille oi
"kt:iha patentti lastenjauhoja.!" 

., N~ k elpaavat vasrta suurem
n.ille lapsille, ei imeville." 

Hän neuvoi meille nyt paikan, 
mistä voimme ruveta ostamaan 
eää11nöllisesti saman, alituisen 
l ää.ki-iri-tarkastuksen alaisena ole
-:van lehmän ··maitoa. Lapsi voi-

mistni mnut,an,assa pä.i viissä läy-
teen kuntoon. t 

Kuitenkin jkitti lää.käd sen i-,a
nomat'ta - jos hii.n sen iesi
kiiån - miksi äidin maitoa o)i lii
an vähän t-ahi oli se kelvoionta. 
l5iksi, että me vanl1emmi.t eliinme 
a viu• irstaisu udessa. 

,,Mutta jos lapsi syö liian pal
jon?" kysyin sarnalta lääkäriltä. 
,,~Jitä silloin on tehHi-vä?" 

,,Lapsi ei syö eikä nuku milloin• 
kaan liian p~_ljon, jos se vaan saa 
oikeata ruokaa ja oikeata unt!l>!" 
oli vasta.ns. 

M. K-a. 

Avonainen ke11oitus kapinaan. 
0 tsakk:eella. , , lC a n s alle !" on 

Denverissä. Onlo. julaistn mahta
va kirjoiLus, joka olisi ollut 01nan
sa n1u,1tamia vuo.~kymmeuiä sit
ten kuohanttamaan koko An1eri
kan t,rövfiestön Teriseen kapinaan, 
mutta joka luultavasti nykyiseen 
veltostuueesen vi:iestöön ei sanot
tavasti ,-aikutn.. Ei ole olema~sa 
enää nyt sitä jaloa vapauden 
henkek~ Amerikan kansan enem
mi-:tö:=så, jolle vapaus olisi s11u
Temn1au arvoinPn knin mukavnn~. 
Se ottaa nyt jo kernaasti .,sel
kii.äusii sian kinkku banipa:ssa''t 
.niinkuin P ö1·kölli sanoo ,,8ai
rnaun l'annalla." Si tä ei voi enää 
autu1a ,,k~nsainväHsen sosiali•
n1in'' pintapu•>lin~n ybtdsknnta-
1·esepti. .Ja se menee vuosi vuo
delta yhäti aut,taruattom>isti alas
pa.1u. Nyt se kenties vielä voisi 
.suutuspäissä.än nousta kapinaan, 

mutta muutaman \11loden päästä 
se e1 euää kykene siiheukään, 
Yllä mainittu kfrjoi1us kuuluu: 

,. Lä.Enen mainarien liiton (W PS

tern Federation of M1ners) toi
meenpaneva valiokunta varla vas
ten kc,knontuneena julistaa täten 
yksimielisesti, eträ nykyisen Co
loraclossa hallitsevan sotilas--val
lan kelmiys ja raakuus on nous
sut siihen määr·ään, et&ei Englan
uiu kielen sanavarasto riitä lau
sumaan meidän tuomiotamme sii
~ä anl:ll'lr.iiasta, joka nyt likaa ja 
e1aast.ultaa valtion1me historiAa. 
KiLikkien kausa.in aikakaus kir
j1,i~:;a, missä kerroti1an, kuinka 
hiimuhal1itsijat ovat .käyttäneet 
vainun ja sorron rautoja ja koria• 
telieet historiaa sydämmettömän 
raakuuden töillä, k<,>hnaa Colol'a· 
do y läpuolelle kaikkien muitten 
kilpailijo1tteosa, sillä sen hallitus 
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\ ·· 1 ·· l 1 t t t . 1t d 011111111 penn po 1]111 rn,c o tanut un nu 1va iL sit.ii va.pan ,n hPl•-

k4ikeu hiivyu ja oik:e.udeu tu11nn11, keii. vnstaun, jok::i. a:.:ustan, ih:mi
etlfi, pimeiu ln-ski:iika on t ~i hä.11 sen rinnas~a, k111rnes ~n, a. ,,rat:
YE-1t·a.teu parudiisin ihnunut1a. ha" o a 11,uuttu1111t pelkuru11deu 

~le olen1me kär::ivälli1<yydt'llä toisek~i nj11,ityksPksi. Me oleru
kesHine!!t järjrstyneen kommer- me ol leet kärsivällisiä jH. k1-h,,1 ta
siali~ti-en kostouhjmon vääryyk- neet ranhaau, vaikka Yäkivalta on 
siä; joita ir,, ta.iuen kuvernööri on nou~sut oikeuslai tc,sta vastaan ja 
harj,dtta.nut. Myi·skyisten päivi- valtion ja. kansan pen:i.:-;tus'.a.ki on 
en, viikkojen j;1. kunk:-iusien aika.- ta.llatlu jalkoihiu. 
D6' Colo-rados~ii, m" olemme ke- Me olemme olleet kärs ivällisiä. 
hot ta11eet Lännen ~L dnarien Lii- ja k"h, ,t taneet r ;1u hft.a s ii.ilyt t l.i
ton jäseniä pysy_mi.i.än rauhallisi- n1ään, vn.= kka pajun1>teilla ·var11s
na. ja kylmä,,v erisinä. ja. kestä- tettu ruskaväki ou ir,·istelJyt n1.-i
mään urhokkansti kaildd ne ju- diiu toveriemme k:\nsala.i~-ojke
IDA,]atton,at s_,· ylök~et, joHa abne- uksille ja. heidän äitejåän. Yahno
udeu pajassa ky hättyinä ja muo- jaa.n1.f1isaria11n ja tyt1 äriään o,-at 
vailtu ina on ~inkoillu ~ ihmisyy- r uskaväen alitnmista l ikaviemä
t ensä me11ettiiue1tten hL1u)j]la. rei-tä pestatnt palkKa-sotari~ hä--

Tl-1 e olemme Df'U vonPtt arvossa. ' vä i.Bseet saastaiseUa j11 irstaalla 
l•itärui:iän ja kunnioittamaan lakia, käytöksellä.fin. Mutta ranua.u 
kn.n meitlän jäsenemme joutuivat julistamisen aik11, kun ra.uba n. 
va.inoo marttyJr<li k,-i, ja va.ikka enäå ei voi olla, on meJ!uyt ohi j11. 
we heukisitlä siln1i l1ämme näim- urhokkaan, miehek kään toimin
mP heitä. suljetuiksi sotilas-vanki- na,i aika 1,n tul lut, joka tu1ee 
loihin. va11gittu inn. ilman syy tös - raasta.1naan a las yksiuvaltiutl.e11 
tä, tahi tuom iota, v11ik.ka me valta.ist,;iweltHan ja k1iris'tam aan 
näimme lieidä.t r aastetuiksi vai- kuoliaaki,i Jndas kavaltajan, j .. ka 
mojeusa ja lastenl'a luota. ja hei- nauraa työmiehen puk uun puetun 
elä.n kntinsa uni vormt1un pue ttu- k 11n !:lalaisen perustusla.i'llisille 01-
j en hylkyjen haj1olt ämin:,t,; vaikka. keuksille. " 
me n.'.iimme heitä maasta karko- · Kabdeks.an vuot t ~ kesti i>& 

tetuiksi jtt, kuulimme epä.toivois- ver envu odatuksen j a teurastuk
saan mieli puolien vaimojen ja Jas- sen tt ika tasavallan lapsuudessa, 
t en e;yclåntä s~i tkevä.t hätähuudot, kuu tämä irruitl¼ttiin hallits ijansa 
kuitPn kin kaikkien näitten ro~- kuninkaallisen it•evaltiudeu alta, 
votöitten keskellä, jommsia ei joka _hallit!'ija kui1e1)kin oli oik .. a 
ennen ote kuultu ei nkihty ja jot- ihmisr~tävä Coloradon nykyiseen 
ka J,uutava.t oikeutta Amerikan t saar.iln verrat.in. Itsenäisyys
kansalais- miehuudelta, me olem- julistus oli alku- kc,htana siinä ta.
me julis taneet rauhaa, rauhaa., pahtumain sarjassa, joe-Sx Täii
rauha.a, .kunnes koko tuo ea.na ryyb1en synnyttämät liekii k:.s-
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·voivat ka.pinaksi jn. l •pulla yt1yi
vät vallankumoukseksi , jc,ka 
pyyhkHsi uuden rnuailma11 man e
r eel ta viimeiset it,;evalti11dt'n repa• 
leet, joka vastusti i hmis,vyd~n pa• 
1·ait,i VY"ki111y kl:l iä ja ka.hlehti va
pauden heugo:tii.rtä tyrdnuin hä
väistys pa.alnnn. 

,, O vatko ktiUS.lmme e-i-i•ät t11is-
telleet, vuod,attaueet v,-rta.nsa jll 
kaatuneet tnrhaan? Ovatko mei
dän kansamme historiassa urheu
desta ja. ner,Jkkuurlesta lois, 11v11t 
nimf' t menettäueet arvonsa, ja ei
kö heidä.o pyhä muist,,nsa kykeu11 
enää kiihoLtamaan Amerikkalaist>D 
sydämmen i::ykintää. uiit dn py
hiin peri,.atteitten tahr,,amista 
vastaan, j oittwn hyväksi he uhra
sivat. aläroä.ui<ä, valmistaa 1'st=1en 
vidä. syntymiitLömil lti s11kup,,lvil
le ihmis-oi keuksien perinnön? 

Onko lämmin v, ri Amerikkalai• 
si~~a snonissa. jiiälit,ynyl? ,.Ame
:rikkaluisen kftnsalaiseu" y]pPä ni
mitys, jonka me ennen k.-hnirnme 
olevan loist11vamman ku.iu knnin
kaan a rvon imi, ot,kv se a.l~nnut 
orjan nimityks~ksi? 

Me uskomme. että vnodi-n -76 
b enki lei ol e kuollut. kahdennen 
kymmenen vuosisadan l:l;ll' 1!-'ti-1es
sa. Me·U3k,1mme, et tä v11.pa11d~u 
kytevä kipinä Arner ikka.la sessa 
i·innassa kitipan. , a , 11 <;ytyket.tä 
l~imaht,,akse ... n l1ek k~,,.1, .::: t,11 , ,, 

niele1näiln sammuttainu ttoma i11 

tulimereen ne hnrjain ni.ha -~·hti
öitten perkeleellisen keks liiiisry-

' 

dtiu 111 0.u I t, r:iäk kä.ys k.:inot joil-
la he JJA. ,,evat l1äviiist,rs paa.luun 
sen ih11ds,·y<leu, joka kit-ltäylyy 
k.1ntam ,st11. niskallaan nöyryy
ty k'4eu i .. st/.i.. ,. 

~ii.1u jn li-taH sanottu vali<,knnta 
ry111y 11 s!tteu luettelf-mti1in k11 ~
kia 11 ,it:l konnautöitit. joit~ Oolq
rad,111 kuv.-1·11öör1 Pt'abody on jo 
kau11.11 aikaa harjottanut tuossa 
piir1tys- tilaa.u julistetus11a seu
clussa. 

I tsepin 1aisesti ovat unionit kiel
täytyneet ott,1masta osaa puli1ti
seen t11imjntaan. j obon sosialistit 
ovat h .. itä kehot.taneet. He eivät 
ole tahtoneet laillistuttaa omia 
laitoksiaan, vaan ovat tahtomalla 
tahtoneet että kapitalistit edel
leen v .. täif'ivät heitä nenii,stä. Nyt 
ovat he kyllä tulleet FelviHe, ettei 
ostaja milloinkaan m_vyjän etuja 
valvo ja he ovat j<? pi,ättäneet yh
tyä -i,,osiali,;tise,·n puolueeseen. 
I\iutta onko var1naa, että sekään 
enää autttia. Kapitalistien ke&
kenäii n vielä taistellessa, olisi 
,altio-sosialisti!'len ohjelman kaut
ta v, ,itto ollut varrna. Nyt kun 
kapita li-tinen yksinvaltius on as
tuma;si llaan turvallisesi maan ta

lou&-asiain ohjaksiin, ei voi enää 
va\t io-sosiali•rninkaan vaillinai
seeu ohjelmal:l.n luutt~a. J älelle 
jää ka,pi na -- tAhi ,,yh1eisk11nta-

1" Ka}13van Kansa.n laa.jnn 
ohjelman mukaan. 

M. Jr-a. 

! 
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Kukistunut aate-yrity~":: 
I 

Rooma& ei rakett u yhde~ä päi- aa mut~ beidäo oppinsa ei hei•. 
Täuä. Kaikki auuret reformi- hin m .. nnyt. Turba,ln Vrooman 
työt ovat pettymysten ja kArsi kehvitti Tapaaki~pailuun ; väsynei- . 1 

myBteu ka utta saavutettuja voit- ti ihmisiä ostamaan 300 dollarin 
toja. osakkeita heidän ko-operat ii vi-

N äioä. päivinä, kertoo muuan seen li ikke~seeneä. Hän päätti 
amerikknJaiuen lehti, on k uolin- silloin pienemtaä!leä mitassa , to
vuoteellaa.u Cambridgessa, Md. distaa ae.tt~ensa oikPakei. H än 
mies, jolla luultavasti on ollut matkusti Trentonin, Mo. pieneen 
E\nemmän rahoja käytettä vänään kaupunkiin ja pää t ti ,,ostaa u los,, 
iha.nne yh teiskunnan rakentarnis- tahi k ilpailalla kukie1aa kaikki 
ta. var ten , kuin kellään ennea bii.n- kauppa.l iikkeet kaupungissa. :Vii
t ä., mutta huonosti hän johti asi- kon )tulnessa hån of'ti puoli tusi
ansa. Hiinen nimPnsä. on Wal- naa suQrin ta ,,groserP'-kanpva.1:1, 
ter Vroo,nan. Bel lamyn ihaun~- r .iutakaappojf\, kolme läii.kekaup
yhteiskunnau rakentaminen on paa. ja vuok ra.•i suurimman ra
ollut hänen olämän työniinsä j a kennaksen kaupungissa liikettän
hän ou siihen kuluttanut miljoo- sä var ten. H än maksoi rnellrflin 
neja. Kaksikymmentä. vuotta mitä myyjät vaan kebtasivat Yaa
hän on tehnyt työtä sosialistisen tia. Kaikki makc;ut hän suorittr 
aa t1 een kä.ytäntc\ön panemiseksi, käteisessä <ahassa jasituutui suo
eikä ole onnistunut. Hänpn vai- rittamaan liikkeen palvelijojl le 
monsa Allie G raffin kuului rik• tavattomia palkkoja... Kolme 
kaasen Baltiniorelaiseen perhee- kuukautta oli hänellä kaupungin 
sen j a heidän naimislrnuppan,:;a ooppera-huone vuokralla. Paraat 
nostatti my1·skyn mo1·siamen su- nä.vt telijä-seurat esittivät s iinä il
vuesa. Morsiamen ornaisuutta maseksi valituita näytelmiä ja 
eivät holl1oojat luovuttaneet hal- mui ta. amerikkalaisia. kujeita. 
lustaan ennenkuin viisvuotisen Trentonilaiset jo uskoivat sen tu
oikeud0nkäynnin jälkeen. Yri- ha.t vuotisen valta.kunnan alku.
tettyäii1J aatteensa toteut1 amista. neen. 
ensin Austraaliassa., Vrooma.n Koko tämän aian Vrooma.n ta.
pääsi vasta. vaimonsa omaisuuden h-i j<,ku hineo staa.pistaan piti 
a vulla, tuumaansa toteuttamaan . . luentoja. He nimittivät itseään 
K ansas cityssä ryhtyiv-ät he osta- Ruskinin oppilaiksi. Vrooman, 
maa.n valmiita. puoteja kaiken lai- osti läheltä kaupunkia 2,000 acrea. 
sia saadakseen ne ,kaikki järjeste- m aata ja järjosti sinne laajanpuo
tyksi ko uperatiiv:isel!e kannalle. leisen puutarha-viljelyksen. Suu
Ihmisille kelpasivat heidän raha.n- ren kännäys-la.itoksen hän myös-
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kin pystytti, jopa pääsi niinlii.hel- raJAys. Miljoc•nat ·· olivat- kulu
le maalai1S-tarpeita, että. pani kir- neet. Ih,n i:-:Lit o livHt yhtä hri.>110-
veenvarsi-tehtaa.n kä.ytint""oön, ja j,t snke,t~ k in eDDPu kin. 

Mutta jo 1-d1-His'dt1tä näkyy, V1·0 ml&n oli väsynyt j1:1. pt-t t_y wys
kninkl\ vähiln Vrooman ymmi\r~i t e11 nlurtam1c1,. ·Häu eu vaimoni::a 
luonnon perui:;lakeja, ja kuinka paui er o-Lakemukseu ja liik~ 
vähän hänellä oli jiirjestelmää ,,Tlie \\'ei.l.ern Co operative Asso
,,aatteessaan ·•. Hosui \'aan .k;ipi -• crnt;nn'' jDutui resiiYerin käsiin. 
tali,-tin tavalla, missä luuli byöty- t-:e koomruin P-i Vroon1an•sta 
ä ja voittoa. sa.Av&11sa. 1v1u1ta e1 ole 1ntl1011 miti~:in tiedetty. :t,;yt 
kapitalisti n tavalla yrr,miinänyt 011 hän knoliuvuot,eellaa.u tahi jo 
ahneutta pitää pää asiana, joka k110 lut. 
sellaisissa o!oissa on ttinoa kt-i1Jo Jollei ihmisiii R&i:tda. ahneuden 
perille viemään. palv,duksesta po·s, n iin he:t-ä ei voi 

Vuosi sit te11 tuli vihdoin lnr pu- eikä kannata johdattaa ihannl:l
y hteiskuntaan . 

Siita-11rakan 111erkitys. 

lfe olemme niiinä päivinä lähet- vielii kauan olla kauppa-suhteissa 
tä.neet ensi kerra u järjestettyä kapiUtlistii:,en maailman kanssa. 
työvoimaamme ulkomaailmHn kts- E11ne11 kuin me olen1111e sa~neet 
kuuteeu. T apaus tuntuu meille oman $ä.hkö•, kuto11,a- ja vaperi
tää llä. Sointulassa kyllä~in tär ke- tehtaan, omat rauta-, knpu1·i- ja 
ältä, kat~ottakoon eitä pulitaan kolimainit, < mat ,·,dtame1 eu lai
Jeip~i.-kysymyksen kannalta tahi vai.omat soker,-,ja kal1vi-viljelyk
Hen ikävän kannalta, mikä ht-ti s..:t y. ,n. s., mH ,-.ac1,mme mouta 
tuntuu, kun osa to,ereist a lähtee ,·uoLta jc:~tkaa liike asi11ham111e ka
pois muitten seura piiristä; puhu- pttalist:en kr1nssa. Pei-ille asti n1e 
m~,ttakaan mcl.tka.lle lähtijöistä kuitepkiu tähtäääuime ja lllt jo 
jotka tietenkin kernaammin pysyi- selvä~ti uäen1mP, ettii siiht:u m~i
si\'ät tää.llä 01_1.1alla kutikonnuUam• dän yhtiömme yksityisttn tahdos
me. Mntta. asialla on sangen ta huolitnatta tube kt-hiLty
laaja merkityksensä tulevai$uu- mäiin. 
te~n nähden. Ja siitä olisi j,,kai- Kysyn1ys siis on vaar1 siitä, 
sen oltava sel vill~i, kun silta- millä tavuin yhtiömme kehitys 
työstö.mme pubumrue. tasaisesti j,i ter·veesti voisi laaje-

~le kyllÄ. pyrimme si lle kehitys- ta, lujis"a vanteissa aina 1,ysyen. 
as-teelle, että meidän ei ta1·vitsisi Me voisimme kyllä hätii. tilassa 
ostaa miLäi:l.n rahalla ulkopuolelta lähteä jiirjeslyneenä työvoimana 
oma-n yhtiön, mutta ku itenkin me kapitalistin työhön ja tienata 2-3 
tiedämme, i;ttä meidän on pakko d<>llal'ia pä1vässä miestå kohti 
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Mutta. se ei ola edullista, l'i llä. me 
tieoii.rnme, että.k ,pitalisti tienai
si meidän ,työstämme :iin.ak n 10 
doll. p~i väss;i miestii. kohti. Me 
voimme myöskin tyytyä sahas
samme valmistamaan p unlava,• 
ra.a ja myyn,äåD s ' tä muittt-U kil
valla. Mutta me olemme sil \, in 
riippuva.isia marr:kinaio ei-,ä ,•ar
muurJesta ja kaikesta siitä vai
vasta, jot;;i malttavat kilpaili
jamme tuh·vat 1ueitii, vastaan t .. i. 
roeenpan~maan. 11utta 1neidän 
suul'i I u'.ev,Lisun<len mahtimme, 
jolla. n1i, a iomme ke rau ryhtyä 
tais tt.-luuu i I se Rockefe.lel'ia vais
taan on siini-i, että 1ni-i,Hi 0 11 sekä 
järjest.y1,yt ty-ö, ett~ kapi talis
min tuolauto-k, inot yht,nä i;opu
soinlu1sena kokouaist1uttl1 a . Ou
k o 1neidä11 siis vaikta niil1dä, 
:millä taval:a 1uei.län on tai stPh1L1u 
valmistuUava? VaJwist ,kahmme 
kapit ,1istisi lla ln,ita.uto k.-juoilla. 
raa\<aai11ek-et täyteen 1,autj11tv
ku.Q.toou ja 111_,·ykä~i.mLne ne ilmau 
kummer.;ia'.istisia välikä-,jä suo
raan uii l le, jot.ka niitä viimeises
sä kficlt'SSii ostavat.. :oir~i<läu ei 
siis ole t,rydyttilvil. s uutru:i töit
ten valrniS&.i.miseen ostetusta n uh
kasta eikit oahkateollisuutten il
maa su11tari-verstasta. SanH1.ti-n 
meidän kirvesm estenune työvoi
ma ja taito ei jona~ järjestyneenä
kii.äu työvoim~na. rake11t,unaan 
taloja, siltoji\ y. m . ostetusta 
puutavarasta, eikä. mei1hin puu
tavaramme jouuamyytä,yä,k,;i sem
moiseuaao; va.an selvä.11ä tule-vai
s uud~ n oLje lmana tulee olla pt1-n
tavarain aseHamiueu kirves1nies-

t,n ja puus~ppn1n käsii>a kautta. 
siihf:n missä. n iiti t ,r vitaan. 

Mei<lfit o n kyllä ulkonaine• 
pakko ajannt 11ykyis.-en ~iltatyö
h'jn. J 11i, n1eillä olisi Soi11tulassli. 
kaik.lu•a kylliks i, 11iiu n1e vihe! te
lisin1tlle IJ.i ii lä k11titöittem1ne !o
missa, kliira,ilisim1ue löttejan1111e, 
joisimrn,n~ t1-etä jl\ filos ,f1:1era.i-
1,im1ne pitkät i lht, hL1utH...-n .,hui 
hxi" muulle 11,aail malle. 1In1ta. 
meitä ajaa koht1-1,lon rnoska yhäti 
j:<l,tkauuutn ihmiskunta työtii.mmd. 
1'111 ewme ole tullet-t ti"iuue itse
ämme pal, f;lemaan, ,ac.1,n aatet
ta1ume, s. o. ihmiskuntaa. Ko
kon}1isuus on suure1npi kuin s,-.a 
os,t! .Aj ,1t~!k..ia.1nme n1a11 kltiu
ka. u111neu u1onla 1uhntta suo1ua
laista kuuuon kirvesmieslä p•r
ailu1a epät,)i voisena miettii, mis
tä se leipä olisi saatåva11a huo
miseksi päiväksi tahi 11iu.ikin ~n
si talveksi. Niinpiau kuin mei
chin sunri snbaLnme 011 kii,1 nois'-ä, 
tja se tapahtun, enuenkuin. tiimä 
kirjoitus ehtii julkisuuteen,) sil
oin se ,jo voi val 1uista'l niin pal
jon ,,lnm beria", että. tuhat kir
Yesmiestä saa olla taloj11 ja silto
ja pykfiämässä. 

Mikä nyt olisi näissä ol,,issa. 
lu,,nnollisem p~ a ja j~irkovämpää. 
kuin se, että meidän on kiireem
n1äu kautbt avattaYa itsellemme 
tie urakka-töitLen snuritukseeIL 
Kilvan, suurkapitalistit valmista
vat uusia rau1::i.teitä tässä maa.ss& 
rr.1.kenlamaan. Olkaamme valp· 
paina ja nämi'., työt ovat kaikki 
meille tarjolla.. l\f.eidäu on vana 
ava i tQva ura auki, näy~että.vä_ 
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mihin me kykeMmme. niin sni
kiin urAkoibija, joka ciaWuJla 
työ.-oimallå, aikoo niitä tehdi, ei 
kykeae meidän kansaamme kil
pailemaa,.. Meidän vn nyt Uib•· 
t.ettäTi kykenevämpii miehiäm
me Sointu]a~ta pois piin ur11a 
ava.amo.:,n. Mutta.·ei kulu mont.a 
kaa.n kuukautta, ennenkuin uu
d flt. urakat tale.va t vaikuttamaan 
sen, et1ä ulkopuolella hölmäile
"V'äi n aa.ti-toverPi t temme ja monien 
pimeutolaistenkiu silmät vihdoin 
a.vaa.ntuva t. He a.lkavat kiiroh
ta a. .,pois

1 

pa.lk:4-orjain Jnnta" 
ja. sitel:l alkavat rivim1ne. Soiatu
lassakin tarpeen mnk 11ao .. laajeta. 

Yh tiömme sihteeri kirjoitt &ö 
Vancnnveris1a, f'ttä siellä virta i
lee sunr .. t laumat japanilaii:ia ja 
Intiau hinduja. kaduilla.. Kaµita
listit niitä. tii.nn11 haa.laa.vat mu
sertaitkseen l11pulli1>esti jo hajoo· 
maisilla,,n olevat työmiesten uni 
onit. b-futta meitii niimä u ud,•t 
tulokkaat eivnt peloita. Niitten 
kään avulla ei kapi talisti voimin
kään työ n alalla. kaikkine paas~i
neen t eh<lä kilpailua, meillä on 

ammntti-ti,ito kotona, joka ei ole 
japanilai,ten työv->imain mukana 
fl8l1•ttaYi~ ... 

! o• me nyt. siis sab11liikkePD · ja 
kaikki sen yb1eydt1&1ä O}f!va t sivu 
baar.1Jt (pajA, valimo, puns•pän 
v, r,.taa, tiilitehdae, y. 1n.) tiy
t ,•en kuninon saatuamme, osaam
mti oik&,dla lavalJa e11iintyii uraa 
a.vftte. sHmme työllPmme ulol"piin, 
niin tule~ Jänei•~ lli ·tulevaisuu
dessa meidän tärkainnä kaarti
nani me olemaan kirvesmiesten 
s 11.kk.i, j,,hon voimme kutsua mie• 
hiä Sointula;:in, pitäen sitä kuiten
kin yhä. .-d eUeen · sinä · t _\'ö-eakki
na, jossa koe-aika. s isäjä.seneksi 
snoritet a11n. Millä tavoin 1,ienem
mistä hajana isista urakkr1-töistä 
siis laajoihin miljoona.töihin voim
me pääs•ä, sen voi jokainPn näh
dä , joka on oppinut laajemmalta 
asioit-1 tarkastamaan . 

Onnea nyt si:s vttan sille tover i· 
jou kolle, juka on junri lähtenyt 
meit:t ulkomaailmassa edusta
maan. Heillä on kanuiaka!;I ja. 
siitä: syystä v .. s:uunalainen työ 
suor itettavnna. 

M. K-a. 

Kaikki, tai ei mitiiän1 
,.Et9i.kiilit cn,ln Jnm&lt n vnlt.• 

ltuntao. jl\ hiinen YRllhUn<kautla.an, 
niin niimii kaikki teille "'nnetAAtl!" 

ll1miskun1a. iouok1ta. sorron ja pu ut• 
t een a.hrlistam11na. Elämä on ali tu ista 
kamppllilna tl'irueen tolo■ta; viikeväm
mät voittaa., heikommat sortuvat- mik
si? 

Tuo vääryys ja. epätoivo, joka maail • 

massa vallifsee, saa kyllä piiivä plii vljitä 
hmisiii · heräämään nnesta1m i~ k:y,;y-

miiiin: Miksi? ·ririesä ou syv kurjuu
teen ja epätoivoon? Mutta perin harva 
on eent iiän voinnt tunkeu111a pahnn 
juuria oikealla ta.valta poi-1 kitke m::än . 

Usea t näkevät eyyu vallitsevaau seka
sortoon oltivan ,.krun,,upäiseä," ja alka
vat nii tä aseilla tähtäämään. Toiset yh
teiskunnan kapitalisteissa, ja a lkavat 
niitä vastaan taistelemaan, kerifämäl• 
lä puoluetta, ja vihdoin, kun joukko 
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. ·llin luknisRkPi k11s v11a, kohotLa11 enem- .. J\lissä on s iis ihmiskunnan r,el11s1 ~•? 
k) ' ' 1 

' •• ··k ·· tä. ·t k 1 . \ t . •· ' äi,ök;selläoikeu .•,\a11a11rvo e1111a oet apannne mn·a ~11111111;& 
snIBton p11 1 . , .1( k.. ·1 . ? E' • k ' S" . .. k .. • •t·· .. ' ·1 ~-•n OU11a u.ll1LUS O IJII' ·~et 111n1set. 1 Blllll 'll811•. JIDn ·o t's a J' llS-lll llll ID.-h 1 

omii11 kiisiinsä, ja si t te jälkl:'en s1ui111lla 
ltdn voimalla pifäli y ksityisten 11h11~u1. 

ta, i11to·hi111oja kuri 1111s. . 
Sirtt>D on vielä k.\•lmas; Kalevan Kan

san keino. Me msöekin nii.irt11ne J1a
tiu11den ,yyn yhtt>iskuntajärjt>etyk11eeeä, 
etupäätiFä kirkossa - sillä se kun uskot
taa ihmi11iii, että tuo 011ne!_on yhteis
kun tajärjes1ys oa Jumalan a11ettama -

ja aloitome hnrj1111 taistelun eusinnä si-

täwme valla11 toisili.an1111e ja as111111111e 
itse sijalle, hsvl\3kiremu1e sam1,l1c1 i~ilu•i 
itsekkäiksi kun edelliset? Ei! Siiniik~ 
että koi tamme kllS\'Ullsa l tl k i e 1\ ja 

s äiin töje-n- avolla· ihm,siär hyviksi? 
Ei! 

Ihmiskunta kaipaa jotakin vit>lä PR· 

rempaa epäitsekkäämJ,iiii k einoa 11elas
tuakseen 1 

Kokokysymyksen täytyy ollasiinii mi-
tä vaatttan. ten voimme voiitaä tuon eläinwlliiiyy-

Me poi a:kesimme edelliaten ohj•lmas
ta siinä. että läksimme jo edeltäfJäin 
käytännössä, pienessä toteuttamaan 
tuota ybt1iiskunt.a-muoto11, mitii. uuo 

,edelliaet unelmoivat. 
Me 11setimme taloudellisen elämämme 

keskinäisen avuliaisuuden, ybtei■työn 

pohjalle, ja teimme lujat eää1111öt - tur
vaksi riitoja vastasn - ja sitä nimitäm
me .,järje1tvk1eksi". Sillä tavalla luul· 
thn voivamme kaayaa . hy_vikai, ihann~ 
yhtei11kunnan rake11t,aji~si, jotaesimt>rk 
kiä sitten ,·oi koko maailma ruveta 
seuraamaan. 

Tiieeä 011 kolme keinoa nyt tarjona ih

miskunnan pelubt11uii~een. Mikä niistä 
henee oikea eli, OT&I ko kaikki oik.- ita, 
tai onko niissä yhtään oikeaa keinoit, 
siitä saamme selvän kun pala11mme jäl

leen kysymykseen: Miksi on kurjuutta 
ja epätoivoa maailmassa? 

Eikö sitä ole lli11011stian siitä eyys1ä, 
kun ihmi~et ovat itsekkäitä, 
v a h o j a ·7 Kun ollaan vielä e I ä i n te n 

kann11l la l Ainoast1111n se seikka eroittaå 
eläimistä, että on kehittyneempi jär
ki, pettä101s-kyky, ettei tsrvitee eniilin 

turvautua kynsiin, hampaisiin tai sar
"iin niin kun eliitnt.on ! Sillä jos me 
"l'Oisimme rakastaa tdinen toiei><mme, 
niin !le it11estää.n johtaisi keskinäiaeen 
avuliaisuuteen, ja kurjuus poistuisi 1 

t.emme, alemmAD itsemme. j •)ka estää 
meitä rakaslam:1eta liihiu1mäi-.iäll!lme 
niin kun it11eämme? 

Tämän kyaymyksen tällaisena tit>tysti 

täyLyykäydäensin jokaisen ih
miaen oman.sydän11D~D kautla. Täy
tyy kysyä ensin itseltään: Olenko minä 
hyvä? tmuen ktlU voi aj11telt1tk11an vaali• 
mista muilta. Sillä kuinka miuä osaan 
vaatia hyväå M>ieilla kun minä i1si, 
p11ha olen • .ra ,mtllaiffen johtopiiä-tök-

seen johtaa tiJlainen itaensä tutkimi
nen? Se johtaa siinen Natsi.reahiieen 

r akka u s-op pii n, jota Leo Tolstoi , 

A.rvid Järnefelt, Pt,kka En·aat y . m. 
nykyaikana ednt1tavat ! 

Btti<län pelast.n11-keinonea ihmiskun

nalle on ae, etlä jobisen ihmi~en, joka. 
totuutta, oikeutLS tahtoo maailm11i;s11, 
hänen 011 ot!!ttav11 tii.rkeimu,äk si vel'vol
lisuudekeeen pyrkimyllRen se111mo1s1ikr.i 
ihmiewi, joka on kaikkein veli , j-oka. 
rukastua . hikkia yhtä }}Bljou, joka ei 

suutu kelleen, joka ei nais1å hi moitee, 
joka ei vanno, ei valdHi,le, ei turhia pu

hu; joka t:i v11stus1a 1,uhuu palinlln, t>i 
tuomitse, ei ra11)rnise. Vaan bän rakas

taa v1hollisiaau, sinnaa vainoojiaan, 
häsaln a,iUaa aisoudes1,a. rukoilee y k

eikeeera; hän on nöyrä, iloine11, pi1iä 
mielinen. Niille ioika O\·at hyl'iä hiiutii 
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ioh1a ,n. hiin on hn·ii. n111t111 11ii1I,, jot• 011 111>1,' 111 ,r .. ,. n ,,11:iiin pakk ,kl•i11o illa 
ita "1 v ii t o le h,•\·iii l,ii11tä knht>11111, :i11ii ~<Jis1-s,i,11 ki1·k1lStiH1I Ai1,o,1s 1>,11n 

li.iin on m ,. ö:1 livvii j,1 s1te11 k ,ikki tn ~illii 1>1,·11illl. ,,,,j e11iio11 i t, R P t i P , to • 

h•vat h,•l'ikl!i. Niilll' jo1.kit .. ,.,u r,,;da t n 11 ~ j,1 .- 1 iim ii 111i~tl le ihmi!lille 1 

lHi1n ii k,,.,t,,urn, liii11 011 to~i. m ,1 t,•1 11iill1J 

jutka c i v ä I o lo lo~ia hii111ii k11ltlHHll, 

]1iinon 111 yös tosi ju, ite11 k,u k , i 111l.-• 

vat l0Rik>1i'' ."'·) 

.. H rs ti..tii dit et1 ä II i 11<'11•1 o. , n l iillu i~et'tt 
tliydeltisyytt'flll py rki111iiila . ~ni tt i>ll'llrn 

p1rneydtm valta, u~1•at hii1J1y1·iit ja VHI• 

kenet, Klllllll." 

'fiis,;ii p .. la,;tns-keinossa si is t>i tule 
li:ysymykse1J11kää11 111i 1kii:iu 11lkona1sd 

sä:.i1111öL eikä pakko lait vaa,; 11 ii11ii \110 1.e-

.lu,; il 1:011•1P•,vl 11eisk 11 ,1•ii voitHieiinkin 

lu, f:1 11 k , 111i• te11 i:föi11 tiii•·n 1iv111I l , 

u ti ,, ,, " h "111,0. tai 111·rk111,,n1 elii111än 
1>11·k,,it.tk::;d11 1·111n,ifrtiiuti,ct:11, 11lis1 10-

cif.l!la 1 .. rplJ,•;ou1 a 11ii,,k1111 matc•r o.lisLit 

u,·a1 v,iiniin l!m k in - • ,\l11tta, k1111 se 

w•n.u!l 1111 ai no II s t a II n n ä k y 111 ä L t ö· 
111iinj1111.n l:dli!il.ln l ,1i11 nuj.1n.n, 
ui i llKi l •0 1111111 onki n ensimäi11en j :t Lärk ein 
kysym1·i, ih1111 1.1 ,ybt,1.1isku 111111,11 rnktmb• 

jill,\ e 1s1:i tli111:i laki i L s e,i t :iän, joi.ta 
taan niu o l\B tai.n n li k Y 111ä u Ö· vo•s 1 Pliiii 11ii11 k 111 t,:irkoi1u" 011, jll s i ; 
n1 äiiu,Jokiisenihmise1io11111 a,salu 11 • te 11 , s i llii 11.udella elämän y111• 

D01111aa suvaa11 elfäntöö11 • He~ietiivil1, mii. r r_,·ksen val o lla vnlistaa 
etLii kaikk i epä~uinlu on uh•m ,s•1t aino- n, n u Li h 111 i /t'.:! t euii Jnma lan tahto 

a;;t aa n siitä syye1ä, k III tn ,, s i R i ~• tiiyltyh1i . ,.K11ht.11 herr .. a .,,ome 1·oi pal

ä ä n i ei ol,s kirl(11su111ut ! Ja ihmiiittin vellu. " Palv..lkirnmrne Jnmnlna yksin!" 

- - Victor Saar. 
• )Pekko J,;rvnstln .. Vuloa koh :I.'' 

Selvitystä edellisen johdosta. 
" 1 

Me olemme tehneet uut1eras·! i · ivie o·e·n1ne 1/:i.l lå tav,:i.l la käy 
työtä. s,0 lvittääksem 111 e i ~-1:.f-1.nme n et liii ,i tiirl,eii.n knr,,sjn ajatt.eli
hii.U1är:ii kiis:tteitii. Olc1n1na iL- j <1,-k11n lu .. sa, julai. nina alkaA-kin 
me,;k-emme La,·ainneet,, t ' ii ns- kä.sittei:t~u selvi l tel1;1miseslii. 
kootoa k~iyt-~t iiän yht:i.p,iljou ilt- Tä~ ä hil.itien me emm e PniW. 
mistt"ll pattduttamiseksi, k1?ill ja- tyydy siihen tietoun, ••ttii.1 koi vn 
losbtroiseks i. Ol1:,mr11e t u!leet · sel- on. e, ila1ne11 ku111 p ih\n.ja, ·va.An 

ville, ttliä. V,l.paus on k!i,ksit.eräi- 1neidä11 .ln111·asi nksem1ul:l. käy i:1i• 
nen mitikka, yhtä tu r111iollineu 11011, etLri 1ne i'amalla n,rnt:simme 
valla.Ltomuuteua kuin se on vä.lt- ~11u . pnu-kä itte.-t pien iin yk,-ityis
iärnii.tön oike ,na jiirjesty:, se11i'i.. seikkoilifo asti; esim. rniks.i pib 
Olern1ue kauhnksen..1me tutlel,l t ka- l11ja. k11 kki i, 1n11t.ta sammal ei kuki 
sittämiiäo, eLlii ra.kka.u de11 nimt-•1 y. n1. s. Me e1111ne tyydy s i ben 
1ä e&iiutyy use1l.mr11in i(sekkyy>< ja tietoon ~· t i:i. .-j ole mitään tilaa l)t. 
sen muut pa.bPtoverit knin a.l1t iu,;.- t ·1v:,1~ säii.nniil listä Ruurre t 1a. 1ni 1ä. 
Ja mouta muuta. kä:dt1 e!tä olem- 'ei 'mat.ema.t.iikau avullt1. voisi las
me panneet t utkimus pi:,nkk:irnme kea · v11 au 1ne tahdomme s..iada 
ja si lponeet pa lasi ksi. kaikki nuo algob1 an, tr·g ,nume-
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tri<1uy. ,n, k·,I\V!l>tjo!-:aµiiiräise n Ja n,e t1lemme nyt 1iiruä.n totuu
kiiyti-inl<iön 11iissii, arn1na e1 .t,;11. <1f'n om,LI n. k11kemnks 111, mme, i
mi,-sä. ui;stii, voi l1yötyii ,,'.la. kt'a ksi hav11inn<•er. I{yu111,ene» 

l\l o e111rue t.r., dy :<1iht"n. " 1ii 111.- ker111a ol·i:;ijoasianimE:: Yi• ty lin,:al· 
opiro:ue erottHnH1n,11 ka,,1, , rt ri :- le.,ios ne 1, 1·,a.tt, m111a.1.å lkä:sinä 
mu.s t;1, ,· aa11 1ne t h di•Lnll\e i:; n ;L AH,e11,ielt 11ä kn eksisi n,u e -~me
u~~kö ni--tirn11.e uiin ki-liite:yksi, r .k:,1n t1ä1nppie11 t• it\ jnlll'i meit
e1t~i ne voimn1f' t c1 ite!ij,1iu tavat- lli oli i 1dkon:1i ifli ,·ih,,llis:a -V-118 · 
Ja i:11n·,11g 11 h - k1e- s ·1 kf's k11s:e la, h.1.1\n lu,i>1 jiirjostö h1illis1~-n s:iiin
mil lä vii.ri seok~e. la illan i hanat tö_il,n tl,i-,· i~S;~.. Se.l 1i11eu an~tr
vär. 1•a.tl11eet vois1 krtuk,Lalle vied:i. ki - t llflll kc1 t ,ant or,q n., nlltil :-iis 

1\lt-- tlllme t.v.v1ly siihen. et A uie \'eli ~a.r,1,r yri1ti:ti. 1 111,,ille r11veta 
olt'n1111t1 oppiuee yuä 1ark,1u1ntiu Lyl'kyttii1rl i, ii.u. <Ji~i ko~o Kalevn u 
er,,t1an:u111n hyödy lli tii vaLi11g,,l- En.11:,1i~11 tyiin lti-i, ttiimistii, 10s bä
lises1a, , ikeata vii:i1·äs,ii., t .iunt- 1Jeu s11noi l aa11 ol;si u,itä:iu kau
ta Ya1 llf'1-St,L, jok;L oppi <•r,ettaa 11Mt11~tn. 8e ol1s1 fJ.11,,rk stin1:-n 
ml:!itt~ it-eä·1,n1e ll,rv,ki,;i kas , 3,ta- at •lltaahri sitä kok,,1Jai:,1uutta vn::;-
n1aau, va;1n n1e 1a.!Jdo11,me lliil.dii tHHll, j< ta p}e1nn.e n in ,uur!.'lla 

~ . . ' 
tä,nii.u pyrk1myk,E:-n1:11e 1ntL111a,·a- 'li,.nt,iut1e:I11. ja ::-nu1·i.la p• uu stuk-
n11 yh1 eisku11ta ;:11ke11 ,,ukse1Ja.. ~i'tia, rake tanet>l. ·pltra-1tn. o:isi., 

J 11s meicläu J·onk1,ssamme 1·01,u että t.", ,·, ri t=aar. J·• s Lä11 tosis-
'. • 1 ~ 

tnveri 011 ehtiny,t .,kt,i-d.otiaa. 1,äky- 's;,\a,n "" sil ä ka11nall1-1 1 m·tä hän 
vis ään n1eidä~' o\~ie mnstam11143 L-~ tliiå, ytitt:~is1 ,,niin j,;äin :dot
kc ,konaisu11d-1n,: ih1-1itkssaau jo1i- tiLa. a :11:1:a, kn tsti si 1~1 l~~een 
t a.kt1ita. va11hau. Eur1,opan ~a o is- tkaltais RllS}L -ja he s:Jten · oike_in 
s~ yluit1 haikailt),·iH Bl1UTU 1i ksia; -~~-<Hi u,nu-u pohj1;1sta rHk~:at:1isivat ., 
n11n se on h~1~-~u as.ian,.a. ~äu,- n_ toi,-ia.118R ,i\, t tnt"n klämniien.,8);i n
s uht~t111.sa y11 ~a, _pa1 ~kaui::a va ,,hsi. nistä ra. .koin a jå•. ·~i vi nfe Sll'j . 

l'&llct,J1Jpar-1: Kun Oll lälu,11:i 11iiu M ui,t~ he luultav1-1s· i (-l'V&t sail"i, 
pusk- e, kun OJJ e,täällä,. niiu a1n-· ·k~ai; .. it.:<-;ei:1!4ii Ii ttyn.l'iUiu,·•. sillä. 
11111 u 1 • . • • ' • • •• . • • \1 . ,, 

. · ·· - m_u,1trh mRet- -e1vat tyydy S(;) a 1;- ,,- · 
E1 s~ 11le mitä:in_ kum~a•a.~. {-:t,~ s~en !!Ori\,ra. eliitniiån, ,·aa'11 he,ilä°i,1- . 

D!.~y1.u ka1se? k u~ttuurtruadan - t :i~ olla. ruokaa ja va atte ita ja. 
~a,~yyden keskel lä suur ajutteli- a~unt ,ija jc1 h uoneita ja. turY&a ,·i
JS~t n h nokaa : ,,Ku u ed • t iimän hollisia. v.1staan. 
ka1kl•D vaan 8ai~i pt,i~, 11iin k a ik- •1 • 1 .. , 1· Sna m ut"'n ne ael-1t· . . 1,, 1$ a , e 1 .. r n .., 

1 ohs1 a.1_1 tet1~. " ~lu_ ta i;e toi- lai-et ihn, iset haalisi kl1koon_, si-
.,~1:1u s e1 suinkaan Bh,ällä vielä t n minå en t iedii,, sil lii niitten p·• 
81•~ ~u-~1-~isti~ta ohjelru asi., että t&i-i yhdeltii puoh•n olla t ä>·delli-
ka1l<k1 )8.rJestys (J'oka. van. 1··1 sa··a. .. n- •·· ' b • · · ·· · · h k' .. . .. : · fla. 1 anne 1bm 1s10.1 JOJ\.l l'll en 1-
toJa ) siltä viisi tu.rpetttonta , .. •· ..._ _ ·t · -'k 'kk ' k · nen e, a ;1. a.- ""'rY1 dSI lll 1 ny Y· 
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j iiä.u ih'lds ::in v,1.Uat.sa olevat luon• 
non voi.111at Avukse~n, voidakseen 
t l' ydyt äii la ajoja. ~lä män t11rpei
tan.11 j1t toiselta punlen niilten pi
t'tii:.i toki ol la. Yapaana n:istä toi
n1ePutu lo huolist:i ja ra.s' ttava.:<ta 
työstä, rn itä ,11 ko peräisen tuo
t aunn11 ka uualle p .;r:iytyininen 
a1ua tuott11.a. 

l{iv i- kau tena k11lc1i miehen ikä 
pelkkUä.n kivi-a f-tiaiu ja kivL-tsoit
te,u vai r11 ista.rn isee11 ja. .. la.utotar
pei lten hankiuta.1\0. Nykyinen 
ib1n in• n voipi, jos 1ahtoo, va.pau-

t-na työn k irouksPstn. suu:rien kek
sintöjen avull:1., jotka va,1 t ivRt. 
järjest et,tyä yhtei-työt-ä. J är jes
ty~ vna.tii t iiasen sii iiutöj ii, lakeja. 
Si,s hPnkj •an 1it-een1nmh,ta, Jiuu 
m1s henk ä. Per s no1rn llii::en i:iatteel
l isen pyrkirn,·ksen j H.los illll rnisPen 
tiiyt_,y k11lkt!a kiis-i lrii dessä yh 
te ::;kunnan la-ista ll oi t 11misen 
kauss c1,. Edelli u,.n t8pahtuu Eä
kymä1tömii.n jumalalli sen lain , 
jälkimäin en y bheii:;kuuta. lllli~ a 
vulla. 

M. K-e. 

1RV.h~!ncn "!Ranska • . 
Paljon on maa i lma. mnntt.unn t 

siitä, kun Ranska ru pesi Yenä
jii.n lii1 tolai,eksi. 8illoin Sak
san 11uori keisari kunniaa ja val
taa. unelmoiden näytti olE>van 
valmis vaikka Fredrik Suuren 
jiilkiä. seura.ama.110. Englan ti oli 
al I tttifieen Rauftkan tiellä siirto
maa.-po1 itiikan a.la.Ua. ja Ita.aliasta. 
nli Afrikassa haittaa. Liitto 
Venä.jäu k1111s"a näytti tnrvaav~Jl 
sille pysyvän rauha.n. Ei siis 
ollut ku1nma,, jos Ranskan kanr 
sa ta i niin kovin tiuka!'lti v~tinut
kaan tietoa. siitä, millä ehdoilla. 
tämä liitto o li solmittu. -!'iyt on 
ihan t oiset olot . Sakso.n keisari C\D 

nääntymäisillään Ftakunsa perin-
11äiseen t•antiin ja. Saksa.n 11osia
listi-puolu~~n niin ma,htp.v~, E,t(ei 
Vi1~lm vöisi yrhtiiäkää'b 8'1_taan 
r y ht~-ii. ilman l!Os!alistien 1mostu
mu~t-a, jota bio ei eaa mt111it11a ta
pauhECqa, . k-uiu~jb8 snor-~nai11een 
pIGIL!usiiU9-Sot.aao olisi pakko ru-

Tetn. ·Eng1n.ouin k8it1 !:lSa on nyt 
asint saatu niin ra.11halliselleka.u
n 11.lle, että kaikki riitakysymykset. 
011 sovittn jn 1n1si11n varalta on 
solmittu sovinto-oikeus liitto. I 
ta.alian kHDM&a on isamat.tn mitä 
ystä.vällisi rnr11i.i.t värit.. 

Kuitenki,, on li it to Veniij:in 
kanssa.yä.Lti voim::issa ja. Ranskan 
on tultavn sen, mukaan h t:ti avuk
si,.jos jok11 itseniinen s ,tann ky
kenevä valt io liittyisi J&-pa.nijn 
Venä jää '-yas\a.an. Jos siis Kiinaa-

'• L 

sa kiihko ylty isi niin korkealle, et-
tä. leskj- k,•isari II n~ sallisi kenraa
lif-usa byökätävenä.läisiä joukkoja. 
va.staan, job .. n niillä uyt olisi•sa.
nomi:i ton h,aln, niin .Ra.niska.n olisi 
pakkt' tuli» Venäjäå: antt1-1maan.. 
Se taasen pa~o1ta.1si Englannin 
nousemaan sovimuksen mukaan a•. 
sei11in Japa11io puolesta Ranskaa 
vastaan. Sill~iu o ti~i sota pian 
Yalmis yli ko~o Euroopan. 

Nii_nä päh·iuä ou Ranska.n so-

• .. t . 

: 
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aiali11tien johtaja J aures(lue : IOb
ree) pitäny, puheen, io■11iC 'häu an
hi:asti r11oakii Ra.nskau b11llitse
vaa yläluokkaa, joka typeryydes
sään oo solminut t.&&1.vallan koh• 
talon moskoviitisen hirmuvallan 
kanssa yhreeu. Vuosi ~uodelta 
ovat sosialiat,t va11tiueet lähempiä 
tietoja tästä vaiu·a.lli■esta sopi
muk~es1 a.. Ra.liitu• 011 aina kiol
täy tynyt niitä antamasta. Nyt on 
ky:,iymys edes~ä, tuleeko Ranskan 
kohtalo ratkaistavaksi sodalla. jo
hon t11savalla.n on hei I täydyttävä. 
vasten tahr OållSi\, u bratakse1:1n ve
rer,sä ja v,,rausa. aaian tähdtin, jo
Jila ei H.a1,skan k11nsaa. väbääkaän 
liikuta, V1'i onko H.anskan kausas-

•• -Yielij kyllik«i jälellä Tiioden 

17111' ~a~~ei hei&t~g&n »u~n 
nyky111kf1Ret &orta1auit11, joika 
rahallisi~ etujanäa sil,uäl!ä piQ.
en, ovat heittäneet '38.valta nei
tosen I4oskovalaiNen julmurin sy -
liin. 

Tähä11 t ,tpaan on Janres puhu 
nut, ja kuu millä hetkellä hyvin 
sä voi. tulla ratkaistavak:1i, pitää
kö kontrahti Venäjän kanssa vai 
ei, niin isaattaa millä hetkellä hy
vinsä myöskin selveiii raulma T&

kastitville r~11sk1daisiHe, että ai
noa palhstus sodan hirmuista on 
sosi1tlist,isessa valla 1 ,kum.,uksessa. 
Uusi jän"ittävä &J,1.11 kysymys 
eutisten lisäksi. 

Ajan Varrelta. 

- Jilrn~r. H!n ,.su.m».twmu~. - t ·ua1 kek9iutö. Pakanat kria1i17\ al.- J!ockel.-lle, 
johdonmukainen. 

Omi1t1i'senå· ilmiö11ä meidän ke~kno• 
cl11ss,unme on et<.' ettå täällä- 101-

kut 'to\'erit ovat katao111iet . oike11rlek-
11e,.n l •mt-ka1u11U:\ @iitä, että Tvl.1toi11, 
Jitrnefelt in tahi Erv1uti n kant1&-a elä-. 
män snuriesa kveymyksissi' nö itrvnlJI• 
teltn ja moitittu. Aiv1t11 niinkuin jo
kainen pimerrLolainen 11it.ää sitii p,·r-
10011allise11a. l,mkkauks11na hän•ä ·Y1tli

l1tan, jos puhun iv111li1te&Li eitltramtin
ieii1ia, eamate11 ovat täällä jv1 knt yri\• 
tän~e,. euuuu111iaella suoj_,,ll,. Auo.situin1. 
r1ians11 kirjMilijoitft 111oittt"ilta. - P11i1 e11. 
Ei meillt1 kukM81l ole Pellaiueil 11u~
toriteet1i, ellei• 'hiiutä ar\'oStf'Ua saiei 
ja eelluisia ltot1 Lia lu,idän kirj11i t11k11is-
1aan woiLtia, jotka eivä, arvOllt~lua 
ketLä. 

• l 

Järn11felt etenkin on viime päivinä 
ollut viiit1elyn e"ineenä. l!:ukä Stln saa• 
UlllLWIIIUUB - ,·iiitteen lUtViil.li, mikä on 
M. K-an k ,rjoitukaisea Mäkyny\, ,,n syy• 
tä tut,:sLoa eriiäs0n lausuntoon, joka 
uil-• ufhn juhi.istuna K1'-1j11l11 l d1d1:m 

viime. ioukokuun l7p:uä arvosieltaes
ea Arvid Järudi,hin viimdietä teosta 
,,Elämän meri". NäiD' · ,.san ,o m.m. 
arvostelija: 

.Mutta hra Jiimefel( vetää samalla 
hyvin ahtut mjat .. lämälle. L>1psuu1 
ja v .. nhuutt •iilu.,n m11hLUV><t, 111ut~ 
1oimikvkyi1elle kypeyytlt'11 iiill;, jää sii
hen Llt;kin olle11k11;.u tilu: Pont~f'ii:n toi• 
mion11n, miehent»hdon pyrki111yksen ar• 
VOI\ &ek iji tii yleen"ä OE!llll ymmärtäen 
kui\tää. Moui. ionka. näo.eu. 4llii~eu@a 
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eneimii\lii sytvtt.iviir; 011kin SP.nn1okai 
hilne1nä 11i lt+'R'I mi n luopn nnt oh•ftll,•ttn-· 
anPa f'lir'rnän · 11101111oll18!'1l oikt>ndt>n ja 
11n11t11RnAK ralkais1ava'H!PP.D t11i11i11k in ky• 
11y-niyksiii kuin nnornkaisen ih1111tl',.lli
:nt>11 kaipuu ja v1mhnks,·11 1rieti11kt>li;,di 
muietoiP1m-efämi11e11 1tst>rtl\11. Ettii i!illii 
&11 tt>htlh•iä s11orilt>lllWi1111, !!en kP~ld iän 
ro1mi11tnhal11 ennen k;iikkea 111111 ... e Sed 
Yc-i taipna h,,ittii11,iiii11 1,on11i,..tuk,fa11ea 
menmfikai· ei.kii v11i 111illoi11k:urn p"liiä 

" m11111111 kuin ,-lii1i,ä11vih:111 oppim• i:itä 
~ii11rntta jo~ai-,1,jj,s;i Pi\l-ee V'lli.n tyh-

• • t ~r \ , tt' 

]Y.)'llit jll t11 r lin1u111, 1':lii.i.11jin.1 oik .. 1111 on 
-~1lh1 j;1., ,,y,:yii.' ;'l!u ft:l Fe t>l,.tl•· mnh.i .. 1-
Tista jl,!w411 po1,1e\·lu, työi1i._.ja toimin• 

• • • • • I,. • 

· tlla ........ 
t J .. 

Ki>k11i;11iijt-11 ,,..k j i1 yhiit i.°j;ttk:wnt \'ii• 
.,..Yn1:itfln~il L il1 ,a.1jur,k~n:-t1,:>\. ~iii1 lii 

1,:iivi ,ii, n r u,!~•11,· J,,p lli;ii11 1ni11,i-1t• .. ; ... . 
pi• ... i_~;in s,·Jl ds,•n 1»1,·,111 r:1\:c>111:•1111r1 R 

Y.trh'11. jo n k11lk i1>i ~Ii .~•l,l1111i11 l,11l-
1l1eFs :1 Jllii,ii:;~ii J~•~k?"i nnitn !t-·k· jii nn 

.Ri,-h,,1·,l B;, .. j ••v~•'it. 1':1i111,.,, j» k,·k~i11• 
11ö~~il ';111, :1;,: ,;i~11>1 .. , .. ul ·i1 le 1•li>,•1 ,ilo" .. 
pr()JWH'i . j1oit>\ Fij,,i1,•t:1,111 .,~~anq,il\ 
1•irki11 l:.i\>111 ~yl~ t-H ja ,,,.1111:11,n sii , k.iil
lä kän11äiU, 1>1,·11t •o111 1111 11op1'11rl• 1111. 
l,;\in,· ·1111 .. ,, , le111111rn (il l() j lka,i pitkii 

)·11 tnl,•t> ~11uk ~a111•:t11 ~2 0110 110(). Kr•k ijii 
• > 

,·11lrnt1llii~. Pllii Fe 1111.-1:' lukP111iHl11 40 
solmua 1111111ifAA. ?\ykyi-ill ii l +iv .. . Jl,~ 
kn\11:i Kew-Y11rki11 j11 S,111 • hR111pto11w 
-,-älillii a.uUO 1111111i>1 k .. lia, mikä 11111k-xa 
1-1:;,u,,o. (fo11i lai\"11 it\r\"it~Pt! ,d11n11,:t111111 
]./)ll(l 101,11i!l jn1t!11 ku l 11t dilwu .. ,·iit 
Jm"l"'eu e111 u;eslä. 

* 
J»p111,i11 j , htll\',•t mifhet~ ynnniirtii 

vi'i~ 1eh1ä,·iiu~ä. 1-li> tit>111,·at k, 1-
lli ,•ttt>i E11ruou pu 111 i11t-11 kri,H illrll)' ~•fl II y 
J;yi11ill ,,}~ ll ,U 111\ k ,11111 v,,l.,f •llVll~~II 

11~ii11t.:,,·äii prL• st11 , 1111111a k11ite1 , ki11 ~iiy

, 1-~ ,iii11 ~i1ä llSt't>llÖt J 11p1111 ia •".ll~tHal,I , "k:•a• 
Ja tåimä tn n k>t on p, k,rna 11111·11. Silaii
l'ä OI! Tok, .. a~a. ,l 1q'l11tii11 pi\,iik111li~li ,gis

ea, näinä päivinä phlt>tty k•>.K~n11, jo,-s11 
1<li. läsuii hnd1lalaii,1,e11,. ,. ,,,l!hi11t11 11tie11" 
ekii pruie~tantti ' jr r iati ttyjen edå~t11ji11, 

.· 
11 1 , 

ja jo11°n hy\'äkflyti i1-1 eeurn11va hu•unto: 
.,8orla11sa. jota Japan . ja Veniijii ldiy

vlit, <•11 J11p,111in aino.-na tsrl:ot11ksena 
v11] 1nku111111n t11rvalli~uu11 ja PYP)•v ii ,a11• 
ha Idä~aä : Sotaa kiiydäiin oik ,-ud1rn, ih
misyyden ja si vis1 yk•e11 v11atin, n°ten 
1i111kRis .. eti. k11t~omatt11 rotn1111 111hi us
kontoon. T iimii k11ko 1s sii t ii l!yysUi kat• 
ff()t!'Hl,tfl_ rou1nn tahi 1111ko111001·1 julistaa 
11-a d li11nll.- . t-du11u1mie1urn nskontojen 

mukai~esri. 111ikä 1ä111ii11 1111du11 oi kea 
t,urk.-itu,; 011 , vakavasti roi V1ttl1i Faav11111-
uw pii1P .jiille..,:, k111,11i:.1kka,rn r,111lian. ' ' 

Toint>II l'iHitö• 11•hl i i11, joi;sit 111. m. 
s11 1,.,1Cii11 . Ptl~i ve11iiliii · et O\"nl k l;nRia 
n, ieh 1ii. 111jll.1 nn n1l 1,t>at t-a~\·01 1 11111 lta 
J,q,a, i •., 1r-e1 \"ll k .iirn 111iel iiii, joilbt on 
kt>l I ni<et k>1~\·01. (Y,·11i.iliiis,, t ~i vi,.tys kan
P:111 ni111l'llii kiiyptii r11akxl ,,~ja: J ,op1111i• 
l 1i•t't r,11,k. L.tiste11 111mdlii k, ,ypii\ .siv1s- 1 
,y .. ... ,,ii.) 

Tok108t:1 ilt11ni1eta~n 111yiisk111, t>llli. 
~11111111~k,t1111111 111, n kHk.,u:, ,Ju• ,11i 1u ~11 

\"tliku1t1l\"l11q,ia lliil•lii inili """"· 011 µi- · 
tl,·11 y )>11 i,:t "Sl:':t, j ,,;,11 k11 l '" k • ,g I k .. ~
k U•lt'iti 111 ~r11-1111yyn 111 .,ll i11, 11, 11,,1.,,u,-
11111 ,·. 1,,ok11 k ,11 1·•• r11,1,11111,1• 11 '" l"J11••·'
l1--111111t•~t:.t. .1,.111avat 11,1, ... lt• 1 11V11 t, stlii 
11, ie\ tii. e111i 1,.,l.:1i ..... 11 k rkk,1 ,,1 ~, .l;1p,1• 

o, ........ 1a,rp,•1..011, tn l ltia c-{ ll"UII 1':q,1•11111~1l,1J • 

" '"'"' b:ur, 11111 ,al111:<esta jol,d.,~111,. 
~~ut1l}I.H 11 ,,,. 11iilu lä. n11u~:i :.I i-.J...i111 En• 

r , 10J11t11 k11:-:ii1yt. ttll~l,H,·~1, k111, .Jap;11ti • 

h11~,·t Ollll\"lll \',LPl:1>111 ,.il, i-, •ll ~l<IIO• 

uu .. 11,'' 1nu1tt1 ~h~l '" liu, dikau,, ~t- u ~uuri
\'l\l!'1tSi , 1>1 L11oj1s111. 

.J ,,h, :011m11k,til'1·a11 1•~•rkii [l. , ·k--ft>ll••r 
1111w1H111111L11 Ii IL11u .. ·-u kaikki L1i1 ke1,11-
111:it 111) .. liihLrd niillä ii:i1't't1ti11,i •Jä lti 
ka,·;,1· .. ill.1>111, io11k..1 k1ork11i11,, J;.,k, 011111-
\ ">lt l,ii11e11 yl ,ä 1•11i11uvalle u111>1is11u1lel
l""" · .Jå' .. ttil hiin Ju•, ri nyt, paut111111n 
1,u11kkiens11 1<\"•,ll>1 kiittli,;ie11 r , ha111 
sua11ni11 111i11 kireilll.i kutn mali,lvllie

· ta, 11lkt11Y 0,11,-H.i 1, .. ik11lt-i11 •1oii<ra ihwl• '· 
lse,-,11 rdnlli'";.i,iupi.t liikk..-1tii, su kuulu u 

~. 1 . u rah1t -a,;iai11 ~•111 reel1 ~" ,11ouu1e .. 11 . n •\I• 

11.111-ilt,;11 ><l1<l 1t1' J1ä11ellii uu \'ast:is-11 11~1-
laiset walldiL, jvite<'ll 1u1iuihi11 ei pie• 
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, n .. t •kii•j/~'iui:t tunn11 , ja. kR:,·11ksia hä- 11a. Hlin on jo t1St1\11Ut lai,joj11 tnkku
ne-llä 11yt li"nee jn•t:inkiu kylli~.:1i, k 11 u . ka1111J:,~ firmoj11 O:iio~~a. N.,w Y,orkiM~11, 
hän ,kerra.n _ piiä,ii ~1orgllnin 81jall8 te• P1111.n11ylva_11iJ~~ll, M~c11iga'.1i-11a: l11,li11:
riit1Lru~tia hallilt1t:inuuu1. Minne 1iiti- 1111111111, lll11101s1,sa J& 11,uui~akin vulu
tiiiiviit sii~ häne11 all.tlll>l~ sii 111äu•ii? oissa. Str.-ik1<lk,uH siiloi11 palkka orjat, 
Val.!taus on j,, ea,.1u. Hän 011 i,ii.-iUä• jos l,nvik~"e" 1,.,11111V>1t, kuu Hm:lu-fi:,l 
r.yt. laaj,-nt,rn v,,1,,.11~a aivan ur1d..Ile lt>r on aim,nnu t11kk11k::111ppia,rnn.. Ko
~la lie. Ei riitä hänE-11 11 pa11 kkn ri 11 ja hot.takooL v11an i,11llrn11ausa; hiin ko.lwt• 
tt-htailij>111 k1t1kkiv11l · i11~. !iän 011 päät• t ,111 ijtJ11 mnka1tn e1.111to-tarp8itttm hi11-
tii.11yt Ottua. \ukkui-uui,auluu hul tuu11- tau. S1 1ii tltl kuiHa,wt1111 ! · 

Malli Ma«/O/l , 

Uutisia . . • 
Henl(iu,e•t elki.1n::iul~ysyn1ys. nåu11 oiem1Jt111 voima - johtoja ... . 
on vihko;;t::11 n _i111i? j!111~tl 11c1Le- v.;rte~1 ja vlä-kerra:;~:i v11rsi11ni-

• • l 

tQ\ter~nfilt:i ·J'ölni Vulk~apää· o n ' 1ie1i , ty_ö t»p.s.liL'.tll. V11llhä saha. 
11iiiu~tpiii\'ii,1ä julk,ussut l.r1·1ch7 tu\t:>e ll!f't tu11uUnmaa11 vksin-, . . a . . . 
bn 1•gr::i,,,u; M~1s::-. . .. S,111 gt' 11 en 111 is- o n1aa n l'll u 11jc1lo:;tus-te h t u11 ksi. 

· · t.u11eti~t1 \:ertaih•e- lekijä' i'benli.i- Useita nusia tove1·eita, on 
syyt1;;11 pfrl<1,·ä·i1 · 11j,'1·1 Ll:!Lija n näinii päivj11u f:i1rnpu1 1ut Soi11tu-
ka11l.aa kirk~·,y. 1,~;f11ouk,;c.s~H ol•~- iHall, yhä tlU:slit 011 1natkulla. 

v ,t11 u,-kov11ise1i .tse,111u1111. 1l'ie- Si'lta-ffra.kka.tyc, V 11 ncouve

teelli11e1_1 tutki11111-:;·usk o 11 h 11lli:-:e l- r1;;,ia ou nl111clLu suo111Ul,,is t-li11 

laki11 ul.al l1i ylii,ti k e liiLli\ii ja k.11.• thrin1,ll11. 0111alla i...otLa Ltivul
~ot.tA.a d,nnis;~~, 111 it'tta kirkon ·la ,•11-tii11 kaksi skau-lasLia ra
b~ltnt1•1J1.r. a1iL:t11lu11ii.11E'll p:iini11t ke1111us1arpe1ta f\oi11t11l11sla rn
yliä syvem111äll e' ht:11kisec 11 kur· kHnnus µaikaile ja 8 n1ies1ä siel
juutelrt~1/· \iihko11e11 1a1r:"ai l<1t'e lä 11 yt t~keväl 1,yötä. Vaikka 
1 · • 1f.l 'k··k S aaJ~'f\ , u •1Ja ·uiit,lln. •~u1:11.1~,·a työ-päivä 1:it>illii 011 8-tt111ti11P11, 
vil1'~?:.:.e11 tu1ee .t1lemua.11 11imcllä uv11t si ... UU ooiin pä111 utta11eet 
,.T.i

0

e\,~puoli11e11 kcliil.Y,s.'' käytä1Höö11 t.yöpitivän, joka al · 
Uusi sa.h;,1,11.une 1)11, 11yt v~•- kaa kl. 6 ttamulla Ja pääiLyy kl. 9 

. roiiks! •11u1tu. U•ijii'at1a' kl'i11 illullu. 

t.em11peH se seisoo ,. otira.u11a1;1sa Heiuåu 'tekoou Hihtea niii
su~rien Niiteri · p1\1ls..ii'tte :: pälillä. nä uiiivi11ä sakki miehiä erään 

. q .' 

Kone'istoon kuuluu Kak:-i Ullll" i11leti11 pohjnan, i ossa S11kea 

höyryp.annua: ja ~~\·ksr sil1-11te- )lt'iuii- isä~1 11 ättöinä1,ä odotttta 
riä, näistä to111e·u .100 toinen le1kkaajau 11sa. 
45 hevosen. vo1rnu1uen. Suha Oiva1\ kalkki-kiveä olt-mme 
on- kaksikerroksinen, niin että löyLän1,et näinä päivinä ja OA

ala.keTta. tule& melkein kQko- tamme paikai.. eusi t.ilassa yh-

. . . 
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tiön omnksi. Siitä tul6e edulli· Suomen h1.kien mukais.esLi Tal
neu tulo-lähde yh,iöllc,. ti9Yirko.inhLulpu_1~a\io~ia . j• 

Bobrikoff oo 11aanuL aurman- et&vitn u1ä\ 1ekä luo\eUavimma, 
sa. Hel:iinci:itä C\U - 11aaapunut ~amaiaenne ova, ajetu, xraan-
:Säl.&k-ö,uUh)Dla, joka kerto\), et- pakoon. . 
tä ylioppHas Sch14111nann on ll!ll_: . Ple.hve,jonka vel vo.!lisuutena 
pur.ut i.:enraali" ;_ k.uveruöör_iä . on_ T. _.M:ille.une ilmottaa lu.ik
kaksi Jcertaa sen11tiu raippuul- ki Suoroen Snur~ruhlinau1naa
la. Sama sähkö:iano1ua, joka ta koskev,,t aei~t, ei ole suo1na
muuten tietää m. 1u. kertoa, et- laiuen, ja hä1,ellä on BobTikoffin 
tä f Suoiuen väe11tö:1tä muka k1ttll:!Sa yhtei:iet harr11slukset •. 
hyväksyy Bobrikoffiu bo1n1n11t, !liksi T. M:illanne ei ole oikeata 
vakuullaa, että au1puj1111 isä ~e- tietoa t.o<lellisesta asen111sta. 
uutLori Sohau1nan11 heti n1ur- Koska ei ole luultavata, että 
han jälkl·en amJJui it!te11:1ä. Vä- 1nuah todellinen arf:tua tulee lä
-estö Helsingissä on rauballi- him1nässä tnlevn.i::iuudessa Tei
uen, 111itääa eriuo1ua1:1e1npaa dän tiedoksennti, ellei Bobrikof. 
kiilikoa ei uäy, V1tku.:.Uaa f11t. raivata pois tieltä, on u1eillä 
tiedonantaja. ainoast1\11ll yksi itsepuolustus-

Myöhen1piiin tietojen mtficaan kt>i110, ja ,,e on ltthdii hä11et vaa
-011 Bobrikoffin 1nurh1111jn Eugen ntlt.01nuics i. Keino on väki\'al
Schaumit1111, vaan e; häut-n i:;>in- Lui11e11, 1uutta St! on .ii11 0 tL. 

sä, tekonsa Leh1yää11 surmHu- '1'. M., minä olt>u tt-hnyt teko
nut. hst!nsä. • 'l'ukhol111an A·ft-orr: ni vastn vaka.111 mit•lLim i,;e n jä
bluciet-ld1Li 011 ennen 1uurhaa Jes~ä, j1~ k11oli11htH.lcl'llii \'a1111on, 
s1u111ut. Schauu1a1111ilL1i Tsal\rille eUt!i ruiUiän salaliittoa ole ole
,osotettt11 ki rj,.cu , jonka pohja- nwssa. 
k1rjotuk':lenScbau1ua11n il1uott\lll. 'runLien hyYtin syoö1nt>111te j~ 
murhatyön jälestä löydettä\'ä11 }1yvät a ikee1111e, 111111ä pyy lämä}. 
häuen ruumiinsa luota. .Kirje lä pyyd1iu Teitä lia11kki1n11a11 
kuuluu: tititoju koko kei:rnriku, ,nll n ol vi&· 

,.Bourikoffille kuuhaise!, · :O,e- ta. siiherf luettunn Suomi, Puol11 
uautiu kauLtll; 01) Lii111än on111s- ja Itän1ere11 111a11ku1111at. 
tuuut syunytiäij . läitto,nuuder. 8yvi111111ällii kunnioi tuk:1ella, 
tilH. Suome:;sa. 

1
V ul heillen ja altti 1 n ja u l!k.ollisi n II lu 11nli 11011 

viiäräi11 esittely.J.qn avullit ov.~t .. .. l!"cen ~':h.11mn11n'_' 
Bubrikoffja sfsii111iuis'tt!ri Plehve Sah _ _kov~loa. 1ha1l,t.1i11 k1:1sak. 
· t • 1 ee' 'f •M:nue 1·ul-kaise- •· 22 p:na ensi kerran :::io1ntmlassa, 30 hll , ~ . k .. .. i-- nt .. d k 
111uan Suou1eu lae11le VMsl1risi11, uu __ ta al 8 te .\ a yn •;inoa oe-
säiidöksiä, vaikkll ohttt' halliluk- th1:1th1n uudi:DK seahanm,fl.,lynn1· ko~lfe; 

.. . uoneessa. o u n 1t1 I11a ~ I-
seeu tulles~~u1~e .. ~uv~nt~_ut .. s~_1• o;.:ti, joten saba,nyllyn vah\istus 
lyttää uärna liut 1arkahtamatto- sähköllä ei ole kovio*a;\n ka,,kai
minä. Valtion patrhaat. virka- een t 11 levai~uudf"D a11tia. Siiti\. &itä. 
miehet. on erotettu, iitnan oike- vi~lä kerran k,,itnniie s~ihkö•alo~ . 
udeu tuomiota, j'a sijaan otettu koko ~ointulaile, kaikkieu pimun-
ouneu-oukijl)it.1& yuoä muita ~lai!it.eu kanhukRi. · 
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1,ol11te 
r~f,ntät 
·IRtlltS{ 

t"QI,111ät 

happnletta 

,, 

sisältä,1ät 
90 c. 

sisältä\-,ä t 
1·.so 

Wall,tteita tarviteFsann(kåytt äkiiä meiclfin rä::-
tiili- liikf'ttämme. Tyiit valmis .. 1 Aan joutniu 
ja huolellisesti : B inna.L kohtuu llist> t . 

. ' . , 
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Maanviljelijät! Huomatkaal 
T}l.tvite$sa.une pnntavil. roitA.. ni io 1{nin ln.o kkuja. la.ntoja., 
k Ltt o-µär 1.i t·-i, ovi~. ak:kun >it L, y. 1n., t ahi su,)Jattull, 
l ,hc>t.. sillä k1-1,la~ -.us-aik:,\ lä 1ene} läheri emi!'-täno. niin 
tHh'<- i.ä. tilil. 1k:,;eune m ii i tii. ,\[e e·nm, vaacli rnh,,ja. 
Voilla, pota.t ... illa. ja vi ljallH. vnitte vaihetta!\ n1eilt;i ja. 
t H' i)0 1t lU vii.likä.,;i t)Uo()iS r.tittu. ~Te taa,-; runl.•i-,tl\lll11101 la-;
lu1 nrn"' t tvar 1ille nme a ina. k0 htnulli~i rnma,q hinnnu. 
Va'i•nn1ume ou my:isk-iu nyt jo ti-iydessä. k nnnossa, jnt::,11 
kone·n~i:-t tn.hi mnc1ta. \·A.'u t yörä ~,t1·vitessaunt1 p,r_,·diim-
1ne jätt~i,m"i.ii.u tila 1kde<1oe me1lle. 01:!ot•eemme : 
Vn.n~o uver, B. a. Bo:c i 53. ~lu·1toin pyydii.n1n1e 
k ·Likki tila.uk!iet osott1.1, oa.a.o S o i n t n 1 a., B. 0. 

KALEVAN KANSA C .. Co 

. . 

. ' . . 
' 

A litnin en varasto flirotekois:a veuheitä. os"ampa,\ 
m;dlia, joko ta.[Umi- eli kntaja-kaarill;\. Hi~ta. 35 
d r,11a rista ylöSJ1ä 1n, s11uru11d~n mukaan Er_ity1ae,-.ti 
t i lattaissa. vnlmjetetaan mitä kokna tahl kuosia 
ta han,-.a. Työn bienoud"',-;ll& ja kelYoil suud,,.ssa 
,·o idaan tyydytti~ä korkeiu111,atkin vaa t i 11,ukf-et. 

KALEVAN KANSA C. Co. 
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Tilaushinnat : 
An1erikassa koko vuosikerta • • • • • • • • . • • ••• t • • • • • • • • • • • 

11 puoli ,, ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$1.00 

0.50 

Suomessa koko vuosikerta 

,, puo1i 1, 
• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Smk. 6:

,, 3:-

Tilausmaksut on lähetettävä rahana, vakuuletutsn kirjeessli, 
tahi pos1,i-1u1)11cy-ordel''ei~sn. ~lo11ey-01·<leriL ostetaan Vaucouve-

rin postitc,hniston 11iruellä ,·nikka lälietetäiinkiu Soint.ulaan. 

A ika-kirjn ilmestyy kuhdcdti kuussa. 

l'{irjoittakan nimet jR OGOtl.1-'At, selvästi! 

1-I U O 11 1 Lehdet pannaan täält~ a.ina ~äiiunöllisesti postiin, mutta 
me emn1e voi auttaa. postinku: ussa tapahluvia säännöttömyyksiä ja 
viil·ytyksiä. 8ointnlasla Va,oc;ouvei-iil\ kuikoe fJOSti laivoisija,

1 
jotka. 

luo11nullisista. syistä eivät, uiin tar.,oln aoudat!L 111äiii-äaikoja kui1.1 
usin1. raut~tiejunllt . 



Aslamies~Luettelomme 
1h1llltä1 ainoastaan sellaisia henkilöitä, jotka, itse toimeen tarjou
tuneina, ovat valmiina levittämään aiicakaus-kirjaamme. 'fämä
kin• lienee mahtava todistns siitli, millaiseksi aattee1nme voima jo 
on päässyt varttumaan. Karttuisaksj on kansan kiisi huomflttu 
Suomen heimon ke€kellä jo 1kivnnhAssa muinaisundessa. Eikö 
•• ole sitä nytkin Kalevan Kansan k ä te n a toimiessAan. 

Uusia asiamiehiä otetaan aatetoverien joukosta kiito1lisuudella. 
Jos jollakin paikkakunnalla. toimiva seura hR]uaa esittää asia

mieheksi sellaiser. henkilön, jota erityisesti tahdotaan st1ositell'\ 
nii.·1 kernaasti hänttt toimeen hyväksymme . 

.taoeb Taleo, K~areargo 
Otto Karrinen, Brutto Mm• 
Walter Palmgt-en, Jlllonom1Dee 
.Job West, M'aaa City 
Ktkolnl Juttla .. 
MTard Jtelncinen, l•hpomtag 
llattl BauhalA Jlai,ceoli: 
Wm LOaanauut, Oalumet 
Alfred Koskl, ., 
o acar Bergman, lrenwoed 
0 , Dantolaon ,. 
Cllarloa Leplato, Beaeemor 
X. O. Mclkhaeu, &veleth 
D. Nakarl ., 
Vteter Taipale, Blb'blas 
-. llalllpen, J>alaUI 
Matti Ballta Dnlath 
JL O. Laiho, Sparta 
S. J:rloltaon, Bhrab.lk 
& MOkt, T!rgtnta 
Tllemaa JbJalA. VlrgUlia 
Baaa L . LI.Ilo, Spana 
lleDl'7 Lallrikalneu, lllnneapeU. 
A lmmo11on. ,. 
JelUl I.lalckonou, w. QuinOJ' 
lfeetor llakt, Gardner 
.Allttt B•Jdta!a, llaJ'Dlll'4 
I'. o Wil1a, rttch'burg 
111N Z11n PeattUcl, Slllem 
Daalel Laurua, Lanentll• 
:D&rid Lee!, Boaton 
.. HI ••kal&, aookpon 
J'ralll; hiha, Waukes&11 
.. "1 Jelanaen ». Kalb 
,Aapa& W'•-, Olltoas• 
WIII .. Ilo~, Clll04SO 
lallriKåny,Butte 
,Ales lL Jolmeon, S&llcl Conle• 
,1oa1a.-••ao1&, ao41,oqe 
IAII •"'flll~,-, lt ~llM 
i ~ 

.. .. 
.. 
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,. 
" 
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.. 
" 
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.. 
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lllaaa, .. 
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" 111'• 

" 
" 
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John Mdkl, Stoc.-kei 
Cust P orala, Clovoland 
M. D. Nieminen, Ashtabuln 

Mont 
Ohio 

P . J . Bonltanen, Asl'ltabula Harbr r 
J , 8. Ertck.snn Astor1a Or 
Tomi K'o'bptkkci, Mullllll Idaho 
Ale:x Lf:tmG, Rossland B . C, Co.n. 
B . .Kilpeh:unon, L ady,mt tll ,. .. 
Ma.tt1 Ma.t•so" , Cnr'lloro Alta .. 
Kaarlo Nym.in, Port Arthur 8nt. .. 
Mike Jtlippi, Le:, dville Cole. 
Leona1·d K ,, n:ntci, Tollurtö.e, ,. 
Andrew LBpptnen , Fort Bragg Cal. 
V, Jalo, San Franolco 
Sauna Lehtinen, Brooklyn 
V1otor Bali, ,, 
K. Ahonen, NewYork 
ADD.a Pa•laon, Bocbester 
K E. Fertn, Newark 
Andrew Koski, Brocket 
JI. Uitto, Nemo 
0111oar BJi>rn, Clel\r Crook 
Antti Lauri Oulu, Ba.yflold 
Aug AlhO Raolne 
J Landell, So Mtlwauko& 
Slnlo K n.ita.uen, Bran .. wood, 

N, Y. 

.. .. .. .. 
N D~lt . 
S. Dak 
Utt>h, 

Wis . 

" .. .. 
John Jacobson. Seattle Wnsh. 
Heikki NUleksoro, Aberdeen 
A , G. Torppa, B'lll'llett 
J!lmil Hondrlk.$on, Port Gamble, 
A. Blomqv:tst, 'laooma. 
Carl Niomel<i., LRWSvD 
WW llald, Ca.rbona de 
Alfrod Watnt1;1, Cumberla11d 
William Alatalo, Rock Spl'ingi, 
M, )1. J:nklnou, Terl kl 
John ButtUla, Blizt()n Aaoma 

.. 
.. 




