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Lukijalle.
Syyttä ei ole kiitetty yhdeksättätoista vuosisataa. Epäilemätöntä 

on, että kulunut vuosisata on matkaan saanut suuremmoisen kehi
tyksen ei ainoastaan aineellisessa, vaan myöskin älyllisessä suhteessa. 
Jos silmäilee syvemmälle, ei kuitenkaan saata olla huomaamatta 

myöskin tuon hyvän vaijopuolia. Mainittakoon vain yksi ilmiö sekä 
yksityisen että yhteiskunnan henkisellä alalla, joka oli omansa herättä
mään levottomuutta ajattelevammissa. Tuo ilmiö oli taipumus yksin
omaan kääntää huomio ilmiömaailmaan, taipumus arvostella ja  tuomita 
pelkän aistillisen ymmärryksen näkökohdalta, samalla koin syvemmälle 
käypä mietiskely, personallis-eetillinen pyrkimys suurimmaksi osaksi 
laiminlyötiin.

Senpä vuoksi ei ollut ihmeteltävää, että siellä täällä maailmassa 
nousi vastavaikutus ja  että toinen toisensa jälkeen puhkesi esiin virta* 
uksia, jotka sotivat ajan synkkiä varjopuolia vastaan. Niihin tulee etu
päässä lukea ne liikkeet, jotka vaiknttavat veljellisyydenhengen ja  yksilön 
täydellisyydenkaipuun kehittämiseksi sekä valoisampien elinehtojen luo
miseksi yhteiskunnan jäsenien suurelle enemmistölle.

Uuden vuosisadan sarastaessa ei tosin voida edes väittää, että 
henkinen uudestasyntyminen olisi voittanut jalansijaa kaikkien sydämissä, 
vielä vähemmin, että sen toteutuminen ulkonaisessa maailmassa olisi 
suoritettu. Vielä näemme vain oireita siitä, että orastavia voimia puh- 
kee Ami ihmiskunnan tajunnassa, mutta samaiset voimat tulevat aika
naan luomaan ne undet ihmiset ja  ne nndet olosuhteet, joita ihmiskunta 
ikävöi.

Ajatus on kaikkien omaisuutta ja  sen valo on loistava matalim- 
paaa majaan yhtä hyvin kuin sivistyneen salonkiin, tuoden mukanaan 
sen syvemmän elämän, joka seuraa korkeimmille kysymyksille virinneen 
mielenkiinnon j äijissä.

Tulevaisuus on alati kultaisten toiveiden aika. Tulevaisuutta kohti 
käännämme luottamuksella silmämme, kun nykyhetki ei ole sellainen kuin 
epäitsekkäimmät aatoksemme ja  puhtaimmat tunteemme sanovat meille, 
että sen pitäisi olla.

Kenpä ei siis tahtoisi astua niitten riviin, jotka työskentelevät 
noiden korkeiden ihanteiden eteen, jotka yhdeksännentoista vuosisadan 
renässanssi on näköpiiriimme tuonut? Arvokkaampaa tehtävää ei ole, 
ja  »Uuden Ajan" toivomuksena on voida palvella tuota pyrintöä.

Toimitus.

U usi Aika

J o u l u k e l l o j e n

soidessa.

aikoo olla henkisen alan huomattavampien ilmiöiden äänenkannattajana, 
öHetikkin aikoo lehti luoda huomiota teosoofiseen ja  sille sukua oleviin 
liikkeisiin.

Uusi Aika aikoo edelleen luoda erityistä huomiota toisiinkiin liikkeisiin, 
jotka ovat kulttuurillisessa ja  yhteiskunnallis-eetillisessa katsannossa 
mieltäkiinnittäviä, niinkuin raittius*, kasvatus-, rauhan-, työväen-, nais-, 
y. m. liikkeisiin.

Uusi Aika aikoo silmällä pitää huomattavampia sen omaan ohjel
maan kuuluvia ilmiöitä kirjallisuuden, taiteen ja  tieteen aloilla

Uusi Aika on sisältävä alkuperäiskiijoituksia ja  valittuja suomen
noksia yllä luetelluissa aineissa, uutisia samoilta aloilta sekä kaunokir
jallisia kyhäelmiä.

Uusi Aika  aikoo käyttää arvokasta ja  samalla kertaa helppotajuista 
kieltä eikä suinkaan käänny erityisen luokan tai erityisen puolueen 
puoleen; päinvastoin sen sisältö on aijottu kaikkia varten.

Uusi Aika ilmestyy joka lauvantai iltapäivällä 4 sivuisena, 6-pals- 
täisessä koossa, tarvittaessa ilmoituslisälehtineen.

Uusi Aika maksaa tilattuna postin kautta taikka suoraan toimituk
selta Smk. 4 :55  p:iä koko vuodelta, Smk. 2:5 5  p:iä */* vuodelta ja  
58 p:ä kuukaudelta.

Minä uskon yhdenvertaisuuteen, 
vapauteen ja  veljeyteen, siihen, 
että meillä kaikilla on samat inhi
milliset oikeudet, että korkein va
paus on siveellinen vapaus ja  että 
lähimmäisrakkaus on ylevin inhi
millinen tunne.

Mikä on yhdenvertaisuus? Ei 
se yhtäläisyyteen perustu. Älyn 
kannalta katsottuina olemme san
gen erilaiset, voisi ehkä lisätä, 
että eroomme toisistamme siveelli- 
sessäkin suhteessa. Mutta yhden
vertaisuus on siinä, että kaikki 
olemme ihmisiä, että köyhimmän 
ja  halvimman rinnassa sykkii sama 
sydän kuin rikkaimman ja  oppi- 
neimman, että kaikki saatamme 
vääryydestä kärsiä ja  iloita hy
västä ja  oikeasta. Sentähden 
meillä kaikilla on samat oikeudet 
elämään. Jos ihminen voi tulla 
hyväksi ja  viisaaksi, niin jokaisella 
on oikeus pyrkiä tietoon ja  hyvyy
teen. Jos ulkonaiset olosuhteet 
estävät muutamia sitä tekemästä, 
niin oikeus vaatii, että esteet pois 
tetaan.

Mikä on vapaus? Ei se ole siinä, 
että yksilö saa menetellä miten 
hän tahtoo, vaan siinä, että yksilö 
tahtoo mitä yhteishyvä vaatii. Jos 
maailma nyt on järjestetty niin, 
että toinen ostaa ilonsa toisen kyy
nelillä, niin minä ymmärrän sen 
johtavan siitä, että me ihmiset 
emme vielä ole siveellisesti va
paita. Sillä jos vapaita olisimme, 
emme tahtoisi toisen turmiota, vaan 
ennemmin kieltäytyisimme omasta 
onnestamme.

Mikä on veljeys? Ei se ole vii- 
säitten lakipykälien määräämä yh
teiskuntajärjestys eikä myöskään 
yleinen sopimus elää rauhassa. Vaan 
se on yksilön sydän, joka on kas
vanut suuremmaksi kuin hänen 
oma itsensä, suuremmaksi kuin 
hänen kotinsa ja  ympäristönsä. Se 
on  lähimmäisrakkaus, joka puhkee 
yksilön rinnassa ja  kasvaa täydel
lisyyteensä vain siveellisen vapau
den suojelemana.

Ilman yhdenvertaisuutta ei ole 
vapautta, ilman vapautta ei ole 
veljeyttä —  ja  kuitenkin on vei 
jesrakkaus kaiken lähde. . .

Minä uskon ihmiskunnan valoi
saan tulevaisuuteen. Uskon, että 
kerran on koittava päivä, jolloin 
kaikki toisiamme rakastamme. En 
tiedä, mimmoiselta ilmiömaailma 
silloin näyttää, onko se ylen rikas 
ja  sivistynyt, vai onko se yksin
kertainen ja  ihana kuin luonto, sen 
vain tiedän, että kun ihmisten sy
dämet palavat lemmestä toisiinsa, 
tulee kaikki muu niinkuin itses
tään.

Milloinkahan se päivä vaikenee? 
En tiedä sitä, mutta uskon, että 
meidän tulee työskennellä sen 
eteen. Jokainen valonsäde, joka 
karkoittaa tiedottomuuden usvat 
kansain ja  yksilöiden mielistä, jou- 
dottaa sen tuloa. Jokainen sivisty
nyt ihminen, joka ymmärtää, että 
todellinen sivistys velvoittaa ja  
auttaa häntä pyrkimään siveelli
seen vapauteen ja  lähimmäisrak- 
kanteen ja  joka sen ymmärryk
sensä nojalla elää niin, että muut
kin Bamalla lailla sivistyvät —  hän 
jouduttaa sen päivän tuloa. Jokai
nen ihminen, jonka rakkaus lähim
mäisiin on niin voimakas, että se 
innostuttaa häntä jaloon ja  uhraa- 
vaiseen elämään —  hän jouduttaa 
sen päivän tuloa.

Jospa meille kaikille selviäisi, 
ettei tämä elämämme ole leikkiä 
eikä tyhjyyttä, vaan että se on 
täynnä ihaninta sisältöä, kun us
kallamme elää niinkuin ylevinä 
hetkinämme tahtoisimme. Jospa 
meille selviäisi, kuinka paljon saat
taisimme tehdä, kuinka sivistyneet 
voisivat astua kansan kesken sitä 
palvelemaan tiedollaan —  ja  kansa 
heitä odottaa! — , kuinka rikkaat 
ja  mahtavat voisivat antautua työs
kentelyyn köyhyyden ja  sorron 
poistamiseksi —  oi, kuinka heitä
kin odotetaan! — , ja  kuinka karkki 
voisimme taistella itsekkyyttämme 
vastaan, pyriten vapauteen ja  rak
kauteen . . .

Jospa ymmärtäisimme, kuinka 
onnelliset silloin olisimme.

Pekka Ervast.

»Minä pidän sanani 
kuninkaalle ja valani 

Jumalalle"
Keisari Wilhelmin j  äähyväissä- 

nojen joukossa, jotka hän Bremer- 
hafenissa lausui Kiinaan matkusta
ville joukkoineen, olivat seuraavat: 

n Jos pääsette vihollisten kimp
puun, niin tietäkää: armoa ei an
neta, vankeja ej viedä; aseitanne 
käyttäkää sillä tavoin, että läpi vuo
situhannen kukaan kiinalainen ei 
uskalla karsain silmin saksalaista 
katsoa." —

Niiden puheitten joukossa, joilla 
kristityn kirkon papit näinä aikoina 
ovat kääntyneet sotamiesten puo 
leen, kuuluu muudan ote hovisaar 
naajan Kessler’in sanoista kaartin- 
rykmentin rekryyteille Potsdamissa 
näin:

»Meidän täällä ollessa kokoon
tuneina, kalskuvat Idässä sak 
salaisten miekat, ja  Saksan sotilaat 
puolustavat hengellään Saksan 
kunniata.

Todellakin, on mieltä kohotta
vaa näinä aikoma, että taasen ve
rellä ja  raudalla todistetaan: Minä 
pidän sanani kuninkaalle ja  valani 
Jumalalle.

Ja nyt, Te nuoret rekryytit, tä
hän joukkoon Te nyt tulette ote
tuiksi sotilasvalanne kautta, lip
punne liehuvat aukikäärittyinä,

tykkinne seisovat koristettuina; 
keisarinne on keskellänne ja  Ju
malanne silmät katsovat hiljaa ja  
vakavasti Teihin. Muutamien sil
mänräpäysten kolattua on valanne 
tunkeva läpi pilvien kolmiyhteisen 
ja  pyhän jumalan istuimen eteen.”

Otteita mnutamista saksalaisissa 
sanomalehdissä julkaistuista kir
jeistä, joita sotilaat Kiinasta ovat 
lähettäneet omaisilleen Saksassa: *)

». . . Minulle on nautinto n i in  
kiinalaisia tappaa. Sillä 18:na 
päivänä olimme ottaneet vangiksi 
80 kiinalaista, matta niitten täy
tyi itse kaivaa kuoppansa itselleen 
. . . .  Jokahinen kiinalainen, jonka 
täällä tapaamme, ammutaan tahi 
leikataan häneltä kaula.

»Myös ammuimme 74 boksaria. 
Hiuspalmikot yhteen sidottuina 
laahattiin he teurastnslavalle, ja  
200 kivärin luotia lennätti heidän 
koiransielunsa parempaan maahan 
tuolla toisella puolella".

*

»Hirvittävästi riehuivat liittouneet 
joukot. Miehiä, vaimoja ja  lapsia 
kaatuili sotamiesten miekkoihin 
. . . .  Kaikki asujamet, jotka eivät 
vielä olleet paenneet, iskettiin tai 
ammuttiin kuoliaaksi. Yksityis
kohtia en tahdo teille kuvata, tu
lisitte niistä liian kiihkoihinne. 5000 
boksaria on kaatunut, tuhansia 
kuolleita viruilee ja  valuu pitkin 
jokea.” * **

»Kauheata se oli nähdä ja  mel
kein kävi sääliksi; . . kello 5 
aikaan astuimme kylään ja  näimme 
kolme ruumista viruvan verissään. 
Vaimo istui kaatuneen miehensä 
vieressä, pieni lapsi sylissään; kaa
tuneen hän oli asettanut laudalle 
ja  pannut tyynyn pään alle; hän 
oli aivan verinen. Kyllä se julmalta 
näyttää, mutta kaikkeenhan sitä 
tottuu.

Melkeinpä ei enään tiedä tai 
paremmin sanottuna unohtaa jo , 
että kerran on ollnt ihminen."

* *

»Ei mitään taistelua ollut, teu
rastamiseksi se on kutsuttava; ke
tään ei säästetty, ei vaimoja eikä 
lapsia, kaikki tapettiin.”

* **

»Vangitsimme 76 kiinalaista, 
sidoimme heidät yhteen palmikoista 
ja  otimme heidät koskeemme. 
Nyt iskivät muutamat raa’at mie
het armotta heihin, niin että veri 
kaikkialla tulvi esiin. Hirmuista 
se oli. Aterian jälkeen kaikki tuo
mittiin ammuttaviksi.”

* «*

»Miten täällä sodassa menetel
lään, rakas äiti, minun on mah
doton kertoa, sillä tämmöinen mur
haaminen ja  teurastaminen on pe
räti hullua . . . Sunnuntai-iltapäi- 
vällä on meidän täytynyt pistää 
kuoliaaksi paineteillamme 74 van
kia. Se oli kauheata eikä sitä 
saata kuvailla semmoiseksi kun 
se todellisuudessa oli.”

* *___________ *
*) Useimmat seuraavista otteista 

ovat lainatut aikakauskirjasta »Ethische 
Kultur*.

»Nyt ruvettiin murhaamaan. 
Hirmuista se oli. Puolessa tun
nissa olen tappanut 8 miestä."

*  •
*

»Meidän kompaniamme asetet
tiin toisen kaupunginportin luo 
ja  kiinalaisia ajettiin toiselta puo
lelta takaa suoraan painettejamme 
vastaan. Siellä oli sekä miehiä 
että naisia ja  lapsia ja  kaikki pis
tettiin armotta kuoliaaksi.

Alussa käytimme pyssymperiä, 
koska meitä oli käsketty säästä
mään ampumavaroja, mutta 98 
numeron kivääreissä perät niin 
helposti murtuvat, että oli käsketty 
käyttämään vain painettia . . . ”

#  * *
*

Hovisaamaja Kessler’in sanat 
Potsdamerrykmentin rekryyteille.

»Meidän täällä ollessa kokoon
tuneina, kalskuvat Idässä saksa
laisten miekat, jä  Saksan sotilaat 
puolustavat hengellään Saksan 
knnniata.

Todellakin on mieltä kohotta
vaa näinä aikoina, että taasen ve
rellä ja  raudalla todistetaan: Minä 
pidän sanani kuninkaalle ja  valani 
Jumalalle.

Ja nyt, Te nuoret rekryytit, tä
hän joukkoon Te nyt tulette ote
tuiksi sotilasvalanne kautta, lip
punne liehuvat aukikäärittyinä, 
tykkinne seisovat koristettuina; 
keisarinne on keskellänne ja  Ju
malanne silmät katsovat hiljaa ja  
vakavasti Teihin. Muutamien sil
mänräpäysten kuluttua on valanne 
tunkeva läpi pilvien kolmiyhteisen 
ja pyhän jumalan istuimen eteen."

Niin, se on tunkenut sinne Hä
nen istuimensa luo, ja  Aasian vali
tus samaten.

Yhtäkaikki on totta, että Juma
lan silmä yhäti katsoo maahan 
hiljaa ja  vakavasti. Sillä toisin se 
ei saata katsella, koska Hän on 
pyhä.

Hyvä »sivistyneille” kansoille, 
että niin on. Sillä jos  H än voisi 
toimia vihasta, silloin ei rauta eikä 
veri meitä pelastaisi.

Katso, kalliita antimia me levi
tämme maailmaan. »Sivisiystä” , 
»bristin uskoa” tarjoamme heikom
mille kansoille. Mutta ne ovat 
kiittämättömiä: Aasian sadannet 
miljoonat meitä kiroovat, niin kuin 
muitten maanosain miljoonat en
nen ovat tehneet.

Oi, jättäkäämme rauhaan kansa 
joka näyttää meitä olevan ylem
pänä lempeissä tavoissa, suvaitse
vaisuudessa, rakkaudessa rauhaan, 
tosi sivistyksessä. Kylliksi kau- 
van olemme sitä raadelleet. Sen
tähden että se ei meidän tavalla 
ole huolinut rakentaa suuruuttaan 
asevoimalla.

Avatkaamme selko selälleen 
temppeliemme portit. Kokoontu
kaamme sinne Laupiuden kasvo
jen eteen. Rukoilkaamme uudesta* 
syntymisen voimaa syntiin vajon
neelle maailmalle.

Tehkäämme sitten työtä. Teh- 
käämine työtä Hengen ja  Rakkau
den valtakunnan eteen maanpäällä, 
tehkäämme työtä lepäämättä.

Jean Boldt.

Ken
hfin oli?

Kiij, Pekka Ervast.

Kuinka minä olin onnellinen tois
sapäivänä —  sellaisia ajatuksia, sel
laisia tunteita! Se oli kuin ruso- 
hohteinen unelma. Mutta vielä tä- 
näinkin minä kuljen sen häikäisevässä 
valossa, melkein peläten herääväni 
tympeään todellisuuteen.

Ja seuvuoksi tahdon minä panna 
sen muistelman paperille, että se 
olisi siinä ikäänkuin tunnusmerkkinä 
vastaisten päiväin varalle, jos unelma 
peittyisi unhon hautaan. Sillä muu
ten voisi käydä niin, että minä en 
enään uskoisi sen todellisuutta. Ellen 
tässä maailmassa enään kohtaa 
abotti Rafaelia, niin hän muistelos
sani voisi pukeutua jumalaistarun 
mnotoön. . .

Se oli toissapäivänä kreivitär d’Ira- 
diera luona. Kreivittärellä oli tors- 
taivastaaaottousa. Niitä iltqja en 
Tflfllftinltafln laimiinLyö, sillä kreivi
tär on erinomaisen henkevä ja  miel

lyttävä emäntä, ja  hänen torstaivas- 
taanottonsa ei ole mikään ikävä 
»salonki;" päinvastoi nollaan aivan 
kuin perheen kesken. Vieraat ovat 
enimmäkseen samat: pieni seurue 
valistuneita miehiä ja  naisia. Kes
kustelu koskee politiikkaa, taidetta 
ja khjallisnntta, mutta enimmän 
kuitenkin uskontoa ja  siihen liitty
viä aineita. Kaikki olemme uskon
toon nähden olleet epäilijöitä —  tai 
totuuden etsijöitä, kuten olemme 
nimittäneet sitä, muutamat meistä 
ovat tutkineet hiukkasen spiritismiä, 
mutta siitä huolimatta emme ole saa
neet ratkaistuksi elämän ongelinata..

Niinpä niin, aluksi herätti sekä 
hämmästystä että hauskuutta, kun 
kreivittäremme viime torstaina heti 
kokoonnuttuamme korotti äänensä 
ja ilmaisi:

— Tänä iltana, ystäväni, saatte 
tehdä uuden tuttavuuden. Me 
olemme nyt niin kauvan panetelleet 
uskontoa, me olemme nyt niin kau
van laskeneet leikkiä näkymättö
män maailman salaisuuksista, etten 
luule kenenkään meistä pahenevan, 
jos nyt saamme nähdä ja  puhutella 
ihmistä, joka harrastaa niin hyvin 
toista kuin toistakin —  sanalla sa
noen: nuorta abottia.

—  Nuorta abottia —  alatteko 
tulla jumaliseksi, rouvani? —  kuu
lui ääni joukosta, mutta kreivitär 
virkahti heti leikillisesti:

—  Rakas parooni, jo  olisi aika 
niin hyvin teidän koin minunkin.

—  Mutta ken se sitten on? ute- 
livat useat tunkien emäntämme tuo
lin ympärille. Ja minä muistan niin 
hyvin salaperäisen — ja  samalla 
namua herättävän —  ilmeen hänen 
kasvoissaan, kon hän kertoi histo
rian siitä hämmästyttävästä tutta
vuudesta.

—  Hän ou aivan nuori mies, kak- 
sikymmentäkuusi tai kaksikymmen
täseitsemän vuotias kullakseni, — 
sanoi hän, — hän on aivan äsket
täin ilmestynyt tänne Pariisiin, ja  
nyt jo  on hänestä liikkeellä mitä 
omituisimmat huhut. Hän on pyhä, 
mutta siitä huolimatta oppinut mies, 
hän puhuu kaikkia kieliä ja  sano
taan olevan etevä matemaatikko. 
Tämä kuitenkaan ei ole parhainta 
— tai pahinta. Ajatelkaas, ystä
väni, hän parantaa sairaita, joita 
lääkärit ovat heittäneet, hän har
joittaa magnetismiä, hypnotismiä ja  
luoja ties mitä kaikkea —  niin, vie
läpä hänen väitetään seurustelevan 
kummitusten ja henkienkin kanssa. .

Viimeisiä sanoja lausuttaessa 
useimmat meistä eivät voineet pi
dättää pientä ivanaurua. Sateli 
sanasutkauksia ja  vaikea oli erolt- 
taa mitä sanottiin.

—  Luulenpa, että kutsutte mei
dät spiritistiseen istuntoon, rouvani!

—  Vielä vai, hän on kai noita 
satanisteja, jotka etsivät onneansa 
vetoamalla toisten tuhmuuteen . . .

=  Tai sano pikemmin »prinssi 
Lucio” itse . . .

—  Joutavia! Se on varmaan joka 
pappiparka, joka on auttanut jonkun 
vanhan, rikkaan tädin epäuskon 
eksymyksestä ja  palkinnoksi pääsee 
tuota pikaa kuuluisaksi. Olen näh
nyt sellaista ennen . . .

Minun on mahdoton muistaa mitä 
kaikkea sanottiin. En kuitenkaan 
tiedä, mikä lienee ollnt syynä siihen 
ettei leikinlasku sinä iltana tuntu
nut yhtä virkistävältä kuin tavalli
sesti. Ainakin minusta alkoi asema 
käydä kiusalliseksi ja  tuntui todel
lakin kuin jos ilma olisi kevennyt, 
kun herra d’Arinand, jota me kaikki 
suuresti kunnioitimme, puuttui pu
heeseen. Vanha maalari, joka sii
hen asti oli istnnnt ääneti ja  toti
sena, kysyi äkkiarvaamatta:

—  Mutta tunnetteko te sitten 
hänet, rakas kreivinna?

Hänen äänessään oli nuhdetta, 
joka heti sai toisten namun vaike
nemaan ja  pani kreivittären kohte
liaasti nyökäyttäen päätään vastaa
maan:

—  Vakavasti puhuen, ystäväni, 
hän on kaikin puolin kunnioitettava 
ihminen. Tahdoin ainoastaan huvit
taa teitä kertomalla mitä huhu tie
tää. Mutta minä olen todellakin 
itse kerran nähnyt hänet. Se oli 
herttuatar M:n luona- Tunnetteiian 
hänet? se nuori leski, joka aikoo 
mennä luostariin —  abotti Rafael 
oli siellä ja  selitti hänelle kauno- 
puheliaasti, että se olisi mielettömin 
teko, johon hän voisi ryhtyä. . .

— Mitäsanottekaan! — keskoytti 
joku äänellä, joka ilmaisi meidän 
kaikkien hämmästyksen, — eikö hän 
sitten olekkaan katolilainen, teidän 
abottinne?

—• Totta kai hän katolilainen on
— kiiruhti emäntämme vastaamaan,
— mutta sanoinhan että hän on 
eriskummallinen ihminen. Hän se
litti herttuattarelle, että hän menet- 
telisi pelkurimaisesti, heittämällä 
velvollisuutensa sisarena — tiedät

tehän että hänellä on pieni ihastut
tava 12 vuotias sisar . . .

— -Tuuri niin sanon minäkin —  
puuttui vanha maalari puheeseen, — 
se oli erinomaisen viisas neuvo, eri
lainen pappein neuvoja ylimalkaan 
ja ansaitsee senvuoksi sitä suurem
paa tunnustusta . . .

— Mutta ellen erehdy, on abotti 
nyt täällä, lisäsi hän kiiresti, kun 
askeleita kuului viereisestä # huo
neesta.

Siinä tuokiossa veti palvelija ovi- 
verhon syijään ja  ilmoitti:

—  Abotti Rafael.
Mitä toiset ajattelivat, kun vasta 

saapunut vieras kävi sisään, sitä en 
tiedä, mutta minut valtasi äkillinen 
väristys, aivan kuin näkymätön 
kohtalo uhkaavana olisi tullut vas
taani. Kerran ennen elämässäni 
olen kokenut samaa varistusta — 
silloin kun isäni kuoli ja  minulle 
äkkiä selveni, että uusi ajanjakso 
elämässäni oli alkanut. Matta le
vottomuuteni tällä toisella kertaa 
oli jos mahdollista suurempi — 
vaikka lyhytaikaisempi —  sillä minä 
en voinut selittää sen syytä.

Ja kuitenkaan nuoressa abotti 
Rafaelissa ei ollät mitään pelät
tävää Koko hänen olentonsa hen-
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Piltkanimitys „boksariliike",
jota eurooppalaisessa sanomalehdis
tössä yleisesti käytetään merkitse
mään eurooppalaisille vihamielistä 
liikettä Kiinassa, on peräti erehdyt
tävä. Kiinalainen nimitys on »I ho 
chuan", joka merkitsee „yhtyneiden 
isänmaanystävien liittoa  Tämän 
liiton muodostaminen on, knten Mi- 
nalaisolojen tarkoista tuntijoista myös 
entinen Saksan lähettiläs Kiinassa, 
M. v. Brandt, on huomauttanut, 
luonnollinen seuraus eurooppalaisten 
tiettävästä menettelystä kiinalaisia 
kohtaan eri aloilla. Me palaamme 
vastedes niihin syihin, jotka ovat 
aiheuttaneet mainitun liiton.

Tärkeä työväen- ja 
naiskysym ys.

Kirj. R osin a  W ette rh o ff.

Mr Louis Frank, naisasian ahkera 
ja  altis puoltaja Belgiassa, on lähet
tänyt eräälle täkäläiselle hengenhei- 
molaiselleen viimeksi julkaisemansa 
teoksen UAssarance Materndle. Ky
symys, jota siinä kosketellaan ei vielä 
ole päivän kysymyksenä meidän 
maassamme, mutta kun sillä kieltä
mättä on periaatteellinen merkitys 
voisi ehkä Mr Frank’in kirjan pää- 
sisällyksen kertominen ja sen sovit
taminen meidän oloihimme huvittaa 
lukijoita.

Jo muutamia kymmeniä vuosia ovat 
sosioloogit ja  lainsäätäjät väitelleet 
sopivammasta tavasta, millä lainsää
tämisen alalla voitaisiin suojella teh
taissa ja  työpajoissa työskenteleviä 
naisia ennen ja  jälkeen synnytyksen, 
ja  samalla valmistaa heille tilaisuus 
omistaa edes muutamia viikkoja vas
tasyntyneen lapsen hoitoon.

Useissa maissa on kysymystä ajettu 
jo  niin pitkälle, että on ryhdytty 
tuumasta toimeen. Sweitsille tulee 
tässä suhteessa se kunnia, että se 
on ottanut ensimäisen askeleen. Eräs 
siellä vallitseva laki 1 p:ltä tammik. 
1878 säätää: «Naiset eivät pääse 
työhön tehtaisiin, ellei ole kulunut 
yhteensä kahdeksan viikkoa ennen ja 
jälkeen synnytyksen. —  Heitä ei saa 
ottaa takaisin tehtaisiin ilman todis
tusta, että vähintäin kuusi viikkoa 
on kulunut synnytyksestä".

Tämä laki, joka tarkoitukseltaan 
on lääpeensä humaaninen, johtaa käy
tännössä melkein raakamaiseen jul
muuteen. Kun nim. laki säätää nais
työntekijälle kahdeksan viikkoisen 
levon, riistää se häneltä samalla hä
nen päiväpalkkansa, ja  kun ei ole 
pidetty huolta tämän vahingon kor
vauksesta, tuomitsee se hänet mel
kein ainaiseksi armottomaan hätään. 
Myöskin on Sveitsissä kokemus osot- 
tanut, että sitä tarkoitusta, jota lain
säätäjät ovat ajatelleet, harvoin saa
vutetaan huolimatta liittoneuvoston, 
kantoonien hallituksen ja  työntarkas- 
tajien kaikista vaivannäöistä. Useim
mat tehtaitten omistajat eivät pidä 
mitään huolta raskaana olevista työn- 
tekijättäristään, jonka vuoksi nämä, 
kun ovat pakotetut tekemään työtä 
elättääkseen itseänsä, koettavat kier
tää lainmääräyksiä ja  muutama päivä 
synnyttämisen jälkeen etsiä työtä 
tehtaissa, joissa ovat tuntemattomia.

Hollanti ja  Belgia (1889) sekä 
Englanti ja  Portugali (1891) ovat 
seuranneet Sveitsin jälkiä, ja yhty
neet tähän humaaniseen lainsäädän
töön. Myöskin Norja on erään lain 
kautta v:lta 1892 tähdännyt samaan 
suntaan, mutta paha kyllä näiden 
yllämainittujen maiden tavoin py
sähtynyt keskelle tietä; s. o. pakol
linen poissaolo työstä on pantu käy
täntöön, mutta vastaavan korvauksen, 
jdta puolsi eräs asiaa varten asetettu 
lakikomitca. ei onnistunut voittaa 
suurkäräjien suosiota.

Sitä vastoin on saksalainen lain
säädäntö näyttänyt täysin ymmärtä
vänsä sen loogillisen yhteyden, joka 
vallitsee) tehdastyökiellon ja siitä ai
heutuvan vahingon oikeudenmukaisen 
korvaamisen välillä. Saksalainen sai
rauden tapauksia koskeva työväen* 
vakuutuslaki (15 p:ltä kesäk. 1888) 
antaa naistyöntekijälle näet korvausta 
tämän kärsimästä tappiosta lainmää- 
räämänä poissaolon aikana, joka aika

ki päivastoin hyvyyttä ja  kärsiväl
lisyyttä ja  raahaa —  niin, kuinka 
voinen luoda kovan hänestä?

Keskikokoinen mies, jonka käy
tös oli luontevaa ja  hillittyä. Kas
vot säteilivät sisäistä iloa ja  va
kavuutta. Kun hänen katseensa 
sattui äimääni, oli kun päivänsäde 
oli minua lämmittänyt kuitenkaan 
huikaisematta. Oliko hän kaunis? 
Sitä en tiedä. Ken huomasi ulko
naisia piirteitä.

Nyökkäyksellä tervehdittyään 
koolla olevaa seuraa, kävi hän suo
raan kreivitär d’Iradiern tuolin Ino 
ja  sanoi kohteliaasti knmartaen:

— Anteeksi, ronvani, että myö
hästyin muutamia minuutteja; en 
voinut auttaa sitä.

Kesti hetkisen, eunenkain kreivi
tär ennätti voittaa hämmästyksensä 
tästä harvinaisesta tervehdyksestä.

—  Meidän piireissämme, rakas 
herra abotti, ei olla niin täsmällisiä 
kuin te näytte pelkäävän, vastasi 
hän sitten hymyillen ja  lausui toi
vonsa saada esittää hänet läsnäole
ville.

Minä luulen että abotti Rafael 
voitti kaikMen sydämmet. Aina
kin tantan ilmassa, että hän oli tol
lot vetovoiman keskipisteeksi. Muu

on määrätty vähintäin neljäksi vii
koksi synnytyksen jälkeen. Tähän 
toivotulla johdonmukaisadella toi
meenpantuun suojelusjärjestelmään 
on myöskin Itävallan (1885) ja  Un
karin (1884) lainsäädäntö yhtynyt. 
Liitteenä hajanaiseen katsaukseemme 
eri maiden lainsäädännöstä tässä asi
assa tahdomme julkaista Mr Frank’in 
numerojärjestykseen asettamat »toi
vomukset ja  periaatteet", (Vceux et 
principes) jotka muodostavat lopun 
hänen kirjassaan L*Assurance Mater- 
nelle. Ne kuuluvat suomennettuina: 

«I. Raskaana olevia naisia tulee 
estää ottamasta osaa tehtaan työhön 
kahtena viimeisenä viikkona ennen 
synnytystä.

H. Lapsivuoteessa olleita naisia 
ei saa ottaa takaisin tehtaisiin ja 
työpajoihin ennenkuin kuusi viikkoa 
synnytyksen jälkeen.

m .  Synnyttäjien tulee ennen ja 
jälkeen synnytyksen saada osakseen 
erityistä hoitoa; heitä on, mitä hoi
toon ja  apuun tulee, katsottava sai
raiden veroisiksi, ja  tulee heidän niin 
muodoin saada työhön kykenemättö- 
myytensä vaoksi korvausta, joka 
maksetaan joko sairasvakuutusrahas- 
toista tahi erityisistä kassoista lapsi- 
vuoteen avustamista varten (eäisses 
speciales d ’assurance maternelle).

IV . Vahingonkorvaukseen sisältyy: 
l :o  määrätty korvans kultakin päi

vältä, joka vastaa täyttä päiväpalk
kaa.

‘2:o kulungit lääkärinavusta ja  lääk
keistä,

3:o kulungit lapsen imettämisestä 
ja  varustuksista.

V . A . Sairasapu ja korvaus työ- 
hönkykenemättömyydestä annetta
koon synnyttäjille siihen päivään asti, 
jolloin ovat täysin terveitä ja  saavat 
palata tehtaaseen;

B. Lyhyin avustusaika olkoon kah
deksan viikkoa.f

VI. Jokainen tehdas ja työpaja, 
joka pitää naisia työssä pitäköön eri
tyistä luetteloa, johonka kirjoitetaan:

1:6 päivämäärä, jolloin tehtaasta 
on poistuttu synnytyksen tähden- 

2:o synnytyksen päivämäärä, jonka 
todistaa asianomainen siviilivirkamies, 
lääkäri tai kätilö.

3:o päivämäärä, jolloin tehtaaseen 
on palattu.

VH. Jokaiseen maakuntaan, lääniin 
tai departementtiin tai jokaiseen teh
dasalueeseen perustettakoon:

l:o  koti, johon otetaan raskaita 
naisia ja  pieniä lapsia.

2:o lapsivuodekoti (Maternite) tar
koitettu lapsivuodenaisten eristämistä 
varten.

3 :o majatalo parantuville, erittäin
kin naistyöntekijöille, jotka ovat 
päässeet lapsivuodekodista ja  joita 
koskee työkielto.

V ili. A. Naistyöntekijöitä tai syn
nyttäjiä varten perustetut sairasapu- 
rahastot antakoot yllämainittuihin lai
toksiin koko summan tai jonkun osan 
synnyttäjän ylläpidon kustannuksista.

B. Jos laitoksessa hoidettavalla 
naisella on vanhempia, lapsia tai sai
raalojen mies, joita hau ylläpitää 
tai auttaa, antakoon apukassa van
hemmille, lapsille, tai miehelle puo
let korvaussummasta koko siltä ajalta, 
joka kuluu lapsivuodevaimon hoitoon 
ja parantamiseen.

IX . A. Niiltä työpajoilta ja  teh
tailta, jotka joka päivä pitävät työssä 
enemmän kuin 50 naistyöntekijää 
vaadittakoon että perustavat lasten- 
seimen, joka ei saa olla enempää 
kuin 300 metriä tehtaasta.

B. Seimi voi olla yhteinen eri teh
taissa työskenteleville naistyönteki
jöille.

C. Naistyöntekijän sallittakoon aina 
imettää lastansa lastenseimessä.

X . Lapsivuodenaisten vakuutus 
perustettakoon aktuarististen tieteen- 
muotojen ja  periaatteiden mukaan. 
(On itsestään selvää, ettei nainen voi- 
saada apu^ synnyttäjien apukassasta, 
ellei hän ole jäsen siinä ja  säännöl
lisesti ole maksanut osansa ainakin 
kymmenenä kuukautena ennen syn- 
nyttämistään).

X I. Valtion rahallinen kannatus 
synnyttäjien ja pienten lasten turvaa
miseksi perustukoon naimattomilta 
miehiltä otettuun veroon, joka nimen
omaan tarkoittaa tällaisten erityislai
tosten menojen korvaamista. (Jatk.)

ten oli koko hänen olentonsa sel
lainen, ettei hän voinut näytellä 
sivuhenkilön osaa. Hänen paik
kansa oli kunniaistnin. Ja kuinka 
vaatimaton hän kuitenkin oli!

Kun esittely oli ohi, kääntyi hän 
meihin kaikkiin ykteisesti ja  länsin 
suurimmaksi hämmästykseksemme 
totisella, melkein sarallisella äänellä:

— Anteeksi, hyvä herrasväM, 
mutta minä näen kasvojenne ilmees
tä, että te olette puhuneet minästä 
ja  että te olette kuulleet niitä hu
huja, jotka, ikävä kyllä, ovat liik
keellä minusta ja  jotka osittain ovat 
vääriä, osittain liiotteltuja. Minä 
en harjoita magnetismia enkä hyp- 
notismiä ja  vielä vähemmän seurus
telen aaveitten kanssa. Tosi on, 
että minä tunnen muutamain yrtti
en parantavan voiman, jota lääke
tiede vielä ei ole keksinyt, matta 
mikään varsinainen tautien paran
taja minä en ole. Kymmenen vaotta 
olen elänyt Pariisissa tulematta huo
matuksi enkä tiedä, minkävnoksi 
momio nyt yhtäkkiä on kääntynyt 
minuun. Minä olen vähäpätöinen 
yksineläjä, joka lohdutan sairaita 
ja  väsyneitä ja  hoidan opinnoitani.

Nämä abotti Rafaelin sanat sai
vat meidät toisaalta hämillemme,

Merkillinen liika
Viime kuluneina vuosikymmeninä 

on aseilla eri aloilla tapahtunut 
henkinen herätys. Uskontohistori- 
allinen tutkimus on kääntänyt maa
ilman huomion alkuperäisen kristin
uskon puhtaaseen siveysoppiin, ja  
vertaileva uskontotiede on antanut 
aihetta kokouksiin semmoisiin, kuin 
oli Chicagon oskontokongressi, jo 
hon kokoontui maailman eri uskon
tojen edustajia sovussa ajatuksia 
vaihtamaan. Toiselta puolen tuo 
vähitellen tieteellistä arvoa voittava 
yliaistillisten ilmiöiden tutkiminen 
on omansa poistamaan materialisti
set epäilykset ihmissielun jatkuvasta 
elämästä kuolemaa jälkeen, toiselta 
puolen sosialistiset aatevirtaukset 
huuhtovat pois vanhat ennakkoluu
lot sääty* ja  luokkaerotuksesta ja  
raivaavat tietä uudelle käsitykselle 
rakkauden ja  yhteistyön pohjalle 
perustetusta yhteiskunnasta.

Mutta on liike, jota ehkä voisi 
sanoa henMsten virtausten lipun
kantajaksi, koska se osottaa kullekin 
niistä määrätyn paikkansa ja  yhdis
tää ne kaikki saareksi herättäväksi 
voimaksi: teosoofinen liike. Tämä 
liike puolustaa uskontoa uskotto
muutta vastaan ja  uskoa yliaistilli
seen tieteellistä materialismia vas
taan, mutta tahtoo samalla vapaan 
ajattelun ja  totuuden etsinnän so
kean uskon sijaan; se on veljesrak- 
kauden, suvaitsevaisuuden ja  sielun 
sivistyksen apostoli keskellä ahdas
mielisyyden ja  pintapuolisen sivis
tyksen maailmaa.

Kun Teosoofinen Seura perustet
tiin New*Yorkissa vuonna 1875, 
piirrettiin sen tunnuslauseeksi: »ei 
ole uskontoa totuutta korkeampaa” 
ja  Seuran päätehtäväksi määrättiin 
perustaa yleisen veljeyden ydin, niin 
että jokainen rehellinen totouden- 
etsijä, olkoon mitä kansaa tai rotua 
tai uskontunnustusta tahansa, pääsisi 
sen jäseneksi,' kunhan vain hyväksyi 
yleisen veljeyden aatteen, koska 
vapaa totuuden etsintä on mahdol
linen ainoastaan veljeyden pohjalla. 
Totuuden etsintä tapahtuu eri tietä 
myöten. Toiset tutkivat vertailevaa 
uskontotiedettä, etenkin itämaalaista 
viisautta, toiset vielä tuntemattomia 
luonnonlakeja ja  ihmisen salaisia 
voimia; kaikkia yhdistää nsko ihmi
sen henkiseen kehitykseen ja  hänen 
siveelliseen elämäntehtäväänsä.

Oltuaan pieni siemen, joka istu
tettiin amerikkalaiseen maaperään, 
on teosoofinen liike kasvanut suu
reksi, lehteväksi puuksi, jonka ok
sat luovat viileän varjonsa miltei yli 
koko maailman. Teosoofisia yhdis
tyksiä on perustetta miltei kaikkiin 
maihin ja  niiden vaikutusvalta kas
vaa kasvamistaan siveellisellä ja 
uskonnollisella alalla, sillä teosoofi
nen kirjallisuus yhä lisääntyy ja 
syventyy.

Vuosisata on kohta umpeen ku
lunut ja  vasta viime aikoina on teo- 
soofisen liikkeen vaikutus ulottunut 
SuomeenMn. Jos täällä paremmin
kin vielä koin manalla oivallettaisiin 
tuon liikkeen snnremmoisnns ja  
herättävä voima, koituisi siitä epäi
lemättä kansallemme henkistä voit
toa. Pieni kansa, joka ei sauna 
luo aineellisen edistyksen alalla, on 
kutsuttu syventämään omaa siveel
listä tajuntaansa ja  laajentamaan 
älyllisiä näköalojaan.

Pekka Ervast.

Teosoofisella Seuralla on nyky
ään lähes 500 haaraosastoa eli loos- 
hia maapallomme kaikissa äärissä. 
Sen pääpaikka on Adyarissa, Madra
sin etukaupungissa Itä-Indiassa. 
Adyarissa on arvokas teosoofinen 
kirjasto, joka käsittää enemmän kuin 
12 tuhatta teosta kaikilla Melillä, 
niitten joukossa lukuisia, etenkin 
sanskritinkielisiä käsikirjoituksia.

Näyttelyn aikana, kesäkään lo
pulla, pidettiin Pariisissa munn 
muassa kansainvälinen teosoofinen 
kongressi, johon otti osaa edustajia 
Englannista, Hollannista, Belgiasta, 
Espanjasta, Italiasta, Venäjältä. Ame
rikasta ja  Indiasta. Esitelmiä pidet
tiin »Vanhanajan tähtitieteestä", ja  
-Ihmisen älyllisestä ja  henkisestä 
luonnosta," Rouva Annie Besant

toisaalta vaikuttivat ne vapautta- 
vasti miehevällä suoruudellaan. Minä 
tunsin kuinka ne leijailivat sydäm- 
meeni ja  valloittivat sen. Kenkään 
ei enään ajatellut pilantekoa ja  läm- 
minsydämminen emäntämme lausui 
— melkein nöyrästi:

— Abotti Rafael, teidän puheen
ne saa minut häpeään. Minä olin 
todellakin niin ajattelematon, että 
äsken rupesin huhujen häijyn hen- 
gettaren tulMtsijaksi. Ellei arvoisa 
ystävämme, herra d’Armand, olisi 
esiintynyt puolustajananne niin olisi 
kunnianne kenties tallat tahratuksi 
naisen varomattomista sanoista

Tässä huomautti rehellinen vanha 
taiteilija, että kreivitär kainoudes
saan unohti, että hän itse korjasi 
aikaisemmat lausuntonsa kertomalla 
käynnistään herttuatar M:n luona, 
jossa hän tuli tuntemaan herra Ra- 
fael’in.

Kreivitär oli vastaamaisillaan, 
kun nuori abotti taas virkkoi tyy
nellä, miellyttävällä äänellään:

—  Älkää tuntoko ininaa väärin, 
sanoi hän, — minä en soinkaan 
ole arka personallisesta kunniastani 
mutta minä rakastan totuutta. Seu
raelämän vaatimukset ovat minulle 
kokonaan vieraat, enkä voi esittää

piti esitelmiä seuraavista aineista: 
»Vanha ja  uusi tiede", »Teosoofisen 
seuran asema maailmassa» ja  »Miksi 
teosoofiset opit ovat tosia."

Helsingissä on olemassa teosoo
finen lainakirjasto, joka perustettiin 
tammiknnssa v. 1897. Kirjasto kä
sittää noin 600 nidosta, parhaasta 
päästä ruotsin- ja  englannin Melistä 
teosoofista kirjallisuutta. Se sijaitsee 
Undenmaankadnn 25:sä ja  on avoinna 
yleisölle tiistaisin ja  lauantaisin k:Io 
72 7— 8 j. p.p.

P a l j e
jonka työväen- ja  raittiusasian 
mielenosotoskokouksessa Helsin
gissä 1 p. toukokuuta tänä vuonna 
piti Jean Boldt. *)

Kansalaiset!
Päivä, jona olemme kokoontuneet 

tänne, on vapautuksen päivä. Kau
ran oltuaan jäitten peitossa, alkavat 
kevätlaineet taas karkelonsa, maa jäl
leen pukentua vienoon vihreään.

Kuitenkin on olemassa meriä, meriä 
mahtavan aavoja, joiden jääkahleet 
eivät sula; laajoja maita, jotka jäävät 
ennalleen valkeaan kuolinvaippaanBa.

Minun asianani ei voine olla kuvata 
Teille sitä tilaa, joka kaikissa maissa 
on yhteinen yhteiskunnan syvimmille 
kerroksille. Sillä te tiedätte että niissä 
yhteiskuntakerroksissa on monta, jotka 
tänäkin talvena ovat nähneet viina kur
jissa hökkeleissä, monta joilla ei ole 
ollut leipää nälkäisille lapsille —  mai
nitakseni ainoastaan tämän seikan 
tosiasiain synkästä moninaisuudesta —  
rikkauden, arvon ja ylellisyyden viet
täessä juhlia kivenheiton päässä.

Aikomukseni oli kuitenkin puhua 
Teille vasta heränneestä toivosta —  
toivosta, joka on alkanut levitä suur
ten kaupunkien kurjimpiin syrjäkujiin 
asti, vasta heränneestä toivosta, joka 
saa epätoivoon joutuneet miehet ja 
naiset nousemaan, toivosta joka antaa 
sorretun ja nöyryytetyn hengittää.

Tarkoitan sosialismia.
Mutta knn toivo herää raatajain 

joukoissa, mitä sanotaan yhteiskunnan 
kukkuloilla?

Kristillisen kirkkomme korkein mies. 
sen arkkipiispa piti mnntamia päiviä 
sitten juhlat puolelle sadalle papille 
ja  muille valtaa ja  rikkautta omista
ville miehille. Kun paisti oli syöty 
ja tavanmukaiset maljat juota puhui 
hän herkullisen aterian kestäessä muun 
muassa siitä maailmankuvasta, jonka 
Lnoja teki aikojen aamunkoitteessa. 
Hän kiitti nöyrimmästi niitä maallik- 
kovieraita, jotka olivat kunnioittaneet 
hänen juhlaansa ja  lansni lopuksi pa
peille maan maassa:

«Ohut on se kuori, joka ympäröi 
tätä maapalloa ja  pidättää niitä tu
hoa tuottavia elementtejä, jotka piile
vät sen sisimmässä, mutta eipä ole 
lujempi sekään järjestelmä, joka ny
kyhetkenä sivistysmaissa pitää koossa 
vastustavia voimia. Sosialismi kulkee 
eteenpäin tulipunaisin lipoin, kasvaa 
ja  järjestää rivinsä yhä enemmän, 
eikä ole olemassa sitä voimaa, joka 
voisi ohjata sen oikeaan. • Yksipuoli
set vaikuttimet yllyttävät tätä liikettä, 
mutta Suomenkansan asema on tässä 
suhteessa parempi kuin kenties min
kään maun kansan. Lailla on maa 
rakennettu ja on vastakin rakennet
tava, emmekä me epäile ettemme 
voisi hillitä niitä vähäpätöisiä ainek
sia, mitkä meillä ovat alkaneet vai
kuttaa negatiiviseen suontaan.

Tärkeä on pappissäädyn tehtävä. 
Uskonnon, siveellisyyden, tiedon, tu 
tuen ja  kasvatuksen suuria aatteita 
on mädän lähinnä valvottava, ja  me 
koetamme uskollisesti tehdä sen. Me 
toivomme vielä päivän koittaessa saa
vamme tuntea suorempaa iloa koin 
menneinä aikoina".

Ajatus suuntautua näistä sanoista 
ja  lasien helinästä siinä loistavassa 
juhlassa Jordanin rannoille. Emmekö 
melkein näe Hänen, ihmisenpojan, 
liikkuvan siellä viheliäisten ja  sorret
tuni, nälkäisten, alastomana ja  spita- 
listen keskellä. Hänen sanansa kai
kuvat meille kahden vuosituhannen 
takaa, peloittaviua totisuudessaan:

*) Muutamia kohtia heitetty pois.

ajatuksiani siinä muodossa, johon 
teidän piireissä on tototta. Matta 
minä olen tehnyt surettavan koke
muksen, kokemuksen, joka koskee 
teidän kantaanne kirkkoon ja  ns- 
kontoon nähden. Teidän silmissän
ne on luonnotonta j’a epäilyksen 
alaista, jos ihminen ei ole epäilijä 
ja  pilkkaaja. Te olette älykkäitä 
miehiä ja  naisia ja  te olette ulkona 
maailmalla oppineet halveksimaan 
uskoa, jonka sanotte olevan vain 
nnijuomaa sivistymättömille ja tie
tämättömille. Minkätähden? Koska 
te väitätte ettette ole missään näh
neet toteutuneena sitä elämää, jota 
niin mahtavasti saarnataan ja  vaar- 
nataan . . .  Matta se on erehdys. 
Ja syvällä sisimmässänne tunnette 
te paljaan ajallisen elämän epätoi
voisen tyhjyyden. Te sanotte etsi
vänne totuutta, mutta ette löydä 
sitä mistään. Te olette oikeassa. 
Te ette ole sitä löytäneet, ja  minä 
sanon teille, te ette milloinkaan tule 
sitä löytämään — sillä keinoin, 
sillä teidän etsimistapanne on väärä. 
Te etsitte todellisuutta harhakuvain 
keskeltä, te haette näkymätöntä ai
neellisista esineistä, te hapuilette 
todellista elämää sieltä missä se ei 
milloinkaan ole tavattavissa. Ja

»Minä isosin, ettekä minua ruokkineet 
minä jaooein ettekä minua jaottaneet;

olin onto ettekä minua huonee
seen ottaneet; alastoin ettekä minua 
vaatettaneet; sairas ja  vankina, ettekä 
minua oppineet".

Veljeyden ja  oikeuden tunteet ih
misten kesken ovat aikakausien ku
luessa kasvaneet ja  voimistaneet saar
ten uskontojenkin vaikutuksesta. Se 
nalfötranta, joka on sosialismin perus
teena, johtua monessa suhteessa niistä 
opeista, joita pnusepänpoika Galileasta 
saarnasi. Kun väärentämättömän kris- 
tillisyydenhenki herättää kaihon pa
rempaa ja  oikeudenmukaisempaa yh
teiskuntajärjestelmää, on se henki luon
teensa mukaan johtava sosialismiin, 
kommunismiin tai muihin sensuuntai
siin liikkeisiin. Panivathan ensim
mäiset kristityt toimeen tasajakoisnu- 
den keskuudessaan. Katsokaa, minkä 
kuvan »apostolien teot" antavat hei
dän elämästään: «Ja niiden paljou
dessa, jotka nskoivat, oli yksi sydän 
ja yksi sieln, ei myös kenkään heistä 
sanonut mitään omaksensa, kuin hä
nellä oli, vaan kaikki olivat heillä 
yhteiset. Eikä myös ollut yhtään 
tarvitsevaa heissä; sillä niin monta, 
joilla pellot tai huoneet olivat, ne he 
myivät ja  toivat myytyin hinnan ja 
panivat apostolitten jalkain eteen: ja 
jokaiselle jaettiin niinkoin kukin tar
vitsi".

Ja missä onkaan selvempiä sanoja 
vallitsevia yhteiskunnallisia epäkohtia 
vastaan kuin useiden kristityin kirk
koisäin kirjoituksissa? »Kaiken oi* 
kenden makaan pitäisi kaiken olla 
kaikkien omaa. Se on vääryys, joka 
on luonut yksityisen omaisuuden", 
kirkkoisä Clemensin sanat. »Luonto 
on asettanut yhteisyyden; yksityinen 
omaisuus on oikeudetonta anastusta", 
kirkkoisä Ambrosiuksen sanat. Kirk
koisä Chrysostomus sanoo: »Parempi 
olisi että omaisuus olisi yhteistä".

Ihmisistä, jotka eivät tunge asian 
ytimeen, on nykyisen kirkon tuomit
seminen, väärin kyllä, sen suuren us
konnonkin tuomitsemista, jota kirkko 
sanoo edustavansa. Vuosituhansien 
historia tuskin kamminkaan tuntee 
ihanampaa, kirkkaampaa nndistaja- 
olemusta kuin oli juutalainen pnuse
pänpoika. Millolnkapa olisi vääryy
den ja  sorron hylkäämistnomio laa* 
sutta vaikuttavammin ja ylevämmin 
kuin hän sen teki?

Koitonkin pysyvät ne, jotka mei
dän päivinämme taistelevat sorrettuin 
asian pnolesta, enimmäkseen välinpi
tämättöminä, ellei vihamielisinä tälle 
ihmisyyden, kaikkein kärsiväin ja  ma
sennettuni apostolille.

Jos me tänäin olemme kokoontu
neet tänne tuhatmäärin oikeuden ja 
ihmisyyden nimessä, niin on paikal
laan että me maistelemme Häntä, 
joka senvuoksi että Hän vastusti ole
vain olojen nurjnntta naulittiin ristin
puuhun. Hänen oppinsa ovat nyt sen 
kirkon ristiinnaulitsemat, joka ulko
naisesti edustaa Häntä. Matta Hänen 
väärentämättömistä sanoistaan on vuo
sisatain kuluessa vuotanut kaihoaviin 
mieliin vapantnksenbenki, joka on nh- 
maillut enimpääkin koin kidutuspenk- 
kiä ja  roviota. Vapaina siitä vie
raasta kuonasta, johon Hänen oppe
jaan on kahlehdittu, antavat ne untta 
voimaa niille, jotka tahtovat ajaa ih
misyyden asiaa.

Sosialismi ja  Natsarealaisen opit 
ovat molemmat kasvaneet samasta 
juuresta. Ken ei tuntisi nöyrää kun
nioitusta niitä kumpaakin kohtaan; ne 
ovat kultaisia hedelmiä ihmiskunnan 
kevätpnussa.

Joulu-viinat.
Köyhän niememme asukkaat ot

tavat taas vastaan muistorikkaan 
oulujuhlansa, tahtovat taas juhlia 

ja  iloita, vaikka kuinkakin synkältä 
näyttää uuden vuosisadan saras
tava aamunkoi.

Joulujuhla seisoo oviemmeedessä 
meidän valmistuessamme kaikki 
kuntoon suurinta juhlaamme var
ten.

Tavallista, melkeinpä välltämä. 
töntä on, että joulujuhlina hankkii 
jokainen kotiinsa mitä suinkin voi 
saada, mutta unohtaa usein tuon

mitenkin vaadittaisiin teiltä vain 
lientä ponnistusta voidaksenne se- 
oittaa ongelman. Teillä on itsel- 
anne kädessä kynttilä, joka voisi 
valaista tienne, omassa hengessänne 
mlee avain, joka voisi avata teille 
«otuuden pyhätön ovet. Eikö olisi 
viisampaa sytyttää kynttilä kuin 
lapoilla pimeässä, ja  etsiä todelli
suutta siitä ainoasta, niistä se on 
öydettävissä: näkymättömästä?

Abotti Rafael vaikeni, mutta 
renkaan ei vastannut sanaakaan. 
Heidän piirissämme ei oliot alaku- 
oisnntta, matta me olimme kaikM 
lämmästyksissämme: ei kenkään

ollut milloinkaan puhunut meille 
niin suoraa Meitä. Sitäpaise se tnli 
niin äkMar vaarnatta. Abotti kat
sahti seuraa ja  jatkoi pahettaan 
meidän knnnnellessa jännitetyllä 
tarkkuudella.

—  Elämä on liian lyhyt —  alkoi 
iän hymyillen — tuhlataksemme 

sitä tyhjään Iörpötykseen. Tahdon 
senvuoksi sanoa teille suoraan, mitä 
näen ja  ajattelen. Ei kenkään teistä 
ole onnellinen, sillä te ette elä to
dellista elämää. Te etsitte huvituk
sia ja  nautintoja, te etsitte känni- 
ata ja  rahaa, te kaiutatte ajan yhtä 
älykkäällä koin tyhjänpäiväisellä

ensimmäisen —  joulurauhan  — 
häätää sen ulos kylmään pimeään 
yöhön.

Joulurauhan ajaa moni maamme 
nainen ja  mies pois kodistaan sekä 
muuttaa rauhan raakuudeksi.

Minkätähden?
Väkijuomain tähden —  joulu

viinojen tähden. Ikivanhoista ajois
ta on kansamme muistanut varus
taa jouluiksoen väkiviinaa juopuak- 
seen ja  pitääkseen «joulukekkeriä" 
sekä iloitakseen viinan vaikutta
mana.

Riemua, iloa, rohkeutta ja  juh
latunnetta tuovat jouluviinat kotei
hin, mutta —  —  —  jo  aattoiltana 
saattaa riemu muuttua murheeksi, 
ilo ikäväksi, ja  suuri rohkeus ma
sentuu, katoaa, on vaan hetkellistä 
hehkuvaa kiihkoa, jonka sai aikaan 
väkiviinat.

Vieläpä voi seurata mitä surul
lisimpia tapahtumiakin jouluviino
jen  tähden, yksinomaan niiden 
tähden. —

H yvä lukija!
Tuntenet kyllä hyvin, mitä kat

keruutta jouluviinat tuottavat rau
halliseen kotiisi, aavistat jo  var
maan, kuinka synkäksi muuttuu 
jouluyösi, kun tiedät että viholli
sesi —  omat himosi —  väijyvät 
sinua, ja  sinä niiden saastuttamana 
et voi tehdä muuta kuin rakastaa 
niitä, langeta paheessasi yhä sy
vemmälle.

Nouse ylös, etkö näe ,että ne ovat 
virvatulia, jotka vilkkuvat sinulle 
toivojesi taivaalla, että ne ovat har
hakuvia, joita jäljittelemällä kadotat 
sen jalon itsessäsi, joksi sinä syn
nyit.

Tee vakava päätös luopua hi- 
mojesi palveluksesta, älä ystäväni 
hanki jouluviinoja, vaan jätä pois 
joulurauhasi häiritsiä ja  vietä per
heessäsi raittiita joulujuhlia.

Hoitse silti, sinä voit sen tehdä 
ilman kiihoitusaineitakin, sinä voit 
iloita jo  siitäkin, että olet voitta
nut itsesi, jättänyt jouluviinat os
tamatta. —

Alkaessamme uutta vuosisataa 
seiskaamme suorina ja  selvinpäin, 
päättäkäämme olla raitis ja  siveel
linen kansa, jättäkäämme pois nnot 
siveettömyyden alkuunpanijat— al
koholi-juomat —  ei ainoastaan jou 
lujuhlina, vaan koko tulevana ai
kakautena. Köyhä maamme on 
silloin laulava rikkaana, raittiiden 
tyttärien sekä poikainsa kera: “Maa 
isäinmaamme Suomenmaa, soi sana 
kultainen. . . "

Raittiina ja  siveellisenä on Suo
men kansa voittava vapautensa.

Siis pois sellaisten paheitten har
joittaminen, jotka surmaavat kan
samme henkistä ja  ruumillista ke
hitystä.

Jos rakastat maatasi ja  olet tä
män kansan lapsi, näet tämän sor
tuvan ja  vaipuvan alemma ja  alem- 
ma muiden ahdistamana, muun mu
assa juoppous-paheen ahdistamana, 
miksi viivyttelet sitte päätökses
säsi?

Päätä heti toimia maasi hyväksi 
ja  muista aivan ensiksi että pysyt 
raittiina.

Silloin voit luottaa itseesi, sil
loin voi toisetkin luottaa sinuun. 
Hylkää siis jo  jouluviinasi tänä 
vuonna ja  vietä raittiit joulut, jo l
laiset kuuluvat siveelliselle kan
salle. Älä tahraa mainettasi, vaan 
pysy raittiina, sodi ja  kieliä itsesi!

Viktor Kosonen.

Prokuraattorivirastolle jätettiin 
keväällä v . 1898 näin kuuluva kir
joitus:

K e isa r illis e n  S u o m e n  S e n a a 

tin  P r o k u ra a tto r il le .

Herra Prokuraattorilta anon minä 
toimenpidettä sen jäijeltelysysteemin 
poistamiseksi, joka prostitntsionin 
suhteen on panta maassamme toimeen.

keskustelulla. Ja todellinen elämä 
kulkee ohitsenne teidän huomaa
mattanne sitä. Jos se joskus kos
kettaa tätä, jos teitä kohtaa joko 
suru, sanokaamme jonkun rakkaan 
henkilön kuolema, kova tanti tai 
omaisuutenne menettäminen, silloin 
joudatte epätoivon valtaan ja  olette 
menettämäisillänne järkenne . . .

Hyvä Jomala! Ja mikä autuas 
kuitenkin onkaan varattuna jokai
selle meistä, mikä elämä runsasta 
riemua samasta iltaan! Usko teiltä 
puuttuu —  se ivaamanne usko. 
Ihminen ei voi elää uskoa vailla; 
hän kaihoaa sitä, hän janoo sitä, 
hän nääntyy sen puutteessa, hän 
etsii sitä tietämättäänkin . . .

Hänen äänensä värisi liikutuksesta 
Se oli koin rakastavan isän varoi
tusta, ja  minä olen varma siitä, 
ettei kukaan epäillyt hänen sanaan
sa totuutta. Hän herätti vastus
tamatonta luottamasta, oli koin me 
olisimme saaneet hänen voimaansa 
ja  tulleet osallisiksi hänen uskos
taan.

—  Ja se usko — jatkoi bän — 
josta minä puhun, ei ole monimut
kaista jumaluusoppia, vaan se yk
sinkertainen usko, joka teillä oli 
lapsuudessanne —  usko hyvän eh-
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Että tämä jäxjestelysysteemi on 
vastoin kaikken ihmisyyden yksin
kertaisimpia käskyjä, että sen vaiku
tus repii alas, mitä yhteiskunta kas
vatuksen ja  opetuksen kautta tahtoo 
istuttaa parasta nousevaan nuorisoon, 
siitä ei saata olla yhtään epäilemistä. 
Mutta yhtä selvää ja yhtä usein huo
mautettua on, että se valtiolaitos, 
joka tämän järjestämisen kautta on 
perustettu, on kauttaaltaan ja  ehdot
tomasti lainvastainen.

Yksityisen rikoksesta kohtaa vas
tuunalaisuus yksityistä, mutta kun 
yhteiskunta luo laitoksen, jonka 
kautta prostitutsioni saa valtion hy
väksymisen leiman, ja  jonka perus
edellytyksenä on, että luokka kans
saihmisiä suunnitelman mukaan uhra
taan muiden himoille, silloin on kur
juus korotettu yhteiskuntaa johtavaksi 
laiksi ja  kokonainen kansa tullut vas
tuunalaiseksi siitä, mitä moinen laitos 
tuottaa ei ainoastaan nykyiselle, vaan 
myöskin tuleville sukupolville.

Niin ollen on itsestään johtuva se 
järkkymätön luottamukseni, että Te, 
herra Prokuraattori, virkanne korkeit
ten vaatimuksien ja vannomanne va
lan edessä ette kieltäydy noudatta
masta sitä vetoamista,- joka ylläole- 
vassa Teille on tehty.

Siinä tunnossa ja  vakaumuksessa’ 
ettei saata olla olemassa mitään val- 
tiopolitiikkaa, korkeampaa ja  järjelli- 
sempää kuin se, joka alistan noudat
tamaan sitä, mikä on iankaikkisesti 
oikeaa, siinä vakaumuksessa minä ve
toan Teihin, herra Prokuraattori, tässä 
asiassa. Ainoastaan sellainen poli
tiikka voi auttaa yhteiskuntia edisty
mään ja  antaa tuleville sukupolville 
parempia edellytyksiä kuin ne lohdut
tomat olot, joille nykyinen polvi on 
saanut rakentaa.

Minusta näyttää omituiselta, ettei 
enemmän tehdä sellaisen, vähemmin 
särkyneisyyttä sairastavan ajan edis
tämiseksi, kuin missä me elämme. 
Tunnemmehan raskaasti kyllin epä- 
soinnun omassa elämässämme ja  syy- 
nälaisuudessamme, eikö meidän sitä 
enemmin tulisi tehdä kaikki voita
vamme paremman kohtalon valmista
miseksi sille polvelle, joka on ottava 
perinnön meidän jälkeemme.

Suomen lääkärisen» on koettanut 
antaa jäljestetylle prostitutsionille 
tnkensa terveyshoidollisessa katsan
nossa, mutta Liitän sen antaman mie
tinnön tämän oheen todisteeksi, että 
prostitutsionin jäljestäminen tältäkin 
kannalta on hyljättävä, ja  rohkenen 
väittää, että lääkärisen» itsekin olisi 
mietinnöstään tehnyt tämän johtopää
töksen, jos se olisi tahtonut noudattaa 
tieteellisyyden vaatimuksia. Oheen 
Iiittetty arvosteleva tarkastus („Pros- 
titutsionin järjestäminen ja lääkäri- 
seura". Ylipainos „Humanitaasta“ ) 
taijoo enemmän kuin tarpeeksi todis
teita sanomamme totuudesta.

Yhteiskunnan toimivaltaa ryhtyä 
toimenpiteihin, ankarimpiin, veneeris
ten tautien vastustamiseksi ei kukaan 
ole koskaan kieltänyt, mutta kun 
nämä toimenpiteet valitaan niin, että 
ne polkevat yksinkertaisimman oikeu
den- ja  kohtuudentunnon jalkoihinsa, 
ja  yhtäkaikki menevät tarkoitukses
tansa harhaan, niin joutuu itse asian 
luonnosta, että sen täytyy herättää 
vastaanpanoa.

On kuitenkin olemassa keinoja, jo i
den kautta yhteiskunta voi suoraan 
lähetä prostitutsionin järjestämisellä 
tarkoitettua päämäärää, hallitusmah- 
tien polkematta ihmisarvoa ja  oikeutta 
jalkoihinsa. Että yhteiskunta sen 
ohessa välillisesti voisi tehdä paljon 
kysymyksessä olevan päämäärän saa
vuttamiseksi, on itsestään selvää. 
Yleinen etu vaatii, että ne keinot, 
jotka tässä voivat tarjoutua, otetaan 
vakavasti punnittaviksi. Nykyisen 
järjestelmän voimassapitäminen ei 
missään tapauksessa ole mahdollista.

Mistään tosiasia» huomioonotta- 
muudesta, kuten on väitetiy, hyök
käykset prostitatsionin järjestämistä

vastaan eivät johdu. Ne johtuvat 
päinvastoin halusta nähdä todellinen, 
tosiolojenmukainen politiikka toimeen
pantuna myöskin yhteiskuntien asi
oiden johdossa. Terveen järjen ni
messä ja sen vuoksi että se niin 
vaatii, prostitutsionin järjestäminen 
on poistettava.

Helsingissä, 30 p. huhtik. 1898.

Jean Boldt.
Toimittaja.

Tämän vuoden keskivaiheilla jä 
tettiin prokuraattorille uusi kirjoi
tus samasta asiasta. Otamme tähän 
toistaiseksi ainoastaan alkusanat:

» K e is a r il l is e n  S u o m e n  S e 
n a a tin  P ro k u ra a tto r ille .
Siihen katsoen, että herra Proku

raattorin puolelta ei ole annettu mi
tään päätöstä sen kirjoituksen joh
dosta, jonka minä, enemmän kuin 
pari vuotta sitten, jätin herra Pro
kuraattorille, anoen toimenpidettä jär
jestetyn prostitutsionin poistamiseksi, 
saan minä, koska jo  niin pitkä aika 
on kulunut siitä, kun mainittu kirjoi
tus jätettiin, pyytää asiaan kuuluvaa 
päätöstä sen johdosta.

Helsingissä 2 p:nä kesäk. 1900."

Jean Boldt.

Taistelu vivisektsionia 
vastaan.

»W ir dienen immer der 
Menschheit, wenn wir der 
Menschlichkeit dienen," 

Goethe.

Yksi puoli eläiiisuojelaspyrinnöis- 
sä, jota vasta viime aikoina on meillä 
huomioon otettu, on taistelu vivisekt
sionia vastaan. Tätä taistelua käy
dään ulkomailla jo  useissa paikoin 
suurella pontevuudella, ja  muuta 
mia vuosia sitten perustettiin maail
man liitto, jonka tarkoituksena 
on vastustaa »tieteellistä" eläin
rääkkäystä ja  saattaa ilmi, kuin
ka kauhea vivisektsioni itse asiassa 
on. Etenkin Saksassa ja  Englannissa 
on tapahtunut lnkoisa yhtyminen tä
hän liittoon, ja  sillä on jäseniä kaikista 
ammateista ja  säätytaokista, alkaen 
ruhtinaista ja  ministereistä, ajatteli
joista ja  runoilijoista, yksinkertaiseen 
porvariin ja  työmieheen. Eteviä lää- 
käreitäkin on yhtynyt tähän liikkee
seen.— Seuraus eläinvivisektsionista 
on tao lääkärien kesken yhä taval
lisemmaksi tullut tapa tehdä kokeita 
myös ihmisiin nähden. Lääketie
teellinen kirjallisuus on tulvillaan 
selontekoja tämmöisistä kokeista, joi
ta niiden toimeenpanija kylmästi 
esittää, mutta jotka ovat omiansa 
kaikissa tunteen ihmisissä herättä
mään hämmästystä.

Kuuluisa anatoomi Josef H yrtl 
sanoo:

»Minua todellakin inhottaa kaikki 
eläinrääkkäys . .  . Tappakaa se, joka 
teitä vahingoittaa, mutta säästäkää 
kaikki muu. Väkevämmän oikeutta ei 
inhimillinen yhteiskunta ole keskuu
dessaan kärsinyt, eläimiä kohtaan sitä 
yhä harjoitetaan. . .  Tieteellisiä eläin
rääkkäystä vastaan on kynäni alati 
taistellut. Ja minua todellakin ilahut- 
taa, että taisteluni noita tohtorinhat
tuun paettuja kiduttajia vastaan ei ole 
oliot turhanpäiten."

Eulenburg (joka ei periaatteen 
kannalta vastasta vivisektsionia) 
myöntää kuitenkin:

»Tieteeltä ei puutu työintoisia mie
hiä, jotka eivät voi ratkaista vähäar- 
voisimpiakaan kysymyksiä muulla ta
voin, kuin tappamalla joukotta» sam
makoita, kaniinejä tai vieläpä koiriakin.

«lottoinaan valtasuuruuteen . . .
Älkää hämmästykö; se oli lapsuu
tenne usko, ja  se on ainoa usko, 
joka voi tehdä ihmisen onnelliseksi.
Te sanotte: kokemus! Mikä koke
mus? Te ette ole tehneet sellaista 
kokemusta, joka kieltäisi hyvän.
Vai eikö se ole hyvää, joka työntää 
tikarin omaan itsekkäisyyteemme?
Oi, meidän ei tule sanoa: sen ja  sen 
näköinen on hyvä oleva, vaan mei
dän on etsiminen sitä omasta po
vestamme. Siellä se on. Sieltä te 
löydätte sen, ja  sieltä se pääsköön 
ilmoille. Te olette sen tarpeessa.
Ettekä ainoastaan te itse, vaan tei
dän lähin ympäristönne on sen tar
peessa, koko maailma odottaa niitä 
ihmisiä jotka täyttävät velvollisuu
tensa rakkaudessa. Teidän elämän
tehtävänne on uskoa hyvää itses
sänne. On olemassa tuhansia jotka 
näkevät nälkää jokapäiväisen leivän 
puutteesta, on olemassa tuhansia 
kellarikerroksissa, ullakkohuoneissa, 
vankiloissa, jotka isoovat ystäväl
listä ja  lempeätä sanaa —  niin, 
kenties teidäi^ omassa ympäristös
sänne on henkilöitä, joita olette lai
minlyöneet rakastaa ja  palvella —  
oi, kaikki teidän oma kärsimisonne j^uuden . . . ja  minä olen kauvan 
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johtua siitä, ettette jaa toisille omaa 
hyvääane . . .

Emme enään istuneet uhkeasti 
sisustetussa salissa, emme enään 
olleet vieraisilla henkevän kreivittä- 
ren luona, emme enään olleet senra 
hienosti sivistyneitä epäilijöitä ja  
ivailijoita vuosisadan lopulla . . .

Ei, me istuimme kirkossa kor
koine holvikaarineen, palavine va- 
hakynttilöineen, suitsutuksineen, kuo
rolauluilleen ja  pauhaavine urkui- 
neen, rukoillen syvällisen hartaasti, 
tuntien tuntemattoman jumalan läs
näolon . . .

Ken oli se mies, joka lannisti 
meidät niin kokonaan, joka sai esiin 
mitä sisimmässämme oli parhainta 
ja  6alatuinta, joka herätti muistoja, 
mitkä saivat silmämme kyyneliin? 
Oliko hän kuolevainen niinkuin me, 
vai oliko hän korkeampain maali
main lähettiläs? Minussa tapahtui 
jotain omituista. En jaksanut hil
litä sitä tunnetta,- joka valtavasti 
paisutti poveani. Sen täytyi päästä 
ilmoille, ja  vaikka ääneni vapisi 
niin, että töin tuskin sata sanat 
saastani, lausein päättävästi:

— Minä näen elämäni turhamai-

Kaiketi minut vapautetaan mainitse
masta esimerkkejä. Kuitenkin, jotta 
minua ei voitaisi syyttää pelkurimai- 
sesta poisvetäytymisestä tahi moraali
sesta syyllisyydestä, tahdon lisätä sub
jektiivisena mielipiteenäni, että löy
tyy ja  on löytynyt kokeita, jotka 
julmuutensa takia ovat lyhyesti hy
lättävät ja  kiellettävät, silloinkin, 
vaikka niihin liittyisi tärkeä tieteelli
nen tahi käytännöllinen hyöty."

Mainio englantilainen kirurgi Wil
liam Fergusson selitti kysymyksen 
harkitsemista varten asetetulle par- 
lamenttivaliokunnalle:

»Näitä kokeita toimeenpannaan 
usein liian armottomalla tavalla; jos 
yleisö tietäisi kaiken sen, minkä tässä 
kohden kokemus tuo ilmi, niin se var
maankin vaatisi asian parantamista."

Schiveininger on lausunut:
»Me tarvitsemme lääkäreitä, jotka 

tuntevat inhimillisesti ja  jotka eivät 
ole raaistuneet jatkuvan eläinten rääk- 
käämisen kautta."

Otamme tähän otteen pienestä 
lentokirjasta, jonka »Pohjoism ai
nen Senra tieteellisen eläinrääk
käyksen vastustamiseksi* on jn* 
laissut:

Professori G o lt z  —  eräs saksa
lainen fysiologi, jota ruotsalaiset 
lääkärit yhtenään mestariksensa sa
novat —  kertoo »tieteellisessä" te
oksessaan m. m. seoraavaa:

»Nuoren, hyvin voimakkaan koi
ran selkäydin läpileikattiin ensi ker
ta lokak. 18 p., jonka jälkeen eläin
tä käytettin useihin kokeisiin. Hei- 
mik. 22 p. seuraavana vuonna läpi
leikattiin vasen lantiohermo ja  huh- 
tik. 2 p. selkäydin toinen kerta. 
Aloin jo  toivoa, että tao erinomai
sen sitkeähenkinen eläin kestäisi 
leikkauksen; matta silloin sattui me- 
ningitis, mikä jo  samana päivänä 
tappoi eläimen. (Pfliigers Arch. Bd. 
11, siv. 83). —  Voimakkaan har
maan villakoiran selkäydin läpilei
kattiin helmik. 27 ja  maalisk- 13 
p:nä kahdesta eri kohdasta. Toi
nen näistä leikkauksista aikaansai 
hirveitä hävityksiä, kuoletti koko
naan rakon sekä ajoi ulosperäsuo- 
len. Kun eläimen surkea ulkomuoto 
antoi syytä luuloon että se pian 
kuolisi, piti sillä jo  huhtik. 8 p:nä 
tehtämän vielä uosi koe mutta se 
kuoli valmistuksien aikana".

»Toinen koira leikattiin heinäk. 2 
p:nä etupuolelta vasemmalta, lokak. 7 
p:nä takapuolelta oikealta, jouluk. 
2 p:nä takapuolelta vasemmalta ja  
helmik. 10 p:nä etupuolelta oikealta. 
Seuraavana vuonna helmik. 21 p:nä 
tapettiin koira, ja  oli silloin ensim
mäisestä leikkauksesta kulunut 19 
kuukautta 19 päivää!"

Edempänä kerrotaan s a m a sta  
k o ir a s ta  m. m. seuraavaa:

»Molemmat silmät liimattiin lu
jasti kiinni laastarilapuilla. Jätet
tynä omiin valtoihinsa käyttäytyi 
se kuin olisi ollut suuresti pahoil
laan ja  koetteli molemmilla etukä- 
pälillään riistää pois laastaria. Se 
tapasi kyllä jaloillaan silmäsentnja, 
matta käyttäytyi maaten niin köm
pelösti ettei saanut silmiänsä va
paiksi. Muulloin sillä oli tapana 
kävellä siellä täällä; nyt se tuskin 
liikkui paikaltaan. Vasta seuraa
vana päivänä se taas alkoi laules
kella, mutta satutteli alituisesti 
päänsä seiniin, niinkin kovasti että 
kuului Untollekin . . . Jos se oli 
valveilla, vastasi se kovimpaankiu 
kolinaan ainoastaan heikolla pään- 
nyökäyksellä. E i uhkaava huuto 
eikä hyväilevät sanat tehneet siihen 
mitään vaikutusta. Toisten koirain 
haukuntaan ei se koskaan ottanut 
osaa ja  oli ylipäänsä säännöllisesti 
vaiti . . . Että sen helposti voi vi
hastuttaa pahalla kohtelulla, on 
ylempänä kerrottu; sitävastoin ei 
se milloinkaan näyttänyt mieluisan 
tunteen merkkiä. Viimeisten kuu
kausien kuluessa ei kukaan meistä

itseäni ja  teitä toisia. Minä olen 
nyt kolme vuotta sorrat äitiäni ja  
hänen maistonsa on minnlle kallis. 
Matta minä olen kaavan tuntenut, 
että minulla voisi olla jotain parem
paa tehtävää maailmassa, ja  onpa 
koin äitini vielä eläisi ja  kuiskaisi 
minnlle, että minä en saisi hukata 
aikaa . . . Matta minä olen pelä- 
nyt loukkaavani soveliaisuutta ja  
minä olen vain naisraukka, joka en 
keksi mitään . . . Mutta nyt minä 
uskon Jumalaan . . . j a  kenties 
hän sanoo minnlle, mitä minun on 
tekeminen . . .

En muista niin tarkoin sanojani 
. . . Abotti Rafael nousi paikaltaan 
ja  läheni minua. En kykene ku
vaamaan hänen kasvoinsa ilmettä 
ja hänen äänensä sointna kun hän 
laski kätensä pääni päälle ja  kuis
kasi:

—  Jumala siunatkoon teitä.
—  Sisimmässä itsessään — sanoi 

hän sitten kääntyen kaikkiin läsnäole
viin — on ihminen pelkkää hy
vyyttä, puhtautta ja  rakkautta, siellä 
hän ou Jumala. Uskokaa siihen 
Jumalaan, niin te saatte elää.

Sitten hän poistui yhtä äkkiä, 
yhtä odottamatta kuin koko luinen 
esiintymisensä oli ollut.

ole huomannut koskaan sen hän
täänsä heiluttavan. E i sitä myös
kään saannt leikkimään . . . "

Y le in e n  tu lo s , jonka Goltz 
lyhyesti lausuu k ir ja n  loppukap
paleessa, on seuraava:

»Itse en suinkaan luule voivani 
toivoa, että tutkimakseni muitta 
mutkitta olisivat joksikin hyödyksi 
ihmisellisen aivon patologialle".

Prof. S c h if f ,  joka kymmenvuo
tisen Florensissa oleskelunsa ai
kana loikkasi 14,000 koiraa paitsi
50,00 maata eläintä, ja  joka armot
tomilla kokeillansa herätti väestössä 
sellaisen katkernnden itseänsä vas
taan, että hänen täytyi jättää Flo- 
rens, »syystä että ilma tali hänelle 
liian kuomaksi", on itse antanut 
seuraavan tunnustuksen: »Olin pa
kotettu usealta kokeilnhuoneesen 
hankitulta koiralta leikkaamaan pois 
ne hermot, joiden avulla eläin päästää 
äänen, jottei eläinten yölliset vali- 
tushuudot saattaisi fysiologisia tut- 
kimnksiani huonoon maineeseen naa
puristossani".

Fysiologi P a u l B e r t  tekee „Ar- 
chives de Physiologie’essa“ selkoa 
senraavasta kokeesta: Käyttämällä 
cu ra re a * )  oli voimakas koira la
mautettu ja  sen hengitys keskey
tetty. Keinotekoista hengitystä ai
kaansaatiin eräänlaisella palkeella, 
mutta eläimellä oli koko aikajälellä 
täysi tajunta ja  tunto. Tässä ti
lassa ollen leikeltiin toinen puoli 
koiran kasvoista, kaulasta ja  etua
loista sekä vatsanaluksen sisäpnoä 
ja  lantio. Seitsemän eri hermoa 
paljastettua ja  toinen toisensa pe
rään sähkötettiin, kymmenen tun
tia peräkkäin. Koko päivä (!) ko- 
keätuaan eläimellä meni kukin vivi- 
sektori työhönsä, mutta pale annet
tiin olla täydessä käynnissä, että 
eläimen hengitys ja  elämä ylläpi
dettäisiin. Kun seuraavana aamuna 
piti jatkettaman ja  lopetettaman työ, 
oli kuitenkin luonto vapauttanut 
onnettoman olennon.

Prof. Brachet Parisissa koetti 
määritellä koiran uskollisuuden ra
joja. Ensin hän pahkasi koiransa 
silmät, sitte turmeli kuuloelimet ja  
senjälkeen kuukausmääriä kiusasi 
eläinraukkaa kaikilla mahdollisilla 
tavoilla. Tulos kaikesta tästä oli, 
että koira kuitenkin nuoleksi hänen 
käsiänsä! Sama kunnon mies uh
rasi ei vähemmän kuin 200 koi
raa samanlaisiin huvittaviin kokei
siin.

Suomessa on äsken perustettu 
yhdistys tieteellistä eläinrääkkäystä 
vastaan. Keholtamme niitä henki
löitä, jotka tahtovat ottaa osaa yh
distyksen pyrintöihin kääntymään 
rouva Constance Ullner’in tahi herra 
Artur Brehmer’in puoleen; postio
soite: Helsinki.

Kirjallisuutta.
Arvid Järnefeltin uusi kirja Vel

jekset on 549 sivun kokoinen ro
maani kolmessa osassa. Tässä teok
sessaan tekijä nähtävästi elävin 
kävin tahtoo valaista sitä uutta 
maailmankatsomusta eli elämän ym
märrystä, joka meidän päivinämme 
on heräämäisillään ihmisten tajun

*) »Löytyy eräs myrkky, curare, 
joka lamauttaa kaiken vapaaehtoisen 
liikunnan, mutta jättää kaiken muun 
rauhaan. Tämä myrkky on julmista 
julmin. Se muuttaa meidät silmänräpä
yksessä eläväksi ruumiiksi, joka näkee, 
kuulee ja  tuntee kaikki, mutt’ei voi li
hastakaan liikuttaa, siis ei millekään 
olennolle saata antaa vähintäkään viit
tausta toivottomasta tilastaan. Ainoas
taan sydän vielä sykkii ja  puhuu myk
kää kieltänsä." (Prof. Fr. B olm gren  
Upsalassa, joka kumminkin itse on käyt
tänyt sitä kokeissansa ja  muun ohessa 
kiittänyt sen oivallisuutta vivisektsio- 
nissa.)

Matta hänen jälkeensä jäi ihmeel
linen sopusoinnun tuoksahdus. En
keli oli leijaillut huoneen lävitse. 
Hänen sanansa ja  hänen olentonsa 
oli aukonut sisimmät syvyytemme. 
Kaikki sydämmen virtain sulut mur
tuivat ja  sielumme syvimmät virta- 
sivat esille. Vasta sinä iltana opim
me tnntemaan toisemme. Oli kuin 
olisimme riisuneet pois personalli- 
set kuoremme ja  näyttäytyneet toi
sillemme elävinä, kärsivinä ihmisinä. 
Ja kuinka onnellisiksi tunsimme it
semme kuitenkin! Ei kenkään aja
tellut että hän paljasti itsensä, kaik
ki tunsimme vain ihmeellistä veto
voimaa toisiamme kohtaan, sydäm- 
mellistä yhteyttä, joka sulatti pois 
kaiken kankeuden. Me ripitimme 
itsemme toisillemme. Siinä tuli tie
täväksi kuinka useimmat meistä huo
lettoman pinnan alla olivat salan
neet raskasmielisen ja  rauhattoman 
olemuksen — kuinka he olivat luul
leet löytäneensä ainoastaan uudel
leen pettyäkseen, kuinka he olivat 
kyllästyneet elämään . . .

Ja kuitenkin luulin ymmärtäväni 
paremmin kuin milloinkaan ennen, 
että jokainen heistä kaiheista huo
limatta pohjiltaan oli jalo ihminen 

j. . . Kuinka onnelliselta tuntui-

nassa ja  jonka Järnefelt itse on 
omistanut. Hän näyttää, kuinka 
elämä itse siihen vie, kuinka Se 
melkein pakosta on omistettava jo 
kaisen, joka ei tahallaan silmiään 
ämmistä, kuinka se ratkaisee ja  
sovittaa ne ristiriidat, jotka nyky
ään vallitsevat ihmisten mielissä ja 
sieluissa.

Hän kertoo romaanissaan neljästä 
veljeksestä, joista vanhin, Johannes, 
oltuaan pappina Pohjanmaalla luo
puu virastaan ja  ryhtyy maata vil
jelemään, sitteknn hän herää näke
mään, että pappins onkin ihmisten 
eikä jumalan asettama virka ja  että 
hän itse oikeastaan vain palkan 
takia rupesi muiden ihmisten opet
tajaksi. Toinen veli, Gabriel on 
jo  nuoresta saakka »ollut perheen 
vanha suru" ja  laiminlyönyt luku- 
jaan, koska ei ymmärtänyt, mitä 
varten lukisi ja  oppisi; sitä vastoin 
hän aina on rakastanut ruumiillista 
työtä, joka maailmassa on ilmeiseksi 
hyödyksi; hän ryhtyy konetehtaan 
työmieheksi ja  tulee sitten veturin
kuljettajaksi. Nuorin veli, Uuno, 
on niitä kansallisen innostuksen 
miehiä, jotka nonsevat kunnian kuk
kuloille ja  joista tulee yhteiskunnan 
pylväitä, jos kaikki hyvin käy; niitä 
miehiä, jotka pitävät saaria kemuja, 
missä herrat totilasien ääressä pim- 
nittelevat vakavia maan asioita, sillä 
aikaa kuin rouvat ja  palvelijat ot
sansa hiessä valmistelevat kyökissä 
muhkeata illallista. Neljäs veli, 
Henrik, kertomuksen sankari, on 
niitä nykyajan ihmisiä, jotka vasta 
vähitellen heräävät tajuamaan mitä 
sisimmässä sisässään tahtovat.

Henrikin kehitys se onkin kerto
muksen punainen lanka. Hän har
joittaa luentoja yliopistossa, mutta 
siirtyy aineesta toiseen, viisaustie- 
teestä jumaluusoppiin, siitä tähti- ja  
vihdoin lakitieteeseen, koska hän ei 
mistään löydä sitä mitä hän etsii: 
elämän kysymyksen ratkaisua. Ker
ran käydessään Pohjanmaalla vel
jensä Johanneksen Ihona hän saapi 
syvän vaikutuksen tämän tolstoilai- 
sesta maailmankatsomuksesta, josta 
onkin seurauksena, että Henrik ke
hittyy samaan suuntaan ja  lopulta 
erilaisten vaiheiden jälkeen joutuu 
apuopettajaksi Johanneksen perus
tamaan kansakouluun.

Monen lukijan mielestä tämä ker
tauksen sankari varmaankin tuntuu 
heikolta, epäitsenäiseltä ja  epäin- 
tressantilta luonteelta. Jos häntä 
ehkä voisikin syyttää näistä puut
teista, ei pidä jättää huomaamatta, 
mikä syvä ja  tuores elämä alituisesti 
virtaa hänen sielustaan. Henrikin- 
laisia ihmisiä on oikeastaan vielä 
harvassa. He eroavat siinä suh
teessa ympäristöstään, että heidän 
sydämessään asun tavallista suo
rempi epäitsekkyys ja  rakkaus mai
hin; mutta Henrikin lailla he vasta 
monimutkaisten sisällisten taistelu
jen perästä pääsevät täyteen tajun
taan siitä, että heidän onkin nou
dattaminen sitä sisällistä ääntä, jotta 
voisivat elää rauhassa itsensä kanssa. 
Eikä tämä vitkastelu kummastuta 
meitä, kun muistamme että heitä 
ympäröi ulkomaailma, jossa koko 
elämä on rakennetta itsekkyyden ja  
oman voiton jyynnin pohjalle. He 
ovat luonnollisesti niitä ihmisiä, 
jotka eivät paljoa aikaansaa eivätkä 
maailmaa mollista. Matta he luo
vat vallan' uuden maailman omaan 
henkeensä, kun voittavat oman it
sensä ja  Henrikin kanssa »kalliilla 
elämällä kokevat ja  saavat tietää, 
että se todella on heissä puute, jol
leivät he rakasta maita ihmisiä 
niinkuin äitiään ja  veljiään". Ja joh
donmukaisesti senlaiset ihmiset ajat- 
televat kansastaan ja  kielestään 
tähän tapaan:

»Miljoonien ihmisten täytyy sen 
kielen avulla päästä korkeimman 
totuuden tietoon, mikä on olemassa, 
ja antaa luotansa tämä to taas

kaan etupäässä vanha maalari — 
Herra d’Armand, jonka kunnianar
voisaa ja  sävyisää olentoa me aina 
olimme ihailleet, näytti omaavan 
uskonnollisen vakaumuksen, jonka 
olemassa oloa ei kenkään meistä 
ollut aavistannt.

Niinpä sinä olet vain muistelma 
nyt enään, sinä elämäni suuri ilta! 
Mutta olethan sinä suonut minun 
katsahtaa todelliseen elämään, olet
han sinä antanut minulle uskon,—  
niin minä rohkenen käyttää sitä sa
naa — uskon, jonka toivon saava
ni alati omistaa . . .
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omalla omituisella tavalla valaistuna 
ja  uudella tavalla selvitettynä. Tämä 
tehtävä on jnmalan antama maail
man hyväksi, eikä sitä mikään 
mahti tee tyhjäksi. Siihen ei voida 
koskaan panna edes mitään esteitä". 
(Siv. 547).

Mitä Uijan muodolliseen puoleen 
tulee, voisi sitä ehkä sanoa liian 
laajaksi; vähän konsentreeraamalla 
tekijä olisi voinnt supistaa sanot
tavansa paolta pienempään nidok
seen, joka muuten olisi tehnyt kiijan 
eheämmäksikin. Mutta siihen näh
den, että Järnefelt taitavana psyko
log in a  ja kertojana on tehnyt 
romaaninsa sekä tositodellisnntta 
kuvaavaksi että jännittäväksi ja  
paikotellen elävän kauniiksi, ei sem
moinen hnomaatns ole moitteeksi 
katsottava.

En tiedä, löytänevätkö ne, jotka 
lukevat kaunokirjallisuutta ainoas
taan huvikseen, tästä Arvid Järne
feltin nndesta teoksesta yhtäpaljon 
nautittavaa kuin ne, jotka harrasta
vat kirjallisuutta myöskin oppiak
seen ja  viis astuakseen. Matta jo 
kainen tarkkaavainen ja  ajatteleva 
lukija löytää siitä monta totuuden 
helmeä.

Kirja on Otavan julkaisema ja  
maksaa Smk 3:254-3:25.

Ajan merkkinä on myös pidet 
tävä Lucina Hagmanin reippaasti, 
vähän sanomalehtiartikkelin tapaan 
kirjoittamaa kyhäystä Kasvatus rak
kauteen (Porvoossa, Verner Söder
ström, hinta 1 mk.) Nimi jo  osottaa, 
mistä kiija puhun, ja  tekijä kääntyy 
etupäässä naisten puoleen, joiden 
den nyt on ryhtyminen »siihen luo
mistyöhön, jota tuskastunut ihmis
kunta kaihoaa ja  jonka ytimenä on 
oleva kansojan kasvatus rakkau
teen, ei siihen, joka tietää vaan 
vertaisistaan ja  ystävistään, vaan sii
hen, joka osaa lukea lähimmäisen 
nimen jokaisen ihmisen otsalla. Tä
hän luomistyöhön on naisilla kyl
lin sekä kykyä että taipu musta, 
sitä ei kukaan voi kieltää. Ja 
uskokaa, tämä on ylevin ja  kunni
akkain tehtävä mihin ihmiset voivat 
lyhtyä. Se on tnhat kertaa tärkeämpi 
kuin se kostonretki, jota Europan 
valtiot käyvät kaukaisessa idässä. 
Se on monta vertaa tärkeämpi koin 
kaiken valtioviisauden toiminta, jonka 
kautta oman kansamme itsenäistilaa 
koetetaan säilyttää väkevämmän tah
toa vastaan. Se on ylevin senvuoksi 
ettei se etsi omaansa ja  sen vaoksi 
että se kasvattaa nonsevat suvut sa
maan ominaisuuteen. Se on tärkeä 
sen vuoksi että sen työ on riippu
maton satunnaisuuksista ja  että se 
tuottaa jotakin pysyväistä, semmoista 
jota ei väkivaltaisilla laeilla eikä mil
lään miesvoimalla voida hävittää.

»Tämä uudesta luova kasvatusteh
tävä, johon olot ehdottomasti nyt 
pakoittavat naiset, on viipymättä alo- 
tettava. Ei huomisesta, vaan tästä 
päivästä lähtien täytyy naisten ruveta 
kohottamaan siveellistä henkeä kai
kissa perheissä. Heidän tulee siellä 
jokaisen jäsenen sydämmeen kylvää 
Kristuksen oppi rakkaudesta ja  hei
dän tulee niin suurella huolella ja  
lämmöllä sitä vaalia ja  viljellä, että 
se ja  ainoastaan se pääsee johtamaan 
perheistä lähtevien miesten toimintaa 
yhteiskunnassa". (Siv. 32— 33).

Tekisi mieli lainata paljon enem
män tästä neiti Hagmanin jaloa ja  
puhdasta henkeä uhkuvasta avonai
sesta kirjeestä, mutta ylläolevakin on 
j  o otteeksi pitkä. Toivottavasta kaikki 
Suomen naiset rientävät sitä luke
maan, siitä oppimaan ja  innostu
maan. Eikä ole haitaksi, jos me 
miehetkin siihen tutustamme.

Salatieteellinen eli okkultinen 
kirjallisuus on tänä vuonna rikas
tunut yleistä huomiota herättäneellä 
teoksella, kuuluisan ranskalaisen 
kirjailijan ja  tähtientntkijan Camille 
Flammarion’in kirjalla: U lnconnu  
et les problemes psyehiques de la 
vie. Kuten nimi osottaa on teos 
yliaistillisia (ennen n. k. ylilnonnol- 
lisia)ilmiöitä koskeva tutkimus. Eri 
tavuissa käsitellään siinä paitsi ta
vallisia hallusinatsioneja, aavistuk
sia, unennäköjä y. m. erittäin niitä 
tapauksia jolloin ihminen kuolinhet- 
kellään antaa itsestänsä tiedon pois
saoleville ystävilleen tai omaisilleen. 
Tekijä on pitemmän ajan kuluessa 
pääasiallisesti vetoomalla yleisön 
apuun koonnut runsaan varaston 
kertomuksia tämänlaatuisista tapa
uksista. Nämä tapahtumat hän on 
tieteellisesti ryhmittänyt ja  näyttää, 
ettei niitä voi pitää törkeän taika
uskon tai sokean sattuman tuotteina. 
Päinvastoin Flammarion’in mielestä 
nämä yliaistilliset ilmiöt paraiten 
todistavat, kuinka lyöhät materialis
tisen katsantokannan väitteet ovat, 
samalla koin vievät siihen johtopää
tökseen, että ihmissielussa on salai
sia voimia, joita vielä vähän tunne
taan, mutta joiden tutkimisesta aasi 
aika on synnyttävä erityisen tieteen. 
Kirja ansaitsisi tulla suomennetuksi.

Pekka Ervast.



1906. Uusi Jtlka. Jfäytennmero.

Kaikenlaisia Raifiofiefarpeifa
h a lv im m a t h in n a t.

B in ta lu ettelcja  ja  kustannusarvioita ilm aiseksi ja  vapaasti»

Oreosfeii) St Koppel, 8 «*Wsj*-
S . o a # * * »

P .  § i d o r o w 9 Suomalainen
TTolainki, Aleksanterinkatu N:o 7,

Vakuuta % 
Henki ja  Omaisuus |

1 §)kandiassa |
S »  (toimii Suomessa vuodesta 1856). (SS

jj|  Asiam iehiä kaikissa maamme kaupungeissa. ®
P ää* a loim ia to i  ^

Schildt & Hallberg
Helsinki.

%

S »

A  W i b e r g
CrUtoUUOet

jfapsikoita ja 
Nauhoja varten

87 Pohj. Bsplanaadmkatu 87.

Peilejä,
T eu lu n pu itteita ,

K u lteu bn ia ,
paraiten

Sven Strindberg ja  Kumpp:lla
Länsi Henrikinkatu 6.

TeL 2401.

R. E. WESTERLUNDILLA
ent R. Faltin’in Pianomakasiini

F o b j. SqlluM diafafa 7. Tel. 681.

Ainoa suurin valikoima
nykyajan parhaimpia

Flyygeleitä, Pianiinoja 
ja Harmonioita,

Pääasioimisto: Stelnvray ja  Poikain, Schledmayerin Piano* 
tehtaille, Edv. Westermayerin, Eud. Ibaeh Pojan, A . H. 
Francken, Ernst Munckin y . m. tehtaille.

Viiden vuoden takuu» S a lv a t hinnat»

Uusi Lasimakasiini.
Caseja ja porsliineja

P ohj. Esplanaadink. 37, Helsinki.
O• Alexsiz*

Emil laescfy
Aleksanterinkatu 17

tukuttain ja  vähittäin

Rakennustarpeita, 
Rautatavaroita, 

talouskaluja, 
Työkaluja, 

jCienotakeila y. m. halvim- 
min.

Jouluksi!
Vuonna 1900 Pariisin maail- 

mann&ytelyssä palkittuja 
P a r f y y m e j a ,

B au de Cologne*a ja  
T oiletti saippuoita, 

ostetaan parhaita ja  huokeimmin

A. Silfverberg’in rohdoskau
pasta,  Aleksanterinkatu 11.

Th. WULFFin
Paperi- ja  Piirustus- 
tarpeiden kaupassa

Helsingissä.

Hyvin lajiteko varasto. 
Halvat Jpinnat.

J L  Trf. R o se n b e rg
t - J a

H ela in k i
20 Etelä Esplaaadinkata 30.

EMIL W A LLM A N ’in 
OptiUInen liike,

perustettu v. 1830, vanhin ja suurin 
Suomessa,

85 F o b j. Xlaplanaadinbatu 98,
Suositetaan.

Hjelt & 
Lindgren

Laivanvarustusliike
Helsinki, Länsi Ranta 16.

Myy kaikenlaisia Laiva- ja  Pursi- 
tarpeita, niinkuin Tävettä, Pihkaa 
ja Tervaa, parasta tervattua kai- 
kenmittaista Touviainetta, fienseli- 
köysiä, Hyysinkiä ja  Määrlinkiä, 
Puije- ja  Ldppukangasta. Valmis- 
taa Lippuja ja  PreseuninMä. Lai- 
vanankkureita ja  Vitjoja, Signaali' 
ja  Ankkurilyhtyjä, Patenttilokia 
ja  Lokilaseja, Koneöljyjä ja Pak- 
ninkia. Tel. 784.

l:ma Ruis- 
Lesty- 
Vehnä-

Jauhoja
hyvissä uusissa säkeissä. M yy 
ehdottomasti huokeimmalla tukut
tain.

Osakeyhtiö Agros
Helsinki —  Pietari.

P P P P P P P P P P P P

^eljel^set

(^ r a ff .
H e ls in g is s ä ,

Pohj- Esplanaadinkatu N:o 43.

Lamppuja, Talous- 
ja  KyCkkitarpeita.
Paras ja  täydellisin valikoima.

Ensi luokan tavaroita, 
jtalvat kinuat.

V a R u u t u s o s a k e y f y f i ö

JCAIsEYA
myöntää

Henki-, Elinkorko-, Eläke- ja  
Myötäjäis-vakuutuksia

huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja  edullisimmilla 
ehdoilla. Vakuutussumma maksetaan haluttaissa heti 
kuolintapauksen jälkeen.

Johtokunta»

Helsingin Uusi
musiikkikauppa
faztr $ 
ttlriterlutid
faabiauiuk. ia. Hietuantennk. 30.

Hu$i täydellinen 
valikoima

kaikenlaisia soittokoneita, niinkuin 
Viuluja, Violoncellejä, Huiluja, 
Klarinetteja, Kitaroita, Harmoni* 
koita, Symphonioita, Calliope y.m ., 
y . m.

Vastatnlleita erinomaisia

ftyygticitä ia Planiinoja
Maamme suurin ja  paraiten varustettu

Rpottifcaappa
Kaikki halpoihin hintoihin ja  

edullisilla maksuehdoilla.

TAPATURMA-VAKUUTUS OSAKEYHTIÖ.
Helsingissä Pääkonttori TTnioninkatu25 
antaa tapaturmavakuutuksia edullisim
milla ehdoilla.............................................

m**

PALOVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ, Pääkonttori Hei-
singissä, Unioninkatu 25. Asiamiehiä kaikissa kaupungeissa sekä 
maaseuduilla, e e e o e e e e e e e e o e a a e e e e e e

^ »i y 11.1

K. H. RENLUND
— = —  H e l s i n k i ,  - - r - —

Suurin valikoima sopivia

«Joululahjoja
n. k. nikkelisiä Kahvi- ja  Teeserviisejä, Tatjofctimia, Leipäkö- $  
reja, Maustehäkkejä, kaikenlaatuisia Veitsiä, Hienotakeita ja  jjj 

S  Taloustarpeita. §

Jleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee©

E. J. Herlin m
K ello ,- k on e- ja  kul- 
tafavaraii) liike, H el- 
eiogiesä M ikook- 8 00 
suorii) 5 oon>cssa  j a 

00 siellä njyöskii) ebdoftoieasfi 
halvin)n)at bieoat.

S .  V U O R I O .
M a a la ria n n e  $  Tapettifaappa.

Atelieri ja  Työhuoneet Maalaus ja  Koristetöitä varten. Kylttimaalausta, Lasin- 
syövytystä sekä Lyijylasimaalanksia. Kipsikoristeita valmistetaan vapaalla kädellä. 
Tapetteja etevimmistä koti- ja  ulkomaan tehtaista.

Hagelstamin kirjakauppa
(Kämpin Hotelli)

Uutta jouluksi:
Anderssonin patenttimustepnUo

(Palkittu Pariisissa), 
paras kaupassa oleva mustepullo.

Joulttkuusenlippuja Snomen vä
reissä ja  Suomen vaakunalla, suurempia ja  pie
nempiä, jokaiseen suomalaiseen kotiin.
Hagelstamin kirjakaupan Haaraosasto Annank. 24.

Cdelfettin Jsänmaalliset

Postikortit
kuvilla VSnrikki Stoolin  Tarinoista ovat kauniita, 

arvokkaita ja  halpoja.
Hinta: 1 kpl. 15 p., 2 5  kpl. 2 :5 0 ,  5 0  kpl. 4 :7 5 ,  

100  kpl. 9  mk.

0 . y. HSH R S
Helsinki Aleksanterinkatu 13.

M. S. Fazer ja Kjmpp. 
S o l s e r i f e h d a j  J f e l $ i i ) g i 5 5 ä

suosittaa parasta palasoKeriaao. e e

renkivakchtiis-iisakevhth'1 itmuissi
1899Osakkeenomistajain osingot . . .  Kr. 3 0 ,0 0 0 :  —  

Rahassa jaettu vakuutetuille . . .  „  431,176:84
Siirretty vakuutett. voittorahastoon „  31,215:31

Vuoden kuluessa myönnetty vakuutussumma K r. 14,002,400.
Pääasiamies Suomessa: O . Th. WIDERHOLM.

A s UbI hKb  i .  T «Ie /.‘ 7  73.

@ s k a r  Ä s p e lu n d

H u o n e k a l u l i i k e
Helsinki *  Sentraali-PasaassL

Telefooni 28 11.

Aihion Lamppumakasiini
Helsinki —  O m isi VICTOR RYDMAN. —  Turku.

ERIKOISLIIKE
Lamppuja, Laseja ja  Porsliinejä varten.

Aleksanterinkatu 15.
Pohjois-Esplanadlk. 2 3 .

m yy halvempiin hintoihin:

Albumeja
JCäkoalakortteja
Joulukortteja
Uudenvuodenkortteja

Rirjekuoria ja kirjapa* 
periä Snomen vaaku* 
naita.

Uusi rohdoskauppa.

Kirurgillla, optillinen

The Singer Manfg. Co. Ompelukoneita
Valm istettu ja m yyty Y li 16 m iljo o n a a

Koneita on saatavissa sekäyksinkertaisimmasti että mitä hienoimmasti varustettuina.
Monipuolisella, käytännöllisellä, kaiken kilvoittelun voittaneella kelvollisuu

dellaan ovat Singerin ompelukoneet, näytteille pantuina, saavuttaneet joukon kor- 
keaarvoisimpia palkintoja, viimeksi

-z z =  G r a n d  p r i x  —
P ariis in  m aailm annäyttelyssä 1900.

Th e  S in ge r Manufacturing C o .
Pohjois Esplanaatikatu 39. H elsinki. Telefooni 652. Haaraliikkeitä kaikissa Suomen kaupungeissa.

Taloustarpeita!
Laseja ja Porsliineja, Talous- ja kySkki< 
tarpeita. Liina- ja Pumpulitavaroita. 

Suuri valikoima I Halvat hinnat!
G . F . S tockm ann.

* rHelsingissä 1900. HufrudstadsMadeffs Uusi Kirjapaino,
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llmoitushinta: 20 p. petiittiriviltä.
Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 

alennusta.
—.5 8 Irtonumero: 10 P-

CJusi A ik a
* 1901. *

„ V li-ib n )is iä .“
Vaikka Nietschen opissa on paljo 

pahaa, niin on siinä hyvääkin ja  sen 
hyvän vuoksi sitä saattaa pitää hyö
dyllisenä. Mutta sitä ei voi enään 
sanoa hänen hurjistuneista oppilais
taan, jotka julkeasti saarnaavat val
lattomuuden ylistystä.

Suurluuloisuudessaan he ovat ko
vin mieltyneet Nietschen „yli-ihmi-

Uuden Ajan ensimäinen vuosikerta ilmoitetaan täten tilattavaksi.

Uuden Ajan tarkoituksena on oiia sen henkisen herätyksen äänen
kannattajana. jonka kulunut vuosisata toi mukanaan k a i k i l l a  
a lo illa , uskonnon, siveellisen elämän, yhteiskuntamoraalin samoin 
kuin kirjallisuuden, taiteen ja  tieteen. Monta lehteä on meillä
kin, jotka seuraavat päivän tapahtumia, mikäli ne koskevat politiik
kaa ja yhteiskunta-elämää, mutta epäilemättä olemme sellaisen lehden 
puutteessa, joka valvoisi syvällä ihmisten sydämissä ja ajatuksissa 
liikkuvaa elämää, sitä elämää, joka kuitenkin on kaiken ulkonaisen 
toiminnan alkuna. Onhan aikakauskirjoja, uskonnollisia, tieteellisiä 
y. m., jotka jossakin määrin tätä tarvetta tyydyttävät, mutta niiden 
ala luonnollisesti aina on toisen tai toisen opinsuunnan tai tarkoituk
sen rajoittama.’

Mitä ensiksikin uskontoon tulee, on Uusi Aika oleva uskonnolli
sen elämän ja vapauden puolustaja samoinkuin uskottomuuden ja 
herkkäuskoisuuden vastustaja; niinmuodoin se on oleva r a p a a  k a i
k e s ta  la h k ola isu u d esta , uskonkiihkosta ja formalismista, 
aina etsien totuutta pelkäämättä ja avosilmin, mutta samalla epätie
teellisen materialismin ja välinpitämättömyys-filosofian ankara arvos
telija. Tätä ohjelmaa noudattaen Uusi Aika on valvova niitä liikkeitä, 
jotka ovat uskonnollisen alan mieltäkiinnittäyimmät ilmiöt; niinpä esi
merkiksi teosoofisia ajatuksia ja vertailevaa uskontotiedettä esittää 
Pekka Ervast teosoofisi3sa kirjeissään.

Mitä siveelliseen elämään tulee, emme tarvinne muuta sanoa, 
kuin että Uusi Aika on astuva niitten riviin, jotka taistelevat siveel
listen pyrkimysten ja tosi sivistyksen puolesta. Sama on sanottava |j°n^ui historiallisen henkilön halut- 
yhteiskuntamoraalista: Uusi Aika tahtoo palvella mitä virtauksia, ] siin luldeuaikainen yii.ii)mine„. Näis-
jotka raivaavat tietä jalommalle yhteiskuntamuodolle, seuraten siis jsä kirjoissa selitetään suurella pää
mielenkiinnolla työväen-, rauhan- y. m. liikkeiden edistystä,

.......i:

siin“ , ja  kun näet itse ovat ta
vallaan yli-ihmisiä, he selittävät että 
yli-ilnnisen ei tarvitse hillitä itseään 
mieliteoiltaan, ei edes pahimmilta 
himoiltaankaan, vaan he saavat teh
dä mitä ikinä haluavat, sillä heille 
on kaikki luvallista. Näiden yli- 
ihmisten vastakohtana tahi toisena 
äärimmäisyytenä ovat tusinaihmiset 
eli arki-ihmiset eli ne ihmiset, joita 
on paljo ja  joiden tehtävänä on pal
vella yli-ihmisiä ja olla heidän as
tinlautanaan. Napoleonit ja  Attilat 
ovat tavattoman suuria yli-ihmisiä, 
joiden osalle lankeaa runsaasti kii- 
toslauseita ja  ylistysvirsiä, mutta 
eivät vähemmänkään ansiokkaat ylj- 
ihmiset tarvitse pienuuttaan pelä 
kunhan vaan taitavasti harjoittaa 
ilkitöitään ja välttävät kuritushuoj-

Jospa me ihmiset tietäisimme, että 
kaikki tämä ulkonainen, jota me 
todellisena elämänä pidämme, on 
harhaa vain, kuvaleikkiä, jonka 
kautta sielu meissä eleille heräte
tään! Silloinpa emme pakenisi sie
lun ääntä, kun se meitä kutsuu. 
Mutta nyt me kaikin tavoin koe
tamme unohtaa noita syviä tuntei
tamme ja kysymyksiämme. Joskin 
epätoivon hetkinä kohtalon sfinksi 
astui eteemme vaatien arvoituksensa 
ratkaisua, joskin silloin hengen sa
lama iski sydämeemme, emme me 
kutsumuksesta vaaria ottaneet, vaan 
olimme seuraavassa silmänräpäyk
sessä taas valmiit syöksymään har
hojen valtaan, jos pieninkään ilo 
tai nautinto meitä houkutteli 

Vasta sitten, kun sielun ääni on 
niin voimakas, ettemme enää saa 
rauhaa elämän tarjoomista iloista, 
että vaikka tämä maailma olisi 
kaikkea sitä, joksi runoilijat ovat 
sitä uneksineet, vaikka kaikki paha 
olisi poistunut, kaikki suru loppu
nut, jokainen nautinto tuhatkertai 
nen, jokainen kauneus entistään 
ihanampi, me kääntyisimme siitä 
pois kyllästyneinä, haluttomina" (An
nie Besant) — vasta sitten astum
me totuuden etsijäin tielle.

Sinun ei pidä sekoittaa tätä mie-
netta Sus heilläkin on oma komr lentilaa ^  blaseerattuun väsy-
pastnskivensa, joka yhdellä O T  _■ mykseen. joka seuraa aistillista naii- 
kasyila saattaa yh-ihmisesta tehdä ^  N iö kaavan knin kii{ämme 
arki-ihmisen.

Useat uudemman kirjallisuudeu 
edustajat ovat suurella kaunopuhei- 
suudella ryhtyneet tiiman suunnan 
äänenkannattajiksi. He sepittävät 
romaaneja, joissa hirviön kaltaiset 
ihmiset esiintyvät yli-ihmisten roolia 
edustamassa, tahi tekemällä väären
tävät, jos muuten ei oikein sovi,

I toksella mitenkä häikäilemättömälle

iloja ja nautintoja elämän kalliim
maksi lahjaksi, emme suinkaan ole 
mihinkään väsyneet. Buumiimme 
vain ei aina jaksa palvella alhaista 
tyranniaan. Mutta vielä emme tunne 
elämän todellisuutta, vielä meitä 
odottavat nuo suuret, todelliset kär
simykset, joissa yksin sielun ääni 
puluni.

Sillä kun tuo todellinen väsymys 
meidät valtaa, silloin olemme herän
neet näkemään elämän iliusioonit; 
silloin järkemme meille todistaa, 
ettei mikään persoonallinen onni... . e m i Jiutvacui uci ouuucuiiucu uul

. . .. . . < mtolumoihmiselle maailma on avoin-t,,«.s n-mHntn +a«0-* «i
Laaja un Uuden Ajan ohjelma ja korkealle on sen päämaalijna; Mäen ei tarvitse muuta knin ^  nd,-tm‘0 rrmailma^a o!

asetettu. Myötävaikutusta sentähden toivomme kaikilta tahoilta- 
U sea t e te v ä t k ir ja ilija t  o v a t j o  lu va n n eetk in  
leh teä  a vu sta a . Irtileikattavina liitteinä Uusi Aika on julkai
seva eteviä kaunokirjallisia teoksia.

T ila u sh in n a t o v a t:
Helsingissä kotiin kannettuna, postin kautta, asiamiehiltä tai 

suoraan toimitukselta tilattaessa:

7 i vuodelta. .

V2 »> • •
7 i kuukaudelta

Smk 4 : 55  
„  2 :5 5
„  — : 58

Tilauksia vastaanotetaan: Helsingissä Uuden Ajan konttorissa 
Fabianinkatu 13, sisäänkäytävä Makasiininkadulta ja Laurenfin sano
malehti myymälässä; maaseudulla asiamiesten luona ja postissa.

limoituskinta on 20 p:iä petiittiriviltä. Ilmoituksia vasiaanote 
taan Uuden Ajan konttorissa.

Lehti ilmestyy joka lauvantai k:lo 4  j. pp.

A sia m ieh iä  otetaan  k a ik k ia lla .

ohkeasti hypätä ylös satulaan ja  rat
sastaa aasien selässä toisten aasien
yli-

Monesta tämä saattaa tuntua pel
kältä pilanteolta, josta ei kannata 
edes puhua, mutta tällaisesta pilasta 
saattaa hyvin helposti syntyä ruoska, 
joka seuranksiinsa nähden voi tulla 
hyvinkin vaaralliseksi.

Tosi voimakkaihin luonteihin, joita 
varten nämä jaaritukset yli-ihmisten 
suurista elämän oikeuksista ovat ai
otut, ne eivät vaikuta niin mitään.

yJika uusi.
Aika uusi, nosto.i pielet 
piriin maahan vajonneen, 
nosta horroksista mielet, 
viito tietä eksyneen. 
Eilispäivän hairahdusta, 
ottos valpas korjaamaan —  

anna uutta uskallusta 
totehen ja  oikeaan!

Aika uusi, unhoon paina, 
Unhon arvoista mi lie. —  

Liehukoon sun lippus aina, 
kussa kunnian on tie! 
Sortunutta maasta nosta, 
anna toivo tuleviin, 
väkivalta, vääryys kosta, 
anna usko ylhäisiin.

Aika uusi, miekat särje, 
torju julm at verityöt, 
ruostua, suo peitsenk&rjm  —  

asehilla, muilla lyöt

maahan vankan vainolaisen 
vallan väärän puoltajan, 
ihmiskunnan painajaisen, 
ryöstät siltä valtikan.

Aika uusi, kahleet päästä, 
vapautta maahan luo, 
vuosituhansien jäästä  
elpyä nyt mielten suo.
Nouse kuni keväänkoitto, 
läikytellen laineitas, 
anna aattehille voitto —  

ne sun sotaaseinas!

Aika uusi, ihanteita 
kaihoat ja  kannatat, 
vaikka taiston taipaleita 
ihmiskuntaa kuljetat.

Ken sun laskee voittois hin
nan?

—  Silloin päättyy taistdus, 
konsa joka ihmisrinnan 
täyttää veljesrakkaus.

J . ?)•

muodossa tahansa, niin hän ei tule 
koskaan toimimaan kenenkään oh
jeitten mukaisesti, eikä kysymään 
mikä on luvallista mikä luvatonta, 
vaan hän, päinvastoin, menettelee 
oman vaistonsa ohjaamana, ja  jota 
vähemmin hänen ohjelmansa on 

jumille tunnettu, sitä suurempi hä
nen menestyksensä. Mutta sitävas
toin tuo oppi löytää maaperänsä 
juuii niissä ihmisissä, joita varten 
sitä muka ei ole kirjoitettu. Ny
kyisenä suurkilpailun ja  pankkihui- 
jausten ja  kaikkinaisen irstaisuuden 
aikakautena ihmisten itsekkäisyys 
on jo niinkin liiaksi suuri, ettei sitä 
suinkaan tarvittaisi keinotekoisesti 
pönkittää, ja  kun sitten luonteeltaan 
tavallista huonompi ihminen saa oh
jeita ja  neuvoja jo  ennestään huo- 

| nojen taipumustensa yllytykseksi on 
helppo arvata millin tällainen suunta 

{vie, semminkin kun se samalla vie- 
kottelee ihmistä suuruuden hulluu
teen. Koska häväistys- ja  rikosjut
tujen julkaiseminen vaikuttaa kovin 
vahingollisesti ihmisten mielikuvi
tukseen ja , kylvää, kuten kokemus 
osoittaa, rikollisuuden siemeniä hei
kompien luonteiden sieluihin, niin 
mitä voidaan silloin odottaa sellai
selta opilta, joka tieteellisyyden 
naamarin kaunistamana, tekee kai
ken, yksinpä rikoksenkin luvalliseksi. 
Vähemmälläkin ihmiset joutuvat joko 
houruinnuoneisiin tahi o jennuslaitok- 
siin.

J. K.

sen arvoinen, että sitä huolisimme 
tavoitella . . .  Kikkaus, kunnia, valta 
—  missä on teidän viehätyksenne?

Sydämemme syvyydessä on ääni 
kuiskanut: eikö sitä suurta missään 
löydy, sitä hyvää, sitä kaunista, 
eikö missään ole rauhaa, totuutta, 
oikeutta?

Olemme huomanneet, että jos toi
nen tässä maailmassa iloitsee, niin 
toinen itkee. Olemme huomanneet, 
että jos tahdomme onnen itsellem
me ostaa, niin täytyy meidän ostaa 
se muitten kärsimyksillä. Jokarau-

Hmestyköön joku Napoleon missä Slin j onka itsellemme poimimme,

Teosoofisia kirjeitä,
Kirj. Pekka Ervast

I.
Valmistus.

Oletko milloinkaan tuntenut vä
symystä tuohon unen ja  valveen, 
työn ja  levon, ilon ja  surun ainai
seen kiertokulkuun, jota kutsutaan 
elämäksi? Oletko koskaan sydä
mestäsi huoahtanut: mikä on kai
ken tämän vaihtelun tarkoitus? On
nellinen olet, jos elämän taakka on 
sinua niin painanut, että. epätoivoi
sena olet hnutannt ympäröivään pi
meyteen : miksi —  mistä —  minne? 
Onnellinen olet, sillä totuuden elämä 
sinulle aukenee, sielusi sinua kutsuu.

ovat, veljemme kyynelillään kasta
neet. Ja ruusun tuoksu ei enään 
meitä hurmaa; ne kyyneleet polt
tavat meitä. Ja onni ei enään 
meitä houkuttele; sillä vääryys vir- 
vistää sen takana . . .  ja  me olem
me vääryyteen väsyneet.

Heittäkäämme pois kaikki mun 
ja  etsikäämme sieluamme. Älkäämme 
peljätkö lähteä meren ulapalle tun
tematonta totuutta etsimään. Ai 
käämine peljätkö heittäytyä hen
kemme kuiluihin, sillä sen syvyyk
sissä juoksee elämän puro.

Muuttakaamme mielemme. Koko 
sielumme, koko sydämellämme an 
tantukaamme totuutta etsimään. 
Älkäämme muuta pyytäkö kuin sitä 
ääretöntä elämää, joka on kaikkialla, 
joka on meissä itsessämme. Kahta 
herraa emme voi palvella, pyytä- 
käämme Jumalaa yksin.

Ja elämämme saa suuren sisäl
lyksen. Siinä on tapahtunut aat
teellinen muutos, perinpohjainen 
vaihdos. Mikä ero nykyisten ja 
noitten päivien välillä, jolloin elä
määmme pidimme leikkinä, nautin
non välikappaleena tai tyhjänä ikä
vyytenä! Nyt se on täynnä tar
koitusta, henkeä ja  voimaa.

Katso, kuinka sen perussävel muut
tuu. Sisässä soi vain yksi ääni: 
totuuden kaipuu —  ja  kaikkien 
ulkonaisten tekojemme vaikuttimet 
vaihtuvat. Ennen vaikuttimena oli 
himo, halu, rakkaus, käsky tai 
pakko. Nyt halajamme vain yhtä 
— kaiken muun teemme velvolli
suuden tunteesta. Emme velvolli- 
suuksiamme laimin lyö, mutta emme 
enää mihinkään kiinny. Omantun
tomme viisaus sanoo meille: tee se, 
ja  me teemme.

Kuinka vapaat olemme henges- 
sämme! Tie on edessämme suora, 
sileä jo  vihannoiva —  riemu sydä
messä vaellamme eteenpäin. Olemme 
elämän todellisuuden löytäneet

Mutta —  himmentyykö silmiemme 
valo vai miksi kauneus meitä pa
kenee, miksi mailma etenee näky
vistämme? Omaisemme kääntävät 
kasvonsa pois, ystävämme meistä 
luopuvat, koko mailma meidät hyl
kää. Jäämme yksin tielle —  pi
meys laskeupi maalian — yön var
jot ympäröivät — mikä on tuo hir
viö. joka meitä lähestyy?

Me, jotka etsimme ikuista ja  ää
retöntä, olemme nykyisyytemme heit

täneet —  se vain mailman muo
dossa, ystäviemme piirteissä kääntyy 
meistä pois —  älkäämme sitä het
keäkään muistelko, mutta nyt otta
kaamme menneisyytemme voittaak
semme.

Tuo hirviö, se on oma itsemme. 
Se on kaikki huono, paha ja  alhai
nen, joka elämien vieriessä on mei
hin kertynyt, se on alempi minuu
temme. Se on eläin meissä, se on 
se kohtalo, jota emme voi välttää.

Ja koko voimallaan tuo alempi 
luontomme nousee henkemme tah
toa vastustamaan. Kuinka heikoiksi 
tunnemmekaan itsemme! Tosiaan 
lihan ääni on voimakas . . .  »Men 
köön pois meiltä tämä kalkki!" . .

Vaan horjahtaa emme saa. Yk
sin emme ole. Näkymättöminä meitä 
auttavat kaikki ne, jotka ennen ovat 
voittaneet, sillä hengessä olemme 
yhtä. Eikä pimeys ole läpitunke- 
maton! Pieninkin voitto puhkaisee 
aukon, josta säde pilkistää ja  tuu
len henki puhaltaa. Ja kun olemme 
voittaneet, sarastaa päivä ja  valo 
tulee, joka on aurinkoa kirkkaampi.

Siis taistelkaamme. Jos kaadum
me, nouskaamme. Jos kaadumme 
uudestaan, nouskaamme jälleen. 
Mutta älkäämme kadottako usko
amme, tarmoamme, rohkeuttamme. 
On toisia jotka ennen sen tien ovat 
kulkeneet. He tuntevat sen kärsi
mykset, he tietävät sen tuskat. 
He odottavat meidän tuloamme.

Täydellisen ihmisen kuva mieles
sämme, sydämessämme hänen puh
taat piirteensä, antakaamme hänen 
tahtonsa olla omanamme. Nosta
koon hänen lempensä meidän sie- 
umme. Polvistukaamme äärettömän 

eteen. Taistelujen lomassa ajatel
kaamme ihannetta!

Mitä ihmiskunnan vapahtajat ovat 
sanoneet täydellisestä ihmisestä? 
Hän on kaikkien veli. hän rakastaa 
kaikkia yhtä paljon. Hän ei suuta 
kelleea, hän ei naista himoitse, hän 
ei vanno, ei valehtelu, d  turhia puhu, 
hän ei vastasta pahaa pahalla, ei 
tuomitse, ei rankaise. Vaan hän 
rakastaa vihollisiaan, lian sinnaa 
vainoojiaan, hän auttaa salaisuu
dessa, hän rakoilee yksikseen, hän 
on nöyrä, iloinen, pitkämielinen.

Tähän täydelliseen meidän tulee 
pyrkiä. Silloin pimeyden valta 
murtuu, usvat häipyvät, aamu vai
kenee.

Jo taistelussamme välistä tapah
tuu, että tajuntamme nostetaan sie
luumme, että hetkeksi pääsemme 
osallisiksi siitä autuudesta, joka on 
sielumme ainainen verho. Mikä 
rauha silloin, mikä mielentyyneys, 
mikä lapsellinen surattomuus. »Täy
tymme pyhällä hengellä". On ai
van kuin »syntyisimme uudestaan", 
kuin »siittyisimme korkeudesta"— 
runoilijat ja  taiteilijat kutsuvat sitä 

neron inspiratioomksi" . . .
Kun kerran olemme taivaan iloja 

maistaneet — emmekö pyrkisi nii
hin uudelleen?

Oletko nähnyt auringon laskevan 
kesäisenä iltana? Tai oletko kesä
yön hiljaisuudessa kaukaa kuullut 
satakielen laulavan ? Etkö silloin 
kaihosta mieletönnä heittäynyt ikui
sen kauneuden helmaan —  eikö sil
loin sielusi taivaaseen kotiinsa ikä
vöiden sulanut yhteen luonnon 
kanssa? Tai oletko koskaan tunte
nut sydämesi särkyvän kärsien vel
jen tuskasta ja samalla tuntenut 
hurmaavaa riemua siitä, että osasit 
häntä rakastaa?

Heikkoja kajastuksia vain nuo 
hetket siitä mielen tilasta, joka tu
lee jokapäiväiseksi leiväksemme 
kun olemme Itsemme itsestämme 
irroittaneet ja  vanhan ihmisemme 
voittaneet! Silloin olemme kuin uu
sia olentoja, kuin nuorukaisia ikui
sen kauneuden mailmassa. Missä 
sydämemme on? Se itkee ja  hy
myilee. Mutta se itkee muitten 
suruja, se hymyilee muiden iloja.
Ja kuinka paljon niitä on! Ne ym
päröivät meitä näkymättöminä ja  
me vastaamme niiden kutsuille. 
Luonnon suuri sydän meissä syk
kii. Katso, kuinka koko mailma 
palaa luoksemme! Nyt se ikävöi 
meitä, nyt se tuntee meidän rak
kautemme. Ja me annamme kaikki 
sille anteeksi sen riemun tähden, 
joka sielussamme asuu.

harhaanvietyjen kansanjoukkojen puo
lelta. Semminkin samaa itsepintaista 
pysyttelemistä väärässä; samaa totuu
den peittelemistä; samaa kieltäyty
mistä jokaisesta selonotosta ja  luo
pumista jokaisesta epäilyksestä omien 
tekojensa oikeudesta; samaa chose 
jugee’n loukkaamattomuutta.

Pieni joukko Englannin etevimpiä 
henkilöitä ovat vastakuvia Ranskan to- 
tuuden-taistelijoille. Heitä vainotaan 
solvauksilla ja nyrkeillä, ja he saavat 
kärsiä samaa epäilyksenalaisuutta, 
samoja syytöksiä isänmaan-vihollisuu- 
desta. Yhtäläisyyttä lisäävät edelleen
kin yksiääniset suuttumuksen tunteet 
sivistyneen ulkomaailman puolelta.

Ranskan nationalistit eivät välittä
neet ulkomaan tuomiosta, Samaten 
eivät Englannin enemmistön jäsenet 
välitä vieraasta kritiikistä, joka, niin
kuin Devonshiren herttua on sanonut, 
muka vain on seuraus Tohtori Ley- 
ds’ in maksamista valheellisista sano- 
malehti-tiedonannoista.

Mitä enemmän huomataan kadotta- 
vansa muiden suosiota, sitä äännek- 
käämmin huudetaan: me olemme oike
assa; tämä sota on loppuun käytävä, 
se on pyhä sota.

Chamberlain ja hänen puolueensa 
ovat loukkaamattomat niinkuin ken
raali Mercier seurueineen.

Chamberlnin’in syyllisyys Jameson- 
asiassa y. m. vastaa Dreyfusjutussa 
ilmitulleita väärennyksiä. Hänen voit
tonsa parlamentissa muistuttaa siitä is
tunnosta Ranskan kamarissa, jossa ää
nestettiin »todistavien asiakirjain* 
julkipanoa, koska arveltiin sen kautta 
koko juttua saatetuksi loppuun.

Ja näin voisi tätä vertailua molem
pien tapahtumain välillä jatkaa useilla 
muilla valaisevilla yhtymäkohdilla.

Huomiota herättävä 
keskustelu raittius- 

kysymyksessä.

Vertailu.
B ertha v . Snttner on Wieniläi- 

sessä aikakauskirjassa »Die Zeit“ 
toisiinsa verrannut Etelä-Afrikalaisen 
sodan ja Dreyfusjutun.

Yhtäläisyys näiden tapahtumain 
kesken on silmiin pistävä. Samaa 
äärimmilleen mennyltä nationalismia 
alamaisissa, parlamentissa, ministeris- 
tössä; samoja kiihoittavia valheita sa
nomalehdissä; samoja mielenosotuksia

Viime kuluneen maaliskuun 27:nä 
päivänä pidettiin Upsalassa Norir- 
lännin osakunnassa huomattava kes
kustelu tässä kysymyksessä. Siihen 
antoi lähinnä aihetta ruotsalaisen 
seminaarin-rehtorin esiintyminen se
minaarin oppilaitten keskuudessa 
perustettua absolutistiyhdistystä vas
taan, esiintyminen, joka johti mitä 
kiivaimpiin mielenosotuksiin miltei 
kautta koko Ruotsin. Kokouksessa 
julkitulleet lausunnot ovat nyttem
min painettuina kujasessa nimeltä 
»Absolutism och personlig frihet. 
(Skrifter utgitna a f studenternas hei- 
nykterketssällskap i Upsala, II).“ 
Bohkenemme lainata siitä seuraavat 
otteet.

Alustajan, vapaaherra J. Herm o- 
Iin’in lausunnosta:

»On käsittämätöntä, toden totta kä
sittämätöntä, että nuorison kasvattaja 
meidän päivinämme suorastaan kun
nostaa itseään osottautumalla tykkä
nään kykenemättömäksi käsittämään 
yleisönsä fyysillisiä ja psykillisiä omi
tuisuuksia. Ellei hän sitä tiedä koke
muksista, havainnoista tai muisteloista, 
mitkä hänellä on oman nuoruutensa 
samanikäisistä, niin voihan hän en
simmäisestä näitä kysymyksiä koske
vasta tieteellisestä teoksesta saada 
tietää että alkoholin nauttiminen —  
eikä välttämättä päihtymys —  useim
miten on syynä siihen, että nuoru- 
' cainen luopuu taistelusta siveettömyy
den viettelyksiä vastaan. Ja jokaisen 
nuorison opastajan tulee tietää, kninka 
sitkeä, kuinka ankara tuo taistelu 
useinkin saattaa olla . . . Sentähden 
pitäisi minusta nähden kasvattajan 

aroitushuudon kuulua näin: »Muis
takaa alati vanhan opettajanne sana, 
ettei lähinnä rukousta ja Jumalan sa
nan viljelemistä maan päällä ole 
lujempaa tukea nuorukaisella, joka 
tahtoo siveellisen puhtautensa säilyt
tää —  kuin ehdoton raittius . . .  Jos 
raamatun kirjoittajat olisivat nähneet, 
minkä me joka päivä saamme nähdä: 
noiden rehevien olutpatruunain lähetit, 
jotka ajelevat pyöriviä olutkapakoitaai 
pitkin teitä ja polkuja ja silmittö
mällä. verenimijän kaltaisella yksi 
pintaisuudelia kuroittavat työmiehen 
hiellä ansaittuja kolikoita; nähnee 
nuo mahtavat miljoonayhtiöt, jotk 
viis välittäen kyynelistä ja  rukouk
sista ja  vastalauseista virittelevat 
loukkujaan joka kadunkulmaan, niin 
olisivat nuo kirjoittajat aivan varmaa 
puhuneet kieltä, jota ei olisi voita 
käsittää ja selitellä väärin.. .  Olemme 
kaikki monasti kuulleet puhuttavan, 
ätte meidän —  kuten esim. Paavali 
saarnaa —  pitää kieltää itsemme ja 
»olla kaikki kaikkia varten kaikin 
tavoin pelastaaksemme muutamia- “ 
Mitä pitää minun siis —  juuri kris
tittynä — itseltäni kieltää? Luon
nollisesti jotain, mikä itsessään ei ole 
pahaa. Sillä kieltäytyminen siitit, 
joka itsessään on pahaa, sehän on
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siveellinen velvollisuus, yhteinen joka 
ihmiselle, joka tahtoo hyvää; kristi
tylle jaunitariaanille, sekä siveellisessä 
katsannossa korkealle kehittyneelle 
juutalaiselle että buddhalaiselle. Senpä 
vuoksi saatamme tässä yhteydessä 
kernaasti myöntää, että väkijuomani 
käyttö ei ole mitään itsessään pahaa, 
on jotain hyvää. Mutta —  oletettuna 
se —  mistähän sopinee nykyajan 
eloissa paremmin kristityn kieltäytyä 
kuin tuosta todentotta näennäisestä, 
paradoksalisesta „ hyvästä", joka ai
heuttaa, ympäri maanpallon, 3/* osan 
kaikista rikoksista, joka pystyttää 
itselleen satoja kunniapatsaita kuri
tushuoneiden ja vankilain muodossa, 
joka levittää ympärinsä samankeski
sissä, lähtemättömissä piireissä tuskaa, 
katumusta ja epätoivoa? Myönnetään 
toisinaan suurella varovaisuudella ja  
suurella juhlallisuudella että rakkaus 
erinäisissä oloissa, noin poikkeuksia 
tain, . saattoa vaatia ehdotonta kieltäy
mystä. Mntta kun tilasto ottaa vas
tuulleen tiedonannon, että 50,000 
virallisesti tiettyä juomaria on maas
samme, puhumattakaan kokonaisista 
laumoista enemmin tai vähemmin sa- 
lajuoppoja, ja  kun snotta koettaa 
käsittää kaiken sen viheliäisyyden, 
jonka tuo luku edustaa, silloin kelpaa 
kysyä itseltään, eikö tuon korkealen
toisen rakkauden pitäisi katsoa ajan 
kohta olevan käsissä astua esiin var
josta. Ja sitten toistetaan toistamis
taan vanha rakas jaaritus, että ehdo
tonta raittiutta korkeintaan voidaan 
poultäa hätävarakeinona juomareille, 
s. o. suositetaan kuulumatonta tah
donvoiman ponnistamista niille, joilta 
tahdonvoima miltei aina on kulunut 
pois, ikäänkuin jos suositeltaisiin sarja 
uimaopintoja hukkuvalle . . ’ . Pelkkiä 
vääriä ja valheellisia viisaussääntfljäkö 
olisi, että on parempi katsoa kuin 
katua, parempi ennalta ehkäistä kuin 
perästäpäin parannella? Eikö joka 
nuorukainen tee oikein mnistaessaan, 
ettei mikään valta maailmassa saata 
tehdä absolutistia juomariksi ja  että 
kaikki nuo kurjat ja  paatuneet juopot, 
joita kohtaamme, poikkeuksetta ovat 
pelkkiä epäonnistuneita koktujuoma- 
ra ta ?. . .  Me kammoomme alkoholia. 
Miksikä? Siksi että se on narkoti- 
nen myrkky. Mikä vapaasti kään
nettynä merkitsee: Ota joku määrä 
seminaarilaisia, ylioppilaita, Itä-Gö-i 
tanmaan patruunia, niin, en epäröi 
julki sanomasta sitä, kuinka omitui
selta se voisi kuuluakin, ota joku 
määrä uskovaisia kristittyjä, anna hei
dän alottaa ja  jatkaa alkoholin koh
tuullista käyttämistä, ja  luonnonlain 
täytymyksestä ovat aikanaan jotkut 
heistä tulevat juopoiksi. Se on yhtä 
vannaa kuin että heistä, niin kannon 
väkeä koin ovatkin kaikki, jos kyllin 
kauan käyttävät morfinia kohtuulli
sesti, jotkut tulevat morfinisteiksi. —  
Suvaitkaa minun, ennenkuin kiitän 
herraa puheenjohtajaa puheenvuorosta, 
lausua se toivomus, että oppi ja  oikea 
sivistys ja  nuorekas innostus meidän 
maassa kohta yleisemmin on suova 
apuansa aikamme raittiuspyrinnölle. 
Katsokaa Englantia! Siellä ovat mie
het sellaiset kuin kardinaali Manning, 
tohtori Temple, Canterburyn arkki
piispa, F. W . Farrar ja  monet muut 
Church o f England’in piispoista ja  pa
peista liittyneet absolutismiin. Aivan 
varmaan ovat kaikki nno miehet noin 
jotakuinkin lahjakkaita. Varmaan 
voivat hekin siteerata Paavalia ja  on 
heillä otaksuttavasti suunnattomia 
määriä kirjaoppia. Mutta he ovat 
samalla kertaa niin suuria luonteita, 
s. o. niin todellisesti nöyriä; he ovat 
niin nöyriä luonteita, s. o. niin toti
sesti suuria, etteivät ole epäröineet 
astumasta oppineisuutensa korkeu
desta, loistavan yhteiskunta-asemansa 
kunniasta veljellisin mielin je  tulisin 
innoin asettuakseen rinnatusten hartio 
hartioon mekkomiesten ja kaiken kar
vaisen pikkukansan kera. Ja heistä 
kymmeniä tuhansia iki kunniakseen, 
ei farisealaisesta lainorjuudesta, vaan 
terveestä ja  iteensäsäilyttämisvietistä 
(välttääkseen jos mahdollista veden
paisumusta) ja  rakkaudesta lähimmäi
seen (pelastaakseen mahdollisesti jo 
kusen ohi ajelehtivan ihmishylyn), 
ryhtynyt taisteluun päihdyttävien juo
mien käytäntöä ja juomatapaa vastaan,

Lapsuudeijajoifta.
K hj. Viktor Bydberg.

Suomennos »Uudelle Ajatte

Se oli eräässä maaseutukaupun
gissa vuonna 1835. Hän, josta tämä 
kirjoitetaan, oli ijältään kuuden ja  
seitsemän vuoden vaiheilla.

Koleera oli edellisenä vuonna rai
vonnut kaupungissa. Siitä pitäin 
lepäsi äiti tuuhean puun alla Iin- 
nanseurakunnan kirkkomaalla. Koti 
oli hajonnut ja  hän vieraassa, mutta 
ystävällisessä hoidossa,

Hän kuuli usein puhuttavan kul
kutaudista. Oli kauhua jo  äänes
säkin, kun kerrattiin tapahtumia 
kuluneen vuoden tuulettomilta, tn- 
kakattavilta, helteisiltä elokunnpäi- 
viltä, 'ja  kauhu tarttui kuulijaan. 
Mutta häntä ihmetytti alussa, ettei 
hän, joka myöskin oli nähnyt ne 
päivät ja  uähnyt monta ruumisark
kua-kannettavan siitä talosta, jossa 
hän silloin asui, ettei hän ollut tun
tenut pelkoa kuoleman liikkuessa 
hänen ympärillään. Kun hän on 
koonnut muistelmansa, ou syy sel
vinnyt hänelle. Tyvenyys äidin 
kasvoissa oli pitänyt pelon kaukana. 
Joka ilta istui äiti hänen vuoteensa 
ääressä, ja  kon tavaksi tullut lyhyt 
fltarukous oli luettu ja  äiti tapansa

käytäntö, jonka kirous on ollut ja  on 
suorastaan rajaton.*

Lääket. tohtori E . W. Wretlind 
lausui:

»Absolutismiahan ja  personallista 
vapautta illan keskusteluaine koskee. 
Täällä on puhuttu absolutismista, ja 
sekä alustaja että seuraava puhuja 
puolsivat, kuten usein tapahtuu, eh
dottoman raittiuden oikeutusta, sen 
ollessa tarpeen vaatima keino juop
pouteen lankeamista vastaan, ja  sel
lainenhan absolutismi hyväksytään 
jotenkin yleisesti,- - Muitta ee absolu
tismi, jonka omaksuu rakkaudesta, ei 
omaan itseensä, vaan rakkaudesta 
lähimmäiseen, se saatetaan usein 
epäiltäväksi ja  keskustelun alaiseksi. 
On omituista, että juuri itsekästä 
absolutismia, jonka omaksun oman 
itseni tähden, pidetään jalompana 
kuin sitä, jonka omaksun epäitsek
käistä kehoitthmsta, rakkaudesta lä
himmäiseen. On sangen totta, kuten 
toinen puhuja sanoi, että on vaikea 
vetää raja eri alkoholi-erien ja  eri-, 
laisten alkoholinpitoisten juomien vä
lille, ja  mikä oh paljon tai vähän ja 
kohtuullista tai kohtuutonta. Juuri 
rajanvetämisen vaikeus se se on luon- 
nontäytymyksen lain mukaan synnyt
tänyt absolutistisen liikkeen. —  
Koetettiin täällä Ruotsissa 70 vuotta 
sitten ajaa raittiuden asiaa suvaitse
vaisessa hengessä. Per Wieselgren 
alotti taistelunsa raittiusasian hyväksi 
taistelnlla paloviinaa vastaan. Mntta 
hän niinkuin seuraajanakin oivalsivat 
pian mahdottomaksi vastustaa juop
poutta asettumatta absolutistien kan-, 
nalle. Viinanryyppääjät eivät tarvin
neet . kuulla monta Wieselgren’in 
esitelmää, ennenkuin työmiehet tulivat 
hänen tykönsä .ja sanoivat: »selväähän 
on, että. Te saarnailette viinaa vas
taan, jolla on varaa jnoda viinejä eikä 
sen takia tarvitse paloviinaa, mutta 
me, joilla ei ole varaa juoda viinejä, 
saamme tyytyä viinaan. “ . . . Minkä- 
tähden tulevat moniaat meidän maassa 
tuollaisiksi absolutismininnostelijoiksi? 
Vannaankin useimmiten sen tähden, 
että ovat silmänneet syvemmälle sii
hen kurjuuteen, joka johtuu väkijuo
mista; he ovat joutuneet likempiin 
tekemisiin sen kanssa kuin monet 
muut, jotka istuvat lukukammioissaan 
ja  sommittelevat teoriojansa kristilli
sestä vapaudesta ja lainorjuudesta. 
Täitaisivät nuo kamarifilosoofitkin tulla 
yhtä innostuneiksi absolutisteiksi, jos 
tulisivat ulos todelliseen elämään ja 
saisivat likeltä silmätä kaiken kurjuu- 
den syvyyteen. Saattaneehan toki 
lakea tilastoa siitä, että niin ja  niin 
paljo sairaita, hourupäisiä, motulaisia, 
vankeja ja langenneita on tullut on
nettomiksi väkijuomien vaikutuksesta, 
mutta se ei ole samaa kuin nähdä 
tuo kaikki todellisessa elämässä omin 
silmin. —  Voin kertoa, että kun minä 
päätin elää absolutistina, oli lähin mo
tiivi siihen se, että muuan elinkauti
nen vanki, jonka olin ottanut lailli
sesti puolnstaaksend, jotta hän pääsisi 
vapaaksi, sanoi minulle, ettei hän 
milloinkaan olisi tehnyt rikoksiaan, 
ellei olisi karkaissut luontoaan —  hän 
oli muuten arka pelkuri —  väkijuo
milla, ja  tiedämme nyt, että 70 pro
senttia vangeistamme syyttävät väki
juomia pätevänä syynä siihen, että 
asustavat vankiloissa. —  Oli muutama 
kymmenkunta vuosia sitten täällä 
Upsalan hiippakunnassa kirkkoherra, 
jumaluusopin tohtori. Sattumalta sain 
taannoin .kuulla, että. hänen seura
kunnassaan oli kestikievari, joka oli 
ehdottoman raittiuden ystävä. Hän 
ei tahtonut edes oluttakaan nautitta
vaksi majatalossaan. Kirkkoherransa 
otti häntä suorastaan siitä nuhdellak- 
seen ja arveli, että hän majatalon 
isäntänä oli velvollinen pitämään olutta 
kaupan. Mutta kestikievari arveli, 
ettei häntä laki siihen velvoittanut-, 
eikä sitä tehnyt. Tuo kertomus häm
mästytti minua, kun sain sen kuulla, 
sen takia, että vähää ennen olin tehnyt 
tuttavuutta samaisen kirkkoherran 
pojan kanssa, joka nyt on hupeltunut, 
keskiikäinen alkoholisti ja  jota on 
yritetty monta kertaa nostaa jaloil
leen, vaikka tähän asti onnistumatta. 
Hän on hupeltunut alkoholisti vielä 
tänäpäivänä. —  Kenties, jos  tuo 
kirkkoherra ja  jumaluusopin tohtori 
olisi voinut asettaa poikansa tulevai-

mukaan oli vakuuttanut häntä Ja* 
malan suojeluksesta, nukkui hän. 
Aam usilla näki hän ensimäiseksi 
samat levolliset kasvot. Vihdoin 
astui kulkutauti hänenkin kynnyk- 
sensä yli, ja  kun äiti oli knollut, 
tuotiin häneltä ne terveiset, että 
hän oli kuollut tyytyväisenä, koska 
hän oli saanut tietää, että lapselle 
tulis käymään hyvin. Mitäpä syytä 
hänellä siis oli pelkoon?

Eräs vanha helleniläinen runoilija 
on laulanut äidistä, joka lahoneessa 
purressa, nukkuva poika helmassaan 
keinuili yön pimeässä myrskyävällä 
merellä. Nuku suloisesti lapseni! 
Mitä liikuttaa sinua aalto, joka ko
hisee tästä ohitse, tai myrskyn ul
vonta tai salamanleimankset sysi
mustassa yössä? Jos voisit tajuta 
kuolemakauhua, niin . . . Mntta 
minä pyydän sinna: nuku! Ja minä 
rakoilen Zensta: pelasta lapseni!

Knten sanottu: kaupunki vapisi 
vielä kuluneen vuoden maistoissa. 
Moni luuli .kulkutaudin olleen vii
meisen tuomion enteenä. Kerran, 
pnhnttaissa niistä eloknunpäivistä, 
otettiin 8uarihakainen raamattu esille 
ja  luettiin hallavasta hevosesta ja 
ratsastajasta, jonka nimi oli Kuo
lema, tähteen putoamisesta taivaalta 
ja  vihan päivästä, joka lähenee.

Luettiin toistakin kujaa, jonka

suuden horoskoopin, niin olisi hänes
täkin tullut absolutisti.

Eli myöskin lähistössä muutama 
kymmenkunta vuotta sitten lehtori, 
joka oli etevä hengen mies ja  taval
laan raittiudenystävä, mutta hänen 
pöydällään käytettiin kuitenkin joka 
päivä viiniä, ja  lapsensa saivat myös
kin sitä juoda. Eivät vanhemmat 
eivätkä muut katsoneet sitä vääräksi. 
Eräs hänen pojistaan on kuollut pa
rantumattomana alkoholistina.—  Siten 
voipi kullekin olla itsekkäänä harras
tuksena ruveta absolutistiksi, ja  ken
ties ne herrat teoloogit ja  filosoofit 
ja  opettajat, jotka nyt ovat julistaneet 
absolutismin farisealaiseksi itsevan- 
hurskaudeksi, jos voisivat nähdä sil
miinsä edessä mokomia tulevaisuuden 
näköaloja pojilleen avautuvan —  en 
tahdo toivoa, että niin todellisuudessa 
kävisi —  kenties tänään, kenties tänä 
iltanatulisivat absolutisteiksi!— Täällä 
on puhuttu siitä, mikä on oikeutettua 
ja  oikeaa raamatun mukaan tällä alalla. 
Minusta nähden asia on varsin selvä 
ja mutkaton. Yksi ou käsky, joka 
seisoo yläpuolella kaikkia muita ja  
jota vapahtajamme ja häneu aposto
linsa katsoivat korkeimmaksi, ja  se 
käsky kuuluu: »Rakkaus on lain täyt- 
tämys.“

Tämän uuden yliopistotalon juhla
salin oven päällä seisoo: »on suurta 
ajatella vapaasti, suurempaa ajatella 
oikein," mutta jos siinä seisoisi; »on 
suurta toimia vapaasti, suurempaa 
toimia o i k e i n niin olisi sekin suuri 
totuus, joka kelpaisi ylioppilaiden ja 
opettajien kunnioittaa ja  muistaa."

__ _________ (Jatk.)

Mietelmiä.
Jos tahdot pyrkiä elämänviisau

teen, voit olla varma siitä, että jou
dut naurunalaiseksi.

Epiktetus.
*

Paras ihminen on se, joka kaikkia 
samalla lailla rakastaa ja tekee kai
kille hyvää erotuksetta, olkootpa hy
viä tai pahoja.

Muhamed.
9

Ihminen, joka antautuu Järjen pal
velukseen, etääntyy ilmiöiden maail
masta, astuu autuaalliseen ja  vapaa
seen maailmaan ja tulee kuolematto
maksi.

Veda.
*

Viisauden silmät ovat kuin valta
meren syvyydet. Ei ilmene niissä 
iloa eikä surua; sen tähden opetus
lapsen sielu on oleva iloa voimak
kaampi ja  surua suurempi.

H. P  Blavatsky.

Tervejärkinen ihminen.
»Kaksi kertaa viisi on kymmenen", 

sanoin minä eräälle kafferille.
Kafferi katsoi sormiansa ja  sanoi 

vihdoin: »O n!“
»Kaksi kertaa kymmenen on kak

sikymmentä", sanoin sitte.
»Sitä ei kukaan voi tietää", vas

tasi kafferi.
»Lue sormesi ja  varpaasi".
Kafferi laski sormensa ja  varpaansa 

ja  sanoi lopuksi verkalleen: »On“ .
„Sitte“ , jatkoin, »viisi kertaa kym

menen on viisikymmentä".
»Mitä hullua!" huudahti kafferi. 

»Tämähän on puhdasta mystisismiä. 
Terve järkeni, sanoo minulle, ettei 
kellään ihmisellä ole niin monta sor
mea ja varvasta".

Mutta hän olikin kafferi.
(The Ideal Review.)

Hämähäkki.
Sosialismia tuomitaan, koska se 

saarnaa taistelua.
Vapaa kilpailujärjestelmä, jolle 

n. k. sivistysyhteiskunnat rakenta
vat, mitä saamaa se?

ensi sivulla oli mustalla pohjalla 
keltasella ja  punaselle paistava tähti 
utukehässä, joka jatkui ja  oli pyrs
tön näköinen.

Sanaa p y rstö tä h ti mainittiin 
asein. Iltasilla oli kadolla kansaa 
ryhmissä, jotka keskustellen tähys
tivät taivasta.

Pyrstötähti näkyy selvään, sanoi 
eräänä iltana, vähää ennen maata- 
panon aikaa, talon palvelijatar. 
Hän otti poikaa kädestä ja  vei hä
net ulos. Ei ollut vielä pilkkopi
meä, matta siellä täällä pilkki täh
tiä tummansinessä, ja  niitten jou
kossa tähti pyrstöineen.

Moni oli ulkona katselemassa en- 
nostnsmerkkiä. Pyrstötähti on suu
rempi nyt koin eilen, sanoi toinen. 
Toinen virkkoi: muutaman vuoro- 
kanden kuluttua on se niin suori, 
että se peittää koko taivaan. Pa
inittiin maailman palamisestakin ja  
viimeisestä päivästä.

Mantoin, kun päivätyön päätyt
tyä kokoonnuttiin kotiporttien ulko
puolelle, oli tapana laskea leikkiä 
ja  naureskella. Nyt ihmiset näyt
tivät totisilta. Heihin oli tullut jo 
tain painostavaa ja  ahdistettua.

On luultavaa, että tämä vaikutti 
pojan mieleen ja  että hän kävi le
vottomaksi. Matta jos niin oli, 
väistyi se vaikutus pian toisten 
tieltä. Sinä pyrstötähtikanhun ai

Eikö taistelua, kestävää,;hirveä
tä taistelua, kaikkien sotaa kaik
kia vastaan? Eikö se itse olemuk
selleen ole kaikkia läpitunkevaa 
taistelua?

Sosialismi tahtoo yhteistyötä, yh
teisjärjestelmää. Yhteistyö, yhteis
järjestelmä, eikö se ole olemuksel
leen rauhaa?

Sosialismi rakentaa ihmisten vel
jeydelle, se tahtoo tuoda oikeutta 
inhimillisiin oloihin, oikeutta mikäli 
ihmisvoimalle ou mahdollista. Sen- 
vuoksi pyrkii se yhteiskunnallisessa 
suhteessa asettamaan vapaan kil
pailujärjestelmän sekä yksityisen 
kapitalismin ja  perintöoikeuden si
jaan kaikkien yhtäsunren oikeuden 
syntymästä yhteiskunnan hyvään, 
kaikkien yhteistyön ja  oikeuden mu
kaisen osuuden yhteisen työn he
delmiin.

Matta voidakseen päästä siihen, 
täytyyhän sosialismin saarnata väli
aikaista taistelua sitä yhteiskunta
tilaa vastaan, jonka lakina on yh
teiskunnan rauhattomuus, väliai
kaista taistelua, kunnes oikeus saa 
laatia yhteiskuntain lait.

Kutka siis enemmän rakastavat 
rauhaa, sosialistitko vaiko nykyisen 
yhteiskuntatilan puoltajat?

Sosialismia tuomitaan koska se 
saarnaa taistelua.

Hämähäkki, joka kiiltää päivän- 
paisteessa, sillä välin kun sen puo- 
likuoliaaksi imetty uhri tuskailee 
verkossa, paheksii nytkäyksiä siinä. 
Kallisarvoinen kudos voisi revetä; 
jokaisen tulisi tyytyä omaansa ja  
toisten osaan —  ja  rakastaa rauhaa.

Jean Boldt.

Kaksi tietä.
Jumala on rakkaus, niinkuin teks

tissä sanotaan. Se on: Jumalan 
tuntee ainoastaan se ihminen, joka 
rakastaa lähimmäistänsä. Ja niitä 
on ollut ja  on ihmisiä, jotka ko
konansa antautuvat Jumalalle eli 
läbimmäisillensä, palvellen näitä ero
tuksetta ja vapautuen omista hi
moistaan ja  toiveistaan. Nämät 
kulkevat täydellisyyden tietä . Heillä 
ei ole kärsimyksiä, sillä mikä ikänä 
heille tapahtuu, he ottavat sen vas
taan niinkuin Jumalan tahdon. Heillä 
ei ole kärsimyksiä, sillä heillä ei 
ole omaa tahtoa, jota kohtalo voisi 
rikkoa. Jomalan tahdon mukaan he 
rakastavat ja  palvelevet vieraita 
ihmisiä niinkuin olisivat kaikki hei
dän omiaan. He jättävät omaisensa 
ja  kotinsa. Ja heille käy niinkuin 
kirjoitettu on: »Totisesti sanon minä 
teille: ei ole kenkään, joka jätti 
hnoneen, taikka veljet eli sisaret, 
taikka isän eli äidin, taikka vaimon 
eli lapset, taikka pellot minun ja  
evankeliumin tähden; ellei hän saa 
jälleen satakertaisesti nyt tällä 
ajalla, huoneita, ja  veljiä, ja  sisa
ria, ja  äitejä, ja  lapsia, ja  peltoja, 
ja  tulevaisessa maailmassa iankaik
kisen elämän." —  Tämä on täydelli
syyden tie. Mntta on myöskin kär
simyksen tie. Niitäkin ihmisiä, jotka 
eivät voi lnopua pyrkimästä järjes
tämään elämäänsä oman tahtonsa 
mukaan, viepi elämänkoulu eteen
päin, vaikkakin vastoin heidän tah
toansa. Ketä meistä ei kohtalo ole 
eroittanut rakastetusta ympäristöstä 
ja  vienyt vieraaseen tai erilaiseen 
tai vastenmieliseen ympäristöön. Ja 
kuka meistä voi sanoa, että häneu 
on käynyt niinkuin hän vuosi sit
ten ajatteli, —  että se elämä, missä 
hän nyt elää, on se tulevaisuus, 
jota hän muinoin itse tarkoitti. Ei 
knkaan. Se, mikä tapahtuu ulko
puolella tai vastoin meidän tahto
amme, sitä sanomme kohtaloksi. 
Matta jolla on silmät nähdä, se nä
kee, että kaikki on tapahtunut ja

kana nukkui hän yhtä hyvin koin 
tavallisesti ja  leikitteli paljoakaan 
ajattelematta maailmanhävitystä.

Ajatus viimeisestä päivästä ei 
ollut tullut hänelle odottamattomana 
kauhistavana uutisena. Se kuului 
hänen ajatusmaailmaansa. Sallitta
koon mainita siitä jokunen sana, 
ennenkuin kertomus jatkan. Tiede 
luo huomiota vielä todellisella tai 
otaksutulla lapsuudenkannalla elä
väin kansakuntain maailmankäsityk
siin. Kansanpsykologia ymmärtää 
ja  arvaa kenties liian suureksi nii
den arvon kehitysopille. Kokonaan 
arvoton ei liene pieni vilahdus mi
hinkään yrityksiin, joita lapset usein 
tekevät luodakseen itselleen käsi
tystä kaikkisuadesta.

Sitä taloa, jossa hän oli syntynyt 
ja  kasvannt kuudenteen vuoteensa, 
ympäröi muurit ja  vallit. Lasten
kamarissa oli kaksi ikkunaa: toinen 
oli eteläänpäin ja  avaraan linnan
pihaan, toinen länteen ja  ahtaaseen 
linnanpihaan. Molemmissa suunnissa 
määräsi näköpiirin lähimmän linnoi- 
tusvallin rajaviiva. Linnanpihojen 
kivitettyjä, himmeänvärisiä tasapin- 
toja ympäröi harmaahtavan valkea 
mnurivyöhyt, ja  sen takaa kohosi 
valli, jota aika-ajottain kaunisti hil

tapahtnu vaan kohtalon käskystä, 
ja  on tuottanut ja tuottaa kärsi
myksiä sille, joka ei omasta tahdos
taan luovu.

Puhun tätä ei niinkuin opettaja, 
vaan niinknin se, joka tunnustaa 
oman eitetyksensä ja  kertoo oman 
kokemuksensa. Sanon vieläkin: 
minä en voi luopua omasta tahdos
tani, vaikka näen, etten sitä voi 
saavuttaa ja  vaikken tarvitse, että 
joku nousee kuolluista minulle siitä 
ilmoittamaan. Mutta minä iloitsen 
kärsimyksestä, sillä ymmärrän, että 
joku minua taluttaa —  taluttaa kier
toteitse oikealle polulle. Ja kun 
minä tunnustan, että minun pitää 
vierasta kerjäläistä, rakastaa velje- 
näm, niin minä tunnustan oman 
kehnouteni. Sen taan voi sanoa: 
älkää koskaan unohtako tätä Lat- 
sarus historiaa; älkää koskaan la
katko uskomasta että elämänne pää
määrä on veljistyminen kaikkein 
viimeisimpäin, vieraimpain ja  kur- 
jimpain ihmisten kanssa."

Arvid Järnefelt. (»Veljekset").

Merisota.
Asiaan perehtymättömissä pii

reissä vallitsee, ihme kyllä, sellai
nen käsitys, että vastaisissa sodissa 
kauppalaivoilla on paljoa vähem
män pelättävää kuin ennen, ja  tä
män käsityksen tueksi vedotaan 
kansainväliseen oikeuteen. Nämät 
toiveet ovat kuitenkin tykkänään 
perusteettomia. Päinvastoin on vas
taisen merisodan aikana kauppa pe
rinpohjin häviävä; sota on oleva 
sellainen, että se säälittä kohdistuu 
kauppalaivoihin, sota sellainen, jossa 
risteilijät ja  torpedovenheet tulevat 
esittämään samallaista osaa, kuin 
keskiajan merirosvot. Ne vainoo- 
vat salaa kauppalaivoja, hyökkää
vät niiden kimppuun öiseen aikaan 
ja  sumussa ja  upottavat ne, joko 
ne sitten kuljettavat rahtia tai mat
kustajia, olkootpa ne mitä kansal
lisuutta hyvänsä, kunhan vaan me- 
rikulkuyhteys saadaan katkaituksi ja  
vastustajan kauppa lamautetuksi. 
Sitäpaitse joutunevat linnoittamat- 
tomat rannikkokaupungitkin pom
mitetuiksi ja  verotetuiksi. Onpa 
siis odotettavissa, että me vastaisen 
sodan aikana palaamme jälleen mitä 
pahimpaan raakuuteen.

Kauppalaivojen kimppuun on ar
motta hyökättävä, niinknin seuraa- 
va, erään meriupseerin Nouvella 
Revue’ssa julaistu kuvaus osottaa: 
»Torpedovenho on huomannut lai
van, joka kuljettaa lastia, kalliim
paa kuin] muinaisten espanjalaisten 
kaleerein hopeakantamukset. Kysy
mys on siitä, onko torpedovenheen 
kapteenin merkinannolla huomautet
tava laivaa läsnäolostaan? Mntta 
laivassahan voi olla muutamia pii- 
katykkejä ja  ampuisi torpedoven
heen miehistöineen upoksiin. Sel
laista ei saa tapahtua! Torpeedo- 
venheen on etäämmältä seurattava 
laivaa ja  vasta öiseen aikaan rien
nettävä sen luo lähettääkseen sen 
runkoon torpedon ja  upottaakseeu 
sen laineiden kylmään syvyyteen 
miehistöineen ja  matkustajineen. 
Senjälkeen on torpedovenheen aivan 
rauhallisesti palattava suuntaansa 
ja  ryhdyttävä vainoomaan muita lai
voja. Jokainen valtameri on muo
dostava moisten kauheuksien näyt
tämöksi . . .

Olkoonpa niinkin! mntta jos se 
tulee olemaan käytännössä vastaisen 
sodan aikana, niin kysymme: minkä 
verran ou olemassa eroa moisten 
sankaritekojen ja  merirosvonksen 
välillä? Eikö se ole palaamista mitä 
pelättävimpään raakuuteen?

Ja nämät sankariteot eivät tule 
missään tapauksessa jäämään kaap
parilaivojen urotöistä takapajulle; 
sehän merkitsee yhäkin vaipumista 
raakuuteen. Jo nyt on nim ittäin 
varmaa, että kaikki vallat, huoli
matta Pariisin sopimuksesta v:lta 
1856, tulevat yksityisille höyrylai
voille antamaan kaapparikiijoja, 
jotka oikeuttavat niitä valtaamaan

peä vehreys. Tämän yläpuolella 
kaareili kupu, joka päivin usein oli 
kauniin sininen, iltasin tumma ja 
tähdikäs. Siinä hänen kaikkisuu- 
teusa liikkumattomat pääpiirteet, 
ja  hän luuli alussa, ettei maailma 
ollutkaan suurempi. Jonkun verran 
suurempi kuitenkin, sillä taivaan
kupu ei ollut asetettu vallille, vaan 
painui! sen taakse. Linnun täytyi 
ehkä löyhyttää siipiään useita ker
toja ennättääkseen vallilta kuvun 
reunaan ja  maalevyn rajaan. Se 
oli pyöreä, koska kupu oli pyöreä. 
Itse asui poika keskellä maata. Se 
oli selvää sen perusteella, että knn 
hän seisoi talon portailla, oli kuvun 
korkein kohta juuri hänen päänsä 
päällä.

Nyt hänen kosmoksensa liikkuviin 
pääpiirteisiin. Auringonpaiste ja 
ikkunaristikkoni vaijot seinillä ja  
lattialla muuttivat päivän kuluessa 
asemaa. Aamulla paistoi päivä vi
nosti ikkunasta, joka oli avaraan 
linnanpihaan päin. Puolipäivänai- 
kaau kävi sen valo suoraan sisään 
samasta ikkunasta, Senjälkeen pais
toi se ikkunasta, joka oli pieneen 
linnanpihaan päin, ja  siitä näki au
ringon painuvan vallin taakse. Sel
vää oli siis, että se liikkui taivaan 
kaarikaton alla ja  että sillä oli mää
rätty tiensä ja  suuntansa. Se nousi 
aina vinosti suuren linnanpihan ta-

jokaisen laivan, joka purjehtii vas
tustajan lipun suojassa eli kuljettaa 
hauelle tavaroita, ja  kun moiset 
alukset lähtevät suoranaisesti saa
lin hakuun, niin eivät ne myöskään 
tule pitämään puolueettomuudella 
tarkkaa rajaa; ue anastavat saaliik
seen minkä laivan vaan suinkin 
voivat.

Ymmärrettävissä on, minkä vuoksi 
englantilaiset merimiehet väittävät, 
että sotalaivasto ei voi suojella 
kauppalaivastoa. Loordi Brassey, 
joka itse on ammattimies, julkaisee 
Naval Annaalissaan seuraavan ami
raali Greighin lausunnon: »Hylkään 
ehdottomasti sen ajatuksen, että 
meidän kauppalaivoillamme sodan 
aikana tulisi olemaan mitään mer
kitystä. Aina siitä saakka, kuu tulin 
palvelemaan amiraali virastossa, olen 
tullut vakuutetuksi siitä, kuinka 
vaikeaa rauhankin aikana on koota 
tarpeellisia voimia eri paikoille, 
jotta sotalaivastomme voisi täyttää 
kaikki velvollisuutensa. Vakuutan 
aivan varmaksi, että .meidän lai
vastomme on kykenemätöin sodan 
aikana antamaan kauppalaivoillemme 
tarpeellista suojelusta." Eräs toinen 
englantilainen amiraali, Colombe, 
tulee teoksessan »Merikulkuyhtey- 
den suojeluksesta" siihen johtopää
tökseen, että »nykyään ei ole käsi
tystä, ja  vielä vähemmin ollaan 
selvillä siitä, onko merentakaista 
kauppaa suojeltava puhdistamalla 
meret vihollisten risteilijöistä vaiko 
antamalla kauppalaivoille sotavar- 
tiot vaiko muilla keinoilla." Sitä
paitse arvelee hän tällä kysymyksellä 
olevan _ varsin vähän merkitystä; 
olisi näet kerrassaan mieletöintä, 
jos kauppalaivojen päälliköt lähtisi
vät matkalle edes vartiaston saatta
mina, kun kerran vaara on liljan 
suuri. Ja kuitenkin on Englannilla 
ehdoton ylivalta merellä; se voi 
saattaa koko maailman kaupan sei
sahduksiin, vaan omaansa se ei voi 
suojella.

Vielä huonompi on laita muiden 
valtioiden.

Mitä ranuikkokaupunkien pommi
tukseen tulee, hälventänee seuraava 
esimerkki sen suhteen epätietoisuu
den. Englannin laivaston manöö- 
verein aikana 1889 hämmästytti 
Peterssiden kaupungin pormestaria 
senraava kirje, jonka hänelle kaksi 
meriupseeria jätti „Collinwood“ -so- 
talaivan kapteenin puolesta;

»Toisen laivasto-osaston päällikön 
käskystä on minulla kunnia ilmoit
taa, että känpimkinne on suoritet
tava 150;000 pannan pakkovero. 
Pyydän Teitä jättämään tämän kir
jeen tuojille täyden vakuuden tä
män vaatimuksen viipymättömästä 
täyttämisestä. Vaikkakin minusta 
on ikävää panna rauhalliselle ja  ah
keralle kaupungillenne sellaista ra
situsta en kuitenkaan voi menetellä 
toisin siihen melkoiseen pakkove- 
roon nähden, jonka kansanne sota
laivat ovat vaatineet Belfastin ku
koistavalta satamakaupungilta. Li
sään, että jolleivat upseerini kah
den tonnin kulottaa palaa takaisin, 
täytyy minän ampua kaupuuldnne 
palamaan, hävittää tehtaat ja  tuhota 
laivat. Palvelijanne R. A. Harry, 
kapteeni häneu majesteettinsa lai
vastossa."

Kaunopuheinen fejije! Se laustm 
lyhyesti ja  selvästi: Tulevaisuuden 
sodassa ei kenelläkään ole odotet
tavana sääliä, ei edes rauhallisella 
porvarilla! Se on myöskin todis
tuksena siitä, että meriasioissa mää
räävä Englanti on päättänyt sodan 
sattuessa pakkoveroittaa Uunoitta- 
mattomia rannikkokaupunkeja ja  hä
tätilassa pommittaakin niitä.

Muut vallat eivät suinkaan tule 
menettelemään toisin. Huomautam- 
mehän vaan, että Saksan ja  Havain 
välisen rettelön aikana 1897 sota
laiva »Geffion" samoin uhkasi kau
punkia pommituksella, joIFei suos
tuttaisi täyttämään sitä korvaus
vaatimusta, joka esitettiin erään 
Saksan alamaisen puolesta. Sillä 
kertaa ei ollut kysymyksessä manöö- 
veritemppu, vaan täysi tosi. Matta 
mitä moinen pommitus tykeillä sel
laisilla merkitsee, jotka 10 kilomeet- 
rin päähän lennättävät voimakkaan-

kaa ja  painui aina pienen taakse. 
Mntta jos se oU sama aarinko, joka 
joka aamu nousi, niin täytyi sen yöllä 
kulkea takaisin nousukohtaan, ja 
sen tien täytyi olla linnanpihojen 
alla. Oliko auringolla vapaa ava
ruus vaellella siellä alhalla? Mutta 
mikä sitten kannatti maalevyä? 
Otaksua että pylväät sitä kannat
tavat, on joutavaa, sillä kuinka sy
vään ne menevätkään, täytyy niillä 
vuorostaan olla kannake. Pieniä 
aivoja kohtasi siinä ensimmäinen 
arvoitus, joka ei ollut ratkaistavissa.

Kuukin vaeltaa. Tavallisesti niin 
hitaasti, ettei sitä huomaa, mntta 
toisinaan kiireistä vauhtia, kun pil
viä liitelee sen läheisyydessä. Ha
vaintojen tekijä, joka oli ihastunut 
kuuhun, keksi kuitenkin, että kii- 
reisyys oli näennäinen, sillä kuu 
pysyi aina samalla kohdalla valliin 
nähden, pilvien rientäissä tiehensä. 
Havainnossa oli opetus: kaikki ei 
ole niin, kuin ensi näkemältä näyt- )  
tää.

Sen johtopäätöksen totuus vah
vistui hänen tehdessään ensimmäisiä 
retkeillään, mitä hän voi muistaa, 
isolla linnanpfhapa Taivaankaton 
korkein kohta oli, hänen alkaissaan 
vaelluksensa, juuri hänen päänsä 
päällä. Mutta jos hän ulottaa tpt- 
kimusretkensä linnanpihan toiseen 
päähän, pitäisi korkenskohdan sieltä
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millä räjähdysaineilla täytettyjä luo
tia, joista jokikisen täytyy sattua, 
sitä on helpompaa kuvitella, kun 
kertoa. Rantapattereista ei kaupun
gille ole mitään turvaa, sentähden 
ettäniiden ammuttavina olevat lai
vat muodostavat niiden luodeille lil
jan pienen ja  liikkuvan maalin. Si
ten pommitettu kaupunki on epäi
lemättä muutaman tunnin kuluessa 
muuttuva rauniokasaksi.

Johtopäätöksenä edellä lausutusta 
tulee olemaan, että vastainen sota 
merkitsee nälänhätää.

Miljaardeja ovat jo  valtiot kulut
taneet merivoimaansa varten, ja  ne 
jatkavat yhäkin kulkuaan tuolla 
kaltevalla tiellä, joka syöksee ne 
pohjattomaan kuiluun. Sillä jos tuota 
voimaa kerran tullaan käyttämään, 
joutuu meidän kulttuurimme vaa
raan. Sodan vaatimat uhrit ja  vaa
rat tulevat olemaan äärettömät, ja  
se julma sotatapa merellä, se sano- 
matoin villiytyminen, jonka se on 
aikaansaava, merkitsee palaamista 
raakuuteen, samalla knn nälkä ja  
kulkutaudit saattavat ihmiset epä
toivoon.

Miten paljon onkaan sitten teh
tävä raskasta, epäkiitollista työtä 
niiden vaurioitten auttamiseksi, haa
vojen parantamiseksi, joita ihmis
kunnalle on tuottanut yksi ainoa 
sotavuosi; miten monta kiikoistavaa 
kaupunkia onkaan maattava raunio- 
kasoiksi, miten monta keijäläistä 
onkaan sota aikaan saanut Euro- 
passa?! Milloin on vihdoinkin ihmi
syyden ja  jäljen ääni pääsevä 
voitolle karkoittaakseen nuo kau 
heudet? 1
’ J. v. Sloeh. (»Tulevaisuuden sota'1).

Joulu-ajafu^sia.
On joulu-ilta, lumeton, synkkä. 

Eivät katsele taivaan tähdet kirk
kailla silmillään ihmislasten iloa, 
heidän rauhallista, juhlallista iloansa. 
Ei käin tänä joulu-yönä, kuten en- 
simäisenä, enkelien laulu, jumal’- 
olentojen ylistykset ja  kiitokset. Ei 
kirkkaus enää valaise taivaalla, ei
vät hurskaat paimenet kedolla kar
jaa kaitse. Toisenlaista on kaikki 
kuin tuona ensimäisenä joulu-yönä, 
jolloin autuas enkelijoukko laulaen 
kiitti Luojaa: Kunnia olkoon Jo
malan korkeudessa, maassa rauha 
ja ihmisille hyvä tahto!

Vielä on kunnia Jomalan, valta 
Herran, sitä maailma ei ole voinut 
anastaa. Mutta miten on laita en
kelien laulun: —  maassa rauha ja 
ihmisille hyvä tahto? Onko tuo 
jumaTolentojen toive toteutunut, 
vallitseeko maailmassa, kristittyjen 
keskuudessa, rauha, —  hyvä tahto?

Siihen vastaa .sydämemme: lähi- 
mäisen rakkaus meissä on heikko, 
se ei kykene ylläpitämään rauhaa, 
hyvää tahtoa.

Aseet kalskuvat etelässä ja  idässä; 
yhä nusia surmantuottajia keksitään. 
Lähimäisen veri, oikeuden nimessä, 
maahan vuodatetaan, talot hävite
tään, onnettomat asukkaat, turvat
tomat naiset ja lapset, syöstään 
perikatoon. Missä ei sota raivoa, 
siellä ollaan kuitenkin tulevaisuutta 
varten varustetut kiireestä kanta
päähän. — Kansat sortavat toisiaan 
niinkuin yksilötkin ja  ainoastaan 
itsekkäisyyden vuoksi.

Kaukana tuolla Etelä-Afrikassa, 
missä korkeat vuoret, vuolaat vir
rat, ihanat laaksot maata kaunista
vat, siellä riehuu taistelu. Väke
vämpi sortaa heikompaa, ryöstää 
pieneltä sen kelmeän metallin, isän
maan ja  vapauden; tämä kaikki 
tapahtuu oikeuden nimessä. Ken

ties juuri tällä hetkellä siellä moni 
mies kaatuu isänmaansa, vapautensa 
puolesta, monelle vielä rivissä sei
sovalle miehelle tämä on viimeinen 
joulu, minkä lian saa viettää. He 
sortuvat, kuolevat, sankarikuoleman.

Ase kädessänsä viettävät burnit 
joulua, veriselle hiekalle he ovat 
kuusensa pystyttäneet, ja  sen ym
pärillä he ylentävät rukouksensa 
Jumalan, Auttajan luo, huoaten: 
Auta Herra meitä, suo oikeassa 
asiassamme voitto, kuule meitä Siuä 
Herra taivainen.

Lyhyt on rukous, lyhyt on pyyntö 
ja  epätoivoisista sydämistä se ar
kana soi.

Tuimasti taistellaan myöskin 
idässä, virtana vierii viattomien ih
misten veri. Kamala käsky: Ar
moa ei anneta, on pantu täytäntöön.

„Rauha maassa ja ihmisille hyvä 
tahtO“ , lauloi enkelijoukko ensimäi
senä joulu-yönä.

Torsti.

Kirjallisuutta.
Toimitukselle lähetettyä kirjalli

suutta:
Filip Strongin Ristiinnaulitsemi

nen kirjoittanut Charles M. Shel- 
don. Englanninkielestä suomennettu. 
Tampereella, »Väinämöisen" toimi
tuksen kustannuksella 1900. Hinta 
2: 50.

Alkulauseessa sanotaan:
»Filip Strongin Ristiinnaulitsemi- 

minen" on arvokkaimpia kirjoja, mitä 
uskonnollisen kaunokirjallisuuden alal
ta tapaa. Sen tekijän, Charles M. 
Sheldonin nimi on jo  ehtinyt mei
dänkin maassamme tulin tunnetuksi 
ja  rakastetuksi. »Mestarimme", »Ric
hard Bruce" y, m. ovat saaneet 
suuren joukon hartaita, lukijoita, ja 
niissä esitetyt korkeat ihanteet sen 
kyllä ansaitsevat. »Filip Strong" 
kuuluu samaan sarjaan. Kun se Eng
lanninkielellä ensin ilmestyi, herätti 
se Amerikassa, Englannissa y. m, 
tavatonta huomiota. Ja nyt sitä jo  
on käännetty monille maailman kie
lille. Suurta sosiaalista kysymystä 
käsittelee Sheldon kristityn kannalta. 
Köyhät, sorronalaiset, paheisiin vai
puneet, ne ovat hänen sydämmellään. 
Rakkaudentyöhön niiden aineelliseksi 
ja  henkiseksi kohottamiseksi hän ko
ettaa kristityltä innostuttu. Ja hän 
näyttää elämässään hyvää esimerkkiä 
siihen,

Nyt kun kristikunnassa riehuu 
tuima taistelu epäuskon ja  uskon vä
lillä, kun matearialistinen maailman- 
katsanto tahtoo epäilyksen ja pilkan 
alaiseksi saattaa koko kristillisyyden, 
nyt on tarpeen kristittyjen herätä 
uuteen hartauteen. »Teidän pitää 
myös todistaman", sanoo Jeesus. 
Meidän tulee kirkastaa ihanteena ja- 
noovalle ihmiskunnalle Kristus, Hän, 
joka rikkaana ollessansa tuli köyhäksi 
jotta me hänen köyhyytensä kautta 
rikkaiksi tulisimme. Hän, joka alensi 
itsensä, otti orjan muodon päällensä 
ja tuli muiden ihmisten kaltaiseksi, 
joka oli kuuliainen taivaalliselle Isäl
lensä aina ristinkuolemaan asti. Tätä 
onkin jo  kansoille saarnattu äärettö
män paljon »sanalla ja kielellä", mutta 
sangen vähän »työllä ja totuudella". 
Ja kuitenkin sanoi Jeesus, että joka 
tahtoo Hänen perässänsä tulla, hän 
kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä joka 
päivä ja  seuratkoon Häntä. Kristit
tyjen valkeus valistaa silloin ihmisten 
edessä, kun nämä näkevät heidän 
hyvät työnsä.

Tämä kiija esittää meille sem
moisen Herran palvelian, joka ra
kasti, ei ainoastaan sanalla ja  
kielellä, vaan työllä ja  totuudella. 
Amerikkalainen piispa John H. Vin

cent sanoo siitä, että „sc on erin
omaisen voimallinen ja  vaikuttava 
lisä aikamme kristilliseen kirjalli
suuteen. Jokaisen sielunpaimenen 
pitäisi lukea se —  ja  kaikkien mui
den myös".

Suomennos on sujuva.

Mietelmiä. Kirjoitti Vihtori Läh
de. Kuopio 1900, R . Malmström’in 
kirjapaino. 54 siv. Hinta 1 mk.

Vihtori Lähteen kirjanen sisäl
tää yhden »lastun" (Kevät ja  nuo
rana) ja  joukon tilapäisiä pikku 
artikkeleita kaikenlaisista hyvistä 
aineista. Luluja mielellään yhtyy 
tekijän mielipiteisiin, koska hänen 
mietelmänsä eivät erityisesti origi
nelleja olekaan. Paljon hyviä aja
tuksia saa lukeakseen, kuten esim. 
seuraavat:

»Tutki ja  ota selvä siitä mikä on 
oikeata, mikä väärää. —• ja  tunnusta 
oikeus, olkoon se sitten lausuttu ke
nen suulla tahansa". (Siv. 21).

»Varsinainen syy kumminkin kan
sakoulun koko oppimäärän suoritta
vien oppilaiden vähälukuisuuteen on 
siinä, etteivät vanhemmat käsitä tie
don todellista arvoau. (Siv. 30).

»Koulun tuleekin aina muistaa, 
että sen päätehtävänä on nuorison 
siveellinen kasvatus“ . (Siv. 31).

»Tämän tähden pitää meidän puh
distaa koko se siveellinen ilmakehä, 
jota nuoriso hengittää, jossa se elää 
ja joka sitä ympäröi, sekä lietsoa 
jaloja ihanteita, yleviä tunteita ja 
työtä tekevän elämisen halua nouse
van kansan sieluihin". (Siv. 35).

»Ja kuinka me saatammekaan huu
taa »eläköön Suomi", tarkoittaen sillä 
maallemme ja kansallemme menes
tystä. joH’emme samalla rakkaudesta 
kansaamme tee myös tosi tarmolla 
työtä, sen hyödyksi?" (Siv. 41).

»Työväki" niminen kyhäys tekee 
hyvästi selkoa työväenliikkeen si
veellisistä vaikuttimista, ja  Pytha
goraan vaimon, Theanon, kirje 
»kasvatuksesta" on intressanti his
toriallinen muistomerkki.

P . E.

Kansail toveri, joka ennen ilmes
tyi Hämeenlinnassa (Väinö Andolin), 
on nyt muuttanut Käkisalmeen (toim. 
A. V. Komulainen, kust. Kirjapaino
ja  Sanomalehti- Osakeyhtiö Vuoksi). 
Ensi mainen numero on ilmestynyt ja 
tilausilmoituksessa sanotaan, että oh
jelma on oleva samansuuntainen kuin 
ennenkin, sisältö siis pääasiallisesti 
kaunokiijallinen. Lukuisat kirjoittajat 
ovat luvanneet apuansa. N:o 1 sisäl
tää muunmuassa:

Yli maitten sanoma suuri soi, runo 
kirj. Niilo Mantere. — Fritz Ystävä. 
Novelli ldrj. Erckmann — Chatrian, 
suom. A. V. K. — Uuden vuoden yö, 
runo kirj. Larin Kyösti. — Mietteitä 
sivistyksestä. I. Mitä on sivistys? Ellen 
Kev’n mukaan.

Kansan Toverin koko ja  asu on 
aikakauskirjan. Tilaushinta Smk. 2:30 
koko vuodelta ja  Smk. 1:15 puolelta 
vuodelta.

Väinämöineu, toim. Aaht Mäki, 
Tampere, 5:s vuosikerta. N:o 1 si
sältää: Pimeyttä ja valoa, runo. —
Vuoden alussa, kirj. Mk. Piirteitä 
Unkarin historiasta, I, kirj. A. J,
—  Mitä opetamme? kirj. K. —  Ketä 
kanssaan kuulun? kirj. I. Valve. — ■ 
Vanhemmille. —  Töillä, kirj. A. S.
—  Kestävä raittiusmies, kirj- K. M.
—  Malcolm Kirk, kirj. M. Sheldon, 
suomennos, y. m.

Kirjevaihtoa.
Kodin-ystävä. Paljon kiitoksia 

onnentoivotuksesta.
Uuden Ajan Toimitus.

Ballaadi kul
ki jam estä.

(Robert Buchanan.)

Tien jo  nietos sulkee 
tuisku lunta luo; 
valju vaimo kulkee 
pimeässä yössä, 
turtuneena työssä 
jok ’ei rauhaa suo.

Kalpcet, laihat kasvot lumihilse 
valaa,

poika juoksee vieress’ , sydän läm
min palaa;

helmaan märkään tarttuu, äiti voih
kii salaa:

»Eespäin, lapsi, eespäin —  meilTon 
määrä tuo!"

Poika miettii kummaa, 
äitiin katseen luo: 
eespäin tietä tummaa 
nääntyneinä perin, 

r jalat heikot verin, 
laahustavat nuo.

»Äiti!" hän nyt ääntää, kesken 
myrskytuulen;

»äiti, hetken lepo; lentoon voivun, 
lnulen.

Äiti, hetken lepo." Äiti huokaa: 
»Kuulen, —

eespäin, nopeammin —  meill’on 
määrä tuo!"

Ehtyneeksi saaden 
uupuu elon vuo, 
vihdoin suojaan paaden 
vaimo hetkeks vaipuu, 
pojan valtaa kaipuu, 
viima jäätää nuo.,..

»Taatostani kerro: hänt’en nähnyt
■ lainkaan;
Mokseen nytkö mennään, eihän kuol

lut väinkään?"
»Rauhaa, laps!“ hän vastaa; „miks 

sun, kokolainkaan!
Viel’on matkaa —  sitte saaos kuulla 

tuo!"

(Viima vinha, tuule!
Tuisku, lunta luo!)
»Oi nyt muistan, kuule! 
Muistan vielä taaton, 
muistan juhlasaaton, 
joka maljoin juo.

Kerro, eihän ennen käyty mieron 
teitä?

Kaupungissa koti suojasihan meitä?"
Miettivän hän näyttää surumielin: 

»Heitä
rauhaan," huokaa, «.eespäin —  maili’ 

en määrä tuo!"

„Oi mut, äiti, ennen 
rikkaat oltiin! Nuo 
päivät ajan menneen 
hämärinä siintää, 
mutta kirkkaan niin tää 
kuvan mieleen luo:

Kodissamme kasvot sulia loisti sil
loin,

koruja ja  ruokaa uljas mies toi 
illoin,

olihan se taatto?" »Rauhaa saanko 
milloin?"

voihkii äiti; »eespäin —  meilVon 
määrä tuo!"

Jylhä jouluaatto —  
tuisku lunta luo.
»Kuka oli taatto.?
Prinssinä sun naiko? 
Sotaherraks saiko?
Tahdon tietää nuo!

Unissani säihky loistolinnan hohtaa,
siellä liput liehuu —  miehen nään, 

mi johtaa,
vieös taaton luokse!" Äiti katseen 

kohtaa,
värisee ja  voihkaa: „mahdotont’on 

tuo!"

Mustan pilven takaa 
kuu jo  hiipii luo, 
valoansa jakaa 

- yli kentän laajan, 
usvaverhon taajan 
viistää valovuo.

Heidän takanansa, vasten taivaan
rantaa,

siintää hirsipuu ja  kolkon kuvan 
antaa.

Vaimo pystöön hyppää, tuskin jalat 
kantaa:

»Herra armahda! Oi, laps, on eessä 
tu o !"

Viima vinha puistaa, 
myrsky lunta luo.
»Sin’ et jaksa muistaa, 
povellain sun kannoin, 
armahaltain annoin 
mennä murheet nuo.

Varkaan töistä taattos vietiin hir- 
• sipuuhun,_

nälkää nähdessämme hän ei päässyt 
muuhun,

koitteessaan sulle saada ruokaa 
suuhun!

Eespäin, nopeammin —  meilTon 
määrä tuo!"

Englannink. Suom. Väinö AndeUn.

O le e llis ta  uutta 

Vuotta toivottaa

Uusi ftifra
frakille tilaajoifleep

ja avustajilleen

Uuden ajan toi- 
misto ja  kont

tori on muutettu Etelä-Maka- 
siininkadun ja  Fabianinkadun 
kulmaan.

A s i a m i e h i ä
halutaan kaikkialla levittä

mään Uutta Aikaa.
Palkkiosta ja muista asia- 
mies-ehdoista lähemmin
j»

lehden konttorissa. Pyytä
kää näytenumeroja!

Uuden Ajan konttori.
Helsinki.

nähden olla toisella puolen. Mutta 
ei! Minne kulkija vain liikkui, oli 
korkeuskohta aivan hänen yläpuo
lellaan. Hämmästyttävää! Mitä jos 
ihminen linnoitusvallin takana tekee 
saman havainnon! Silloin ei enään 
ole varmaa, että talon portaat ovat 
keskellä maalevyä, jonka täytyy olla 
suuremman kuin hän oli ajatellut.

Kuun vaihtelevat muodot, sen 
kasvaminen ja  väheneminen oli jo 
tain erinomaisen ihmeellistä. Poika- 
uen etsi selitystä omalta ymmärryk
seltään, mutta ei saanut tyydyttävää.

Mutta jos hän olisi kyennyt huo
maamaan luonnollista yhtenäisyyttä 
kaikessa, mitä hän näki, olisi maail
ma menettänyt suurimman osan ve
tovoimastaan hänen mieleensä. On 
hauska ihmetellä ja  aavistaa. Muu
ten hän jo varhain tunsi uskon per- 
sonallisiin voimiin, jotka vaikutta
vat näkymättöminä.

Tähtitaivaan liikkeitä hän ei ollut 
seurannut. Kumma kyllä säikähti 
hän tähtiä, kun hän ensikerran 
näki ne paljaan taivaan alla.

Hänen äitinsä oli vienyt luteet 
portaille. Ilta oli niin pimeä, ettei 
hän nähnyt mitään muuta kuin täh
det, ja  ne näyttivät hänestä loimu
avilta liekeiltä aivan hänen päänsä 
päällä ja ympärillä.

Onko ollut olemassa aika, jolloin
maailmaa ei ollut? Ja kuinka maail

ma on syntynyt? Näitä kyseli hän 
itseltään, matta ei ilman ulkonaista 
aihetta. Hän oli kuullat sisarensa 
lukevan eräästä kirjasta (Bruzeli- 
uksen historia) jotain, joka koski 
niitä ja  teki voimakkaan vaikutuk
sen häneen:

Aikojen aamuna 
rakensi Ymer: 
hiekkaa ei ollut, 
ei merta, ei maita 
aaltoja vielä 
ei vilvakkaita.
Taivaankantta ei korkeaa, 
vain Ginnungakita..........

> Ongelman ratkaisun sai hän pe- 
rintötarusta äidin huulilta: maailma 
on Jumalan luoma. Hän tiesi ennes
tään, että Jumala on meidän kaik
kein isä ja  suojelija ja  näkymättö
mässä muodossa kaikkialla läsnä. 
Hänen tuumattunsa Ymeristä, joka 
»rakensi", vaikkei hänellä ollnt 
maata jolle rakentaa, haihdutti ker
tomus jatkuvasta luomisesta, valosta, 
joka syttyi syvyyksien pimeydessä, 
aina ihmisen esiintymiseen asti maan 
päällä.

Mitä iltapuhteina kerrottiin Ju
malasta, enkeleistä ja  autuudesta 
täytti hänet ihailulla ja  otettiin vas
taan uskolla. Maailma oli kauuis 
sellaisena, kuin hän oli nähnyt sen, 
ja  siinä oli ihmeellisiä ilmiöitä,

mutta se sai nyt pyhänkin arvon, 
koska se oli Jumalan maailma. Ta
pahtuipa, että henkinen ja  näkymä
tön, hänen uskonsa kutsumana, hä
nen knvitusvoimansa muodostamana 
ja  välittämänä, astui näkyväisyyden 
rajoihin. Hän näki kerran kahdet 
enkelinkasvot, jotka katselivat vaa
lean hattaran lomasta taivaalla. 
Hänen onnekseen olivat näyt harvi
naiset ja  lakkasivat pian. Ja kuinka 
turvallista oli tietää että Jumala on 
»lasten ystävä", ja  ettei tarvinnut 
pelätä munta kuin olla paha —  että 
oikeastaan ei ole muuta vaaraa kuin 
se. Kerran on tapahtuva jotain, joka 
tulee näyttämään kauhealta: maail
maa loppu, viimeinen päivä. Mutta 
lapsilla ei ole syytä pelätä sitä, 
»Heidän on taivaan valtakunta." 
Ja tämän maailman jälkeen on tuleva 
uusi taivas ja  ihanampi maa.

Näin oli hänen maailman käsi
tyksensä vastaiseksi valmiiksi raken
nettu. Sen suuremman ja  kauniim
man puolen muodostivat perintöta- 
rut, joiden kuulemisesta siinä muo
dossa kuin ne hänelle esitettiin, hän 
vieläkin ylistää onneaan. Toisen 
pnolen muodostivat hänen omat 
havaintonsa ilmiöistä hänen ahtaas
sa havaintopiirissään ja yrittelyt 
saada niihin yhteyttä.

Hän muistaa, kun hänen maail- 
mamakenteensa sai ensimmäisen

laajennuksensa. Pienemmästä lin
nanpihasta vei pitkä holvi vapaa
seen luontoon. Kun hän ensi kerran 
äitinsä taluttamana ja  koltissa, jonka 
kirkkaat napit ilahnttivat häntä, oli 
kulkenut sen pimennon läpi, näki 
hän edessään Yetterin peilipinnan 
laajenneena ennen aavistamattomaan 
kaukaisuuteen. Hän hämmästyi.

Sillä hänen entinen maailmansa, 
linnoitusvallin niin ahtaaksi rajoit
tama, ei kuitenkaan ollnt tuntunut 
pieneltä. Ja vaikka hän oli luullut, 
että vallin ulkopuolella tuskin oli 
useampia ihmisiä kuin sen sisäpuo
lella, oli niitten luku näkynyt hä
nelle kyllin suureksi. Mouta vuotta 
senjälkeen luki hän muutamista 
grönlantilaisista perheistä, jotka, 
jäitten ja  tunturien väliin suljet* 
tuina, luulivat olevansa maan ainoat 
inhimilliset asukkaat. Hän voi oman 
kokemaksensa nojalla ymmärtää, 
minkätähden he eivät kuitenkaan 
tunteneet olevansa hyljättyjä tai 
pitäneet maailmaa erämaana.

Maailmaa rakenteensa suurimmas
sa laajuudessa täytyi hänen, niin
kuin meidän kaikkien, mukautua sii
hen oppiin, että meidän maapal
lomme on tomuhiukkanen mittaa
mattomassa kaikkisuudessa. Hän 
hämmästyi silloinkin. Kenties oli 
se hänestä ylevätä. Mutta koolli- 
sesti ääretön on aina vaikuttanut

häneen pyörryttävästä. Nuppineulan 
pään kokoiseen tilaan suljettu maa
ilma, jossa hyvyys, kauneus ja  to
tuus on voittanut vastakohtansa, 
olisi suurempiarvoinen kuin miljoo
nat aurinkoknnnat, joita täyttää 
tuska ja  joita saastuttaa pahuuden 
tai itsekyiläisen tuhmuuden voitot. 
Jos ääretön avaruus on meille 
symboolina paikan muodossa hen
kisestä äärettömyydestä, suostumme 
siihen ja  nöyrrymme sen edessä. 
Työläästi muuten.

(jatk.)

Me taistelemme vielä!
Kirj. Ivan Turgenjeff.

Suomennos »Uuteen Aikaan'1.

Kuinka vähäpätöinen pikkuseikka 
useinkin voi muuttaa ihmisen koko 
ajatussuunnan!

Mietiskelyyn vaipuneena kuljin 
kerran leveätä tietä.

Rintaani ahdisti synkät aavistuk
set, ja  mieleni valtasi raskas suru
mielisyys.

Kohotin pääni. Tie kulki edes
säni supisuoraua korkeitten poppe
lien välissä, kunnes se katosi etäi
syyteen.

Sen tien poikki, ainoastaan kym
menkunta askelta minusta hypiskeli 
kokonainen varpusperhe perätouku- 
ria. Kesäanrinko valoi varpusiin 
kirkkaita säteitään, niiden hyppiessä 
tien poikki urheina, iloisina ja  luot
tavaisina.

Yksi niistä varsinkin kunnosti 
itseään rohkeilla syrjähypyillään, 
pullistuen kupuaan ja  visertäen niin 
urheasti, kuin hän ei pelkäisi —  
itse paholaistakaan. Se olikin oi
kea maailmanvalloittaja!

Mntta sillä välin kierrellä kaar- 
teli korkealla ilmassa haukka, jonka 
tehtävänä kenties oli niellä se ur
hea »valloittaja."

Tehdessäni näitä huomioita eo 
voinut olla hymyilemättä ja  rohkai
sin mieleni. Synkät ajatukset len
sivät siinä tuokiossa tipotiehensä, 
ja  minä tunsin mielessäni rohkeutta, 
uskallusta ja  elämänhalua.

Kenties leijaa nyt m inunkin 
haukkani pääni päällä —  mutta me 
taistelemme vielä.



«n .l #ika.tammikuun s p . 1901. Ji:o  1.
M i IM%^

K A L E V A ,  V a k u u t u s - o s a k e y h t i ö
myöntää M e n i s i ;  E lin lk o r & G ; E l ä k e -  ja , f i l y ö t ä jä i e - v a k u n -
f u k s in  huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu
tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien iälkeen.

J o h to k u n ta .

Vakuuta 
Henki ja  Omaisuus;

| > k a n d i a s s a

m
t(toimii Suomessa vuodesta 1856).

Asiam iehiä kaihissa maamme kaupungeissa.
P iiaiio ia iito )

3> Schildt & Hallberg <|
m  Helsinki.

Teosoofinen
k i r j a s t o

U u d eiy n y a a iy ^ a fu  25.
Avoinna tiistaisin ja  lanvantaisin 

k lo  Va 7—8 j. pp.

hellojen,
3(ronomeierien

ynnä hienompien

präsisiooni
koneitten

T(orja(i$ verjtaa
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tarkisteltuja

Seinä- ja ftukukelioja
Kellonperiä y. m.

C . U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skilnaden

Telef. 37 12.

Th. VVULFFin
Paperi- ja Piirustus- 
tarpeiden kaupassa,

Helsingissä.

jfyvio lajiteltu varasto. 
Halvat f)ii)i)at.

1:ma Ruis- 
Lesty- 
Vehnä-

J a u h o j a
hyvissä, uusissa säkeissä. Myyj 
ehdottomasti huokeimmalla tukut- f 
tain.

Osakeyhtiö Agros
Helsinki —  Pietari.

PPPPPPPPPPPP

1:si sali vu o k ra tta 
vana.

Lähemmin »Uuden Ajan“  kont
torissa Fabianinkatu IS kl. 12—2 
ja  6— 8.

P eilejä ,
Tanlnnpnitteita,

K ultaoksia,
paraiten

Sven Strindberg ja Kumppdla
Länsi Henrikinkatu 6.

Tel. 2404.

K *  W -  R o s e n b e r g
P u n o u s -  ja , 

L a n k a k a p p p a ,
H elsin k i

20 Etelä Esplanadinkatu 20.

EMIL WALLMAN'in 
OpHltinen UUce,

perustettu v. 1830, vanhin ja  suurin 
Suomessa,

38  P oh j. Esplanaadikatu SS,
Suositetaan.

Ve ljekse t

Q r a f f .
H e ls in g is s ä ,

P ob j. Esplanaadinkatn Nro 43.

Lamppuja, Talous-

R. E. W ESTERLUNDILLA
ent R. Faltin’in Pianomakasiini

Pohj. Esplanaadinkatn 7. Tel. 681.

Ainoa suurin valikoima
nykyajan parhaimpia

Flyygeleitä, Pianiinoja 
ja Harmonioita.

Pääasioimisto: Steinway fa Poikain, Schiedmayerin Piano- 
tehtaille, Edv. Westermayerin, Kud. Ibach Pojan, A. H. Frank- 
ken, Ernst Munckin y. m. tehtaille.

Viiden -vuoden takun. M a lva t hinnat.

Aleksanterini 15. (Haarakauppa P. ES'- 
planadikatu 23.

Valokuva- albumeja,
Näköä- lakorttejajaalbum. Halvalla.'

Em il kesefy
Aleksanterinkatu 17 

n s y y  tukuttain ja  vähittäin

^akeumsstarpeifa*
Rautatavaroita,

S a ! 9 K s h s ! g j e t

CyBkaluja,
jCieueiakeita halvim-

Paras ja  täydellisin valikoima.

la si luokan tavaroita, 
ftatvat hinnat

SKteingiit (lasi 
IDtisiikkikaippa
f i z t r  Sf

U k s t e i i n d
Taabianink. 16. Eleksamerink. 34.

J i l a f l s a a  -  *

U u s i  f V i ^ a
ilrr>e$fyy Helsingissä jolsa laavalta! 

f^ello 4 j. pp.
Y IKusi täydellinen

Tilaushinnat: l(i vuosi 4 :5 5  D d l i k o i l t U I

kuukaud__■* 58 kaikenlaisia soittokoneita, niinlmin
Viuluja, Violoncellejä, Huiluja, 

Asiamiehiä otetaan levittämään lehteä. Klarinetteja, Kitaroita, Harmoni-
Palkkiosta ja  muista asiamies-ehdoista lähemmin lehden kont- koita, Symphonioita, Calliopey.m., 

torissa, Fabianinkatu 13. y . m.

Pyytäkää näytenumeroja! I Vastatullepa erinomaisia

r 1.x.. * x -  x -x , xi flyyseieitä id PinniinoinLehti lähetetään tilaajalle suoraan ristisiteessä kun tilaus on 
tehty lehden konttorin kautta. Lehden tilauksia otetaan vastaan kai-S ̂ aammesuar n̂j aPara^ en varustettu
kissa maamme postikonttoreissa. naottikaapaa

Uuden Ajan konttori Helsinki. | Kaikki halpoihin hintoihin ja
edullisilla maksuehdoilla.

PAT TAPATURMA-VAKUUTUS OSAKEYHTIÖ.
Helsingissä Pääkonttori Unioninkatu 25 
antaa tapaturmavakuutuksia edullisim
milla ehdoilla. FENNA PALOVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ, Pääkonttori Hei-

singissä, Unioninkatu 25. Asiamiehiä kaikissa kaupungeissa sekä 
maaseuduilla, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

m * * * * * * , 1 i ■, p»iia-«m m <̂|wi

K. H. RENLUND
H e l s i n k i .

«9 ® 9 d 9 8 9 e 9 9 9 «€ 6 e 6 6 6 6 € 6 6 e »

E . J. Herlin In
K ello ,- k on e- ja  k o l- 
fafavaraii) liike, J lel-

Suurin valikoima sopivia <j

Sf O llltllsillY O lja <5> f singissä Mikonk- 8 00
Ä W I *§  c
$  n. k. nikkelisiä Kahvi- ja  Teeserviisejä, Tarjottuni», Leipäkö- | suurin ou on jessa  ja
H reja, Maustehäkkejä, kaikenlaatuisia Veitsiä, Hienotakeita ja  $  jo i)  siellä BjyÖsKii) ehdottomasti

S. VUORIO £

Taloustarpeita. % | t>atvinyn>af Tjiijijah
» § € € € « e € € € e e »

Maalarioliî e £* Tapeffifauppa.
Atelieri ja  Työhuoneet Maalaus jaKoristetöitä varten. Kylttimaalausta, Lasin- 

syövytystä sekä Lyijylasimaalauksia. Kipsikoristeita valmitetaan vapaalla kädellä. 
Tapetteja etevimmistä koti- ja  ulkomaan tehtaista.

Hagelstamin kirjakauppa
(Kämpin Hotelli)

Uutta jo u lu k si: 
Anderssonin paienttimtistepuUo

(Palkittu Pariisissa).’ 
paras kaupassa oleva mustepullo.

Joutukuusenlippuja Suonien v i
reissä ja  Suomen vaakunalla, suurempia ja  pie
nempiä, jokaiseen suomalaiseen kotiin.
Hagelstamin kirjakaupan Haaraosasto Annank. 24 .

SdelfelHn gsänmaaltiaet

Postikortit
kuvilla Vänrikki Stoolin Tarinoista ovat kauniita, 

arvokkaita ja  halpoja.
Hinta: 1 kpl. 15 p., 2 5  kpl. 2 :5 0 ,  5 0  kpl. 4 :7 5 ,  

100 kpl. 9  mk.

0. V. R l»  flE£
Helsinki Aleksanterinkatu 13.

Uyden Ajan kanttori ja toi
m isto muutettu Fabianinkatu 83

(Etelämakasiininkadun ja Fabianinkadun kulmassa)

IContfori avoinna kl. 12—2 Ja S—8.
O s k a r  M s j s e l u n d

H u o n e k a l u l i i k e
Helsinki *  Sentraali-Pasaassi.

Telefooni 2811.

ilbion Lamppirniäkasiini
Helsinki —  Omist. VICTOR RYDMAN. —  Turku.

ERIKOISLIIKE
Lamppuja, Laseja ja  Porsliinejä varten.

Aleksanterinkatu 15.
Pohjois-Esplanadik. 2 3 .

m yy halvempiin hintoihin:

^ S tk u m e J a

jgäkSalakortteja;
joulukortteja
itudenvuodeukertieja

Stfijdkuoria Ja kirjepa
peria Suosuen vaaku-

ISässl rohdoskauppa.

Kirurgillis, optillinen liike.

Taloustarpeita!
Laseja ja Porsliineja, Talous- 
ja kyökkitarpeita- Liina- ja 
Pumpulitavaroita. Suuri vali
koima 2 Halvat Siinnät!

€1. B .  S t o c k m a n n .
Helsingissä 1901. Hufvudstadsbladetin Uusi Kirjapaino.
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Uusi Aika
* 1901. *

Uuden Ajan ensimäinen vuosikerta ilmoitetaan täten tilattavaksi.

Uuden Ajan tarkoituksena on olla sen henkisen herätyksen äänen

kannattajana, jonka kulunut vuosisata toi mukanaan k a ik illa , 

o lo illa , uskonnon, siveellisen elämän, yhteiskuntamoraalin samoin 

kuin kirjallisuuden, taiteen ja tieteen. Monta lehteä on meillä

kin, jotka seuraavat päivän tapahtumia, mikäli ne koskevat politiik

kaa ja yhteiskunta-elämää, mutta epäilemättä olemme sellaisen lehden 

puutteessa, joka valvoisi syvällä ihmisten sydämissä ja ajatuksissa 

liikkuvaa elämää, sitä elämää, joka kuitenkin on kaiken ulkonaisen 

toiminnan alkuna. Onhan aikakauskirjoja, uskonnollisia, tieteellisiä 

y. m., jotka jossakin määrin tätä tarvetta tyydyttävät, mutta niiden 

ala luonnollisesti aina on toisen tai toisen opinsuunnan tai tarkoituk

sen rajoittama.

Mitä ensiksikin uskontoon tulee, on Uusi Aika oleva uskonnolli

sen elämän ja vapauden puolustaja samoinkuin uskottomuuden ja 

herkkäuskoisuuden vastustaja; niinmuodoin se on oleva vapaa k a i

k e s ta  la h k o la isu u d e sta , uskonkiihkosta ja  formalismista, 

aina etsien totuutta pelkäämättä ja avosilmin, mutta samalla epätie

teellisen materialismin ja välinpitämättömyys-filosofian ankara arvos

telija. Tätä ohjelmaa noudattaen Uusi Aika on valvova niitä liikkeitä, 

jotka ovat uskonnollisen alan mieltäkiinnittävimmät ilmiöt; niinpä esi

merkiksi teosoofisia ajatuksia ja vertailevaa uskontotiedettä esittää 

Pekka Ervast teosoofisissa kirjeissään.

Mitä siveelliseen elämään tulee, emme tarvinne muuta sanoa, 

kuin että Uusi Aika on astuva niitten riviin, jotka taistelevat siveel

listen pyrkimysten ja tosi sivistyksen puolesta. Sama on sanottava 

yhteiskuntamoraalista: Uusi Aika tahtoo palvella niitä virtauksia,

jotka raivaavat tietä jalommalle yhteiskuntamuodolle, seuraten siis 

mielenkiinnolla työväen-, rauhan- y. m. liikkeiden edistystä.

Laaja on Uuden Ajan ohjelma ja  korkealle on sen päämaali 

asetettu. Myötävaikutusta sentähden toivomme kaikilta tahoilta. 

1U sea t e te v ä t k ir ja ilija t  o v a t j o  lu v a n n eetk in , 

le h te ä  a v u sta a . Irtileikattavina liitteinä Uusi Aika on julkai

seva eteviä kaunokirjallisia teoksia.

T ila u s h in n a t o va t:

Helsingissä kotiin kannettuna, postin kautta, asiamiehiltä tai 

suoraan toimitukselta tilattaessa:

7 i vuodelta.................

Va >» .................
7x kuukaudelta . . .
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Toimitus.

Mielilause.
„Aika ei ole tullut" — oli ja  on 

ymmärtäväisten ihmisten mielilause. 
«Aika ei ole tullut, edistyminen käy 
ja  on aina käynyt hitaasti".

Ymmärtämättömät ihmiset olivat 
taas luulotelleet, että vilkkaampi 
edistys nyt olisi mahdollinen. Olivat 
puhuneet 20:nen vuosisadan aamu- 
koitteesta, sen vaatimuksista j. n. e. 
Lopulta heidän kuitenkin täytyi 
myöntää, että ymmärtäväisillä kuten 
ainakin oli oikein, ja  että todella
kaan aika ei ollut tullut. Toivottuja 
parannuksia nimittäin ei oltu ai
kaan saatu, vaikka ymmärtämät
tömät olivatkin voimiaan ponnista
neet. Kävi kuten sanottu aivan niin
kuin ymmärtäväiset olivat ennusta
neet: aika ei ollut tullut.

*

Ymmärtämättömät olivat nyt tul
leet vakuutetuiksi ymmärtäväisten 
viisaudesta:

Että on olemassa luonnon laki, 
joka pakottaa maallisen elämän sei
somaan taikka tuskin tuntuvasti 
etenemään.

Ainoastaan kaikista tyhmin oli 
vielä jonkun aikaa itsekseen kuis
kaillut, että edistys luultavasti kävi 
hitaasti, koska ymmärtäväiset piti
vät mielilauseenaan, että „ täytyi 
käydä hitaasti", ja  koska ne joko 
vastustivat kaikkea vilkkaampaa 
edistystä taikka ainakin riistivät 
työhaluisilta heidän työintonsa ja  
luottamuksensa. Vaan piaupa hän 
teoriastaan luopui, koska piti myön
tää, että, oli miten oli, ymmärtä
väisillä yhtä kaikki oli enemmän 
ymmärrystä kuin hänellä, joka vain 
oli yksi ymmärtämättömistä 

❖

Nyt päättivät kaikki ymmärtä
mättömät olla vastaisuudessa voimi
aan ponnistelematta, aika näet kun 
ei ollut tullut. Piti aina vastedes 
kysyä ymmärtäväisiltä, pitkällekö 
edistys oli ehtinyt, eikä ryhtyä uu
distus- ja  parannuspuuhiin, ennen
kuin ymmärtäväisiltä oli saatu 
tietää,

että aika oli tullut.
Sillä kun ymmärtäväiset itsestään 

sanoivat, että nyt aika oli tullut, 
kävisi kaikki itsestään, ymmärtä
mättömien tarvitsematta ponnistaa 
voimiaan.

Ymmärtäväisillä oli näet paitsi 
ymmärrystään myös valta ja  yhteis
kunnalliset asemat, niin että help
pohan heidän oli kääntää kaikki 
parhaalle päin —

kun aika oli tullut.
Jean Boldt.

Teosoofisia kirjeitä
Kirj. Pekka Ervast.

n.
Maailman uskonnot.

Lapsuudesta saakka olemme kris
tityt saaneet oppia, että Jumala on 
Kristuksen persoonassa ja  pyhässä 
raamatussa ilmoittanut itsensä meille 
ihmisille, jotka emme itsestämme 
voi totuutta tietää. Sentähden mei
dän tuleekin ainoastaan uskoa, tul
laksemme autuaiksi. Tosin on mui
takin uskontoja, mutta ne ovat muka 
ihmistekoa, kristinusko yksin on Ju
malan yliluonnollisella tavalla ilmoit- 
lama uskonto; tämä kristinusko —  
kirkon usko on niinmuodoin vapah
tava koko maailman, se on levitettä
vä kaikkiin maihin ja  pakanoillekin 
saarnattava.

Koska heräsi ensimäinen epäi
lys kirkonopin totuudesta? Kun raa
mattu, joka oli uskomme ainoa nor
mi, Jumalan sana ja  totuuden hen
gen inspireeraama, huomattiin ul
koasulleen aivan samallaiseksi kuin' 
kaikki muutkin kuolevaisten kirjat 
täm än maan päällä. Olihan toisis
taan eroovia «alkutekstejä- tuhan
sittain, olivathan käännökset pai- 
kottain niinkin huonot, että vallan 
hämmensivät alkuperäistä tarkoi
tusta, olihan monta kohtaa jäsen
täjäin lisäämiä tai väärentämiä —

, tuolla laillako Jumala olisi huolta 
pitänyt omasta ilmoituksestaan, luo- 
mainsa ihmisten ainoasta pelastuk- 

isen mahdollisuudesta? I

Seurasipa toinen epäilys, joka 
koski kristinuskon erikoisasemaa 
muiden uskontojen rinnalla. Kun 
nimittäin tiedemiesten käsiin joutui 
muiden maiden ja  kansain pyhiä kir
joituksia ja  he täten tutustuivat hal
veksittujen pakanoiden uskontoihin, 
huomasivat he hämmästyksekseen, 
että niissäkin toistettiin samat ju 
tut taivaista ja  manaloista, ihmisen 
alkuperäisestä synnittömyydestä, pa
ratiisista, lankeemuksesta, kuole
masta, sielun ikuisuudesta j. n. e., 
jotka olivat heille — tiedemiehille 
— ennestäänkin tuttuja. Sanottiin
han Vedasta, hindulaisten raama
tusta, että se on kaiken tiedon al
kulähde, että se oli olemassa ennen 
maailman syntyä ja ettei siitä yk
sikään sana katoo, vaikka maail
makin häviää —  ja  kuitenkin Veda 
on laadittu ainakin 5,000 vuotta 
ennen Kristusta!

Tästä ei kuitenkaan vedetty sem
moista johtopäätöstä, että Veda olisi 
yhtä «yliluonnollinen" synnyltään 
kuin kristillinen raamattu, vaan 
päinvastoin, että molempain alku 
onkin ollut yhtä luonnollinen. Jopa 
ensi hetken innostuksessa nauret- 
tiinkin uskontojen taikauskoisille 
opeille ja  pääteltiin, ettei uskonnolla 
ollutkaan enään mitään merkitystä, 
nyt kuin tieteellinen tutkimus oli 
totuuden mittapuuna . . .

Kaikki nämä epäilykset ovat täy
sin ymmärrettäviä. Käyväthän si
nunkin ajatuksesi nykyään samaan 
suuntaan? Kuvittelethan mielessäsi 
kuin mikäkin mytologian tohtori, 
että uskonnot ovat kaikki synty
neet seuraa vaan tapaan: joka pai
kassa maapalloa samat luonnonil
miöt, sama taivas ja  samat tähdet, 
sama aurinko ja  sama kuu, sama 
ukkonen ja  sama myrsky, sama syn
tymä ja  sama kuolema herättivät 
ihmisten ihailua tai kammoa. Eikö 
siis ollut luonnollista, että ihmiset, 
ajatellessaan näitä ilmiöitä ja  etsi
essään niiden syitä, mielikuvituk
sessaan asettivat haltijan joka luon
nonilmiön taa sen toimeenpanijaksi 
ja herraksi? Täten luonto muodos
tui suureksi jumalistoksi, ja ihmi
nen luuli uhrilla tai muulla palve- 
luksenosotuksella voivansa voittaa 
jumalien tai jonkun erityisen luon- 
nottaren tai haltijan suosion, naut
tia hänen apuaan toimenpiteissään 
j. n. e. Taivaan eli päivän halti 
jaa «ukko ylijumalaa", Dyaus’ta, 
Zeus’ ta, kunnioitettiin aina muita 
mahtavampana, kunnes hän vihdoin 
juutalaisessa monoteismissä tuli ai 
noaksi jumalaksi, johon taas kris
tinopissa lisättiin vanha pakanalli
nen kolminaisuus eli aamu, keski
päivä ja  ilta. Yhtä luonnollinen 
synty oli esim. kuolemattomuuden 
kin uskolla. Kun pojat näkivät 
isänsä, joka vielä muutama tunti 
sitten puhui, söi ja  liikkui niinkuin 
he, makaavan tuossa heidän edes
sään kankeana ja  mykkänä ruumiina, 
eivät he saattaneet uskoa heidän 
isänsä kuolleen siinä merkityksessä, 
että hän olisi lakannut olemasta. 
Eihän tuo ruumis oikeastaan ollut 
heidän isänsä. Hän oli se, joka 
toimi ruumiissa, joka hengitti, pu
hui ja liikkui siinä, ja  hän oli sen 
hyljännyt viimeisen hengenvedon 
kanssa. Sentähden sanottiinkin, että 
henki jätti ruumiin ja  oleskeli il
massa, ja  kuolema kutsuttiin hen
gen keittämiseksi.1)

Mutta mahdollisesti erehdyn; eh- 
ket tähän tapaan ajattelekaan. Ehkä 
Tolstoin lailla mietit:

«Jos ihmiset pelkäsivät ukkosta 
ja  salamaa, niin he vallan yksin
kertaisesti pelkäsivät ukkosta jo  sa
lamaa, mutta miksikä he «keksivät" 
näkymättömän, yliluonnollisen hal
tijan, Jupiterin, joka jossain piilee 
ja  välistä sinkahuttaa nuoliaan ih
misiin? Jos ihmiset kauhistuivat 
nähdessään kuoleman, niin he kau
histuivat aivau yksinkertaisesti kuo
lemaa, mutta miksikä he «keksivät" 
kuolleitten sielut, joiden kanssa 
muka rupesivat seurustelemaan?"1)

Ehkä mietityttää sinua sekin 
seikka, etteivät ainoastaan tyhmim
mät ja  tietämättömimmät ihmiset 
uskontoa arvossa pitäneet, vaan että 
juuri paraimmat ja  viisaimmat —  
Sokrates, Descartes, Humboldt, New
ton, Pascal — ovat useinkin olleet 
mitä hartaimpia jauskonnollisimpia.2) 
Sitäpaitsi, kirjoitithan itse surevasi, 
ettet enään voi uskoa. Tunnet sie- 
lussasiihrniskunnan nskonnollisentar- 
peen, tunnet aavistamalla, ettei se, 
johon tuhannet ovat kohdistaneet 
toivonsa ja  uskonsa, saata olla mie
likuvitusta vain, etteivät ihmiskun
nan martyyrit ja  jaloimmat henget 
turhaan ole kärsineet ja  kuolleet!

!) Katso tarkemmin tästä F. Max 
M öller, Naturlig religion i utdrag. Hela. 
1897, G. W . Edlunds forlag-

2) Leo Tois?oy, Religionen och mo- 
ralen. Öfvers. fr&n ryskan a f J. Stad- 
ling. G öteborg 1896. T. Hedlunds för- 

[lag. Siv. 5.

Mekö vain olisimme jumalia luoneet 
eikä mikään jumala meitä!

Onkin toinen ratkaisu kysymyk
sellä. Tiede on näyttänyt, että us
konto on vallan yleinen ilmiö eikä 
suinkaan yksityisen kansan erikois- 
omaisuus ja  lisäksi että se ilmenee 
melkein samanmuotoisena kaikki
alla. Mutta kun tiede, uskontojen 
yhtäläisyyden johdosta aavistaen 
niitten yhteistä alkuperää, ryhtyy 
vaillinaisiin arvelnihinsa niiden syn
nystä, silloin se tarvitsee apua muu
alta, ja  tätä apua tarjoo meidän päi
vinämme teosofia. Teosofia antaa 
ratkaisun, jonka pitäisi tyydyttää 
sekä tieteen että uskonnon puolta
jia.

Erehdys on otaksua —  sanoo 
teosofia —  että ihmiskunta semmoi
senaan olisi keksinyt ne uskonto- 
järjestelmäin siveelliset säännöt ja 
metafyysilliset opit luomisesta, lan
keemuksesta, lunastuksesta, hyvästä 
ja  pahasta, joilla sen uskonnollista 
tarvetta on tyydytetty. Uskonnoilla 
on aivan toinen alkuperä. Ne ei
vät ole meikäläisten antamia, vaan 
meikäläisille annettuja, ne ovat to
dellakin «jumalallisia ilmoituksia", 
aivan niin kuin uskonnot itse ker
tovat omasta synnystään.

Mitä, kuulen sinun huudahtavan, 
olisiko Jumala monta kertaa ilmoit
tanut itsensä mailmalle? Eipä niin
kään. Yliluonnollisella tavalla Ju
mala ei kertaakaan ole itseään 
mailmalle ilmoittanut. Taikauskoa 
on luulla, että itse ääretön Jumala 
olisi ilmoittanut itsensä jossain kir
jassa tai jossain henkilössä. Koko 
maailma on Hänen ilmennyksen- 
sä ja ikuiset avaruudet ovat 
Hänen asuntonsa, joka tomuhiuk- 
kasessa on Hänen elämänsä ja  joka 
ihmisessä Hänen henkensä —  kuinka 
Hän olisi voinut rajoittua erityiseen 
aikaan ja  erityiseen paikkaan?

Koko väärinkäsitys johtuu siitä, 
että kristityt teoloogit tietämättö
myydessään ovat sekoittaneet tie
don ja  uskon käsitteet ja  antaneet 
vallan luonnottoman merkityksen 
ilmoitus-sanalle. Teosofia ratkai
see kysymyksen seuraa valla ta
valla:

Ihminen voi päästä totuuden tie
toon —  ei «ihmiskunta" kaukaisessa 
tulevaisuudessa, mutta kukin inhi
millinen yksilö. Jokaiselle ihmi- 
miselle on «pelastus" tarjona ja  pe
lastus on totuuden tieto. Sillä to
tuuden tieto, jumalallinen viisaus 
on meidän saavutettavissamme.

Ajattele tätä ajatusta! Se kumoo 
kaikki vanhat käsityksesi omasta 
suhteestasi jumalaan ja  maailmaan.

Se kumoo enemmänkin. Se ku
moo kaikki vanhat käsityksesi us
konnoista.

Kuvailepa ihmistä, jolla olisi tieto 
kaikista elämän ja  kuoleman salai
suuksista, joka tavallisen käsityksen 
mukaan olisi kaikkitietäväinen. Hä
nen silmänsä tunkisi yhtä helposti 
ihmissydämen salakammioihin kuin 
haudantakaisiin taivaisiin ja  mana
loihin. Luonto olisi hänelle kuin 
avattu kirja ja  sielun kuolematto
muus kokemusperäinen tosiseikka.

Sinä ehket usko semmoista ih
mistä olevan, mutta koko teosoofi- 
sen liikkeen ydinoppi on se, että 
niitä on. On ihmisiä, jotka ovat 
totuuden löytäneet, on niitäkin, jotka 
ovat sen maailmalle julistaneet. 
Tunnetpa muutamia nimeltäkin: 
suurten henkisten ja  uskonnollisten 
liikkeiden herättäjät ja  alkuunpani
jat — Jesus, Buddha, Krishna, Zo- 
roaster, Laotse, Konfutse, Pythago
ras, Sokrates, Plato y. m. y. m. —  
kas siinä nimiä, joiden kantajat teo
sofia lukee totuuden tietäjien jouk
koon.

Niin ovat uskonnot syntyneet. Ih
minen, joka tiesi enemmän kuin hä
nen sokeat veljensä, julisti heille sitä 
tietoaan sen verran kuin hän tar
peelliseksi katsoi. Jumalallinen il
moitus ei ole mikään yliluonnolli
nen ja  käsittämätön teko, vaan yhtä 
järjellinen kuin kaunis avunanto 
viisaampien ihmisten puolelta ke- 
hittymättömämmille . . .  Eikä tämä 
ole paljas väite teosoofien puolelta, 
sillä uskontojen perustajat itse niin 
julistavat. Ottaakseni vain kaksi 
esimerkkiä: kun Itämaan suuri va
pahtaja, (rantama Buddha, oli «he
rännyt viisaudenpuun varjossa," 
läksi hän mailmaan ja  saarnasi vel
jilleen: «olkaa huoleti, minä olen 
totuuden löytänyt! Senratkaa mi
nua!" Kun se mies, jota kristityt 
jumalanaan palvelevat, kun Jesus 
Natsarealainen seisoi vangittuna Pi
latuksen edessä ja  tämä kysyi: 
«oletko sinä kuningas?" niin hän 
vastasi: «sinäpä sen sanot, että ku
ningas olen. Sitä varten olen syn
tynyt ja  sitä varten maailmaan tul
lut, että minä totuuden tunnustan. 
Jokainen joka on totuudesta, hän 
kuulee minun ääneni." (Joh. ev. 
XVIH. 37).

Ihmiskunnan povessa piilee to
tuuden kaipuu. Syvimmässä sie
lussaan ei kukaan ihminen muuta 
pyydä kuin totuuden Jumalaa. Jos 
on hetkiä, jolloin tämä kaipuu näyt
tää sammuneen, on taas toisia, jo l
loin se leimahtaa ilmituleen. Tämä 
tapahtuu etenkin silloin, kun tie
täjä ilmestyy ja  herättää sen eleille 
henkensä voimalla. Sillä juuri sitä 
syvintä tarvetta koettavat uskonnot 
tyydyttää. Ihminen itse loisi itsel
leen maailmankatsomuksen, ellei hä
nen veljensä hänelle sellaista ilmoit
taisi.

Tätä käsitystä lähenee siellä täällä 
valistuneempia teologiakin.1) Ja 
että yksin raakalaiskansojen uskon
nolliset käsitteet ovat muusta al
kunsa saaneet kuin paljaasta kan
san mielikuvituksesta, siitäkin voi 
olla miltei vakuutettu. Kuulkaamme, 
mitä eräs luonnontutkija sanoo: 
«Neekereillä on suuri joukko salai
sia seuroja sekä miesten että nais
ten kesken. Pohjois-Amerikan al- 
kuasujaimilla on kolme salaista yh
distystä, Jossakiel, Meday ja  Va- 
beno, joissa, niinkuin kreikkalaisissa 
mysteereissä, jonkinlainen kuolemat
tomuus-oppi näkyy käyvän perintö
nä; ainakin niitten jäseniä katsotaan 
uudesta-syntyneiksi. . . Kummalli
nen ilmiö ovat n. k. areoi Tahitin saa
rella, joukko ylhäisiä, jotka säilyt
tävät ja  ylläpitävät vanhoja tradi- 
tsiooneja, ottavat jo  maan päällä 
vastaan jumalallisia kunnianosotuk- 
sia ja  joita pidetään kohotettuina 
kaikkien siveellisten määräysten 
yläpuolelle".2) Äskettäin ilmestyi 
Lontoossa mr. Lang’in kirjoittama 
teos, jossa hän osottaa, kuinka vil- 
likansojen uskonnolliset käsitteet — 
kaukana siitä, että vähitellen olisi
vat raaemmista kehittyneet henki
semmiksi —  päinvastoin aina ovat 
olleet alkuaan syvemmät ja  rik
kaammat ja  vasta myöhemmin huo- 
nonneet ja  raistuneet.3) ;

kaihoavalle.
Kaihoat, ystävä, 
pohjasta poven 
huokaus nousee: 
löydänkö konsaan, 
onneni oven?
Elämän tie —  
minne se vie?

Katso kuin ihana, 
maa jota kuljet!
Elämä eessäsi 
ihmeitä täynnä —  
silmäsi suljet.
Kauvaksi pois 
toivosi ois.

Taivasta kaihoat, 
mielesi palaa 
tähtien tarhaan, 
niidenkin taakse 
sielusi halaa. —
Vankiko vaan 
päällä sä maan?

Kaihojen kantaja, 
silmäsi avaa! 
lähtien  tarhoissa 
ei sulia lainkaan 
lie kaihottavaa.
Onnesi lie 
lähellä lie.

Sielusi pohjassa 
taivaasi kannat —  
itsesi tunne!
Omassa povessa 
autuuden rannat. —  
Onnesi on 
arvaamaton!

Immi Helien.

x) Kts. esm. Auguste Sabatier, Es- 
quisse d’une Phiiosophie de la R eli
gion (ruots. Utkast tili en religionsfi- 
losofi pä psykologina och historiens 
grundval. Stockholm 1898). Professori 
Sabatier on Parisin yliopiston protes
tanttisen teol. tiedekunnan dekaanus.

2) W aitz, Anthropologie derN atur- 
wissenschaften. siteerannut G. P . Tiele, 
AUmän religionshistoria. Öfvers. Sholm 
1887.

3) Andrew Lang. M. A ., L . L . D. 
The m&king o f religion. London 1898. 
Longm&n, Green and Co. Toinen pai
nos ilm estynyt v. 1900.
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Loistavia urotöitä.
Napoleonin sotain (1801—1815) aikaan

saama ihmishnkka.

San Domingon sota 1801— 1806 
tappoi: ranskalaisia sotilaita ja  meri
miehiä 60,000, saaren valkoisia asuk
kaita 50,000, neekereitä 50,000. 
Merisota Englantia vastaan 1801—  
1814 poistempasi tappelujen, tautien, 
vankeuden sekä kaupunkien ja ran
nikkoseutujen hävitysten kautta, koh
tuullisen arvion mukaan, ranskalai
sia, englantilaisia ja  molemminpuo
lisia liittolaisia 200,000 henkeä. L y
hyt mutta erittäin verinen sota lop
pusyksyllä 1805 maksoi —  sairas- 
huoneissa kuolleet mukaan lasket
tuina —  150,000. Kalabrian kapi
nassa 1805— 1897 sai surmansa ai
nakin 100,000. Pohjoismainen sota 
vuosina 1806 ja  1807 vaati uhrik
seen Saksassa, Puolassa, Venäjällä 
ja  Ranskassa varmastikin 300,000. 
Espanjan sota, syksystä 1807 syk
syyn 1813: Litley’n laskujen mukaan 
sai taistelujen, hävitysten, nälän, mur
hien ja  tarttuvien tautien kautta sur
mansa vuosittain 200,000 ranskalaista 
liittolaisineen sekä sama määrä eng
lantilaisia, espanjalaisia ja  portugali
laisia, kaikilta ikäluokilta, siis yh
teensä kuutena vuotena 2,400,000. 
Sota Italiassa, Saksassa ja  Puolassa 
1809 vaati 300,000 uhria. Sotaret- 
kellään Venäjää vastaan 1812 huk
kui, jos otetaan lukuun kuormaston 
kuulumattoman lukuisa miehistö,
500.000 ranskalaista liittolaisinensa;
300.000 venäläistä tappeluissa, sai
rashuoneissa sekä poltetuissa kaupun
geissa ja  kylissä; 200,000 Puolan, 
Saksan ja  Ranskan asukasta rutto- 
maisien tautien kautta, joita nälkäi
set, hevoslihalla ravitut sotamiehet 
kaikkialla levittivät —  yhteensä mil
joona. Liittoutuneiden sodat 1813 
ja  1814 maksoivat vähintäin 450,000, 
Vihdoin 1815 vuoden sotaretki 60,000.

Tähän kuolemanuhrien lukumää
rään —  5.120,000 viitenätoista (15) 
vuotena —  lisättäköön Ruotsin tap
pio samana aikana. 1808— 1809, 
sodassa Venäjää vastaan 80,000 
miestä, joista suuri osa, n. k. maa- 
puolustus, kuoli kylmään ja nälkään, 
sekä Venäjän tappio samassa sodassa 
varmaankin v ähintäin 40,000.

K. P. Amoldson (»Världsfreden”).

Arvoisat »Uuden Ajan“ 
lukijat!

Kun „Uusi Aika“ on julaissut ti- 
lausilmoitnksensa, on se siinä lau
sunut ilmi ohjelmansa sekä työta
pansa, jolla se aikoo ajaa suuria 
alkaneen vuosisadan kysymyksiä. 
Ohjelma on niin monipuolinen, että 
se väkisinkin vetää huomion puo
leensa ja kiinnittää lukijan ajatuk
set siksi puolelleen, ettei kenen
kään, joka aikaansa seuraa, pitäisi 
olla hankkimatta lehteä, jos suin
kin hänellä siihen on tilaisuutta.

„Uusi Aika“ ei tule olemaan yk
sityisten etujen perille ajaja, vaan 
on aiottu koko kansaa varten, ja 
sen parasta se koettaa edistää.

»Uusi Aika“ ilmestyy alnksi ai
noastaan kerran viikossa, mutta ar
vokkaaseen sisältöönsä nähden se 
toivottavasti on oleva tervetullut 
joka lauvantai-ehtoo jokaiseen ko
tiin, se kun kannattaa niitä suuria 
kysymyksiä, jotka tällä vuosisadalla 
kaikuvat kuuronkin korviin: Herää, 
taistele oikeuksiesi puolesta, älä 
sorru ja  älä sorra, vaan tee oikein, 
tee sen opin mukaan, jota tunnus
tat, noudata kristilisyyttä sen mu
kaan kuin Jesus opetti: »Rakasta 
lähimmäistäsi niinkuin itseäsi/ Suu
ri käsky ihmiskunnalle —  kristi
kunnalle ja — kuka kuulee suuren 
opettajan käskyä?

»Uusi Aika“ tahtoo palvella tuota 
äsken lausuttua suurta veljeys-ihan
netta ja niitä jaloja aatteita jotka 
lähentävät ihmisiä sitä päämäärää 
kohti, johon heidän on pyrkiminen 
—  totuuden valkamaan. —

lapsuudeijajoilta.
Kiij. Viktor Bydberg.

Suomennos „TJudelle AjäUeu.

(Jatkoa).
Kerran iltahämärissä oli kän yk

sin asunnossaan. Kasvatusvanhem
mat ja  palvelijatar olivat ulkona. 
Hän tuli ajatelleeksi pyrstötähteä ja  
maailmanloppua, josta joka päivä 
oli puhuttu, kun hän nyt, niinkuin 
monena edellisenä iltana näki ka
dulla ihmislaumat, jotka keskustel
len katselivat taivasta.

Kuului huudahduksia. Katselija- 
ryhmät ja  kadulle tulvivat lisäjoukot 
muodostivat sekasorron, jota valaisi 
äkillinen punertava loiste. Karheat 
huudot ja  kimakat kiljunnat vihloi
vat satain äänten synnyttämää me
lua. Poikanen ajatteli: nyt on pyrstö
tähti kohdannut maan, nyt on vii
meinen päivä. Savua tunkihe huo
neeseen, ja  savusta tarttui häneen 
käsi ja  tempasi hänet mukanaan.

Käsi —  jonka omistajan hän on 
unhottanut —  veti hänet alas por
taita kadulle, huijaan tungokseen, 
luultavasti poiskin tungoksesta, sillä 
kuinkapa hän muuten olisi tullut 
siitä?

Nyt seisoi hän aavalla, hiljaisella 
paikalla, jota valaisi kirkas tulen-

Näin ollen luulisi siis, että 
»Uusi Aika" saisi ennen pitkää 
runsaasti kannattajia ja  että jokai
nen lehden nykyinen lukija tekisi 
kaiken voitavansa lehteä levittääk- 
seen.

V. K.

Tärkeä työväen- ja 
naiskysym ys.

Kiij. Rosina Wetterho1f.

Mr Louis Frank, naisasian ahkera 
ja  altis puoltaja Belgiassa, on lähet
tänyt eräälle täkäläiselle hengenhei- 
molaiselleen viimeksi julkaisemansa 
teoksen L ’Assuranee M atem elle. 
Kysymys, jota siinä kosketellaan ei 
vielä ole päivän kysymyksenä mei
dän maassamme, mutta kun sillä 
kieltämättä on periaatteellinen mer
kitys voisi ehkä Mr Frank’in kirjan 
pää sisällyksen kertominen ja  sen 
sovittaminen meidän oloihimme hu
vittaa lukijoita.

Jo muutamia kymmeniä vuosia 
ovat sosioloogit ja lainsäätäjät väi
telleet sopivammasta tavasta, millä 
lainsäätämisen alalla voitaisiin suo
jella tehtaissa ja  työpajoissa työs
kenteleviä naisia ennen ja  jälkeen 
synnytyksen, ja  samalla valmistaa 
heille tilaisuus omistaa edes muuta
mia viikkoja vastasyntyneen lapsen 
hoitoon.

Useissa maissa on kysymystä 
ajettu jo  niin pitkälle, että on iyh- 
dytty tuumasta toimeen. Sweitsille 
tulee tässä suhteessa se kunnia, että 
se on ottanut ensimäisen askeleen. 
Eräs siellä vallitseva laki 1 p:ltä 
tammik. 1878 säätää: »Naiset eivät 
pääse työhön tehtaisiin, ellei ole 
kulunut yhteensä kahdeksan viikkoa 
ennen ja  jälkeen synnytyksen. —  
Heitä ei saa ottaa takaisin tehtai
siin ilman todistusta, että vähintäin 
kuusi viikkoa on kulunut synny
tyksestä".

Tämä laki, joka tarkoitukseltaan 
on läpeensä humaaninen, johtaa käy
tännössä melkein raakamaiseen jul
muuteen. Kun nim. laki säätää nais
työntekijälle kahdeksan viikkoisen 
levon, riistää se häneltä samalla hä
nen päiväpalkkansa, ja  kun ei ole 
pidetty huolta tämän vahingon kor
vauksesta, tuomitsee se hänet mel
kein ainaiseksi armottomaan hätään. 
Myöskin on Sweitsissä kokemus osot- 
tanut, että sitä tarkoitusta, jota lain
säätäjät ovat ajatelleet, harvoin saa
vutetaan huolimatta liittoneuvoston, 
kantoonien hallituksen ja  työntar- 
kastajien kaikista vaivannäöistä. 
Useimmat tehtaitten omistajat eivät 
pidä mitään huolta raskaana olevista 
työntekijättäristään, jonka vuoksi 
nämä, kun ovat pakotetut tekemään 
työtä elättääkseen itseänsä, koetta
vat kiertää lainmääräyksiä ja  muu
tama päivä synnyttämisen jälkeen 
etsiä työtä tehtaissa, joissa ovat 
tuntemattomia.

Hollanti ja  Belgia (1889) sekä 
Englanti ja  Portugali (1891) ovat 
seuranneet Svveitsin jälkiä, ja  yhty
neet tähän humaaniseen lainsäädän
töön. Myöskin Norja on erään lain 
kautta v:lta 1892 tähdännyt samaan 
suntaan, mutta paha kyllä näiden 
yllämainittujen maiden tavoin py
sähtynyt keskelle tietä; s. o. pakol
linen poissaolo työstä on pantu käy
täntöön, mutta vastavaan korvauk
sen, jota puolsi eräs asiaa varten 
asetettu lakikomitea, ei onnistunut 
voittaa suurkäräjien suosiota.

Sitä vastoin on saksalainen lain
säädäntö näyttänyt täysin ymmärtä
vänsä sen loogillisen yhteyden, joka 
vallitsee tehdastyökiellon ja  siitä ai
heutuvan vahingon oikeudenmukai
sen korvaamisen välillä. Saksalainen 
sairauden tapauksia koskeva työvä- 
envakuutuslaki (15 p:ltä kesäk. 
1883) antaa naistyöntekijälle näet 
korvausta tämän kärsimästä tappi
osta lainmääräämänä poissaolon ai
kana, joka aika on määrätty vähin
täin neljäksi viikoksi synnytyksen 
jälkeen. Tähän toivotulla johdon
mukaisuudella toimeenpantuun suo- 
jelusjäijestelmään on myöskin Itä

loiste. Itse taivas näytti palavan. 
Osa sen kantta oli hohtavan punai
nen, ja  siitä ulompana liekehti vah
vempia ja  heikompia loimuja. Aina 
alas taivaanrantaan paistoivat pil- 
vetkin ja  usva punaiselle kaikissa 
ilmansuunnissa. Vetterikin hehkui 
tulta, missä sen pintaa ei peittänyt 
vuoroin harvenevat, vuoroin taaje- 
nevat varjot.

Poika ei ollut milloinkaan ennen 
nähnyt tulipaloa. Hän luuli koko 
maailman palavan, vaikka se oli 
ainoastaan esikaupunki, joka muut
tui raunioiksi.

Se autio paikka, jonne hänet oli 
pelastettu, oli hänelle hyvin tuttu. 
Etelässä vei kivisiltä leveän valli- 
haudan yli ja  sitten pitkin vallin 
muuria portille, johon se pitkä hol- 
vikäytävä, josta ennen on puhuttu, 
päättyi.

Hän tunsi turvallisuutta siinä 
naapuristossa. Siihen liittyi muisto 
siitä vakuutuksesta, jonka hän oli 
saanut äidiltään Jumalan suojeluk
sesta. Muurissa, jota pitkin silta 
jatkui, oli aukko, ja  siitä vei por
taat vallille. Siellä oli hän monta 
kertaa leikkinyt ja  tunsi tarkkaan 
sen kuopat ja  kukistuneet vallima- 
jat, sen pihlajat ja  pajut, jotka rin
tamassa kumartuivat yli syvyyden.

Hän meni siis sinne. Siellä oli

vallan (1885) ja  Unkarin (1884) 
lainsäädäntö yhtynyt. Liitteenä ha
janaiseen katsaukseemme eri maiden 
lainsäädännöstä tässä asiassa tah
domme julkaista Mr Frankin nume
rojärjestykseen asettamat »toivo
mukset ja  periaatteet", (Voeui et 
principes) jotka muodostavat lopun 
hänen kirjassaan L ’Assurance Ma- 
ternelle. Ne kuuluvat suomennet
tuina:

»1. Raskaana olevia naisia tulee 
estää ottamasta osaa tehtaan työhön 
kahtena viimeisenä viikkona ennen 
synnytystä.

n. Lapsivuoteessa olleita naisia 
ei saa ottaa takaisin tehtaisiin ja  
työpajoihin ennenkuin kuusi viikkoa 
synnytyksen jälkeen.

HI. Synnyttäjien tulee ennen ja 
jälkeen synnytyksen saada osakseen 
erityistä hoitoa; heitä on, mitä hoi
toon ja  apuun tulee katsottava sai
raiden veroisiksi, ja  tulee heidän 
niin muodoin saada työhön kykene
mättömyytensä vuoksi korvausta, 
joka maksetaan joko sairasvakuu- 
tusrahastoista tahi erityisistä kas
soista lapsivuoteen avustamista var
ten (caisses spöciales d’assurance 
maternelle).

IV. Vahingonkorvaukseen sisäl
tyy:

l :o  määrätty korvaus kultakin 
päivältä, joka vastaa täyttä päivä
palkkaa.

2:o kulungit lääkärinavusta ja  
lääkkeistä.

3:o kulungit lapsen imettämisestä 
ja  varustuksista.

V. A. Sairasapu ja  korvaus työ- 
hönkykenemättömyydestä annetta
koon synnyttäjille siihen päivään 
asti, jolloin ovat täysin terveitä ja  
saavat palata tehtaaseen;

B . Lyhyin avustusaika olkoon 
kahdeksaan viikkoa.

VI. Jokainen tehdas ja  työpaja, 
joka pitää naisia työssä, pitäköön 
erityistä luetteloa, johonka kirjoi
tetaan:

l:o  päivämäärä, jolloin tehtaasta 
on poistuttu synnytyksen tähden.

2:o synnytyksen päivämäärä, jonka 
todistaa asianomainen siviilivirka- 
mies, lääkäri tai kätilö.|

3:o päivämäärä, jolloin tehtaaseen 
on palattu.

VII. Jokaiseen maakuntaan, lää
niin tai departementtiin tai jokaiseen 
tehdasalueeseen perustettakoon:

l:o  koti, johon otetaan raskaita 
naisia ja  pieniä lapsia.

2:o lapsivuodekoti (Maternite) tar
koitettu lapsivuodenaisten eristä
mistä varten.

3:o maatalo parantuville, erittäin
kin naistyöntekijöille, jotka ovat 
päässeet lapsivuodekodista ja  joita 
koskee työkielto.

V ili. A. Naistyöntekijöitä tai syn
nyttäjiä varten perustetut sairasa- 
purahastot antakoot yllämainittuihin 
laitoksiin koko summan tai jonkun 
osan synnyttäjän ylläpidon kustan
nuksista.

B . Jos laitoksessa hoidettavalla 
naisella on vanhempia, lapsia tai 
sairaaloinen mies, joita hän ylläpi
tää tai auttaa, antakoon apukassa 
vanhemmille, lapsille, tai miehelle 
puolet korvaussummasta koko siltä 
ajalta, joka kuluu lapsivuodevaimon 
hoitoon ja  parantumiseen.

IX. A. Niiltä työpajoilta ja teh
tailta, jotka joka päivä pitävät työssä 
enemmän kuin 50 naistyöntekijää 
vaadittakoon, että perustavat lasten- 
seimen, joka ei saa olla enempää 
kuin 300 metriä tehtaasta.

B. Seimi voi olla yhteinen eri 
tehtaissa työskenteleville naistyön
tekijöille.

C. Naistyöntekijän sallittakoon 
aina imettää lastansa lastenseimessä.

X . Lapsivuodenaisten vakuutus 
perustettakoon aktuarististen tieteen- 
muotojen ja  periaatteiden mukaan. 
(On itsestään selvää, ettei nainen 
voi saada apua synnyttäjien apukas- 
sasta, ellei hän ole jäsen siinä ja  
säännöllisesti ole maksanut osansa 
ainakin kymmenenä kuukautena en
nen synnyttämistään).

XI. Valtion rahallinen kannatus 
synnyttäjien ja  pienten lasten tur
vaamiseksi perustukoon naimatto
milta miehiltä otettuun veroon, joka

joku ennen häntä. Naisolennon raja- 
piirteet kuvastuivat jyrkkästi tuli
punaista taustaa vastaan. Hän seisoi 
liikkumatta rintavarustuksen luona 
ja  katseli näytelmää. Poika istnu- 
tui rintavarustukselle vallin toisella 
sivulla, lähellä portaita, ja  vaipui 
samaan näytelmään, joka hänelle 
merkitsi paljoa enemmän kuin nai
selle. Hän katseli maailmanloppua ja  
odotti tuomaria ja  hänen enkeleitään.

Vihdoin kääntyi nainen ja  lähti. 
Silloin huomasi hän, että hänellä oli 
seuraa. Keskustelusta, joka seurasi, 
muistaa poika tuskin muuta kuin 
äänen, joka hänen mielestään oli 
lempeä kuin hänen oman äitinsä. 
Käsi, joka hansikkaan lävitse tun
tui hienolta ja  pebmeältä, otti häntä 
kädestä ja  vei hänet portaita alas 
ja pimeään holviin, joka kaikui hä
nenkin keveista askelistaan sekä 
poikasen. Kello soi, portti aukeni, 
vahtisotamies kumarsihe naiselle, 
joka pojan kanssa meni asuinraken
nukseen. Hän puhutteli isäntäväkeä 
ja  a ei holhokkinsa isomman huoneen 
kautta pienempään.

Huone oli hänen entinen lapsika- 
marinsa.

Hän sai illallista ja  vuoteen. Län- 
nenpuolisesta ikkunasta loisti valo 
palavasta esikaupungista seinäpape- 
rille, jonka kuvat hänellä oli muis

nimenomaan tarkoittaa tällaisten eri
tyislaitosten menojen korvaamista.

Tämä Mr. Frankin paljon käsit
tävä ehdotus kansannaisten ja  hei
dän pienien lastensa auttamiseksi 
näyttää olevan kirjoitettu harvinai
sella huolenpidolla ja  lämpimällä 
osanotolla ruumiillista työtä tekeväin 
synnyttäjien vaikeasta asemasta. 
Tämmöinen lain jäijestämä autta- 
mislaitos, tämmöinen kuin tässä ker
rottu, ei ehkä monenkaan mielestä 
tunnu miellyttävältä tai tuntunee 
kenties vaaralliseltakin, semmoiselta 
joka tekee tarpeettomaksi oman per
soonallisen huolenpidon. Mutta muis
tettakoon, että koko tämä järjes
telmä on rakennettu itsensä autta
misen perustalle, vakuutusrahastot 
kun syntyvät ja  pysyvät olemassa 
pääasiallisesti naistyöntekijäin omis
ta maksuista, joten valtion osalle 
ei siis jää muuta kuin järjestyksen 
pitäminen.

Meillä ei ole yleisöu puolelta tehty 
paljon mitään naistyöntekijäin aut
tamiseksi sillä ajalla, jolloin he ovat 
eniten rasittuneet, nim. äidiksi tule
misen ajalla. Ainoa hyväntekeväi
syys-työ tällä alalla on yksityisen 
miehen, nim. professori Pipping- 
sköld’in, lahjoitus köyhille, turvat
tomille äideille. Korot tästä rahas
tosta jaettiin vuonna 1897 noin 70 
äidille, joista jokainen sai 60 mk. 
yhteensä kolmen kuukauden aikana. 
Niin äärettömän tervetulleet- kuin 
nämät avut ovatkin niille, jotka saa
vat niitä nauttia, on niiden luku 
kuitenkin kuin pisara meressä, ver
rattuna siihen apuatarvitsevien äi
tien paljouteen, jotka eivät koskaan 
voi tästä kassasta apua saada. Sillä 
huolimatta tarkoitukseen annetun 
summan pienuudesta, on lahjoitta
jan määräyksestä tämän avun anta
minen supistettu vaan muutamiin 
määrättyihin äiteihin. Apua Pipping- 
sköld’in rahastosta ei voi saada 
muut naiset, kuin ne, jotka ovat 
synnyttäneet täkäläisessä lapsen- 
päästöhuoneessa, ja  mikä pahinta, 
ainoastaan terveet äidit, joilla on 
terveitä elinvoimaisia lapsia. Tämän, 
rodun parantamista tarkoittavan 
määräyksen mukaan jätetään eniten 
apuatarvitsevat, nim. sairaat ja  hei
kot äidit ja  lapset oman onnensa 
nojaan, ei heillä tässäkään ole toi
voa voida kilpailla terveitten kanssa. 
Elkäämme moittiko, että meidän 
vanha, kuuluisa gynekologimme tätä 
määräystä tehdessään katsoi enem
män fysioloogisia kuin humaanisia 
näkökohtia, mutta me emme voi 
kieltää, että meille muille kuolevai
sille, jotka emme katsele maailmaa 
oppineiden silmillä, näyttävät nä
mät määräykset olevan epäsoinnussa 
meidän käsityksemme kanssa arme
liaisuudesta. Olisi senvuoksi toivot
tavaa, että professori Pippingsköld’in 
testamentin täydentämiseksi saatai
siin rahasto, joka ei rajoittuisi pää
kaupunkiin eikä jättäisi pois niitä 
köyhiä äitejä, joilta puuttuu tervey
den lahja ja joilla senvuoksi on vä
hemmin toiveita itsensä ja  pienten 
lastensa elättämisen mahdollisuu
desta.

Tulin usein viime talvena tilai
suuteen kuulemaan siitä puutteesta, 
joka vallitsi näiden onnettomien sai
raiden keskuudessa lapsensynnytys- 
laitoksessa. Siellä harjoiteleva sai
raanhoitajatar sanoi minulle, että 
kaikki ne ruumiilliset rasitukset, jo i
hin hänen kutsumuksensa häntä vel
voitti, eivät olleet mitään sen rin
nalla, että sai olla avuttomana 
todistajana kaikkiin niihin katkeriin, 
mutta hedelmättömiin katumuksen 
kyyneliin, joita naisparat vuodatti
vat erehdyksestään, joka oli tuotta
nut heille niin suurta taloudellista 
hankaluutta, että he eivät nähneet 
mitään keinoa selviytyäkseen lähim
mässä tulevaisuudessa. Minä ajatte- 
lin silloin, että ainoa keino tehdä 
jotakin näiden köyhäin, heikkojen 
]a sairaaloisten äitien hyväksi, olisi, 
että koetettaisiin taivuttaa joku ri
kas ja  armelias henkilö lahjoitta
maan summan erityisesti heitä var
ten, mutta muutoin samoilla mää
räyksillä kuin Pippingsköld’in lah
joitus. Rikkaita lahjoittajia on kui
tenkin, sen pahempi, vaikea löytää 
meidän köyhässä maassamme, mutta

tissaan, ja  kuvastui uuniin, jonka 
tulen ääressä hän oli kuunnellut 
satuja. Päivän tapahtumat hälveni
vät mitä enemmän silmäluomia rau
kaisi, ja  pian nukkui hän rauhalli
sesti.

Jos useampia vuosia olisi kulunut 
äidin opetusten ja  viimeisen tuomion 
luultujen enteiden välillä, olisi sama 
poika, jos hän olisi uskonut entei- 
hin, aivan varmaan joutunut sydän- 
ahdistukseen. Nyt hän oli tyyni kuin 
vanha stoalainen filosoofii. Si frac- 
tus illabatur orbis, impavidum feri- 
ent ruinee.

Jospa kautta koko elämän voisi 
säilyttää vahvan Jumalaan luotta
muksen ja  siihen yhdistää terveelli
sen epäilyksen —  epäilyksen, jota- 
paitse eksymys on voittamaton ja  
totuus aseeton! Tiede ei sitä estä. 
Mutta se tekee selvän eroituksen 
oikeutetun: minä tiedän, että minä 
uskon, sekä oikeudettoman: minä 
uskon, että minä tiedän välillä. 
Järkähtämätön luottamus yhdistet
tynä terveeseen epäilykseen —  siinä 
päämärä kasvattajille, ja  koska jo 
kainen lähinnä on oma kasvatta
jansa —  siinä päämäärä jokaiselle.

myöskin, jos joku sellainen löytyisi, 
täytyy olla valmis olettamaan, että 
hänellä ovat jo  intressinsä valmiina. 
Tuleva lahjoittaja tahtoo kenties 
etupäässä edistää taidetta, tiedettä 
tahi kansansivistystä ja  on ehkä 
hyödytöntä tyrkyttää hänelle sitä 
asiaa, joka on itsellä sydämmellä.

Tulin senvuoksi iloiseksi, kun 
minä Mr. Frankin kirjassa L ’Assu- 
rance Maternelle huomasin ehdotuk
sen, joka käsittää kaikki naistyön
tekijät, sekä vahvat että heikot, 
naidut ja  naimattomat, ja joka saat
taa, jos se pannaan toimen, johon 
kin määrin lieventää niitä huolia, 
jotka nyt masentavat köyhiä lapsen
synnyttäjiä.

(Jatk.)

Kultaisia sanoja.
Kuta enemmän tiedät ja kuta pa

remmin ymmärrät, sitä ankarammin 
sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole 
yhtä pyhä kuin tietosi on laaja.

Tuomas Kempiläinen.
*

Vaikka maailma tuhansine ilmiöi
neen vetää ihmisen puoleensa, kohot
taa ihminen kuitenkin katseensa ikä
vöiden taivaaseen, sillä syvästi ja 
selvästi hän sisässään tuntee olevansa 
kansalainen siinä hengen valtakun
nassa, johon emme saata olla usko
matta.

Goethe.
*

Sydämen yksinkertaisuus on kuin 
päivä, jota ei pilvitä petos, ei pimitä 
valhe, ei synkitä kateus, vaan jota 
totuuden valo valaisee.

Gregorius suuri.
£

Jokaisen yksilön (toisen varhem
min, toisen myöhemmin) täytyy en
siksi kulkea se tie, jota myöten ih
miskunta pääsee täydellisyyteensä. —  
»Yhdessä ja  samassa elämässäkö kul
kea koko tie?"

Eipä toki! —  Vaan miksikä ei 
kukin yksilö olisi voinut elää ja  olla 
tämän maan päällä useammin kuin 
kerran?

Onko tämä otaksu niin naurettava, 
sentähden että se on vanhin? sen- 
tähden että ihmisjärki, ennenkuin 
koulun viisastelu oli sitä heikontanut, 
heti sen keksi?

Miksikä en voisi palata tänne niin- 
kauvan kuin kykenen omistamaan 
uusia tietoja, uutta taitoa itselleni? 
Saanko niin paljon kerralla aikaan, 
ettei muka maksa vaivaa tulla ta
kaisin?

Lessing, (Die Erziehung des 
Menschengeschlechts).

$

Jokainen olio lepää siinä tilassa, 
josta se on syntynyt. Heitä kivi il
maan, ei se lepää, ennenkuin maahan 
on palannut. Maa on sen koti, ilma 
vieroittaa sitä. Tila, josta minä olen 
syntynyt, on Jumaluus. Jumaluus on 
isänmaani. Onko minulla isä Juma
luudessa? On, minulla ei ole ainoas
taan isä, minulla on itseni siinä. 
Ennenkuin synnyin minuutena, olin 
syntynyt Jumaluudessa.

Mestari Eckhart.
*

Ihminen on tuleva Jumalaksi. Ju
mala ihmiseksi.

Jakob Böhme.

K u o o i a i )  ä .

Rokoiltnaan ja  taivasta avukseen 
huudettuaan, karkaavat tuhannet ih
miset toistensa kimppuun, lävistäen 
ja  murskanttaen toinen toisensa ja  
tallaten jalkoihinsa rikkinäisiä ruu
miita. Se on teurastusta, villien, 
verenhimosta raivoavien petojen 
taistelua. Jäseniä muserretaan tai 
silvotaan. Maa on kosteana verestä. 
Haavoitettuja, kuolevia ja  kuolleita 
viruu sekaisin. Tässä joukottain

I S I S .
Epätoivoisena ja  kysyvänä viipyi 

ihminen verhoutuneen Totuuden 
edessä. Mutta hän, tuo jumalallinen, 
seisoi yhäti liikkumattomana, tai
pumattomana.

»Näytä minulle kasvosi," rukoili 
ihminen syvällä hartaudella. »Uskal
latko," kysyi vakava ääni, »uskal
latko totuutta silmiin katsoa uhalla 
kadottaa kaikki, oman henkesikin?" 
»Uskallan," kaikui lujana, levollisna 
ihmisen ääni, »henkeni annan, kun
han sinut saan nähdä".

Vaan yhäti seisoi jumalatar liik- 
kumatonna. »Vielä jotain", kuiski 
hän hiljaisella äänellä, »rakastatko 
minua? Rakastatko minua oman 
itseni tähden?" —  »Se aika on men
nyt", vastasi ihminen väsyneesti, 
»jolloin tavoittelin valon säteitä 
loistaakseni niillä itse. En pyydä 
muuta kuin saada nähdä sinut, ra
kastettu!"

SDloin pudotti Totuus verhonsa, 
ja  samassa vaipui ihminen henge- 
tönnä alas. —  Ääni kajahti halki 
avaruuden: “Joka heittää henkensä 
minun tähteni, hän on sen voittava!"

B. N -G .

silvotulta ruumiita ja  poikkitaitettuja 
tai muserrettuja jäseniä, joissa ei 
juuri jälkeäkään ihmismuodosta. 
Tuossa kasa kaatuneita, jalkoihin 
tallatulta, useilla hevoskavion jälki 
kasvoihin painuneena. Useat uh
rit, jotka vielä ovat hengissä ja 
verissään vääntyvät, elävät toivotta 
ja  lohdutuksetta. He heittävät hen
kensä pitkällisissä kuolontuskissa. 
Syvät huokauksensa eivät herätä 
sääliä. Jäsenensä kouristuvat sa
nomattomasta kivusta, usein tykin 
tai kaatuneen hevosen pusertamina. 
Haavansa ovat kuolettavalle ilmalle 
auki. Huulensa kuivuvat polttavasta 
janosta.

Henri Dunant kertoo (Un sou- 
venir de Solferino), että iltana jäl
keen Solferinon taistelun 1859, jossa
320,000 miestä tappeli, häntä eten
kin hirvitti, nähdessään janon tus- 
kahduttamat uhrit. Upseereja ja  
sotamiehiä syöksyi löyhkäävien lä
täkköjen luo, sammuttamaan polt
tavaa janoaan haisevalla vedellä, 
joka oli täynnä maksoittunutta ver
ta. Haavoittunut tyrolilainen lä
hellä leiriä huusi ja pyyteli ehtimi
seen vettä, jota täydellisen puut
teen takia ei voitu antaa. Seuraa- 
vana aamuna löydettiin hän kuol
leena, suu vahdossa ja täynnä mul
taa. Kasvonsa olivat mustan vihreät. 
Hän oli aamuun saakka kierumoin- 
nut kamalissa kouristuksissa. Kyn
net hänen käsissään olivat rikki- 
revityt ja  ulospäin taitetut.

Tuhannet muut sydäntäsärkevät 
äänet huusivat yhtä turhaan apua 
yön pimeydessä. Kertoja sanoo, 
että haavoitetut usein olivat mie
lettömiä tuskasta ja  pyysivät, että 
heidät heti surmattaisiin. Pommi- 
sirpaleiden musertamat jalat, haa
voihin tunkeneet vaatepalaset, jal
kineet ja  muu varustus enensivät 
haavoitettujen tuskia,

Niiden hoidosta, jotka nostettiin 
taistelukentältä ja  kuljetettiin lä
himpään kylään, kirkkoon tai luos
tariin, kerrotaan, että ne laskettiin 
sairastalojen ja  kirkkojen portaille, 
viholliset ja  ystävät sekaisin. Ki
rouksia, kiroja ja  parkumisia kajah
ti kirkkojen holveissa. Meidät 
hylätään, meidän annetaan kuola 
kurja kuolema, huudettiin mnuta- 
milta tahoilta. Uni oli raukoilta 
poistunut. Tuskat eivät antaneet 
heille lepoa. Turhaan he huutavat 
lääkäriä. Täällä ei parempaa apua 
ole kuin kuolema. Uhrien kasvot 
olivat täynnä kärpäsiä, jotka herk- 
kuilivat haavoissa. Vaatteet, liha 
ja  veri olivat hirvittävässä, epä
määräisessä takerruksessa, jossa 
matoja kieri. Moni kauhistui aja- . 
tellessaan ehkä joutuvansa elävältä 
matojen syömäksi, jotka tulivat siitä 
lukemattomasta kärpäsjoukosta, joka 
myrkytti ilman.

Tässä on sotamies, jolta leuka 
on rikki ammuttu ja  kieli pitkänä 
suusta riippumassa, Hän heittäy
tyy edestakaisin, ja  tahtoo nousta. 
Dunant kostuttaa raittiilla vedellä 
hänen kuivia huuliaan ja  kuivu
nutta kieltänsä. Tuossa on toinen 
onneton, jolta sapelinisku on vienyt 
puolet kasvoista. Nenä, huulet; ja  
poski ovat poisleikatut. D. antaa 
hänen juoda ja kostuttaa hänen kas
vojaan muutamalla vesipisaralla, 
Kolmas, pää halkaistuna, kuolee 
aivoaineen vuotaessa kirkon kivi
selle lattialle. Hänen toverinsa 
potkivat onnettoman syrjään, koska 
hän makaa tiellä. D. suojelee kuo
levaa hänen viimeisillä hetkillään 
ja  peittää nenäliinalla hänen päänsä, 
jota hän vielä heikosti voi liikut
taa.

Kirkon kuorissa makaa oljilla at- 
rikkalainen jääkäri. Hän on pa
hasti haavoitettu eikä kolmeen vuo
rokauteen ole syönyt mitään. Hä
nen ulkomuotonsa on hirvittävä —  
kuivuneen saven ja  veren peittämä, 
vaatteet revittyinä, paita repaleina. 
Kun haavansa ovat pestyt ja  hän saa
nut hinkan lihalientä, peittää D. hä
net peitteellä. Sairas vie hänen kä
tensä huulilleen sanomattomalla kii
tollisuudella. Kirkon oven luona 
makaa unkarilainen, joka parkuu 
herkeämättä. Pommin pirstaleet 
ovat rikkirevinueet hänen selkänsä, 
niin että se on kuin rautahampai-

Kolnje veljestä
Kauniina kesäaamuna lähti kolme 

veljestä tuttavallisesti ja  ystävälli
sesti keskustellen meren rannalle 
auringon nousua katselemaan.

He tulivat kukkulalle, joka hei
dät merestä erotti. Toinen toisensa 
jälkeen astelivat kukkulan rinnettä 
ylös.

Samassa aurinko nousi. Veljek
set eivät sitä nähneet, mutta näki
vät sen ihanien säteiden kohouvan 
kukkulan haijan yli.

Siellä oli ruusupensas; pensaan 
oksalla riippui kastehelmi, joka imi 
itseensä nousevan auringon valon, 
ja kastehelmi kiilsi kuin olisi se 
itse ollut pieni aurinkoinen.

Veljekset pysähtyivät ihastuneina 
katselemaan kaunista näköä.

»Katsokaa toki, veljeni", sanoi 
yksi heistä, »katsokaa toki, miten 
pisara loistaa. Kuinka kauniin si
ninen se on."

»Erehdytpä, rakas veli", sanoi 
toinen, »kastehelmi ei ole sininen, 
vaan punainen kuin rubiini, mutta 
ihana se on".

»Mutta, veljeni", huudahti kol
mas innoissaan, »mitenkä on sil
mienne laita! Kaunis pisara ei ole
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Palo- ja  H enkivakuutus O sakeyhtiö

~ =  SKÄNE
myöntää halvimpiin vakuutusmaksuihin palo- ja  henkivakuutuksia

kautta C. F. Carlander, Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Ranta 18. Telefooni N:o 345.

Björkbodan Tehdas Osakeyhtiö
(Kellokosken Tehdas).

Valmistaa: rakennnstakeita, kirveitä, meijeriastioita y. m. 
Valimo- ja  Nikkeldimislaitos.

Pääkonttori;  Helsinki, Länsi Ranta 18. Telefooni 345.

KA NS AINVA L INEN
O s a k e y h t i ö  VV J e n i s s ä .

Ainoastaan S m k  IB: 76 p :n  vuotuista vakuutusmaksua vastaan myön
netään 10,000 markan vakuutus kestävästä invaliditeetista ja  yhtä suuri ohi
menevästä »validiteetista sekä 5 markan päivänkorvausvakuutus, vaaraluokka 0, 
kun vakuutus pidetään voimassa 10 vuotta.

Lähempiä tietoja antaa C . F .  C a r l& n .d e r t  Pää-asiamies
Helsinki, Länsi Ranta 18. Tel. 345.

Helsingin

P n u s e p ä n iy ö n U k iiä it i  L i ik e
T. Johansson & C:o.

Tel. 26 41. Bulevardinkatu 7. M etsästäjänkatu 2. Annankatu 25. Tel. 26 00.

ottaa vastaan tilauksia kaikissa puusepän- sorvarin- ja  verhoilijan ammattiin kuuluvissa töissä. 
HUOM.! T yön kestävyydestä kahden vuoden takaus.

—  :—  H enkivakuutusyhtiö ——

„T H E  M U T U A L  L I F E “
Vararahastot Smk 1,564,000,800. Perusi v. 1843.

Maailman suurin ja  rikkain yhtiö! Edulliset vakuutussovitukset! Vapaamieliset ehdot! 
Kumoamattomat vakuutuskirjat! Suuri voittojako.

„THE MUTUAL LIFE“ jakaa koko voiton vakuutetuille, sillä osakkeenomistajia ei ole. Uusia vakuutuksia v. 1899 
Smk. 877,000,000. Suuria takaisinostoarvoja, jotka merkitään vakuutuskirjoihin, ja  saavuttamattomien voittojen vuoksi 
on vakuuttaminen »The Mutual Life’ssä“ ennemmin edullista rahojen sijoittamista kuin rahamenoa.

Pyytäkää näyttökaavoja.
Vakuuttakaa henkenne THE MUTUAL LIFE’ssä

Helsingissä, Aleksanterinkatu 48.

Alex. F. Lindberg. Psiuhuaiei.

den raatelema. Vain verinen, höy
ryävä liha on näkyvissä. Muu ruu
mis on paisuksissa ja mustanvih- 
reä. Hän ei voi istua eikä maata.
D. kastaa liinakaaveen raittiiseen 
veteen ja  koettaa tehdä hänen ti
lansa sietävämmäksi. Mutta kuo
lema on valmis hänet vapautta
maan.

K. P. Amoldson (»Världafreden").

Kirjallisuutta.
Uusia lehtiä.

Kanerva, kaunokirjallinen kansan
lehti, vast. toimittaja Aug. Boman, 
on lähettänyt meille ensimäisen nu
meronsa ilmoitettavaksi. Tilausil- 
moituksessa sanotaan, että tämän 
lehden tarkoituksena on lukuhalun 
elvyttäminen ja  hyvien ja  jalojen py
rintöjen herättäminen ja  tukeminen 
kansan ja  etenkin sen nuorison 
keskuudessa. Kanervaan tulee mah
dollisuuden mukaan myös kuvia. 
Kanerva ilmestyy v. 1901 Hämeen
linnassa jokaisen kuukauden 1 ja  
15 päivä, kukin numero 8 sivuisena. 
Tilaushinta on asiamiehiltä ja  suo
raan toimitukselta tilattaessa: koko 
vuosikerta 2 markkaa, puolivuosi- 
kerta 1 markka, postitoimistossa 
postimaksut lisäksi.

Arbetaren, Organ för Finlands 
Svenska Arbetareförbund, vast. toi
mittaja Reino Drockila, on julaissnt 
näyte- ja  ensimäisen numeronsa. 
Lehden päätarkoituksena on työväes
tön henkisen ja taloudellisen aseman 
kohottaminen, jota tarkoitusta saa
vuttaakseen lehti seuraa poliittista 
ja  yhteikunnallista elämää ja  puoltaa 
parempien elinehtojen ja  olosuhtei
den hankkimista työtä tekevälle luo
kalle, vaatien äänestysoikeuden laa
jentamista, normaalityöpäivän mää
räämistä y. m. y. m. Lehti ilmestyy 
Helsingissä joka lauvantai k:lo 12 
päivällä. Tilaushinta on 4: mkaa 
koko vuodelta, 2: 25 puolelta vuo
delta. Toivotamme onnea ja  menes
tystä tälle uudelle yritykselle ja  
luotamme siiheu, että lehti omien 
sanojensa mukaan on valaiseva ja 
selittävä työväenliikkeen todellista 
sisältöä, jota useasti on väärin kä
sitetty; silloin se varmaan on saava 
hartaita lukijoita sivistyneidenkin 
kesken, mikä epäilemättä olisi hyö
dyksi työväenasialle.

Alfrida, kirjoitti Vihtori Lähde, 
O. W . Backmanin kirjapaino, Kuo
pio 1900. 39 siv. Hinta 1 m:ka.

Tätä kirjaa olen kunllnt ankarasti 
moitittavan siveettömäksi y. m., 
jonka tähden, kun se lähetettiin 
toimitukselle arvosteltavaksi, olen 
sen mielenkiinnolla ja  uteliaisuudella 
lukenut. Sisältönsä puolesta kerto
mus muistuttaa A. Dumas’n kame
lianaista, sillä päähenkilö, Alfrida, 
on noita onnettomia naisia, joita 
maailma halveksii —  kuinka he voi
sivat rakastaa, kuinka heidän poves
saan voisi liikkua puhtaita tunteita! ? 
Alfridan elämä päättyy onnellisem
min kuin kamelianaisen: hän rakas
taa, puhdistan ja  joutuu naimisiin 
rakastettnnsa kanssa.

sininen eikä punainen —  vaan kel- 
tanenhan se on“ .

Lukija ymmärtää, mistä se tuli, 
että pisara näytti milloin siniseltä  ̂
milloin punaselta, milloin keltaselta, 
aina sen makaan mistä kohden vel
jekset sitä katselivat.

Paha kyllä eivät itse sitä ym
märtäneet. Jos kokin heistä olisi 
asettanut toisen sijalle tai jos kaikki 
kolme olisi edemmäs siirtyneet, oli
sivat he pian totuuden havainneet.

Matta kokin veljeksistä jä i pai
koilleen ja  arveli, että hän yksin 
näki oikein ja  että muut erehtyivät. 
He unhottivat nousevan auringon, 
ihanan luonnon ja  veljesrakkauden- 
kin: joutuivatpa kiivaaseen kiistaan.

( Theosophischer Wegiveiser).

Ystävämme muistolle.
Hän on poissa. Hän jätti mei

dät. Hän vaipui Tuonen uinuvaan 
valtakuntaan. Hoinen ystävämme, 
kaikkien lempimä, miksi jätit mei
dät, miksi siirryit pois luotamme —  
m{» ilmasta?—  Sinun kakkasi loisti, 
kuin kevätaamun säteilevä aurinko,

Että Vihtori Lähde on ottanut 
näin arkaa ainetta käsitelläkseen, 
että hän on puolustanut ihmisiä, 
joita yleensä väärin käsitetään, on 
luettava hänelle ansioksi; en epäile 
hänen siveellistä tarkoitustaan: hän 
tahtoo herättää heitä kohtaan sitä 
rakkautta, joka aina jalon ja  puh
taan ihmisen sydämessä asuu.

Jos tekijän kuvauksia voisi sanoa 
hieman intiimeiksi, luulen sen joh
tavan siitä, että tekijä nykyajan 
snuria esimerkkejä noudattaen on 
tavoitellut realistista kertomistapaa. 
Essay’n sijasta hän on kirjoittanut 
novellin ja  kykynsä takaa tehnyt 
sen taiteelliseksi. Jos se taiteelli
selta kannalta on vähemmin onnis
tunut, on peräti toinen asia; sen 
henki on yhtäkaikki vilpitön ja  
puhdas.

Arkana. Tankebilder af B. N— G. 
Lnleä, Norrbottens Boktryckeri-ak- 
tiebolags förlag, 1900. 38 siv. (Hinta 
75 p:iä, myydään Helsingissä teosoo- 
fisessa kirjastossa). Tämä pieni 
hyvin kiihotettu vihkonen ansaitsisi 
tulla tutuksi laajemmissä piireissä 
kuin yksinomaan teosoofein. Olem
me toiseen kohtaan lehteämme suo
mentaneet siitä „Isisu-nimisen alle
gorian. Tekijä on suomalainen.

Väinämöisen äsken ilmestynyt 2 
numero sisältää muun muassa: Maa
lari Tnomo Aalto. —  Kreivi Leo 
Tolstoin mielipiteet Transvaalin so
dasta. —  Malcolm Kirke (suomen
nos, jatk.)

P . E .

Huomiota herättävä 
keskustelu raittius- 

kysymyksessä.
(Jatk.)

Tehtailija K . V. Hjertman Tuk
holmasta lausui vuorostaan:

»Mutta minä olen hänelle kiitolli
nen siitä, että toi esiin vielä erään 
syyn absolutismin välttämättömyyteen 
ainakin lyhempiaikaisen, kuten hän 
sanoi, nimittäin »kun minulla on seu
rassani tai pöydässäni joku, josta 
saattaisi tulla raukka. “ Älä silloin 
mene ravintolaan äläkä juo, sillä 
siellä on aina noita rankkoja, jotka 
näkevät sinut, vaan se, joka tahtoo 
jnoda, hänen pitää panna ovi salpaan 
eikä antaa lastensakaan tietää, että 
istun salaa huoneessaan naukkaamassa. 
Mutta ken voi tehdä niin Jumalan 
ja  omantuntonsa edessä? —  Työnan
taja haluaa raittiita työmiehiä, mutta 
itse hän tahtoo juoda, mutta eikö 
työnantajan pitäisi näyttää hyvää esi
merkkiä? —  Minä olen lähtenyt ruu
miillisten työntekijäin alimmista ker
roksista ja  oppiajaltani on minulla 
monta kokemasta. Sallittakoon mi
nun kertoa yksi muistoistani niillä 
ajoilta. —  Minulla oli kaksi oppito- 
veria, joilla oli kunnioitettavat van
hemmat. Kun he, vanhemmat, sai
vat kuulla, että minä olin kääntynyt 
Jumalaan ja siis myöskin tullut ab
solutistiksi, kutsuivat he pojat ko
tiinsa ja ottivat heiltä lupauksen olla

se tuoksui nuoruuden rivakkuutta, 
se itsestänsä lämpöä nhkui, mntta 
syksy tuli. Se kukan vienon kyl
meni, runteli iloisen mielesi ja  si
nut viimein hautaan saattoi. —  Kal
vavan murheen, tuskan tuiman, kat
keran kaihon jätit jälkeesi, sydä
miimme synkän yön saatoit, siirty- 
essäsi pois inehmon iloilta. —  Nyt 
olet siellä missä autuaat iloitsevat, 
et enää tunne kipuja, eivät enää 
kyyneleet juokse.

Puhtaana elää muistosi meissä. 
Soruisin, kaihomielin suo aattelem- 
me. Jää hyvästi, Saimi, katkera 
oli taistosi, mutta nyt olet kunnian 
kruunun, laakeri-seppeleen saavut
tanut.

Jo syksy kukkaisen hennon kuih
dutti

Ja ruusun puhkeevan turmeli,
Mutt’ haihdu ei muistosi mieles

tämme
Vaan kaihoin sua aattelemme.

L.

tulematta sellaisiksi hourupäisiksi kuin 
minä. Ja he pitivät lupauksensa. 
Toinen saattoi vanhempansa ennen
aikaiseen hautaan irstaan elämänsä 
tautta ja  päätti itse päivänsä luulta
vasti itsemurhaajana. Toinen on 
juomarina maleksinut Tukholman ka
tuja ja muutamia vuosia sitten lan
kesin polvilleni hänen kanssaan huo
neessani, ja  kamala oli kuulla hänen 
sanovan, että pelastuksensa oli mah
doton, sillä hän oli lapsuudesta asti 
oppinut maistelemaan ja  juomaan vä
kijuomia. Eikä meillä ainoastaan työ
väestössä ole tuollaisia esimerkkejä. 
Ei, moni opiskeleva nuorukainen on 
noudattanut opettajansa esimerkkiä 
käyttää väkijuomia ja  siten lopulta 
tullut juopoksi. Ja ainoastaan Ju
malan laupeus se minut pelasti juo
mariksi joutumasta."

Metodistipappi G. Wagnsson Up
salasta lausui:

„ Lisäksi tahtoisin kohdastani käyt
tää hyväkseni tätä tilaisuutta lausu- 
akseni, ettei nuorisoa aseteta alttiiksi 
niinkään vähäiselle vaaralle, jos teo- 
loogit ylipäänsä julistavat alemmaksi 
eetiseksi kannaksi vapaaehtoisen ja 
epäitsekkäästä ihmisrakkaudesta joh
tavan luopumisen päihdyttävien juo
mien käyttämisestä nautintoaineena 
kuin osata kohtuullisesti niitä käyt
tää. Jos jälkimäinen on korkeampi 
siveellinen kanta, silloinhan täytyy 
jokaisen intelligentin ja  jalomielisen 
nuoren miehen aikaisin totutelleita 
kohtuullisesti käyttämään väkijuomia. 
Mutta tuossa vaarallisessa yrityksessä 
saavuttaa korkeampi siveellinen kanta, 
on moni astuva ensi askeleensa mo
raalista perikatoansa kohti."

Valtiopäivämies V. Styrlander 
puhui m, m. seuraavasti:

»Toinen puhuja järjestyksessä tänä 
iltana nojasi apostoli Paavalin lau
suntoon Room. 14: 3, joka kuuluu: 
»Joka syö, älköön sitä halveksiko, 
joka ei syö: ja se, joka ei syö, äl
köön tuomitko sitä, joka syö; sillä 
Jumala on hänet ottanut vastaan!" 
Pyytäisin arvoisalta puhujalta saada 
kysyä: Mitä tuolla raamatunlauseella 
on tekemistä tässä asiassa? —  Ar
voisa järjestyksessä toinen puhuja 
perusteli mielipidettään ylläviivatulle 
raamatunlauseelle. Pyydän hänen 
mietiskeltäväkseen saada muistuttiin 
mieleen toisen raamatunlauseen sa
malta apostolilta, jossa hän puhuu 
vapaudesta, Gal. 5: 13: »Sillä te,
rakkaat veljet, olette vapauteen kut
sutut, ainoastaan karttakaat, ettette 
salli sen vapauden lihalle tilaa antaa, 
vaan palvelkaat rakkaudessa toinen 
toistanne. Sillä kaikki laki yhdessä 
sanassa täytetään, nimittäin: rakasta 
lähimmäistäsi niinkuin itseäsi." — 
Kun minun pitää määrätä, onko mi
nulla vapauteni tallella vai eikö, täy
tyy minän ajatella, mitä Paavali lau
suu yllämainituilla sanoilla, ja  josta 
hän myös puhuu toisin paikoin, esi* 
merkiksi Korinttilaiskirjeessä, jossa 
hän lausuu: »Katsokaa kuitenkin,
ettei tämä teidän vapautenne tule 
vahingoksi niille, jotka ovat heikkoja" 
ja  toisessa kohdassa hän sanoo: »Vaik
ka olen vapaa jokaisen edessä, olen 
tehnyt itseni kaikkien orjaksi, että 
sitä useimmat voittaisin." —  Jos 
olen tullut siihen käsitykseen, että 
käyttämällä väkijuomia saatan tuottaa 
viettelyksiä ja pahennusta muille 
ihmisille, on minun velvollisuuteni 
tulla absolutistiksi ja käyttää oikein 
kristillistä vapautta. Voimmeko siis 
näinä aikoina, jolloin juoppous on 
niin suuri, jolloin väkijuomat täyt
tävät joka kaupungin tulvallaan —  
voimmeko näissä oloissa käyttää vä
kijuomia ja sanoa, että sillä täytäm
me rakkaudenkaskyn lähimmäistämme, 
ennen kaikkea heikkoa lähimmäistäm
me kohtaan? —  Ja jos se päivä 
koittaisi, että saisi nähdä poikansa 
tai lyttärensä, opetuslapsensa tai pal
kollisensa tulevan juomariksi —  ja 
se päivä on tuhansille koittanut; jos 
se päivä koittaisi —  ja se on koit
tanut tuhansille —  että saavat nähdä 
rakastettunsa peitettävän juomarin 
ennenaikaiseen hautaan, eikö lankea 
silloin itsestään minulle kristittynä 
kysymys: »Kuka oli hänen viette
lijänsä?" Lyön rintaani ja  sanon: 
»Se tapahtui minun tietämättäni, se 
ei ollut tarkoitukseni." Ja sehän 
toki jossain määrin lieventäköön edes
vastuuta, joka siltä on raskas kyllä
kin kantaa. “

Maallikkosaarnaaja Aug. Peters- 
son Upsalasta lausui:

»Omituisiupa asioita saatetaan kuu- 
luviimme teoloogiselta taholta. Sa
notaan absolutistien hyökänneen koh- 
tujuomarien kimppuun ja  tehneen it
sensä syypäiksi liian ankariin tuomi
oihin, epäsuuntiin ja erehdyksiin.

Päinvastoin on kuitenkin laita se, 
että absolutistien kimppuun on käy
ty. Jos kysytään, mikä on aiheut
tanut tämän kokouksen toimeenpa
non, niin on meidän palattava kysy
myksen alkujuureen; ja  miten on 
tällöin asian laita? Upsalan kansa- 
koulunopettajaseminaarissa on 40 op
pilasta liittynyt yhdistykseksi ja  si
toutunut ehdottomaan kieltäymiseen 
väkijuomista nautintoaineena. Ovatko 
nuo seminarilaiset loukanneet rohto
naan tai ketään muuta siksi etteivät 
nämä kohdastaan ole voineet suos
tua tuollaiseen kieltäymiseen? Ei. 
Mutta sen sijaan on tapahtunut, että 
heidän rehtorinsa aamurukouksen jäl
keen on ottanut käskeäkseen kaik
kia niitä, jotka kuuluvat absolutisti
s i »  yhdistyksiin, nousemaan ylös ja 
sitten sanoakseen heille: »Pyydän,
että heti luovutte noista yhdistyk
sistä!" Ja parin päivän jälkeen on 
samainen rehtori kiltisti luvannut 
heille, että jos tahtovat, saavat pe
rustaa ei-absolutistisen yhdistyksen. 
Niin on tapahtunut. Sen ohessa on 
tapahtunut, että seminaarin inspeh
tori on ottanut kiitelläkseen moko
maa käytöstä ja  maan hallituksen 
edessä syyttääkseen noita oppilaita 
epäsuunnista sekä selittää heidän väit
täneen että ainoastaan tykkänäinen 
kieltäytyminen erinäisistä juomista 
olisi raittiutta. Mntta kenpä ei tiedä, 
että tuo väite on todistamaton ja 
valheellinen? . . . .  Tahtoisin aset
taa jokaisen järkevän ihmisen har
kittavaksi, eikö se ole Hiottelua, joka 
rajautuu naurettavaan, että muuan 
rehtori liikutetuin äänin väkijuomien 
käytännöstä virkkaa: »Miten on
käypä, jos te, kun tulette kansan 
opettajiksi, tulette istuttamaan lap
siin sen mielipiteen, että jotain, min
kä Jumala on luonut, olisi hylättä
vää?" Se on todentotta liioittelua.

-  Täällä on huomautettu, kuinka 
suunnatonta onkaan esiintuoda Paa
valin puheen lihansyömisestä esimer
kiksi tässä kysymyksessä. Jotkut 
katsoivat hyvällä omallatunnolla voi
vansa syödä epäjumalille uhrattujen 
teurasten lihaa, toiset eivät. Yksin
omaan sitä asia koski. Olen istunut 
täällä miettien historiallisia esimerk
kejä, ja  olen mainitseva suuren esi
merkin, miehen, joka on asettunut 
samalle kannalle kuin me, sillä täällä 
ei ole kenkään tehnyt itseään syy
pääksi tuomitsemalla ei-absolutisteja. 
Kristillinen vapaus sallii heidän, 
sanomme, kohtuullisesti käyttää 
sitä, mitä katsovat hyväksi Ju
malan antimeksi. Mutta sen me 
vaadimme, että kristillinen vapaus 
antaa meidän olla käyttämättä, j o k 
emme maaten halua edes maistella- 
kaan noita juomia. Mainitsen ku
ningas Oskar Lsen. Hän sanoi ker
ran: »En tiedä mitään hintaa, josta 
en tahtoisi kirvoittaa kansani väki
juom a» kirouksesta." Ja julkisessa 
raittiuskokouksessa Tukholmassa an
toi hän seuraavan raittiuslupauksen: 
»Minä olen ainaiseksi luopunut palo- 
viinasta. Mntta jottei voitaisi sanoa, 
ettei se ruhtinaille mitään merkitse, 
heillä kun korvaukseksi on viininsä, 
tahdon täten selittää, että tahdon luo
pua viininkin käyttämisestä paitsi eh
toollisessa, lääkärin mahdollisesti mää
rätessä sekä alamaisia maljoja juota
essa." —  Hän ei ollut mikään fan- 
tasti, ja  tahtoisin asettaa harkitta
vaksi, uskovatko teoloogit, että ku
ningas Oskar I teki sen personallisen 
heikkoutensa tähden tai peljäten, ettei 
hän heikkoutensa johdosta voisi koh
tuudella käyttää viiniä. Mutta kun 
istuu kamarissaan ja. rakentaa teori- 
oja, silloin käypi niin. Professori 
Tigerstedt Tukholmassa kertoo, että 
hän, joka muuten aina oli modera- 
tisti, ryhtyi ajamaan raittiutta kan
san seassa, ja  silloin, mitä enemmän 
hän työskenteli, sitä enemmän hän 
tajusi, ettei ollut mahdollista menes
tyksellä työskennellä juoppojen ko
hottamiseksi itse kieltäymättä tykkä
nään väkijuomia käyttämästä. —  Ei
len illalla soi eteiskelloni, ja  muuan 
poika astui sisään ja  sanoi; »Olkaa 
hyvä ja  ostakaa liina, minkä äiti on 
lähettänyt minua myymään. Meillä 
ei ole mitään syödä. Isä on juoppo. 
Emme edes tiedä, missä hän on. 
Meitä on kahdeksan sisarusta ja 
kaikki olemme pieniä." Puheltuani 
pojan kanssa ja saatuani selon, että 
hän puhui totta, tunsin itsekin läm
pöä ja polttoa mielessäni. —  Tahtoi
sin tarjoutua tekemään kierroksen 
Upsalan yliopiston teoloogisen tiede
kunnan dosenttien ja professorien 
kera moisissa hökkeleissä, ja uskon, 
että he supistaisivat tuomioitaan ab
solutisteista ja  melkoisesti oikaisei- 
sivat mielipiteitään »farisealaisten lain-

orjuudesta. “ —  Kumminkin, se teki, 
kuten sanottu, mieleni lämpimäksi 
ja katkeraksi — ei ketään ihmistä, 
ei edes kapakoitsijakaan kohtaan —  
mutta niin katkeralta se minusta tun
tui, että kun tuo kalpea, näivettynyt 
poika kulki portaita alas, ajattelu: 
kirottu olkoon kapakka, joka aikaan 
saa moista kurjuutta."

Lääket. tohtori E . K. Wretlind, 
saatuaan toistamiseen puheenvuoron, 
lausui m. m.:

»Pyydän anteeksi, että esiinnyn 
toistamiseen. Pyysin puheenvuoroa 
erään lausunnon johdosta, että liioi
tellaan väitettäessä voitavan kutsua 
alkoholia kuinka pienin erin tahansa 
nautittuna myrkyksi. Saattanee olla 
oppineiden asiana väitellä siitä, kuinka 
isoin erin jotain ainetta saatetaan 
nauttia, ennenkuin sitä on myrkyksi 
leimattava. Mutta varma on, että 
oppinut lääketieteellinen maailma lä
hestymistään lähestyy sitä kantaa, 
että alkoholia missä erin hyvänsä 
nautittuna on kutsuttava myrkyksi. 
Sitä ei voi lukea ravintoaineiden 
joukkoon, ja  se vaikuttaa vahingol
lisesti ruumiiseen pienissäkin erissä. 
Ihmisruumishan on niin ihmeellisesti 
kokoonpantu, että se voi tottua mo
niin myrkkyihin, sellaisiinkin, jotka 
ovat alkoholia vahingollisemmat, esim. 
nikotiniin, m oriini» ja  arsenikkiin. 
Mutta alkoholia voidaan sinänsä kat
sottuna, täysillä syillä kutsua myr
kyksi ja  olen varma, että, jos arvoisa 
puhuja saisi ainoankaan pisaran koko
naan puhdasta alkoholia kielelleen, 
hän hetikohta kiittäisi mokomasta 
kestityksestä. Mutta on selvää, että 
voidaan miedontaa tuota myrkkyä 
niikuin kaikkia muita siedettävään 
muotoon. En tahdo väittää prikta- 
seeraavien lääkärien vielä yleiseen 
käyneen raittiusliikkeen etunenässä. 
Mutta on sangen merkille pantavaa, 
että auktoriteetit lääkärikunnassa ym 
päri koko sivistyneen maailman yhä 
enemmän astuvat liikkeen etunenään 
ja  —  juuri siltä näkökohdalta, että 
alkoholi on terveille sekä vahingolli
nen ja  vaarallinen että kerrassaan 
hyödytön. — Sain eilen saksalaisen 
aikakauskirjan, »der Alkoholismus“ , 
jonka kannessa luetellaan noin 100 
avustajaa, eivätkä he olleet vähem- 
piä kuin lääketieteen, lakitieteen y. 
m. professoreja ja  oppineita kaikista 
kultuurimaista. Ruotsia näin profes 
sori Tigerstedtin Tukholmassa edus 
tavan. On naurettavaa väittää, että 
alkoholi on »Jumalan lahja, jonka 
Jumala on luonut" ja  jota sentäh- 
den käytettäköön, sillä itsekukin tie
tää, ettei alkoholia ole luonnossa, 
vaan on keinotekoinen tuote. Pu
huttakoon kemaammin opiumista ja 
arsenikista Jumalan antimina, sillä 
nehän toki ovat valmiina luonnossa, 
mutta alkoholin ovat ihmiset itse val
mistaneet, ja  eihän tislatulta, alkoho
lip itoisia  juomia ollut ennenkuin tu
hat vuotta j. Kr. s. —  Ei voida 
todistaa, että alkoholi missään suh
teessa on välttämätöntä tai edes hyö
dyllistä kellekään terveelle henki
lölle. Mutta vaarallinen se on, jos
kaan ei sitä käytetä runsain määrin, 
niin että kutsutaan kohtuuttomuu
deksi sitä haitallista vaikutusta, minkä 
se tuottaa ja  joka puhkee esiin, mil
loin tilaisuutta siihen ilmestyy. Muis
tan palveluksestani Serafimisairaa- 
lassa 35 vuotta sitten, jolloin sinne 
otettiin luumurtoa tai keuhkotuleh
dusta potevia, jotka yhtähaavaa sai
rastivat delirium tremensiin, kuinka, 
kun professori sanoi potilaalle: »Mah
doit olla aikoinasi kelpo juomari," 
hän saattoi saada vastalauseeksi: 
»En, en ole mikään juoppo, en ole 
koskaan ollut päissäni." —  »No, 
montako naukkua olet päivässä otta
nut?" —  »Vain 3 tai 4 !"  —  Mutta 
alkoholi oli noinkin kohtuullisesti 
nautittuna tehnyt vaikutuksensa ja sil
loin kun luumurto tai keuhkotuleh
dus tuli lisäksi, puhkesi tuo vaiku
tus ilmi. Kuinka moni kuoleekaan 
keskiiässä sydämmen halvaukseen 
huolimatta siitä että hän aina on ol
lut »kohtuullinen", ja  tuo sydämen- 
halvaus ja ennenaikainen kuolema 
ovat kuitenkin alkoholin vaikutuksen 
seurauksia. —  En tahdo pitemmältä 
käyttää puheenvuoroa ja  aikaa. Tah
don lopuksi sanoa vain erään toisen 
asian. Uskon vakaasti, että ne her
rat pastorit, jotka eivät näy ymmär
tävän ehdottoman raittiusliikkeen oi
keutusta, puhuvat täydestä vakau
muksesta. Mutta minä uskon, että 
olisi heidän ja heidän kirkkonsa par
haaksi, jos tulisivat tässä asiassa 
samalle kannalle kuin papisto kato
lisissa maissa; se on oivaltanut aina, 
ettei ole ainoastaan heidän oikeutensa 
ja velvollisuutensa, vaan tosi hyö

dyksi heidän kirkolleen, että käyvät 
suurten kansanliikkeiden etunenässä. 
Nykyinen paavi lähetti takavuosina 
kiertokirjeen papistolle, että se as
tuisi ensiriviin raittiusasian edistä
miseksi. Mistään sellaisesta kirjel
mästä emme vielä ole kuulleet em
mekä nähneet kehäkään Ruotsin piis
palta tai arkkipiispalta. Mutta minä 
toivon, että vastaisuudessa saamme 
nähdä jotain senkaltaista, eikä se olisi 
vain Ruotsin kansan, vaan Ruotsin 
valtiokirkonkin parhaaksi. Sillä on 
arvelluttavaa, että vapaakirkolliset 
ja eriuskolaiset ja  kansakoulunopet
tajat asettuvat etunenään, pappien 
vetäytyessä syrjään tästä liikkeestä. 
Voi silloin käydä kuten jo  siellä 
täällä on käynyt, että pastorin saar
natessa kirkossa tyhjille seinille, kan
sakoulunopettaja pitää saamaa lähe
tystalossa täydelle huoneelle, joko 
hän puhui uskonnollisella tai raittius- 
alalla"

(Jatk.)
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lehden konttorissa joka arkipäivä kl. 12— 2 ja 6— 8.

Asiamiehiä halutaan levittämään lehteä, ohjeita lähete

tään pyydettäissä.

Tilausosoite: Uuden Ajan konttori, Helsinki.
Helsingissä 1901. Hufvudstadsbladetin Uusi Kirjapaino.
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Uusi Aika
* 1901. *

Uuden Ajan ensimäinen vuosikerta ilmoitetaan täten tilattavaksi.

Uuden Ajan tarkoituksena on olla sen henkisen herätyksen äänen

kannattajana, jonka kulunut vuosisata toi mukanaan k a ik illa , 

a lo illa , uskonnon, siveellisen elämän, yhteiskuntamoraalin samoin 

kuin kirjallisuuden, taiteen ja tieteen. Monta lehteä on meillä

kin, jotka seuraavat päivän tapahtumia, mikäli ne koskevat politiik

kaa ja yhteiskunta-elämää, mutta epäilemättä olemme sellaisen lehden 

puutteessa, joka valvoisi syvällä ihmisten sydämissä ja ajatuksissa 

liikkuvaa elämää, sitä elämää, joka kuitenkin on kaiken ulkonaisen 

toiminnan alkuna. Onhan aikakauskirjoja, uskonnollisia, tieteellisiä 

y. m., jotka jossakin määrin tätä tarvetta tyydyttävät, mutta niiden 

ala luonnollisesti aina on toisen tai toisen opinsuunnan tai tarkoituk

sen rajoittama.

Mitä ensiksikin uskontoon tulee, on Uusi Aika oleva uskonnolli

sen elämän ja vapauden puolustaja samoinkuin uskottomuuden ja 

herkkäuskoisuuden vastustaja; niinmuodoin se on oleva -vapaa k a i

k e s ta  la h k o la isu u d e sta , uskonkiihkosta ja  formalismista, 

aina etsien totuutta pelkäämättä ja  avo3ilmin, mutta samalla epätie

teellisen materialismin ja  välinpitämättömyys-filosofian ankara arvos

telija. Tätä ohjelmaa noudattaen Uusi Aika on valvova niitä liikkeitä, 

jotka ovat uskonnollisen alan mieltäkiinnittävimmät ilmiöt; niinpä esi

merkiksi teosoofisia ajatuksia ja vertailevaa uskontotiedettä esittää 

Pekka Ervast teosoofisissa kirjeissään.

Mitä siveelliseen elämään tulee, emme tarvinne muuta sanoa, 

kuin että Uusi Aika on astuva niitten riviin, jotka taistelevat siveel

listen pyrkimysten ja tosi sivistyksen puolesta. Sama on sanottava 

yhteiskuntamoraalista: Uusi Aika tahtoo palvella niitä virtauksia,

jotka raivaavat tietä jalommalle yhteiskuntamuodolle, seuraten siis 

mielenkiinnolla työväen-, rauhan- y. m. liikkeiden edistystä.

Laaja on Uuden Ajan ohjelma ja  korkealle on sen päämaali 

asetettu. Myötävaikutusta sentähden toivomme kaikilta tahoilta. 

U se a t e te s a t  k ir ja ilija t  o s a t j o  lu v a n n eetk in , 

le h te ä  a su s ta a . Irtileikattavina liitteinä Uusi Aika on julkai

seva eteviä kaunokirjallisia teoksia.

T ila u s h in n a t o sa t:

Helsingissä kotiin kannettuna, postin kautta, asiamiehiltä tai 

suoraan toimitukselta tilattaessa:

71 vuodelta................. Smk 4 : 55

72 „  ......................... 2 :5 5
7 i kuukaudelta . . .  „  — : 58

Venäjällä:

71 vuodelta......................Rupi. I: 75

72 „    »  h

7 i kuukaudelta . . .  „  — : 20

Amerikassa:

7 i  vu odelta ......................Doll. I: 50

V2 n ..........  !•
Tilauksia vastaanotetaan: Helsingissä Uuden Ajan konttorissa 

Fabianinkatu 13, sisäänkäytävä Makasiininkadulta, ja  Laurenfin sano- 

malehtimyymälässä; maaseudulla asiamiesten luona ja  postissa;

Venäjällä A. Lindebergin kirjakaupassa Pietarissa, Iso Tallikatu 

N e 8.
Ilmoitushinta on 20 p:iä petiittiriviltä. Ilmoituksia vastaanote

taan Uuden Ajan konttorissa.

Lehti ilmestyy joka lauvantai k:lo 4  j. pp.
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Toimitus.
i

Totuus.
Mitä on totuus? kysyi vuosisatoja 

sitten sivistynyt ja  korkea-arvoinen 
roomalainen yksinkertaiselta, gali
lealaiselta puusepänpojalta. Kuinka 
paljon sisälsivätkään nuo muutamat 
sanat, kuinka paljon piilikään siinä 
välinpitämättömässä ja  väsyneessä 
äänessä, jolla ne lausuttiin! Intoisa 
sielu, joka oli koetellut kaikkea, 
mitä elämässä näytti olevan kau
nista, ajatteleva sielu, joka oli sil
miin katsonut elämän turhuutta, 
mutta vielä ei ollut löytänyt tyy
dyttävää vastausta niiden monien 
joukosta, jotka sanovat ratkaise
vassa elämän arvoituksen —  ihmi
nen, omien luontojensa, paremman 
ja pahemman keskellä häilyvä, ky
kenemätön löytämään sitä lohdu
tusta, joka suo lepoa, sitä tietoa, 
joka virvoittaa.

Ja Pilatuksen kysymys on kulke
nut aikojen läpi. Sillä galilealainen 
profeetta vaikeni, ja  ainoastaan vai
tiolo antoi syvän vastauksensa. Eikä 
vieläkään ole siihen kysymykseen 
vastattu, missä monta ihmistä yh
dessä on ollut, eikä ne tuhannet 
ylitykset, joita on tehty sanoihin 
puetun vastauksen hankkimiseksi, 
vielä ole olleet muuta, kuin leimu
avia lentotähtiä, jotka hetken ovat 
loistaneet, kadotakseen seuraavassa 
silmänräpäyksessä äärettömyyden 
yöhön.

Vaan eikö siis löydykkään vasta
usta tähän kysymykseen? Eikö ih
minen sitä koskaan saakkaan, täy
tyykö hänen aina pimeydessä hapa
roida, eikö hänelle koskaan selvene 
se tie, jota hänen on kulkeminen? 
Vaikeniko Kristus tiedottomuuttaan?

Eipä niinkään. Sitä ihmistä ei 
ole, joka ei ainakin kerran elämäs
sään olisi tuntenut sanatonta riemua 
olemassaolostaan, kaikkea voittavaa 
rauhaa sielussaan, ja  joka ei sem
moisina hetkinä olisi koko maail
malle tahtonut onneansa jakaa; niitä 
on tuhansia, jotka talle ovat löytä
neet ilmaisun — joskin epätäydel
lisen — laulussa, sanoilla, väreissä; 
ja  muutamia harvoja on sellaisia, 
jotka koko elämänsä ovat kulkeneet 
tässä autuaassa valossa ja  jotka sen
tähden ovat voineet sanoa: minä 
olen totuus, tie ja  elämä.

Järjestelmät eivät koskaan saata 
ratkaista sitä kysymystä, sanat ei
vät koskaan saata kuvailla, mitä 
totuus on, sille, joka ei totuutta 
omassa sydämessään tunne. Minkä 
vastauksen olisi Kristus antanut Pi
latuksen kysymykseen? Mitä vas
taa jumalallinen totuus epäilevän ja  
väsyneen sielun pyyntöön?. . .  E d e s 
säsi seison. Etkö minua näe? Etkö 
huomaa omassa itsessäsi mitään hei
jastusta minusta?" . . .  Eikö ollut 
Kristus läpi koko elämänsä, aamusta 
iltaan, yhä ja  yhä vastannut tähän 
samaan kysymykseen? Eikö meitä 
kaikkia, sekä iloisia että surullisia, 
aina ympäröi totuuden läsnäolo, ju
malallinen valo? Eikö se ole ai
noastaan oma heikkoutemme, joka 
panee meidät peittämään silmämme 
käsillämme, ettemme näkisi loista
vaa aurinkoa?

On tosiaankin, oma heikkoutemme 
se on. Me tiedämme liian hyvin, 
että valtava kirkkaus meidät sokai
sisi. Totuus on ijankaikkisuus, ääret
tömyys, muuttumaton elämä. Kuinka 
me, ajalliset raukat, voimme muuta 
kuin tuntea heikkouden pelkoa, aja
tellessamme, että heittäytyisimme 
pohjattoman syvyyden syliin? Vaan 
tyhmä se, joka peläten auringon so
kaisemaksi joutuvansa, sulkee sil
mänsä sille hempeälle valolle, joka 
säteilee siitä, ja  tyhmä se, joka pe
läten ikuisuuden kylmää syleilyä, 
tarttuu kiinni muuttuvaiseen ja  ra
joitettuun, sen sijasta, että astuisi 
siihen lämmittävään elämään, joka 
virtaa esille avaruuksien syvyy
destä . . .  Mitä on totuus? Siihen 
kysymykseen vastataan kunakin päi
vänä, kunakin hetkenä — ja  me

emme sitä huomaa. Siihen kysy
mykseen vastataan joka kerta kun 
ojentuu auttava käsi kärsivälle vel
jelle, joka kerta, kun ihminen sano
mattoman säälin valtaamana unhot
taa itsensä muiden tähden. Siihen 
kysymykseen vastataan joka kerta 
kun ikuisen rauhan henkäys tuu- 
lahtaa läpi ihmisen sielun.

Pekka Ervast.

Ylioppilaita ja työ 
miehiä.

Muutamia vuosia sitten tehtiin 
työmieslakko lähellä Lundia, van
haa ruotsalaista yliopistokaupunkia. 
Sotaväkeä komennettiin puolusta
maan yksityiskapitalismin etua. Toi- 
saaltakinpäin saivat mahtavat kapi
talistit apua. Työmaille riensi jou
kottani nuoria miehiä —  tunsihan 
heidät helposti kauniista valkeista 
lakeistaan —  ja  ryhtyivät työmies
ten sijasta kesken jääneeseen työ
hön. Ne olivat Lundin ylioppilaita, 
valon vartijoita Vapauden kotipai
kassa maan päällä, jotka asettui
vat valjaisiin suurten, rikasten ja 
mahtavain puolesta elämän kuorman 
painamia, oij antoihin pakoitettuja 
vastaan.

Vuosi sitten tapahtui jotain sa
mantapaista Suomen pääkaupungissa. 
Kirjaltajat, „musta kaarti", se joka 
oijantehtävässään vapaan sanan pal
veluksessa näkee riviensä jo  elämän 
kukoistusaikana peloittavasti harve
nevan, se koetti hiukkasen parantaa 
elämänehtojaan. Kirjapainoihin kul
ki silloin nuoria miehiä ja  naisia, 
valon vartijoita Suomessa, kyllin 
lukuisasti tehdäkseen lakon tyhjäksi 
ja  pakoittaakseen nöyryytetyn ta
kaisin knolemata tuottaviin ehtoi
hinsa.

Se oli valon sankarityö, niin suuri 
että se piirrettiin historian lehdelle! 
Mitalia lyötiin kaunistamaan nuor
ten rintaa, taitavat valokuvaajat 
ikuistuttivat heidän piirteensä, jotka 
pantiin näytteille yleisön ihailta
viksi, ja  kansalaiset viettivät heille 
juhlan, jossa vapaan sanan etevim- 
mät miehet maassamme pitivät ju - 
heita, ja  kukkia sirotettiin heidän 
eteensä. . .

Sillä välin kun musta kaarti, kal
peat, keuhkotautiset miehet taas 
täyttivät orjantehtäväänsä entistään 
toivottomampina.

Nämä muistot nousivat mieleeni, 
kun käteeni sattui tämän nimellinen 
julkaisu Ruotsista:

Social Tidskrift, organ fö r  stu- 
denter och arbetare.

(Sosiaalinen aikakauskirja, yliop
pilasten ja  työmiesten äänenkan
nattaja.)

Sen ensimmäiset sanat kuuluvat: 
»Yhdistys »Ylioppilaita ja  työmie
hiä" on neljäntoistavuotisen ole
massa olonsa aikana koettanut viedä 
eri yhteiskuntaluokkia lähemmäksi 
toisiaan, edistää keskinäistä tois
tensa ymmärtämistä, herättää yh
teiskunnallista harrastusta ja  val
mistaa yhteiskunnallisten kysymys
ten lopullista ratkaisua. Että rau
hallinen ja  onnekas yhteiskunnalli
nen kehitys vaatii tämän suuntaista 
työtä, se lienee siksi selvää meidän 
päivinämme, kun yhteiskunnalliset 
vastakohdat yhä kasvatat."

Siinä toisia säveliä soimassa —  
korkeakoulut eivät kasvata var- 
tijajoukkoa ainoastaan ihmiskunnan 
voittoisille orjuuttajille.

Meilläkin on kuultu parempain 
sävelten värähtelevän. Mutta yh
täkaikki —  suuresti katsoen — ei 
tulvi loistavaa valovirtaa »valon 
vartija joukon puolelta.

Sinä uhkea nimi, valon ja innon 
vartijajoukko, sinä olet annettu hen
kisesti alaikäisille riveille. Jos täällä 
astuisit näkyviin, sinä hengen tosi 
sankarivahti, toisit myskyn muka
nasi.

Sillä sinulle olisi ilma täällä tu
kehduttavan raskas, ja  sinä mur
taisit portit, jotka avaroille näkö
aloille aukenevat. Olisi mahdotonta 
sinun elää kääpiöiden elämää.

Sinä rakentelisit temppeleitä, jo i
den kattoja toisten silmät turhaan 
tavoittelisi. Taivaan korkuisia hol
veja kajahuttaisit vapautta uhku
villa lauluillasi, joissa ei nimeksi
kään ole tyhjiä korulauseita. Pa
kottaisit ihmisiä rakentamaan uu
delleen yhteiskuntahökkeliensä pe

rusteet, ja  osottaisit heille ne kor
keudet, joille heidän tulisi rakentaa.

Vaan et astu keskeemme, sinä 
hengen sankarijoukko.

Mikset? . . .
Pelkäätkö tukehtua helteeseen, 

ennenkuin olet portteja murtanut.
Jean Boldt.

„Renkaitten“ ikeen alla.
Vähäisellä ymmärtäväisyydellä, 

osaksi välinpitämättömyydelläkin, on 
Euroopassa kuunneltu niitä yhä ään- 
nekkäämpiä valituksia, joita Ameri
kassa alituiseen nostetaan mahtavien 
amerikkalaisten kapitalistirenkaitten 
harjoittamaa törkeätä tyranniatta vas
taan. Koko asia on niin inhoittavaa 
pääomien väärinkäyttämistä, ettei suin
kaan olisi haitaksi, jos nostettaisiin 
ankara taistelu tätä epäkohtaa vas
taan myös Euroopassa, jossa se vii
me aikoina siellä] täällä on puhjen
nut esiin.

Sillä erehdystä on luulla niiden 
kapitalistien ja  rahamiesten, jotka 
todellisuudessa työskentelevät noiden 
rahamassojen enentämiseksi, tahtovan 
supistaa toimintapiiriään ainoastaan 
kotimaahansa. Paitsi sitä, että tämä 
piiri olisi aivan liian ahdas, kyetäk
seen sellaisten miestenj suuremmoista 
ahmimishalua tyydyttämään, on mel
kein välttämätöntä heille, että saavat 
kokonaan vallita kauppasuhteita kai
kissa maissa, että voivat toimia aivan 
omavaltaisesti siihen tavaraan —  raa
kaan tai valmistettuun —  nähden, 
jota vaihtavat. Tämä on näiden ra
hamiesten valtiotaloudellinen abc. 
Helppo on siis käsittää, että amerik
kalainen petroleumiyhtiö esim. on ai
van yksinvaltias ja  määräilee omin 
päin hinnat koko muussa maailmassa.

Käytännölliseltä kannalta katsottu
na tuonlainen rengas ei ole muuta kuin 
lukuisain ihmisten perustama yhtiö 
joka suuremmoisen pääoman ja  työn 
yhdistämisen kautta koettaa hankkia 
itselleen jonkun määrätyn tuotteen 
monopoolin. Kaikki toimenpiteet, jo i
hin tämmöiset yhtiöt ryhtyvät, ovat 
kohdistetut kilpailua vastaan: päämää
ränä on kaikin keinoin, luvallisin ja 
luvattomin, hävittää tahi tehdä vaa
rattomaksi jokainen kilpailu, anastaa 
yksinvaltius erityisen tuotteen kau
pan yli.]

Näin saattaa rengas kaikessa rau
hassa korotella hintoja, luotaan pysy
tellä kilpailijat ja  omavaltaisesti kaup
paa vallita, varmasti tuntien, että 
kauppiaat ja  yleisö seuraavat jäljessä 
ikeen pakoituksesta, koska eivät tule 
toimeen ilman yhtiön tavaraa.

Mutta tähän eivät pääty näiden 
kapitalistien hankkeet. Heillä on 
korkeampi päämäärä edessään. Jos 
heidän vihdoinkin on onnistunut tehdä 
loppu jokaisesta kilpailusta yhdellä 
alalla, tulee heidän estää näitä ku
kistettuja kilpailijoita pääsemästä kil
pailemaan toisella idällä. Niinpä ta
pahtuu sangen usein, että useat teh
tailijat teollisuuden erilaisimmilta 
aloilta liittäytyvät yhteen muodos
taakseen uuden renkaan.

Yleisenä sääntönä saattaa sanoa, 
että miltei koko nykyaikainen ame
rikkalainen tehdasteollisuus pannaan 
alkuun »renkaan" kautta, ja  että näi
den renkaiden lukumäärä ja  merki- 
tys on varmasti kohoamassa. Tär
keimpiä ja samalla pelottavimpia 
näistä mahdottomista yhtiöistä ovat 
seuraavat: Suuri liikenne-yhtiö (pää
oma yli 5 miljaardia), amerikkalainen 
kuula-yhtiö (pääoma 540 miljoonaa), 
telegraafiyhtiö Western Union (250 
milj.), öljy-yhtiö Standard eli „pet- 
roleumi-rengas", tunnetun Rockefel- 
ler’in perustama (lähes 400 milj. kr.), 
siirtomaatavara-rengas (250 milj.), 
Yhdysvaltain nahka-yhtiö (220 milj.), 
Chicagon ja  ympäristön oluttehtaat 
(200 milj.), ja  teräskisko-yhtiö (250 
milj. kr.).

Sitäpaitsi: Carnegie’n teräs-yhtiö
(2 7 s miljaardia kr.), amerikkalainen 
polkupyörä-yhtiö (300 milj. kr.), silk
kinauha-yhtiö (200 milj. kr.), kan
sallinen matto- ja  tapetti-yhtiö (250 
milj. kr.).

Jos lähemmin tarkastamme esim. 
Standard'in petroleumi-yhtiön toimia 
ulkopuolella sen varsinaista toimialaa, 
huomaamme, että sillä jokapäiväisten 
töittensä rinnalla on lukuisa joukko 
sivuhommia, joilla se koettaa saada 
valtaansa koko maailman petroleumi- 
kaupan. John Rockefeller ei tyydy 
yksinvaltiuuteen vain petroleumimark- 
kinoilla; hän on äskettäin osottanut 
kykenevänsä anastamaan samallaisen 
aseman myös rahamarkkinoilla. Stan
dardein. petroleumi-renkaalla on nim. 
palveluksessaan joukko erittäin rik
kaita pankkeja, jotka se joko tyk

känään omistaa, tahi joiden ylin johto 
täydellisesti on »petroleumi-kunin- 
kaan" käsissä. Yksistään New- 
Yorkissa hänellä on hallussaan koko
naista kahdeksan pankkia; sitäpaitsi 
hän on varsinainen johtaja useille 
rahalaitoksille ympäri maata. Tällä 
tavoin hänen on mahdollista hankkia 
itselleen perusteellinen tieto kaikista 
liikkeistä kauppamaailmassa; hän tun
tee pankkien ja suurten kauppahuo- 
neitten aseman, ja hän käyttää tie
tonsa hyväkseen suurimmalla omaval
taisuudella.

Tuoreessa muistissa on vielä tuo 
suuri rahakriisi lopulla vuotta 1898, 
Euroopassa yleisesti tunnettu nimellä 
»joulu-paniikki", joka ei ainoastaan 
sangen tuntuvasti häirinnyt liike-elä
mää New-Yorkissa, vaan jonka seu
raukset myös tuntuivat eurooppalai
sissa pörsseissä, Lontoossa, Pariisissa 
ja  Berliinissä. Ei ole koskaan niuk
kuus niin räikeästi rahamarkkinoilla 
ilmaantunut kuin tämän kriisin aika
na. Useat kauppaliikkeet syöksyivät 
perustuksiltaan ja kukistuivat tässä 
myrskyssä, jonka oli irralleen pääs
tänyt Standardin petroleumi-rengas. 
Mutta yhtiö itse hankki koko jutun 
kautta itselleen 2 miljaardia kr.

Vasta viime aikoina on Amerikassa 
alkanut kuulua ääniä, jotka osotta- 
vat, että kuitenkin löytyy kunnolli- 
siakin miehiä ja naisia, jotka käsit
tävät, kuinka alentavaa on sivisty
neelle kansallisuudelle kärsiä tuon- 
laista ihmisoikeuksien polkemista, 
tuonlaista yleisen kauppamoraalin 
syrjäyttämistä. Kysymys on vain 
pitääkö näiden äänten sammua myrs. 
kyn pauhuun, vai onnistuuko niide- 
aikaansaada vastarinta kylliksi voin 
makas poistamaan »renkaat" maa
ilmasta.

(,,Eringsjaa“).

€fsit.
Etsit kaavaa, jonka mukaan 
Palvelisit Jumalaa —
Henki tekee eläväksi,
Ontto kaava kuolettaa.

Etsit muotoa, mi voisi 
Kuvastella korkeimman —  
Houkko, muotoihinko soisit 
Kahlehtia Jumalan!

I. H.

Muutama sana yleisön 
suhteesta taiteeseen.
Millä lailla me taidetta vastaan

otamme, taota valittujen lemmen- 
lahjaa ihmiskunnalle? Eikö aseilta 
vielä puutu oikea hartaus, vastaan
ottavainen mieli, syvä kiitollisuus?

Rakkaudesta kaikkeen siihen, 
mikä luonnossa ja  elämässä on kau
nista, rakkaudesta toteen ja  jaloon 
on taiteilija ihanan vaikka vaiva
loisen uransa valinnut. Tästä syystä 
pitäisi hänen teoksiaan vastaanot
taa totisella ymmärtämishalnlla, pyr
kimyksellä käsittämään niitä tun
teita ja  aatteita, jotka taiteilijaa ovat 
elähyttäneet.

Moninaisuus siinä, mitä meille 
tarjotaan, aikaansaa sekavuutta ja  
pintapuolisuutta. Kaupungeissa saa
vat silmäraukkamme tottua näke
mään niin monenmoista. Siellä ovat 
kirjakaupat tulvillaan taideteoksia 
—  joksi näitä tietysti kutsutaan, 
»kauniita kuvia", valokuvia ja  vä- 
ripainotauluja, luonnottoman isoja 
silmiä, huolimattomia pukuja, hie
noja ja  pehmeitä muotoja —  tie
tysti, tuntehikkaita, teeskennel
tyjä, epätosia kohtauksia, imeliä kas- 
vonilmeitä. Puodit ovat täpötäyn- 
nänsä kaikenlaatuisia, eriskummal
lisia taideteollisuuden tuotteita, jo i
den tarkoitnksena juuri on näyttää 
eriskummallisilta, voidakseen uu
tuuden viehätyksellä lumota.

Varoillaan tulee olla eikä sallia 
luontaisen mieltymyksensä yksinker
taiseen ja  arvokkaaseen joutua har
hateille. Siihen tulee meidän pyrkiä, 
että omistamme semmoista, mikä 
ansaitsee arvoa, mistä me itse voim
me pitää.

Meidän tulee kehittää tunteitamme 
ja  selvittää itsellemme sympatiamme, 
ei ajattelematta seurata muotivir
tausta, ei heittäytyä silmittömästi 
ihailemaan kaikkea sitä, mikä on 
erisknmmallisen konstikasta. Me

Täten suositetaan
arvoisalle yleisölle Emil  Rundm anin Valokuvaamo A leksanterinkatu 21. (Tallbergin Liikepalatsissa)
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halaamme jotakin, joka tyydyttää 
sydäntämme. Me tahdomme että 
se, jota ihailemme, sopusoinnussa 
yhtyy siihen jota rakastamme, niin 
ettemme monta ihaile kuin sitä, jota 
voimme rakastaa. Jos opimme it
sellemme selvittämään mieltymyk- 
semme ja  ihastuksemme syyt, sil
loin me samassa olemme astuneet 
taiteenymmärryksen pyhälle tielle.

G. S.

V lö s t70usen)u$.
Leo Tolstoin »Ylösnousemusta" 

voi lukea kolmella tavalla: estee
tikkona, yhteisknntafilosooflna ja  
ihmisenä.

Jos lukee kiijan esteetikkona, ei 
saata olla ihastelematta Tolstoin 
kiijailijakykyä. Tolstoi on perin
pohjainen realisti, hän kuvailee to
dellista elämää melkein valokuvaajan 
tarkkuudella, hänen tyylinsä ei ole 
tekaistua. Siitä huolimatta hän ei 
vaikuta väsyttävästä tahi pitkävetei
sesti. Hän katsoo asioita omalla 
tavallaan ja  hänen arvosteleva sil
mänsä kohtaa lukijaa joka rivillä. 
Hänen kuvaamistapansa on valtava; 
milloin hän viekottaa nauramaan, 
milloin itkemään. Tolstoita voi lu
kea vaikka kuinka kanvan. Kenties 
kuitenkin huomaa, että »Ylösnouse
muksen1* *, kolmas osa on kokoonpa
noltaan heikko ja  kiijan kokonai
suudelle miltei tarpeeton. Taiteel
liselta kannalta se mielellään olisi 
saanut jäädä pois.

Jos kirjan sitävastoin lukee yh- 
teiskuntafilosoofina, ei niitä liene 
monta, jotka liittyvät Tolstoin teo
rioihin ja  yhtyvät hänen mielipitei
siinsä. »Vai niin. hän näkyy tässä 
romaanissaan käsittelevän vankila- 
ja  kuritushuonekysymystä sekä ky
symystä rangaistuksen oikeutuksesta 
yleensä," sanotaan jo  alassa. Ja 
sitten pysytään valppaana koko ajan 
kirjaa lukiessa. Epäilemättä kerto
muksen eloisuus tempaa mukaansa. 
Ainakin yksi osa lukijan omasta 
minästä on täydelleen Tolstoin puo
lella. Joka sivulla, missä hän ku
vaa vankien kärsimyksiä, virkamies
ten kykenemättömyyttä ymmärtä
mään omaa vastuunalaisuuttaan sekä 
sosialisen koneiston aikaansaamia 
tuhansia tnrhapäisyyksiä, myönne
tään epäilemättä tekijälle oikeus 
käytännöllisesti katsoen. Mutta heti 
kuin ryhdytään objektiivisesti tar
kastamaan tekijän kantaa, ilmesty
vät vastaväitteet, ja  Tolstoin eh- 
dottoma ratkaisu —  rangaistuksen 
täydellinen poistaminen — ei osot- 
taudu mahdolliseksi panna käytän
töön meidän aikanamme. Selvästi 
onkin Tolstoin varma kanta tässä 
yhteiskunnallisessa kysymyksessä 
häntä ympäröivien olosuhteiden vai
kuttama. Samanlaisessa piirissä te
kisi mikä yhteishyvää harrastava sy
dän hyvänsä saman ehdotuksen krii
tilliselle jäljelle, eikä siltä pidä un
hottaa, että kun Tolstoi antaa sub- 
jektiviselle elämän kokemukselleen 
yhteiskunnallisen merkityksen, hän 
toiselta puolen on venäläinen ja  
toiselta puolen kaukaiseen tulevai
suuteen näkevä tietäjä. Ne kysy
mykset, jotka hän ratkaisee, pysy
vät sentähden kysymyksinä useim
mille vielä.

Aivan toista on kuitenkin lukea 
»Ylösnousemus" puhtaasti inhimilli
seltä kannalta. Itse asiassa toivoi
sin, että jokainen lukisi kiijan tällä 
tavoin, ja  minä luulenkin, että suuri 
yleisö sen tekee. Kysymys on

nyt, lukeeko kiijan ajattelemalla 
vai ainoastaan pelkkänä romaanina. 
Jälkimäisessä tapauksessa on ken
ties hämmästys se tunne, joka lä
hinnä valtaa lukijan —  hämmästys 
kiijan sankarin, ruhtinas Nechlju- 
doffin johdosta. Katjuschaa koh
taan tuntee sääliä, joka säälintunne 
kertomuksen edetessä yhä kasvaa, 
mutta hänen entinen rakastajansa 
ei herätä lainkaan semmoista myö- 
tätuntoisuutta, kuin romaanisanka- 
rit ylipäänsä. Tämä riippuu siitä, 
että häneltä, vastakohtana »sanka
reille", täydelleen riistetään kaikki 
personallinen lumousvoima. Sentäh
den sille, joka ei käsitä Nechlju- 
doffin sieluntilaa, vaan luulee ole- 
vansa tekemisissä jonknn erityisen 
luonteenlajin kanssa, Nechljudoft 
esiintyy arvoituksena tahi tunteet
toman jalona henkilönä, jota koh
taan ei tunne muuta kuin häm
mästystä.

Mutta jos käsittää syyn Nechlju- 
doffin menettelyyn, täytyy iloita 
siitä läpiläpeensä tarkasta todenmu
kaisuudesta, jolla Tolstoi häntä ku
vaa. Silloin tietää, että hänen elä
mänsä merkillisin hetki oli se, jo l
loin kaikki hyvä hänen sielussaan 
kohoosi korkeimmilleen, se hetki, 
jonka Tolstoi ensi osan 28:ssa lu
vussa esittää ja  joka itse teossa 
on kertomuksen keskuksena, koska 
langat siinä ovat yhtyneet uudes
taan erotukseen, mutta vastaiseen 
suuntaan. Silloin myös käsittää, 
että semmoinen tapaus käin Nech- 
ljudoff on tyypillinen —  joskaan ei 
aivan tavallinen vielä. Itse asiassa 
kiijan nimikin viittaa tähän: ih
missielun »ylösnousemus kuolleista" 
on se aihe, jota romaani esimerkin 
muodossa käsittelee. En voi sanoa, 
onko Tolstoi tahtonut tässä teok
sessa myös esittää ylösnousemus- 
dogmin psykologisen selityksen, 
mutta sellainen oletus on lähellä.

Ei ole lainkaan väärin kutsua 
ihmisiä »kuolleiksi", he eivät ole 
itsetietoisia henkisessä suhteessa. 
Henkinen elämä on siinä, missä 
henkinen tietoisuus on toimeenpa
nevana voimana; mutta useimmilla 
meistä ei ole henkistä tietoisuutta. 
Työssämme meitä parhaasta päästä 
johtavat halumme ja himomme, oik
kumme ja  tapamme sekä itsekäs 
järkemme. Jokainen meistä kyllä 
tuntee jalot tunteet ja  muutamina 
elämämme hetkinä toimimme jalo
jen päähänpistojen vaikutuksesta. 
Matta siihenpä kaikki pysähtyykin
— ymmärrys ei ole likimainkaan 
voitettu, puhumattakaan himollisesta 
luonnosta, ja  me varjoamme enti
seen, uniseen tylsyyteemme, kun 
tunne on haihtunut.

Joku on myös tehnyt lisäkoke- 
mnksen. (Itse asiassa olisi kaikkien 
kristittyjen pitänyt se tehdä.) Tämä 
kokemus on siinä, että erityisissä 
tilaisuuksissa tuntee itsensä piina
tuksi siitä — etupäässä moraalisesta
— valheellisuudesta, joka kaikkialla 
leimaa sekä ympäristön että oman 
elämän. Nämät kokemukset esiin
tyvät sielullisina tunteina tahi äkki
näisinä vilahduksina järjessä, ja 
niitä seuraa tavallisesti syvemmän 
totuuden ja  eheämmän elämän kai
puu. Tuonlainen valmistusaika, jo l
loin henkinen tietoisuus ei vielä ole 
sielua valaissut, voi muutamille kes
tää monta vuotta, täynnä hoijuvai- 
suutta. Tolstoi on antanut kuvan 
tästä valmistustaistelusta kuvailles
saan Nechljudotfin sieluntuskia siinä 
oikeudenkäynnissä, jossa hän esiin
tyi todistajana. Tolstoin kuva on 
tietysti kokoonpuserrettu tahi sovel
luttava ihmisiin, joilla on varma 
taipumus hyvään. Joka tapauksessa 
seuraa tästä luonnollisen ja  henki
sen tietoisuuden välisestä taistelusta 
voitto jälkimäiselle, joka voitto

useimmiten ilmenee samalla tavalla 
kuin Nechljudoffissa (28 luku, I  osa) 
ja  jota sentähden syystä voi kut
sua sielun ylösnousemukseksi kuol
leista.

Kuinka siis osottautuu tämä ylös
nousemus? Ensiksikin siinä, että 
kaikki mikä ihmisessä itsessä on 
ollnt jaloa, siis kaikki jalo, minkä 
hän on tuntenut, ei ajatellut (vert. 
Schiller: Allen gehört, was du 
denkst; dein eigen ist nur, was du 
fiihlest) nousee kuin kuolleista ja  
kohdistuu yhdeksi ainoaksi niin val
tavaksi tunteeksi, että se tempaa 
haltuunsa koko ihmisen, siis hänen 
älynsäkin, mikäli se on itsekäs. Toi
seksi osottautuu tämä suuremmoinen 
sielunmuutos siinä, että inhimillinen 
järki samalla saa henkistä valoa. 
Ennen —  »luonnollisessa" tilassa 
—  ei ihminen tietänyt mistään pää
määrästä elämässä. Hän joko eli 
vain päivää varten tahi oli hän itse 
asettanut päämäärän saavutettavak- 
seen. Nyt hän äkkiä käsittää, että 
elämällä on edeltäpäin määrätty tar
koitus, ettei hänen yhtään tarvitse 
ruveta keksimään itsellensä päämaa- 
lia, vaan ainoastaan täyttää se tar
koitus, joka on ja  aina on ollut elä
mässä itsessä. Jos joku nyt mi
nulta kysyisi, mikä tämä tarkoitus 
on, niin voisin teoreettisesti vastata 
hänelle, että se on luonnollisen elä
män henkiseksi tekeminen tahi että 
se kulkee kohti totuutta ja ihmis
rakkautta, mutta käytännöllisesti 
tyydyttävää vastausta en voisi an
taa hänelle. Minä näet luulen, että 
elämä ei suinkaan ole yksi ja  sama 
kaikille, vaan että sillä päinvastoin 
jokaiselle erikseen on erityinen teh
tävä valmiina, ja  joskaan nämä teh
tävät eivät eriä toisistaan loppu- 
tarkoituksensa puolesta, koska ne 
kaikki kohdistuvat maailmata hal
litsevan tahdon toteuttamiseen, niin 
ne voivat suurestikin vaihdella eri 
yksilöjen mukaan. Kaikkihan eivät 
ole Nechljudoffeja, jotka heräämi
sen hetkellä näkevät edessään elä
män täynnä hyvitystä. Ja onhan 
raamatun sanojen makaan yksi saa
nut yhden leiviskän, toinen kaksi, 
kolmas viisi leiviskää. Se, johon jo 
kaisen on taistelemalla pyrittävä, 
ennenkuin hänestä voi sanoa, että 
hänen elää henkistä elämää, on tieto 
tästä sekä sisällisestä että ulkonai
sesta tehtävästään ihmisenä . . .

Vakaumukseni on, että Tolstoitf 
arvostellaan oikein ainoastaan sil
loin, kuin häntä arvostellaan tältä 
psykoloogilliselta kannalta. Hänet 
suuri kasvattava merkityksensä 
meidän ajallemme on siinä, että hät 
oman kokemuksen nojalla esittää 
henkisen elämän yksinkertaisuudet 
ja nöyryyden vastapainoksi itsek- 

i käälle itsetyytyväisyydellemme ja 
hermostuneelle kyllästymisellemme 
lisäksi siinä, että hän näyttää ih
misessä todellakin olevan korkeam
man tietoisuuden, kuin on se, joka 
pakottaa häntä epätoivoisella voi
mainponnistuksella pitämään huolta 
ainoastaan omalta minästään.

Tolstoin yhteiskunnalliset miete!
! mät sitävastoin ovat siirrettävät oi- 
jkealle sijalleen. Ne kyllä lähtevä! 
'hänen henkisestä tietoisuudestaan, 
ja  Leo Tolstoin tehtävänä on esit
tää ne maailmalle: epäilemättä ne 

! kuitenkin asettavat yhteiskuntamme 
ankarimpaan valoon, valoon, jokä 
useinkaan ei lankea niiden ednksi 
Mutta olisi pikaista antaa niille 
sama laaja merkitys, kuin mitä 
Tolstoi, niiden alkuunpanijana, oi- 

j keudenmukaisestd niille antaa. Ne 
| saattavat olla nousevien aikojei 
kangastuksia, ne saattavat myös 

I olla neron tarve rajoittaa ja  selit 
tää kaikki, mutta —  niinkuin je 
viitattiin — vielä ne ovat ja  pysy

vät ainoastaan kysymyksinä, ratkai
sua vailla.

Tästä huolimatta knitenkin on 
selvää, että toinen tai toinen yksi
lö, joka läpikäy saman henkisen 
kokemuksen kuin Tolstoi, myöskin 
saattaa omaksua saman elämän
laadun ja  saman yhteiskunnallisen 
katsantotavan, kuin Leo Tolstoi.

Pekka Ervast 18/3 1900.

Ranskan ammatti
yhdistykset.

Ranskan työväestön ammattiyh
distysten on kuluneella vuosisadalla 
ollut taisteleminen kovaa vastarin
taa vastaan. Aina vuoteen 1848 
pidettiin ammattiyhdistysten perus
tamista rikoksena, ja  monta henkilöä 
haastettiin oikeuteen, sentähden että 
kuuluivat salaisiin seuroihin. Äsken 
julaistujen virallisten tilastotietojen 
makaan tehtiin vuosina 1825— 48 
1,251 semmoista kannetta, ja 4,392 
henkilöä tuomittiin vankilarangais
tukseen, jonka pituus vaihteli 14 
päivän ja  vuoden välillä.

Vuonna 1848 myönnettiin yhdis
tysoikeus, mntta seuraavana vuonna 
sitä supistettiin ja  vielä enemmän 
v. 1865. Vuonna 1868 myönnettiin 
suorempi vapaus, mutta vasta 1884 
vahvistettiin yhdistysoikeus lailli
sesti, ja  siitä lähtien ammattiyhdis
tykset ovat kehittyneet suuressa 
määrin. Niinpä oli v. 1890 noin
1,000 ammattiyhdistystä 140,000 
jäsenellä, ja  lopulla vuotta 1899 
nousi näiden yhdistysten luku
määrä 2,324:ään ja  jäsenten luku 
437,000:een.

Huomiota herättävä 
keskustelu raittius- 

kysymyksessä.
(Jatk.)

Metodistipastori K  A. ViVin 
lausunnosta lainaamme seuraavan 
otteen:

»Miltei kaikista osista maata lähe
tetään nuoria miehiä tänne Upsalaan, 
osa seminaariin, kouluopettajiksi ke
hittymään, pänttäämään sitten rahtu- 
sen tietoa lapsiimme, osa lähetetään 
yliopistoon. Monet näiden nuorten 
miesten vanhemmista' ovat suurim
malla tunnollisuudella ja  huolella kas
vattaneet heitä niinkauan kuin olivat 
kotonaan. Koetettiin varjella heitä 
isän ja äidin huolenpidolla ja  rakkau
della, ja  pelolla ja  kauhulla ajatteli- 
vat vanhemmat sitä päivää, jolloin 
poika oli lähtevä kodista ja  joutuva 
viettelyksien sekaan. Hän saapui 
tänne Upsalaan, kirjoittautui jäse
neksi raittiusseuraan, ja  äidinsydän 
iloitsi ja  sanoi; »Jumala olkoon kii
tetty, minun poikani on pelastettu 
siltä paulalta. “ Mutta silloin tulee 
kuin salama kirkkaalta taivaalta 
tieto, että muuan rehtori Upsalassa 
on kieltänyt oppilaitaan liittymästä 
sellaiseen ystävyyteen ja seuraan, joka 
julistaa lasin pannaan piiristään. Kum
mako siis, että paheksumisen nurina 
kuuluu ympäri rakkahan maamme? 
Joku mahtanee ajatella, että olen 
käynyt liiaksi yhden henkilön kimp
puun. Mutta minä sanon: »Parempi

Käynti Mathilda 
Wreden luona

Jo toistakymmentä vuotta olin, 
tuntien alati kasvavaa ihailua, kuul
lut puhuttavan Mathilda Wreden 
vaikutuksesta yhteiskunnan syvim
mälle vajonneitten kovaosaisten, sen 
vankilain asujainten keskuudessa. 
Eräänä päivänä aivan äskettäin 
päätin käydä neiti Wreden luona. 
Käynilläni oli kaksikin tarkoitusta, 
tahdoin oppia tuntemaan tämän erin
omaisen naisen ja  sitäpaitsi aioin 
pyytää kertomusta toimittamaani ai
kakauskirjaa varten hänen koke
muksistaan toimiessaan vankien pa
rissa.

Neiti Wrede asui pienessä —  ai
van pienessä —  huoneessa syijä- 
kadun varrella. Näin että hän tuli 
iloiseksi, kun esitin asiani. »Tie
dättekö", vastasi hän, »tuntuu hy
vältä, kun joskus huomaa harras
tusta tehtäväänsä. Se tapahtuu niin 
harvoin. Tosin kyllä ihmiset kyse
levät minulta sitä tai tätä, mutta 
olen luullut huomaavani, että vain 
uteliaisuus enimmäkseen on aiheut
tanut kyselyn".

Mutta pyyntöni saada hänen kir
joittamansa kertomus hän kuitenkin 
epäsi. „Ensiksikin olen tottumaton 
kirjoittamaan julkisuutta varten ja 
toiseksi luulen että jopa kenties te
kisin väärinkin suostuessani pyyn
töönne. Te ette voi aavistaa kuinka 
arka minun asemani on; on ollut niin 
monta vaikeutta taipaleellani — “

Lausuin että voisihan kuitenkin 
olla hyödyksi, jos huomio kiintyisi 
siihen varjossa olevaan, matta kui
tenkin laajaan ja  tärkeään työalaan,

joka tässä tarjoutuisi. Se antaisi 
kenties lämminsydämmiselle miehelle 
tai naiselle elämäntehtävän. Kuiten
kin voin ymmärtää neiti Wreden 
syyt olla kirjoittamatta. „Mutta", 
lisäsin minä, „ettekö tahtoisi kertoa 
minulle työstänne ja  suoda minun 
asian hyväksi julkaista aikakauskir
jassa, minkä siitä voipi tuoda julki
suuteen vahingoittamatta Teidän toi
mintaanne?"

En saanut heti vastausta. Sitten 
hän sanoi: ,.Olisi hyvä, jos lisään
tyisi työmiehiä tälle alalle. Olen 
itsekin usein ajatellut sitä. Saatte 
tehdä mitä itse pidätte oikeimpana".

* **

Johdin puheet siihen vaikeaan ja  
raskaaseen elämäntehtävään, jonka 
neiti Wrede on valinnut omakseen.

„Niin, te olette tavallanne oike
assa, minulla on ollut hetkiä ras
kaampia kuin että niitä voisi sanoin 
kuvata. Enkä kuitenkaan ole het
keäkään katunut valintaani tai ai
konut lakata työstäni. Pettyneitä 
toiveitahan elämä aina tarjoaa, —  
mutta ajatelkaa sitä iloa, jota myös- 
kiu olen saanut nauttia! Kuta vai
keampi työala on, sitä ihanammal
tahan tuntuu, kun saa niittää hedel
miä työstään. Olen välistä ajatel
lut voipiko olla olemassa onnelli
sempaa ihmistä kuin minä. Jos mi
nulla olisi kymmenen elämää, niin 
uhraisin ne kuitenkin kaikki samalle 
asialle. Mutta väärin on käyttää 
sanaa „uhrata“ . Enhän knlje taakka 
hartioillani. Työni ei vaadi itsensä 
voittamista. Se on päinvastoin luo
nut elämään ilon ja  valon runsauden, 
suuremman kuin milloinkaan ennen 
luulin elämän voivan taijota".

»Tahtoisittekohan kertoa kuinka 
ensin tulitte autautuneeksi työhön 
vankien hyväksi?"

„Siitä on 13 vuotta. Olin otta
nut elämän sen keveältä ja  huoletto
malta puolelta, kuten useimmat nuo
ret tytöt minun asemassani. En tien
nyt mitä suru ja  onnettomuus mer
kitsi. Mutta silloin sattui tapah
tuma, joka sai aikaan muutoksen 
sisällisessä elämässäni, ja  minä ru
pesin haluamaan vakaata toimintaa, 
mille antautua. Mutta minulle oli 
vielä aivan epäselvänä, minnepäin 
kääntyä.

Sattuipa sitten eräänä päivänä, 
että isäni maaherrana käytti erästä 
vankia korjaustöihin kodissamme 
Vaasassa. Omituiset tunteet val
loittivat mieleni, kun näin muka
vassa talossamme kovissa kahleissa 
olevan miehen. Tahdoin puhutella 
häntä, mutta olin aivan kuin hämil- 
läni. Vihdoin rohkaisin mieleni. 
Me pakinoimme kauvan, ja  knn 
vanki päätettyään työnsä vietiin 
takaisin vankilaan, olin luvannut 
hänelle tulevani tervehtimään häntä 
sinne.

Kun isäni kuuli aikomuksestani 
käydä vankilassa, kielsi hän minua 
sitä tekemästä. Sanoin hänelle että 
olin luvannut. »Se oli ajattele- 
mattomasti tehty" virkkoi hän moit
tivasti. »Mutta jos kerran olet lu
vannut, täytyy pysyäksesi sanassasi 
yhtä hyvin vangille kuin jollekulle 
toiselle. Minä asetan niin, että saat 
käydä vankilassa".

Siitä pitäin suuntautuivat ajatuk
seni yhä useammin vankiloihin ja  
seuraavana vuonna olin tehnyt pää
tökseni. Käännyin vankilahallituk- 
semme päällikön, Adolf Grotenfel- 
tin puoleen, jonka tiesin lämminsy-

dämmiseksi, parannuksia harrasta
vaksi henkilöksi, ja  sain häneltä lu
van käydä vankiloissa. Tuntui to
sin siltä kuin hän olisi ajatellut it
sekseen: »siihen neiti kyllä pian 
kyllästyy", mutta hänen ystävälli
syytensä oli silti yhtä sydämmel- 
listä".

Kysyin kninka vankilain viran
omaiset ja  saarnaajat ylimalkaan 
olivat kohdelleet neiti Wredeä.

»Toiset ovat mitä kiitettävim- 
mällä tavalla suosineet toimintaani, 
toiset ovat olleet enemmän tai vä
hemmän nuijamielisiä kohtaani. 
Yhtä paljon kuin olen iloinnut edel
lisestä, yhtä paljon olen sorrut 
jälkimmäistä käytöstapaa, voi
matta kuitenkaan auttaa sitä. Ei 
kenkään kuitenkaan syystä voi 
moittia minua siitä, että olisin 
vaikuttanut jollain tavalla vahin
gollisesti vankeihin, että he olisivat 
tulleet vähemmän kuuliaisiksi tai 
muuta. Olenhan uhrannut parhaat 
voimani saadakseni vankien mielet 
heltymään ja  vihan sekä katkeruu
den poistetuksi heidän sydämmis- 
tään. Sehän on koko toimintani 
peiustus. Jos minua, siitä huoli
matta, on muutamilla tahoin koh
deltu nuijamielisesti, on minulla kui
tenkin se tietoisuus, ettei ole ollut 
minun vallassani auttaa sitä. Mutta 
niinkuin sanottu minulla on myös
kin sekä vankilain johtajissa että 
saarnaajissa hyviä ystäviä, joita 
minun tulee suuresti kiittää, ja  joit
ten hyväntahtoisuutta alati ajattelen 
tosi ilolla". —

»Olen kuollut monta kertomusta 
siitä rajattomasta luottamuksesta, 
joka vankien puolelta on tallat 
osaksenne. Eikö joskus tunnu hy

katsoa kuin katua! Ken tietää, mi
ten olisi voinut myöhemmin käydä." 
Eräs puhuja koetti jutkauttaa pois 
koko asian muka mieskohtaista va
pautta rajoittamattomana. Mutta se 
osottaa vain, että asia oli arka. Toi
von asian luontuvan siten, —  ettei 
kukaan opettaja tai ihminen koko 
meidän maassa enää tule esiintymään 
tavalla kuin nyt on tapahtunut." 

Herra A . F . Akerberg lausui:
»On outoa, että vielä meidän päi

vinämme tarvitsee keskustella siitä, 
mitä on pidettävänä »Jumalan anti- 
mina." Eräs puhuja sanoi, että jos 
kohta alkoholia ei suonistaan ole 
luonnossa, ei siltä saa kieltää, että 
se on Jumalan annin, sillä Jumala 
on antanut ihmisille kyvyn tarkoi
tuksiinsa käytellä ja  muodostella luon
non tuotteita. Se on totta.

Mutta ihmiset ovat myöskin saa
neet kyvyn tutkia ja arvostella, mitkä 
luonnon välittömistä tai välillisistä 
tuotteista soveltuvat ravinto- tai nau
tintoaineina käytettäviksi. Sillä ei
hän toki liene tarkoitus, että kaikki 
luotu on menevä ihmisen vatsaan."

Kandidaatti E lof Ljunggren  Up
salasta lausui viimeiseksi:

»Kuten kaikki läsnäolijat varmaan
kin tietävät, en ole minä seisonut- 
ulkopuolella taistelua täällä Upsalassa, 
enkä tänäkään iltana tahdo seisoa 
ulkopuolella sitä. Jos kohta monta 
vuotta olen ylioppilaskunnassa saa
nut verrattain vähän kannatusta mie
lipiteelleni raittiusasiasta, olen kum
minkin erään edellisen puhujan kanssa 
aivan vakuutettu asiani oikeudesta . . 
Eräs puhuja on sanonut, että on oi
keutettu olemaan absolutisti, mikäli 
»on juoppouden orjuudessa ja tahtoo 
päästä siitä vapaaksi," ja  sekin on 
oikein, että on oikeutettu olemaan 
absolutisti, jos tahtoo, pikkukoulusta 
asti siten koettaen karttaa milloin
kaan juoppouteen vajoomasta. Eikö 
totta? Silloin minusta nähden näillä 
nuorilla miehillä on täysi oikeus olla 
väkeviä juomatta ja siten välttää juo
marin tilaan joutumasta ja päälliseksi 
tarjotella juopoille tuota lämpimästi 
puollettua resehtiä: absolutismia . . . 
En ole ollut juoppo enkä toivo siksi 
tulevani, mutta toinenpa on syy sii
hen, että olen tullut moiseksi »kiih
koilijaksi" kuten jotkut arvelevat. 
Asianlaita oli se, että minut lapsena 
eräänä päivänä kutsuttiiin äitin tau
tivuoteelle. —  Tahdon tässä tilaisuu
dessa puhua suoraan ja rehellisesti, 
jotta läsnäolevat toverini paremmin 
kuin tähän asti ymmärtäisivät, mik
sikä minä työskentelen tämän asian 
eteen —  minut kutsuttiin kuolevan 
äitini tykö, ja hän, joka murheella 
oli nähnyt, mitä pahaa väkijuomat 
voivat matkaan saattaa —  ja hän 
oli lämminsydäminen ja kristillinen 
nainen —  hän sanoi minulle: »Lu
paa minulle tässä, lupaa minulle ko
konaan luopua päihdyttävistä juo
mista, ja  lupaa minulle aina ajavasi 
vaivaisten asiaa!" Teenkö väärin 
koettaissani parliaamman kykyni mu
kaan hoitaa äitini testamenttia?

Loppu.

Mietelmiä.
Miksi huudatte: »Herra, Herra!" 

ettekä kumminkaan tee, mitä minä 
käsken?

Jesits Kristus.

Niin kauvan kuin ihminen ääneen 
huutaa:'; »Herra, Herra!" voit 
olla varma siitä, ettei hän vielä ole 
Jumalaa löytänyt; sillä ken Jumalan 
on löytänyt, hän vaikenee.

Ramakrishna.

vinkin raskaalta olla vankien us
kottuna?"

»Ooh, olen niin usein, usein toi
vonut, etten milloinkaan olisi kunllut 
niitä salaisuuksia, joita he ovat us
koneet minulle. Minän tehtäväk
seni on sitten voinut tulla antaa 
vangille neuvo, jota hän jo  edeltä
käsin on selittänyt seuraavansa. 
Ja sieluni sisimpiä on usein kosket
tanut se, ettei minulla ollut oike
utta vaieta, että ratkaisun täytyi 
riippaa minusta. Ja joskus en ole 
itse voinut selvään nähdä mikä on 
oikeata.

Kuinka toisellaisina näkee asiat 
monessa snhteesa tällaisessa toimin
nassa! Sitä alkaa sillä käsityksellä, 
että kun on käynyt vankilan muu
rien sisälle, silloin, jos milloinkaan, 
on heittänyt kaiken kunnian ja  re
hellisyyden taaksensa. Ja sitten voi
pi sattua että juuri siellä tapaa 
luonteita niin hienotunteisia, niin 
nöyriä, niin lämpimiä, että tuntee 
itsensä pieneksi. Mutta siinä onkin 
yksi sivu maailman murhenäytel
mää: heikko hetki, maltiton askel, 
ja  seurauksena menetetty elämä, 
jolla olisi ollut niin monta edelly
tystä hyvään ja  kunnollisuuteen. —

Vankilamaailma on omituinen 
maailma. Ja kuinka hämmentävää 
usein käydä kopista toiseen. On 
kuin siirtyisi maailmasta maailmaan. 
Näkee inhimillistä ylevyyttä, kai
kesta huolimatta säilynyttä, ja  taas 
inhimillistä alennusta sen surullisim- 
massa muodossa. Täälläpä olisi kir
jailijoille ja  psykologeilla oppi
mista!

Voidakseen menestyksellä työs
kennellä vankilassa täytyy oppia 
tuntemaan ihmisten sielunelämää. 
Eihän toinen ihminen milloinkaan

Kahdessa tapauksessa Herra hy
myilee. Toisen kerran, kun veljek
set, mittanauha kädessä, koettavat 
perheomaisuutta osittaa ja sanovat: 
»tämä pelto on minun, tuo on si
nun." ja  toisen kerran, kun sairaan 
luo astuu lääkäri ja  sanoo: vminä 
tahdon sinut parantaa."

Ramakrishna.

Ken totuutta rakastaa, hän ei kulje 
pahan teitä. Ken velvollisuutensa 
täyttää, hän ei syntiä tee.

Bhagavad Oita.
s?

Ole yhtä suvaitsevainen muiden 
mielipiteille kuin tahdot, että he oli
sivat omillesi.
Teosoofisen Seuran ohjesäännöistä.

Kukaan ei ole vapaa, joka ei it
seänsä hillitse.

Epiktetus.

Tietää totuus on: olla totuus.
Aikain viisaus.

Sielut, eivät kuolemaa tunne; niin 
pian kuin ruumiinsa jättävät, ottavat 
uusia asuntoja.

Ovidms.

Tosiaankin ne, jotka tietävät, ei
vät vielä mitään tiedä, jollei rakkau
den voima ole heidän: sillä tosi vii
sas ei ole se, joka näkee, vaan se, 
joka nähden kauas, syvästi rakastaa 
ihmiskuntaa.

M. Maeterlinck („La sagesse et 
la destinee").

Pakanoita ja kristi- 
tyitä.

Epäilemätöntä on, että sainallaisia 
julmuuksia, jommoisia saksalaiset so
tajoukot ovat harjottaneet Kiinassa, 
on tehty muutamien toistenkin kris
tittyjen valtain sotajoukkojen puo
lelta.

Pöyhkeilkööt vielä jonkun aikaa 
kristityt sivistyskansat. Kiinan maa
perään he ovat kyntäneet vakoja, 
jotka ajallaan kantavat sadon lohi- 
käärmehampaita heidän itsensä kor
jattavaksi.

Kiinan 350 tai 400 miljoonaa pa
lavat sammumatonta vihaa raaka
laisia kohtaan.

»Pakanat" pian oppivat sodan 
ammatin »kristityiltä".

Voi näitä silloin. Koston jnma- 
latar valvoo.

Uusien projektiilien 
vaikutus.

Näiden projektiilien vaikutusta, 
verrattuna ennen käytettyihin, voi
daan valaista seuraavasti: V . 1870 
räjähti granaatti 13— 30 sirpaleeksi: 
nyttemmin käytännössä olevat räjäh
tävät noin 240 sirpaleeksi. Vanhem
mat shrapnelit räjähtivät 37 palaksi, 
nykyiset räjähtävät 340:ksi. Van-

ole toisen kaltainen, eikä kaava- 
maisuus suinkaan siellä vie perille. 
Ylitä vaihtelevia kuin yksilöt, täy
tyy teidenkin olla niiden luo.

Toimintani alkuaikoina kysyivät 
vangit minulta usein: paljonko saat
te palkkaa siitä että käytte meidän 
luona? Nyt he jo  tuntevat minut 
ja  tietävät että olen heidän ystä
vänsä. Ja minunkin osakseni on 
tullut monta liikuttavaa todistetta 
heidän ystävyydestään. Kiijeet, joita 
olen saanut nykyisiltä tai entisiltä 
vangeilta, säilyttävät ne todisteet 
siitä ettei työni ole ollut ihan tur
haa, ja  ne kirjeet ovat rikkauteni.

Kysyin neiti Wredeltä oliko hä
nen mielestään voimassa oleva van- 
keusjärjestelmä omiaan parantamaan 
vankeja. »Minä uskon", vastasi hän. 
»että liian yksipuolisesti pidetään 
huolta vain ulkonaisesta kuuliaisuu
desta, jäijestyksestä ja  kurista, ja 
että sitävastoin liian v?hän pyritään 
muuttamaan vankien mielentilaa. 
Vankilansaamaaja vaikka häntä elä- 
byttäisikin lämpimin harrastus, ei 
voi omistaa kullekin yksityiselle 
vangille enempää kuin muutaman 
—  aniharvan —  tunnin vuodessa. 
Johtajan aika kuluu hänen johtaja- 
toimiinsa. Ja että vahtipalvelijain 
puolelta olisi odotettavissa kasvat
tavaa vaikutusta, sitä tuskin kukaan 
voine olettaa. Mutta mikäpä voisi 
niin ohjata ihmistä, olipahan hyvään 
tai pahaan, kuin personallinen vai
kutus? Mikäpä lukemattomissa ta
pauksissa on vienyt ihmisen rikok
sen tielle, ellei juuri huono esimerkki 
jo  lapsuuden aikaisimmista vuosista? 
Eikö ihmisiin vaikuttaisi, se maa
perä jossa he kasvavat! En tar
koita että kaikki riippuisi siitä, 
mutta paljon kuitenkin. Ja mitkä
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ottaa vastaan tilauksia kaikissa puusepän- sorvarin- ja  verhoilijan ammattiin kuulnvissa töissä. 
HUOM.! Työn kestävyydestä kahden vuoden takaus.

h empien räjähtävien granaattien vai
kutusta ei voida edes verratakaan 
nykyisiin: kuitenkin pitää paikkansa 
seuraava: 37 kg:n painoinen pommi 
antaa, ladattuna tavallisella ruudilla, 
42 sirpaletta; ladattuna nyttemmin 
käytettävällä pyroxoliinilla, 1204 sir
paletta. Sen lisäksi tulee, että luo
dit ja  sirpaleet viskautuvat melkoista 
pitemmän matkan päähän.

Isä Damien.
Korkein ihanne, minkä'teosofia ih

miselle opettaa, on: kiellä itsesi, 
anna enemmän mnille kuin itsellesi. 
Sama mittaamattoman korkea ihanne 
on ollut ihmiskunnan suurimmilla 
opettajilla ja  mestareilla —  esimer
kiksi historian Gautama Buddhalla 
ja  evankelioiden Jesus Natsarealai- 
sella, Yksin tämän takia he an
saitsevat tulevien sukupolvien ali
tuista kunnioitusta. Sanomme kui
tenkin, että itsensä-uhraaminen on 
velvollisuus, joka on täytettävä sel- 
vätajuisesti; jos se tapahtuu oikeu
detta ja  sokeasti seurauksia vaa- 
rinottamatta, saattaa se nseinkin 
osottautua tarpeettomaksi, jopa va- 
hingolliseksikin. Yksi teosofian pe
russääntöjä on antaa oikeutta itselle 
yhtä paljon kuin muille —  koskapa 
jokainen yksilö on osa kollektiivi
sesta ihmiskunnasta, ellei uhraamalla 
itseänsä hanki hyötyä muille.

Historia tarjoo tässä kohden 
monta valaisevaa esimerkkiä. It
sensä uhraaminen käytöllisen hy- 
väu, useiden pelastuksen eteen on 
teosofian mukaa paljon korkeampaa 
kuin itsensä kieltäminen lahkolais- 
aatteen hyväksi, semmoisen kuin 
„ pelastaa pakanoita kadotuksesta,.u 
Heidän mielestämme Isä Damien, 
30-vuotias nuori mies, joka uhrasi 
koko elämänsä lieventääkseen Mo- 
lokain spitaalisten kärsimyksiä ja  
joka kahdeksantoista vuotta asui 
yksin heidän keskuudessaan vihdoin 
itse kuollakseen tuohon inhottavaan, 
tarttuvaan tautiin, ei ole kuollut 
turhaan. Hän on snonnt helpotusta 
ja  suhteellista onnea tuhansille kär
siville onnettomille. Hän on anta
nut heille sekä henkistä lohdutusta 
että ruumiillista apua. Hän on luo
nut valon säteen heidän olemassa
olonsa mustaan, kauheaan yöhön. 
Hän oli tosi teosoofi ja  hänen muis
tonsa on aina elävä meidän kirjois
samme.

Meidän silmissämme on tämä 
köyhä belgialainen pappi äärettö
män paljon ylempänä —  esimer

syyt Menevätkään vieneet ihmisen 
rikoksen tielle, niin luulen että on 
olemassa vain yksi ainoa tie, joka 
johtaa eksyneen parannukseen —  
personallisen vaikutuksen tie.

Ruumiin vangitseminen, heitet- 
täissä sielu raivoamaan, se voipi 
kenties vastata yhteiskunnan itsensä 
puolnstus vaatimuksia, mutta paran
nusta se tuskin tuottaa. Jokainen 
inhimillinen olento, parhainkin, tar
vitsee yhteyttä toisten ihmisten 
kanssa. Voisiko rikokselleen sitten 
olla sitä vailla. Hauelle jos kelle’ 
on yhteisyystunteen syveneminen 
tarpeen, sÖlä hänen rikoksellisuu- 
teensa on ollut sjynä juuri sen 
tunteen heikkous. Mutta tietämät
tään pyrkii meidän yhteiskuntamme 
vankiloillaan yhä hävittämään sitä 
tunnetta. Kylmät kopinseinät eivät 
anna vangille rakkautta eikä yh
teiskuntakaan saa häneltä rakkautta 
takaisin. Päinvastoin tapaa van
geissa usein kuohuvaa vihaa ja  
kiivasta kostonhimoa yhteiskuntaa 
kohtaan. Mutta sellainen mielen
tila ei ole omiaan edistämään van
gin parantumista.

Ja vapaiksi päässeet vangit sit
ten. Miten autetaan heidät takai
sin yhteiskunnan jäseniksi? Olevat 
olot todellakin usein melkein pa
kottavat heidät taas lankeamaan. 
Sillä heidän on ylen vaikea saada 
työtä, ja  aniharva antaa heille 
apua. Nämä, ne ovat surullisia suh
teita. Siinä olisi laajalti toiminta- 
ulaa sekä yhteiskunnalle että yksi
tyiselle"!

* **
Läheni se hetki päivästä, jolloin 

neiti Wrede ottaa vastaa vapaaksi 
päästettyjä vankeja. En voinut Vii

kiksi —  noita vilpittömiä, mutta 
surkuteltavialähetyssaarnaajia, jotka 
ovat elämänsä uhranneet Etelän 
Valtameren saarilla tai Kiinassa. 
Mitä hyvää he ovat tehneet? Toi
set menivät semmoisten lno, jotka 
eivät vielä ole kypsyneet ainoalle
kaan totuudelle; toiset semmoisen 
kansan keskuuteen, jonka uskonnot- 
lis-filosoofiset järjestelmät vetävät 
vertoja etevimmillekin, jos vaan 
niiden tunnustajat huolisivat muo
dostaa elämänsä niiden periaattei
den makaan, jotka Confucius ja  
heidän muut viisaansa ovat esittä
neet; —  ja  ne kuolivat, ihmissyö
jäin ja  uskonkiihkoisen rahvaan uh
rina. Jos sen sijaan olisivat lähte- 
teneet Whitechapel’in (Lontoon kau
pungin osan) syrjä- ja  takakadnille 
tai johonkin mnnhun siveellisestä 
saastutettuun paikkaan, joka rehoit- 
telee loistavan sivistyksemme kes
kuudessa, täynnänsä kristityttä raa
kalaisia ja henkistä spitalisnutta, oli
sivat saaneet aikaan jotakin todella 
hyvää ja  säilyttäneet henkensä pa
remman, arvokkaamman asian va
ralle.

Lähetyssaamaaj at eivät näinä jatte- 
le, sillä he toimivat harhaanmenevän 
on ohjaamina. He arvelevat voi
vansa pelastaa kehittymättömän raa
kalaisen sielun kastamalla hänen 
ruumiinsa. Toinen kirkko unhottaa 
marttyyrinsa, toinen pystyttää muis
topatsaita semmoisille pyhimyksille, 
jotka eivät sitä ansaitse. Jos meillä 
olisi varoja, pystyttäisimme muisto
patsaan Isä Damien’ille, todelliselle 
pyhimykselle, ja  ikuistuttaisimme 
hänen muistonsa elävänä esimerk
kinä teosoofisesta urhoudesta sekä 
Buddhan ja  Kristuksen kaltaisesta 
armahtavaisuudesta ja itsensä-uhraa- 
vaisuudesta.
H. P. Blavatshj (The K ey to Theosophy.)

Tärkeä työväen- ja 
naiskysym ys.

Kiij. Rosina Wetterhoff.

(Jatk.)

Näyttää ehkä kovalta puheelta, 
kuu sanotaan, että oikeus ou pa
rempi kuin armeliaisuus, matta so
vitettuna yhteiskuntaan, on se kui
tenkin tosi. Yhteiskuntaa ei saata 
eikä saa rakentaa armeliaisuudelle, 
vaan oikeudelle. Kun epäkohta on 
niin yleistä laatua, että se kohtaa 
kokonaista luokkaa tahi ainakin 
suurta kansalaisryhmää, on yhteis

vyttää häntä kauvemmin. Kiitin 
häntä hänen ystävällisyydestään, hei
tin hyvästi ja  lähdin.

Omituisessa mielentilassa kuljin 
kotiapäin. Ajattelin personal
lisen vaikutuksen voimaa, josta 
neiti Wrede oli puhunut ja  minä 
ymmärsin niin hyvin, mistä hänellä 
oli järkähtämätön uskonsa siihen 
voimaan. Hän tunsi sen itsessään 
ja  hän oli kokenut mitä se voipi 
vaikuttaa. Hän oli nähnyt silmäin, 
joista oli puhunut vain viha ja  kos
tonhimo, loistavan myötätuutoisuu- 
den kyynelistä. Hän oli nähnyt 
miesten, voimakasten miesten, jotka 
olivat kiroilleet ja  pilkanneet, ke
hotuksetta polvistuvan rukoukseen 
ja nyyhkyttävän kuin lapset. Hän 
oli nähnyt kurjia raukkoja, vaipu
neina melkein alemmaksi inhimil
listä olotilaa, ja  hän oli nähnyt nii
den nousevan jälleen. —

Minä ajattelin ihmisten joutavaa 
kiihkoilua, turhan kunnian ja  val
lan tavoittelua, ja  minä ajattelin 
tätä yksinäistä naista, joka niitten 
muurien sisällä, joilla yhteiskunta 
on piirittänyt rikollisten hyljätyn 
maailman, oli rakentanut itselleen 
valtakunnan, jota hän hallitsi hen
gen  aseilla ja voimalla, ja  oli teh
nyt sen jo  ennen kuin hän oli 
täyttänyt 20 vuotta. Minä ajatte
lin aikaa, joka on koittava, jolloin 
ihmiset uskovat enemmän rakkau
teen kuin väkivaltaan, —  inhimil
lisen myötätnntoisnnden taikavoi
maan enemmän koin kahleisiin ja  
muureihin.

Jean Boldt („Humanitas“).

kunnan velvollisuus koettaa sitä 
parantaa. Sellainen näyttää asian
laita olevan tässä. Kaksinkertai- 
sine tehtävineen sekä äitinä että 
lapsensa huolehtijana on naistyön
tekijän taisteltava niin monien epä
suotuisten olojen kanssa, että yksi
tyinen armeliaisuus yksin ei saata 
niitä poistaa. Naistyöntekijään ei 
saata myöskään olla vaikuttamatta 
nöyryyttävästi ja  turmelevasti, ol
koon hän joko naitu tai naimaton 
äiti, olkoon hän itse joko syyllinen 
tai syytön taloudelliseen ahdinkoon
sa —  kun täytyy vedota yksityis
ten henkilöjen avuliaisuuteen, jota, 
knn se aina on oikullinen ja  vaih- 
televainen, ei edes aina ole saata
vissa. Naistyöntekijällä pitäisi sen 
vuoksi olla oikeus vaatia että yh
teiskunta antaa hänelle apuansa 
valmistaakseen hänelle äitinä suo
tuisamman ja  arvokkaamman ase
man. Ja tämän avun voi varmim
min saada aikaan itsensä autta
miseen perustuvan lainsäädännön 
kautta.

Olisiko meidän naistyöntekijöil
lemme mahdotonta saada joitakin 
sellaisia etuja kuin saksalainen, itä
valtalainen ja englantilainen lain
säädäntö on valmistanut ruumiillista, 
työtä tekeville naisille? Työ teh
taissa ja  työpajoissa on varmaan 
yhtä raskauttava meillä kuin ulko
mailla eivätkä meidän naistyönteki
jämme ole todenmukaisesti vahvem
pia kuin ulkomaalaisetkaan. Mutta 
myöskin, jos he sitä olisivat, eikö 
heitä yhtä suurella syyllä olisi sääs
tettävä siitä ponnistuksesta ja  epä
terveellisestä telidastyöstä niin ar
kana aikana, kuin lähin aika lap
sen syntymisen jälkeen. —  Ja mikä 
ei ole vähin tärkeää —  eikö heikko 
lapsi tarvitseisi ainakin elämänsä 
ensimäismä viikkoina tarkempaa 
hoitoa, kuin mitä äiti saattaa hä
nelle antaa, jos hän tähänkin aikaan 
on sidottu työpajaan tahi tehtaisiin? 
Se joka johonkin määrin tnntee 
meidän teollisuusolojamme, ei var
maankaan saata väittää, että nais
työntekijät paremmin kuin ulko
maalaiset saattavat tehdä niitä 
säästöjä, jotka turvaisivat heidän 
toimeentulonsa, mnntamain viikko
jen keskeyttäessä tehdastyön.

Samallaisen suojeluskin säätämi
sen tarve ei kai ole niin silmiin
pistävä meidän maassamme kuin 
muissa maissa, joissa on useita ja 
suuria teollisuuskeskuksia, mutta se 
ei saata olla sitä vähemmin yhtä 
todellinen, sillä uudistuksen tarve 
ei ole tuntuva, riippuen siitä las
ketaanko ne ihmiset, joita se kos
kee, tuhansiin vai miljooniin. Työ
väen tilaston mukaan, vuodelta 
1895 on meidän maassamme 11,610 
tehtaassa olevaa naistyöntekijää yli 
18 vuoden vanhoja, kylliksi suuri 
luku huomioon otettavaksi. Muu
toin pitäisi myöskin muihin ruumiil
lisen työn tekijöihin, työskennel- 
kööt he kotona tahi kodon ulko
puolella, sovittaa tässä ehdotetut 
sairaudenvakuutnsta koskevat laa
jennukset.

Käymättä pieniin yksityiskohtiin, 
jotka tässä eivät olisi paikallaan, 
tahdomme me sen ulkomaalaisen 
lainsäädännön johdolla, joka saattaa 
meille olla malliksi, yhä edelleen 
esittää tarkoittamamme lakimuodon 
piirteet. Me lansumme sen vuoksi 
etupäässä pienen lapsen hyväksi 
toivomuksen suojelustani säädän
nöstä, joka, samalla kun se kieltää 
naisten tekemästä työtä tehtaissa 
ja  työpajoissa jonaknna määrättynä 
aikana (etupäässä neljänä viikkona 
synnyttämisen jälkeen *) vakuuttaa 
heille sillä ajalla kuin kielto kestää 
heidän päiväpalkkaansa vastaavan 
korvauksen. Tämä korvaus olisi 
maksettava työntekijäin yleisistä 
sairausvakuutusrahoista, ja  siten tu
lisi jokainen työntekijä, mies tahi 
vaimo, edistämään sitä humaanista 
suojelusta jonka kautta äidiksi tul
lut suojellaan liikarasituksista ja  
saa tilaisuuden antautua hoitamaan 
äsken syntynyttä lasta.

Tämän yhteydessä omistakaamme 
muutamia sanoja Mr Frankin ehdo- i)

i) Kun mielestämme äitien täytyy 
vetäytyä pois työstä kodin ulkopuolella 
vasta synnyttämisen jälkeen, emme ole 
yhtyneet Mr. Frankin sveitsiläiseen 
malliin tekemään ehdotukseen että työ- 
kielto alkaisi jo  ennen synnytystä, mää
räys joka muuten tuottaisi paljon vai
keuksia ja  sekaannuksia. Työluokao 
naiset ovat yleensä niin käteviä, ettei 
heidän tarvitse pidättyä tavallisista 
töistään ajalla, joka on ennen lapsen 
syntymistä. Sitä vastoin lapsivuoteen 
jälkeen jokainen ponnistus on vaaralli
nen vahvallekin. R . W .

tukselle, että poikamiesten erityisen 
verottamisen kautta muodostettaisiin 
rahasto lapsivuodenaisien avuksi. 
Ehdotus saattaa tuutua kummalli
selta, mutta ou lähemmin tarkas
tettaessa kylläkin puolustettavissa. 
Sellaista verotustahan jo  saattaisi 
pitää korvauksentapaisena niiden 
monien naisten hyväksi, jotka ovat 
joutuneet puille paljaille petettyjen 
avioliittolupausten kautta ja  ne 
monet lapset, jotka ovat tulleet 
maailmaan, saamatta koskaan naut
tia isällistä huolenpitoa. Matta jos 
tätä syytä pidettäisiin epäoikeutet
tuna, kun se kohtaisi syyllistä sa
malla kuin syytöntäkin, saattaisi 
esittää toisen vaikuttimen jonka 
oikendellisnntta ei saattane kieltää, 
nim. että niin kaavan kuin valtio 
maksaa korkeamman! palkan mies
puolisille viranpitäjille valmistaak
seen heille tilaisunden perheen pe
rustamiseen, ei saata olla muuta 
koin johdonmukaista, että ne jotka 
elävät poikamiehinä, saavat maksaa 
erityisen veron. — Kaikkein ker- 
naimmin saattaisi kuitenkin ehdo
tusta laajentaa siihen suuntaan, että 
kunkin tulojen mukainen vero sää
dettäisiin, ei ainoastaan naimatto- 
mi lie miehille, vaan myökin nai
mattomille naisille, joilla todistet
tavasti ei ole hnolta perheestä. Ja 
siten epäilemättä olisi laskettu so
pivin ja  puolustettavin perustus 
tämän laatuiselle verotukselle. Tä
ten kokoontuneista varoista saat
taisi esim. muodostaa rahaston, josta 
maksettaisiin apua kaikissa niissä 
tapauksissa, kun lapsivuoteessa ole
va nainen hidentyneen sairauden 
vuoksi ei saata ryhtyä työhönsä 
sairasvaakuutuslaissa vahvistetun 
ajan kuluessa. Meillä totenttamat- 
tomana jätämme sitävastoin syrjään 
koko sen saijan laitoksia, joita Mr. 
Frank on perustanut rikkaimurille 
maille tarkoitetun ohjelman makaan.

Lainsäädännön tarkoituksenahan 
on suojella jokaisen oikeuksia, su
pistamatta yksilöllistä vapautta. Täl
laisen yhdistetyn tehtävän suoritta
miseen liittyy monia vastuksia, eten
kin silloin käin se —  niinkuin tässä 
on laita —  koskee oikeuksia tai 
turvan saavuttamista alaikäisille 
yhteiskunnan jäsenille ja  sitä ei voi 
saavuttaa rajoittamatta johonkin 
määrin täysikäisten vapautta. Valtio 
on epäilyksettä voinut säätää lakia 
siilon kuin se on koskenut alaikäis
ten työtä tehtaissa ja  työpajoissa. 
Mutta monenlaisia vaaroja ilmaan
tuu silloin knn on kysymyksessä 
samanlaisten suojeluskeinojen toi
meen paneminen täysikäisen naisen 
hyväksi, silloinkin kuin nämät toi
met etupäässä tarkoittavat hänen 
pienten lastensa turvaamista. Ase
tettuna yhteyteen ajanhukan täy
dellisen korvauksen kanssa pitäisi 
muutamien viikkojen työnkielto lap- 
sivuodenaisille antaa niin suuria 
aineellisia ja  moraalisia etuja, että 
tätä jälkimmäistä täytyisi pitää pa
remmin voitettuna kuin kadotettuna 
„ etuna". Mikään muu, kuin suuri 
pakko, ei voi ajaa naistyöntekijää 
jättämään vastasyntynyttä lastansa 
vieraisiin käsiin, voidaksensa, syn
nytyksen jälkeen vielä heikoilla 
voimillansa ryhtyä tehtaantyöhön. 
Mutta myöskin, jos naistyöntekijän 
äidinrakkaus aina olisi horjumaton, 
ei tarkoitusperää saavutettaisi lap- 
sivuodeavulia, muutoinkuin työkiel
lon yhteydessä, koska hänen talou
delliset asiansa eivät ole missään 
tapauksessa niin loistavat, että ne 
eivät hookutteleisi häntä, avusta 
huoliinatta jatkamaan tehdastyötä 
lisätäkseen siten tulojaan. Tuskin 
tarvitsee mainita, että tässäkin tulee 
tarpeelliseksi asianomainen silmäl
läpito samaten kuin silloin, kun 
muita sairausapurahoja jaetaan va
kuutuskassasta.

(Jatk.)

Kirjallisuutta.

Lukutupa, 4 vuosikerta, nro 1 on 
ilmestynyt ja sisältää: Tullos uuden 
vuosisadan täysi päivä! Runo kiij. 
Eino Leino. (Kuv.) —  Yhdeksästoista 
vuosisata. I. Tärkeimmät valtiolliset 
tapahtumat. 1. Napoleonin aika. 
(Kuv.) —  Buuerikenraali De W et 
(kuv.) —  Pois! runo kiij. A. S:s. 
—  Sähköllä ajaessa, kertomus kiij. 
Taavetti. (Kuv. —  Terveydestä; mi
tä terveys on? —  Lukutupa ilmestyy

Helsingissä joka toisena lauantaina 
ja tulee sisältämään alkuperäisiä ker
tomuksia, runoja ja  helppotajuisia 
kirjoituksia eri tieteitten aloilta; 
käännöksinä ulkomaisista aikakaus
kirjoista parhaimpia kirjoituksia; ku- 
kuvia tulee useita joka numeroon. 
Toimitukseen kuuluvat: maist. Hj. 
Lilius, Eino Leino ja opett. A. H. 
Karvonen,

Kodin-Ystävä, kolmas vuosikerta, 
toim. Aurora ja Kaarlo Olin on lä
hettänyt meille ensimäisen numeronsa 
ilmoitettavaksi. Tilausilmoituksessa 
sanotaan, että lehti etupäässä tulee 
harrastamaan kasvatusta, naisasiaa 
(kansan ja  työläisen asemaa), siveel
lisyyttä, raittiutta, terveydenhoitoa, 
palvelijakysymystä y, m. Kodin Ys
tävä ilmestyy Viipurissa joka kuun 
15 p:nä. Tilaushinta 1 mk. 25 p:iä 
vuodelta. Nro 1 sisältää: Vuosisa
tain vaiheessa, runo kiij. — a O. —  
Vuosisataa alkaessa. —  Vanhan äidin 
puhe, runo kirj. Hilja Liinamaa. —  
Elämän kovuutta, kirj. — a O. —  
Hajanaisia muistelmia matkaltani Ete- 
lä-Kaukaasiaan (jatk.) kiij. — a O.
—  Kirjallisuutta.

Ugeblad for religion og almen 
nyttig Oplysning on nimeltään pieni 
tanskalainen aikakauskiija, joka il
mestyy kerran viikossa Kööpenhami
nassa C. R,aae’n toimittamana. Neljä 
ensimäistä numeroa on lähetetty 
meille näytteeksi ja  niistä päättäen 
lehti on sisältävä teosoofishenkistä 
kristillistä ja  luonnontieteellistä lu
kemista. Tilaushinta on 1 kr. 30 
äyriä neljännesvuodelta; osoite R,ug- 
havevej 4. 2. Sai, Kjabenliavn,
Valby.

Suomenkielinen salatieteellinen kir
jallisuus on vielä kovin vähäinen. 
Meidän tiedossamme ovat vain seu- 
raavat käännökset: Urania kiij. Ca- 
mille Frammarion. —  Avaruuksien ja  
henkimaailman salaisuudet. Tulevai
suuden tieteen tutkimus ja sen vai 
kutukset tiedon eri aloilla, esittänyt 
T:ri Paul Gibier. Tampereella 1899, 
Sammon kust., hinta 2:50. —  Ema- 
nuel Svedenborg, hänen elämänsä ja 
oppinsa, kiij. T:ri M. Matter (ransk.) 
Tampereella 1900, Sammon kustan
nuksella, hinta sid. 5:60. —  Ikävä 
kyllä ainakin viimeksi mainitun kir
jan suomennos ei ole huolellisesti 
tehty.

Kanerva n:o 2 on ilmestynyt ja 
sisältää: Unelmatar, runo, kiij. Friidi 
Hedman. —  Mietteitä vuosisadan vaih
teessa, kiij. K. K — nen. —  Katkelma.
—  Nuorukaisen rukous, kirj. S. A.
—  Vuosisadan suojelusenkeli, kiij. 
Ilta Rauhanen. —  Vienoa kaipuuta, 
runo, kirj. Friidi Hedman, —  Anna 
Unnis, suomennos. —  Minä ja  kaiku, 
runo, kiij. Väinö Andelin. —  Pikku 
tietoja. —  Mökissä, kirj. J. —  His
toriallinen kasku. — Ystävälleni, runo, 
kiij. Anna Forsgren. —  Liitteenä: 
Utapakina, kiij. S. Schandorph, snom. 
H. E.

Väinämöinen n:o 3 on ilmestynyt. 
Sisältö: Hiljaiset hetket, suomennos.
— Kaiku- ja  puhujalavasta. —  Mal- 
kolm Kirk. —  Leipää!

Uuden 
Ajan toimiston ja 

konttorin tele- 
foni N:o 34 30.

* * * * * * * 9 * * * *

Perssonin
kutomakoneita

Villalankaa
runsaassa valikoimassa.

Kudottuja
tavaroita

M ikonkatu 2. Te l. 13 32*

Th. Neovius.
999999999999

Helsingin fluorisoseM- 
ran kokoukset pidetään 
joka keskiviikko kl. Va9
Ulatta yrjSnkattt 21.

tlndet jäsenet terve» 
tulleita!

Tilatkaa Uusi ^Vi^a! 
d e i ^ a i l ^ i  i l m e s t y n e e t  i )u -  

njerot lähetetään tilaajalle 
Vuodet) afu$ta altain.

A s i a m i e h i ä
halutaan kaikkialla levittä

mään Uutta Aikaa.
Palkkiosta ja muista asia- 
mies-ehdoista lähemmin 
lehden konttorissa.

Uuden Ajan konttori.
Helsinki.
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KALEVA, Vakuutus-osakeyhtiö
NT*» «W i *^%i ^ » » »  »

"  I l  myöntää. JE T eiiJci-, E l i n k o r k o - ,  E l ä k e -  ja ,  M y ö t ä j a i a H v a i n n -  
tu k s itL  huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu
tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien jälkeen. ,__.jolttoJctsnta.

-*i -  *̂i i , - - -i.T~u'—tiTj- i** * V 1r*V*r^ * ‘ * ' *  **’̂ ^*-**—̂ -**-^^*^

i Vakuuta* *i

Henki jaj Omaisuus |
§>kandiassa

(toimii Suomessa vuodesta 1856). 

jTsiam iehiä kaihissa maamme kaupungeissa.
F&E**ioimiMto s k

Schildt &  Hallberg f
9Helsinki.

Teosoofioep
kirjasto

Uudei)n>aai)Jsafu 25.
Avoinna tiistaisin ja  lauvantaisin 

k:lo 1/i 7— 8 j. pp.

Kellojen, 
Kronomet erien

ynnä hienompien

prisisiooni
koneitten

T(orjaa$ verkaa
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tarkisteltuja

Seinä- ja Taskukelloja
Kellonperiä y. m.

C . U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skilnaden

Telef. 37 12.

Th. WULFF in
m

Paperi- ja  Piirustus- 
tarpeiden kaupassa,

H elsingissä.

Jfyvii) lajiteltu varasto. 
Halvat jyiooat.

l:ma Ruis- 
Lesty- 
Vehnä-

Jauhoja
hyvissä uusissa säkeissä. Myy 
ehdottomasti hnokeimmalla tnkut-
tain.

Osakeyhtiö Agros
Helsinki —  Pietari.

Harald Wasastjernan

KUKKAKAUPPA

Tel. 18 49.
Erottaja 4.

P eiltfji,
Taulnnpuitteit*,

I n J tn n t i f» ,
paraiten

Sven Strindberg ja  Kumpp:lla
Länsi Henrikinkatu 6.

Tel. 2404.

K r. R A  U T I  0 N
■ m  Jalkineinko u h

Kallion 3 linja N:o 1.
Valmiita naisten-, miesten ja lasten jal 
kineita. Tilaukset tehdään joutuin koh
tuullista maksua vastaan.

Työ taattua.
_______ Kr. Rautio. 3 linja N:o 1

Holmström & Svensson
myyvät alituisesta varastostaan:

l:a kivihiiliä, valukoksia js takomohiiliä 
halvimmalla.

Telef. 29 24 — 32 03.

^ e lje fy s e t

(3 r > a ff.
H e ls in g is s ä ,

P oh j. Esplanaadinkatu Nro 43.

Lamppuja, Taloiis- 
ja  Kyökkitarpeita.
Paras ja  täydellisin valikoima.

Snsi luokan tavaralla, 
{laivat hinnat

Osakeyhtiö

Helsingin Höyryleipomo.
Ludvikinkatu 5. Telefooni 173a.

Suosittaa hyvin tunnettuja, X u u ppa- j a  T e o llis u u s - 
n ä y tte ly s s ä  L y y p e k is s ä  palkittuja

jiuokaleigiään
__ —  —  niinkuin: ——

X a p o n le ip ä ä , M a u ste ttu a  j a  m a u sta m a ton ta  
ru o k a le ip ä ä  ja  leipomon erityistuotteita: 

S e r k k u -  j a  k a te -, m o k a - j a  n ä k k ile ip ä ä .
Kaikki tuoretta, mureata ja  hyvänmakuista. Nopea suoritus. 

Hintaluettelu annetaan pyydettäessä.
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H. Tuupaisen 
JaUsiijeliitse

ftedrilsiiylsatu 45. Td. 25 99.
Alituinen runsas ja hyvin lajiteltu varasto naisten, miesten 

ja  lasten jalkineita sekä kalossia. Hinnat kohtuulliset, työ taattua. 
Tilaukset suoritetaan joutuin. Varastossa löytyy sekä koti- että 
ulkomaalaisia jalkineita useaa eri lajia. Suutariliikkeen yhteydessä 
on nahkakauppa.

H. TU U P A IN E N . 45 Fredrikinkatu 45.

A lb io n  L a m p p iiiiiä k a s iin i
H elsinki —  O m ist. V IC T O R  R Y D M A N . —  Turku.

ERIKOISLIIKE
Lam ppuja, L aseja ja  Porsliinejä varten.

0. J. Diihlberg'in Paperikanppa
Aleksanterini 15. (Haarakaupp* P. Es

planadikatu 23.

Valokuva- albumeja. 
Näköala-kortteja ja-album. Halvalla.

Helsingin Uusi

Tapettiliike,
Unionink. 33. Tel. 924.

suosittaa tämän vuoden hyviniaji- 
tellun Tapettivarastonsa parhaim
pia ranskalaisia, saksalaisia, eng
lantilaisia ja  ruotsalaisia tapetteja 
palkituista tehtaista.

Alituinen uusin ja  muodikkain 
varasto. Hinnat tunnetun halvat. 
Mallia lähetetään pyydettäiss».

ficlsingin Uusi 
musiikkikauppa

f a z w $

iOesierlmid
Taabianink. 16. Jfleksanterinfe. 34.

Hu$i täydellinen 
valikoim a

kaikenlaisia soittokoneita, niinkuin 
Viuluja, Violoncellejä, Huiluja. 
Klarinetteja, Kitaroita, Harmoni- 
koita, Svmphonioita, Oalliope y. m., 
y. m.

Vastatulleita erinomaisia

Tlyygeltitä ja PianfinojA
Maamme suurin ja  paraiten varastettu

Duotitkauppa
Kaikki halpoihin hintoihin ja 

edullisilla maksuehdoilla.

PATRM TAPATURMA-VAKUUTUS OSAKEYHTIÖ.
Helsingissä Pääkonttori Unioninkatu 25 
antaa tapaturmavakuutuksia edullisim
milla ehdoilla..............................................

— *  v  g  A I I ^ V  H  *  i ^ S . y A ) 4  111 m IM

FENNIA PALOVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ, Pääkonttori Hei-
singissä, Unioninkatu 25. Asiamiehiä kaikissa kaupungeissa sekä 
maaseuduilla, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

On tilattavana jokaisessa maamme postitoi
m istossa ja asiam iestem m e luona.

Helsingissa otetaan tilauksia vas
taan, paitsi lehden konttorissa,

Laurentin Sanomalehtimyymälässä,

Tilaushinta! *|, vuosikerta Smk 4: 55

i| 9- ^12 » » v o

Kuukaudelta „ — : 58

H. Tuupaisen Jalkineliikkeessä, Fred
rikinkatu N:o 45 ja

Kr. Raution Jalkineliikkeessä Kallion, 
3 liiga N:o I. ] W B i S i l l  

Irtonumeroita myydään samoissa 
liikkeissä.

Huomaa!
Tampereella otetaan tilauksia vastaan Herra E. Lyyti

käisen kirjakaupassa,
Porissa Herra Gust. Ronelius’en kirjakaupassa.
Pietarissa Herra I. Palmgrenin kirjakaupassa Iso Talli- 

katu 8.

Tilausosoite: Uuden Ajan konttori, Helsinki
Helsingissä 1901. Hufvudstadsbladetin Uusi Kirjapaino.



Toimisto ja  konttori: T o im it ta ja t : T ilaush in ta : Ilmoitushinta: 20 p. petiittiriviltä.

Fabianinkatu 13. T el. 3 4 3 0 . Pekka Ervast Jean Boldt V! vk. . 
V» - .

4 5 5
2& 5

Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 
alennusta.

Avoinna k:lo 12—2 ja 6—8. Tavataan toimistossa k lo  1— 2. k u u k a u d e lta ...................... —:58 Irtonumero: 10 p.

Jf:o 4.
tammikuun 26 p. 1901

Emile de Laveleye 
sosialismista ja us

konnosta.
Kaikista sosialismin kehitykselle 

suotuisista vaikutuksista on uskon
nolla ollut suurin, kun se meihin 
on painanut määrättyjä tunteita, 
jotka ovat osa luonnostamme. So
sialismin vaatimuksilla on niissä sa
malla, niin sanoen, vaistomainen läh
teensä ja  järjellinen oikeutensa. —  
On mahdotonta tarkkaavaisuudella 
lukea vanhan testamentin ennus 
taksia ja  evankelioita ja  samalla 
luoda silmäys nykyisiin taloudelli
siin oloihin joutumatta niitä tuomit- 

■semaan evankeliumien ihanteen ni
messä. Jokaisessa kristityssä, joka 
käsittää ja  jolla on sydämellä mes
tarinsa opetukset, on sosialismi pöh 
jalla ja  jokainen sosialisti tietämät- 
tänsä omaa kristinopin, vaikka kuin
ka hän vihanneekin jokaista uskon
toa. —  Uskonto, joka on muodos
tanut meidät kaikki, tunnustajat niin 
hyvin kuin vastustajatkin, on lau
sunut mitä selvimmin sosialismin 
peri-aatteet, ja  juuri kristityissä 
maissa sosialistiset opit ovat saavut
taneet korkeimman kehityksensä.

Vanhalla ajalla saattoi etu-oikeu
tettu omantunnontuskitta nauttia rik
kauksistaan ja  levollisesti katsella 
erilaisuutta, sillä hän yhtyi Aristo 
telekseen: Ihmiskunnassa on yksi
löitä yhtä ala-arvoisia toisiin ver
rattuina kuin ruumis sieluun ja  eläin 
ihmiseen verrattuna. He ovat omi
ansa ruumiilliseen työhön, eivätkä 
kykene mihinkään parempaan. Nä
mä yksilöt on luonto määrännyt or
juuteen, sillä heille ei ole mitään 
parempaa kuin totteleminen. (Aris
toteles, Valt. I. 3). Keski-ajalla. 
jolloin kristinuskon opetuksia ei 
vielä käsitetty, piti herra orjiansa 
työjuhtina, jotka kohtalo oli mää
rännyt työhöu hänen hyväksensä, 
Nyt kun kaikkien ihmisten luonnol
linen ja  oikeudellinen yhdenvertai
suuden peri-aate on tunkeutunut mie
leemme ja  sydämeemme, täytyy ve
täytyä epä-inhimillisen itsekkäisyy- 
den tai täydellisen tietämättömyy
den varjoon, voidakseen jäädä kyl
mäksi työtätekevän luokan vaatimuk
sille.

Indian nälänhätä.
Lontoon hätäapukomitea on julais- 

sut lentovihkosen, jossa sydäntä sär
kevällä tavalla kuvataan Indian 
nykyistä nälänhätää. Noijalainen 
aikakauskirja Kringsjaa tekee sen- 
raavin sanoin selkoa tämän lento- 
kiijan sisällyksestä.

Viime toukokuussa Indian vara
kuningas, loordi Curzon, julkaisi 
avunpyynnön: hallituksen virano
maisten oli hankkiminen leipää ja 
hoitoa 5,600,000 nälkää kärsivälle 
ihmiselle. Viime heinäkuussa oli 
lukumäärä 6,300,000, vaikka tie
tysti kuolema sillä välin oli tehnyt 
lopun sadoista tuhansista, ja  mon- 
suuni-vaihto oli houkuttanut monta 
parempiosaista jättämään »nälkälei- 
rejä“ ja  koettamaan kylvää kotona 
tiloillaan.

miesmuistiin semmoinen nälänhätä 
ei ole rasittanut Indiaa. Viidenkol- 
matta vuoden kuluessa tämä jo  on 
kolmas suuri nälänhätä. Vuonna 
1877 kärsi 58 miljoonaa nälkää, ja  
3 V4 miljoonan täytyi kokonaan tur
vautua valtion apuun; vuonna 1897 
olivat nämä luvut 61 l/z miljoonaa 
ja 4 i/z miljoonaa; tänä vuonna on 
90 miljoonaa hätääkärsiviä, ja  6 a/s 
miljoonan täytyisi saada joka ruoka- 
pala hallituksen kädestä.

Vuonna 1877 kuoli 5 l/t nuljoonaa 
ihmistä enemmän kuin muina vuo 
sinä; ja  hätä vähensi synnytysten 
lukumäärän 2 miljoonalla —  7 
miljoonaa henkeä tuo kauhun vuosi 
maksoi Indialle. Ennen 1897 näkyy 
kuolevaisuus olleen vähempi; mutta 
siellä täällä se nousi suunnattomasti, 
niin että keski-Indiassa kuolevai
suus 33:sta tuhannelta nousi 
69:ään tuhannelta, jopa Mandlapii- 
rissä 98:aan. Tänä vuonna ei kel
lään ole aikaa laskea kuolevaisuutta, 
siksi kauhea on tila. Koko länsi- ja  
keski- India, niemimaan paras pel
tomaa, on kuin mahdottoman suuri 
kärvennetty erämaa. Päivät pitkään 
aurinko on maata polttanut; ei vir

voittavaa tuulahdusta, ei sateenpi- 
saraa. Purot ja  kaivot ovat kivi- 
kuivina. Ei vihreätä lehteä eikä 
kortta. Palava erämaa joka taholla. 
Ainoa liikkuva elämä on hiljaiset 
joukot hätää kärsiviä perheitä, jotka 
laahaavat itsensä erämaan poikki 
„nälkäleireihin“ .

Tämänvuotinen hätä on kahta 
kauheampi sen kautta, että on ku-; 
lunut vain pari vnotta viime hädästä ’ 
ja  että kahden viime vuoden sato 
on ollut tuiki niukka. Ei ole siis 
voitu turvautua säästettyihin varas
toihin. Kaijaa ja  muuta irtaimistoa 
on myyty, ja  rahoilla hankittu lei
pää; jopa moniaalla on vaihdettu 
ruoaksi majain tiilikivet ja  hirret. 
On maalaiskaupunkeja, joissa mel
kein puolet väestöä saa turvata 
yksinomaan valtion apuun. Muuta
min paikoin tapaa koko asujamis- 
ton makaavan pitkänään polttavan 
kuumassa maassa; polvet eivät enää 
kanna, ja  sormet eivät edes jaksa 
karkoittaa kärpäsiä kasvoilta. Kuo
lema saapuu pelastajana.

Köyhälistö yksinkö kärsii nälkää? 
Rikkautta ei indialaisella talonpojalla 
koskaan ole ollut; mutta tänä vuonna 
uhkaa hätä, luettakoon maanviljelijä 
köyhäin tai pohattain joukkoon. Pie
net tilanomistajatkin saavat vaeltaa 
tiluksiensa poikki »nälkäleireihin" 
keräämään orjantyötä ruokapalan 
hinnaksi. Mitä auttaa olla verote
tun talon omistaja, kun päivä on 
imenyt kaiken kasvuvoiman mullasta 
ja  maa on kuivana kuin hietikko.

Semmoisena oli viime kesänä muu- 
dan alue Indiassa —  alue yhdeksän 
kertaa Suurbritanniaa avarampi. Ja 
kolme kertaa niin paljon ihmisiä, 
kuiu mitä Suomessa asuu, on saapa 
jokikisen jauho vakkasen hallituk
selta. Me eurooppalaiset luemme 
tästä ja  pudistamme vaikutuksen 
päältämme —  „onhan tuo niin kau 
kana meistä".

Päälle päätteeksi saapui viime 
keväänä kolerakin »nälkäleireihin" 
Vettä oli niukasti, puhtaus sen 
mukaan. Sattuipa, että epätoivoi- 
sat nälkätaiteilijat joukottani pake
nivat leireistä tarttuvan taudin 
tieltä —  ja  sitten he kaatuivat lä 
himpään kuoppaan. Leireihin jää
neiden täytyi kaivaa maahan ruu
miita sen työn asemasta, jolla muuten 
leipänsä hankkivat. Mutta olipa 
kin kansa kyllin voimakas vastus 
taakseen koleraa! Englantilainen 
lääkäri saapui muutamaan maalais 
kaupunkiin ja  tapasi 400 hautaa- 
matonta ruumista, muu väestö maka
si maassa kuoleman kamppauksessa 
tai kieriskeli puolikuivassa joessa, 
johon olivat ryömineet janon vuoksi, 
Kalkutta’n piispa kirjoittaa Times’lle 
yhdestä papistaan, Thompson nimel
tä, joka kahden kuukauden kuluessa 
oli hankkinut ruokaa 5,000 nälkäi
selle; sitten tuli kolera — ja  viikon 
kuluttua tempasi pois papinkin. Bom
bay‘n valtioalueita sattui heinäkuun 
toisella viikolla 20,000 tapausta, 
josta 13,000 kuolemantapausta kole
ran kautta. Bombay alueella nälkä 
pahimmin ravoaakin; „nälkäleirit“ 
lukevat siellä 30,000 kerralla. Samas
sa paikassa, niinkuin tietty, rutto- 
tautikin raivoaa; vuodesta 1896 
laskien, jolloin se alkoi, on se siellä 
tappanut 360,000 ihmistä. Lisäksi 
tuli vuosi sitten isorokkokin, joka 
vei hengiltä 100 henkeä viikossa 
yksistään Bombay’n kaupungissa. 
Nälänhätä, kolera, ruttotauti ja iso
rokko —  yhdellä kertaa! Voisi 
olla määränsä onnettomuudellakin!

Ylen rikkaan Englannin valtion 
ei sovi julistaa tuommoista tilaa 
valtakuntansa rajojen sisä puolella

auttamattomaksi". Semmoista sa
naa ei pitäisi sietämän edeltäjä kan
san sanastossa. Rahalla voi auttaa 
Vuonna 1897 osottautui, että rahaa 
tulvi sisään, ja hätä ehkäistiin. Vii
me vuonna merkittiin lordmayor’in 
konttorin listaan City’ssä, maailman 
rikkaimmassa paikassa, 9 miljoonaa 
markkaa tammikuusta lukien heinä 
kuuhun! 6 miljoonaa elävä ihmistä 
oli nälkään kuolemaisillaan, ja  maa
ilman rahakeskuksessa keräillään 
kokoon puolitoista markkaa kul
lekin!

Tietysti, City-pohatain mielestä 
Transvaalin sota kysyy kyllin hei
dän avuliaisuuttaan. Indialaiset 
ovat „niin kaukana" ja  sitäpaitsi 
Times lohdutti, että „Indiassa val
itsee hyvinvointi ja edistys" — 

pitäköön rikas maa itse huolta hätä- 
budgetistaan.

Rikkaan Indian edistyksestä on 
tosiaankin olemassa merkillinen to
diste: vuodesta 1857 on veron
maksu noussut 1,70» miljoonasta 
markasta 6,000 miljoonaan mark

kaan vuonna 1897! Vielä 1877 
vuoden nälänhädän jälkeen oli ta
lonpoikain tapana säästää viljaa 
tulevain katovuosien varalle; myö
hempinä aikoina on kaikkien täy
tynyt kuluttaa koko satonsa ennen 
seuraavaa satoa. Niin huolellinen 
hallitsija kuin Barodan ruhtinas on 
nykyisen nälänhädän aikana itse 
ratsastanut ympäri valtakuntaansa 
ja  ainoastaan syyskuusta 1899 tam- 
mikuuhuu 1900 ja  ellut 14 miljoo
naa markkaa hätääkärsiville; ja  hä
nen asiantunteva lausuntonsa kuu
luu: »köyhyys on ensimäinen tosi
seikka Indiassa." Tm es’m  toimeksi 
jää hankkia yhtä asiallinen todistus 
omalle väitökselleen Indian hyvin
voinnista ja edistyksestä. Indian 
hallitus tietysti ei voi antaa apua 
muille kuin niille, jotka sanallisesti 
ovat nälkään kuolemaisillaan, Kaik
kia niitä miljoonia kärsiviä, joiden 
hätä ei vielä ole äärimmilleen nous
sut, täytyy sen jättää yksityisten 
autettavaksi.

Siihen katsoen, että täyttä työtä 
tekevän indialaisen elatuskustan- 
nukset ei —  katovuosina nousee 30 
penniin päivältä ja  että hän, kun 
hätä on käsissä, tulee toimeen 15 
pennillä, saattaisi siis pitää hen
gissä nälkäkuoleman ahdistamaa 
indialaista kokonaisen kuukauden 
4 1/z markalla, ja  15 markasta hän 
voi saada ruokaa miltei 4 kuukau
tena. Mitä maksaakaan värvätä 
ja  elättää sotamiehiä Etelä-AM- 
kassa?

Kovin masentavaa on ajatella, 
lopettaa Kringsjaa, että tämänlaa
tuinen lentokirjanen on täytynyt 
painattaa ja  levittää kansan kes
ken, jota me olemme oppineet pi
tämään yhdeksännentoista vuosi
sadan mallikansana. Hirvittäväm- 
min ei olisi voitu paljastaa kiitet
tyä nykyaikaista sivistystä, saatikka 
kun vuosisadan vaihde vaatisi ylis
tyslauluja sen kunniaksi. Semmoi
nen paljastus pakottaa meidät te
kemään tiliä vuosisadan kulttuuri- 
edistyksestä sangen raittiilla mie
lellä.

Ihmiset ovat mieleltään jääneet 
samoiksi kuin ennenkin, jos kohta 
ovatkin oppineet sähköttämään lan
gatta ja  ohjamaan ilmapalloja. Kah 
dennelläkymmenennellä vuosisadalla 
samme taasen kauniisti alottaa 
alusta sisäistä edistystä. Toista 
tarvitaan kuin sähköä sydämien 
kovuutta sulattamaan.

on totuus povessansa?
M iks’ Tcuihtuvia kukkia 
se tielleen sirottaapi 
unohtain suuren kukkansa, 
mi onneen ohjoaapi?

Ah, kun se kukka kukoistais, 
katoisi sorron kaiho, 
ja  kansat ehjän elon sais 
ja  nousis onnen laiho!
Se laiho oisi ihmisyys, 
sen pelto joka kansa, 
sen  heelmä hengen täytelyys, 
mi siittäis’ siunaustansa.

Se laiho oisi yhteinen, 
m utf kunkin oma siltä, 
sen luona laulut kansojen 
kaikuisi yleviltä!
M iks’ soittaja kansat lauluja, 
joiss’ on vaan surma onnen, 
kun ihmisyyden laulusta 
ne saisi elon ponnen?

Kaarlo Forsgren.

Uuden vuosisadan 
aamuhämärässä

I.

Rauhan ajatuksia. f

Buurisota
on laskettu maksavavan Englan
nille noin viisi m iljoonaa markkaa 
rahaa päivässä

Sitä rikosta, minkä Englanti te
kee sivistystä vastaan, sitä häpeää, 
jonka se vetää päällensä, sitä mie- 
lenraakuutta, joka yhä enemmän 
leviää Englannin kansan kesken, 
niitä kärsimyksiä, joita sota tuot
taa sadoille tuhansille englantilai
sille, tätä kaikkea ja  muuta lisäksikin 
ei Englanti kykene rahalla korvaa
maan.

Mitä sota maksaa buureille, ih
miskunnalle, vapaudelle, siitä on 
paras olla puhumatta.

Viileä Isatfsei) ij>n>i$yys!
Ylinnä kaiken ihmisyys 
ain’ olkoon riennoissamme,
K un entisyys ja  nykyisyys 
kiiruhtaa kulkuamme!
Sen määrä kylF on kaukana, 
se kangastaa vain meille, 
osittain onnen teille.

Pääm äärä se niin suuri on —  
siks’ luulee ihmiskunta, 
se ett, on saavuttamaton, 
vain pelkkää haaveunta.
M utt’ katsoisitpa sieluusi,
K un suU? on valohetki, 
niin selviäisi varmasti 
rientomme suuri retki.

N iin selviäisi arvotus, 
miV elämän on määrä, 
kajastais, mik’on kauneus 
ja  miVon kukka väärä.
N iin  — perussointu sielussa 
se soisi ihmisyyttä 
ja  sydän sykkis’ sopua 
ja  elon täytelyyttä.

Ja näimpä miettis' mieles'sun: 
miks’ hyörii kaikki kansa 
totuutta etsein, sillä kun

Jospa edes joulunpyhiksi pääsisi 
rauhaan noista painostavan raskaista 
ja  kaikkialla ahdistavista maailma- 
ajatuksista, kotoisista ja  ulkoapäin 
tulevista, jotka alinomaa kietoutu
vat kuin hämähäkin verkot kesäi
sessä metsässä kuleksivan otsalle.

Näin huokasi moni rinta viime 
joulun edellisinä päivinä ajatelles
saan tuota suurta rauhanjuhlaa, joka 
nyt viimeisen kerran tällä »yhdek- 
sännellätoista vuosisadalla" kävi 
meitä tervehtimässä.

Vanha vuosisata oli ja  meni, nuk
kui pois, aivan kuin sen 'viimeinen 
joulukin, visertelevän pikkulintusen 
lailla, kuolevan kukan lailla ja  nyt 
seisomme uuden vuosisadan kyn
nyksellä, yhtä rauhattomina ja  
levottomina kuin konsanaankin.
Maailman ratas pyörii ja  jyskää, 
lentää taukoamatonta lentoaan oman 
akselinsa ympärillä, eikä kukaan 
voi laskea millä voimalla ajan virta 
painaa sen siipeihin.

Ihmiset kyllä sanovat kirjoitta
vansa historiaa, kun merkitsevät 
muistiin muutamia rajuimpia pyör
teitä ajan virrassa, muutamia kuo- 
huvimpia kohtia sen matkanvarrella 
kohtaamissa keskipalkoissa, ja  hyvin 
paljon puhutaan tämän historian 
opetuksista. Mutta kaikki tämä on 
keveää valkeaa vaahtoa, vaahtoa 
vaan ajan virralla ja  elämän tyy- 
nemmissä suvantopaikoissa. Sitä 
historiaa ei ole vielä nimenomaan 
kiijoitettu —  vaikka kyllä sotahis
torioita — joka näyttäisi meille 
missä määrässä todelliset rauhan ys
tävät ovat olleet lisääntymässä tai 
vähenemässä, missä määrässä todel
linen valistus, yksimielinen yhteistyö 
ja  hyvä tahto ihmisten keskuudessa 
kehittymässä ja  mitkä syyt ovat tä
hän olleet enin ja  lähinnä vaikutta
massa. Tuleva vuosisata lienee vasta 
näyttävä, onko maailman rauha-aat
teella, joka on todellisen valistuksen 
pohja ja  perustus, menestystä, missä 
määrässä sitä voidaan ihmisten kes
kuudessa käytännössä toteuttaa.

Nyt jyskävät vielä kanuunat sekä 
idässä että etelässä, ja  yhdeksäs
toista vuosisata vapauden, veljey
den, tasa-arvoisuuden ja  ihmisoikeuk
sien vuosisata, kätkeytyi menneisyy
den verhoon kammottava, kaihdit- 
tava Kainin merkki otsallaan. Se 
ei voinut valon ja  valistuksen lip
pua, jonka se niin korkealle kohotti, 
pitää pystyssä, olla sitä verellä tah
raamatta. Ja sentähden on, on vielä 
tänäkin päivänä, ihmiskunnan kurja 
vastaus valon ja  rauhan Jumalalle:
— „en tiedä, olenko minä veljeni j käsitteet. Jos ihmisissä ei olisi kos 
Vartia" . . .  ja  sentähden on totuus j kaan herännyt aatetta vapauteen, 
yhä vieläkin se, jota puhtautensa jos kautta maailman aikojen olisi

nestetään kukkaron mukaan, niin- 
kauvan kuin kukkaro vai ta paisuu 
heikompain veljien, sokeain, myk
käin, raajarikkojen, orpojen ja  tur
vattomani nylkemisellä, niinkauvan 
kuin »tie suuruuteen" kulkee heik
kojen, pienten ja  sorrettujen olka
päiden yli, eikä oman itsensä nöyr- 
tymisen kautta, niinkauvan on oi
keus voimaton, niinkauvan velvolli
suus lähimaista kohtaan lomassa ja  
niinkauvan toivo hyvän lopullisesta 
voitosta ihan pilventakainen unelma.

Mutta miksi rauhaton ihmiskunta, 
joka todellakin pohjaltaan kummin
kin kalpaa rauhaa, ei mielellään 
suostu eikä tahdo antautua tämän 
vapauttavan, ijankaikkisen rauhan 
ehtoihin? Luulisi että mitä kerran 
tahdotaan saavuttaa, sitä todellakin 
koetellaan saavuttaa, mutta niin ei 
ole asian laita. Ennenkuin kilpail
laan tosi hyvästä, sitä ennen kään
nytään itsekkään elämän valheelli
sille ja  eksyttäville poluille, näen
näistä hyvää saavuttamaan, ja  en
nenkuin tahdotaan rauhaa, sitä en
nen pitää olla sota. Miksi niin? 
Siksi että ihminen ei kaipaa sitä 
eikä tyydy siihen mitä on, vaan 
mitä hänellä ei ole, se pitää saa
vuttaa, olkoon se sitten hyvää tai 
pahaa. Jos ihmiset tahtoisivat elää 
sovussa keskenään ja  alistuisivat 
näin —  hyvän tahdon, tuon ainoan 
todellisen rauhan ehdon alaisiksi, 
niin rauha olisi ihan yksinkertainen 
ja  selvä seuraus ihmisten elämästä. 
Mutta kun tahdotaan että rauhan 
pitää tulla muita teitä, eikä alis
tuta tunnustamaan veljen oikeuksia 
eikä omia velvollisuuksia lähimäistä 
kohtaan, niin saadaankin tästä it
sekkäästä kylvästä luonnollisena seu
rauksena eripuraisuutta ja  sotaa niit
tää.

n.
Lyhyt katsaus.

Meidän kuulu yhdeksästoista vuo
sisatamme, jonka äänettömällä hau
dalle vastikään seisoimme —  sa
nonko äänettömällä, sillä jyskävät- 
hän vielä kanuunat ja  sorretun veljen 
veren ääni huutaa maasta— se syntyi, 
tämä vuosisata, kaikki hävittävän, 
maailmaa tärisyttävän vallankuo- 
mouksen rajuilman raivotessa. Na
poleonin voittoiset sotajoukot samo
sivat Europan yli ja  paljon mikä 
ennen oli ollut oikeata ja  arvossa 
pidettyä, sai sortua maahan tä
män suuren ja  mahtavan »lännen 
keisarin" tieltä.

Kahdeksannentoista vuosisadan 
valistusfilosofia, jota kansantajui- 
simmin lienevät edustaneet Voltaire 
ja  Rousseau, opetti että mitään eroi- 
tusta ei itse asiassa ole ihmisen ja  
ihmisen välillä olemassa. »Jos en 
minä näe", sanoi Voltaire, »aatelis
miehen syntyvän kannukset jalois
sansa, taikka taas talonpojan satula 
selässänsä, niin en minä heissä eroita 
muuta kuin ihmisen molemmissa" 
Rousseau taas vetosi ihmiselämän 
luonnolliseen yksinkertaisuuteen: »si
tä lähemmäksi onnellisuutta tulem
me", sanoi hän, »jota luonnollisem
min ja  yksinkertaisemmin elämme" 
Nämä opit luonnollisesti vaikuttivat 
tehokkaasti kansaan. Ja kun ihmi
nen oli kerran keksitty, niin hyvin 
etuoikeutettujen luokkain keskuu
dessa kuin kansan alimmissa ker
roksissakin, niin piti samalla myös
kin keksiä ihmisoikeudetkin. Kansa 
huuti vapautta yläluokkain sortoa 
vastaan: »vapans, valistus, veljeys 
ja  yhdenvertaisuus", oli kaikkien 
tunnussana, ja  tuo kauniilta kajah
tava sana »kansalainen" kaikui kai
kilta huulilta.

Kun yliinysvalta oli ennen Rans 
kan vallankumousta käynyt kansan 
alimmille kerroksille kovin ras
kaaksi, oikeudettomaksi ja  sietä
mättömäksi, oli kansan ensimäinen 
tehtävä, vapautuakseen tästä pai
najaisesta, ryhtyä luomaan sitä har
tioiltaan. Tähän luovaan vapautu- 
mistyöhön antoi aseet kansan joi
hinkin määrin valistuneet oikeus-

tähden kierrellään, peljätään, ja  jota 
maailmassa yhä vieläkin edustaa li
kainen, ilettävä valhe.

Kuinka kauvan valhe on oleva 
vallassa, se riippnu tietysti sii
tä, kuinka kauvan on maailmassa 
oleva valheen nöyriä palvelioita ja  
kuinka kauvan pimeyden jumalan 
kaikkivoipia kätyreitä. Hyvän valta 
listoriassa edistyy vaan sen kautta, 
missä määrässä pienet saavat ää-

uskottu että Jumala on tähän maa
ilmaan luonut vaan herrau herraksi 
ja  oijan orjaksi, niin totta kai maa
ilma vielä tänäkin päivänä rähjäisi 
yhdeltä puolen osallisessa kurjuu
dessa ja  toiselta puolen ylimykselli
sessä loistossa. Mutta kun on opittu 
näkemään että kansakaan ei elä ai
noastaan leivästä, vaan että se tar
vitsee elääkseen »suuria ajatuksia" 
niin on myös ihmisten tasa-arvoi-

nensä kuuluville, niissä määrässä' suus lain edessä tunnustettu ja yk- 
oikeus pääsee voimaksi ja  missä i silön vapaus rajoitettu ainoastaan

vaan kansan oikeudellisiin periaat
teisiin. Jokaisella kansalaisella on

määrässä velvollisuus jokaista koh
taan toteutetaan itse teossa. 

Niinkauvan kuin maailmassa ää- näet oikeus nykyajan yhteiskun

Täten suositetaan
arvoisalle yleisölle Emil  Rundm anin Valokuvaamo

nassa, jota oikeutta vanhan ajan 
yhteiskunnassa puuttui, elää niin 
omintakeista ja  vapaata elämä kuin 
suinkin, kohota niin korkealle ja  
niin vaikuttavaan asemaan kuin voi
mat ja  varat riittävät. Ja se on 
meidän tämän yhdeksännentoista 
vuosisadan suuri ansio että nämä 
vapauttavat ja  samalla oikein käsi
tettyinä ylentävät inhimilliset oikeu
det ovat tunnustetut ja  tulleet tun
nustetuiksi.

Mutta jos kysymme mistä nyky
ajan yhteiskunta on saanut sen voi
man, sen taikasauvan ja  ne aseet, 
joilla se on nämä kauniit voitot 
voittanut, niin täytyy vastata, että 
ei suorastaan eikä ainoastaan kah
deksannentoista vuosisadan valistus
filosofiasta. —  Muinaisen Kreikan 
filosofia ei kyennyt poistamaan or
juuden iestä, yhtävähän kuin Roo
mankaan korkealle kehittynyt oi
keustiede kykeni sitä tekemään. 
Vasta kristittyjen usko on tuonut 
maailmaan todellisen vapauden ja  
puhtaimman yhdenvertaisuusaatteen. 
Vasta siinä on ollut kaikki sulat
tava ja  tasoittava voima. — »Ra
kasta lähimäistäsi niinkuin itseäsi!" 
—  siinä suuri ajatus, jumaT-inhi- 
millinen voima, joka maailman his
toriassa on kaikessa hiljaisuudessa 
tehnyt työtä, jonka perustuksella on 
vapaus ja  oikeuskin kehittynyt ja  
kyennyt perimään maan.

Ei ollut vielä Ranskan vallan- 
kumoojissakaan tätä lähimmäisen 
rakkautta. Sentähden nuo kauniit 
ihanteet vapaus ja  tasaarvoisuus, 
joiden nimissä kumous tapahtui, ve
dettiin heiltä kumoojilta itseltään 
surkeasti alas lokaan. Huudettiin 
kyllä: »vapaus, tasa-arvo!" »alas 
itsevaltiuus, eläköön tasavalta!" 
Mutta kun kumouksen miesten oli 
pakko muodostaa uusi hallitus en
tisen kumotun raunioille, niin siitä 
tasavallasta, jonka he muodostivat, 
tuli todellisen tasavallan eli vapaa- 
vallan irvikuva. Eli suvaittu oikeu
dellisia periaatteita, joista puhuttiin, 
vaan itsekkäät periaatteet, joista ei 
puhuttu, pääsivät valtaan. Kun eräs 
oikeusmielinen tahtoi Robespierren 
kansankokouksessa saada äänensä 
kuuluville, vastusti tätä eräs teuras
taja, joka istui neuvostossa, huu
taen: »pidätkö suusi taikka lyön 
sinut kuoliaaksi!" —  »Ella vielä", 
vastasi näin puhuteltu — »odota 
siksi kunnes kansa on kerinnyt ää
nestää minut häräksi" —  Tämä sat
tuva vastaus on mitä kuvaavinta 
siinä sekamelskassa, joka Ranskan 
vallankumouksien aikana tämän vii
me vuosisadan alkupuolella kiehui 
raivoovien elementtien lailla kansan 
vapauspyrinnöissä ja  kansalle tun
nustetuissa oikeus&äsitteissä itse 
hallita itseänsä.

Jos nyt kysymme, missä mää
rässä nyt, kun tämä ihmisoikeuksien 
vuosisata on astunut hautaansa ja  
jättää sijan uudelle vuosisadalle, 
nämä käsitteet ovat kansalle selvin
neet, niin vastaus tulisi tietysti riip
pumaan siitä, missä määrässä itsek- 
käisyys on ihmissydämmestä hävin
nyt ja  missä määrässä todellinen 
valistus ja  lähimmäisen rakkaus on 
saanut käytännöllistä jalansijaa kan
soissa. Mutta kun meillä ei ole tästä 
sielutieteellisestä kysymyksestä 
mitään tarkkaa analyysiä, joka 
meille näyttäisi todellisen ja  
oikean asianlaidan, ja  kun muis
tamme tämän lisäksi viime aikain 
tapaukset valtiomahtien menette
lyistä siellä taikka täällä, niin ei 
ainakaan siltä näytä, että nyt vielä 
voisi kerskata, että oikeus olisi täy
sin tunnustettu voima, jolle ei vä
kivaltakaan mitään voisi. Päinvas
toin eli toisin sanoen: oikeus kyllä 
tunnustetaan voimaksi periaatteessa, 
mutta ei käytännössä.

Kysymme sentähden lopuksi: mikä 
on sitten nykyinen asema? — Se 
on ohut kuori hehkuvan keskuksen 
ympärillä, joka millä hetkellä ta
hansa saattaa mennä rikki. Ja sil
loin kansat taas seisovat kuilunpar- 
taalla, saamme kokea maanjäristyk
siä ja  tulivuoren purkauksia, uusia 
kumouksia. Sillä sorrettu oikeus 
etsii aina jonkun pääsöreijän, jon
oin kohdan tuossa ohuessa kuo

ressa, josta sen kuluttavat liekit 
purkavat ulos. Mutta toivokaam
me vähäväkisten yhteistoimin- 
nosta sitä maailman rauhaa,
, ota suuriväkiset eivät ole kyenneet 
ylläpitämään. Jättäkäämme vanha 
vuosisata, ihmisoikeuksien vuosisata, 
sille tulevaan lepoonsa, ja  vihki
käämme uusi vuosisata, joka nyt on 

astunut entisen sijalle, ihmisvelvolli- 
suuksien vuosisadaksi.

J. W. 8.
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Leo Tolstoin
evankeliumin esitys, joka ensi* 
numerosta aikain ilmestyy 
tehdessämme irti leikatta
vana, on toivottavasti luki
joillemme oleva ainakin yhtä 
tervetullut kuin joku kauno
kirjallinen teos. Vuonna 1894 
ilmestyi Otavan Kustannuk
sella Arvid Järnefeltin suo
mentama kiijanen nimeltä 
»Kristuksen opin henki". 
T ämä. »Kristuksen opin hen- 
k iw on osa eräästä Tolstoin 
teoksesta: Lyhyt evankeliumin 
esitys, joka taas puolestaan 
on ote hänen suuremmasta 
teoksestaan »Neljän evan
keliumin käännös".

»Lyhyt evankeliumin esi
tys" sisältää paitsi niitä Tols
toin omia selityksiä, jotka 
ovat koottuna »Kristuksen 
opin hengessä", myös sen 
evankeliumin vapaan kään
nöksen, jonka suomennos al
kaa ilmestyä Uudessa Ajassa. 
Tämä käännös on niin muo
doin luettava »Kristuksen 
opin hengen" yhteydessä, 
jonka valossa sen paraiten 
ymmärtääkin. Sen merkitys 
ei ole kielitieteellinen eikä 
ylipäänsä tietopuolinen: sen 
on tehnyt mies, joka raama
tunsanoista on löytänyt sen 
hengen, joka »eläväksitekee", 
ja  hänen henkensä ja  maa
ilmankatsomuksensa kuvas
tuu sentähden joka sanassa. 
Mutta sillä teoksella on 
suuri käytöllinen arvo; moni 
lukija voi sen sanoista herä
tä samaan henkiseen elä
mään kuin sen tekijäkin.

Sukupuolta» väliMCM 
ystäoyys.

(Westminster Review).

Miksikä ei? Hra Garland’in ja 
hänen platoonisen ystävänsä mielestä 
ainoa este on naisten yksinkertaisuus 
ja teeskentely. Hän sanoo: »Taval
lisesta tytöstä ei saata sanoa: su
loa oli kaikissa hänen askelissaan, 
taivas hänen silmissään, joka liik
keessä jumalisautta ja  rakkaatta". 
Ja tämä »tosi mies", kuten hän vaa
timattomasti itseään nimittää, käypi 
valittamaan että tavallinen tyttö ei 
anna hänelle innostusta eikä kiihoi- 
tusta korkeampaan ajattelemiseen. 
Edelleen hän vakuuttaa tahtovansa 
käsitellä tätä ainetta puolueettomasti 
—  miehen näkökannalta! Hyvä, 
rakastettavan naurettava, leppymätön 
»tosi m ies"! Moni kumartaa ja nöyr 
tyy edessänne. Minä rohkenen ky
syä: rupeaisiko tavallinen mies mie
lellään tavallisen tytön toveriksi, joskin 
tämä olisi suurimman kiitoksen an
sainnut? Innostaako ja kuhoittaako 
tavallinen mies korkeampaan ajatte
lemiseen? Jos hän sen tekee, halu
aisin tehdä hänen tuttavuuttaan. 
Mutta tuskiinpa keskinäiset väitte
lyt ja  syytökset saattavat meitä pa
rempaan toistemme ymmärtämiseen, 
Meitä naisia ja  teitä miehiä hyödyt
täisi enemmän jos tarkkaisimme enem
män malkaa omassa silmässämme kuin 
huolehtisimme raiskasta veljemme sil
mässä. Eikä siinä kyllin: meidän 
on pakko tunnustaa yhteinen inhi

millinen luontomme ja  myöntää mitä 
jalomielisunmäHä arvonannolla tois
temme ansiot, nähden niissä, ei kil
pailijan, vaan omiemme täydennyk
sen. Miksi emme saata myöntää 
tarvitsevamme toisiamme ja  liittää 
täsi käteen sovinnollisessa toveruu

dessa, sen sijaan että harjoitamme 
toisiamme keskinäisessä solvaisemi- 
sessa ja  mielettömässä kiistassa to
dellisesta tai kuvitellusta etevämmyy- 
destä ja  itsenäisyydestä. Miksi ei
vät miehet ja  naiset saata rakastaa 
sitomatta toisiaan? Miksi eivät mie
het ja  naiset saata rakastaa toisiaan 
sydämellisesti ja  uskollisesti? Mikä 
estää näkemästä että meidän harras
tuksemme ovat yhtäpitäviä —  että 
erimielisyydessä on heikkoutemme —  
yksimielisyydessä voimamme? Koet
takaamme toteuttaa yhteyttä keske
nämme ja viljellä toveruutta ja  ys
tävyyttä välillämme.

On tarpeetonta kieltää että avo
mieliset ja  tunteelliset naiset saavat 
sietää monta väärinymmärrystä kum
mankin sukupuolen puolelta, jos he 
avonaisesti uskaltavat osoittaa harras
tavansa ja  toivovansa miesten ja 
naisten välistä ystävyyttä. Miehet
kin, julkeammilta veljiltään saavat 
hempeämielisen nimen, jos he etsivät 
ja  löytävät hupinsa hienojen ja  tun- 
tehikkaiden naisten parissa. Kaik
kien niiden jotka oivaltavat parem
man tien ja painavat alas turhamai
suuden ja  mielettömyyksien lippua, 
täytyy rohkeasti sietää senlaiset pu
heet ja  olla valmiina vastaan otta
maan vääriä arvosteluja ennakkoluu
loisilta ihmisiltä. Eräs naisystäväni 
valitti haikeasti että miehet jotka 
oivaltavat ymmärryksen vapauden, 
sitovat ja  masentavat hänen toimin
tansa ilkeillä muistutuksilla ja  arvos
telmilla. Jossain määrin myönnän 
tämän todeksi.

Ohimennen mainiten minua suret
taa, että Hra Garland’in platooninen 
ystävä ei ole milloinkaan tavannut 
naista, ystävyytensä arvoista. Minnn 
kokemukseni ovat toiset. Nuoruu
dessani surin, ettei vilpitöntä ystä
vyyttä saattanut syntyä samanikäisen 
naisen ja  miehen välille. Myöhem
min, keski-ikään päästyäni, olen 
saanut osakseni useita platoonisia ys
tävyyksiä, jotka ovat kestäneet, mitkä 
pitemmän, mitkä lyhyemmän ajan. 
Mutta kuulkaa naiset! Kaikista sy
vimmät, kestävimmät ja  romantti- 
simmat ystävyyteni olen löytänyt 
oman sukupuoleni keskuudesta. Monta 
seuloista olen osakseni saanut —  ne 
ovat suuria ja  pyhiä todellisuuksia 
elämässäni ja  ovat sisältäneet molem
min puolista rakkautta, lohdutusta 
ja apua. Muutamat niistä saivat al
kunsa kaksikymmentä, kolmekym
mentä vuotta sitten ja yhä kestävät 
ja niihin vielä liittyy useita myöhä- 
syntyisempiäkin.

Palatkaamme aineeseemme. Kun 
sukupuolten välinen ystävyys oli vaan 
teoriana, ajattelin, ett’ei siinä suku
puolisuutta tarvinnut ollenkaan lu
kuun ottaa. Kokemus ja  havainto 
ovat opettaneet minulle, että samoin 
kuin sukupuolisuus vaikuttaa muita 
suhteita niin sen täytyy painaa lei
mansa ystävyyteenkin. Kiintyminen 
äidin ja  pojan välillä, isän ja tyttä- 
ren, sisaren ja veljen välillä eroaa 
siitä, joka on valinnan aikaansaama 
eikä, niinkuin se, perusta luonnolli
siin siteisiin ja  suhteisiin; tämä eroa
vaisuus, jos ei sitä tunnusteta tärke
äksi, tulee lopulta yhä selvemmin 
itsetietoisuuteen ja tapahtuu, että 
tänlainen ystävyys kehittyy monimut
kaisemmaksi kuin samaan sukupuo
leen kuuluvien välinen. Niin tapahtuu 
erittäinkin, jos suhde, on läheinen 
ja sydämellinen. Jos ei se sitä ole, 
ansainnee se silloin tuskin ystävyy
den nimeä.

Toisen kerran eräs rouva sanoi 
minulle: »Platooninen ystävyys on 
sula mahdottomuus —  rakastuminen 
on välttämätön seuraus toisen taik- 
kapa moiempienkin puolelta". Se ei 
ole totta. Mutta vaikka olisikin? 
Tällainen ystävyys, joka perustuu 
vilpittömään kiintymiseen on tosi 
perustus avioliitolle. Jos rakkaus 
on yksipuolinen tai yhdestä tai toi

sesta syystä lähempi yhteys on 
mahdoton —  eikö siten saavutettu 
kokemus ole verraton —  jonka rin
nalla sen aiheuttamat vaivat ja  kär
simykset häviävät mitättömiin?

Tiedän useita platoonisen ystävyy
den tapauksia, jossa luonnollinen su
kupuolisuus toisessa on herännyt, 
saaden vähemmän tai enemmän vas
takaikua toisessa. Heikot luonteet 
voimattomina tai haluttomina kestä
mään hetkellistä ponnistusta olisivat 
halullisia rikkomaan liiton: mutta 
kun nämä hetkelliset, vaivaavat 
ainekset saatiin voitetuiksi ja  muiksi 
muutetuiksi, niin ihmeellisen sy
vät suhteet muodostuivat ja  jäivät 
pysyväisiksi. Saattaa kuulla huomau
tettavan: »Niin ja niin tuli pettymys 
ja  se on turmellut hänen elämänsä". 
Turmellut! Voiko minkäänlainen rak
kaus turmella elämää? Eikö se tee 
elämän laajemmaksi, täyteläisemmäksi, 
rikkaammaksi, silloinkin kun se mu
kanansa tuo kärsimyksiä? Kiitolli
suudella voimakas sielu ottaa vastaan 
tänlaiset kokemukset. Eikö ole pa
rempi rakastaa, vaikka toivottomas- 
tikin, kuin olla kykenemätön rakas
tamaan? Whitman saattoi laulaa: 
»Rakastin erästä henkilöä tulisesti, 
saamatta vastarakkautta, siitä huoli
matta olen tehnyt nämä laulut".

L . Keith Stribbard.

Mietelmiä.
Syntymä, elämä ja  kuolema ovat 

ainoastaan sielun olotiloja, sillä sielu 
itse on yksiö; niin muodoin se ei voi 
syntyä ruumiin syntyessä eikä myös
kään kuolla ruumiin kuollessa; sillä 
ruumis on vaan sielun muoto.

Immanuel Kant.

*

Sielun olotila ennen syntymää on 
suuresti sielun kuolemanjälkeisen ti
lan kaltainen. Immanuel Kant.

*

Ihminen itse määrää kohtalonsa. 
Minkä kylvää sen niittää.

Kaikki vusaat.
*

Kellä on hyvä ruumis, hänelle ei 
kuumuus eikä kylmä mitään mahda. 
Samoin viha, tuska, ilo ja  muut into
himot eivät mitään voi sille, jolla on 
hyvä luonne. Epiktetos.

*

Ainoastaan viisas voi viisasta tuntea.
Ramakrishna.

Joka ei rakasta veljeänsä, jonka 
hän näkee, kuinka hän taitaa rakas
taa Jumalaa, jota hän ei näe.

1 Joh. ep. IV : 20.

*

Joka viisauteen pyrkii eikä viisaut
taan käytä on kuin mies, joka kyn
tää, mutta ei muista kylvää.

Herder.
*

Ulkomaailma näyttää sinusta sem
moiselta, jommoinen itse sisässäsi olet.

*

Sydämen yksinkertaisuus ja  puh
taus ovat kaksi siipeä, jotka kohot
tavat ihmisen huolien maailmasta.

*

Älä unhoita, että peiliin kuvastuu 
kauneutesi samoinkuin rumuutesikin. 
Toisissa ihmisissä näemme ainoastaan 
sen, mikä meissä itsessämme on.

Tärkeä työväen- ja  
naiskysym ys.

K iij. Rosina Wetterho1f.

(Jatk.).
Ehdotus että lapsivuodenaisille 

jaettaisiin apua työmiesten sairaus- 
vakuutnsrahastoista on jo  muutamia 
vuosia sitten tehty meilläkin, vaikka 
sitä ulkopuolella oleva yleisö ei pal
jon tuntene. Eräässä työväenvakuu- 
tnskomitean vähemmistön 1892 an
tamassa ehdotuksessa työväen sai
rasvakuutuksesta tavataan nim. 5 
§:ssä seuraava: »Lapsivuodenainen 
saa sairasapua vähintäinkin kaksi- 
kymmentäkahdeksan päivää". Tätä 
erityistä kohtaa ei yleisessä lausun
nossa, joka käy lakiehdotuksen edel
lä, kosketella ollenkaan.

Kannattanee mainita, että saman 
komitean vähemmistö ehdottaa pak- 
kovakuutuksen tehokkaimmaksi toi
menpiteeksi työväen vakuuttami
seksi sairauskohtauksia vastaan. 
Työmiesten ehdoton velvollisuus on, 
sanotaan tässä lausunnossa, vakuut
taa itsensä sairauskohtausten va
ralle. Tämän velvollisuuden täyttä
mistä ei saata jättää riippuvaksi yk
silön mielivallasta, vaan on se yhteis
kunnan tehtävä, samoin kuin kaikki 
muutkin toimenpiteet, jotka tarkoit
tavat itsensäsnojelemisprinsiipin to
teuttamista. Lausunto ottaa esiku
vaksi saksalaisen lainsäädännön, joka 
jo  on ulottunut pakkovakuutuksiin 
useimpiin ammattityöntekijöiden ryh
miin, ja  esittää että opiniooni muissa 
maissa näyttää olevan taipuvainen 
saman systeemin aikaansaamiseen. 
Suuri joukko työnantajia ja  työn
tekijöitä Englannissa on erään tut- 
kimiskomitean kysymyksen johdosta 
puhunut pakollisen sairasvakuutuk
sen hyväksi, vieläpä vaatinut, että 
jokaisen miehen ja  naisen Englan
nissa tulisi olla vakuutettu. Nor
jassa on laki komitea vuodelta 1890 
myöskin puolustanut pakollista va
kuutusta.

Systeemin vastustajat ovat väit
täneet, että itsetoiminta ja  ajatus 
tulevaisuudesta tylsentyisi pakko- 
vakuutuksen kautta. Saattaisi ken
ties asettaa kysymyksen, eikö pa
kollinen itsevakuutus saattaisi vai
kuttaa kasvattavasti välinpitämättö
miin ja  haluttomiin yksilöihin, jotka 
säännöllisten maksujen kautta saisi
vat usein palaavan muistutuksen vel
vollisuudestaan vakuuttaa itsensä 
vastaisten vaiheiden varalle. Mitä 
kelvollisiin ja  ajattelevaisiin työn- 
tekijöiliin tulee, ovat he jo  nyt sään
nöllisiä osanottajia vakuutusrahas- 
toihin eivätkä siis tunne pakollista 
vakuutusta miksikään taakaksi. Val
tion palkannauttijoillehan ei myös
kään maksu eläkekassoihin ole va
paaehtoinen, eikä kenellekään pistä 
päähänkään tästä pakosta valittaa.

Knn pakkovakuutns näyttää mi
nusta olevan läheisesti yhdistetty 
etenkin kysymykseen lapsivuode- 
avusta naistyöntekijöille, en ole 
epäillyt tässä lansua muutamia sa
noja tämän vakuutusperiaatteen puo
lesta. Työnki eliön lapsivuodenaisille 
ei saata säätää korvaamatta siten 
syntynyttä ajanhukkaa ja  sellaista 
korvausta saattaa tuskin maksaa vä
hemmällä, kuin että jokainen jäsen 
on osallinen vakuutnsrahastossa.

Käytännöllinen kokemuskin on niin 
selvästi näyttänyt pakkovakuutuksen 
tarpeellisuuden, että myöskin työn
antajat maamme useimmissa teh
taissa ilman valtion välitystä vaati
vat osallisuuden vakuutusrahastoihin 
työhön ottamisen ehdoksi.

Tärkeänä periaatteellisena kysy
myksenä on ehkä pidettävä, missä 
määrässä naidut ja  naimattomat nais
työntekijät ovat asetettavat yhden
veroisiksi lapsivuodeapua annettais- 
sa. Saattaa ehkä pelätä, että sel
lainen etu naimattomille naisille tun
tuisi epäsiveellisyyden palkinnolta. 
Oikeudelliselta kannalta on naimat
tomilla samat edut kuin naiduillakin, 
kun molemmat ovat kassoihin osal
lisina. Tämä ei kuitenkaan riittäne

Luostariveljen päivä
kirjasta.

(Katkelma).
Kiij. Viktor Rydberg.

Suomennos »Uuteen Aikaan."

2 päivänä syyskuuta.
Sinut minä valitsen sieluni usko

tuksi, tuntematon veli, joka asun 
jäljestäni tässä kopissa, hautakam
mioni eteisessä, eilisessä asunnos
sani.

Kun mnutat tänne, tervehtiös 
näitä seiniä samalla rauhantun
teella, joka nyt, ensi kerran pit
kään. vuosien kulottua, tekee ystä
väsi onnelliseksi! Ja kun löydät 
nämä sinulle perinnöksi jätetyt pa
perit, suokoon Jumala että mielesi 
on avoin sillekin, mikä on pientä 

ja  lapsellista tunnustuksissani! Sillä 
niitten tekijä tuntee tulleensa lap
seksi uudestaan — autuaallinen on 
tämä tunne —  ja  kenties ovat ne 
vain lapsen jokellusta, johon yhtyy 
riemullinen kiitos Jumalalle, joka 
on pelastanut minut tyyssijaani.

Uskotun tulee tietää, kuka hänen 
uskottunsa on. Niin, ken minä 
olen tai mikä minä olen tällä het
kellä kirjoittaissani, sen saat tietää 
päiväkiijastani. Sitävastoin et var
maankaan vaadi tietoa siitä, ken

tai mikä minä olen ollut. Mennei
syyden suhteen olet varmaankin 
sinä, niinkuin minäkin, tehnyt lop
putilin. Kuluneet elämäsi vaiheet, 
niinkuin minunkin, ovat kaiketi ol
leet myrskyä, haaksirikkoja, epä
toivoa ja  kuolemantaistelua. Meidän 
vanhat ihmisemme ovat hukkuneet 
tyrskyihin, ja  toisiko aaltonen niit
ten ruumiit takaisin, tuopi se] ne 
vain senvuoksi, että me hautaisimme 
ne. Nykyisen hetkeni ja  tulevai
suuteni uskottu sinä olet — et men
neitten päivieni. Sinä et tule tun
temaan elämää, joka on täynnä 
odottamattomia, tärisyttäviä tapauk
sia, vaan ainoastaan sinun sukuisesi 
hengen itsensä tutkimusta ja  val
mistusta ikuiseen lepoon Jumalassa. 
Ja se ei saa tapahtua otsa poi
muissa ja  muoto synkkänä, vaan 
ahkeroivan, velvollisuudelleen us
kollisen lapsen iloisella luottamuk
sella.

Siten säästän sinua uudelleen 
näkemästä tuttua näytelmää; ruu
miillista kasvantaa ja henkistä kuih
tumista, enenevää kokemusta ja  ene
nevää mielettömyyttä —  näytel
mää, jota sinun ja  minun ja  kenties 
useimpain elämä tarjoaa. Minun 
ratani lankeaa sinun näköpiiriisi 
vasta sitten, kun se kaartuu takai
sin lähtökohtaansa: lapsuuden Ee
deniin.

3 päivänä syyskuuta.
Kuinka hyvin minä viihdyn tässä 

hiljaisessa maailmassa, jota luosta- 
rimuurit ympäröivät! Tässä maail
massa on minulla oma valtakun
tani, jota koppini seinät rajoitta
vat. Sen aarteet vastaavat keisa
rikunnan aarteita. Sitten kun olin 
lapsi, en ole levännyt niin suloisesti 
kuin tällä kovalla vuoteella. En
simmäinen, mikä kohtasi silmääni, 
kun heräsin, oli ristinkuva. Ris
tiinnaulitun vapahtajan kuvassa 
ovat ihmiskunnan kaikki kokemuk
set, yksityisen sydämmen kaikki 
salaisuudet, entisyys, nykyisyys ja  
tulevaisuus yhdistettynä yhdeksi 
symbooliksi. Paratiisi, jonka me 
uneksimme sukumme kehdon ym
pärille; lankeemus, jonka todelli
suutta ilmaisee jokainen silmäys 
verissä ja  kyynelissä värisevään 
maailmaan; kuijuus, jonka alla luon
tokappaleet huokaavat, sekä vihdoin 
parannuksen, hyvityksen, sovituk
sen, Jumalan valtakunnan tulemi
sen, maan uudistuksen varmuus — 
koko tämä draama, joka alkaa luo
misesta ja  jatkuu maailmanlopun 
taakse mutta joka voipi mahtua 
yksityisenkin ihmisen elämään keh
don ja haudan välillä —  kaikki 
tämä kangastaa hengen silmään, 
luonnon sSmän katsellessa oijan- 
tappurain seppelöimää päätä, sylei
lyyn avattuja mutta kiinninaulittuja

käsivarsia. Jumala ja  ihminen, aate 
ja  luonto, vapaus ja  välttämättö
myys, valo ja  pimeys, kaikki elä
män ongelmat ovat tässä yhdiste
tyt ratkaistaviksi, tosin ei ajatuk
selle, mutta aavistukselle, ollessani 
vaipuneena sen kuvan katselemi
seen. Täällä ei mikään häiritse, 
ja  kaikki edistää sellaista vaivun- 
taa ja  aavistamista. Täällä on 
kaikki niin tyyntä ja  hiljaista. Au
ringonvalo, joka tuikehtii paahtuneit- 
ten ikkunaruutuni lävitse ja  kulkee 
verkalleen seinää pitkin, on täynnä 
hartautta ja  unelmia. Laessa pääni 
päällä asuu hämärä, joka ikkunasta 
välkkyilevää päivästä vastaan on 
kuin se usko, jossä minä nyt elän, 
niitä havaintoja vastaau jotka odot
tavat minua tuolla puolen olevais
ten. Täällä näitten ahdasten sei
näin sisällä on minulla kaikki ja  
paljoa enemmän kuin olen löytänyt 
ja  voin lyötää sieltä ulkoa jossa 
asiain ja  tapausten ja tunteitten ja  
halujen täyttämät hetket laineine 
vyöryvät läpi sielun, tehden sen 
ontoksi virran uomaksi ja  jättäen 
sen pohjaan ainoastaan kuonaa ja  
mutaa.

* **
5 päivänä syyskuuta.

Veli! Jos sinut joskus yllättäisi 
vaihtelun halu ja  sinä huokaisit:

kumoamaan kaikkia moraalisia epäi- 
yjä tahi rauhoittamaan niitä, jotka 
ternaimmin tahtoisivat kohdella nai

mattomia äitejä Mooseksen lain mää
räysten mukaan. Lapsivuodeapua 
naimattomille naisille lienee puollet- 
iava myöskin yleisen moraalin kan
nalta, joka epäilemättä voittaa siitä, 
että naimattomatkin äidit saavat ti- 
aisuuden omistaa edes ensimäiset 

viikot lapsen syntymisen jälkeen 
äidinvelvollisuuksien täyttämiselle. 
Lapsenhoitoja siten kehittyvä äidin- 
tunne, saattaa myöskin heidät toi
vottavasti vähemmän alttiiksi uu
sille kiusauksille kuten tapahtuisi,
, os heidän heti synnytyksen jälkeen 
täytyisi heittää lapsi luotaan. Muu
toinhan saattaisi lapsivuodeapua an- 
nettaissa asettaa muutamia ehtoja 
ja  rajoituksia, samantapaisia kuin 
saksalainen työntekijäin vakuutus
laki on määrännyt, nim. että kun
nat ovat oikeutetut päättämään onko 
sairasapua ainoastaan osaksi annet
tava vaiko ei ollenkaan sairauksissa, 
jotka osanottajat ovat saaneet har
haantuneen elämän vuoksi.

Mutta ennen kaikkea yhteiskun
nan velvollisuutena j ientä lasta koh
taan on lapsivuodeavun määräämi
nen oikeutettu, koska äidin lakkaa
mattomalla hoidolla lapsen elämän 
ensimäisinä viikkoina on ratkaiseva 
merkitys sen terveydelle ja  vaurastu
miselle. Tämän tueksi saattaa mai
nita, että lapsenhoitoyhdistyksen toi
mitsijat, joille on uskottu avun ja
kaminen Pippingsköldin rahastosta 
ovat tehneet sen ilahduttavan huo
mion, että niiden lasten joukossa 
joiden äidit saavat kolmen kuukau
den avun ja  sen johdosta ovat vel
volliset itse hoitamaan ja  imettä
mään lapsensa, on kuolevaisuus pro
sentti melkoisesti pienempi kuin nii
den joukossa, jotka jätetään vierai
siin käsiin. Älköön luultako, että 
ne humaaniset toimeenniteet ovat 
omiansa vanhemmista vähitellen pois
tamaan huolenpitotaakan. Se apu, 
joka annetaan, tarkoittaahan se ai
noastaan varsin lyhyttä aikaa, jonka 
kuluessa äiti on estetty tekemään 
työtä kodin ulkopuolella. Useim
missa tapauksissa ehtii hän sinä ai
kana, jonka hän saa omistaa lapsen 
hoidolle, kiintyä siihen ja  sen jäl
keen sitä suuremmalla harrastuksella 
ryhtyä ansiotyöhön.

Saksassa ja  Itävallassa ei osan
otto lapsivuodeapuun ole ainoa hel
potus, joka lainsäätäjille on onnis
tunut valmistaa naimattomalle äi
dille. ja  samalla avioliiton ulkopuo
lella syntyneille lapsille. Näiden 
maiden lainsäädäntö —  tässä Suh
teessa humaanisempi kuin meidän 
— on tehokkaalla tavalla koettanut 
helpottaa isyyden hakemista, anta
malla äidille oikeuden tehdä todis- 
tajanvala niissä tapauksissa, jossa 
tuomari pitää häntä sen arvoisena, 
ja  sen jälkeen määräämällä laillisen 
holhoojan tai esimiehen lapselle, joka 
tulee kaikissa olosuhteissa olemaan 
oikeutettu saamaan elatuksen isältä 
tahi että, milloin niin vaaditaan tuo
mioistuimen edessä, selvittää isyys.

Vasta silloin kuin me lainsäädän
nössä olemme onnistuneet saamaan 
samanlaisia määräyksiä, jotka vel
voittavat miehiä täyttämään huolen- 
pitovelvollisuutensa avioliiton ulko
puolella syntyneitä lapsiaan kohtaan 
ja  sen ohella työväeu sairausvakuu
tuslakiin saaneet määräyksen avusta 
lapsivuodevaimolle olemme poista
neet osan siitä huutavasta vääryy
destä, joka masentaa naimatonta äi
tiä kun hän, kuten nyt tavallisim
min tapahtuu, yksin saa kantaa ei 
ainoastaan huolenpitotaakan vaan 
myöskin sen julkisen häpeän ja  nöy
ryytyksen, joka seuraa aviottoman 
lapsen mukana.

Kun kerran humaaniset harras
tukset saavat voiton suurpoliittisista 
ja sotaisista, saatamme toivoa että 
tulevaisuuden valtioviisaus kehittyy 
siihen suuntaan, että heikkojen ja 
turvattomien suojelus tulee sen kor
keimmaksi tarkoitukseksi.

»tämä asunto on kuitenkin vankila," 
niin älä unohda että maakin koko 
laajuudessaan on vankila. Mitä se 
merkitsee, että toista vankilaa mi
tataan penikulmissa, toista tuu
missa? Vangin kahleet eivät mil
loinkaan ole painaneet minua ras
kaammin kuin kiitäissäni pullistu
van purjeen varjossa toisella puolen 
maata olevaa maanosaa kohti, ja  
nähdessäni rajattoman, yksitoikkoi
sen, lohduttoman meren ympäril
läni. Olen laahannut samoja kah
leita halki aarniometsäin ja  ruoho- 
aavikkoin, olen kärsimättömänä ka
listellut niitä kaupunkien ihmisvili- 
nässä. Raskaat painot vetävät 
jalkapohjiamme maahan, kaihomme 
vaatiessa siipiä nostaakseen meidät 
tähtien tarhoihin. Jos saisimme 
siivet, voisimme leikitellä illan ru- 
sopilvissä, nousta tähtiin —  vähät 
siitä! Eikö se lapsekas leikki, ne 
tarkotuksettomat matkat pian vä
syttäisi meitä? Emmekö vihdoin 
valittaisi, että ääretön tila on liian 
pieni ikävöimisellemme? Paikka 
siis ei ole pääasia: maailmanava- 
ruus tai koppi —  yhdentekevä. 
Kaikki riippuu elämän sisällisestä 
rikkaudesta. Hengen syvyyksissä 
on avain, joka aukoo kahleet. 
Mutta joskin toiminta ulkonaisten 
esineitten kanssa olisi elämän eh
tona, niin olen jo  näinä päivinä ha
vainnut, että sitä on luostarissa

Työväen tapaturmava
kuutuslaitoksesta.

Työväen keskuudessa yhä alitui
seen saa kuulla tyytymättömyyttä 
riittämättömän avunannon ja  liiaksi 
monimutkaisen menettelytavan joh
dosta, minkä alaiseksi työmies ruu
miin vamman tahi raajarikkoisuuden 
sattuessa joutuu. Täydellisten ja  
perinpohjaisten tilastollisten tie
tojen puutteessa on kuitenkin mah
dotonta sanoa kuinka suuressa mää
rin työmiesten etu voi tulla syrjäy
tetyksi.

Tässä olisi kaikessa tapauk
sessa työmiehille ala, jossa he 
voisivat kenenkään häiritsemättä 
ja  kenestään riippumatta valvoa 
omaa hyötyään. Valitettavasti on 
kyllä totta, että hyvin useat työ
väen toimeenpanemat taloudelliset 
yritykset eivät ole läheskään saa
vuttaneet niitä tuloksia, joihin vas
taavissa yrityksissä muut ovat pääs
seet. Syynä siihen on muun mu
assa ollut työmiesten vähävaraisuus 
ja puuttuvien tietojen seurauksena 
erimielisyys.

Mutta sellainen yritys kuin tapa
turmavakuutuslaitos ei ole näiden 
haittojen alainen.

Vaikka työmiehellä ei olekkaan 
varoja lunastaa itselleen kallishin- 
taisia osakkeita suurten teollisuus
laitosten perustamiseksi, niin jaksaa 
hän kuitenkin vuosittain uhrata 
muutamia markkoja itsensä ja  omais
tensa eteen. Yrityksen yksinkertai
suuteen nähden ei luulisi erimielisyy- • 
denkään sanottavassa määrässä 
pääsevän haittaamaan, sillä koko 
viisaus silminnähtävästi mahtuu 
hyvään tahtoon ja rehelliseen toi
mintaan. Tietysti, työväen suureen 
liikkuvaisuuteen, palkkojen häily- 
väisyyteen y. m. haitallisuuksiin 
katsoen, yritys kohtaisi vastuksia. 
Mutta ne ovat vastuksia, joidenka 
edessä ei tarvitse väistyä.

J. K.

Teosoofisia kirjeitä.
Kiij- Pekka Ervast.

H I.
Salainen tieto.

Tähän saakka yleinen luulo, että 
yhdeksännentoista vuosisadan sivis
tys olisi ainoa laatuaan, että vasta 
meidän aikamme ihmisknnta olisi 
kohonnut näin korkealle kulttuuris
sa, on aivan perusteeton. Myöntä
väthän jotkut tiedemiehetkin, ettei 
meidän sivistyksemme ole korkein, 
vaan että se vasta opiskelee sen tie
don kielen kirjaimistoa, jota hävin
neet ja  unohdetut mahtavammat 
sivistykset kenties jo  taisivat lukea. 
Vähäpä vielä tunnetaan egyptiläis
tä, kaldealaista, indialaista, kiina
laista ja azteekkiläistä sivistystä, 
muttatiedetäänpä niistä siksi paljon, 
että itserakkautemme ja  ylpeytem
me on pysytteleminen sopivien ra
jojen sisäpuolella.

Mitä muuten puhtaaseen materia
lismiin tulee, joka oli luonnollisena 
seurauksena tieteellisen tutkimuksen 
nuoruudesta, kirkon ahdasmielisyy
destä ja  spekulatiivisen filosofian 
tappioista, on se voitettu kanta. 
Tiede on edennyt siksi monta as
kelta ja  tehnyt siksi monta huomat
tavaa havaintoa sekä inhimillisen 
sielun että näkymättömän luonnon 
aloilla, että materialistin kieltäminen 
on jäljetön. En tahdo nyt pu
hua spiritistisistä ilmiöistä, joskin 
60 miljoonaa tämän maapallon 
asukkaista niihin uskovat, *) 
mutta käännän huomiosi muutamaan 
toisenkaltaiseen tosiseikkaan. Kek-

!) Kts. norj. aikakausk. Kringsjaa ta, 
marraskuun vihkoa v:lta 1898.

tarjolla enemmän kuin maailmassa 
sen ulkopuolella, sillä viiimeksi 
mainittu sisältää sitä liiaksi paljon, 
ja keskellä sitä runsautta meillä ei 
ole rauhaa hartaasti tutkia kutakin 
asiaa erikseen, vaan lennämme le
vottomasti toisesta toiseen emmekä 
opi perinpohjin tuntemaan mitään. 
Mutta yhden ainoan pikku esineen 
kaikin puolin tunteminen, se on 
kaikkiuden tuntemista. Yksinäinen 
päivänsäde, joka nyt hiipii paperil
leni, kertoo minulle saman salaisuu
den kuin ne mahtavat valovirrat, 
jotka valuvat yli merten, vuorten 
ja  kenttäin tuolla ulkona. Ja jos 
voisin tarkalleen tutkia sen ainoan 
päivänsäteen, tietäisin enemmän kuin 
kaikki oppineet tietävät. Sitä elä
män runsautta, niitä salaisuuksia 
pienessä puutarhaliuskassa kam
mioni edustalla! Olen kulkenut 
kuuman ilmaston metsissä enkä ole 
nähnyt mitään kaikesta siitä, mitä 
tämä tarha harvoine kääpiöpuineen 
ja  helposti luettuine kukkineen on 
opettava minulle, jos rakkaudella 
ja tiedonhalulla seuraan niiden hil
jaisen elämän vaiheita. (Jatk.)

muistelma.
Työpaikat olivat suljetut ja  työ- 

ahertajat riensivät omaistensa pii 
riin, juttelemaan leimuavan takka-
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myöntää halvimpiin vakuutusmaksuihin palo- ja  henkivakuutuksia

kautta c. F* * Carlander, Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Ranta 18. Telefooni N:o 345. |

Björkbodan Tehdas Osakeyhtiö
(Kellokosken Tehdas).

Valmistaa: rakennnstakeita, kirveitä, meijeriastioita y. m. 
Valimo- ja  Nikkelöimislaitos.

P ä ik o n tto ri: Helsinki, Läns. Ranta 18. Telefooni 345.
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Ainoastaan S m k  ISs 76 p :n  vuotuista vakuutusmaksua vastaan myön
netään 10,000 m arkan vakuutus kestävästä invaliditeetista ja  yhtä suuri ohi
menevästä inva liditeetista sekä 5 markan päivänkorvausvakuutus, vaaraluokka 0 
kun vakuutus pidetään voim assa 10 vuotta.

Lähempiä tietoja antaa C. JF. C arlsm der, Pää-asiamies
Helsinki, Länsi Ranta 18. Tel. 345.
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„THE MUTUAL LIFE“
Vararahastot Smk 1,564,000,800. Perust. v. 1843.

Maailman suurin ja  rikkain yhtiö! Edulliset vakuutussovitukset! Vapaamieliset ehdot! 
Kumoamattomat vakuutuskirjat! Suuri voittojako.

THE MUTUAL UFE“  jakaa koko voiton vakuutetuille, sillä osakkeenom istajia ei ole. Uusia vakuutuksia v. 1899 
SU.ir 877,000,000. Suuria takaisinostoarvoja, jotka merkitään vakuutuskirjoihin, ja  saavuttamattomien voittojen vuoksi 
on vakuuttaminen .T he Mutual L ife’ssä“ ennemmin edullista rahojen sijoittam ista kuin rahamenoa.

Pyytäkää näyttökaavoja.
Vakuuttakaa henkenne THE MUTUAL LIFE’ssä

Helsingissä, Aleksanterinkatu 48.

Alex. F. Lindberg. Piäasiam iM .

Helsingin

T. Johansson & C:o.
Tel. 26 41. B u levard inkatu  7 . M etsästäjänkatu  2 . A nnankatu  25 . Tel. 26 00.

ottaa vastaan tilauksia kaikissa puusepän- sorvarin- ja  verhoilijan ammattiin kuuluvissa töissä. 
HUOM.l Työn kestävyydestä kahden vuoden takaus.

A rvoisia  kuukausi- 
tilaajia kehoitetaan 
uudistamaan tilauk
sensa etfei keskey
tystä lehden lähettä
misessä tapahtuisi.
sintö semmoinen kuin Röntgen-säteet 
todistaa meille, että näkymätön valo 
saattaa läpitankea läpitankematto- 
malta näyttävän aineen. Mesmeeri- 
nen uni eli hypnotismi, joksi sitä 
nyt kutsutaan, avaa uusia näköaloja 
ihmissielun maailmaan, joihin mate
rialistein oli niin vaikea uskoa. Hyp
noottiseen uneen (transiin) vaivutetun 
henkilön tuntopiiri voi olla siirret
tynä fyysillisen ruumiin ulkopuolelle, 
niin että hän tuntee kivun, kun 
pistän neulalla kohtaan, joka minun 
silmissäni näyttää tyhjältä ilmalta.x) 
Hypnotiseerattu henkilö voi tietää 
asioita, jotka ovat hänelle tunte
mattomia ja  suorittaa tekoja (puhua 
vierailla kielillä j. n. e., joihin hän ei 
kykene hereillä ollessaan *).

*

Minkälainen nyt on se tieto, 
joka teosofian mukaan on ih
misen saavutettavissa, onko se us- 
konnollis-siveellistä vakaumusta vai
ko tieteellistä tietoa? Siihen vas
taan, että jos tieteellisellä ylipäänsä 
tarkoitetaan kokemukseen perustu
vaa tietoa, niin salainen tieto epäi
lemättä on tieteellinen, sillä kaikki 
todellinen tieto on kokemukseen pe
rustavaa ja  elävää. Kun esim. lau
suin, että tietäjäQ silmä tnnkeisi 
kuolemankin salaisuuteen, en 
sillä ajatellnt mitään tunteen va
kaumusta omasta kohtalosta, vaan 
todella objektiivista tietoa haudan
takaisista ilmiöistä, jonka tiedon 
perusteena on omat ja  muitten per
soonalliset, yliaistilliset kokemukset.

Matta toiselta puolen on taas 
olemassa melkoinen eroavaisuus »sa
laisen tiedon* ja  tavallisen tieteen 
välillä; ei siihen nähden, että jäl
kimäinen olisi muka erehdystä tai 
valhetta, mutta tntkimus-alaan ja  ta
paan nähden. Totuuden valtakunta 
on äärettömän paljon laajempi kuin 
se pikkuinen osa siitä, jota katso
taan näkyväiseksi maailmaksi ja 
jota tiede paraikaa on tutkimassa, 
ja  sentähden synteettiseen totuuteen 
pyrkiminen saa aivan toisellaisen 
luonteen kuin tieteellinen tutkimus.

Mitä tieteelliseen tutkimiseen tar
vitaan? Inhimilliset aistit, koneet 
ja  inhimillinen järki, joka jäljestää 
ja  yhdistää tutkitat ilmiöt ja  tekee

*) Parisin polyteknikom in johtajan, 
eversti Rochas d'Aiglun’in kokeet. Kat
so Teosofisk Tidskrift, 5 &rg., 2 häftet, 
febr. 1895, art .Fantom er a f iefvande*. 
Myös Rochas’n teoksia .L es Etats pro- 
fonds de 1’Hypnose*, Paris, Chamuel 
1892 y . m.

johtopäätöksiä niitä hallitsevista 
laista; lyhyemmin sanoen: tutkin
nan välikappaleet ja  tutkija. Ja 
mitähän totuuden etsintään tarvi
taan? Samat: tutkinnan välikap
paleet ja  tutkija. Jälkimmäisessä 
tapauksessa meillä ei vielä ole 
koneita eikä aisteja, millä voi 
simme näkymätöntä lnontoa tutkia. 
Mutta tämä ei merkitse lain
kaan, ettemme koskaan saisi 
käytettäväksemme semmoisia väli
kappaleita. Onhan meillä nyt 
jo  X-säteet ja  fotograafinen levy, jo 
hon tarttan spektrumin näkymättö
miä säteitä —  tapaahan siellä tääl
lä henkilöitä, joissa jonkimmoinen 
»kuudes aisti" on kehittynyt tante- 
maimme viiden lisäksi! Varmaankin 
olet knallnt puhuttavan selvänäköi- 
syydestä (clairvoyanee, klärvoajansi) 
ja  selväkuuloisuusdesta (clairaudi- 
ence), skotlantilaisten second sight’- 
ista, vanhain suomalaisten »loveen 
lankeemisesta" y. m.? Sen kykyiset 
ihmiset saattavat nähdä »läpi- 
kuultamattoman" aineen läpi, ha
vaita mitä kaukana tapahtnn, mitä 
menneisyydessä on tapahtunut tai 
mitä tulevaisuudessa on tapahtuva, 
kuulla etäisiä ääniä, tai aukenevat 
heidän silmänsä vallan ondolle maa
ilmalle. Yksi nnden ajan tunne
tuimpia näkijöitä oli ruotsalainen 
Emanuel Svedenborg, josta koalas
sakin olet lnkennt. Hän oli klär- 
voajanti, jonka näkö ulottui haudan 
toiselle puolen —  tosin tämä kuu
des aisti ei oliot hänessä niin itse- 
tajnttu, ettei hän olisi voinnt ereh
tyä, matta hän on kuitenkin valai
seva esimerkki taosta korkeasta 
klärvoajansin lajista. Sitäpaitsi hä
nellä oli kyky nähdä, mitä etäällä 
tapahtui, ja  tämä kyky oli tietysti 
kontrolleerattavissa. Useita kertoja 
Svedenborg antoikin kumoamattomia 
todistuksia siitä. Ehkä tannet taon 
knolnisan tapahtuman, jonka filo- 
soofi Kantkin otti tutkiakseen ja  
josta hän sitten kirjoitti: »mitä voi 
väittää tämän tapauksen todelli
suutta vastaan"? Tarkoitan sitä ker
taa, jolloin Svedenborg v. 1759 
juuri palattuaan Englannista ja  as
tuen maalle Gööteporissa näki tuli
palon syttyneen Tukholmassa ja  
uhkaavan hänenkin kotiaan. Huo
lestuneena hän kertoi näystään läs
näolijoille —  S. oli vieraissa erään 
herra W . Castelin luona —  ja vasta 
k:lo 8 aikaan illalla hän ranhottoi 
ja  ilmoitti, että tulipalo oli sammu
tettu, ennenkuin se oli yllättänyt 
hänen hnoneostonsa. Kuulijat ker
toivat näystä tuttavilleen, ja  pian 
tiesi koko kaupunki uutisesta. Maa
herra kutsui Svedenborgin taokseen 
ja  antoi hänen kuvata tulipalon ka
tan. Vasta kaksi vuorokautta myö
hemmin saapui sanansaattaja Tuk
holmasta ja  vahvisti vain yksityis
kohtiakin myöten Svedenborgin ker
tomuksen . . .

Hyvällä syyllä saatamme taottaa 
siihen, että ihmiskunnassa on ke
hittyvä aasia aisteja, uusia kykyjä 
ja  voimia, joiden avulla se pääsee 
tilaisuuteen tntkia aloja ja puolia 
luonnosta ja  elämästä, jotka nyt

vielä ovat siltä salassa. Ja silloin 
tämän näkymättömänkin taonnon 
tutkiminen on oleva aivan samalla 
lailla tieteellinen koin nyt on nä
kyväisen maailman.

Matta niin kaavan koin olosuhteet 
eivät kokonaisuudessaan ole siksi 
muuttuneet, niin kaavan totuuteen 
pyrkiminen on eroava tavallisesta 
tieteestä ja  oleva salatiedettä (ok
kultismia) eli mystiikkaa, jonka me- 
toodi oleellisesti eroaa tavallisesta 
tieteellisestä tutkimisesta. Minkä
lainen on nim. tämä salatieteellinen 
tutkimus?

Ensimäinen tutkimisen ehto on 
sen välikappale, kone tai aisti. 
Mistä se on saatava? Tähän vas
taa aikain viisaus: ihmisestä itses
tään. Ihmisen talee kehittää oma 
itsensä välikappaleeksi. Jokaisessa 
yksilössä on latenttisma mahdolli
suuksina kaikki ne kyvyt ja  voi
mat, mitkä ihmiskunnassa tämän 
maan päällä tulevat kehittymään. 
Sopivan hoidon ja  harjoituksien 
kantta ne voivat hänessä kerätä 
eleille ja  astua täyteen toimintaan. 
Määrättyä elämäntapaa noQdatta- 
malla hän voi ne itsessään kehittää.

Tämä se onkin silmiinpistävin 
erotas tavallisen tiedemiehen ja  
salatieteilijän välillä. Edellisen yk
sityinen elämä ei välttämättä vai
kuta hänen tiedemiehyyteensä, jota 
vastoin totuuden etsijän tutkinta 
onkin juuri hänen oma elämänsä. 
Jos hän mielii tietoon päästä, on 
hänen eläminen niin, että itse ke
hittyy tiedon välineeksi.

Hänessä täten puhkeavat yliais
tilliset voimat asettavat hänet yh
teyteen taonnon salamaailmoiden 
kanssa ja  auttavat häntä ennen 
kaikkea tuntemaan omaa itseänsä. 
Hänen tatkimisensa tieteellisillä tu
loksilla on tosin enemmän persoo
nallista kuin yleistä arvoa — kos
ka ne eivät ole kaikkien todistet
tavissa, mutta vain sen, joka läpi
käy saman henkisen kehityksen —  
mutta kun monet tutkijat eri ai
koina ja  eri paikoilla joutavat 
samoihin tuloksiin, saattaa näille 
kuitenkin antaa objektiivistakin 
arvoa.

Yhteiskunnallinen ai
kamme kuva.

Äskettäin vihittiin Newportissa 
miss Elsie French ja  Mr Alfred 
Vanderbilt, Amerikan rikkain nuori 
mies. Kaksi ylellistä ylimääräistä 
janaa kuletti 250 vierasta, joiden 
omaisuus yhteensä teki monta tokatta 
miljoonaa dollaria (dollari ■= 5 Smk), 
Frenchin perheen maatilalle, Hää- 
torttu oli ihmeellinen laitos, mah
dottoman iso ja  kallis, Sen sisään 
oli kätketty kallisarvoisia sormuksia, 
nappeja, neuloja ja  rintaneu loja. 
Torttu kulki hopeisella miniatyyri- 
rautatiellä pöydän ympäri vieraitten 
katseltavaksi. Kirkko oli täytetty

valkean ääressä päivän tapahtumia. 
Synkän juhlallisesti helähtelivät kir-1 
konkellot kumeata kolmisoituaan, 
kutsuen kansaa kuuntelemaan Her
ran suuria tekoja. Vieno sinihä- 
märä oli kattanut maan, hiljalleen 
liitelivät pienet lumihiutaleet il
massa; luontokin valmistautui, kera 
ihmisten, ottamaan vastaan lepo
päivää.

Muttta kaikkialla ei olta näin 
jnhlavalmistasmielellä, kaikkialla ei 
tyytyväisinä lepopäivän tullessa 
iloittu, vaan Alpo Koivulehdon ko
dissa äiti lapsineen epätoivoisena 
itki, vuodattaen surun, katkeran 
tuskan kyyneleitä. Syömistä ei 
ollut kotona, uunin hiillos oli päi* 
väisestä valkeasta jo  mustunut, ja  
kylmä, kolkko ilma vallitsi huo
neessa. Lapset, ollen pieniä, eivät 
vielä ymmärtäneet tätä kurjuutta 
sa mistä se johtui, mutta nahdes- 
ävän äidin itkevän, itkeä tuhersi
vat hekin.

Alpo Koivulehto oli ulkotyömies 
ja toimi nykyään kaupungin ylei
sissä töissä. Oli jälleen ollnt tili- 
päivä, ja  knn useimmat työmie
histä riensivät palkkoineen kotiansa, 
kiirehti Koivu lehto lähimpään kau
pungin raviutolaan. Täällä tyydytti 
hän himoansa, täällä palveli hän Ju
malaansa, lasien helinässä, juopu
neiden raaoissa keskusteluissa, täällä 
hän ohrasi Molokilleen vaivalla an

saitut rahansa. Omaisiansa hän ei 
muistanut, ei hänen mielessään ol
lut vaimonsa sanat: »tule rakas' 
Alpo työstä suoraan kotia", eivät' 
täällä häirinneet häntä lastensa viat
tomat katseet, vaan kera toisten 
juomarein hän metelöi.

Epätoivoisena odotti Koivulehdon 
vaimo miestänsä tulevaksi, asein 
hän suuntasi katseensa kadolle, 
matta aina vaan tarhaan. Hän 
vuodatti hillittyjä kyyneleitä, hän 
tunsi rinnassansa tuskaa. Mies, jota 
hän lempi, joka oli hänen puoli
sonsa ei saapunut vielä työstänsä 
kotia. »Mistä elämme ensi viikon", 
huokasi hän. »Kauppiaskaan ei 
enää anna velaksi, ennenknin enti
nen on maksettu, voi noita lapsi- 
raukkoja."

Vaimo oli asettanut lapset nuk
kumaan. Kova olkivuode oli hei
dän leposijanansa, täkki riekale 
peitteenä. Syömättä, nälissänsä täy
tyi äiti raukan heidät pahoittaa 
nukkumaan. —  He eivät ymmärtä
neet elämän taistelua, he ainoas
taan sitä tunsivat.

* **

malan tao, rakoillut miehensä ja  
lastensa puolesta. —  Mutta rukouk
sensa näyttivät hänen mielestänsä 

1 turhilta, kun ei miehensä jo  saapu
nut.

* **

Puoliyön aikaan oli Alpo koivu- 
lehto juovuksissa lähtenyt anniske
lusta. Hän kulki kohti kotiansa, 
odottavan vaimonsa ja nukkuvien 

'lastensa tao. Mutta taskunsa oli
vat tyhjät, mitään viemistä hänellä 
ei ollut kotia.

Silloinpa taas heräsi vanha kiu
saava ajatus hänen pimitetyssä ta
junnassaan: miksei hän voinut ot
taa sitä, jota hänellä ei o llu t--------?

* *
*

Aamnpuolella astui univormuun 
paettu mies Koivulehdon mökkiin, 
jossa vaimo oli viettänyt unetto
man yön.

Hän ilmoitti, että Koivulehto oli 
vangitta murtovarkaudesta, ja  hän 
tahtoi tietää, koska mies oli pois
tanut kodistaan.

T. L.
Yö oli kutanut aamupuoleensa. 

Tuhansittain kiuiellellen loistelivat 
tähdet taivaalla, mnistattaen kaiken 
alkua, Lnojaa suurine töineen. Aina 
vielä odotti vaimo rakka miestänsä. 
Hän oli ylentänyt rukouksensa Ju-

kubilla. Häitten välittömät kustan
nukset nousivat 20,000 dollariin. 
Lahjat laskettiin 100,000 dollarin 
arvoisiksi. Morsiustyttöjen kunniaksi 
vietetyissä päivällissä edustivat läsnä 
olevat vieraat 500 miljoonaa dollaria. 
Sulhanen oli määrännyt morsiamel
leen 750,000 dollaria. Tämän puku 
oli ihmeellisen kaunis. Etoliepe oli 
koristettu pitseillä, jotka morsiamen 
setä Parisissa oli lahjoittanut. Huntu 
oli brysselipitseistä.

Valoa.
Jos ei olisi ylellisyyttä, ei olisi 

köyhiä.
Jean Jacques Rousseau.

*

Kuinka on mahdollista, että kun 
niin monen ihmisen aika menee vaat
teitten valmistamiseen yhdelle aino
alle, on olemassa niin monta ihmistä 
vaatteita vailla?

Montesquieu.
*

Saattaa panna kysymykseen, liene
vätkö kaikki tähän astiset mekaanil- 
liset keksinnöt helpottaneet yhden
kään ainoan inhimillisen olennon päi
vätyötä.

John Stuart MiU.

*

Kuka tahtoisi nähdä sen kadotus- 
järjestelmän jatkuvan, jossa kurjia 
lasketaan tuhansittain ja  tusinoittain 
ylimielisiä, jotka eivät ole tehneet 
mitään omistaaksensa kaikki?

Abbi Fauchet.
*

»Jos tahtoo hävittääsosialismin, täy
tyy mennä sen lähteisiin: kirota kris
tinusko, polttaa raamattu, opettaa van
hojen filosoofein tavoin, että luonnon 
erilaisuus oikeuttaa orjuuden. Jos 
nykyinen eroavaisuus ehdoissa on vält
tämätön ja  pysyväinen, on evan
keliumin levittäminen murhayritys 
yhteiskuntajärjestystä vastaan“ • —  
»Jos niinkuin muinoin Israelissa he
räisi profeetoita hehkuen harrasta 
oikeuden janoa, niin sosiaalinen kris
tillisyys valtaisi mielet ja  aikaan saisi 
perusteellisia muutoksia taloudelli
sessa järjestyksessä".

Emile de Lavdeye.
*

Silloin hekin vastaavat hänelle ja 
sanovat: Herra, koska näimme sinut 
nälkäisenä, tai janoisena, tai alasto
mana, tai sairaana ja  vankina, em
mekä ole etsineet sinua?

Silloin vastaa hän heille: Totisesti 
sanon minä teille, mitä te ette ole 
tehneet pienimmille näistä veljistäni 
sitä ette myöskään ole tehneet mi
nulle, Kristus.

Kansanvakuutus.

Vakuutusosakeyhtiö Kaleva on toi
mitukselle lähettänyt prospektin, 
joka koskee uutta, yhtiön toimeen 
panemaa vakuutusmuotoa; otamme 
tähän senraavan otteen mainitusta 
prospektista:

Henkivakuutuksen hyöty ja  siunaus 
on tunnettu ja  tunnustettu laajoissa 
piireissä ja  sen suosijat ja  ystävät 
lisäntyvät jokaisen vakuutussumman 
suorituksen kautta. Siitä huolimatta 
on masamme vielä paljon ahkeruutta 
kysyvää työtä, monta estettä voitet
tavana ennenkuin henkivakuutusaate 
saavuttaa sen päämäärän, johon se 
pyrkii —  että jokainen Suomen asu
kas olisi jonkinlaisen henkivakuutuk
sen omistajana.

Yksi tällaisia esteitä on ollut va
kuutuslaitosten jäykkä vaatimus, että 
vakuutussopimus voidaan päättää ai
noastaan toimitetun lääkärintarkastuk
sen perusteella ja  kun lääkärin hank
kiminen erittäin tätä tarkoitusta var
ten maaseuduilla on kylläkin hanka
laa, tapahtuu, että moni vakuutus tä
män tähden jää sillensä. Huomattava 
on myöskin, että pienempien vakuu
tusten hakijat, jotka tavallisesti ovat 
ruumiilisen lyön tekijöitä, eivät ilman 
menetystä, aineellista tappiota voi lää
kärille soveliaseen aikaan saapua tar
kastettaviksi.

Poistaakseen rämän esteen ja  sen 
kautta auttaakseen väliempiosaisia 
hankkimaan itselleen tarpeidensa mu
kaan sovitetun henkivakuutuksen, on 
Henkivakuutus-osakeyhtiö Kaleva otta
nut käytäntöön Suomessa uuden va
kuutusmuodon Kansanvakuutuksen il
man lääkärintarkastusta, jokavakuutus- 
muoto työkansan keskuudessa Englan
nissa jo  useita vuosia sitten on saa
vuttanut suuremmoista menestystä. 
Myöskin Saksassa on sama vakuutus
laji viimeisen vuosikymmenen kulu
essa osoittanut huomattavaa kehi
tystä, ja  samaten Ruotsissa ovat eri 
vakuutuslaitokset ottaneet henkiva
kuutuksen ilman lääkärintarkastusta 
toimintansa esineeksi.

Vakuutus-osakeyhtiö Kaleva roh- 
kenee sentähden toivoa, että rämä 
Suomelle uusi vakuutusmuoto, kun se 
epäilemättä täyttää todellista tarvetta, 
saavuttaisi kansan suosiota ja  tulisi 
yleiseen käytäntöön meidänkin seu
duissamme sekä sen kautta puoles
taan vaikuttaisi säästäväisyyteen ja  
taloudelliseen vaurastumiseen,

Vakuutus-osakeyhtiö Kaleva myön
tää vakuutuksia ilman lääkärintar
kastusta —  kansan vakuutuksia —  
seuraavilla pää-asiallisilla vakuutuseh
doilla:

Jos vakuutuksenhakija antaa vää
riä tahi erehdyttäviä tietoja iästä, syn
tymäpaikasta, asunnosta, säädystä, tahi 
toimesta (ammatista), tahi muuten 
vastaa väärin tahi erehdyttävästi ha- 
kemuskaavassa esitettyihin kysymyk
siin, on vakuutus mitätön ja suorite
tut vakuutusmaksut lankeevat yhti
ölle.

Vakuutus astuu voimaan kolmen 
vuoden kuluttua ensimäisen vakuutus
maksun määräpäivästä, aikana, joka 
vakuutuskirjassa mainitaan otaksu
malla, että kaikki vhkuntusmaksut 
näinä kolmena vuotena ovat säännöl
lisesti suoritetut. Jos vakuutettu kuo
lee ensimäisen vakuutusvuoden aikana, 
maksaa yhtiö suoritetut vakuutusmak
sut takaisin, vaan jos vakuutettu kuo
lee toisen vakuutusvuoden aikana, 
maksaa yhtiö neljännen osan va
kuutussummasta ja  jos hän kuolee 
kolmannen vakuutusvuoden kuluessa, 
maksaa yhtiö puolet vakutussum- 
masta.

Vakuutussummaa ei makseta siinä 
tapauksessa, että vakuutettu.* saa sur
mansa sen} henkilön käden kautta, 
jolla on ollut hyötyä vakuutussum
man ulosmaksamisesta, tappaa itsensä 
tai kuolee itsemurhan yrityksestä, 
kuolee oltuaan osallisena kaksintaiste
lussa tahi sodassa tahi niiden kautta 
saamastaan taudista.

Vakuutettu pääsee osalliseksi yh
tiön voittoon, niin pian kuin vakau
tus saa laillisen voiman tahi neljän
nestä kalenterivuodesta alkaen.

Vakuutuksia myönnetään knuden- 
nestatoiata ikävuodesta alkaen vähin
täin viidensadan suomen markan suu
ruudesta enintäin kahden tuhannen 
markan suuruuteen.

Vakuutuksia haettaessa maksetaan 
etukäteen kolme suomenmarkkaa, jotka 
luetaan vakuutetun hyväksi ensim
mäistä vakuutusmaksua suoritettaessa 
(vakuutuskirjan lunastus) mutta lan
keavat yhtiölle siinä tapauksessa että 
vakuutuskirjaa ej lunasteta, ja  on va
kuutuskirja lunastettava kuukauden 
kuluessa senjälkeen, kun vakuutus
kirja on annettu. Jollei vakuutus- 
hakemukseen suostuta, maksetaan 
suoritettu etumaksu takaisin.

Kirjallisuutta.

Kyläkirjaston kuvalehti B-sarja
on julaissnt l:sen numeronsa. Ku
valehden tarkoituksena on levittää 
isänmaallista valistusta ja  hyvää hu
vittavaa lukemista kaikkiin kansan
kerroksiin. Toimittajat ovat Väinö 
WaUin ja I . K . Inha. Vuosikerta 
maksaa 2: 50. N:o 1 sisältää: Eräs 
vanha Kuopion läänin maaherra, kirj. 
Väinö Wallin. —  Serenaadi, runo, 
kirj. Valter Juva, —  Kirkolta kir
kolle, kirj. N. L. —  Sanoja ja  ku
via Suomen tehtaista, kirj. V. W . —  
Lemmen voima, kirj. K. A. Järvi. 
— Saa paljon surra, runo, kirj. N. 
M. —  Cyprianus taikuri, kirj. Ernst 
von Wildenbruch, suomennos.

Sydäntä särkevä kuva indian
nälänhädästä löytyy Suomen Viikko
lehden 3:ssa numerossa.

Kaikuja Karjalasta niminen lehti
nen nuorisoseurojen pyrintöjä varten 
ilmestyy Lappeenrannassa Itä-Suo
men Sanomain yhteydessä 24 nu
meroa vuodessa, Kaarlo Forsgrenin 
toimittamana. N:o 1 sisältää: Uuden 
vuoden toivotus, kirj. Fredr. Cyg
naeus. —  Nuorisolle korkeat ihan
teet! kirj. Kaarlo Forsgren. —  Vuosi
sadan vaihtuessa, runo, kirj. Anna 
Forsgren. —  Tammikaan 14 päivä —  
eräs ehdotus, kirj. K. F. —  Laula
jan aamurukous, suomennos. —  Men
neelle vuosisadalle, runo, kirj. S. —  
Nuorison kirjallisuutta. —  Kaikuja 
Karjalasta v. 1901. —  Suositamme 
tätä lehteä etenkin nuorisoseuroille, 
jotka voivat sen tilata ylipainoksena 
suoraan toimitukselta edullisilla eh
doilla.

WäinämÖinen n:o 4 on ilmesty
nyt.

Nutid, tunnettu etevä aikakaus
kirja, on julaissut ensimäisen vih
konsa. Toimittajina ovat Annie Fu- 
ruhjelm ja  Fanny Hult. Maikki Fri
berg on luopunut toimituksesta voi
dakseen antaa koko aikansa Raittiu
den Ystäväin äänenkannattajalla Kyl
väjälle. Nutid on erittäinkin käsittelevä 
niitä kysymyksiä, jotka koskevat 
naisten ja  kotien harrastuksia, mutta 
samalla luova huomiota aikamme suu
riin yhteiskunnallisiin liikkeisiin sekä 
voimiensa takaa seuraava koti- ja  ul
komaan kirjallisia ilmiöitä. Avusta
jina on koko joukko naiskirjailijoita. 
Tilaushinta on 4 Smk. vuosikerralta, 
postissa 50 p:niä lisää. K:o 1 sisäl
tää: Vuoden vaihteessa.—  Vuosisadan 
alkaessa, runo kirj. Aina Lagus. —  
Eräs J. V. Snellmanin arvostelu 
A — 1'— a’n runoilusta. —  Metsässä, 
kirj, G. v. M. —  Fata morgana, 
runo kirj. Hanna Cederholm. — He
lena Westermarck: I  fru Ulrikas 
hein, arv. R . W — ff. —  Jenny 
Boehm, kirj. — n — .—  Eräs tilaus- 
ilmoitus Suomessa v. 1782. — Muu
tamia ajatuksia Ellen K ey’n viimei
sen kirjan johdosta, kirj. N. —  Kas
vi väreillä väijäämisestä, kirj. H. 
Christensen. —  Kotona ja  manalla.

Uuden 
Ajan toimiston ja 

konttorin tele- 
foni N:o 34 30.

jCelsingin Kuorisoseu- 
ran kokoukset pidetään

Kylväjä, Raittiuden Ystävien ää
nenkannattaja, toim. tohtori Maikki 
Friberg, on lähettänyt meille kolme 
ensimäistä numeroaan. Tämä hyvin 
toimitettu lehti pitää luonnollisesti 
raittiusrientoja pääasianaan, seuraten 
niiden kehittymistä ja  suuntaa sekä 
koti- että ulkomailla, mutta harras
taa sen ohella kaikkia muitakin hyviä 
pyrintöjä, joiden tarkoituksena on ih
miskunnan kohottaminen ja  jalosta
minen. Kylväjä ilmestyy Helsingissä 
joka torstai-ilta ja  maksaa koko vuo
delta 4 mk, pnoli vuodelta 2: 25. 
Kolmen ensimäisen numeron sisällyk
sestä mainittakoon: Vuosisadan vaih
teessa. —  Kaikkein tärkein, kirj. A. 
T. —  Charles M. Sheldon (kuv.). —  
Maisteri Matti Heleniuksen esitelmä 
Helsingissä tammik. 14 p., (kuv.). — 
Yliopiston rehtorin kirje Kylväjälle.

Kansan Toveri, n:o 2 on ilmes
tynyt.

Joka keskiviikko kU ^9
illalla Yrjönkatu 21.

Uudet jäsenet terve*» 
tulleita!

TIfatf(aa Uusi 
deo Isääni ilmestyneet nu
merot lähetetään tilaajalle 
vuoden alulta altain.
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KALEVA, Vakuutus-osakeyhtiö
myöntää Menki~, Elinkorko-, Eläke-  ja, JMyötäjäis-vakum- 
tuksia huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu
tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien jälkeen. Johtokunta.

Vakuuta
Henki ja  Omaisuus |

§>kancHassa
(toimii Suomessa vuodesta 1856).

jtfsiam iehiä kaihissa maamme kaupungeissa.
P u ta s io im is  to  s

Schildt & Hallberg
Helsinki.

OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
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Jb

Holmström & Svensson
myyrät alituisesta varastostaan:

l:a kivihiiliä, valukoksia ja takomohiiliä 
halvimmalla.

Telef. 2924 — 32 03.

O-JJaMlierpPaperikaiippa
Alekaanteriak. 15. (Haarakauppa P. Es

planadikatu 23.
Valokuva- albumeja, 

Näköala-kortteja ja  -album. Halvalla,

gettojen, 
3(ronometerien

ynnä hienompien

präsisiooni 
koneitten

korjaus ve rk a a
Taatusti hyvä työ.

Utuinen varasto hyvin tarkisteltuja

Seinä- ja Taskukelloja
Kellonperiä y. m.

C. U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skilnaden

Telef. 37 12.

Teosooffoei? 
Kirjasto

{Judei)n>aai)isatu 25.
Avoinna tiistaisin ja  lauvantaisin 

k:lo V2 7— 8 j .  pp.

Harald Wasastjernan

KUKKAKAUPPA

Tel. 18 49.
Erottaja 4.

Lopijjiti.
Koko varasto  25 % alen

nuksella.
JNtatvina tOeckman,

Mikonkatu n:o 13.

K r. R A  U T I  0 N
Jalkineliike

Kallion 3 linja N:o 1.
Valmiita naisten-, miesten ja lasten jal
kineita. Tilaukset tehdään joutuin koh
tuullista maksua vastaan.

Työ taattua.
Kr. Rautio. 3 linja N;o 1

V. W . H OLM BERG .
Lakki-, Vaski- ja Levy- 

seppä-Tehdas,
Helsinki, Ludvikinkatu 5.

1:ma Ruis- 
Lesty- 
Vehnä-

Jauhoja
hyvissä uusissa säkeissä. Myy 
ehdottomasti hnokelmmalla tukut
tain.

Osakeyhtiö Agros
Helsinki —  Pietari.

Valmistaa ja korjaa kaikenlaatuisia 
hienoimpia ja yksinkertaisimpia

Lakki-, vaski-, n>essinki-, sinkki
ja raufalevyfeoksia.

{■ (Ludvikinkatu 5. Telef. 2121.

Osakeyhtiö
a

At

S<P

Ludvikinkatu 5. Telefooni 173a.

| Suosittaa hyvin tunnettuja, Kauppa- ja 
A Teollisuusnäyttelyssä Lyypekissä

palkittuja

Ruokaleipiään

A
A
A
A
A
A
A
A

niinkuin:

Hapanleipää, Maistettua ja Maustamatonta 
ruokaleipää ja  leipomon erityis- 

tuotteita:
jfertysu- ja kate-, ruoka- ja näkkileipää.

Kaikki tuoretta, mureata ja hyvinma- 
kuista. Nopea suoritus. Hintaluettelu 

annetaan pyydettäessä.

v*

e

e

s<1/«e
«
$

V ,

H. Tuupaisen 
J a lk in e liik e

Fredrikinkatu 45. Tel. 23 99.
Alituinen runsas ja hyvin lajiteltu varasto naisten, miesten 

ja  lasten jalkineita sekä kalossia. Hinnat kohtuulliset, työ taattua. 
Tilaukset suoritetaan joutuin. Varastossa löytyy sekä koti- että 
ulkomaalaisia jalkineita useaa eri lajia. Suutariliikkeen yhteydessä 
on nahkakauppa.

H. TU U P A IN E N . 45 Fredrikinkatu 45.

Arvoisa
kansalainen!
Raittiuden ystävien äänenkan

nattaja „K y lv ä jä “  ilmoittaa täten 
tilattavaksi viidennen vuosiker
tansa.

Jokaisen aikaansa seuraavan kan
salaisen olisi tilattava „K yIväjä“ , 
joka  ajaessaan tarmokkaasti rait- 
tiusaatetta, käsittelee samalla mui
takin tärkeitä kysymyksiä.

K ylväjä ilmestyy tänä vuonna 
a) viikkopainoksena ja  b) kuukausi- 
painoksena. Kuukausipainos ei ole 
erityinen lehti, vaan on se samalla 
joku viikkonumero ja  leviää siis 
sangen suurena painoksena. Tästä 
syystä on Kylväjän kuukausi- 
painos mitä edullisin ilm oitus
lehti.

Tilaushinnat:
Postissa maksaa Kylväjän viik- 

kopainos koko vuodelta 4 mk., puo
lelta vuodelta 2 mk. ja  kuukau
delta 40 penniä. Postin kautta ti
lattuna lähetetään lehti ristisi
teessä tilaajalle. Suoraan toimi
tukselta tilattuna ovat hinnat ja  
lähetystapa sama.

Venäjälle voi Kylväjän tilata 
suoraan toimitukselta ja  maksaa 
koko v. k. 2 ruplaa, puoli v. k. 1 
ruplan.

Am erikassa on Kylväjän pää- 
asiamiehenä Mr Alex. Pantti,
L. Box 202, Ishpeming, Mich., 
jonka kautta tilattuna Kylväjä koko 
v. k. maksaa ainoastaan 1 dolla
rin, puoli v. k. 50 senttiä.

Asiamiehet kaikkialla lähettä
vät tilauksensa suoraan toimituk
selle ja  tilauksen ohella tilaajain 
osoiteluettelon, jolloin lehdet lähe
tetään ristisiteessä suoraan tilaa
jille. Asiamiehet pääsevät näin kai
kista jakopuuhista, mutta saavat 
kuitenkin vetää tilausrahoista vii
dennen osan palkkiokseen.

Huom.! Kylväjän kuukauspai- 
nosta ei jaeta erittäin muille kuin 
meidän paikallisyhdistystemme jä 
senille.

Yhdistysten jäsenet tekevät luon
nollisesti yksityiset tilauksensa ai
noastaan yhdistysten välityksellä.

Tilausosoite: »Kylväjän" toi
mitus, Helsinki.

PÄTKÄ
-vs

TAPATURMA-VAKUUTUS OSAKEYHTIÖ.
Helsingissä Pääkonttori Unioninkatu 25 
antaa tapaturmavakuutuksia edullisim
milla ehdoilla.............................................. FENNIA PALOVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ, Pääkonttori Hei

singissä, Unioninkatu 25. Asiamiehiä kaikissa kaupungeissa sekä 
maaseuduilla, e  e  a e a a a a o e e e e a a e e e e e e

Vakuutus-Osakeyhtiö JCÄ1*EVÄ.^S 
i i i i i i i i  Yleinen Kansanvakuutus s»»i§»§»

a

5S ilman lääkärintapkasfusfa. —
U u s i v a k u u t u s m u o t o  S u o m e s s a .

Osallisuus yhtiön voittoon.
Toimekkaat, hyvillä suosituksilla varustetut asiamiehet ilmoittautukoot yhtiän 

pääkonttorissa Erottajankatu 2.

UUSI AIKA
On tilattavana jokaisessa maamme postitoimistossa ja asiamiestemme luona.
Helsingissä otetaan tilauksia vas

taan, paitsi lehden konttorissa,
Laurentin Sanomalehtimyymälässä,

H. Tuupaisen Jalkineliikkeessä, Fred
rikinkatu IV:o 45 ja

Kr. Raution Jalkineliikkeessä Kallion, 
3 linja Rko I.

irtonumeroita myydään 
liikkeissä.
Tilaushinta: , vuosikerta Smk 4: 55 

2 n „ 2: 55 
Kuukaudelta .  — : 58

Huomaa! Tampereella otetaan tilauksia vastaan 
Herra E. Lyytikäisen kirjakaupassa.

Vaasassa Herra K. Montinin kirjakaupassa.
Porissa Herra Gust. RoneIius’en kirjakaupassa. 
Pietarissa Herra I. Palmgrenin kirjakaupassa Iso Tallik. 8.

Helsingissä 1901. Hufvudstadsbladetin Uusi Kirjapaino.



K »  5.
JkltnUnnui 2 p. 1901.

Toim isto ja  konttori;

Fabianinkatu 13. Tel. 3430 .
Avoinna k:lo 12—2 ja  6—8.

T o im it ta ja t :
Pekka Ervast Jean Boldt
Tavataan toimistossa k:lo 1— 2.

Tilaushinta:
7i vk............................. Smk 4-SS
V2 • ........................... »
ku u kau d elta ............... „ —:58

llmoltushlnta: 20 p. petiittiriviltä.
Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 

alennusta.
Irtonumero: 10 p.

Synnyinmaa.
Suroisena istun sopessani ja ajat- 

telen synnyinmaatani.
Kuinka korkealla voisitkaan olla, 

kuinka ylevä sivistyksesi! Jos me, 
lapsesi, rakastaisimme sinua enem
män sydämellä kuin suulla.

Mutta sinä et omista tosi rakka
uttamme. Ja siksi sinä riudut.

Kuin ahdilla kätköissään, on sinulla 
mittaamattomia aarteita, voimia, 
jotka odottavat herätystä elämän 
anteliaiksi sadoiksi. Sinä kutsut 
meitä, omia lapsiasi, työhön noita 
satoja varten. Mutta me ummis
tamme korvamme kutsullesi.

On kuin vanhassa vertauksessa: 
meillä on kaikilla oma esteemme.

Ja meillä on esteemme siksi, että 
sielumme kielet eivät ole viritetyt 
sopusointuun suuren sydämesi kanssa.

Sinä puhut meille sielusi hehku- 
vata kieltä. Me vastaamme sinulle 
kuluneitten aivojen kylmyydellä, 
epäilyksillä.

Niin olemme sinua kiduttaneet, 
vuosi vuodelta.

Ja aarteesi yhä lepäävät kätkössä 
ja  vuottavat satosi ovat jääneet 
siemeneensä.

Sinä pyysit meitä holhomaan 
heikompia lapsiasi. Sinä pyysit meitä 
pitämään sisarusrakkauden keske
nämme ja  olemaan avuksi toisillem
me.

Vaan me, voimalliset, olemme 
rakentaneet tulevaisuutemme avut
tomien veljiemme ja  sisariemme 
kyynelille ja  heidän alennukselleen.

Niin, äiti, kaikuu vaikerrus kautta 
maasi.

Mutta me vain kylmenemme.
Halla vahingoittaa sinua, Synnyin 

maa, enemmän kuin ulkonaiset myrs
kyt. Mitä niistä huolisit, jos vaan 
valkeuden tulet leimuaisi majoissasi 
ja  lastesi sieluissa.

Sinä suret, Synnyinmaa, ja  syytä 
on sinun surra.

Kyynelet silmissäsi jäätyvät, en
nen kuin lapsesi lähestyvät niitä 
pyyhkimään pois.

Jean Boldt.

Ote eräästä kir
jeestä.

Nyt ymmärrän Jesuksen sanat: 
..tulkaat luokseni te kaikki, jotka 
olette raskautetut!“ Nyt ymmärrän, 
että Hän todella meidät vapauttaa, 
jokaisen meistä, olkoon hänellä mi
tä suruja tai huolia tahansa. Itses
tämme meidän vaan tulee luopua.

Sen Kristuksen totuuden, jonka 
näin ja  johon nyt uskon, tahdon 
Teille lyhyesti lausua näin:

Jumala on minun Isäni. Isä mi
nua rakastaa. Tavallisesti joku tai 
jotkut ihmisetkin mua rakastavat, 
mutta ei se välttämätöntä ole. Ju
mala minua rakastaa. Ja Hän ra
kastaa minua enemmän kuin kukaan 
ihminen sitä saattaa tehdä. Hänen 
rakkautensa pitää olla minun elä
mäni.

Isä on minut maailmaan lähettä
nyt. Hänen tahdostaan olen tänne 
tullut. Mikä siis minun tehtäväni 
on? Eli mikään muu, kuin Isän 
tahdon täyttäminen. Mutta mikä on 
Isän tahto, kuinka voin sen tietää? 
Isä on pannut sen minun sydä
meeni, Hän on pannut sen minun 
järkeeni, Hän on pannut sen minun 
omaan tuntooni, ja  Kristus, joka 
oli sen täyttänyt, on sen julki lau
sunut. Se Isän tahto selviää jtfka 
ihmiselle, joka ajattelee ja  pyrkii 
totuuteen, sillä koko elämän on Isä 
niin asettanut, että se koettaa sel
vittää ihmiselle Hänen tahtonsa. 
Mntta me saatamme olla toisillem
me avuksi neuvomalla toisiamme, 
niinkuin esim. Kristus teki, joka 
täydellisimmin täytti Isän tahdon 
ja  sentähden myös puhtaimmin on

sen julki lausunut. Hänen mukaan 
siis saatamme Isän tahdon lausua, 
kun sen yksinkertaisimmin ja  sel
vimmin tahdomme lausua.

Mikä on siis Isän tahto? Hänen 
tahtonsa on, että tunnustan olevani 
Jumalan poika (Isän lapsi), jonka 
ainoa velvollisuus on totella Isään
sä. Hänen tahtonsa on, että Ju
malan valtakunta perustetaan maan 
päällä; Jumalan valtakunta on rau
ha ja  ilo ihmisten sydämissä, minun 
omassa ja  muitten. Jumalan näky
väinen valtakunta on siinä, missä 
kaikki ihmiset ovat veljiä, rakasta
vat toisiaan ja elävät rauhassa kes
kenään. Minun tulee olla Jumalan 
näkyväisen ja  näkymättömän valta
kunnan omistaja, vaikk’ei kukaan 
muu sitä olisi. Minun sydämessäni 
tulee olla Jumalan valtakunta ja  
minun tulee niin elää, että ihmiset 
sen näkevät.

Kuinka saatan tämän Isän tah
don täyttää? Kuinka saatan olla 
kaikkien ihmisten veli ja  elää niin, 
etten herätä pahennusta, vaan rak
kautta? Itsestäni en mitään taida, 
mutta Jumala kaiken taitaa: minun 
tulee olla Hänen välikappaleensa, 
antaa Hänen toimia kauttani, siis 
elää niin, että Isä voi toimia kaut
tani. Siis minun tulee Kristuksen 
neuvojen mukaan alottaa tästä:

Niinkuin Hän ja  Hänen aposto
linsa ja  ensimäiset kristityt, en 
saa olla kenenkään herra —  sillä 
yksi on Herra ja Isä — . vaan 
kaikkien vertainen ja, jos ensimäi- 
nen tahdon olla, kaikkien palvelija. 
Tämä onmahdollista jos itse luon
nollisella tavavalla hankin elatuk
seni, se on ruumiillisella työllä. 
Toiseksi en saa tietää mistään pa
hasta, en tehdä mitään pahaa. Tä
mä on mahdollinen viiden käskyn 
avulla: minun tulee elää rauhassa 
kaikkien kanssa, en koskaan suut
tua enkä ketään sanoillani loukata 
— en mistään syystä, en opettaak
seni, en nuhdellakseni — ; minun 
tulee olla varoillani, etten anna 
aistillisuudelle perää, en ajatuksissa, 
en sanoissa, en töissä; minun ei 
pidä vannoman valaa eikä edes 
pyhästi lupaaman mitään tulevai
suuden suhteen, koska se ei ole 
vallassani, vaan minun tulee tyytyä 
yksinkertaisesti myöntämään tai kiel
tämään; minun ei tule asettua pa
hojen ihmisten tuomariksi —  sillä 
kosto on Herran — , vaan minun 
tulee olla pahaa vastustamatta, ja  
sentähden sekä siitä syystä, ett’en 
saata tehdä mitään pahaa, minun 
ei pidä mennä viattomia veljiä tap
pamaan, vaan rakastaa muukalaisia 
niinkuin omaisiani. Ja kolmanneksi 
minun tulee leiviskäni mukaan ju
listaa veljilleni käsittämäni totuus.

Jesus on täten antanut meille 
aivan ihanteellisen elämän avaimen, 
elämän, joka on rakkautta ja to
tuutta, valoa ja  lämpöä syntymästä 
kuolemaan asti. Isä on rakkaus, 
itseni kieltävä rakkaus minussa 
on Isä. Ja Isä on ääretön, Hänen 
rakkautensa on pohjaton, sentähden 
ei minun kehitykseni koskaan saata 
päättyä, vaan jatkuu ijankaikkisesti 
täydellisyydestä täydellisyyteen —

E . 1896.

Macaulay’n ennustus.

Eräässä kirjeessään vuodelta 1857, 
joka on lähetettiin muutamalle amerik
kalaiselle ja  jonka belgialainen natio- 
n aaliekonoomi Emile de Laveleye on 
j  ulaissut, kirjoitti kuuluisa englanti
lainen historioitsija Macaulay:

„On koittava päivä, New-Yorkin 
valtiossa, jolloin rahvas puolen aami
aisen jälkeen ja puolta päivällistä 
odottaessaan on valitseva lainsäätä
jänsä. Onko mahdollista vähääkään 
epäillä, minkämoisia lainsäätäjiä tul
laan valitsemaan? Toiselta puolen 
meillä on valtiomies, joka saarnaa 
kärsivällisyyttä, saavutettujen oikeuk
sien kunnioittamista ja  uskollisuutta 
asiain yleistä tilaa kohtaan; —  toi
selta puolen kansanyllyttäjä, joka de- 
klamoipi kapitalistein ja koronkisku
rien tyranmutta vastaan, ja joka ky
syy, miksikä muutamat saavat juoda 
samppanjaa ja  ajaa vaunuissa, kun 
niin monelta rehelliseltä ihmiseltä 
puuttuu tarpeellinenkin. Kenen näistä 
kandidaateista luulette enemmän miel
lyttävän työmiestä, joka juuri on kuul
lut lastensa pyytävän leipää? Pahoin
pa pelkään, että silloin teette sem
moista, joka ehkäisee onnen palaa
mista. Silloin joko muudan Caesar 
tai Napoleon tarttuu hallituksen oh

jaksiin väkevällä kädellään —  taikka 
hävitetään 20:11a vuosisadalla tasa
valta samalla lailla kuin viidennellä 
vuosisadalla hävitettiin roomalainen, 
sillä erotuksella kuitenkin, että roo
malaisen valtakunnan hävittäjät, hun
nit ja  vandaalit, tulivat ulkoapäin, 
kun taas barbaareina tällä kertaa 
ovat teidän oman maanne lapset ja 
teidän laitoksienne tulokset".

Fakiirin viisas vastaus.

Meni muuden mies fakiirin luo ja 
teki hänelle seuraavat kysymykset:

1. Jos on olemassa Jumala, joka 
on kaikkidUa, niin näytä hänet mi
nulle. En ole häntä vielä missään 
nähnyt.

2. Kuinka ihminen voi vastata 
teoistaan, kun kaikki, mitä hän te
kee, alkuaan on Jumalasta, eikä ih
minen ilman Jumalan tahtoa mitään 
voi tehdä?

3. Kuinka Jumala saattaa ran
gaista perkelettä helvetin tulella, kun 
kerran tuli on perkeleen oma ele
mentti? Mitä tuli tuleen vaikuttaisi?

Fakiiri vaikeni hetkisen; sitten hän 
otti multakasan maasta ja heitti sen 
kysyjän kasvoihin.

Suuttuneena tämä riensi tuomarin 
luo kantelemaan.

Tuomari tuotti fakiirin ja  kysyi 
häneltä, miksikä hän oli viskannut 
multakasan kysyjän päähän sen si
jaan, että olisi kolmeen kysymykseen 
vastannut.

Fakiiri selitti: „ Siinäpä vastauk
seni olikin. Sillä ensiksi: hän näyt- 
täköön minulle tuntemansa tuskan ja 
minä tahdon näyttää hänelle Jumalan.

„ Toiseksi: Elleivät ihmiset ole
vastuunalaisia teoistaan, miksi hän 
syyttää minua?

„ Ja kolmanneksi: olen heittänyt 
multakasan hänen päähänsä. Koska 
ihmisen ruumis juuri on tomusta 
tehty, kuinka se saattaa tuntea kipua 
saman aineen kosketuksesta?"

Syyttäjä häpesi; mutta tuomari 
iloitsi fakiirin viisaasta vastauksesta 
ja antoi molempain lähteä.

(Theos. Wegioeiser).

E rä ille  työ vä e n  Hik- 
ke ese n  liittyneille.

Suokaa anteeksi jos minä tässä 
esitän Teille muutamia totuuden sa
noja ynnä neuvoja, jotka eivät voi 
oli Teille aivan mieluisia. Minä olen 
nimittäin tullut huomaamaan, että 
osa työväenliikkeeseen liittyneitä

elää yhtä rivasti ja  pahasti kun 
mikä maailmanmatti tahansa. Teille 
tämä on kirjoitettu. Te juotte, 
mässäätte, pelaatte, irstailette. Te 
olette nautinnonhimoisia. Te va- 
lehtelette, vihaatte, kadehditte, ah
nehditte. Te kiellätte Jumalan, sa
nalla sanoin kaikkiin mahdollisiin 
paheisiin olette Te taipuvaisia ja  
syyllisiä.

Mutta ajatelkaapa nyt, hyvät ys
tävät, mihin tämmöinen elämä kel- 
paa. Teidän tulee olla hyvänä esi
merkkinä muille, ja  protesteerata 
kaikkia huonoja tapoja vastaan. 
Mitäpäs näyttää esim. kun Teistä 
joku vetelehtii kapakassa juopu
neena, liassa sisältä ja  päältä, ja  
joku sanoo: — Ahaa! Vai sem
moinen se onkin se maailman pa
rantaja!

Sitte älkää olko niin irstaita sillä 
ei siitäkään mitään onnea ja  hyvää 
seuraa. Ettekö ole lukenut Tois
toilta, että sukuvietti on ihmisessä 
ainoastaan suvun lisäämistä varten 
eikä nautintoa, että hillitsemätöin 
himojensa tyydyttäminen tekee ih
misestä ehdottomasti himojensaoijan, 
joka on itse onnettomuuksien on
nettomuus. Mutta ei siinä kyllin 
että ihminen näin itsensä kanssa 
kimpastelee. Mikä ääretön paljous 
onk aanseurannut itsemurhia ja  mur
hia ym. julmuuksia, juuri hillitse
mättömän sukuvietin, irstaisuuden 
takia maailmassa kaikkina aikoina. 
Niin että kyllä olisi siunattu asia, 
jos edes Te hillitsisitte itseänne tässä 
suhteessa, s. 0. eläisitte siveellistä, 
inhimillistä elämää ette’tte opettais- 
sanne turmelisi vielä oppilaitanne.

Sitte älkää olko niin valheellisia 
ja  vihamielisiä, niin kateellisia ja  
ahneita —  Teidän ohjelmaanne 
kuuluu: Vapaus, veljeys, yhden ar
voisuus —  jaloja käsitteitä todella
kin. Mutta kuinkas se on veljey
den kanssa kun Te itse olette ää
rimmäisen itsekkäitä, kadehtijoita, 
riistätte toisiltanne asemia. Kuin
kas se on veljeyden laita kun Te 
itse vain vihaatte toisianne ettekä 
rakasta, joka olisi veljyydeu ydin. 
Armotta Te potkitte huoneestanne 
ulos vaikkapa parhaan ystävänne 
jos vain pienikin erimielisyys syn
tyy välillänne, vieläpä kiroottekin 
jälkeen. Kuinkas se on yhdenar- 
voisuuden kanssa kuu Teistä jokai
nen huutaa täyttä kitaa: —  Minä 
se olen, joka _jäätä“ pidän. — 
Kuinkas se on sen kapitalismin 
poistamisen laita kun Te itse olette 
ahneita kuin ahmat. Yrityksenne 
ja toimenne perustatte kilpailuun ja  
omaan hyötyyn, kuten kapitalistit
kin. Kuinkas Te voitte ajaa niin 
ylevää totuuden asiaa kuin sosialis
mikin on. kun Te itse olette val
heellisia ja  viekkaita kuin ketut: 
toista puhutte, toista ajattelette; 
takanapäin nauratte partanne sa
noen : sainpas taas niin ja  niin monta

pöllöä uskoteltua liittooni vaikk’ei 
asia lähestulkaankaan niin ole kuin 
minä sen esitin. Mutta heretkää- 
hän, hyvät ystävät, moisesta nau- 
rettavaisuudesta.

Sitte kerrassaan raakaa, järje- 
töintä ja  hävytöintä on kieltää Ju
malaa. Mitenkäs Te muutamat tur
meltuneet olennot kehtaattekin luu
lotella olevanne jonkinlaisia yliih- 
misiä, joiden henki ei muka kaipaa 
samaa ravintoa kuin toisten. Ja 
sitä paitsi ettehän Te itsekään to
dellisuudessa ole vapaita Jumala-ja 
uskonto-käsitteistä. Teidät vain tuo 
paha materialistinen (aineellinen) 
maailman katsomus on johtanut siihen 
jäljettömään valheluuloon, että muka 
mitään uskoja ja  Jumalaa ei ole eikä 
tarvitse. Mutta kyllä niitä vain on 
ja  tarvitsee, sillä ne sittenkin ih- 
mishengelle siivet antaa, ilman niitä 
olisimme eläimiä. Ja kyllä Tekin 
niihin uskotte vaikka tosin vaisto
maisesti. Katsokaapa vain kuinka 
tuommoinen yksinkertainen työmies 
jumaloipi eturivinmiestä, uskoo hä
nestä jotain semmoista, jota ei vielä 
ole ilmennyt. Eturivinmies taas us
koo ja  jumaloipi häntä ylempää, 
tämä taas uskoo ja  jumaloipi ei 
mitään, joka onkin jo  melkein jär
jettömyys, paljas matemaattinen pis
te koko mies, ja  sitä Te sitte seu- 
raatte, muu on Teistä roskaa vain.

En ymmärrä kuinka Te jotka 
esiinnytte niin kaikkitietävinä, voit
tekin siihen määrin so’aistua, että 
kiellätte semmoista, joka kuitenkin, 1 
kaikista kielloista huolimatta, väl- 
kehtii jokaisen ihmisen aivoissa —  
myös Teidänkin. Ettehän Te, enem
män kuin kukaan muu järkevä ih
minen, voi olla ihmettelemättä tä
män maailman kokoonpanoa ja  jär
jestystä. Täytyyhän Teidänkin pa
kostakin nähdä kaikkialla ympäril
länne ihmeitä, joita ei Teidän rajoi
tettu, pimiä järkenne kykene ratkaise
maan. Näitte auringon, kuita, tähtiä, 
niiden liikuutoa, elämää ja  kehitystä 
maalla ja  meressä —  ainetta 
ja  voimaa. Huomaatte vielä järjes
tystä ja  tarkoitusta tässä kaikessa 
—  siis älyä, joka johtaa tätä kaik
kea. —  No onkos tämä mitään ros
kaa? kysyn minä. —  Eipä olekaan, 
vaan on se osa maailman kaikke
utta, ja, itse Hän, maailman sielu, 
äly, Jumala, joka kaikkia synnyt
tää, jäljestää ja  liikuttaa, josta 
kaikki kotoisin on ja  johon kaikki 
jälleen palajaa —  ja  johon. Te 
ette tahdo uskoa. —  Mutta vielä
kin minä sanon, että Te vaistomai
sesti uskotte ja  todistatte aivan sa- 
mallaista jumalaa kuin minäkin 
Iässä. Te sanotte esim. itsellänne 
olevan älyä, luomiskykyä, järjestystä, 
tarkoitusta ym. jumalan töihin vi
vahtavaa, mikä onkin tosi. Mutta 
minun täytyy taaskin huomauttaa, 
että eiköhän ole liian itsekästä, tyh
mää olettaa, että ainoastaan se osa

ainetta, josta Teidän aivonne ovat 
muodostetut, kykenisi älyä synnyt
tämään. Eikö tuossa yhteisessä, 
kaikkialla olevassa aineessa, josta 
ihminen on, ole yhtä soveliaasta ai
nesta luomaan ajatuksia, kuin tuo 
vähäinen määrä harmaata, fosforin- 
sekaista ydintä, joka muodostaa ai
vojemme älyllisen osan? kysyy t:ri 
Gibier. Onpa kyllä, ja  se on juuri 
aina tuo sama jumala, joka kaikki
alla on ja  vaikuttaa — jonka te 
siis täten vaistomaisesti todistatte. 
—  Luulen, että Teissäkin kun olette 
kyniksenne rypeneet loassa —  herää 
n. s. todellinen jumalan kaipuu, joka 
nykyään huokuu kun lämmin, eloisa 
kevätaurinko yli koko turmeltuneen 
maailman.

Suokaa anteeksi, hyvät ystävät, 
jos minä olen tässä käyttänyt hiu
kan suoraa kieltä Teitä kohtaan. 
Vaan enpä ole juuri muutakaan 
voinut tehdä, sillä minä uskon että 
maailmanparantajien tulee myöskin 
itse pyrkiä perinpohjaiseen parem
muuteen ja  koittaa itse elämässä to
teuttaa sen, mitä toisille opetta
vat —  ja  soisin että Te tekisitte 
samoin: eläisitte sanojenne ja  oman
tuntonne mukaan. Silloin työnne 
tulisi pysyväisempää: eikä aate tu
lisi häväistyksi ja  liatuksi kuten 
nyt.

Tehkää siis perinpohjainen pa
rannus. Puhdistakaa itsenne sisältä 
ja  päältä. Sielunne peskää puhtailla 
karkeilla, siveellisillä ajatuksilla ja 
mielipiteillä, niin ettei likainen fant- 
tasiia koko elämänne juoksua har
haan veisi, vain suurten mestarien 
(Buddan, Sakrateen, Kristuksen, 
y. m.) kunniakkaille jälille joh
taisi, Silloin Teitä täytyy kunni
oittaa jokainen vastustajannekin.

Ettette tulisi väärään käsitykseen 
minusta, tahdon lopuksi mainita, 
että en minä Teidän vastustajanne ole 
ja yläluokan puolustaja. Ei, kyllä 
minä tiedän että vaikkakin Te juotte, 
mässäätte, irstailette, niin Te kui
tenkin puolustatte sorretuita parem
min kuin yläluokka tavallisesti, ja 
kun suuri osa yläluokasta juopi, mäs
sää irstailee samoin, vieläpä suurine 
rahaineen kauheimminkin —  niin 
kuinkas heitä puolustaisin ja  Teitä 
vastustaisin. Ja kyllä minä tiedän ja  
myönnän, että Teidän aatteenne, so
sialismi, on korkea aate, vaikka Te, 
osa sen ajajista matelettekin mata
lalla, tomussa. Sosialismi on tu
los kristinuskosta y. m. uskonnoista 
yhteiskunnallisesti toimitettuna, ja  
sen minä kerrassaan hyväksyn, vie
läpä pidän välttämättömänä sen aja
misen. — Sillä maailman täytyy 
muuttua jonkunmoiseen sosiaaliseen 
suuntaan ennen kuin siinä voidaan 
ryhtyä kaikkein korkeimpia ihmis
kunnan perimmäisiä henkisiä oppeja , 
joita minä harrastan, levittämään ja 
opettamaan.

—  4 —

Ja elämän ymmärrys, Jeesuksen Kristuksen henki
lössä, ilmaisi itsensä lihassa, ja  me ymmärsimme sen mer
kityksen siten, että ymmärryksen poika, ihminen lihassa, on 
omasyntyinen Isästä, elämän alkuperästä.

Jeesuksen oppi on täydellinen ja  totinen usko, sillä 
sittenkuin Jeesus on tämän opin täyttänyt, me olemme ym 
märtäneet uuden uskon vanhan asemesta. Mooses on anta
nut lain, mutta totisen uskon me olemme ymmärtäneet Jee
sukselta Kristukselta.

Jumalaa ei ole kukaan nähnyt eikä koskaan näe, aino
astaan poika, se, joka on Isässä, on osoittanut elämän tien.

LEO TOLSTOI.

EVANKELIUMI.

ENSIMÄINEN LUKU.

Jumalan poika.

Ihminen, jumalan poika, on voimaton lihassa ja  vapaa hengessä.

Jeesuksen Kristuksen syntyminen tapahtui näin:
Hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille. Mutta en

nenkuin he alkoivat elää niinkuin mies ja  vaimo, tuli ilmi 
että Maria oli raskaana. Kun Joosef oli hyvä mies eikä 
tahtonut häntä häväistä, otti hän hänet vaimokseen, mutta 
ei kajonnut Mariaan ennenkuin tämä oli synnyttänyt esi- 
koisensa ja  pannut tämän nimeksi Jeesus.

Poika kasvoi jo  miehistyi, ja  oli ikäisiään järkevämpi.
Jo oli Jeesus täyttänyt 12 vuotta, kun Maria ja  Joo

sef kerran menivät juhlalle Jerusalemiin sekä ottivat pojan 
mukaansa. Juhlan päätyttyä he läksivät kotiin ja  unohti
vat pojan. Kun he sen sitten muistivat, ajattelivat he, että 
poika oli muiden lasten seurassa lähtenyt, ja  kyselivät häntä 
kulkijoilta. Poikaa ei näkynyt missään ja  he palasivat 
häntä hakemaan Jerusalemiin. Ja jo  kolmantena päivänä 
he löysivät pojan kirkosta istumassa opettajien seurassa ja  
kyselemässä ja'kuuntelemassa. Kaikka kummastelivat hä-
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jtetmikmra 2 p. 1901 Uusi JUka. Jf:o 5.
Ajakaa Te siis vaan aatottanne, 

ja  minusta nähden vaikka vielä räi- 
keästikin kunhan se vain tapahtuu 
puhtaista motiivesta, syistä, todelli
sesta halusta tehdä hyvää, auttaa 
heikompaansa, eikä itse päästäkseen 
loistoon: joka on halpamaista.

Jakakaa Te työt ja  saaliit niin 
tasaisesti kuin voitte, sillä keliäpä 
täällä mitään omaa on, kaikkihan 
se on Jumalalta saatna yhteistä ai
netta, voimaa ja  älyä, kukapa se 
todellisuudessa enemmän tarvitsee 
kuin mikä välttämättömiin elintar
peisiin kuuluu, keliäpä on oikeus 
laiskuuteen, toisten hartioilla ratsas
tamiseen.

Ajakaa Te pois kapakat ja  port
tolat, huono, valheellinen kirjallisuus 
ja  taide ja  tiede turmelemasta ih
misiä; pois satumaisen komeat kri
stallipalatsit ja  myymälät kaupun
geista, sillä niistä ei voi olla hyö
tyä kaikille ihmisille; enemmän hyö
dyllistä työtä, vähemmän ylellisyys- 
tarpeihin kuuluvaa työtä —  Te 
vaatikaa.

Opettakaa tälle elämään kyl
lästyneelle ihmiskunnalle, että kor
kein onni saavutetaan ei nautinnoilla 
vain itsensäkieltämisellä ja  että pa
ras elämän muoto, minkä ihminen 
voipi saavuttaa tässä elämässä, on 
siinä että koettaa tehdä parannuk
sia itsessään ja  aina hyvää, ja  ra
kastaa Jumalan ja  lähimmäistä.

Opettakaa Te köyhillekin (va
roiksi), etfeivät he pyri rikastu
maan päästäkseen vain elämään 
yläluokan tavoin ylellisyydessä, joka 
kyllä näkyy viehättävän, vain että 
he tyytyvät semmoiseen parannet
tuun elämään, mikä on mahdollista 
saavuttaa jokaiselle ihmiselle maail
massa. —  Tietoja, tosi sivistystä, 
hyviä tapoja Te hankkikaa samalla 
kun leipääkin köyhille rankoille.

Ja vihdoin: antakaa ihmiselle kai
ken perustus —  usko Jumalaan ta
kaisin, jonka olette heiltä riistäneet, 
ja  se ravitsee, onnellistuttaa ja  vii- 
sastuttaa ihmisiä tuhannesti enem
män kuin kaiken maailman mate
matiikat ja  materialistiset viisaste
lut yhteensä. —  Kas näin Te teh
kää. näin Te ajakaa aatettanne.

J . V. V— s.

oli viime sunnuntaina 4:s vuosiko
kouksensa kirjastohuoneessa, Uuden
maankadun 25:ssä. Avauspuheessaan 
lausui johtokunnan puheenjohtaja, 
kamreeri H. Hellner muun muassa:

»Tuskin yksikään vuosisata on 
edelläkävijältään perinyt niin paljon 
mahdollisuuksia hyvään ja  pahaan 
kuin kahdeskymmenes. Mullistuksia 
on epäilemättä tapahtuva kaikilla 
aloilla. Mikä nyt pidetään parhaim
pana, on väistyvä ajanmukaisem
man tieltä, sekä taiteessa, tieteessä 
ja  teollisuudessa että etenkin yh
teiskunnallisilla, valtiollisilla ja  us
konnollisilla aloilla.

„Ja me, jotka olemme eläneet 
19:llä vuosisadalla, me olemme ol
leet mukana muodostamassa niitä 
syitä, jotka aikoinaan synnyttävät 
20:nen vuosisadan seuraukset ja  
tapahtumat. Mitä olemme tehneet, 
ajatelleet, ikävöineet ja  toivoneet 
on ollut siemen, luonnonvoima, 
joka varmasti ennemmin tai myö
hemmin on kantava hedelmän la
jinsa mukaisen tulevaksi hyväksi 
tai vahingoksi. Niin, 19: neu vuo

sisadan aatteet, tunteet ja intoisim- 
mat toiveet tulevat loistamaan hen
gen majakkoina ja  näyttämään 
tietä niille toiminnan miehille, jotka 
20:llä vuosisadalla esiintyvät oloja 
muodostelemaan. Nämä aatteet ei
vät meidän aikanamme ole voineet 
toteutua, koska kukin suuri aatos 
tuskin yhden ihmiselämän kuluessa 
ehtii kehittyä ensimäisestä neronlei
mauksesta yksityiskohtiaan myöten 
selväksi ja  toimintaan vieväksi aja
tukseksi. Mutta kun kysymystä 
on osaksi ratkaistu, jatkaa ratkai
semista perästäpäin jokn toinen, 
jolla on tarpeelliset edellytykset. Vih
doin alkuperäinen kipinä on kasva
nut johtotähdeksi, joka innostuttaa 
ihmisiä aatteen toteuttamiseen yh
teiskunnan ja  maailman hyväksi.

»Ideallisti käypi aina edellä, 
hiljaisena, vaatimattomana, ja  muo
dostelee vaivalla mielikuvituksessaan 
luomaansa ihannekuvaa. Sitten roh
keampi ja  siihen kykenevämpi toi- 
minnanmies omistaa atteen ja  koet
taa innostuksella toteuttaa ihan
netta.

»Luottaen tähän syysuhteen luon
nonlakiin saatamme siis toivoa pa
rasta tulevaisuudesta. Kuinka syn
kältä se näyttää, on vahva uskoni, 
ettei vaikeus kauvar kestä, kun 
me ihmiset vain teemme kaiken 
voitavamme ajatuksillamme ja  toi
veillamme edistääksemmo hyvän 
voittoa."

Avauspuheen jälkeen piti yliop
pilas Vik esitelmän »uskosta, filo
sofiasta ja  teosofiasta", jossa lausui 
mielipiteenään, että materialismi on 
lähin tulevaisuuden uskonto, kun 
kirkkojen valta on murtunut; teo
sofia on toistaiseksi harvoille ajat- 
televille.

Tämän perästä luettiin vuosiker
tomus; kirjastossa on 599 nidosta; 
515 lainaa on vnoden kuluessa 
tehty; tuloja on ollut yhteensä 
1,174 mk. 26 p:iä, menoja 836 mk. 
Joka torstaiilta (paitsi kesän aikana) 
on kirjastossa pidetty esitelmiä tai 
keskusteltu teosoofisista aineista. 
Näissä torstai-iltamissa on välistä 
ollut läsnä lukuisakin yleisö, joka 
mielenkiinnolla on esitelmiä tai kes
kusteluja seurannut. Lainoja var
ten on kirjasto ollut avoinna joka 
tiistai-ja lauvantai- ilta klo. 1fe7— 8.

Kokouksen lopetti hra Pekka Er- 
vast tilapäisellä puheella teosoofi- 
sen liikkeen suhteesta muihin ai
kamme virtauksiin.

P . E.

Uusi Savo
julkaistuaan Uuden Ajan tilausilmoi- 
tuksen sanoo: kun meillä niin pal
jon luetaan n. s. jokapäiväisiä leh
tiä, ei ole ollenkaan liikaa, jos yksi 
tämmöinen n. s. sunnuntailehti saisi 
runsaasti lukijoita, päinvastoin olisi 
se tarpeellista ja  hyödyllistä tänä 
alueellisuuden aikana kohota vähän 
korkeammalle jokapäiväistä näkö
piiriä. »Uudessa Ajassa* ilmesty
neitä kirjoituksia lukee todellisella 
mielen kunnolla ja  ansaitsevat ne 
huomiota.

Uusi Kuvalehti sanoo Uudesta 
Ajasta: Sen ohjelma, uuden ajan 
henkisen herätyksen esittäminen on 
kylläkin arvokas ja  ansiokas. Tämä 
uusi lehti tahtoo täyttää sen ankon 
mikä meillä on, sillä todellakaan 
ei mikään lehdistämme ole ottanut 
ohjelmakseen ihmissydämen sisällis- 
ten ajatusten tulkitsemista.

Kaikuja Karjalasta  sanoo leh
destämme: -------------- on alkanut il
mestyä Helsingissä ja  johon kehoi- 
tamme nuorison tutustumaan. Pal
jon hyviä ja  kauneita aatteita vel- 
jellisyydestä ja rauhan sinnanksesta 
se tarjoaa.

Tien risteyksessä.
Uudelle Ajalle kirj. B H—G.

Siinä istui tienristeyksessä yksi
näinen mies. Hänen piirteensä oli
vat väsyneet. Otsa oli uurteissa ja 
silmä kuvasti kokonaista ajatusmaa
ilmaa. Ne olivat kummalliset nuo 
kasvot. Niissä ilmeni samalla san- 
karius kuin nöyryys ja epäilys. Suu
pielissä piili surua.

Yksinäinen mies istui vaipuneena 
syviin ajatuksiin, ja  mitä myöhem
mäksi aika kului, sitä syvem
mäksi uurtui poimu silmäkulmain 
välissä. Katseeseen hiipi jotakin 
epätoivonkaltaista. —  Hermostunut 
käsi pyyhkäsi äkkiä kyynelen. Koko 
ruumis vavahti kuin polttavassa tus
kassa. —  Niin vaipui hän taas aja
tuksiinsa.

Verkalleen luonteli toiselta suun
nalta toinen yksinäinen vaeltaja. 
Tämä oli astunut sitä polkua, jolla 
ruusut kasvavat ja  okaat haavoitta
vat. Sillä hänen silmänsä kertoivat 
raadellusta sydämestä. Ne eivät niin 
paljon puhuneet epäilyksistä kuin 
vertavuotavista sydämen haavoista. 
Hitain uupunein askelin hän läheni 
ristitietä ja  huomasi hänet, joka 
siellä istui otsa mietteissä. Tämä 
katsahti ylös. —  Äkkiä, kuin tai
kaiskun kautta, peittivät he toisil
taan kasvonsa sovinnaisuuden jäy
källä naamiolla, ja  tervehtivät kum
pikin. Ja he alkoivat puhella kes
kenään niinkuin puhellaan elämässä 
yleensä. Kaikesta, paitsi siitä, mikä 
eniten jännittää ajatuksia. Elämän 
naamiojuhla on erinomainen, siellä 
ei toistaan tunneta.

»Minne vie matkasi?" kysyi lo
pulta äsken saapunut kumppanil
taan. »Etsin totuutta", vastasi ajat
telija surumielisesti ja  viipyen. »En
tä sinä", lisäsi hän, »eikö ole si
nulla sama päämäärä?" —  Toinen 
katseli revittyjä käsiään ja  verisiä 
jalkojaan ja  loi sitten kylmähkön 
katseen kysyjään. »Minä etsin on
nea", sanoi hän hiljaa. »Uskon sen 
löytyvän, vaikka sitä tähän saakka 
turhaan olen etsinyt". Ja liekki, 
syttyi, sammui ja  syttyi taas hänen 
silmässään. —  Niin vaikeni kaikki.
— Mikä oli se tumma varjo, joka 
kylmän nsman lailla laskeusi noiden 
kahden väliin? Molemmat matka- 
miehet katselivat arastellen toisi
aan, olihan heillä tiet niin erilaiset.
—  Silloin oli, kuin olisi huokaus 
noussut suuresta, mykästä metsästä.

Äkkiä kuului taas askelia. Kol
mannelta suunnalta ilmestyi kolmas 
vaeltaja, tervehti ja  istahti lepää
mään. Hän pyyhki hien otsasta ja 
hymyili väsyneesti. »Huvittavaa ta
vata tovereita", sanoi hän. Äänessä 
oli kumma kaiku. Hikipisarat hel- 
meilivät lakkaamatta otsalle. Matka 
oli nähtävästi ollut rasittava. Hän 
näytti nupuneemmalta kuin toiset. 
Oli kuin itkua katseessa. Hän mnis- 
tntti ihmistä, joka on tullut hylä
tyksi, ihmistä, joka on kadottanut 
kotinsa ja  lohduttomana ja  kaikelle 
välinpitämättömänä astelee tietänsä. 
Ja sittenkin oli hänessä jotain huo
letonta.

Molemmat toiset, jotka hetken oli
vat istuneet äänettöminä, toivoivat

kumpikin hänessä saavansa aateto
verin itselleen. Hetkisen keskustel
tuaan sinne-tänne he kysyivät hä
neltä, mitä hän ajatteli teistä ja  
päämaalin saavuttamisesta. Puhu
tettu suuntasi haaveilevan katseensa 
kohti illastavaa aurinkoa, joka välk- 
kyili metsän tumman vilireäin pui
den välissä. »Kauneus, jota niin 
kauvan olen etsinyt", puhui hän 
puoliääneen, »salaa itseään minulta. 
Vaan uskollisesti tahdon edelleenkin 
pyrkiä. Eihän päämäärä enää voi 
olla kaukana". —  Tumma varjo 
henki taasen kylmän henkäyksensä. 
Ilma kävi koleaksi, syntyi painos
tava hiljaisuus. Viimeksi saapunut 
katsahti hämmästyneenä ja  kysy
vänä tovereihinsa. »Minne vie sit
ten teidän matkanne?" Molemmat 
vastasivat lyhyesti hänen kysymyk
seensä ja  nousivat mennäksensä. 
Heidän kasvonsa ilmaisivat välin
pitämättömyyttä, he olivat uudes
taan verhoutuneet jäykkään tees
kentelyyn, kun kylmästi jättivät toi
sillensa hyvästit. Ja he erosivat 
helpotaksen tunteella. Kukin kulki 
erityistä tietänsä kantaen omassa 
povessaan surunsa, toiveensa ja  py
rintönsä ja  valittaen yksinäisyyt
tään. Sillä eivät he ymmärtäneet 
toisiansa. — Mutta kuului kuin nyyh
kytystä jostain kaukaa. Kuului kuin 
itkua hiljaisessa, avarassa luonnossa.

* **

Oletko nähnyt lapsen itkevän it
sensä nukuksiin? Leppeänä laskee 
unetar hienon huntunsa sen yli, ja 
poissa ovat pikkusurut ja  mielipa
hat.

Vaeltaja, joka monien pitkien ja  
vaivaloisten vaellusten perästä nyt 
levähti raskaan matkansa päässä, 
ylhäällä tuntureilla, muistutti ih
meesti sellaista lasta. Missä olivat 
uurteet, joita aikojen kuluessa miet
teet ja  surut olivat otsaan piirtä
neet? Missä se epätoivoinen katse, 
jonka pimeys ja  toivottomuus oli 
synnyttänyt? Ne olivat poissa. 
Sillä lapsi ei ajattele. Kaukana sen 
keveästä maailmasta kaartavat aja
tusten raskaat pilvet. — Vaeltaja, 
josta oli tullut lapsi, katseli ihas
tellen aamunsarastusta tunturien 
himmeltelevällä lumella. Sillä yö 
oli väistynyt. Ja painava raskaus 
haihtunut. Vapauden tuulahdus ym
päröi häntä. Hän näki aamuaurin
gon siroittelevan kultaisia säteitänsä 
yli heräävän luonnon.

Silloin hän huomasi, ettei hän 
ollutkaan yksin. Niinkuin hänkin, 
hiljaa ja  vaieten, istui siellä kaksi 
muuta, ja  he katselivat kuin hal
tioissaan etäisen aamutaivaan sineä. 
He istuivat hartaina ja  rukouksessa. 
—  Heitä katsellessaan heltyivät yhä 
enemmän hänen leppyisät piirteensä. 
Hän muisti tienristeyksen kauvan 
sitten, missä kolme matkamiestä oli 
yhtynyt ja  eronnut. Ja hän hymyili 
kumman hymyilyn. Kuinka olivat
kaan muuttaneet! Niinkuin hän itse. 
He olivat samat kuin ennen ja  sa
malla he olivat toisia.

Hän meni heitä vastaan ojenne
tuin käsin. »Veljet", sanoi hän, ja  
äänensä värähti. Molemmat toiset 
katsahtivat ihmetellen häneen ja  toi
siinsa. Ja he muistivat. He ym
märsivät nyt. — Aäuettöminä sei
soivat he siinä ja  katselivat toisi
aan auringon hohteessa. He eivät 
voineet puhua. Sydämensä oli liian 
täynnä, täynnä katumusta ja  rak
kautta. He tunsivat olevansa yhtä, 
että heidän entinen »minänsä" oli 
kadonnut, se »rniuä", joka ei kos
kaan löydä eikä saavnta päämää
rää. He olivat kuitenkin kerran 
uskollisesti etsineet. Nyt he olivat 
lapsia Jumalan valtakunnassa. He

Evankeliumi,

Jeesuksen Kristuksen, jualanpojan, ilmoitus onnesta.

Johdatus.

Elämän ymmärrys.

Jeesuksen Kristuksen ilmoitus asettaa ulkonaisen jumalan sijaan 
elämän ymmärryksen.

Jeesuksen Kristuksen, jumalan pojan, ilmoitus onnesta.
Onnen ilmoitus on se, että kaikki ihmiset, uskoen ole

vansa jumalan poikia, saavat todellisen elämän.
Kaiken alkuperäksi tuli elämän ymmärrys. Elämän 

ymmärrys on jumala. Se tuli, Jeesuksen ilmoituksen mu
kaan, kaiken alkuperäksi.

Kaikki on syntynyt elämään tämän ymmärryksen 
kautta. Ja ilman sitä ei voi olla mitään eloa. Ymmärrys 
antaa todellisen elämän. Ymmärrys, se on totuuden valo. 
Ja valo paistaa pimydessä eikä pimeys voi sitä sammuttaa.

Todellinen valo on aina ollut maailmassa, ja  se valai
see jokaista maailmaan syntyvää ihmistä. Se oli maail
massa, ja  maailma oli olemassa vaan siitä syystä, että siinä 
oli ymmärryksen valo.

Mutta maailma ei huolinut siitä. Se tuli omaansa, 
mutta oma ei huolinut sitä.

Ainoastaan ne, jotka omistivat ymmärryksen, saattoivat 
tulla sen itsensä kaltaisiksi, siten että he uskoivat sen olen
toon. Ne, jotka uskoivat elämän olevan ymmärryksessä, 
eivät tulleet lihan vaan ymmärryksen lapsiksi.

olivat kokonaan toisia, uudesta syn
tyneitä. Ja synnytystuska oli ohitse.

»Kotoinen ilma taulahtaa ympä- 
pärilläni", sanoi se, joka kauneutta 
oli etsinyt, »enkä enää ole yksin. 
Tulkaa veljet! Päämäärä, autuus, 
kauneus, totuus kutsuu". —  Sanat
tomassa rakkaudessa syleilivät he 
toisiansa ja  yhdessä astuivat sitten 
käsi kädessä eteenpäin —  ylöspäin. 
He olivat löytäneet oikean tien. He 
olivat löytäneet päämäärän —  sen, 
jota ei käsitä ihmisajatus ja  johon 
eivät ylety ihmis tunteet.

T e r v e h d y s
työvä en  leaaf f erille.

Onnittelen seuraa nuorta 
Työväen teaatterin 
Sua ihailen kuin vuorta.
Joka kohoo pilvihin.
Alppivuoren huiput jylhät 
Ikilumet peittävät,
Vaan sen juurell’ vihan noipi 
Nurmet nuorteet vehreät.

Nurmi nostattaapi kukat 
Tuoksuvaiset hempeät,
Joista mettä ammentavat 
Mehiläiset lentävät.
Kerran taiteen nurmi tämä 
Tuoksukoon myös kukkien, 
Runouden mettä siitä 
Virtailkolion kansallen.

Tämä toiveen taimi nuori 
Mullassansa juurtukoon,
Vankka niinkuin Alppivuori 
Runko sille kasvakoon.
Taiteen tammi varttukohon. 
Laululintuni lempipuu. 
Sykähdelköön tulirinta 
Helkähdelköön kultasuu.

Laulanethan kansallesi 
Riemurinnoin raikkahin,
Toiveita sen mieliin laula 
Rohkeutta rintoihin 
Kajahtakoon kanteleesi 
Uusin kielin helkkyvin,
Tunnelmia tulisia 
Luokoon poveen tuhansin.

Aatteita sen kuvaellen 
Täyttyvine toiveineen.
Ihanteita esitellen 
Uhkuvine tunteineen 
Kerrot kaihot kansan tämän 
Maahan lyödyn, noussehen 
Kansan kovaa kokenehen 
Kansan kaikki kestäneen.

Hiljaa Suomen satakieli 
Tulppa suussa laulaa vaan,
Rint’ on raskas, kaihomieli.
Siivet tuskin kannattaa.
Kaikkialla petolinnut 
Raatelee nyt saaliitaan 
Korpit lentää ojoin kauloin,
Pahuus punoo paulojaan.

Evert Savela.

»Ajan hengen risti
aallokoissa".

Matti Miettinen oli yksi noista 
köyhistä torppareista joiden vaati
mattomat töllit sijaitsivat rikkaan 
vapaaherran kartauon avarilla tiluk
silla. Kartanon torpparit olivat 
ankarilla kontrahdeilla sidotat mel
kein yksinomaisesti tilanomistajan 
palvelukseen. Torpparien omien 
peltotilkkujen hoitamiseen jäi vero- 
päiviltä niin vähänaikaa, ett’ei sii
hen mitenkään miesväki joutunut. 
Vaimot ja  lapset siis tekivät töitä 
torppien tiluksilla. Nöyrinä ja  työ
teliäinä koettivat torpparit täyttää 
velvollisuuksiaan. Elämä kulki aika
kauden mukaista »luonnollista" me
noaan. Kartanon isäntää rikastui, 
mutta torpparit köyhtymistään köy
htyivät. Kartanon isäntää sanottiin 
vielä uskonnollismieliseksi. Ja niin 
hän lienee ollutkin, sillä vähän väliä 
hän piti aluskuntalaisilleen iltamia, 
joissa noille köyhille torppareille 
opetettiin uskonnollista nöyryyttä. 
Edellä mainittu Matti Miettinen kar
tanon torppareista oli parhaita kirja- 
miehiä, joka kykeni myös »sanaa" se
littämään, Uskonnollisten mielipite
ittensä rinnalla se vika hänellä kui
tenkin oli, että häntä viehättivät 
sosialistiset periaatteet tekemään 
vertauksia kirkollisen uskonnon ja  
elettävän elämän välillä.

Erään kerran oli taas kartanon 
torppareilla isännän tahdonmukainen 
uskonnollinen iltama. Matti Mietti
nen sai nyt tilaisuuden olla sanan 
selittäjänä. Miettinen oli omasta 
päästään uskontoon nojaten sepit
tänyt iltaman esitelmän. »Ajanhen- 
gen ristiaallokoiksi" nimitti puhet
taan Miettinen, jonka piti suurelle 
kuuliajoukolle.

—  Hyvät veljet ja  kurjuuskumppa- 
nit, lausui Miettinen pnheensa alussa. 
—  Me elämme nyt ajanhengen risti
aallokoissa mitä ainakin tulee todel
liseen Jeesus Natsarealaisen oppiin 
kirkon hyväksymään kuolleesen us
kontoon ja  elettävään elämään näh
den. Kartanon isännän kanssa me 
kaikki hartain sydämin teeskente- 
lemme tunnustavamme Jeesuksen 
oppia, mutta teoillamme ja  elämäl

lämme heti kumoamme sen tunnus
tuksen, jonka äsken lausuimme Ju
malan kaikki näkevän silmäin edes
sä. Kartanon herran mielipidettä 
totuuksia tunnustaessamme me pel
käämme enempi kuin Jumalan tah
toa. —  Jos nyt Jeesus astuisi kes
kellemme, niin varmaan hän suo
raan lausuisi, mikä on syynä siihen, 
että hän näkee enimmän työtä te
kevän kansan jäsenet kalpeina, näl
käisinä, ryysyisinä ympärillään. —  
Tätä ilmiötä uskonnon kannalta me 
emme kuitenkaan ole uskaltaneet 
selvitellä, peljäten sitä, että me vi
hoitamme kartanon herran mieltä. 
Kartanon herra kyllä teeskennellyn 
uskonnollisuutensa varjossa tunnus- 
taameitä veljikseen ja  sisarikseen, 
mutta toiselta puolen rahavaltansa 
nojalla antaa meidän raataa ylenmää
rin työtä omaksi ylellisyydekseen, sa
malla kun me ja meidän lapsemme 
näkevät puutetta ia kurjuutta. — 
Tekivätkö ensimäisen »Helluntain" 
kristityt päämiehet ja  johtajat myös
kin niin? Ei, he eivät tehneet niin. 
vaan heillä oli opetuslastensa kanssa 
sekä elämäntarpeet että vastoinkäy
miset yhteisiä. »Heidän seassaan 
ei ollut yhtään tarvitsevaista kun 
kaikki oli yhteistä" todistaa raa
mattu. Jos Jeesus astuisi keskel
lemme min hän lausuisi „te olette 
mammonan kahleisiin sidottuja or
jia , jotka ette tohdi, ettekä saa tun
nustaa taivaallista totuutta“ . Voi
simmeko kieltää sitä, että Jeesus 
puhuu tässä kuolematointa totuutta? 
Emme. Hän puhuisi varmaan totuutta 
siinä, että me olemme hengellisesti 
pois kuolleet hänestä, pois reväistyt 
häuen helmastaan ja  heitetyt kaa
vamaisen kirkon ja  kapitalismin hel
maan. —  Sisimmäisessä sielussamme 
kyllä kaikuu vaijennut, hiljainen 
ääni Jeesuksen opista, että me olem
me vapaita olennolta, hengen lapsia, 
mutta hyväksytyt tavat ja  inhimil
liset olosuhteet saarnaavat meille 
toista. Ja knn ne saarnaavat meille 
toista, niin meidän myöskin pitää 
orjallisella elämällämme todistaa tao 
saarna todeksi. —  Minun kuiten
kin täytyy tunnustaa, että Jeesuk
sen seuraajana ei voi olla ylelli
sesti rikas ja toiselta puolen köy
hyyteen puristetun torpparilauman 
isäntä.

Kun torppari Matti Miettinen oli 
lopettanut tämän »ajanhengen risti
aallokoissa" nimisen puheensa, val
tasi torpparit hetken aikan yleinen 
hämmästys. He pelkäsivät Matti 
Miettisen rohkean puheen seurauk
sia. Torpparijonkko hetken mietit
tyään rohkean puheen sisältöä, ka
raisivat lopultakin luontonsa ja  usea 
heistä lausui: »totuus maan perii".

Vasta tämän hetken perästä tunsi 
monikin elämään ja  käytännöllistä 
sisältöä vailla olevan uskontoon näh
den elävänsä todellakin »ristiaallo
kossa". Ne sanat raamatussa jotka 
tuntuivat enimmän sisältävän elämän 
totuutta, niiden jälkeen tosielämässä 
ei saanut, ei tohtinut köyhälistö elää. 
Vapaaherran torppareissa tapahtui 
kuitenkin melkoinen muutos, että he 
arkailematta toivat esille epäkohdan 
toisensa perästä. Tulisten kiilten 
tavalla polttivat tosin nämät totuu
det kartanon herran jalkoja, mntta 
viisaana miehenä hän kuitenkin 
painui parannusten puolelle. Roh
keaa esitelmän pitäjää ei sentään va
paaherra enää kärsinyt. Matti Miet
tinen sai torpastaan pois häädön.

L. P . K.

Kultaisia sanoja.
Kuta puhtaammat ihmisten ajatuk

set ovat, sitä enemmän ne pitävät 
yhtä; todellinen näkymätön kirkko 
kaikkina aikoina ja kaikissa maissa 
on vain yksi. Herder.

Emme pane arvoa hyvälle ennen
kuin olemme sen kadottaneet.

Herder.

Kaikki mitä on, on Jumalassa, eikä 
voi mitään olla eikä mitään käsittää 
ilman Jumalaa. Spinoza.

*

Viisaus, totuus ja kaiken yhteys 
ovat yksi ja sama asia.

Giordano Bruno.

Jumala on totuus.
Giordano Bruno.

*

Mikä Jumala se olisi, joka ulkoa
päin lykkäisi, pyörittäisi maailmaa 
piirissä ja ajurin tapaan kuljettaisi 
tähtejä niiden radoilla? Arvokkaam
paa on ajatella häntä kaiken liikun
nan sisälliseksi perustaksi, varsinai
seksi luonnoksi, muovaelevaksi muo
doksi, kaiken sen todelliseksi sie
luksi, joka elää hänen kohdussaan, 
hänen voimansa kautta.

Giordano Bruno.

*

Todellisesti köyhä ei ole se, jolla 
vähän on, vaan se, joka paljon pyytää.

Giordano Bruno.

*
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Toimekkaat, hyvillä suosituksilla varustetut asiamiehet ilmoittautukoot yhtiön 
pääkonttorissa Erottajankatu 2.

A rvo isia  kuukausi- 
tilaajia kehoitetaan 
uudistamaan tilauk
sensa ett’ei keskey
tystä lehden lähettä
misessä tapahtuisi.

Miksi etsitte paratiisia avaruudesta? 
Omassa rinnassanne ovat kohtalon 
tähdet. Oiordano Bruno.

Ä

Lyhytnäköisiä ovat, jotka katoo- 
vaista ikävöivät; sillä katoovainen on 
heidän palkkansa.

Bhagavad Gita.

„Nykyinen yhteis
kuntajärjestys1.

Kantta useamman numeron "Hu?- 
Tudst. bl. on ollut kynäkiistoja per
heenäitien ja  palvelijatarten välillä, 
jotka lansnnnot ovat omainsa he- 
leästi valaiseman yhteisknntajäijes- 
tystämme monelta kannalta.

Eräs perheenäiti kirjoittaa näin:
„Mitä taas siihen tulee, että pal

velijatar nseassa talossa saa tehdä 
työtä k:lo 6:sta aamulla ll:een il
lalla. on tämä lausuma tosi. Mutta 
tulee kysyneeksi, mitä ehdotuksia 
Teillä olisi, että tämä seikka saa
taisiin koijatuksi. Tahdotteko uudis
taa koko olevaisen yhteiskuntajär
jestyksen, että pääsisitte hyväksenne 
käyttämään rajoitettua työ-aikaa? 
Nykyisen yhteisjärjestyksen mukaan 
on nimittäin luonnollista että työnne 
on alkava 2 tai 3 tuntia aikaisem
min knin isäntäväkenne, jatkuak
seen pitkin päivän k:lo 11 reen il
lalla/

Ja onko vaikeampi alkaa päivänsä 
k:lo 6 sisätyössä, kuin k:lo 4 ulko
työssä. kuten on asianlaita maalla? 
Siinä tapauksessa, miksi ette valitse 
jälkimäistä ehtoa?"

Sama' perheenäiti lisää: «Mitä 
tarkoitatte lopulta sivistyneillä per
heenäidillä joilla on tietoa sivistyk
sestä? Voiko olla sivistynyt ilman 
tietoa sivistyksestä? “

Saattaa kuulua oudolta, mutta ei 
ole sen vähemmin totta että

Saattaa olla «sivistynyt" ilman 
tietoa sivistyksestä,

Luostariveljen päivä
kirjasta

(Katkelma).

Kirj. Viktor Rydberg.

Suomennos «Uuteen Aikaan."

(Jatk.).
6 päivänä syyskunta.
Keskiyön aikaan heräsin kellon- 

soittoon, joka kutsui veljiä rukouk
seen. Sadevesi huuhtoi ikkunoita 
solisten surnllisesti. Kirkon pila
rien väliin, hämärissä, jota alttarin 
vahakynttilät pikemmin taaj ensivät, 
kuin haihduttivat, kokoontuivat luos
tarimme asukkaat, ääneti ja  kaapui
hinsa käärittyinä, haamuina elämän 
hämärissä. Kun vihdoin laulu hil
lityin soinnuin nousi näitten haamu
jen huulilta, en kuunnellut sitä, mutta 
minä vaivuin siihen ja  tiesin tuskin 
että minun ääneni sekaantui heidän 
ääniinsä. Täyteläisiltä elämää elää 
hartauden hetkinä, kun unhottaa it
sensä.

Min tähden viihtyy hartaus yössä? 
Mintahden on hämärällä voimaa nos
taa sen siipiä? Haadeksen haamut 
tiesivät sen. Henget, jotka mana
lan pimennossa odottivat Messiaan 
taivällista ilmestystä, ääntä, joka 
julistaisi kuolemaa ja  haudan voit
toa —  ne tiesivät sen. Muistan siitä 
yöstä päällikkömme kasvojen il
meen. Hänen toimittaissaan alttari- 
palvelusta, kävi valo voimakkaasti

laa ttaa  olla «sivistynyt" punas
tumattakin, joko sitten itsensä tai
nykyisenyhteiskuntajäijestyksen täh
den,

Saattaa olla «sivistynyt" ilman 
sydämen ominaisuuksia, yhtähyvin 
kuin saattaa olla ihminen ilman 
tietoa ihmisyydestä.

Tahdotteko nndistaa koko ole
vaisen yhteiskuntajärjestyksen, jotta 
pääsisitte hyväksenne käyttämään 
inhimillisiä oikeuksia? niin kuului
vat plantaashiomistajien sanat or
jillensa muutamia kymmeniä vuosia 
sitten.

Mutta se oli silloin. Nyt me 
elämme sivistyneissä, vapaissa 
yhteiskunnissa, ihanteet ovat kor
kea-arvoisia, ihmisarvo, vähäpätöi- 
simpienkin, on tunnustettu. —  Kuin
ka valitsevat siis ne, jotka meitä 
«palvelevat” , työ-ajan 6:sta aamulla 
ll:een  illalla?

Perheen äiti lopettaa lausumansa 
näillä sanoilla:}

«olkoon tämä kylläksi ja  sallitta
koon minun toivoa, että jokainen 
kunnollisesti ja  oikein ajatteleva 
palvelija tämän kantta johtuisi tar
koin punnitsemaan ennenkuin hän 
astuu tyytymättömien riviin yhtyen 
heidän puheisiinsa inhimillisistä oi
keuksista y. m. sellaisista".

Onnellinen se maa, jolla on täl
laisia perheen äitejä, he kasvatta
vat isänmaalle poikia ja  tyttäriä, jotka 
kantavat inhimillisten oikeuksien 
lippna korkealla.

Jalo se yhteiskuntajärjestys, jota 
niin loistavasti pnollnstetaan. Sen 
ei tarvitse väistyä paremman tieltä!

Jean Boldt.

<E(ri maista.
On päätetty, että kuningatar Vik

torian hautaus on saava sotilaallisen 
leiman, jommoista Englannissa ei 
ole nähty Wellingtonin kuoleman 
jälkeen. «Hohenzollem" pannaan ank
kuriin Cowes’in luona ja  kaabeli las
ketaan keisari Vilhelm IT:sen huo
neista laivaan, niin että keisari on 
koko ajan yhteydessä saksalaisen es- 
skaaderin kanssa. Koko laivasto Spit- 
headin luona on laskeva noin 60 
alusta.

Perjantaina k:lo 3 lähtee jahti 
Alberta Cowes’ista, kuningattaren 
ruumis laivassa. 8 torpeedolaivan- 
hävittäjää seuraa välittömästi Alber- 
taa kaksinkertaisessa rivissä. Näi
den jälkeen seuraa jahti «Victoria

hänen kasvoihinsa. Kauha, joka 
asui sillä otsalla, näytti säteilevän 
yli pyhäkön.

Pater Theofil oli ensimmäinen opet
tajani ja  lapsuuteni parhain ystävä. 
Meidän tuttavuutemme on siis ai
kaista alkuperää. Hän on ainoa, 
joka tietää, mikä minä olen ollut ja  
ken minä olen. Kun minä ennen 
luostariin tnloani ripitin itseni hä
nelle, hävisivät ne kaksikymmentä 
vuotta, joina opettaja ja  oppilas oli
vat olleet erossa: miehen tunnustus 
oli jatkona pojan tavalle sarallisina 
hetkinä etsiä lohdutusta ystävältään.

Luostarin asukkaista voisivat jo t
kut kenties, jotka ovat syntyisin 
tästä seudusta, tuutea minut. Mutta 
pater Tlieofilin suostumuksella tah
don pysyä tuntemattomana. Luos- 
tarisäännöt sallivat minun seurus- 
tellessanikin veljein kanssa pitää 
kasvoni kaavun peitossa. Jos sel
lainen salaperäisyys loukkaisi heitä, 
luopuisin siitä. Mutta he ovat niin 
kiinni rukouksessa ja  työssä, ettei 
heillä ole aikaa joutavaan uteliai
suuteen, tai kenties kunnioittavat 
he syitä, jotka määräävät esiinty
miseni näin, vaikkeivät tunnekkaan 
niitä. Usea heistä lienee munkki- 
elämänsä ensi vuosina tehnyt sa
malla tavalla. Luostarielämän peri
aatetta —  siltä minusta melkein tun
tuu —  ei noudatettaisi täysin, eroit- 
tantumalla ainoastaan maailmasta 
muurien ulkopuolella. Niiden sisä
puolellakin tulisi pintapuolisen ja  
oleettoman, jos mahdollista, välttää 
silmää. Me vapauttaisimme siten 
toisemme vaarasta antaa niin petol
lisen, katoavan ja  mnnttnvaisen koin

ja Albert" koninkaan ja kuningatta
ren kanssa, sitten jahti Osborne 
York’in herttaan ja  herttoattaren ja 
maiden kuninkaallisen perheen jä
senten kanssa, lopuksi amiraliteetin 
jahti. Ei vielä ole päätetty, onko 
Hohenzollem seuraava makaan. Muas
sa tapauksessa keisari Wilhelmille 
valmistetaan sija «Victoria ja  Al
bert “ -jahtissa.

Sotilasjoukkoja komentaa Lon
toon saatossa kenraalimajuri Trotter. 
Tähän käytetään 8 hevosrykmenttiä, 
73 kenttäpatteriaa ja 33 jalkamies- 
pataljoonaa. 5— 6,000 miestä miehit
tävät katuja ja  kuningas valitsee saat
toon osaa ottavat rykmentit. Kunin
gas ratsastaa yhdellä kuningattaren 
lempiratsulla.

*

Sen johdosta, että keisari W il
helm nimitettiin englantilaiseksi sota
marsalkaksi, lähetti hän Salisburylle 
sähkösanoman, jossa mainitsee pitä
vänsä nimitystä huomattavana merk
kinä ja  suurena kunniana.

Samallaisen sähkösanoman keisari 
lähetti loordi Robertsille, lisäten 
että hän iloitsee olevansa loordi R o
berts in toveri. Salisbury kiitti säh- 
köteitse.

*

Keisari Wilhelm on sähköteitse 
ilmoittanut Hollannin kuningattarelle, 
että hän saksalaisen laivaston kun
niamarssiksi on valinnut Alankomait- 
ten laivaston vanhan sotamarssin.

*

Nyttemmin on ratkaistu kysymys, 
kuinka uutta englantilaista kruunun
perillistä on kutsuttava. Englannin 
julkisten sanomain mukaan tulevat 
Yorkin herttua ja herttuatar kanta
maan nimen Comvallisin herttuapari. 
Prinssi Y ijö  Fredrik Ernst Albert 
on tähän saakka kantanut Yorkin 
herttuan, Invemessin kreivin ja Kil- 
laraeyn paroonin nimet.

Kirjallisuutta.

Kyläkirjaston kuvalehti, A-sarja,
n:e 1 on ilmestynyt ja  sisältää: Lau
pias samaarialainen, (kuv.). —  Nuo
ren rukous, runo, kirj. Alpo Noponen. 
—  Isä, Bjömstjerne Bjömsonin ker
tomus. —  Pikku veikko, (kuv.). —  
Eläinkunnan ampujat, (kuvj, —  Bud- 
dalainen luostari kalliosaarella Jang- 
tsekiang virrassa, (kuv.). —  Friedrich 
Myconius ostamassa annetta J. Tet- 
zeliltä. —  Toverit, kirj. Ernst Ahl
gren. suom. —  Suurvaltojen sota
laivastot vertailevassa kuvassa esi

muodon olla määräävänä yhteiselä
mässämme. Hän, jolla vielä on eri
laisia tunteita vertaisiaan kohtaan, 
mieltymystä toiseen ja  vastenmieli
syyttä toiseen ja  jä ä p i-----------------

* **

9 päivänä syyskuuta.
On olemassa kaksi nautintoa, jotka 

puhtaudessa ja  kestävyydessä voit
tavat kaikki mnnt maan päällä tun
netut: usko ja  knnliaisnns. Matta 
niiden täytyy ollakseen nautintoja, 
olla täydellisiä ja  rajattomia: niiden 
täytyy olla sokea nsko ja  sokea 
kuuliaisuus. Usko, joka käyttää ym
märryksen silmää, nähdäkseen, tut
kiakseen, valitakseen, hyljätäkseen, 
ei enään ole usko, siihen on yhdis
tetty epäilyksen koko levottomuus. 
Kuuliaisuus, joka saadessaan käskyn 
kysyy  sen arvoa ja  tarkoitusta, on 
kuuliaisuus, joka kysyy syytä kapi
nan tekoon.

Minä tahdon nskoa nyt niinkuin 
uskoin silloin, knin äitini ensi ker
ran liitti sormeni ristiin rukoukseen. 
Hän oli kertonut minulle hyvästä 
Jumalasta, joka asnn taivaassa, eikä 
epäilyksen hitoistakaan yhdistynyt 
siihen vakuutukseen, jolla monasti 
katselin ylös siniseen eeteriin, odot
taen sen vaikeitten hattarain väliltä 
näkeväni vilahduksen Hänestä ja hä
nen enkeleistään. Uskoni vahvuus 
palkittiin eräänä päivänä. Minä sa
non sinnlle, veli, että minä olen näh
nyt ne siivekkäät lapset, jotka saa
vat leikkiä Jomalan kartanoissa. Se 
näky —  minä näin sen kuusivuoti
aan?

tettyinä. —  Lasten kuvalehti sisältää: 
Elämän satu. —  Elviiran hiukset. —  
Pikku Ailimme, ynnä monta kuvaa. 
Trmnfttt.il Kyläkirjaston kuvalehti, 
jonka 24:s vuosikerta nyt alkaa, mak
saa vain 2: 50 vuodessa.

Lllklltupa n:o 2 on ilmestynyt.
Kylväjän 4:ssä numerossa on muun 

muassa Ruotsin opiskelevan nuorison 
raittiusliiton puheen johtajan, fil, kand- 
Elof Ljunggrenin muotokuva.

Kansakoulun lehti n:o 1— 2 on
ilmestynyt. Siinä arvostellaan neiti 
Lucina Hagmanin kirjasta «Kasvatus 
rakkauteen" aivan toisella tavalla kuin 
Uudessa Ajassa arvosteltiin.

Vuosi 1900 on nimellään Päivä- 
lehden äsken ilmestynyt kirjanen kan
salaisille. Sisällys: Kuluneen vuoden 
muistelmia ja vaikutelmia. —  Miet
teitä vuosisadan vaihteessa (prof. J. 
E. Sarsin makaan). —  Lyhyt kat
saus ulkomaihin kuluneella vuodella. 
—  Suomalaisen teatterin syysnäytän- 
tökausi. —  Minkä näköinen maailma 
on sadan vuoden koluttua eli lasten
lastemme aikana. —  19-vuosisata nu
meroissa. —  Professori Sars kirjoit- 
muun muassa: ' v -  -

Vasta 19:nnellä vuosisadalla omis
tettiin kehitysaste yhtäjaksoisen elä
män- ja  maailmankatsannon lähtö- tai 
keskipisteeksi. Sen valossa on his
toria tullut siksi, mitä sen tulee olla: 
nousemus kuolleista. Siltä kannalta 
katsoen on voitu tunkea menneitten 
aikojen syvimpiin sopukkoihin, niin 
että etäisyydestä ja  muukalaisuudesta 
huolimatta on voitu elää siinä mu
kana, tuntea sitä kohtaan myötätun- 
toisuutta. On oivallettu etteivät his
toriallisen kehityksen näennäiset vas- 
tavirtaukset todellisuudessa sysää toi
siaan syrjään vaan täydentävät toi
siaan, on huomattu että ihmishengen 
kerran asettamat päämäärät ja  aat
teet aina ilmestyvät uudelleen, jos 
kohta yhä uusissa muodoissa. Siten 
myöskään ei työ näiden päämäärien 
ja  aatteiden eteen milloinkaan ole tur
haa, mutta se ei myös milloinkaan 
pääty; ihmiskunnan suorista teiltä-1 
vistä siveellisyyden, politiikan, tie
teen ja  taiteen alalla ei milloinkaan 
saata sanoa: se on täytetty.

Opiksi ja  Huviksi, kolmas vuosi
kerta 1901, ilmestyy Helsingissä muu
tetussa muodossa, mutta samoina ai
koina ja  samaan suuntaan toimitet
tuna kuin ennen. Lehdessä juhlis
taan sellaisia kirjoituksia, jotka edis
tävät isänmaan, oman yhteiskuntam
me ja  kotimaisen sivistyksemme tun
temista, seurataan ajan liikkeitä us
konnon, tieteen, kirjallisuuden, aineel
lisen viljelyksen ja  tekniikan aloilla, 
annetaan näytteitä uiko- ja  kotimai
sesta kaunokirjallisuudesta, j. n. e. 
Valaisevia kuvia liitetään mahdolli-

soidessa alhaalla kaupungissa sen 
kallion juurella, jolla kotilinnani si
jaitsee —  se näky oli uskon lahja, 
jonka se ystävällisesti laski lapselli
sen kmitusvoiman liljanvalkeihin 
käsiin. Näky tnli ja  katosi; se oli 
hohde, kuva, joka syntyneenä sisäl
lisesti lennähti avarunteen ja  näyt
täytyi ihasiuneelle silmälle ulkonai
sena todellisuutena. Matta vähät 
siitä! Voipiko tämä riistää häneltä 
ne todellisuuden vaatimukset, joilla 
ulkonaiset oliot esiintyvät, ja  joiden 
tnnnnstamista ne pöyhkeilevät? Ku- 
katiesi elämä itse on unelma, ja  sen 
ilmestykset, niinkuin unten, sisälli
sesti syntyneitä. Ehkäpä se tulee 
sisältäpäin se maailma, jossa me 
liikumme, ja  silloin sen kurjuus ei 
ole maata kuin oman sieluntilamme 
uskollinen jäljennös. Jos rae vuosi 
vuodelta tulemme huonommiksi, mi
käpä ihme ettei miehen maailma 
kauneudessa vedä vertoja lapsen 
maailmalle?

Minä kuulen, että eräs mietis
kelijä nimeltä Koperuik on riistänyt 
maalta sen arvon olla luomakunnan 
keskustana, murskannut ne pallot, 
jotka tähän asti ovat kierrelleet sen 
ympärillä, ja  karkoittannt enkelit 
niistä kartanoista, joista minä näin 
niiden nyökkivän niin ystävällisesti 
uskovalle lapselle. Hyvä, sitä hä
vitystyötä vain tarvittiin tekemään 
synkkää elämänunta vielä kolkom
maksi. Meidän sisällinen nurinpuoli- 
suutemme on ennättänyt niin pit
källe, että ulkomaailman ollakseen 
sen kuvana, täytyy riisua pois vii
meisenkin rena.lep.n rnnonden Sälai-

‘ •‘eseen

suutta myöden tekstiin. Romaani- 
liitteenä seuraa alkupuoli Pestalozzin 
maailman mainita teosta Lienhard ja  
Gertrud, «Opiksi ja  huviksi" on, ku
ten ennenkin, tilattavana joko erik
seen tai yhdessä Kyläkirjaston kuva
lehden B-sarjan kanssa. Yksin ti
lattuna se maksaa 2: 50, yhdessä 
kuvalehden kanssa 4: 50. Toimitta
jina ovat N. Liakka. I. K. Inha, 
Väinö Wallin. Tämän hyvin toimi
tetun lehden ensimäinen numero si
sältää: Valtiollinen katsaus vuoteen
1900. —  Mökkiläinen ja hänen poi
kansa, runo, kirj. Eino Leino. —  
Tomppeli, kirj. I. K. Inha. —  Pien
ten valtioiden tarpeellisuus, kirj. Halv- 
dan Kohl. —  Yöllinen kuva, kirj. 
Heikki. — Neekerien asema Yhdys
valloissa. —  Miksi piru käy hou
suissa, kirj. I. K. Inha. —  Kirjalli
suutta.

Halvdan Kohlin mainion artikkelin 
loppusanat kuuluvat:

«Pienten kansain kunnin on pyrkiä 
korkeimpaan kulttuuriin henkisen ja 
yhteiskunnallisen elämän alalla, ja  
kaikki mitä ne siinä suhteessa saa
vat aikaan, lisää niiden olemassa-olon 
oikeutta. Tulevaisuuden toivo on pie
nissä kansoissa; ne eivät ole sitä tä
hän saakka pettäneet, eivätkä var
maan tee sitä tulevaisuudessakaan.

«Pienten kansain asia on kulttuu
rin, kansanvallan, oikeuden ja rauhan 
asia. Niiden täytyy saada elää maan 
päällä, ja  ne elävät. “

UUSI kuvalehti, toim. Juhani Aho 
ja  Pekka Aho, n:o 1 on ilmestynyt 
sisältäen runsaasti kuvia ja  kirjoituksia. 
«Vanha ja  uusi vuosisata" nimisestä 
hyvästä johtavasta artikkelista paina
tamme tähän seuraavan otteen:

«Oletko sinä, uusi vuosisata, aja
tellut vanhaa sillä mielellä, että opiksi 
ottaisit kaikki vanhan kokemukset ja  
alkavan elämäsi ojentaiset sen mu
kaan? Vanhalta vuosisadalta on sulia 
opittavaa sen suuri tiedon halu ja 
harras pyrkimys edistymään kaikilla 
aloilla. Siltä sait vapauden, yhden
vertaisuuden ja  veljeyden aatteet pe
rinnöksi, ja  niitä sinun tulisi oppia 
käytännössä toteuttamaan, jota van
hus ei ole osannut. —  Elä pyri edis
tymään pahassa, kuten sotalaitoksen 
kehittämisessä «ajanmukaiseen" suun
taan, tehdasteollisuuden järjestämi
sessä yhä parempia ylellisyystavaroita 
valmistamaan ja  yleensä elä katso 
vain erinäisten luokkain etuja, vaan 
koko ihmiskunnan parasta.

«Uusi vuosisata, opi vanhalta se
kin, että sen kuumeen tapainen aher
taminen omaisuuden kokoomisessa on 
hylättävä, sillä se vieroittaa pois to
dellisesta hyödyllisestä työstä ja  hy
vistä henkisistä harrastuksista. Vaan 
paremminkin tee sinä luottavaa, syn
nyttävää (produseeraavaa) työtä; kas
va maata, että se yhä paremmin kas

tellut enemmän totuutta senvuoksi, 
että se muuttuu äärettömän erä-j 
maan kaltaiseksi, jossa välttämättö
myyden saamumtuuli kieputtaa maata 
hiekkajyväsenä? Minä en usko sitä, 
minä uskon että paratiisin maailma 
yrttitarhoineen, johon Jumala astui 
kävelemään illan viiletessä, on yhtä 
todellinen knin Ptolemseuksen, ja  
Ptolenueuksen yhtä kuin Kopemikin. 
Se on sama asia eri tavalla havait
tuna — katseltuna erilaisten pris- 
main lävitse. Niin, minä uskon, että 
ihanin maailma on todellisin. Sen- 
tähden uskon minä paratiisin maa
ilmaan ja  tahdon elää siinä.

10 päivänä syyskuuta.
Kun viime yönä jumalanpalveluk

sen jälkeen lähdin kappelista ja  kul
jin verkalleen käytävätä kammiooni, 
astui eräs veljistä —  hän nimittää 
itseänsä Ignatiukseksi —  vierelläni. 
Äkkiä pysähtyi hän ja  laski kätensä 
Olalleni: — Sinä olet tulokas —  
sanoi hän — etkä luultavasti vielä 
tunne luostarimme taruja ja  ihmeel
lisyyksiä. On kuitenkin olemassa 
yksi, joka ei saa jäädä tuntematto
maksi kenellekään meistä. Katsele 
tuota tanlua! Voitko lnkea sitä?

Hän vei lamppunsa seinän luoja 
osoitti siihen kaiverrettua kirjoitus
ta, jota en ollut ennen huomannut. 
Kun olin hetken huonolla menes
tyksellä, kaapuni silmäreikäin kautta 
koettanut tulkita vanhanaikaisten 
kirjainten merkitystä, tuli seuraa
jani avukseni ja  luki sen sisällyksen.

vaisi ja valmistaisi elintarpeita niin 
runsaassa määrin, ettei kenenkään 
ihmisen tarvitseisi nälkää nähdä, sillä 
vanhan vuosisadan nälkäuhrit ovat 
uhkaavan suuret, koeta saada varalli
suus tasaisemmin jaetuksi, niin ettei 
olisi ylen rikkaita eikä kurjuuteen 
asti köyhiä niitten joukossa, jotka 
työhön kykenevät ja tahtovat työtä 
tehdä".

Vartija, kirkollinen kuukauslehti, 
vast. toim. Elis Bergroth, on julkais
sut ensimäisen vihkonsa. Muun maus
sa siinä on Uutta Aikaa koskeva kir- 
jotus hieman omituisine nimineen: 
Buddhan henki hakee tyyssijaa Suo
men niemellä, kirj. Frans Nordlund.

Teosofisk Tidskrift, 8 :s ja  9:s
vihko, lokak.— marrask. 1900 on 
ilmestynyt ja  sisältää: Teosoofinen 
Seura 25 vuotiaana, kirj. A . K. —  
Teosoofisten todisteitten laatu, kirj. 
Annie Besant, ruotsinnos. — Puh
distuksen tie, kirj. Pekka Ervast. —  
Kyynelet, kirj- F  Kmmmacher. —  
Tavoista, kirj. A. K. —  Göthen ja 
Eckermannin viimeinen keskustelu, 
ruots. —  Valoa ja lämpöä, runo kirj. 
Georg Ljungström. —  Logia eli Her
ran sanat, kirj- G. R. S. Mead, 
ruots. —  Seuran ohjesäännöt. —  
Muuttolintu, runo kirj. Georg Ljung
ström. — Tietämättömyys ja itsekkyys, 
ote Pekka Ervastin teoksesta «Fram- 
tidens religion". —  Teosoofinen liike.

Viipuriin ovat muutamat teosoofit 
perustaneet lainakirjaston, joka käsit
tää 125 nidosta, teosoofista, spiritis- 
t-ista ja  lähisukuista ruotsin-, noijan- 
ja  englanninkielistä kirjallisuutta. 
Kirjasto, sijaitseva Fredrikinkadun 
4:ssä, tel. 709, on avoinna yleisölle 
joka päivä.

Koti ja  Yhteiskunta, toim. Alek
sandra Gripenberg, n:o 1 sisältää: 
Terve Suomi, runo kirj. Fr. Cyg
naeus, suomennos. —  Naislääkärien 
tehtävästä. —  Ellen Fries’in viimei
nen teos, kirje Tukholmasta, kirj. 
Maria Cederschiöld. —  Naispuolisia 
ammatintarkastajia, kirj- Aleksandra 
Gripenberg. —  Tampereen naisyhdis
tyksen 10-vuotisesta toiminnasta, kirj. 
R. H. —  Vuorokeskustelu, kirj. S. 
K — a. —  Maanviljelys-opetusta nai
sille. —  Oman maan kuulumisia. —  
Vuosisadan vaiheessa, runo kirj. Maiju. 
—  Mietelmä. —  Talouden alalta. —  
Liitteenä: Kasvitarha ja kuuluisia
naisia, kiij. fil- toht. Ellen Fries, 
suomennos. —  Tämä ansiokas kuu
kauslehti maksaa ainoastaan Smk 3: —  
vuodessa, Käsitöitä-nimisen liittee n 
kanssa 6 Smk.

Vihurissa, kimppunen runoelmia 
vuodelta 1899, kirj. Eetu Lohipoika, 
on lähetetty toimitukselle ilmoitetta
vaksi.

Päivälehti alkoi jälleen ilmestyä 
ensimäisestä päivästä helmikuuta.

T i la t k a a  U u s i  ^ i ^ a !  L e h 

d e n  f^aiJs^i i l m e s t y n e e t  n u 

m e r o t  l ä h e t e t ä ä n  t i la a ja l le  

V u o d e n  a lu $ ta  a l t a in .

Uuden Ajan
Tilauksia Kuopiossa ote

taan vastaan:
Kansalliskaupassa.
1). Keijosen kaupassa.
Koura E. Partasen luona. $a* * * 10 

ponlinnankatu 2$, ja
Konna K- Savolaisen luona Ro- 

kertinkatu $.
Maaningaifa:

Kauppias Caneli Karhusen kau
passa ja sivnkanpassa H a r t -  
s u l a s s a .
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KALEVA, Vakuutus-osakeyhtiö
myöntää
tuJksia huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu
tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien jälkeen.

Johtokunta.

| Vakuuta
Henki ja  Omaisuus |

§>katidiassa
(toimii Suomessa vuodesta 1856).

Asiam iehiä ^aî issa maamme kaupungeissa.

ns
ns

P iiuioim isto ;

Schildt &  Hallberg

Holmström & Svensson
myyvät alituisesta varastostaan:

l:a kivihiiliä, valnkoksia js takomohiiliä 
halvimmalla.

Telef. 29 24 — 32 03.

0. J. Dablberg in Papeiikauppa
Aleksanterini 15. (Haarakauppa P. Es

planadikatu 23.
Valokuva- albumeja, 

Näköala-kortteja ja -album. Halvalta,

peltojen, 
3(ronometerien

ynnä hienompien

präsisiooni 
koneitten

korjaus ver$taa
Taatusti hyvä työ.

Iitu ii3a varasto hyvin tarkisteltuja

Seinä- ja Taskukelloja
Kellonperiä y. m.

C . U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skilnaden

Telef. 37 12.

Teosoofioeo
Kirjasto

Uudeumaaolsatu 25.
A voinn a  tiistaisin ja  lauvantaisin 

k:lo 1/i  7— 8 j .  pp.

1:ma R u is- 
L e s ty - 
V e h n ä -

Jauhoja
hyvissä uusissa säkeissä. Myy 
ehdottomasti huokeimmalla tukut
tain.

Osakeyhtiö Agros
Helsinki —  Pietari.

Harald Wasastjernan

KUKKAKAUPPA
Tel. 18 49.

Erottaja 4.

Koko varasto  25 % alen
nuksella.

Jffalvina Ueckman,
Mikonkatu n:o 13.

K r. R A  U T  I 0 N
Jalkineinko

Kallion 3 linja N:o 1.
Valmiita naisten-, miesten ja  lasten ja l
kineita. Tilaukset tehdään joutuin koh
tuullista maksua vastaan.

Työ taattua.
Kr. Rautio. 3 linja N:o 1.

V. W . HOLM BERG.
Lakki-, Vaski- ja Levy- 

seppä-Tehdas,
Helsinki, Ludvlklnkatu 5.

Valmistaa ja korjaa kaikenlaatuisia 
hienoimpia ja  yksinkertaisimpiaj

L akk i-, V ask i', iQ essioki', sinkki' 
ja  raufafevyfeoksia.

Ludvikinkatu 5. Telef. 2121.

Alituinen varasto  i:si luokan Koti- sekä 
Siirtom aiden tavaroita, niinkuin

Kahvia, Sokeria, jauhoja, Ryynejä
sekä ■

Jäoku rileivoksia , H e d e lm iä ,
Herkkuja Säilykkeitä y. m., y. m.

••

Parakan Salak TEETÄ
hyväksi tunnettua lajia.

P O L T E T T U  E A J E T V I.
Vapaasatamasta Kööpenhaminasta tukuttain ja  vähittäin.

• Kaikkia päivän huokeampiin hintoihin. 1—

JANZON & ANTELL,
H ELSIN KI, H akasalm enk. 2. T elef. 2510 .

®@>@>

Uuden Ajan
kaikkia nnmeroita on 
vielä saatavana vuoden 
alusta alkaen.

Kenrik Ekblomin
lll|(l J(l 1 UUUV|/UiUUlllVj

Fabianinkatu 28.

Jo s s a  valm istetaan kaikkia 
ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, R e s o o ri- 
m adrassia j. n. e.

H. Tuupaisen 
Jalkineliike

FredriRioRafu 4-5. Tel. 23 99.
Alituinen runsas ja  hyvin lajiteltu varasto naisten, miesten 

ja  lasten jalkineita sekä kalossia. Hinnat kohtuulliset, työ taattua. 
Tilaukset suoritetaan joutuin. Varastossa löytyy sekä koti- että 
ulkomaalaisia jalkineita useaa eri lajia. Suutariliikkeen yhteydessä 
on nahkakauppa.

H. TU U P A IN E N . 45 Fredrikinkatu 45.

Arvoisa
kansalainen!
Raittiuden ystävien äänenkan

nattaja „K ylvä jä“  ilmoittaa täten 
tilattavaksi viidennen vuosiker
tansa.

Jokaisen aikaansa seuraavan kan
salaisen olisi tilattava „K yIväjä“ , 
joka ajaessaan tarmokkaasti rait- 
tiusaatetta, käsittelee samalla mui
takin tärkeitä kysymyksiä.

K ylväjä ilmestyy tänä vuonna 
a) viikkopainoksena ja  b) kuukausi- 
painoksena. Kuukausipainos ei ole 
erityinen lehti, vaan on se samalla 
joku  viikkonumero ja  leviää siis 
sangen suurena painoksena. Tästä 
syystä on Kylväjän kuukausi- 
painos mitä edullisin ilm oitus
lehti.

Tilaushinnat:
Postissa maksaa K ylvä jän  viik- 

kopainos koko vuodelta  4  mk., puo
lelta vuodelta 2 mk. j a  kuukau
delta 40 penniä. Postin  kautta ti
lattuna lähetetään lehti ristisi
teessä tilaajalle. Suoraan toim i
tukselta tilattuna ovat hinnat ja  
lähetystapa sama.

Venäjälle voi K y lvä jän  tilata 
suoraan toimitukselta ja  maksaa 
koko v . k. 2 ruplaa, puoli v. k. 1 
ruplan.

Am erikassa on K y lvä jän  pää- 
asiamiehenä Mr Alex. Pantti,
L . B o x  202, Ishpem ing, Mich., 
jonka kantta tilattuna K ylvä jä  koko 
v. k. maksaa ainoastaan 1 dolla
rin, puoli v . k. 50 senttiä.

Asiamiehet kaikkialla lähettä
vät tilauksensa suoraan toimituk
selle ja  tilauksen ohella tilaajain 
osoiteluettelon, jo llo in  lehdet lähe
tetään ristisiteessä suoraan tilaa
jille . Asiamiehet pääsevät näin kai
kista jakopuuhista, mutta saavat 
kuitenkin vetää tilausrahoista vii
dennen osan palkkiokseen.

Huom .! K ylvä jän  kuukauspai- 
nosta ei jaeta  erittäin muille kuin 
meidän paikallisyhdistystemme jä 
senille.

Yhdistysten jäsenet tekevät luon
nollisesti yksityiset tilauksensa ai
noastaan yhdistysten välityksellä- 

Tilausosoite: »K y lvä jän " toi
mitus, Helsinki.

PATRIA TAPATURMA-VAKUUTUS OSAKEYHTIÖ.
Helsingissä Pääkonttori Unioninkatu 25 
antaa tapaturmavakuutuksia edullisim
milla ehdoilla.................................................

S / V -

FENNIA PALOVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ, Pääkonttori Hei-
singissä, Unioninkatu 25. Asiamiehiä kaikissa kaupungeissa sekä 
maaseuduilla, 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Kansanvakuutus.
Vastaan-otettuani asiamiestoimen uutta vakuutus

muotoa varten, jonka vakuutusyhtiö 
Kaleva on perustanut

Kansanvakuutus Ilman lääkärintarkastusta
saan ilmoittaa, että olen tavattavissa ,,Uuden Ajan" 
huoneustossa, Fabianin- ja Etelä makasiinin kadun kul
massa kdo 12—2 ja 6—8 arkipäivinä, asioissa jotka kos
kevat tätä uutta vakuutusmuotoa.

JEAN BOLDT.

Helsingin

niDsenaflironieiijaii ime
T. Johansson & C:o.

T e l. 26  41. Boulevardinkatu 7. M etsästajänkatu  2.
A nnankatu 2 5 . T e l .  26  00 .

Ottaa vastaan tilauksia kaikissa puusepän*, sorvarin- ja 
verhoilijain ammattiin kuuluvissa töissä.

H u o m a a !
Työn kestävyydestä kahden vuoden takaus.

UUSI AIKA
On tilattavana jokaisessa maamme postitoimistossa ja asiamiestemme luona.
Helsingissä otetaan tilauksia vas

taan, paitsi lehden konttorissa,
Laurentin Sanomalehtimyymälässä, 

Pasaassissa.
H. Tuupaisen Jalkineliikkeessä, Fred

rikinkatu N:o 45 ja
Kr. Raution Jalkineliikkeessä Kallion, 

3 linja Riso I.

Irtonumeroita myydään samoissa 
liikkeissä.
Tilaushintaa , vuosikerta Smk 4: 55 

» „ „ 2 :5 5
Kuukaudelta -  — : 58

Huomaa! Tampereella otetaan tilauksia vastaan 
Herra E. Lyytikäisen kirjakaupassa.

Vaasassa Herra K. Montinin kirjakaupassa.
Porissa Herra Gust. Ronelius’en kirjakaupassa. 
Pietarissa Herra I. Palmgrenin kirjakaupassa Iso Tallik. 8-



Jbo 6.
j tehBifcmm 9 p. 1901.

Toimisto ja  konttori;

Fabianinkatu 13. Tel. 3430.
Avoinna b:lo 12—2 ja  6—8.

T o im it ta ja t :
Pekka Ervast Jean Boldt
Tavataan toimistossa k:lo 1— 2.

Tilaushinta:
Vi vk. . . ..........................Smk
V« .  • • ...........................  »
ku ukaudelta ................  „

Ilmoituskin ta: 20 p. petiittiriviltä.

4 5 6  
2 5 5  

- :58

Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 
alennusta.

Irtonumero: 10 p.

Teosoofisia kirjeitä.
Kiij. Pelcka, Ervast.

IV.

Teosofia ja uskonnot.

Uskonnot ovat syntyneet siten 
ja  silloin, kun henkiseen täydellisyy 
teen kehittynyt ihminen, totuuden 
tietäjä, on ilmestynyt maailmaan 
vapahtaakseen veljiään tiedottomuu
den ja  uskottomuuden tuskasta. Sa- 
mallainen on nykyajan teosoofinen- 
kin liike; nytkin koetetaan ihmisiä. 
herättää siitä henkisestä horrosti- 
lasta, johon vaipuvat, kun aineellinen 
edistys on korkealle kehittynyt, 
koetetaan innostuttaa heitä »taivaan 
valtakuntaa" etsimään ja  kohoamaan 
henkisessä sivistyksessä aineellisen 
tasalle.

Teosoofinen liike on kuitenkin us
konnollisia edeltäjiään onnellisempi. 
Jeesos ja Buddha sanoivat itsestään: 
..minä olen totuus" — »minä olen 
totuuden löytänyt". Teosofian ensi- 
mäisen julistajan ei tarvinnut vedota 
ainoastaan omaan auktoriteettiinsa, 
omaan tietoonsa: hän sai viitata jo  
oleviin uskontoihin ja  muiden ennen 
eläneitten totuuden tietäjäin lausun
toihin.

Teosoofisen liikkeen tarkoitus ei 
ole ainoastaan käytöllistä eli us- 
konnoltis-siveeltistä laatua kuten 
esim. pelastusarmeijan; semmoisen 
tarkoituksen saavuttamiseksi ei olisi 
tarvittu niin paljon ~  usein vaikea- 
tajnisiakin —  oppejakuin itse asiassa 
teosoofiset ovat. Mutta tarkoitus 
on, että ihmisen koko uskonnollinen 
sivistys voisi ‘ kohota ajan hengen 
tasalle, että hänen uskonsa voisi 
olla muodollisesti yhtä kehittynyt, 
älyllisesti yhtä varmalle pohjalle 
perustettu kuin on munkin aikamme 
tieteellinen sivistys.

Niinpä aineellinen edistyksemme, 
jok a  suuresti on lähentänyt kansoja 
ja  ihmisrotuja toisiinsa poistamalla 
keskusliikkeen esteet, on tehnyt 
uskonnollisen suvaitsevaisuuden vält
tämättömäksi. Mutta uskonnollinen 
suvaitsevaisuus on mahdollinen ai
noastaan siinä määrin, kuin uskon 
älyllinen (intellektuaalinen) prin
siippi, sen oppi eli metafysiikka, 
lähenee totuutta. Korkeimmassa mer
kityksessä suvaitsevainen on vain 
totuuden tietäjä.

Meidän ajallemme oli ja  on tai
peen uskonnollinen herätys, joka 
samalla kuin se henkisesti yllyttää 
ihmisiä totuuden etsintään, muodol
lisesti on suvaitsevainen kaikkea 
ajattelua kohtaan. Ja voisiko pa
rempaa mnotoa olla kuin se, joka 
on jo  olevissa uskonnoissa yhteistä, 
joka on niiden oppien ydin? Sitä 
teosofia on. Aivan oikein kirjoittaa 
etevä teosoofipnhnja Mrs. Annie 
Besant:

»Ollessaan kaikkien uskontojen 
juuri ja  perustus teosofia ei voi olla 
minkään vastustaja; se on todella
kin niitten puhdistaja ja  selittää 
paljon semmoista, jonka ne ovat 
jättäneet arvoitukseksi tai salaisuu
deksi; se puolustaa itseään jokaisessa 
ja  koettaa paljastaa sen kätkettyä 
viisautta. Ei kenenkään tarvitse 
tullessaan teosoofiksi lakata olemasta 
kristitty, buddhalainen tai hindu
lainen; hän on vain saava syvemmän 
käsityksen omasta uskoltaan, tie- 
teellisemmän pohjan sen henkisille 
totuuksille, laajemman kuvan sen 
pyhistä opetuksista".1)

Kuitenkin on olemassa ero ny
kyisten uskontojen ja  teosofian vä
lillä. Teosofia tahtoo olla mitä kris
tinusko, buddhan usko y. m. olivat 
ensimäisinä alkuaikoinaan, matta se 
nousee niitä vastustamaan semmoi
sina kuin ne nyt esiintyvät. Ne 
eivät enään ole samaa kuin alknaan. 
Uskonnolliset järjestelmät ovat jäl
jellä, mutta henki on niistä kadon
nut.

Miksikä? Sentähden että uskon
noilla ei ole arvokkaita edustajia, 
ei ole muinaisten hierofanttien ve
roisia tulkitsijoita, jotka ymmärtäi
sivät symboolein ja  vertauskuvat 
merkitykset, ei ole tietäjiä, jotka 
laulaisivat elämää muotoihin. Oppi 
muuttuu aina kivettyneeksi dogma
tiikaksi, kun ei ole miestä, joka 
tietäisi, mikä opin tarkoitus on. 
Sivuseikka koroitetaan pääasiaksi, 
pääasia joutuu unohduksiin. Siveel
lisen, henkisen elämän sijaan astuu *)

*) Annie Besant, The Ancient 'k a 
dota. Theos. Pubi Society, London 1897 
Sivu. 5—6. (Ruots. Ben uräldri^a vis- 
domen, Stockholm 1900).

kuollut »usko" eräitten opinkappalei
den erehtymättömyyteen.

..Puustavi kuolettaa". Vanhan tes
tamentin vertauksia opetetaan kris
tikunnassa historiallisina ja  tieteel
lisinä tosiseikkoina. Raamattu kä
dessä näytetään lapselle koulussa, 
että maailma luotiin tyhjästä noin
4,000 vuotta ennen Kristusta ja  että 
vaimo tehtiin miehen kylkiluusta. 
Mikä surullisen naurettava heräy- 
mys, kun samalle lapselle myöhem
min elämässä todistetaan tieteelli
sesti, että ihmiskuntakin on sem
moista maailmaa monta vertaa van
hempi, koska ihmisluita on löydetty 
maakerroksien alta, joiden muodos
tumiseen on kulunut kymmeniä tu
hansia vuosia!

Ja miksikä Kristuksen yksinker
taisen siveysopin asemesta opete
taan jos jonkinmoisia kristillisiä 
etiikkoja ja  katkismuksia, niin että 
lapsille ja  nuorukaisille saarnataan: 
älä tapa! älä himoitse naapurisi vai
moa! —  lapsille, jotka Jeesuksen 
omien sanojen mukaan kuuluvat Ju
malan valtakuntaan, ja  nuorukai
sille, joiden käsitys hyvästä ei vielä 
ole himmentynyt.

V.

Elämän Hyvä Laki.

Jo ennenkuin teosofiasta mitään 
olin kuullut, oli minulle selvinnyt 
elämää ajatellessani, ettei elämän 
tarkoituksena voinut olla muu kuin 
viisauden saavuttaminen. Ihminen 
vaeltaa pimeydessä, mutta järjelli
senä olentona hän kaipaa valoa. 
Ihmiskunta kokonaisuudessaan saa
vuttaa epäilemättä kerran sen pää
määrän; päivä päivältä sen tieto- 
piiri laajenee, ja  vihdoin se on tie
tävä kaikki mitä tietää voi —  tämä
hän onkin tieteen tulevaisuuden 
unelma. Mutta tiede ei ota ihmis
kunnan yksilöitä luknun. Ja kui
tenkin ihmiskunta onkin vain sum
ma yksilöitä! Jos ihmiskunta pää
see valoon, pääsevät yksilöt, ja  sil
loin kokin yksilö on oikeutettu sii
hen. Totuuden tieto täytyy olla jo 
kaisen saavutettavissa, jos oikeus 
vallitsee maailmassa.

Mutta myöhemmin, näetsen, huo
masin toiselta puoleu, ettei asia ole
kaan niin yksinkertainen. Jos ih
misen päämaali on saavuttaa totuu
den tieto ja  Jeesus, Buddha y. m. 
olivat päämaaliin päässeet, olivat 
he ihmisiä kuten mekin. Ja silloin 
kai heidän kerran olisi pitänyt olla 
heikkoja knten me. Mutta vaikken 
Buddhan ja  muitten itämaalaisten 
opettajain elämäkertoja tarkoin tun
tenut. tiesin kuitenkin Jeesuksesta, 
että hän jo  lapsena —  jo  syntymäs
tään —  oli ollut muista erilainen. 
Legendat hänen lapsellisista ihme 
töistään todistivat ainakin että häntä 
oli pidetty erityisesti armoitettuna 
olentona. Ja niistä välittämättä —  
muistinhan hänen viisaat kysymyk
sensä ja  vertauksensa kahdentoista 
vuotiaana temppelissä. Tämä tosi
seikka jäi minulle arvoitukseksi. 
Näytti vääryydeltä, että Jumala —  
eli luonto —  oli varustanut ihmisiä 
niin erilaisilla antimilla ja  lahjoilla. 
Toinen syntyi nerona, toinen tyh
mänä. Toinen oli hyvä jo  kehdosta 
noustessa, toisella oli kaiken maa
ilman pahat himot voitettavana. 
Kuinka silloin kaikilla ihmisillä voi 
olla sama päämaali? Kuinka pa
halta saattoi vaatia, että hän tulisi 
yhtä hyväksi koin hänen jo  alkuaan 
hyvä veljensä? Eikä tässä ollut 
kysymys vain sisäisistä taipumuk
sista. Vaikuttivathan ulkonaiset olot, 
jos mitkään, ihmisen kehitykseen. 
Jos ajattelinkin, niinkuin välistä on 
tehty, että kaikki sielnt syntyessään 
olivat samallaisia »tabula rasoja", 
oli heidän kumminkin mahdoton saa
vuttaa sama päämaali, kun niin eri
laisissa ympäristöissä kasvoivat. Toi
nen näki vain hyviä esimerkkejä 
ympärillään, toinen tottui paheeseen, 
ennenkuin hän pysyi jaloillaan. . .  
Koko käytöllinen elämähän kumosi 
teorian totuuden tiedon saavutta
misesta. Eiväthän ihmiset olleet 
toistensa kaltaisia kuollessaan —  ja 
kuka ihminen oli täydellinen kuol
lessaan ! Toinen kuoli nuorena, kuoli 
lapsena, toinen eli ukoksi. . .

Utopialta tuo teoriani rupesi mi
nusta tuntumaan ja minun täytyi 
vähitellen siirtää jatkuva ja  päät
tyvä kehitys kuoleman jälkeiseen 
elämään —  jos sitä olikaan ole
massa.

Lopulta lohdutin itseäni sillä, että 
semmoinen oppi olikin siveysoppi. 
Ja siveysoppi —  mitä muuta se 
oli kuin ihmisen unelma siitä, mikä 
ei todellisuudessa ollut?. . .  taikka 
siitä, mikä joskus tulevaisuuksien

tulevaisuudessa ehkä saattoi toteu
tua? . . .

Silloin tuli eteeni teosofia. Sen 
oppi ihmiselämän tarkoituksesta oli 
juuri semmoinen kuin sydämeni vaati. 
Sekin käski totuutta etsimään; ja  
se lupasi, että totuuden voi löy
tää . . .

Teosofia opettaa meille, ettei tämä 
käsitys ihmiselämän päämaalista ole 
siveysoppia vain. Kyllähän se on 
siveysoppiakin, mutta ensi sijassa 
se on luonnon eli elämän laki.

Luonnonlaki käskee, että ihminen 
on tuleva täydelliseksi. Eikä aino
astaan yksi Buddha tai Jeesus sil
loin tällöin, vaan kaikki, kaikki ih
miset tämän maan päällä. Jumalan 
tahto on todellakin, että kaikki ih
miset saavuttavat ihmiskunnalle mää
rätyn tarkoitusperän. Ei se ole vain 
siveysoppia, se on todellakin käy
tännöllinen totuus.

Ja koska Jumala eli luonto on 
määrännyt ihmisille päämäärän saa
vutettavaksi, on hän myös antanut 
heille kaikille mahdollisuuden saa
vuttaa sen. Tämä kohta se juuri 
ajatustani häiritsikin. Mutta teo
sofia sen ratkaisi. Teosofiakin väit
tää, että Jeesus kerran oli yhtä 
heikko kuin me. Ja kun kysymme: 
koska? niin se vastaa:

E i siinä elämässä, jolloin hänen 
nimensä oli Jeesus Kristus. Siinä 
hän oli täytetty »pyhällä hengellä" 
jo  äitinsä kohdussa. Mutta koska? 
Ennen, ennen eläessään.

Mitä! Oliko Jeesus olemassa en
nen syntyään? Oli. Ei se ruumis, 
jota kutsuttiin Jeesukseksi, mutta 
siinä asuva henki. Jeesuksen henki 
oli ennen ollut olemassa. Samalla 
lailla kuin sinun ja  minun ja  kaik
kien meidän henkiset minämme ei
vät syntyneet silloin kuin tämä ruu
miimme syntyi, vaan olivat olemassa 
ennen; samalla lailla kuin kaikkien 
meidän henkemme ovat ennenkin 
asustaneet ruumiissa tämän maan 
päällä. Me synnymme ja  kuolemme, 
me synnymme jälleen ja  kuolemme 
uudestaan aivan niinkuin yön lepo 
seuraa päivän työtä ja  päivän työ 
taas yötä — ja  ruumiit ne vain 
vaihtelevatkin. Henkemme elää, tosi 
minämme on ikuinen, se pnkeutnn 
muotoon muodon perästä. Ja siten 
se kehittyy.

Hnomaathan sinäkin nyt, kuten 
minä silloin huomasin, että kaikilla 
on sama mahdollisuus nousta täy
dellisyyteen? Emme ole täällä en
simäistä kertaa emmekä viimeistä. 
Paljon olemme jo  oppineet, vielä 
enemmän meillä on opittavaa. Jee
sus oli mies, joka jo  oli opittavansa 
oppinut. Ja mistä riippuu ihmisten 
erilaisuus? Siitä, että sielut ovat 
eri kehitysasteilla. Toinen on en- 
nättynyt pitemmälle kuin toinen. Ei 
ole kukaan erityisesti suosittu. Ei 
kukaan synny nerona, joka ei ker
ran ole neroksi tullut, ja  vahäky- 
kyisimmälläkin on toivoa kerran saa
vuttaa Mestarin täydellisyys. Ku
kaan ei ole hyljätty, kukaan ei hal
veksittu. Jumala rakastaa kaikkia 
yhtä paljon, hän »antaa aurinkonsa 
koittaa uiin pahoille kuin hyville ja 
antaa sataa sekä väärille että van
hurskaille" (Mat. e v .V :4 5 ). Ihmi
sen kohtalo on hänen omassa kä
dessään. Ole ahkera, ja  sinä edistyt. 
Ole laiska, ja  elämä on kiertokulkua, 
jossa edistystä tuskin huomaa.

Eikö tämä oppi jälleensynnynnästä 
(reinkarnatsioonista) eli ihmissielun 
uudistuvasta ruumistumisesta rat
kaise kaikkia arvoituksia, eikö se 
tao oikeatta jälleen maailmaan? Sii
hen on näetsen erottamattomasti yh
distynyt eli sen toisena puolena on 
toinenkin oppi, oppi siitä elämän 
laista, jota teosofiassa kutsutaan 
karmaksi eli oikeuden ja  rakkauden 
Hyväksi Laiksi ja  joka selittää ih
misten erilaiset kohtalot maailmassa. 
Tämä laki on se, että jokaisella syyllä 
on vaikutuksensa; jokainen ajatus, 
sana, teko on syy, joka luo vaiku
tuksen; jokainen ajatus, sana, teko 
on samoin edellisten vaikutus. Syy- 
saija jatkuu katkeamatta. Ajatuk- 
sillasi luot luonteesi, sanoillasi ui 
konaisen ihmisesi, teoillasi ympäris
tösi. Tänään ehkä olet rikas, mutta 
kovuutesi veljiäsi kohtaan valmistaa 
sinulle sorretun aseman ensi elämäs
säsi; samaten ystävällisyytesi hank
kii sinulle ihmistenkin puolelta hy
vää kohteina. »Tehkäät muille niin
kuin te tahdotte, että munt teille 
tekisivät". Tämä on sanottu ihmi
sille, jotka vielä ovat itsekkäitä, 
matta se sisältää kuin sisältääkin 
totuuden. Paavali sanoo: »älkäät 
eksykö: ei Jumala anna itseänsä 
pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, 
sen hän myös niittää. Ja koska 
me hyvää teemme, niin älkäämme 
sunttnko; sillä aikanansa mekin 
saamme niittää ilman lakkaamatta.

I
Koska siis meillä aika on, tehkääm- 
me toisillemme hyvää" (Ep. Gal. 
VI: 7— 10). Teoillamme siis taom- 
me onnemme —  kukin on oman 
onnensa seppä. Mutta —  ja  tämä 
on paljon tärkeämpää — ajatuksil
lamme, tunteillamme, motiiveillam
me rakennamme luonteemme: ihm i
nen  tulee siksi m itä hän ajattelee. 
Tietysti kaikki kolme syysaijaa ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään. Aja
tukset synnyttävät sanoja ja  töitä, 
ajatusten toteuttaminen teoissa taas 
herättää unsia ajatuksia. Ja kuole
maton henki kokoo aittaansa kaikki, 
mikä on hyvää; sillä hyvä yksin on 
ikuinen.

Siimaa synnyinmaa!

Siimaa synnyinmaa, 
taivaallinen Isä, 
silmät meihin luo, 
rakkautta lisää, 
uskallusta suo! —

Siunaa synnyinmaa, 
suojaa vettä, rantaa, 
metsää, kukkulaa —  
minne silmä kantaa 
siunaa synnyinmaa!

I. H.

Selityksiä riittää.
Kun ihmiset toimivat pahasti, kek

sivät he aina itselleen maailman
katsomuksen, jonka mukaan heidän 
pahat tekonsa ovat muuttumattomien 
ja  heidän tahdostaan riippumatto
mien lakien luonnollisia seurauksia. 
Muinaisina aikoina selitti tämä maa
ilmankatsomus. että oli olemassa 
käsittämätön ja  muuttamaton Ju
malan tahto, joka edeltäkäsin on 
määrännyt toisille köyhyyden ja  vai
van ja  toisille ylhäisyyden ja  tämän 
elämän nautinnot.

Tämän maailmankatsomuksen si- 
sällöstä kirjoitettiin suunnaton määrä 
kirjoja ja  luettiin lukematon määrä 
saarnoja. Ainetta toisinnettiin mitä 
erilaisimmilta kannoilta. Todistet
tiin, että Jnmala on luonut erilaa
tuisia ihmisiä —  sekä oijia että 
herroja, ja  että niin toisten kuin 
toistenkin piti asemaansa tyytyä; 
sitte näytettiin toteen, että orjat 
pääsisivät parempiin oloihin toisessa 
maailmassa; sitte selitettiin, että 
vaikka orjat olivatkin orjia ja  siksi 
jäivät, olisi heidän asemansa san
gen hyvä, jos heidän herransa oli
vat heille hyviä, ja  viimeinen seli
tys vihdoin, joka ilmestyi orjien 
vapautuksen jälkeen, kuului, että 
Jumala oli uskonut rikkauden eräit
ten ihmisten huostaan, jotta he käyt
täisivät osan siitä hyväntekeväi
syyteen, ja  että tässä tapaoksessa 
toisten rikkans ja  toisten köyhyys 
ei ollut mikään paha.

Nämä selitykset tyydyttivät hyvin 
kaavan sekä rikkaita että köyhiä, 
etenkin rikkaita. Matta koittipa 
sitte aika, jolloin nämä selitykset 
tulivat riittämättömiksi, etenkin köy
häin mielestä, kun he alkoivat kä
sittää asemaansa. Ja silloin tarvit
tiin uusia selityksiä, jotka saapui
vatkin oikeaan aikaan. Nämä uudet 
selitykset esiintyivät tieteellisessä 
muodossa, —  valtiollisena talous
tieteenä, joka vakuuttaa keksineensä 
ne lait, joiden mukaan työ ja  sen 
tulosten nanttiminen ovat jaetut ih
misten kesken.

Mainitun tieteen mukaan nämä 
lait ovat siinä, että työn jako ja  sen 
nautinto riippuu menoista ja  tuloista, 
pääomasta, korosta, työpalkasta, ta
varan arvosta, voitosta j.  n. e. eli 
ylipäänsä niistä muuttumattomista 
laista, jotka määräävät ihmisten ta
loudellista toimintaa.

Tästä aineesta on lyhyellä ajalla 
kirjoitettu yhtä monta kirjateosta ja  
pidetty yhtä monta luentoa kuin kir
joitettiin kyhäelmiä ja  pidettiin 
saarnoja edellisestäkin aineesta, ja 
edelleen kirjoitetaan kokonaisia vuo
ria kirjasia ja  kiijoja ja  pidetään 
luentoja. Ja kaikki uämä kirjat ja  
luennot ovat yhtä epäselviä ja  kä
sittämättömiä kuiu teoloogiset ky
häelmät ja  saarnat, mutta ne saa
vuttavat tarkoituksensa ja  antavat 
selityksen vallassa olevasta yhteis
kuntajärjestyksestä semmoisen, että 
toiset ihmiset tyynellä omallatun

nolla voivat olla työtä tekemättä ja  
sen sijaan hyötyä toisten ihmisten 
työstä.

Joskin useimmat meidän luok
kamme ihmiset eivät yksityiskohtia 
myöten tunne näitä tieteen tyynnyt
täviä selityksiä, samoinkuin monet 
ihmiset ennen eivät tunteneet yksi
tyiskohdissa niitä teoloogisia seli
tyksiä, jotka oikeuttivat heidän ase
mansa, niin tietävät kuitenkin kaikki 
semmoisen selityksen olevan, oppi
neitten ja  viisaitten ihmisten todis
taneen ja  edelleen todistavan, että 
asiain nykyinen tila on semmoinen 
koin sen olla pitää, ja  että siis tyy
nesti saattaa elää koettamatta sitä 
maattaa.

L eo Tolstoi (»Aikamme orjuus").

Uomun/apsi.
(Eräs hämytunnelma).

E i tiedä vaimosta-syntynyt: 
kuhun kuolema kerran sun kantaa?
E i tunne se tutiseva tomunlaps’ 
elon rientojen viimeistä rantaa! —

Hän seisovi partailla hautojen 
ja  vainaiden varjoja muistaa,
Hän miettivi kulkua kuoleman sen, 

joka sumuhm suuretkin suistaa. . .

Mitä tiennevi ruumiimme riutumus, 
Mitä haudan hUjaus soittaa?
Mitä kerto vi henkemme hiutumus, 
joka kerran vahvankin mittaa?
Mitä raikuvat raastetut rauniot?
Mitä haastani haljennut vuori?
Mitä itkevät vaaleat vainiot?
Miks murtuvi petäjän kuori?

Hän. vaimosta syntynyt, ylvästää!
Hän tietonsa pöyhkänä lukee;
Hän järjellä tutkii ja rynnistää
ja  aatteensa arvoihin p u kee---------
Mut tiedä hän ei: miks kaatuvat puut? 
Miks lehtynen lennähtääpi?
Mitä huokuvat ruumiimme lahoovat luut? 
Mitä pääkallo irvistääpi? —

Hän heikkona hetkenä tunnustaa 
että kaikki on katoavaista:
Mut miksi, se raukka, ain mykäksi saa 
oman kuolonsa kurjasta laista? —

Hän, synnissä siitetty, aavistelee, 
mitä kaikuni elämän virsi,
Hän hautansa taaksekkin kurkistelee, 
mut rinnass’ on routa ja  kirsi. . .  
Tämä routa ei suloja konsanaan,
Sen muuri se t ä ä l lä  ei aukee.
Kun tuoni sen kastavi virrallaan:
—  Ehkä s i l l o i n  se vihdoin raukee?

Ehkä sidoin saamme me tietää sen: 
Miks surren niin suhisi tuuli.
Mitä pauhasi loiskeet nuo lainehien. 
Mitä huokasi lempijän huuli. —
Ehkä silloin saamme me tietää sen, 
mitä elämän halki me ha’imme, 
kun etsimme onnea kilpaillen, v  
mut —  pettymystä vain saimme! — 
Ehkä silloin meille se selviytyy:
Miks yks oli pahempi toista?
Miks yhtä riudutti myrkyn-kyy,
Vaan kaukaa kaarteli toista? —
Ehkä s i l lo in  ymmärrämme me sen: 
miten välttynyt oisi se väärä, 
johon vei meitä elämä vietellen, 
ja  mikä oli matkamme määrä . . .

(1898).

Jlmari Calamnius.

ö u s i ouosisafa.
Epäilemättä useimmat länsimaalai

set pitävät 20:nen vuosisadan syntyä 
sangen tärkeänä tapahtumana. Heille 
se on paljoa merkitsevä hetki maa- 
ilmanajanlaskussa; he tuntevat otta
vansa osaa merkilliseen tapaukseen. 
Ja kuitenkin, totta puhuaksemme, 
tämä tunne on puhtaasti keinote
koista laatua eikä sillä ole vastinetta 
asiain luonnossa. Sillä ensiksikin saa
tamme kysyä: missä näemme sata
vuotisen ajanjakson luonnossa? Mikä 
se tekee vuosisadan niin pyhäksi? Ja 
toiseksi saatamme tiedustella: koska 
Jesus Natsarealainen todella syntyi? 
Ei se tapahtunut vuonna 1 ; tuoreim
mat tunnustetut laskut vievät sen 
vuoteen 7 tai 9 e. Kr. Ja käyttä
väthän sitäpaitsi tätä ajanlaskua aino
astaan kristityt kansat. Eli ole mi
tään yleistä maailman aikaa. Kun

nämä vaikeudet ottaa huomioon, mitä 
tulee vuosisadoista, niiden alkuja lop- 
puhetkistä?

Länsimaa uskoo, että se astuu uu
teen vuosisataan, että sen edessä on 
kirjoittamaton lehti; ja varmaankaan 
tuo usko ei haita. Päinvastoin; ih
miset uskovat ajanjaksoihin ja vuosi
satoihin —  ja juuri tämän laajalle 
levinneen uskon takia aika onkin tär
keä! Ehkä yleinen mielipide päättää 
jotakin snnrta tulevaisuuden suhteen. 
Mitä suurta se voi päättää, emme ky
kene ennustamaan. Uskomme, että 
tuo yleinen kehittymishalu on vilpi
tön ; onpa siinä toistaiseksi kyltiksikin. 
Me jotka vielä hapuilemme Ajan Hen
gen tietämättömyydessä, me emme 
kykene sanomaan mitä pitäisi tehtä- 
män, mitä jättää tekemättä. Emme 
vielä kyllin tunne veljiemme tarpeita; 
emme tunne maailmaa johtavan Hy
vän Lain tarkoitusta. Saatamme ai
noastaan epäselvästi tajuta vähäisen 
osan sen Ääretöntä Viisautta. Ja 
kaikki, minkä voimme tehdä heittä
mällä pois kaikki ennakkoluulot, on 
valmistautua täyttämään mitä tehtä
vää meille tarjotaankin, valmistautua 
palvelemaan, vaikka kuinka vähänen 
kykymme olisikin; pyytämättä ja vaa
timatta, että asiat kävisivät niinkuin 
me toivomme, vaan luottaen siihen, 
että Hänen tahtonsa, joka kaikki hy
vään johtaa, on ohjaava kaikki mää
rättyyn päämäärään Hänen omana hy
vänä aikana, joka ikuisesti on ny
kyinen. Meidän tehtävämme on op
pia ymmärtämään tuota tahtoa, em
mekä muulla lailla voi sitä oppia tun
temaan kuin työskentelemällä sen mu
kaisesti. Tämä on meidän tehtäväm
me tulevalla vuosisadalla, ja  kaikkina 
aikoina.

(Theosophieal Review).

T u  leuaisuuden 
taistelu!.

Millaiseksi kuvitellaan ylimalkaan 
taistelu tulevaisuuden sodassa? Vas
taus on oikeastaan oleva: Nykyään 
ei kenelläkään ole siitä aavistusta
kaan. Se mitä sotilailla on siitä 
sanottavaa, on täynnä ristiriitai
suuksia; edessämme on siis suori 
tnntematoin. Tulevan sodan sota
miehet ja  johtajat kulkevat kohti 
tuntematonta kohtaloa. Tähän lii
tämme knitenkin kuvauksen, jonka 
etevä ranskalainen sotilas, kapteeni 
N igotte, julkaisee teoksessaan: L es  
grandes questions du jou r. Hänen 
knvaoksensa on tosin mietikuvituk- 
sen luoma, koska nykyaikaisia sota- 
aseita ei vielä ole koeteltu kahden 
yhtä kehittyneen armeijan välisessä 
taistelussa, mutta mielikuvitus on 
tällöin luonut kuvauksensa perin
pohjaisten, kirjoittajan käytettävinä 
olleiden tietojen perustuksella.

Kapteeni Nigotte kirjoittaa:
»Matkaa vihollisen olinpaikkaan 

on 6,000 meetriä. Tykit ovat rii
sutut asemiinsa ja  patteri patterilta 
kaikuu laukaisemisen käsky. Vihol
lisen tykistö vastaa. Pommit kyn
tävät maata ja  räjähtävät; tuota 
pikaa ovat tykkimiehet arvanneet 
etäisyyden ja  tähdänneet tykkinsä. 
Siitä hetkestä saakka räjähtää jo 
kainen projektiili vastustajan koh
dalla ja  valaa vihollisen hallussa 
olevat paikat tuhoavilla projektii
leilla —  ihmisiä ja  hevosia muser
tuu tuossa lyijy- ja  rautasateessa. 
Voitto on sen, jonka tykkimiehet 
ovat taitavampia ja  kekselijäämpiä.

Tykki ampuu tykkiä, patteri tu
hoaa patterin; laakeriseppele jää 
sille, jonka tuli on tarmokkain."

Tuon tykkitulen aikana lähtevät 
pataljoonat murhaavaan taisteluun. 
Nyt ovat ne 2,000 m. päässä toi
sistaan.

Kiväärinluodit. nuo hienot, sirot, 
hopeankiiltävät, suippokärkiset ja  
pienikokoiset luodit viheltävät il
massa ja  sattuvat, mutta kukin niistä 
ei kaada ainoastaan yhtä uhria, vaan 
ne läpäisevät kokonaisia rivejä , kim
mahtavat takaisin ja  tappavat yhä
kin. Laukaukset tihenevät tihene- 
mistään, luoteja lentää kasottain; 
tiheässä kuin hantit ja  salaman no
peudella suhahtavat ne sateena tais
telukentällä.

Se tykistö, joka on tuhonnut 
vastustajan tykit, ei levähdä; se 
tähtää tulensa pataljoonia kohti. 
Olipa tuo jalkaväki miten hajoitet- 
tua hyvänsä, kaikissa tapauksissa 
peittyy se tykkien lennättämään pro- 
jektiilisateeseen, murhaavaan raata
ja  teräskuuroon; pian punaa veri
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maata' laajalta. —  Ampumalinjat 
seuraavat toisiaan, pataljoona seu
raa pataljoonaa ja  pian ovat reser
vitkin taistelussa. Vaan yhäkin on 
kummankin armeijan välillä, joihin 
projektiilit sateena sattuvat ja  jo i
den rivit yhä enemmän harvenevat, 
noin 1,000 askeleen pituinen matka, 
joka ne tosistaan eroittaa —  puo
lueettomana vyöhykkeenä, puolueet
tomana sen vuoksi, että sitä lakai
see kummankin vastustajan tuli, niin 
ett’ei yksikään elävä olento voi sille 
astua, vielä vähemmän sen yli kul
kea.

Vihdoinkin alkavat ampumava- 
rat vähetä: miljoonittain patruunia, 
tuhansia pommeja täyttää va’otun 
maan. Mutta tuli ei vaikene; se 
alkaa yhä undelleen, niinkanan koin 
ammutut patruunat voidaan uusilla 
korvata.

Meliniittipommit tuhoavat raken
nuksia, kartanoita, kyliä, muuttavat 
raunioiksi kaikki, mitä tiellään ta- 
paavat ja  joka voisi olla suojana 
tai pakopaikkana.

Tulee hetki, jolloin jo  puolet 
taistelevista makaa kuolemaa teh
den maassa; kuolleet ja  haavoitetut 
täyttävät tantereen, kasattuina ti
lleiksi, pitkiksi valleiksi molemmin 
puolin tuota 1,000 askeleen pituista 
vyöhykettä, jossa luodit risteilevät, 
jota kartessit kyntävät ja  jonka yli 
ei yksikään elävä olento voi päästä.

Taistelua jatketaan katkeruu
della. Mutta tuo 1,000 askeleen 
pituinen matka jää yhtä mahdotto
maksi ylipäästä.

Kumpi on nyt voittanut?
(J. v. Block).

Vapautumisen 
eriskummainen oppi.

Me olemme ylpeitä kehitykses- 
tämme, mutta todellisesti olemme 
tuskin päässeet raakalaisuudesta. 
Sadan vuoden kuluttua tulevat jäl- 
keläisemme katselemaan meitä ja 
meidän laitoksiamme samalla ylen
katseella kuin me nykyään katse
lemme keskiajan kansoja tai nyky
ajan kiinalaisia. Tämä ei ole mi
tään eriskummaista ajatusta, en il
vehdi yleisölle.

Meidän itsekäs ja  upeileva uh- 
mailemisemme pitää meitä vielä ai
noastaan hapuilemassa todellista si
vistystä, juuri kuin yhteen kudot
tuna toukkajoukkona, joka ryömii 
pois pimeästä, näljäisestä kuoresta 
kohti siipiä synnyttävää valoa.

Ainoastaan ani harvat ihmiset 
ovat ponnistautuneet edelle ja  pääs
seet totuuden täydelliseen päivän- 
paisteeseen. Joukon edistyminen 
käy niin hitaasti, että se on omi
ansa masentamaan meitä, jotka olem
me kulkeneet ohi elämän keskikor
keuden, sillä meidän on nyt tunnus
taminen, että tulemme näkemään 
ainoastaan muutamia) niistä muutok
sista, joita olemme toivoneet tule
viksi, joiden hyväksi olemme teh
neet työtä.

Kieltämättä on aineellinen hyvin
vointi ja mukavuus edistynyt yhdek
sännentoista vuosisadan kiiluessa —  
mutta siinä ei ole sivistys. Parempi 
ravinto, nopeammat alukset vesillä, 
telefooni ja  sähkövalo —  kaikki 
tämä on inhimillisen kehityksen ai
noastaan osittaisena vaikuttimena, 
hyvinvoinnin heinöinä, mutta ei sil
taan hyvinvointina. Onko telefooni 
vähentänyt nälkäisten nälkää?

Meidän aivomme ovat vielä epä
selviä, meidän yksityinen ja  julki
nen elämämme perustuu vielä alhai
seen, viheliäiseen tietämättömyyteen. 
Jäljellä, tuhansien profeettain ilmai
semalla, on vielä suuria hankalnuk-

Sesam ia ja  liljo ja .
Kaksi luentoa

pitänyt
J o h n  R u s k i n .

Uuteen Aikaan lyhentämällä suoment. A M

Ensimäin en luento.

Kuninkait ten  a a r t e e t .
Jokaisella teistä on 

oleva leipä sesamista — 
ja kymmenen puntaa.

Lucianus, kalastaja.

Ensimäinen velvollisuuteni tänään 
on pyytää teiltä anteeksi esitelmäni 
päällekirjoituksen kaksikäsitteisyys, 
sillä en todellakaan aijo puhua ku
ninkaista, hallitsijoina tunnetuista, 
tai aarteista aineellista voittoa tuot
tavaksi rikkaudeksi käsitettyinä, 
vaan aivan toisenlaisesta kuninkuu
desta ja  toisenlaisista rikkauksista. 
Aikomukseni on puhua aarteista, 
kirjoihin kätketyistä, tavasta löytää 
niitä ja  tavasta menettää niitä. Va
kava aine, sanotte, ja laaja! On, 
niin laaja, ett’en edes koitakaan 
päästä sen perille. Tahdon vaan 
koittaa asettaa eteenne muutamia 
yksinkertaisia mietteitä lukemisesta.

On käynyt niin, että olen tullut 
käytännölliseen yhteyteen koulujen 
kanssa ja  saan vanhemmilta useita 
kirjeitä jotka koskevat heidän las
tensa opetusta. Suurimman osan 
suhteen kummastuttaa minua aina 
se tärkeä paino, minkä ajatus „ase- 
ma elämässä" saa ennen kaikkia 
muita ajatuksia vanhempien —  erit
täinkin äidin mielessä. „Se kasva-

sia tunkeutuessaan vielä ihmisiä pi
mittävien ennakkoluulojen paksujen 
verhojen läpi. Paha, josta kärsim
me, ja  paha, jota synnytämme, on 
jonkun verran vähenemään päin, 
mutta minusta näyttää, että useim
missa tapauksissa on se maattanut 
ainoastaan muotoa ja  nimeä.

Oli aika —  eikä niin monta mies
polvea olekaan siitä, —  jona uskon
nolliset ja maut inkvisitoorit kidut
tivat miehiä ja  naisia. Taosta, luu
len, ovat useimmat valtiot luopu
neet. Matta eivätkö sanomalehdet 
vilise kertomuksia lapsista, joita 
vanhemmat kiduttavat, naisista, joi
den täytyy kestää elinaikaista mart
tyyriutta, ylioppilaista, jotka saavat 
raakaa tyydytystä kiusatussaan yhtä 
tai toista vähemmän lahjakasta op- 
pitoveria? Ja tiedättekö, minkälai
sia hirvittäviä seikkoja sattuu —  
en tahdo sanoa Torkinmaalla —  
vaan edistyneimpien maiden sairaa
loissa ja  vankiloissa.

On kyllä ollut aikoja, joina val
tiollinen ja  uskonnollinen kiihkous 
kahlehti kaiken edistymisen, koetti 
syrjäyttää tiedettä ja  saattoi polt
tamaan tiedemiehiä rovioilla. Olem
me varmaan päässeet tuosta. Mutta 
vielä nykyäänkin julistaa roomalai
nen kirkko Tolstoin pannaan. Se 
on pannut pannaan minut ennen 
Tolstoita ja  niin kävi protestanteille 
ja  katolilaisille, Darwinille, Hux- 
leylle, Renanille ja  useimmille huo
mispäivän totuuksien julistajille. Niin, 
olen saanut tietää amerikkalaisilta 
professoreilta itseltään, että he useim
missa amerikkalaisissa yliopistoissa 
eivät uskalla lausua vakaumustaan 
uskonnollisista, valtiollisista eivätkä 
taloudellisista asioista, kun heidät 
heti senvuoksi eroitettaisiin. Aivan 
samaten on Englannissa ja  Saksassa. 
Ja Ranskassa kiellettiin yksi nyky
ajan älyniekoista, Jean Jaurös, pitä
mästä esitelmiä sosialismista College 
de Francessa. Kiitetty Henry George, 
ellen erehdy, kuoli köyhyydessä, ja  
saksalainen suuri apostoli Lieb- 
knecht eli maanpaossa suuren osan 
elämätään, kun oli ajettu pois Sak
sasta, samoin ranskalainen Victor 
Hugo. Ja kuitenkin muistamme 
ylenkatseella tuomioistuinta, joka 
pakotti Galilein lankeamaan polvil
leen ja  selittämään, ettei maa pyöri.

Matta toisella puolella semmoi
sille hävittäville ja  siveyttä polke
ville voimille käin Bismarck, Cham- 
berlain ja  kenraali Mercier ei maa
ilma löydä riittävästi kunnian osoi
tuksia ia huomaavaisuutta, jopa hei
dän ankarimmat tuomarinsa tuntevat 
olevansa pakotettuja ihastuttavan 
neuvokkaasti lieventämään säädök
siään.

On hyödytöntä pettää itseämme. 
Te voitte laastaroida ja  paikata 
miten paljon haluatte, mutta todel
lista sivistystä ei tule ennenkuin 
koko nykyään oleva järjestelmä 
muutetaan.

Tarkastakaa tätä maata, tutkikaa 
omaanne, penkokaa niin muita. Vää
ryyttä ja  hätää kaikkialla, kauheita 
syövän vikoja, jotka pimeässä lak
kaamatta kalvavat yhteiskunnan sy- 
dänjunrta. Niin, että kostava vai 
lankumous ei tähän aikaan täristä 
yhteiskuntaa, johtun siitä, että useim
mat ihmiset lurvastelevat kuin he
voset, joilla on säikäyksiltä suojele
vat laput korvilla molemmin puolin 
päätä, eivätkä kykene, niin sano
akseni, huomaamaan maata kuin 
mitä pistetään heidän neniensä alle. 
Sivistystä tosiaan! Miten inhotta
vaa on sitte kaikki keskinäinen 
ylistely ja  hurskaiksi teeskentely. 
Ettekö knule samaan aikaan kuin 
kirkkojen kellot soivat, pariltatoista 
taistelukentältä haavoittuneiden voih- 
kinoita? Eivätkö eri kansat hi
moitse enemmän kuin konsanaan 
ennen nusia teurastuksia? Olemmeko 
jo  saaneet parempia riitojen ratkai-

tus, joka soveltuu siihen ja  siihen 
asemaan elämässä“ —  se on puhe
tapa, se on tarkoitus, aina. He ei
vät etsi milloinkaan, minun tietääk
seni, kasvatusta, joka on itsessään 
hyvä. Mutta kasvatusta, Joka an
taa pojalleni tilaisuuden käydä hie
nosti puettuna, joka vie menestyk
seen tässä elämässä; sitä pyydämme 
polvillamme — ja  se on kaikki mitä 
pyydämme". Ei näytä vanhemmille 
juolahtavan mieleenkään, että on 
olemassa eräänlainen kasvatus, joka 
itsessään on menestystä elämässä, 
että mikä tahansa mun kuin tämä 
voi olla menestystä kuolemassa ja 
että tämän varsinaisen kasvatuksen 
saattaa helpommasti saada tai antaa 
kuin he luulevatkaan, jos he vaan 
siihen ryhtyvät oikealla tavalla, jo- 
tavastoin sitä ei voi saada mistään 
hinnasta tai millään suosiolla, jos 
he käyvät siihen käsiksi väärällä 
tavalla.

Tosiasiassa nykyjään merkitsee 
siis „ menestyminen elämässä" huo
matuksi tulemista elämässä, pääse
mistä asemaan, jonka muut tunnus
tavat arvon ja  kunnian tuottavaksi. 
Ylipäänsä emme tarkoita tällä me
nestymisellä vaan rahan ansaitse
mista, vaan että tiedettäisiin meidän 
ansainneen rahaa, tiedettäisiin, ei 
että olisimme täyttäneet suuren teh
tävän, vaan että meidän on nähty 
se tekevän. Sanalla sanoen, me 
tarkoitamme sillä yleisen kiitoksen 
janoamme. Tämä jano on jalojen 
luonteiden viime heikkous, mutta 
myöskin heikkojen luonteiden ensi 
heikkous ja  yleensä tavallisten ih
misten voimallisin kiihoitin.

Aikeeni ei ole moittia, vähemmin

semiskeinoja kuin ihmisten joukko
murhat ovat?

Sivistys? Ettekö ole vielä luke
neet Tolstoin kirjoja? Tai minun? 
Tai mitä sadat vakavat tämän uuden 
aikaisen yhteiskunnan tutkijat ovat 
kirjoittaneet? Eivätkö työlakot, 
joita yhtä mittaa on tehty teidän 
ja  muissa maissa, ole opettaneet 
teille mitään? Voiko kukaan tällä 
kertaa kieltää sitä, että suurin osa 
n. s. ihmisyyttä huokaa pahoin pi
deltynä ja  epäoikeudellisten lakien 
alaisena, että melkein aina hallitus
valta — armeija, poliisit ja  tuomiois
tuimet —  on valmisna kannatta
maan riistämistä, jota  pieni etnoi- 
keutettu luokka harjoittaa. Ettekö 
tiedä, että joka päivä tuhansittain 
—  ei vain sadoittain —  tuhansit
tain  miehiä ja  naisia kuolee näl
kään, kylmään, sairaoksiin, joita ei 
kukaan vaali, ja  noin, sitte koin he 
ovat antaneet 20, 30, 50 vnotena 
työstään kaiken sen, mitä me nau
timme?

Voitteko unohtaa, että lapsia — 
yhtä rakkaita ja  rakastettuja kuin 
teidän —  näinä hetkinä on kärsi
mässä nälän tuskia ja  vetämässä 
itseensä kaikellaisten rikosten sie
meniä? Voitteko unhottaa, että jo 
kaisessa vankilassa, jokaisessa sai
raalassa, jokaisessa tehtaassa, jokai
sessa kasarmissa lisääntyy rikoksia, 
jotka huutavat taivaan kostoa?

Kuinka masentavaa on tao kaikki! 
Ajatella, että suuret miehet men
neen vuosisadan koko aikajakson 
tarhaan huusivat näistä olosuhteista, 
uhrautuivat pitkiksi vuosiksi tutki
maan noita teelmiä ja  turhaan sai
vat osoittaa parantavia keinoja. 
Heitä vain epäiltiin, ymmärrettiin 
väärin ja  lapsellinen jonkko, joka 
ylpeili tietäessään olevansa enem
mistönä, pilkkasi. Ajatella, että 
vielä nykyään sosialismi —  ai
noa vapahtava parannuskeino —  
tieteellisesti ja  käytännöllisesti 
mahdoton vastustaa kun on pa
kotettu hakemaan itselleen kan
nattajia, hitaasti yhden toisensa jäl
keen, että useimmat tuomitsevat sen 
hävitettäväksi sitä tutkimatta, että 
sen puolustajia karkoitetaan pois yh
teiskunnan kaikista paikoista, saar
nastuoleista, yliopistoiden oppituo
leilta, ja  sanomalehtien toimittaja- 
paikoilta! Niin, saadakseen kuljete
tuksi sosialismia teidän „ edistynei
den amerikkalaistenne" kaulain läpi 
oli Edward Bellamy (niin sanoi hän 
itse) pakotetta tarjoilemaan teille 
sitä romaanin sokeripillerien muo
dossa kirjassaan „ vuonna 2000". 
Tämä on tosiasiata, jota ilman pel
koa uskaltaa paljastaa yleisölle. 
Vaan tulevaan nähden en ole toi
voton. Valittaessani olevaa kään
nän katseeni kohti odotettavista ri
kasta nutta vuosisataa, sen toiveita 
ja  vakuutuksia.

Tiedottomuutta, toimetonta ja  kui
tenkin voimakasta yhteiskunnallisen 
vapautuksen vihollista, ahdistetaan 
tarmokkaasti.

Miten on välttämätön muutos ta
pahtuva?

Onko tosiaan tuleva väkivaltainen 
vallankumous, suojeleva kapina, ja  
sitä seuraava väliaikainen köyhälis
tön valtakunta, jota monet yhteis
kunnalliset auktoriteetit pitävät vält
tämättömänä pakottamaan ylimystön 
taasen työtä tekeväin riveihin? Siitä 
tnlisi Ranskan vallankumouksen ta
painen ja nähtäisiin kaikki tämän 
julmuudet uudelleen asetettuina suu
remmalle näyttämölle. Kuitenkin oli 
Ranskan vallankumous —  nykyään 
yleisesti tunnustettu —  pienempäin 
epäkohtain synnyttämä kuin nykyi
set ovat.

Tai onko tyynesti laillinen ja  no
pea kehitys tuova vapautuksen?

Myötätuntoisuuteni kohdistuu eh
dottomasti rauhallisiin keinoihin. 
Vaan kukaan ei voi ennustaa mi-
■ H B M B n t f l B H M n M i

kuin puolustaakaan tätä kiihoitusta. 
Tahdon vaan osoittaa kuinka se on 
kaikkien pyrintöjen alku, erittäin
kin kaikkien nykyisten. Merimies 
ei tavallisesti tule kapteeniksi vaan 
sentähden, että hän tietää osaavansa 
hoitaa laivaa paremmin kuin yksi
kään muu laivan miehistä. Hän tu
lee kapteeniksi, jotta häntä kutsut
taisiin siksi.

Kun tätä pääasiallisesti tarkoite
taan »menestyksellä elämässä" niin 
sillä erityisesti pannaan painoa sen- 
laiseen menestykseen, jota kutsum
me »päästä hyvään seuraan". Me 
emme tahdo hyvään seuraan siksi, 
että meillä se olisi, vaan että mei
dät nähtäisiin siinä, ja  käsityksemme 
sen hyvyydestä riippuu etupäässä 
siitä huomiosta, miukä se saa ylei
söltä.

Me pidämme suurena onnena saada 
nähdä edes vilahdukseltakin suuren 
runoilijan ja  kuolla hänen äänensä 
kaijun, tai tehdä kysymys tiedemie
helle ja  saada siihen hyväntahtoi
nen vastans. Me pidämme silmällä 
näitä lyhyitä tilaisuuksia ja  tuhlaam
me aikaamme ja  voimiamme senlai- 
sen vähäpätöisen tavottelemiseen ja 
sillä aikaa on meille alituisesti tar
jona seurustelu henkilöitten parissa, 
jotka tahtoisivat puhua kanssamme 
niinkauvan kuin meitä haluttaa, 
mikä arvomme tai virkamme lienee
kään; he puhuvat meille paraiten 
valituin sanoin ja  asioista, jotka 
ovat eniten heidän sydämellään. Ja 
koska tämä seura on niin lukuisa 
ja niin ääretön ja  saatamme antaa 
sen odottaa ympärillämme päivän 
pitkän —  kuninkaita ja  valtiomie- 
hiä, jotka odottavat kärsivällisesti,

tään. Luulen, että vähemmässä kuin 
kymmenessä vuodessa saadaan nähdä 
saaria muutoksia meidän yhteiskun
nallisissa suhteissamme, melkein sa
maan aikaan kaikissa. Luulen, että 
vähemmässä kuin parissa kymme
nessä vuodessa, vaikka olisikin lii
kaa odottaa saavamme kaikki vaa
timuksemme toteutetuiksi, tulevat 
syvälle koskevat valtiolliset, talou
delliset ja  puhtaasti sosiaaliset muu
tokset melkoisesti parantaneeksi yh
teiskunnan, tuoneeksi suuremmat 
määrät onnea, tehneeksi elämän hy
vyydet yhtäläisemmin jaetuiksi. Luu
len myös sen epäoikean etuoikeu
den, että peritään omaisuutta, tu
levan poistetuksi samojen periattei- 
den nojalla, joiden nojalla poistim
me krnunun perittäväisyyden.

Nuo kaksi asiata kuuluvat yhteen. 
Tosiaan onkin snhdattomampaa, että 
nuori Vanderbilt tai Castellane, joka 
toisten olosuhteitten vallitessa mah
dollisesti ansaitsisi 100 markkaa vii
kossa, saa periä miljooneja, kuin 
olisi antaa Mc Kinleyn tai Loubefn 
poikain hallita meitä sen vuoksi, 
että heidän isänsä ovat hallinneet.

Ja koska me koneellisilla ja  älylli
sillä apuneuvotteluilla —  vuosisa
toja kestäneen yhteisen työvaivan 
tuloksia ja  siten kaikkien ihmisten 
yhteistä omaisuutta ne ovat —  ny
kyään voimme tuotattaa tarkalleen 
20 kertaa niin paljon kuin me ku
lutamme, niin nskon täydellisesti ja  
lujasti sen yleisen vääryyden, että 
ihmisellisiltä olennoilta puuttua ra
vintoa, vaatteita ja  asuntoa, vähi
tellen katoavan kahdennella kym
menennellä vuosisadalla. Tämä vuo
sisata on keksivä myös keinoja kaik
kien maiden julkista elämää tahraa
van turmeluksen poistamiseksi. Vuo
sisata on saava olla muidenkin ih
meiden todistajana, vaan mitäpä hyö
tyä saada siitä enempää?

Kaikkien hyvien ja  kunniallisten 
ihmisten velvollisuutena on anttaa 
näiden uudistusten toimeenpanemista 
—  vähintäin kallistaa suosiolla kor
vaansa todistaville perusteille ja  uh
rautua vakavasti tutkimaan näitä 
kysymyksiä. Ja se, joka vielä nä
kee itsellänsä olevan syytä hymyillä 
tälle uudelle evankeliumille, on narri; 
kuka petollisesti koettaa estää sen 
levittämistä, hän on rikoksentekijä.

Emile Zola (Newyork World).

Kultaisia sanoja.
Ei mitään ole jumalallista, mikä ei 

ole järjellistä, Immanuel Kant.

$

Uskosta ihmisiin on vain pieni as
kel uskoon Jumalaan.

Paul Heyse.
*

Sinun tulee elää muiden edestä, 
jos tahdot itseäsi varten elää.

Seneca.
*

Tutkia luontoa on tutkia Jumalan 
tahtoa kirjasta, joka on Jumalan it
sensä kirjoittama. A. Martin.

*

Jos tahdot lOytää Jumalan, älä etsi 
häntä pilvien takaa, voit löytää hänet 
missä vaan olet. J. Fkhte.

Uskon valoon, joka loistaa meitä 
ympäröivien pilvien takana; uskon 
ikuiseen, joka on ajan vaihtelujen 
takana. K . FrenzeU.

*

ei puheillepääsyn myöntämistä, vaan 
sen saamista, niin emme huomaa
kaan tätä seuraa, emme ehkä kuun- 
tele koko päivän pitkään ainoata
kaan sanaa heidän puheestaan!

Te saatatte sanoa tai ajatella it
seksenne, että se välinpitämättö- 
myys, jolla katselemme tätä laumaa 
yleviä oleutoja, jotka pyytävät meitä 
kuuntelijoikseen ja  se into, millä 
me pyrimme seuraan, otaksuttavasti 
vähemmän jaloon, joka meitä hal
veksii tai ei tarjoa meille mitään 
opittavaa, perustuu siihen, että me 
saatamme nähdä elävien ihmisten 
kasvot, ja  että heitä itseään, em
mekä heidän sanojaan, me haluam
me oppia lähemmin tuntemaan. Mutta 
niin ei ole asian laita. Edellyttä
kää, etfette milloinkaan saisi nähdä 
heidän kasvojansa; edellyttäkää, että 
teidät pantaisiin esiripun taa jonkun 
suuren henkilön työhuoneeseen, ette
kö iloitsisi saadessanne kuulla hei
dän puhettansa, vaikka olisikin kiel
letty kohottamasta esirippua? Ja 
kun esirippu on niin paljoa pienempi 
ja  te voitte kätkeytyä kahden kir- 
jankannen väliin ja  kuunnella päi
vän pitkän, ei tilapäistä puhelua, 
vaan tutkittua, mietittyä, valittua 
esitelmää, jonka pitää viisaimmat 
viisasten joukosta —  se vastaan
otto, se kunniakas yksityisneuvot- 
telu on vallassanne!

Mutta sanotte ehkä haluavanne 
kuunnella eläviä ihmisiä siksi, että 
he puhuvat nykyisistä asioista, 
jotka ovat suoranaisesti harrastuk
senne esineitä. Ei, niin ei voi olla, 
sillä elävätkin ihmiset kertovat ny
kyisistä asioista paljoa paremmin 
kirjoituksissaan, kuin puheessaan.

Joka ei ole toivoton, hänellä on 
oikeus toivoa kaikkea.

Erik Gustaf Geijer.
#

Autuas toivo tuo, että ikuisesti 
saamme elää äärettömän Jumalan ra
jattomassa maailmassa, että sen sa
laisuuksia yhä enemmän meille pal
jastuu, että silmämme saavat ihailla 
yhä kauniimpia ja  ihanampia luonto
kappaleita. W- E. Channing.

Et rakasta sitä, minkä näet, vaan 
sitä, jota et näe —  sitä kuvaa, jonka 
mielessäsi olet luonut rakkautesi esi
neestä. T. von Hippel.

Muutama sana lääkä
rin vastuunalai

suudesta.

Painatamme tähän pienen otteen 
ruotsalaisen kirjailijattaren Elna Te- 
now’in kirjoituksesta »Lääkäreistä 
ja  lääkärin edusvastuusta". Vaikka 
tämä kirjoitus etupäässä koskee Ruot
sin oloja, saattaa sitä valitettavasti 
kyllä monessa suhteessa sovittaa 
meidänkin maamme oloihin.

Ei ole ihmeteltävää, että köyhem
mät luokat, jos kohta heille tarjotaan 
vapaata lääkärinhoitoa klinikoissa ja 
sairaaloissa, kuitenkin mieluummin 
kääntyvät maallikkojen puoleen, n. k. 
puoskarien, tietäjien j. n. e.

Osa lääkärejä, erittäinkin nuorem
mat, kohtelevat heitä usein siinä luu
lossa, että »tuollaiset eivät tunne ku
ten muut". Maksuton hoito kaupun
geissa, sairashuoneilla, sekä maaseutu- 
lääkärien toiminta todistavat tätä. 
Maksuttomia sairaita käytetään enem
män kuin muita kokeiluesineiksi lää
kärikö kelaille. Ja osa lääkärejä osoit
tautuu useinkin hyvin epä-inliimilli- 
seksi apua-etsivää köyhää yleisöä koh
taan*).

Olen kuullut erään työmiehen ker
tovan, miten hän klinikasta haki apua 
pahasti loukkautuneelle sormelleen. 
Kenelläkään muulle ei liene niin tar
peen, että kaikki jäsenet ovat ter
veitä ja  pystyviä kuin ruumiillisen 
työn tekijälle, ne ovat hänen ainoa 
pääomansa ja  hän arvioi ne sen mu
kaan. Silloin tulee nuori medisiinari, 
joka tuskin lienee koittanut ansaita 
jokapäiväistä leipäänsä ja  virkkaa yli
mielisesti: »annas tänne, leikkaan pois 
koko roskan, ja  pian!" —  Eikö toh
torilla olisi mitään muuta keinoa aut
taa minua", muistuttaa työmies. »Mitä 
vielä", vastaa nuori lääkäriaines, »ei 
maksa vaivaa laastaroida tätä; eihän 
vaan herra ole pelkuri?" »En tiedä 
lieneekö raukkamaista haluta säilyt
tää jäsenensä", sanoo työmies, »mutta 
näen olevan parasta lähteä". Ja niin 
hän menee välskärin tai poppamuorin 
luo. jonka mielestä kyllä kannattaa 
laastaroida köyhän työmiehen työ- 
aseen ja hänen perheensä ylläpitäjän.

Luonani kotona istuu köyhä om
pelija, pieni kiltti kaino tyttönen, 
jolla ei ole mitään muuta turvaa maa
ilmassa kuin oma uuttera työnsä. 
Viime jouluna tapahtui hänelle se 
onnettomuus, että hän ommellessaan 
suurella räätälinkoneella läpäisi neu
lalla oikean etusormensa. Sormi ja 
käsi ajettuivat. Hän etsi lääkäri-apua 
klinikasta. Sama vastaus: »loikkaam
me pois sormen". Hän huomauttaa 
lääkärille, mitea välttämätön se sormi 
on hänen elatukselleen. »En voi sitä 
auttaa", sanoi tämä. »Elämänne on 
vaarassa, jos ei sitä oteta pois". —

*) Muutamin paikoin lievennetty.

Mutta myönnän että saattaa niin 
olla, jos pidätte enemmän ripeästi 
ja  vilkkaasti kirjoitetusta, kuin hi
taasti kirjoitetusta, jota oikeastaan 
sanotaan kirjaksi. Sillä kaikki kir
jat saattaa jakaa kahteen ryhmään: 
kirjoihin hetkeä varten ja  kirjoihin 
kaikiksi ajoiksi. Pankaa merkille 
tämä jako — se ei koske vaan laa
tua. Ei ole niin, että ainoastaan 
huonot kirjat eivät jää pysymään 
ja  hyvät jäävät. On olemassa hy
viä kiijoja hetkeä varten ja  hyviä 
kirjoja kaikiksi ajoiksi, huonoja kir
joja hetkeä varten ja  huonoja kir
joja kaikiksi ajoiksi. Määrittelen 
kummankin lajin ennen eteenpäin 
menoa.

Hyvä kirja hetkeä varten —  en 
puhu huonoista —  on vaan jonkun 
henkilön hyödyllistä tai huvittavaa 
puhelua, jonka kanssa munlla tavalla 
ette saata puhella. Usein hyvin 
hyödyllistä, sillä se sanoo mitä tar
vitsette tietää; hyvin usein huvit
tavaa, kuten läsnäolevan, ymmär
täväisen ystävän puhe olisi. Eloi
sat matkakertomukset, sukkelat kes
kustelut kysymyksistä, vilkkaat tai 
liikuttavat kertomukset romaanin 
muodossa, kaikki nämä kirjat het
keä varten, jotka lisääntyvät sivis
tyksen tullessa yleisemmäksi, ovat 
nykyajan erikois-omaisuutta: meidän 
tulisi olla niistä vilpittömästi kiitol
lisia ja  hävetä itseämme, jos emme 
käytä niitä oikein. Mutta mahdol- 
lisimmin väärin käytämme niitä, jos 
niiden sallimme anastaa tosi kirjojen 
paikan, sillä rajoitetussa merkityk
sessä ne eivät ole kiijoja ollenkaan, 
vaan kannispainoisia kirjeitä tai sa
nomalehtiä. Ystäviemme kirjeet

»Tulkoon sitten ennemmin kuolema" 
—  arveli tyttö parka. Sillä keinoin 
sai hän lähteä lääkärin luota. Eräs 
rouva, joka asui samassa talossa kuin 
hän, ei puoskari enempi kuin taikuri
kaan, otti hänet huostaansa ja vesi- 
kääreillä ja hiukkasella kärsivällisyyttä 
parannettiin sormi täydellisesti, jotta 
hän sitä käyttää nyt kuten ennenkin.

Näitä erikoistapauksia, jotka ilmai
sevat muutamien lääkärien harrastuk
sen laadun millä he kohtelevat tiin- 
laisia köyhiä sairaita, ja  jotka hiukan 
vaihdellen liian usein toistuvat sairas- 
huoneissamme *) julkisesti valaistaan 
niin virallisessa papereissa kuin Val
tio tilintarkastajien kertomuksessa vuo
delta 1891.

Asianlaita oli seuraava: Valtiosää- 
tyjen tilintarkastajat, tarkastaessaan 
rahapajan tilejä, olivat huomauttaneet, 
että oli annettu varoja ylimääräiseksi 
lääkäri-palkkioksi, vaikka rahapajalla 
oli vuotuinen sopimus erään pääkau- 
punkiläukärin kanssa.

Tähän antoi rahapajan johtaja seu- 
raavan selityksen:

»Eräs rahapajan työmiehistä oli 
viime talvena työssä ollessaan pa
hasti loukannut vasemman peukalon
sa. Tavallisuuden mukaan, tapatur
man sattuessa siellä, saatiin tilapäistä 
apua poliklinikassa, serafimerisairaa- 
lassa jossa lääkäri ilmoitti että peu
kalon pois leikkaaminen oli tarpeen 
vaatima. Kun mies lunnollisesti tah
toi, jos suinkin mahdollista, säilyttää 
sormensa, tämän olemassa-ololleen niin 
välttämättömän aseen, ei hän siis seu
rannut lääkärin neuvoa, vaan piti pa
rempana kääntyä rouva J. Sandberg’in 
puoleen, joka oli tullut tunnetuksi 
menestyksestään parantaa ulkonaisia 
vammoja. Hoidettuaan haavaa koko
naista 107 käynnillä niin hyvästi on
nistuen, että mies, peukalossa kum
painenkin jäsen tallessa, sittemmin 
saattoi käyttää kättänsä kuten ennen 
tapaturmaa, pyysi rouva Sandberg 
viidenkymmenen kruunun palkkiota, 
joka rahapajan varoista hänelle mak
settiin. Jos peukalo olisi leikattu 
pois, ei mies olisi kyennyt useimpiin 
siellä ilmaantuviin toimiin, ja  raha
paja olisi siten menettänyt taitavan 
työmiehen, joka sitäpaitsi olisi vaa
tinut vahingonkorvausta".

Että täukaltaiset kertomukset, kun 
ne usein uudistuvat, ovat omansa vä
hentämään luottamusta lääkäreihin, on 
itsessään selvää.

Rukouksesta.

Tarkoituksemme on Jumalan tun
temisen kautta saavuttaa täydelli
syys.

Rukous on mielen kohottaminen 
Jumalan luo. Mieleen sisältyy henki 
ja sydän. Hengessä on oleva tieto, 
sydämessä rakkaus. Tämä ou elin. 
jonka avulla kuolevainen lähestyy 
Jumalaa.

Jumala on kaikkialla. Tosi ih
minen vaeltaa alituisesti Jumaluu
den pyhäkössä ja  rakoilee lakkaa
matta; sillä hänen henkensä ja  sy
dämensä on tuo pyhäkkö.

Pyhittää lepopäivä merkitsee: koh
distaa kaikki voimansa ja  tekonsa 
siihen lepopaikkaan, joka on Ju
mala.

K arl von Eckartshausen ’ in makaan.

*) Usein johtunee lääkärien turvau
tuminen kirurgisiin aseisiin lääketieteen 
kykenemättömyydestä tulla toimeen ta
pauksissa, joissa luonnonlääkitsemistaito 
(vaikkakin epätäydellisessä muodossa, 
jossa sitä useissa paikoin käytetään) ei 
kuitenkaan erehdy keinoista.

Toim.

saattavat kyllä olla hauskoja ja hyö
dyllisiä tänään, kannattaako niitä 
säilyttää, vai ei, ei kuulu tähän. 
Sanomalehti saattaa olla täysin pai
kallaan aamiais-pöydässä, mutta ihan 
varmaan se ei ole mitään lukemista 
koko päiväksi. Olennoltansa kirja 
ei ole mitään puhuttua, vaan jotain 
kirjoitettua ja  kirjoitettua, ei vaan 
tarkoitettuna olemaan tiedonanto, 
vaan jotain pysyväistä. Kirjoitta
jalla on jotain sauottavaa, jota hän 
pitää totena, hyödyllisenä tai jalos
tavan kauniina. Hänen tietääkseen 
ei kukaan vielä ole sitä sanonut; 
hänen tietääkseen ei kukaan muu 
saata sitä sanoa. Hänen on pakko 
sanoa se selvästi, sointuisasti, jos 
hän voi. Elämänsä summassa tun
tee hän tämän siksi asiaksi tai asia
ryhmäksi, joka on ilmestynyt hä
nelle: se on se määrä tosi tietoa 
tai havaintoa, jonka saamiseen hänen 
osaksensa tullut päivänpaiste ja  maa- 
kappale antoi hänelle tilaisuuden. 
Hän haluaisi kirjoittaa sen ikipäi- 
viksi, murtaa sen kallioon, jos voisi 
ja sanoa: »Tämä on paras osa
minusta, muuten söin, join, nukuin, 
rakastin ja  vihasin kuin muut; elä
mäni oli kuin savu, eikä ole mitään; 
mutta tämän minä nain ja tiesin; 
tämä on muistamisen arvoista, jos 
jokin minusta sitä lie". Tämä on 
hänen »sepustuksensa". Se on hä
nen inhimillisten keinojensa kautta 
ja  hänessä olevan todellisen innos- 
tusmäärän mukaan hänen piirrok
sensa tai kirjoituksensa. Se •* 
kirja.

(Jatk.)
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pääkonttorissa Erottajankatu 2.
Huomenna sunnun

taina k:lo 1 j. p. p. pi
tää Pekka E rnst ruot
siksi esitelmän Teoso
fian merkityksestä mei
dän aikamme ihmisille 
Brobergin yhteiskoulun 
juhlasalissa.

Sisäänpääsö 1 mk.

Clri maista,
(Jatk.).

Lyhyen rukouksen jälkeen, jonka 
VVinches terin piispa toimitti, kantoi
vat merimiehet ruumisarkun kanuu- 
naniavetille. Juhlasaatto iäksi sitten 
liikkeelle.

Albertan jälessä kulki sotalaivoja yh
teensä 47, nimittäin 38 englantilaista, 
5 saksalaista, j .  n. e. Juhlakulkuee
seen osaaottavien sotajoukkojen luku
määrä nousi 33,000 mieheen.

Sotajoukkojen jälessä marssi ulko
maiden sotilaslähettiiäät. Näiden pe
rästä astui ylipäällikkö Roberts. Hä
nen jälkeensä sotamarsalkka ja  lu
kuisa seurue hovimiehiä. Sen jäl
keen tulivat ruumisvaunut ja  kunin
gas, keisari Vilhelm oikealla puolella, 
ratsun selässä. Sen jälkeen tulivat 
Kreikan ja Portugalin kuninkaat. Hei 
ilän jälissään kulki muut prinssi 
j. n. e.

Ruumisvaunun jälessä kantoi ta
vattoman snurikasvuinen henkikaartdn 
kersantti kuninkaan lippua.

Useampia sairaustapauksia sattui 
kunniavahdissa olleissa joukoissa, jot
ka olivat olleet palveluksessa k:lo 
kahdesta yöllä.

Hoidettiin sairashuoneilla yhteensä 
1,300 henkilöä, joita surusaaton kul
kiessa oli tapaturma kohdannut.

Keisari Vilhelm nimitti kuningatar 
Aleksandran Preussin rakuunaryk- 
mentin kunniaöverstiksi.

* *
.i .k

Englantilaisten mieshukka
baueri-sodassa, virallisten julkaisu^ 
jen mukaan, oli kunkantta sitten:

Kaatuneita tahi haavoihin
eli tauteihin kuolleita . 12,158. 

Kadonneita tahi vangiksi
jou tu n e ita ...................... 905.

Invaliidina takaisin Eng
lantiin lähetettyjä . . 38,674.

Yhteensä 51,737.

Niinkuin huomataan, nämät nu
merot eivät sisällä sitä lukumäärää 
haavoitettuja ja  sairaita, jotka mai
nittuna aikana hoidettiin Afrikan 
hospitaaleissa.

* *

Lämpimissä turkeissa.
Ulkona on hirmuinen pakkanen, 40° 

Reaumurin mukaan. Vierailulla kävijät 
liikkuvat talosta taloon lämpimissä tur
keissa. Vastaanottohuoneissa vallitsee 
vapaamielinen henki. Kaikenlaisten hy
vän tekeväisyysseurojen edustajat puhele- 
vat lahjoituksista, konserteista, juonitte
luista, palkinnoista. . .

Samaan aikaan aroa pitkin liikkuu 29 
hengen suuruinen vankijoukko, joiden 
joukossa on 6 naista ja 3 lasta. Etumai
sena liikkuvat jalankulkijat, päällään ly
hyet turkit ja vanginnuttu. Puku huo
nosti suojelee kulkevia ja ajavia tuulelta 
ja pakkaselta, jotka täällä ovat paljoa 
tuntuvammat kuin kaupungissa. Tätä 
joukkoa seuraa vartioväki, jonka puku 
ei ole vankien pukua parempi. Pakka
nen yltyy, jalat paleltuvat ja lakkaavat 
taipumasta. Puoleksi elävä lasti ajo
neuvoilla, yhä suurenee. Ihmisparat 
koettavat lämmittää toisiansa.

Neljä ryhmää ruumiita. . .  ainoastaan 
valitukset, huudot ja  kiroukset yhdessä 
huokausten kanssa: herra Jum ala... 
puhuvat elämästä.
_ „Voi teitä piruja, jollei teitä olisi, niin 

eipä minun olisi tarvis täällä palella'1, 
puhuu eräs sotamies joukolle. — „Mei- 
dänkö syy 1 vapaastako tahdosta me tääl
lä olemme*1, vastaa joku joukosta. „Setä 
hyvä! minä istun rekeen, jalat eivät enää 
lnku“. Ja nuori vanki istuutuu polviin 
asti paleltuneine jaikoineen rekeen.

— Hevoset väsyneinä pysähtyvät.
— Uudet tuulenpuuskat polttavat tun

kion läpi koko ruumiin. „Miksi lähditti 
te viemään meitä tämmöisellä rajuil- 
malla“, kuuluu vankien valitus. — „Mei- 
däukö sy y ? ... emmehän me vapaasta 
lähdöstä!" vastaa joku sotamiehistä. . .

Yhteiskunnallisia
epäkohtia.

Joitakuita kuukausia sitten kir
joitti Kansan Lehti erityisistä epä
kohdista Tampereen poliisilaitok
sessa sekä väkivaltaisuuksista po
liisimiesten puolelta. Tämä johti 
kanteeseen lehteä vastaan. Asia, 
joka monta kertaa on ollut raas
tuvanoikeuden käsiteltävänä, on 
nyttemmin niin edistynyt että on 
ryhdytty todistajien kunlnstele- 
miseen. Lehti tahtoo näyttää to
teen seuraavat seikat:

l:ksi. Muurari Sarlinin v. 1900 
tapahtuneen epäilyttävän kuole
mantapauksen;

2:ksi. Kolmisenkymmentä eri 
rääkkäystä vuosilta 1896— 1900;

3:ksi. Luvattomia rahojen pidä- 
dyksiä arestissa olleilta;

4. *ksi. Poliisien juopottelemiset;
5. *ksi. Kuinka hyvät käsitykset 

kansalla on nykyaikana ollut po
liisilaitoksestamme.

* *
$

Todistajien kertomukset:

L Salonen kertoi kuinka muu
rari Sarlin eräänä päivänä viime 
elokuussa oli tullut kesken päivin 
pois työstään, syystä kun hänen 
jalkojaan vaivasi leini. Hän käveli 
keppien kanssa ja  loikoili raken
tamattomalla tontilla lähellä toista 
poliisivahtikonttooria. Sitten oli 
todistaja nähnyt kaiulta passissa 
oleva poliisi rupesi Sarlinia potki- 
maan.

Sarlin huusi apua. Todistaja 
näki kuinka poliisi oli työntänyt 
Sarlinin kumoon ja  hakkasi Sarli
nin päätä rakennuksen kivijalkaan.

Tästä päästyä Sarlin valitti pää
tään kipeäksi ja  antoi todistajan 
koetella takaraivoaan, joka tuntia 
pehmeältä. Aikoipa Sarlin haastaa 
poliisin oikeuteen pahoin pitelöstä. 
Mutta kun hän tiistaina oli ollut 
poliisin pideltävänä niin hän lau- 
vantaina jo  kuoli ja  haaste tietysti 
jä i antamatta.

Tuomarin kysymykseen kuoliko 
Sarlin vamman johdosta, ei todis
taja voinut varmaan vastata, mutta 
sanoi ihmisten päättelevän ja  pu
huvan sillä tavalla.

Wilhelmiina Lähteenmäki kertoi, 
että hän oli nähnyt poliisin pitä
vän hartioista Sarlinia kiinni ja  
takovan hänen päätään kivijalkaan. 
Tämä oli tapahtunut tiistaina ja 
torstaina oli todistaja vainajan 
nähnyt kovin tummana ja  kipeän 
näköisenä. Perjantaina oli se viety 
sairashuoneeseen ja  lauVantaina 
sitte kuollut. Todistaja ei muista
nut varmaan tapahtuiko kuolema 
ja  rääkkäys samalla viikolla. To
distaja ei voinnt sanoa Sarlinin 
kuolleen rääkkäyksen johdosta, 
mutta sanoi ihmisten yleensä sa
novan kuolleen hänen siitä syystä.

Seliina Korkiasalo oli ollut vai
najalla työssä ja  oli vainaja valit
tanut päätään kipeäksi ja  todista
jan  tiedustellessa syytä oli vainaja 
sanonut poliisien häntä hakanneen, 
josta syystä vainaja oli valittanut 
päätään kipeäksi. Rääkkäyksen 
kertoi todistaja tapahtuneen tiis
taina ja kuoleman neljän päivän 
perästä eli lauvantaina samalla 
viikolla. W ainaja oli aina ollut 
säännöllisesti työssä, mutta rääk
käyksen jälestä ainoastaan t o r s 
taipäivänä.

J. Eklund kertoi, että noin 3 
vuotta takaperin hän tuli sivu po- 
liisivartioston, jonka kohdalla ka
dulla painiskeli poliisi erään mie
hen kanssa, joka oli heti viety si
sälle poliisikamariin. Poliisilta oli 
riskaillessa jäänyt paikalle lakki 
ja  sapeli, jotka todistaja oli otta
nut ylös ja  lähtenyt viemään po
liisikamariin. Mutta tultuaan sinne 
oli hän nähnyt kuinka tämä mies 
oli pantu käsirautoihin ja  lattialle 
suulleen. Kaksi poliisia oli hä
nen päällään polvillaan, toinen j  ai
kain ja  toinen pään päällä, painaen 
miestä lattiaan ja  kolmas poliisi 
löi tätä miestä eräänlaisella ruos
kalla. Sitten kun miestä oli hetk 
pamputettu oli hän päästetty ylös, 
jolloin mies vähän kiroili tästä 
lyömisestä. Mutta silloin po
liisit olivat ottaneet miehen uudel
leen käsiinsä ja  paiskanneet hä

net samalla tapaa kuin ensim
mäiselläkin kerralla suolleen lat
tiaan ja  kaksi poliisia polvilleen 
hänen päälleen ja  kolmas pieksä
mään. Pieksemistä oli jatkunut 
niin kauan kuin neljäs konttoo- 
rissa oleva poliisi oli vihdoinkin 
nähnyt todistajan seisovan ovella 
jota  yksikään poliiseista ei ollut 
ennen huomannut ja  sitten käske
nyt lakata pieksemästä miestä ja  
viemään hänet putkaan. Ruoska 
jolla lyötiin oli ollut noin kolme 
sormea vahva, josta ei todistaja 
tiennyt varmaan sanoa oliko se 
kummia vai mitä ainetta. Todis
taja kertoi, puheenjohtajan kysyt
tyä, miehen huutaneen ja  valitta
neen tämän pahoinpitelyn aikana; 
kertoi vielä poliisikamarista ulos 
tullessaan kuulleen putkassa pahaa 
ääntä, jonka syytä ei voinut 
tarkalleen sanoa.

Tod. Enbom kertoi, että hän 
Kyttälän poliisikonttoorissa, olles
saan siellä sattumalta asioillaan 
näki, miten 2 konstaapelia oli otta
nut kiinni konttoorihuoneessa 
istuvan vanhan miehen ja  vienyt 
hänen arestihnoneeseen, josta het
ken kuluttua alkoi kuulua surkeaa 
avunhuutoa. Kun todistaja sitten 
poistui konttoorihuoneesta, näki 
hän arestihuoneen avonaisen oven 
kantta, miten tuo samainen mies 
oli pitkällään arestihuoneen per
mannolla ja  että samaiset 2 kon
staapelia oli hänen kimpussaan si
ten, että toinen heistä piteli on
netonta kiinni, toisen lyödessä 
häntä käsiraudoilla. Kun huuto 
ja  valitus arestihuoneessa ei al
kanut tauvota oli ylikonstaapeli 
Siren hetken päästä kiiruhtanut 
hillitsemään hosuvia konstaape
le ja . Hänen 2 kertaa kiellettyään 
oli huuto herennyt.

lodistaja Leino puhui että hän 
oli viety joku  aika takaperin put
kaan klo 1 päivällä, syystä, että 
hän oli humalassa. Sitten kun hän 
ehtoopäivällä oli selvinnyt kuuli 
hän kuinka eräs myös putkassa 
oleva mies oli kolkuttanut ovea 
että hän olisi päässyt nostamaan 
palkkaansa työpaikastaan. Silloin 
tuli kaksi poliisia ja  vetäisi 
miehen ulos pätkästä ja  laahasi 
hänet poliisikonttooriin. Sen jä 
lestä kertoi todistaja alkaneensa 
kuulla läiskintää, ikäänkuin olisi 
lyöty jollakin pampulla, sekä mie
hen ähkymistä ja  valitusta. Tätä 
kesti noin 3 tai 4 minuuttia. Sit
ten tuotiin mies taas putkaan ja  
paiskattiin nurinniskoin putkan

permannolle. Palkan nostoon oli 
mies pyytänyt päästä, sanoen maa
ten vaimonsa ja  lapsensa kuolevan 
nälkään. Todistajalle oli mies va
littanut poliisien kohdelleen häntä 
pahoin. Miestä ei todistaja tun
tenut, vaan sanoi sen lasketun pois 
pätkästä ennemmin kuin todistaja 
oli päässyt. (Jatk.).

Oikaisu.

Uuden Ajan 4 numerossa olleen 
Kaarlo Forsgrenin runon .Ylinnä 
kaiken ihmisyys!“ ensimäisestä vär- 
syssä jäi pois kokonainen säe. Rono 
on näin knnlnva:

Ylinnä kaiken ihmisyys 
ain’ olkoon riennoissamme, 
kun entisyys ja nykyisyys 
kiiruhtaa kulkuamme!
Sen määrä kyU’ on kaukana, 
se kangastaa vain meille, 
mutt’ kangastaa niin kauniilta, 
osoittain onnen teille.

Kirjallisuutta.

Kylväjä n:o 5 on ilmestynyt. Siinä 
on maun maassa ihmisystävän rait
tiuden harrastajan Lady Somersetin 
muotokuva ja elämänkertomus.

Suomen Viikkolehti n:o 5 on il
mestynyt.

Teosofisk Tidskrift, n:o 10, jou
lukuun vihko v. 1900 on ilmestynyt. 
Tätä arvokasta aikakauskirjaa, joka 
on Teosoofisen Seuran äänenkannat
taja ja  Skandinaavialaisen osaston jul
kaisema, ilmestyy v. 1901 yhdeksän 
24-sivuista vihkoa, ja  maksaa se pos
tin, kirjakaupan kautta tai suoraan 
ekspeditionista (Teosofiska Central- 
byrän, Stockholm, Engelbrektsgatan 
7) tilattuna 3 kruunua.

Kanerva, kaunokirjallinen kansan
lehti n:o 3 on ilmestynyt.

Kaikuja Karjalasta, lehtinen nuo
rison seurojen pyrintöjä varten, n:o 2 
on ilmestynyt ylipainoksena Itä-Suo
men Sanomista.

Iltapuhde n:o 4 ja  5 on ilmestynyt.

Pyrkijä, Nuorison rientojen kan- 
nattaja, toim. Santeri Alkio, E. E. 
Takala ja Niilo Mantere, n:o 1 on 
ilmestynyt sisältäen: Milloin sodat
loppuvat, kirj. K. R. Kares. —  Nuori
soseurain vaikutus kansannuorison sy
vimpiin kerroksiin, kirj. J. O. S. —  
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran Vuo
sikokous Lapualla 7 — 8 p:nä tammik. 
1901. —  Huomioita nuorison elä
mästä Tampereella. — Jouluyön tun
nelma, kirj. Aaro. —  Käynti „ Sokan" 
linnassa, kirj. J. W . —  Metsolan Pa
pitar, kirj. Santeri Alkio. —  Lohdu
tukseksi, runo, kirj. Niilo Mantere.
—  Ympäri-katsaus, kirj. Jussi Pauk
kunen. —  Nuorison pyrintöjen alalta.
—  Ilmoituksia.

Tämä Suomen Nuorison Liiton mai
nio äänenkannattaja ilmestyy edelleen
kin kerta kuukaudessa, edustaen vilk
kaan ja eloisan nuorison keskuudessa 
vakavampaa ja aatteellisempaa maa- 
ilmankatsantoa. Tämä asema velvoit
taa toimitusta yhä enempi, mikäli 
nuorison liike vuosi vuodelta paljas
taa kansallisomituisuuksiemme hyviä 
ja  huonoja pnolia. Toimitus huo
mauttaa tilausilmoituksessaan täydellä 
syyllä, että Pyrkijä varsin hyvin so
pii luettavaksi muidenkin eikä vaan 
nuorisoseuralaisten. Hinta on vaan 
2 mk vuodessa.

Leo Tolstoin uusi kirjanen .A i
kamme orjuus" on ilmestynyt V . Hed
borgin ruotsintamana Albert Bonnierin 
kustannuksella Tukholmassa nimellä 
„ Vär tids slafveri". Hinta 1 kruuna.

Uuden Ajan
Tilauksia Kuopiossa ote

taan vastaan:
Katuftlliskanpas**.
0» Keijosen kaupassa.
Ronpa c. Partasen inena. Sa* 

ponlinnankatn 2$, ja
Ronpa R. Savolaisen Inona Ro- 

kertinkatn s.
Maaningalla:

Kauppias Caneli Rarknseu kau
passa la sivukaupassa Ran
talassa.

Teosofian merkityksestä meidän 
aikamme ihmisille pitää kirjailija
Pekka Ervast esitelmän ruotsiksi huo
menna sunnuntaina k:lo 1 Brobergin 
yhteiskoulun juhlasalissa.

Luonnon ystävä, ainoa suomen
kielinen, yleistajuinen luonnontieteel
linen aikakauslehti, toim. A. J. Mela, 
on julaissut n:o 1. Sisällys: Lepakko 
vankeudessa (1 kuva), kirj. E. J. 
Budden. —  Kasvien merkitys kan- 
saintaruissa ja  lnonnonmytiikassa, kirj. 
A . Th. Böök. —  Sananen kallioit- 
temme kasvillisuudesta, kirj. V . Borg. 
—  Punasotka (1 kuva), kirj. A. J. 
Mela. —  Sakara, sen ilmasto ja  kas- 
vikunta (jatk. 1 kuva), kirj. H. Sten
berg. —  Vahinko hyönteisistä: 1 vaak
siaiset (1 kuva), kirj. J. E. Aro. —  
Pieniä tietoja. —  Kertomuksia ko
kouksista.

Väinämöinen n:o 5 ja  6 on ilmes
tynyt.

Ankarasti on Untta Aikaa arvos
teltu Vartijassa, Työmiehessä ja Suo
men Kansassa.'

Tilatkaa Uusi ^Vi^af Lef>~ 

deofaiJ^i itipestyoeef nu
merot lähetetään tilaajalle 
vuoden alulta altain-
c2c3c2c3c2c2aa(3c2c2<3

Uuden 
Ajan toimiston ja 

konttorin tele- 
foni N:o 3430.
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luo. Tätä Andreaksen veljeä Jeesus nimitti Pietariksi, — 
se on kallioksi. Ja nämä molemmat veljekset rupesivat 
Jeesuksen oppilaiksi.

Sitten, jo  mennessään Galileaan, Jeesus tapasi vielä 
Filippuksen ja  kutsui hänet mukaansa. Filippus oli Bet- 
saidasta, Pietarin ja  Andreaksen kyläläisiä. Päästyään 
Jeesuksen tuttavuuteen Filippus meni hakemaan veljeänsä 
Natanaelia ja  sanoi tälle: olemme tavanneet Jumalan valitun, 
josta profeetat ja  Mooses ovat kirjoittaneet. Se on Jeesus 
Joosefin poika Natsax-etista. —  Natanael kummasteli, että 
se, josta profeetat olivat puhuneet, saattoi olla naapuriky
lästä, ja  sanoi: tuskinpa Jumalan lähettiläs Natsaretista tu
lee. — Filippus sanoi: mennään, niin saat itse nähdä ja  
kuulla. —  Natanael suostui ja  he menivät veljen kanssa 
sekä tapasivat Jeesuksen, ja  kuultuaan Jeesusta sanoi Na
tanael tälle: totta näkyy olevan, että sinä olet Jumalan 
poika ja  Israelin kuningas. — Jeesus vastasi hänelle: tiedä 
se, mikä on vielä tärkeämpää. Tästä lähin on taivas avoinna, 
ja  ihmiset saavat olla yhteydessä taivaallisten voimien kanssa. 
Tästä lähin ei Jumala enää ole erillänsä ihmisistä.

Ja Jeesus tuli kotimaahansa Natsaretiin, ja  pyhänä 
meni, kuten ainakin, kokoukseen ja  rupesi lukemaan. Hä
nelle annettiin Esaiaan profeetan kirja; hän avasi sen ja  
alkoi lukea. Kirjassa oli kirjoitettu:

Hallitsijan henki on minussa; hän on minut valinnut 
ilmoittamaan onnea kärsiville ja  sydämmestään särjetyille; 
—  ilmoittamaan sidotuille vapautta, sokeille valoa, näänny- 
tetyille pelastusta ja  lepoa; —  ilmoittamaan kaikille Juma
lan armon aikaa.

Hän sulki kirjan, antoi palvelijalle ja  istui. Ja kaikki 
odottivat, mitä hän sanoo. Ja hän sanoi heille: nyt on tämä 
kirjoitus täyttynyt teidän silmienne edessä.

Evankeliumi. 2. —  5 —

nen ymmärtäväisyyttänsä. Äiti hänet nähtyään sanoi: mitä 
sinä meille teit? Olemme isän kanssa sinua kaivanneet ja  
hakeneet. Mutta hän sanoi heille: mistä olette minua ha
keneet? Ettekö tiedä, että poikaa pitää hakea Isän ta
losta? Eivätkä he ymmärtäneet hänen sanojansa, eivät 
ymmärtäneet ketä hän sanoi Isäksensä.

Ja sen jälkeen Jeesus eli äitinsä luona totellen tätä 
kaikessa. Ja iän karttuessa hän yhä viisastui. Ja kaikki 
luulivat Jeesusta Joosefin pojaksi. Ja niin hän eli 30:nteen 
ikävuoteensa asti.

Siihen aikaan ilmestyi Judeaan profeetta Johannes. 
Hän asui Judean erämaassa Jordanilla. Johanneksella oli 
puku kamelin karvoista, vyöllä vyötettynä, ja  hän käytti 
ruokanansa puunkuorta ja  ruohoja.

Johannes puhui: muuttakaa mieltänne, sillä tullut on 
taivaan valtakunta.

Hän kehoitti kansaa muuttamaan elämäänsä, valheesta 
pääsemiseksi, ja  elämän muutoksen merkiksi pesi kansaa 
Jordanin virrassa. Hän puhui: ääni huutaa teille: luokaa 
erämaassa tie jumalalle. Tehkää niin, että kaikki tulee ta
saiseksi, ettei ole syvennyksiä eikä ylennyksiä, ei ylhäistä 
eikä alhaista. Silloin jumala on oleva teidän keskellänne 
ja kaikki löytävät pelastuksensa.

Ja kansa kyseli häneltä: mitä meidän on tekeminen? 
— Hän vastasi*, jolla  on kaksi pukua, se antakoon sille' 
jolla ei ole pukua. Ja jolla on ruokaa, antakoon sille, jolla 
ei ole syötävää. —  Tulivat hänen luokseen veronnostajat 
kysymään: mitä on meidän tekeminen? — Hän sanoi heille: 
älkää vaatiko mitään ylimääräistä. —  Sotilaat kysyivät: 
mitä on meidän tekeminen? —  Hän sanoi: älkää tehkö kel- 
leen väkivaltaa tai vääryyttä, ja  tyytykää siihen mitä teille 
annetaan.

Niin tuli hänen luokseen jerusalemilaiset ja  kaikki juu
talaiset Jordanin tienoilta. Ja tunnustivat hänelle valheensa, 
ja  elämänmuutoksen merkiksi hän pesi heitä Jordanissa.
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KALEVA, Vakuutus-osakeyhtiö
myöntää HenMi-9 Elinkorko-, Eläke-ja 
taksia huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu
tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien jälkeen. .Johtokunta.

Vakuuta 
Henki ja  Omaisuus

fjkatidiassa
(toimii Suomessa vuodesta 1856).

jtfsiamiehiä kaihissa maamme kaupungeissa.
| P i ia s io im iit o  : .

Schildt & Hallberg
Helsinki. 0

Holmström & Svensson
Myyvät alituisesta varastostaan:

1 »  kivihiiliä, valnkoksia js  takomohiiliä 
halvimmalla.

Telef. 2924 — 32 03.

0. J. D a h lb e rg ln  
Paperikauppa

Aleksaaterink. 15. (Haarakauppa P. Es
planadikatu 23.

Valokuva- albumeja, 
Näköala-kortteja ja-album. HalvaHa.

peltojen, 
J(ronometerien

ynnä hienompien

präsisiooni 
koneitten 

KORJAUS YERSTAA
Taatusti hyvä työ.

Alittunen varasto hyvin tarkisteltuja

Seinä- ja Taskukelloja
Kellonperiä y. m.

C . U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skilnaden

Telef. 37 12.

Teosoofioeo
Hujasta

{Judeei&aaiAatu 25-
Avoinna tiistaisin ja  lauvantaisin 

k:lo V2 7— 8 j. pp.

1, BoileoardiäkatH i.
Sisäänkäytävä portista.

Siellä ostatte halvimmin koristei
tanne, pitsityllejä ja  brodyyrityllejä, 
hansikkaita, silkkinauhoja, verhoja, 
silkkikankaita, kartonkeja, villakan
kaita, pitsejä, shifTonkeja y. m.

1, BoHkoardiakan i.
Sisäänkäytävä portista.

LoppiptL
Koko varasto  25 % alen

nuksella.
{talvina Ueckman,

Mikonkatu n:o 13.

K r. R A  U T I  0 N
h h  Jalkineliike

Kallion 3 linja N:o 1.
Valmiita naisten-, miesten ja lasten jal
kineita. Tilaukset tehdään joutuin koh
tuullista maksua vastaan.

Työ taattua.
K r. Rautio. 3 Hnja Nro 1.

* KARL SUNDSTRÖM *
. K A I V E R T A J A . .

KAUTSCHUKKINIMILEIMASIN1
T E H D A S .

*•0 i / 1
Aleksanterinkatu N:o 50.

I

Helsingin

T. Johansson & C:o.
Tel. 26 41. B oulevardinkatu 7. M etsästäjänkatu  2.

A nnankatu  25.^Tel. 26 00.
Ottaa vastaan tilauksia kaikissa puusepän-, sorvarin- ja 

verhoilijain ammattiin kuuluvissa töissä.

H u o m a a !
Työn kestävyydestä kahden vuoden takaus.

Osakeyhtiö

b t l t i i t g i n  R ö y r y k i p o m o .
Ludvikinkatu 5. Telefooni 1732.

Suosittaa hyvin tunnettuja, Kauppa- ja  Teolli- 
suusnäyttelyssä Lyypekissä palkittuja

Ruokaleipiään
niinkuin: Hapanleipää, Maustettua ja maustamatonta ruokaleipää ja  
leipomon erityistuotteita: Herkku- ja kate-, ruoka- ja näkki
leipää. Kaikki tuoretta, mureata ja  hyvinmakuista. No
pea suoritus. Hintaluettelo annetaan pyydettäessä.

korjataan ja maalataan hal
vim m alla

Osakeyhtiö Spennertitlä
Helsingissä.

Henrik €Rbom’in
trir. imsepäiiliike,

Fabianinkatu 28.

Jo s s a  valm istetaan kaikkia 
ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, R e so o ri- 
m adrassia j. n. e.

H. Tuupaisen 
JaUsineliiJse

Fredrikinkatu 45. Tel. 25 99.
Alituinen runsas ja hyvin lajiteltu varasto naisten, miesten 

ja  lasten jalkineita sekä kalossia. Hinnat kohtuulliset, työ taattua. 
Tilaukset suoritetaan joutuin. Varastossa löytyy sekä koti- että 
ulkomaalaisia jalkineita useaa eri lajia. Suutariliikkeen yhteydessä 
on nahkakauppa.

H. TU U P A IN E N . 45 Fredrikinkatu 45.

Arvoisa
kansalainen!
Raittiuden ystävien äänenkan

nattaja »K ylvä jä " ilmoittaa täten 
tilattavaksi viidennen vuosiker
tansa.

Jokaisen aikaansa seuraavan kan
salaisen olisi tilattava „K yIväjä“ , 
joka  ajaessaan tarmokkaasti rait- 
tiusaatetta, käsittelee samalla mui
takin tärkeitä kysymyksiä.

K ylväjä ilmestyy tänä vuonna 
a) viikkopainoksena ja  b) kuukausi- 
painoksena. Kuukausipainos ei ole 
erityinen lehti, vaan on se samalla 
joku viikkonumero ja  leviää siis 
sangen suurena painoksena. Tästä 
syystä on Kylväjän kuukausi- 
painos mitä edullisin ilm oitus
lehti.

Tilaushinnat:
Postissa maksaa Kylväjän yiik- 

kopainos koko vuodelta 4 mk., puo
lelta vuodelta 2 mk. ja  kuukau
delta 40 penniä. Postin kautta ti
lattuna lähetetään lehti ristisi
teessä tilaajalle. Suoraan toimi
tukselta tilattuna ovat hinnat ja  
lähetystapa sama.

Venäjälle voi Kylväjän tilata 
suoraan toimitukselta ja  maksaa 
koko v. k. 2 ruplaa, puoli v. k. 1 
ruplan.

Am erikassa on Kylväjän pää- 
asiamiehenä Mr Alex. Pantti,
L. Box 202, Ishpeming, Mich., 
jonka kautta tilattuna Kylväjä koko 
v. k. maksaa ainoastaan 1 dolla
rin, puoli v. k. 50 senttiä.

Asiamiehet kaikkialla lähettä
vät tilauksensa suoraan toimituk
selle ja  tilauksen ohella tilaajain 
osoiteluettelon, jolloin lehdet lähe
tetään ristisiteessä suoraan tilaa
jille. Asiamiehet pääsevät näin kai
kista jakopuuhista, mutta saavat 
kuitenkin vetää tilausrahoista vii
dennen osan palkkiokseen.

Huom .! Kylväjän kuukauspai- 
nosta ei jaeta erittäin muille kilin 
meidän paikallisyhdistystenkö jä 
senille.

Yhdistysten jäsenet tekevät luon
nollisesti yksityiset tilauksensa ai
noastaan yhdistysten välityksellä.

Tilausosoite: «Kylväjän“ toi
mitus, Helsinki.

PATRIA TAPATURMA-VAKUUTUS OSAKEYHTIÖ.
Helsingissä Pääkonttori Unioninkatu 25 
antaa tapaturmavakuutuksia edullisim
milla ehdoilla.............................................. FENNIA PALOVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ, Pääkonttori Hel

singissä, Unioninkatu 25. Asiamiehiä kaikissa kaupungeissa sekä 
maaseuduilla, 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

»Uuden Ajan“ tilauksia otetaan vastaan
jokaisessa maamme postitoim istossa ja asiam iestemm e luona.

Helsingissä otetaan tilauksia vastaan, paitsi lehden konttorissa, Laurentin Sanomalehtimyymälässä, Pasaassissa. H. Tuupaisen jal- 
kineliikkeessä, Fredrikinkatu N:o 45 ja Kr. Raution Jalkineliikkeessä Kallion 3 linja] N:o I. Irtonumeroita myydään samoissa liikkeissä.

Huom.! Tampereella otetaan tilauksia vastaan Herra E. Lyytikäisen kirjakaupassa. Vaasassa Herra K.' Montinin kirjakaupassa. 
Porissa Herra (Just. Ronelius’en kirjakaupassa. Pietarissa Herra I. Palmgrenin kirjakaupassa Iso Tallik. 8.

—  6 —

Tuli Johanneksen luo myöskin oikeauskoisia ja  van
hoillisia, mutta salaa. Hän tunsi heidät ja  sanoi: te olette 
käärmeen sukua! vai olette tekin vainunneet, ettette voi 
välttää jumalan tahtoa? Muuttakaa siis mielenne ja  us
konne. Ja jos  tahdotte uskonne muuttaa, niin hedelmis
tänne näkyköön, että olette muuttaneet mieltänne. Jo on 
kirves puun juurella. Jos puu kantaa huonon hedelmän, 
niin se kaadetaan ja  heitetään tuleen. Minä pesen teitä 
vedessä mielenne muutoksen merkiksi, mutta tämän peson 
perästä täytyy vielä hengen teitä puhdistaa. Henki on tei
dät puhdistava niinknin isäntä puhdistaa riihtänsä: jyvät 
kokoo, mutta ruumenet polttaa.

Jeesus tuli Galileasta Jordanille, peseytyäkseen Jo
hanneksen luona; ja  hän peseytyi ja  kuunteli Johanneksen 
saarnaa.

Ja Jordanilta hän meni erämaahan ja  tunsi siellä hen
gen voiman.

Jeesus viipyi erämaassa 40 vuorokautta syömättä ja  
juomatta. Ja lihan ääni sanoi hänelle: jos  sinä olisit kaik
kivaltiaan jumalan poika, niin sinä voisit omasta tahdos
tasi tehdä leipää kivistä; mutta etpä sinä vo i sitä tehdä, 
siis et myöskään ole jumalan poika. —  Mutta Jeesus sanoi 
itselleen: ellen voikaan tehdä kivistä leipää, niin se mer
kitsee, etten minä ole lihan jumalan poika, vaan hengen 
jumalan poika. Minä en elä leivästä, vaan hengestä. Ja 
minun henkeni voi asettua lihan yläpuolelle.

Mutta nälkä sittenkin kiusasi häntä; ja  lihan ääni sa
noi hänelle vielä: jos  sinä elät vaan hengestä ja  voit asettua 
lihan yläpuolelle, niin sinä voit kokonaan luopua lihasta ja  
sinun henkesi jää kuitenkin elämään. —  Ja hän kuvaili ole- 
vansa kirkon katolla ja  lihan ääni sanoi hänelle: jos sinä 
olet hengen jumalan poika, niin heittäydy katolta eikä kuole. 
Näkymätön voima varjelee sinua, kannattaa ja  vapauttaa 
kaikesta pahasta. —  Mutta Jeesus sanoi itselleen: voin aset
tua lihan yläpuolelle, mutta en voi luopua siitä, sillä henki

—  7 —

on minut synnyttänyt lihaan. Semmoinen oli henkeni Isän 
tahto, enkä minä voi olla sitä vastaan.

Silloin lihan ääni sanoi hänelle: ellet sinä voi olla 
Isääsi vastaan siinä, ettet heittäydy katolta ja  luovu elä
mästä, niin et myöskään voi olla Isääsi vastaan siinä, että 
näkisit nälkää, kun haluat syödä. Ei sinun pidä laimin
lyödä lihan haluja; ne ovat sinuun pannut, ja  sinun on 
niitä palveleminen. Ja Jeesus näki edessään kaikki maal
liset valtakunnat ja  kaikki ihmiset, miten nämä elävät ja  
puuhaavat lihan tarkoituksissa, odottaen siltä palkintoa. Ja 
lihan ääni sanoi hänelle: näetkö, ne tekevät työtä minulle, 
ja  minä annan niille kaikki mitä he tahtovat. Jos sinä teet 
lyötä minulle, olet sinäkin saman saapa. — Mutta Jeesus 
sanoi itselleen: minun Isäni ei ole liha, vaan henki. Siitä 
minä elän. Sen tunnen aina itsessäni, sitä ainoata kunni
oitan ja  sille ainoalle teen työtä, ja  siltä ainoalta palkintoa
kin odotan.

Silloin kiusaus päättyi, ja  Jeesus tunsi hengen voiman.
Ja hengen voimassa Jeesus tuli korvesta sekä palasi 

Johanneksen luo ja  oli hänen kanssaan.
Ja Jeesuksen lähtiessä Johanneksen luota Johannes 

sanoi hänestä: tämä on ihmisten vapahtaja.
Näiden Johanneksen sanojen johdosta kaksi Johan

neksen oppilaista jätti entisen opettajansa ja  alkoivat seu
rata Jeesusta. Nähtyään heidän seuraavan hän pysähtyi 
sanoen: mitä tahdotte? He vastasivat hänelle: opettaja! me 
tahdomme olla sinun seurassasi ja  saada tietää sinun oppisi. 
Hän sanoi: tulkaa mukaani, niin puhun teille kaikki. He 
menivät hänen kanssaan ja  olivat hänen seurassaan, Imun, 
nelien häntä kymmenenteen hetkeen asti.

Toista näistä oppilaista sanottiin Andreakseksi. Tällä 
Andreaksella oli Siimon niminen veli. Kuunneltuaan Jee
susta Andreas läksi Siimon veljensä luo ja  sanoi tälle: 
olemme löytäneet sen, josta profeetat ovat kirjoittaneet, 
Mesiaan, sen, joka on meille ilmoittanut vapautuksemme. — 
Andreas otti Siimonin mukaansa ja  toi hänetkin Jeesuksen

KANSAPAKDUTDS.
Uastaan-otettuani asiamiestoimen uutta 

• vakuutusmuotoa varten, jonka vakuutus
yhtiö Kaleva on perustanut

JCansanuakuufus

U u t a n  lä ä R ä p iiif a p R a s f u § f a  '

saan ilmoittaa, että olen tavattavissa 
„ttuden £jan“ huoneustossa, Jabianin- 
ja Ctelä jttakasiininkadun kulmassa 
kilo 12—2 ja 6—8 arkipäivinä, asiois
sa jotka koskevat tätä uutta vakuutus-
muotoa.

Jean Boldt.

Helsingin Nuorisoseuran

Käärö-Iltama
t in iln  telo 8 i. p. ykjSnkata )f:o 21.

O H J E L M A :
i. Alkusoittoa 

a. Puhe
3. Runonlausuntoa
4. Pianonsoittoa

Näyt öskappale
5. „M ailassaunalla“

6. Kääröjen myyntiä
7. Pianonsoittoa
8. Esitelmä

Kuvaelma 
9* Hurtti ukko
10. Nuorlsonlelkkiä

Sisäänpääsy 40 penniä.

Helsingissä 1901. Hufvudstadsbladetein Uusi Kirjapaino.



Jfco 7.
)Cetalktttw 16 p. 1901.

Toim isto ja  konttori: T o im it ta ja t : T ila u sh in ta :
Fabianinkatu 13. T el. 3 4 3 0 . Pekka Ervast Jean Boldt

Avoinna k:lo 12—2 ja  6—8. Tavataan toimistossa k lo  1— 2.
f 3 ^

kuukaudelta . . ■ . . » - :5 8

Ilmoitus hinta: 20 p. petiittiriviltä.
Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 

alennusta.
Irtonumero: 10 p.

Teosoofisia kirjeitä.
Kirj. Pekka Ervaat.

VI.

Hengen elämä.

Mikä on tämän meidän elämämme 
tarkoitus? Mitä varten elämme 
täällä maan päällä?

Tiede vastaa: elämä on taistelua, 
taistelua olemassa-olosta. Tähdet 
avaruudessa, kukkaset nurmella, 
hongat metsässä, eläimet maassa, 
vedessä ja  ilmassa, kaikki taistele
vat keskenään olemassa-olosta, hei
kot sortuvat, vahvat voittavat. Eikö 
olisi ihmistenkin laita sama? Nä- 
«mmehän joka päivä ympärillämme 
alituista kilpailua niin kansojen kuin 
yksilöiden kesken. Siinäkin taiste
lussa paraiten varustetut pääsevät 
voitolle.

Matta jos kysymme tieteeltä tä
män ikäisen sodan alkusyytä ja  
tarkoitusta, niin se kohottaa olka
päitään: ken on olemassa-olon eleille 
kutsunut, ken on sen lait määrän
nyt? Itsensä kantta se on, ikuinen, 
alaton, loputon —  ei sillä tarkoi
tusta ole. Tahi jos niin haluatte: 
muotojen kehitys on sen kätketty 
tarkoitus. Taistelun kautta kaikki 
tulee paremmaksi, hienommaksi, 
soveliaammaksi —  taistelemaan . . ,

Joskin maailman ilmiöiden ym- 
märryksellinen tutkimus veisi sem
moiseen johtopäätökseen, on kum
minkin ääni sisässämme, joka koko 
voimallaan sitä vastaan huutaa: 
niin ollen paras olisi olemattomuus!

Käännymme kristinuskon puoleen 
semmoisena kuin se meille opetetaan. 
Mitä kirkko vastaa? Tämä elämäm
me kaikkine sumineeu ja  vastuksi- 
oeen onkin vain hetki ikuisuudessa, 
lyhyt koetusaika, joka hyvin käy
tettynä saa loppumattoman ilon pal
kakseen. Monet tuntevat lohdut
tavana tästä uskosta, mutta toisia 
on, jotka pitävät sitä lapsellisena 
ja  itsekkäänä: ehkä kärsimys aina 
seuraa olemassa-oloa, voiko silloin 
olla pahe mistään korvauksesta? 
Sitäpaitsi jokainen ihminen, joka 
etsii elämän totuutta, ei kysy tule
vaisuutta, ei kysy, miten hänen sil
loin toi tällöin käynee, vaan kuinka 
hänen nyt on eläminen. Hän tah
too tietää, mikä tämä hänen nykyi
nen elämänsä on, jotta voisi aset
tua varmalle kannalle sen suhteen, 
jotta voisi elää niinkuin tarkoitus 
on. Kuu kysymme, mikä elämän 
päämäärä on, niin oikeastaan ky
symme käytökseltä kaunalta kat
sottuna: kuinka meidän tulee elää? 
Ja samasta syystä eivät mitkään 
yleisfilosoofiset spekulatsioonit, eivät 
mitkään tieteelliset atoomiteoriat 
tai uskonnolliset tulevaisuuden opit 
tyydytä sieluamme, vaan ainoastaan 
ratkaisn, kuinka meidän nykyhet
kessä on eläminen, jotta täyttäi
simme elämämme tarkoituksen.

Ja miten teosofia sen ratkaisee? 
Sinä sen jo  tiedät: me elämme sitä 
varten, että tulisimme hyviksi, epä
itsekkäiksi, viisaiksi. Tämä on elä
män hyvä laki, Jumalan järkähtä
mätön tahto. „Tulkaa siis te täy
dellisiksi niinkuin teidän taivaalli
nen Isänne täydellinen on.“

Näin yksinkertainen on totuus, 
matta onpa se vielä meille siksi 
vieras, että useimmat hämmästyen 
kysymme: mitä on tulla hyväksi? 
Mieleemme kuvastuu ehkä jokin 
selkärangaton veljesrakkaus, joka 
aina on osaaottavainen, mutta aina 
neuvoton ja  joka ei totuutta uskalla 
sanoa pelosta, että epäveljelliseksi 
tuomittaisiin. Niin vaellamme vielä 
sokendessa, ettemme aineen har
hojen keskeltä omaa henkeämme 
erota.

Kaikki onnettomuutemme, kaikki 
itsekkyytemme, kaikki tietämättö
myytemme johtuu siitä, ettemme hen
keämme tunne. Totuuden etsintä on 
itse asiassa sama kuin pyrkimys hen
kemme tuntemiseen ja  totuuden löy 
täminen on asteettain tapahtuva he 
r&ymys oman henkemme näkemiseen.

Paavali sanoo: »ihmisen ruumis 
on pyhän hengen temppeli. “ Sie- 
lnnsa sisimmässä sopukassa ihminen 
on jalo, hyvä, puhdas, rakastavai
nen; siinähän on »Jumalan poika1*, 

jo k a  palvelee Isänsä tahtoa. Vaikka 
useimmat emme sitä minuutta tun- 
nekkaan, kuulemme yhtäkaikki sen 
äänen omassa tunnossamme ja  sy
dämessämme ja  tiedämme sen ole
van. Jospa meille riittäisikin roh
keatta aina noudattaa sen ääntä!

Minkätähden kirjoittaa niin pal
jo n  ja pahna niin paljon ihmisen 
syntisyydestä? Onko nautinto aina 
ajatella hänen pahnattaan? Ja aja

tella sitä niin paljon, että hyvä 
unohtaa? Emme koskaan sillä me
nettelyllä luo onnea maailmaan, em
mekä vie sivistystä eteenpäin.

Enhän minä tahdo väittää, että 
ihminen semmoisenaan olisi „hyvä“ . 
Tuonenhan oman heikkouteni ja  tie
dän kuinka kapea on henkisen ke
hittymisen tie, mutta en tahtoisi kos
kaan unohtaa, että jokaisen ihmisen 
rinnassa asuu täydellisyyden kipinä, 
että kunhan vain rupeaisimme us
komaan ja  luottamaan, ettemme 
suinkaan .kadotettuja11 ole, vaan 
että päinvastoin olemme suuriin 
kutsutut, niin suuriin kykeneisim- 
mekin. Jeesus sanoi: »ei kenkään 
ole hyvä paitsi yksin Jumala". 
Niin nskon minäkin. Matta se Ju
mala, se onkin meissä itsessämme, 
ja  Häntä palvellen kuljemme hyvän 
teitä.

Ihanteemme on kaukana, hengen 
täydellisyys ei ole äkkiä saavutet
tavissa, matta siiheu pyrkiminen se 
onkin elämämme tarkoitus. Tule
vaisuudesta siirtyy siten elämämme 
nykyhetkeen. Jos pyrimme rikkau
teen, kunniaan, valtaan, emme saa 
raahaa, ennenkuin tarkoituksemme 
saavutamme. Matta kun pyrimme 
henkemme salamaailmoihin, kun kul
jemme viisauden tietä, kasvaa rauha 
sielussamme päivä päivältä, ja  meistä 
tontun kuin joka nykyhetkessä itse 
asiassa tarkoituksemme saavuttai- 
simmekin. Aineelliset »hyvät" riip
puvat ajan ja  paikan rajoituksista, 
mutta ei kukaan eikä mikään voi 
estää meitä »palvelemasta Jumalaa", 
täyttämästä Isän tahtoa, kehitty
mästä totuuden ja  rakkauden tun
temisessa.

VH.

Silmäys uskontojen oppeihin.

Teosofia siis opettaa että juma
luuden kipinä asnu ihmisen rinnassa 
(oppi ihmisen jumalallisesta alku
perästä ja  kaikkien ihmisten henki
sestä yhteydestä jumalassa), että 
ihmiselämä on asteettain tapahtuva 
kehitys täydellisyyttä (Jumalaa) koh
ti ja  että ihmisen henki sitä varten 
useita kertoja syntyy maailmaan 
(oppi reinkamatsioouista eli jälleen 
synnynnästä).

Kun nyt käännymme uskontojen 
puoleen, tarkastaaksemme mihin 
määriin ne opettavat samaa käin 
nykyajan teosoofinen ilmoitus, alo- 
tamme n. k. Täoismista, joka on 
Kiinan vanhin uskonto ja  jonka pe
rustaja oli Laotse, Konfutsen edellä
kävijä. »Puhtauden klassikko" ni
minen kirja on kannis jäännös jos
tain saman uskonnon alkuperäisestä 
pyhästä kirioituksesta. Taon usko 
opettaa, että ihminen on kolmiyh
teinen, että hänessä on henki, mieli
kuvitus ja  ruumis; tämä jako näkyy 
selvästi seuraavasti otteesta »Puh
tauden klassikosta", jossa ihmistä 
kehotetaan vapautumaan intohi
moista: *)

Ihmisen henki näet rakastaa puh
tautta, mutta hänen mielikuvituksensa 
sitä häiritsee. Ihmisen mielikuvitus 
rakastaa hiljaisuutta, mutta hänen hi
monsa houkuttelevat sitä pois. Jos 
hän aina voisi lähettää himot tiehensä, 
tulisi hänen mielensä itsestään tyy
neksi. Tulkoon hänen mielensä kirk
kaaksi, ja hänen henkensä itsestään 
tulee puhtaaksi. . . Syy miksi eivät 
ihmiset tätä voi saavuttaa, on, ettei
vät ole puhdistaneet mielikuvitustaan 
eivätkä ajaneet himojaan luotaan. Jos 
joku voi lähettää himot tiehensä, kun 
hän sitte lno katseensa omaan mieli
kuvitukseensa (sydämeensä), ei se 
enään ole hänen: kun hän katsoo 
ruumistaan, ei se enään ole hänen; 
ja  kun hän lno katseensa kanvas ul
konaisiin esineihin, ei hänellä enään 
ole mitään tekemistä niiden kanssa. 
(I, 3, 4).

Ihmisen päämäärä on hänen yk- 
tymisensä Jumalaan:

Kuinka voisi yksikään himo herätä 
tuossa paikasta riippumattomassa le
von tilassa? Ja kun ei mikään himo 
enään herää, niin siinä on todellinen 
hiljaisuus ja lepo . . . Semmoisessa 
jatkuvassa hiljaisuudessa on ainainen 
puhtaus ja lepo. Hän, joka omistaa 
tätä ehdotonta puhtautta, astuu vä
hitellen todelliseen Täocn (Jumalaan).

(1, 5):
Reinkarnatsioonia ei nähtävästi 

ole opetettu niin selvästi kuin olisi 
voinut odottaa, vaikka löytyy koh
tia, jotka osottavat, että sitä hy
väksyttiin yleisenä aatteena ja  että 
yksilöinen henki saattoi elähyttää 
sekä eläimen että ihmisen muotoja. 
Niinpä meillä on Hoangtselta (nel

*) Useimmat seur. otteista tavataan 
Annie Besantin kiijassa »The Ancient 
W isdom “ .

jännellä vuosisadalla e. Kr.), joka 
kirjoitti esityksen muinaisista opeis
ta, seuraava kaunis kertomus kuo
levasta miehestä, jolle hänen ystä
vänsä sanoi:

»Suuri todellakin on Luoja! Mitä 
Hän nyt on sinusta tekevä? Minne 
Hän on ottava sinut? Tehneekö Hän 
sinusta rotan maksan vaiko hyöntei
sen käden?" (Kuoleva) Szeläi vas
tasi: »Minne vain is^ käskee poi
kansa menemään, itään, länteen, poh
joiseen tai etelään, sinne poika läh
tee yksinkertaisesti totellen käskyä. 
Kas tässä nyt on suuri valaja, joka 
kaataa metallinsa. Jos metalli hy
pähtäisi (valinkauhassa) ja  sanoisi: 
minut täytyy tehdä Moyshin (kaltai
seksi miekaksi), niin suuri valaja var
maan pitäisi sitä mielettömänä. Sa
maten, jos muoto, joka muovaillaan 
kohdan muotissa, sanoisi: minun täy
tyy tulla ihmiseksi, minun täytyy 
tulla ihmiseksi, niin Lnoja varmaan 
pitäisi sitä mielettömänä. Kun ker
ran käsitämme, että taivas ja  maa 
ovat suuri valinkauha ja  että Luoja 
on suuri valaja, minne meidän voisi 
olla mentävä, mikä ei olisi oikeuden 
mukaista meille? Me synnymme ikään
kuin rauhallisista unesta ja  me kuo
lemme tyyneen heräymykseen". (VI 
kirja, I  osa, VI)- 

Viisaan ihmisen elämästä luemme 
kiinalaisessa Tao Teh Ringissä, joka 
on Laotsen, Täoismin perustajan, 
kirjoittama, senraavan kuvauksen: 

Viisas asettaa itsensä viimeiseksi 
ja  kuitenkiin hän löydetään etumai
sena ; hän kohtelee omaa itseään 
ikäänkuin se olisi hänelle vieras, ja  
kuitenkin tuo itse säilyy. Koska hä
nellä ei ole mitään persoonallisia ja  
yksityisiä tarkoitusperiä, eivätkö sen- 
tähden semmoiset tarkoitusperät to
teudu? (VH, 2). Hän ei aseta it
seään näkyviin ja  sentähden hän lois
taa; hän ei vaadi mitään itselleen ja 
sentähden hänet huomataan; hän ei 
kehu itseään ja  sentähden hänen an
sionsa on tunnustettu; hän ei pal
vele itseään ja  sentähden hän saa
vuttaa ylemmyyttä. Koska hän tä
ten on vapaa kilpailusta ei kukaan 
maailmassa voi kilpailla hänen kans
saan. (XXH , 2). Ei ole suurempaa 
rikosta kuin kunnianhimon oikeutta
minen; ei suurempaa onnettomuutta 
kuin olla tyytymätön onneensa; ei 
suurempaa vikaa kuin hain ottaa vas
taan. (XLVI, 2). Niille jotka ovat 
hyvät (minna kohtaan) olen hyvä; 
niille jotka eivät ole hyviä (minua 
kohtaan) olen myös hyvä; ja siten 
kaikki tnlevat hyviksi. Niille jotka 
ovat tosia (minua kohtaan) olen mi
näkin tosi; ja  niille jotka eivät ole 
tosia (minua kohtaan) olen myös tosi; ja 
siten kaikki tulevat tosiksi. (XLIX , 1). 
Hän, jolla on yltäkyllin (T&on) omi
naisuuksia, on lapsen kaltainen. Myr
kylliset hyönteiset eivät häntä pure; 
julmat pedot eivät hyökkää hänen 
kimppuunsa; petolinnut eivät häneen 
iske. (LV, 1). Minulla on kolme 
kallista kalua, joita ylistän ja  säily
tän. Ensimäinen on sävyisyys; toi
nen on säästäväisyys; kolmas on vaa
rinpito etten astu muiden tielle . . ,  
Sävyisyys on varma voitostaan tais
telussakin ja  varma asemastaan. Tai
vas on pelastava herransa hänen oman 
sävyisyytensä kautta, joka häntä suo
jelee. (LXVH , 2, 4).

Indian uskoista vanhin ja  snnrin 
on Brahman uskonto eli hinduismi. 
Joka vähänkin sitä uskoa tuntee, 
hän tietää, että se puhtaammassa 
muodossa kuin mikään mun uskonto 
on säilyttänyt alkuperäisen teosoofi- 
sen ytimensä. Että ihminen sisim
mässä itsessään on yhtä maailman 
Itsen kanssa -  Tad aham asmi 
»minä olen Se" — , on niin läpi
käyvä aate kaikessa hindulaisessa 
ajattelussa, että ihmi>tä asein nimi
tetään »Braliman (Jumalan) juma
lalliseksi kaupungiksi", »yhdeksän 
portin kaupungiksi", jossa Jumala 
asun sydämen kammiossa. Briha- 
däranyakopanishadissa sanotaan:

Ainoastaan yhdellä tapaa voi nähdä 
(sitä olentoa), jonka olemassaoloa ei 
voi todistaa, joka on ikuinen, ilman 
paikkaa, korkeampi eetteriä, aluton, 
suuri ikuinen Sielu . . . Tämä suuri 
ikuinen Sielu on järkevänä (sieluna) 
kaikissa elävissä olennoissa, se on 
eetterinä (Jumalana) sydämessä; hä
nessä se nukkuu; se on kaikkien hal
litsija, kaikkien ohjaaja, kaikkien ylim
mäinen Herra; se ei tule suuremmaksi 
hyvien töiden eikä pienemmäksi pa
hojen tekojen kautta. Se on kaik
kien Ohjaaja, kaikkien oh ntojen ylim
mäinen Herra, kaikkien olentojen Säi
lyttäjä, maailmoiden Silta ja  Ylläpi
täjä, etteivät ne häviäisi (IV, iv, 
20, 22),

Ihminen on niinikään kolmiyh
teinen (viis-, seitsenyhti inen) olento, 
ja  Mändukyopanisliadissa sanotaan

Henki olevan fyysillisen raamiin, 
hienon raamiin ja  ajatuksen raa
miin rajoittama, joista kaikista ko
hoten se vaipan siihen Yhteen, joka 
on »ilman kaksinaisuutta".

Tuskin on tarvis mainitakaan, että 
Brahman usko opettaa reinkamat- 
sioonia, koska juuri koko sen filoso
fian keskusoppi on, että ihmishenki 
vaeltaa monen syntymän ja  kuole
man kautta, ja  koska ei ole yhtään 
hindulaista kujaa, joka ei edellyt
täisi sitä oppia. Himot ja  halot 
sitoovat ihmistä tähän vaihteina 
pyörteeseen (samsära) ja  sentähden 
hänen täytyy vapautua tiedon, har
tauden ja  himojen kuolettamisen 
kautta. Kun ihmishenki tuntee Ju
malan, on se pelastettu (Shvetäshva- 
taropanishad, I, 8). Järki puhdis
tettu tiedon kautta kätkee Hänet 
(Mundakopanishad, HI, i, 8). Tieto 
yhdistyneenä hartauteen löytää Brah
man asunnon (Mund., III, n, 4). 
Joka tuntee Brahman, tulee Brah- 
maksi (Mund., HI, n, 9). Kun hi
mot poistavat, tulee kuolevainen 
kuolemattomaksi ja  saavuttaa Brah
man (Kathopanishad, VI, 14).

Hindulaisen uskonnon yleisiä si- 
veydensääntöjä voi koota Manan 
säädöksistä, Upanishadeista, Mahä- 
bharatasta y. m.:

Sanokoon mitä on totta, sanokoon 
mitä on mieluista, älköön lausuko mi
tään epämiellyttävää totuutta, älköön 
Iansako mitään mieluista valetta; niin 
on ikuinen laki (Mann, IV , 138). 
Hiljakseen hän kartuttakoon henkista 
ansiotaan aihcltamatta kärsimystä yh
dellekään luodolle (IV, 238). Sitä 
kahde9tisyntynyttä ihmistä, jonka 
kantta ei pieninkään vahinko kohtaa 
luotuja olentoja, ei mikään vaara uh
kaa miltään puolelta, koska hän on 
vapaa ruumiistaan (VT, 40). Kärsi
köön hän tyynesti kovia sanoja, äl
köön hän ketään loukatko ja älköön 
tulko kenenkään vihamieheksi tämän 
(katoovaisen) raamiin takia. Vihas
tuneelle älköön hän vihastuko, siu
natkoon kun häntä kirotaan (VI, 47, 
48). Vapautuneina himosta, pelosta 
ja  vihasta, ajatellen Minua, turvaten 
Minunn, puhdistettuina viisauden tu
lessa monet ovat astuneet Minun ole
mukseeni (Bhagavad Gitä, IV, 10). 
Äärimmäinen ilo on sille Yogille val
mistettu, jonka Manas (mieli) on ta
sainen ja  jonka himoluonto on tyven- 
netty, joka on synnitön ja Brahman 
luonteinen (VI, 27), Se joka ei kanna 
vihaa ketään olentoa kohtaan, joka 
on ystävällinen ja herttainen, ilman 
kiintymystä ja itsekkyyttä, tyyni ilos
sa ja  surussa, sekä anteeksiantavai
nen, aina tyytyväinen, sopusointui
nen, hillitty, päättäväinen, joka on 
omistanut mielensä ja sielunsa Mi
nulle, hän, Minun hartaani, on Mi
nulle kallis ( l ö i ,  13, 14).

Samaa, mitä olemme puhuneet 
Brahman, saattaa myös puhua Budd
han uskonnosta. Buddha, joka eli 
kuudennella vuosisadalla e. Kr., oli 
hindulainen ja  saarnasi hindulaisille; 
Hän oli enemmän uskonpuhdistaja 
koin uuden uskonnou luoja, jälleen- 
synnyntä ja  muut opit kuuluivat 
sentähden luonnollisesti Hänen ope
tukseensa. Mutta selvemmin kuin 
koskaan ennen oli tapahtunut esitti 
Hän yksinkertaiselle ja  sivistymät
tömälle rahvaalle pelastuksen kah- 
deksankertaisen tien: 1) oikea usko, 
2) oikea ajatteleminen. 3) oikea pahe, 
4) oikea oppi, 5) oikeat keinot elä
män ylläpitämiseksi, 6) oikea pyr
kimys, 7) oikea muisti, 8) oikea mie
tiskely — yhdistäen itse oppinsa 
seuraavaan värsyyn:

Synnistä luopuos.
Hyveeseen pyrkiös,
Sydämes’ puhdistaos —
Se on Buddhan oppi.

Ne olennot, jotka vaeltavat hyvin 
opetetun lain tietä, saapuvat synty
män ja kuoleman suuren meren toi
selle rannikolle, ja  vaikeata on pääs
tä sen meren poikki (Udänavarga, 
X X IX ,  37).

Sillä himo sitoo ihmisen ja  siitä 
on vapautuminen:

Vaikeata on vapantna himoistaan 
sen, joka on niissä kiinni, sanoo Siu
nattu. Jotka järkähtämättöminä eivät 
välitä himojen taottamasta onnesta, 
vaan viskaavat ne luotaan, he pian 
lähtevät kulkemaan (Nirvanaan) . . . 
Ihmiskunnalla ei ole pysyviä himoja: 
ne vaihtelevat niissä, jotka niitä ko
kevat; pelastukaa siis siitä, joka ei 
voi pysyä älkääkä jääkö kuoleman 
omiksi (ibid.. H, 6, 8).

Se, joka on poistanut kaikki ha
lunsa (maallisiin) hyviin, kaikki sil- 
mänhimon siteet, joka on hävittänyt 
himot juuriaan myöten, hän, minä sa
non, on Brähmana (ibid., XXXTTT 68).

Ja Brähmana (todellinen brah- 
miini) on mies, »jolla on viimeinen 
ruumiinsa" (Udänavarga, XXXTTT, 
41) ja  kuvataan semmoiseksi,

Joka tuntien edelliset elämänsä nä
kee taivaan ja  helvetin; hän on Muni, 
viisas, joka on löytänyt tien, joka te
kee lopun syntymästä (ja kuolemasta) 
(ibid., X X X m , 55).

Buddhan julkisia siveyden sään
töjä ovat:

Vakavuuden, miehuuden ja puhtau
den kautta viisas mies tekee itses
tään saaren, jota ei mikään tulva voi 
upottaa (Udänavarga, IV , 5). Viisas 
ihminen pitää tässä maailmassa kiinni 
uskosta ja viisaudesta, ne ovet hänen 
suurimmat aarteensa; muut rikkaudet 
hän heittää luotaan (X, 9). Se joka 
kantaa vihaa niitä kohtaan, jotka kan
tavat vihaa, ei koskaan voi tulla puh
taaksi; mutta se, joka ei kanna mi
tään vihaa, rauhoittaa niitä, jotka vi
haavat; koska viha taottaa onnetto
muutta ihmiskunnalle, ei viisas tunne 
mitään vihaa (XIH, 12). Voita suut
tunut siten ettet itse suutu; voita 
paha hyvällä; voita ahneus anteliai
suudella; voita valheet totuudella 
(XX , 18).

Jnntalaisten Kabbalan makaan 
mikään ei voinut olla olemassa 
jossa Jnmalnntta ei ollut, ja  rein- 
karnatsioonin suhteen opetetaan että 
Sielu on läsnä jumalallisessa aatok
sessa ennenkuin se tnlee maan päälle; 
jos se sitten pysyi aivan puhtaana 
koetusajan kestäessä, ei sen tarvin 
nut syntyä nndestaan, matta tämä 
näkyy olleen ainoastaan teoreetti
nen mahdollisuus, koska sanotaan:

Kaikki sielut ovat alistetut palauk
sen alle (metempsychosis, aleen b ’gil- 
goolah), mutta ihmiset eivät tänne 
Pyhän teitä, siunatto olkoon Se! he 
eivät tiedä, miten heidät on tuomitta 
kaikkina aikoina, ennenkuin he tuli
vat tähän maailmaan ja kun he ovat 
sen jättäneet. (Myeriin Qabbalah,
siv. 198).

Ihminen on vanhan testamentin 
makaan lnotn »Jomalan kovaksi" 
ja  siellä täällä samassa testamen 
tissa näkyy jälkiä reinkamatsiooni- 
uskosta, kuten esim. Malakia, IV, 5: 
katso minä lähetän teille profeetta 
Eliaan, ennenkuin Herran päivä tu
lee. Että sama nsko oli yleinen 
juutalaisten kesken Jeesuksen aikana, 
huomaa selvästi nndesta testamen
tista (esim. kun opetnslapset kysyi
vät: onko tämä mies syntiä tehnyt, 
että hänen piti syntyä sokeana?) ja  
Viktor Rydberg on kirjassaan »Bi- 
belns lära om Kristus" koettanut 
todistaa, että niin oli laita.

Siveydensäännöistä raamittakoot:
Kuka astuu Herran vuorelle ja kuka 

taitaa seisoa Hänen pyhässä sijas
sansa? Jolla viattomat kädet ovat ja 
on puhdas sydämestä, joka ei halaja 
turhuutta eikä vanno vääriin. (Psal- 
tari X X IV , 3, 4). Mitä Herra sinulta 
vaatii kuin ettäs kätket Jumalan sa
nan ja harjoitat rakkaatta ja olet 
nöyrä sinun Jumalasi edessä. (Mika., 
VI, 8). Totinen suu pysyy vahvana 
ijankaikkisesti, vaan väärä kieli ei 
pysy kauvan. (Sanani. XH, 19). 
Mutta tämä on paasto, jonka minä 
valitsen: laske ne vallallensa, jotka 
vääryydellä sidotut ovat, päästä ras
kautetut irralle, laske vaivatut va
paiksi, ota pois kaikkinainen kuorma. 
Taita isoovalle leipäs, vie raadolliset 
kulkijat liuoneeses: koska sinä näet 
alastoman, niin vaateta häntä ja älä 
käännä itseäs pois lihas tyköä. (Je- 
saia, LV H l, 6, 7).

Niistä Zoroasf erin uskontoon kuu
luvista kirjoitukselta päättäen, jotka 
meillä on käännettyinä Euroopassa, 
ei näy reinkarnatsioonia opetetun 
emmekä myös tapaa sitä uskoa ny
kyisten persialaisten luona. Mutta 
kyllä kuvataan ihmisessä asuvaa 
Henkeä kipinäksi, joka on tuleva 
liekiksi ja yhtyvä korkeimpaan Tu
leen —  ja  tämä tietysti sisältää ke
hityksen, jossa jälleensynnyntä on 
välttämätön. Eikä muuten Zoroas- 
terin oppia voi täysin ymmärtää, 
ennenkuin löydetään »Kaldealaiset 
Oraakkelit" ja  sen sukuiset kirjoi
tukset, sillä niissä on sen todellinen 
juuri. Avestan siveysopista voimme 
siteerata:

Mikä on kaunista, puhdasta, kuo
lematonta, loistavaa, kaikki se on hy
vää. Hyvää henkeä me kunnioitam
me, hyvää valtakuntaa kunnioitamme 
ja hyvää lakia ja  hyvää viisautta. 
(Yasna, XXX V II)- Tulkoon tähän 
taloon tyytyväisyyttä, siunausta, viat
tomuutta ja puhtaan viisautta (Yasna, 
LIX). Puhtaus on paras hyvä. Onni, 
onni on hänelle, nimittäin puhtau
dessa puhtaimmalle. Kaikki hyvät 
ajatukset, sanat ja  teot tehdään tie
dosta. Kaikki pahat ajatukset, sanat 
ja  teot tehdään tiedottomuudesta 
(Mispa kumata).

■Elämän kysymys
(Xefjtinen laulajan päiväkirjasta).

M un elämäni vierii tunnelm issa: 
En täällä mistään kiinni pitää

voi!
M a kuljen usvaisissa unelmissa, 
Ja suru rinnassani aina s o i . . .
»Mihinkä p yrin ?  —  elän miksi? u
— Ne jäävät mulle hämäriksi.

N äen ympärilläin metsät tummat 
Ja tunnen tuulten huokaukset. 
N äen taivahilla valot kummat 
Ja kuulen aaltoin loiskutukset. . .  
M u t: „m ihinpyrin? —  elän miksi?" 
Ne jäävät mulle hämäriksi.

M a elon riehun kuulen kuiskeis
sani

Ja huomaan ihmiskasvot ilm einens^  
Työn sorina soi aina korvissani, 
Näenihmiskiihkoteri kiireinänsä. . .  
M ut: „mihin pyrin? —  elän miksi? “ 
Ne jäävät mulle hämäriksi.

M a naisen lempeen enin tahdon 
luottaa

Ja rakkauteen, mi hautaan saakka 
kestää;

M ut mitä lempi itse inehmolta 
vuottaa?

Ja taitoako se kysymästä estää:
„ M ihinkä p yrin ?  —  elän m iksi?"
—  Ja ne jää  yhä hämäriksi.

Ja pappein pauhu —  filosoofein 
selitykset,

N e hetken herkyttää myös m ieltä: 
M ut kullakin on omat määräykset, 
Ja moni huutaa hengetöntä k ieltä . . .  
. Mihinkä pyrin ? —  elän m iksi?" 
Ne jäävät mulle hämäriksi.

M yös kirjaa pyhää polveltani 
luen

Ja uskon että K ristus oli suuri. 
M a tunnen: —  Kristus tiesi elon 

tuen,
M ut mulle tuo on kiipeemätön 

muuri!
J a : „mihin pyrin ?  —  elän m iksi?" 
Ne jäävät yhä häm äriksi. . .

(1899)
Jlmari Qalamnius.

Täten suositetaan 
arvoisalle yleisölle Em il  Rundm anin Valokuvaamo

Vapaaehtoiset esille.
Älköön uskonto enään olko 

elämämme vieressä — olko»* 
elämämme itse uskonto.

Espanjalais-amerikkalaisen sodan 
jälkeen niinsanotun sivistysmaailm&n 
piirissä eletyt tapaukset luovat sil
mäiänne eteen jonon valtiollisia vä
kivaltaisuuksia. Nyt jos koskaan on 
selväksi saatettava, ettei sivistysedis- 
tyksiä milloinkaan voida saavuttaa vä
kivallalla; selväksi saatettava, miten 
Euroopan kansojen tulee valvoa py- 
himpiä omaisuuksiaan.

Missä ovat vapaat saksalaiset? 
Missä jalo- ja  vapaamieliset? Missä 
Ooetheliiton väki, missä kaikki ne, 
jotka ylistävät henkisten sankariem- 
me voittoja, nyt kun pitäisi kaikella 
tarmolla huomauttaa mikä on uskon
non, henkisen viljelyksen ja siivou
den tehtävänä? Äänekkäästi ja  sel
västi lausuttakoon, että ensimäinen 
vaatimus on kansamme taloudellisten 
olojen kohottaminen ja että nykyisen 
järjestelmän koko maailmanpolitiikka 
edistää pääasiallisesti yksityisten etuja 
suuren joukon kustannuksella.

Saksan kansan kunniakas historia, 
sen taistelut henkisestä vapautuk
sesta ja sen henkiset sankarit, jotka 
ovat lahjoittaneet ihmiskunnalle niin 
paljon ylevää, jaloa ja ihanaa, evät 
omiaan asettamaan sen ensi sijassa 
johtajan asemaan maailmassa, mutta 
yhä vaan suurten miestensä jalossa 
hengessä. Nykyjään tapahtuu tär
keitä seikkoja, jotka koskevat läheltä 
kansaamme ja  jotka saattavat tuot
taa meille hyvinkin tärkeitä seurauk
sia, mutta siitä, huolimatta ei kysytä 
sen ajatusta eikä neuvoja toimenpi
teissä, joista kansan onni ja onnet
tomuus riippuu. Siksi täytyykin 
kansasta itsestä kajahtaa huuto: »Va
paaehtoiset esille", kansan oikeutet
tua asiaa valvomaan. Mutta useam
piin kansalaisiimme on poroporvarin 
mieli niin vereen ja lihaan imeyty- 
tynyt, että ovat peräti unohtaneet 
miehisen ylpeytensä kuninkaan valta
istuimen edessä, että he Egidyn ta
paisille miehille, joissa oli tätä yl
peyttä, saattoivat varoittaen huutaa: 
»Pelkää Jumalaa ja  kunnioita kunin
gasta!" Egidyn vastauksen tähän 
varoitukseen olisi kaikkein painetta-
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Ta mieleensä. »Jumalaa, elämän ja 
rakkauden alkulähdettä ei meidän 
tule pelätä, vaan rakastaa, ja  kunin
gasta tulee meidän kunnioittaa, mutta 
ei siten, että selkä koukussa lähes
tymme hänen valtaistuintansa, vaan 
että me hänen suureen valtaansa ja 
mahtiinsa luottaen pelotta sanomme 
hänelle mitä uskonnon kannalta kan
san ja ihmiskunnan hyväksi on teh
tävä". —

Saksan valtakunnan hallitus on 
suuressa määrässä ristiriitainen itsensä 
kanssa. Kirjoittaen lipulleen: „ hen
kisen viljelyksen ja sivistyksen edis
tykseksi," avatakseen Saksan teolli
suudelle ja  kaupalle uusia tuloläh
teitä, etsii se itselleen kaukaisimmat 
saaret ja  rannikot ja  koittaa raskaut
tamalla suuren väkijoukon painavilla 
taakoilla saavuttaa alueita ja  perus- 
tusoikeuksia, joista koituu hyvää ai
noastaan pienelle osalle ihmisiä ja 
joista tuleva hyöty ei vastaa sitä, 
mitä siihen on kulutettu. Palvele- 
vatko nuo »todelliset Saksan edut", 
joita, herra v. BUlowin lausunnon 
mukaan Saksan valtiopäivillä, poli
tiikkamme yksinomaan pitää silmällä, 
kansan hyvää Kiinan sotaan näh- 
denkin?

Ovatko olot tosiaankin sitä laatua, 
että voimme suuria toivoa tässä suh
teessa? Onhan Kiinan kansa kasvat
tanut itsensä käsittämättömällä ta
valla meistä riippumattomaksi, voi
dakseen tulla toimeen ilman muu
kalaisia? Ja onhan Kiinan kansa 
juuri tämän suuren riippumattomuu
tensa ja  rautaisen ahkeruutensa kautta 
siinä tilassa, että se, teollisuustoime- 
fiaisuuteen kasvatettuna voittaisi mei
dät työnnopeudessa ja  voisi pahasti 
vahingoittaa teollisuuttamme?

Laajanäköisemmän| täytyy julkisen, 
yleisen hyvän johdon olla, sen täy
tyy silmällä pitää kaikkein etuja, 
eikä vaan yksityisten piirien ja  het
kien etuja. Valvotaankohan tosiaan
kin Saksan todellisia etuja uhraa
malla niin suuria jalansijan saamista 
varten Kiinassa? Emmekö me, vaa- 
tiessamme siellä omistusoikeutta it
sellemme, ole suoranaisesti syypäät 
siellä tapahtuviin väkivaltaisuuksiin, 
jotka ovat Kiinan kansan omituisen, 
vuosituhansia vanhan maailmankat- 
s antokaan an varsin luonollisena pur
kauksena? Ja vielä kysymys: ovatko 
meidän puoleltamme käytetyt keinot 
tämän kansan sivistyksen kohotta
miseksi olleet sitä laatua että jotain 
kehuttavaa olisi saatu aikaan? Tä
hän kysymykseen voi empimättä 
vastata kieltävästi! Toimenpiteet 
eivät olleet viisaat eikä laajanäköiset. 
Ja, eikö lisäksi ole räikeässä risti
riidassa valtakunnan hallituksen har
rastusten kanssa henkisen viljelyksen 
ja sivistyksen sekä Saksan todellis
ten etujen edistämistä varten antaa 
levollisesti kristillisestä maailmankat- 
sannostaan ylvästelevän kansan joh 
donmukaisesti hävittää rauhallisen, 
rauhaa rakastavan buurikansan, ryös- 
tääkseen itselleen ansion sen töistä 
ja  sen maassa piilevät aarteet? Kaikki 
Euroopan kansat, niin, koko sivisty
nyt maailma, vieläpä pieni arvokas 
osa Englannin kansaakin, pitävät aja
tuksissaan ja tunteissaan buurien 
puolta, ollen siten vastustuskannalla 
hallitukseensa, jolla silminnähtävästi 
on syvä, pelonalainen kunnioitus Eng
lannin Mammonaan ja sen mahtiin.

„jEuroopan hansat, vcdvohaat 
pyhimpiä omaisuuhsianne!u Tä
män huudon täytyy täälläkin ke- 
hoituksena kajahtaa. Rakkaus ja  
oikeus, hyve ja  mielen ylevyys ei
vät saa väistyä Mammonan ja  
väkivaltaisuuksien tieltä.

Karl Voegele (Ernstes Wollen).

Sesam ia ja  liljo ja .
Kaksi luentoa

pitänyt

J o h n  R u s k i n .
Uuteen Aikaan lyhentämällä suoment. 1. M 

Enslmäinen luento.

Kuninkait ten  a a r te e t .
Jokaisella teistä on 

oleva leipä sesamista — 
ja  kymmenen puntaa.

Lutianm, kalastaja.
(Jätit.).

Kaikkien aikojen suorimmat mie
het —  suuret lukukiihkoiset, suuret 
valtiomiehet, suuret ajattelijat ovat 
kirjoittaneet tällaisia kirjoja. Näit
ten välillä saatte vapaasti valita; 
ja  elämä on lyhyt. Sen olette kuul
leet ennen, mutta oletteko kuiten
kaan mitanneet, ositelleet tämän ly 
hyen elämän mahdollisuuksineen? 
Tiedättekö, että jos luette yhtä, ette 
voi lukea toista —  että mitä me
netätte tänään, ette voi saada ta
kaisin huomenna? Tahdotteko men
nä juttelemaan polvellanne kanssa, 
kun voitte saada puhutella knnin- 
gattaria ja  kuninkaita, tai luulotella, 
että te täysiarvoisella tietoisuudella 
omasta oikeudestanne kunnioituk
seen, kilpailette kiihkoisen ja hal
van joukon kanssa sisäänpääsystä 
tänne ja  vastaanotosta tuonne, knn 
tuo ijäinen hovi koko ajan on avoin
na seurapiireinen, jotka ovat laa
jat knin maailma, lukuisat kuin sen 
päivät, valitut, voimalliset kaikkialla 
ja  kaikkina aikoina? Sinne saatatte

Kasvatuksesta.
Mikä on nykyisen kasvatuksenne 

todellinen päämäärä? Onko se sie
lun sivistys ja  kehitys oikeaan suun
taan? Onko sen tarkoitus opettaa 
perinnöttömille ja  onnettomille ih
misille elämän taakan rohkeata kan
tamista; karaista heidän tahtoaan; 
opettaa heille lähimmäisrakkautta ja  
keskinäisen riippuvaisuuden ja  vel
jeyden tunnetta ja  siten Inoda käy- 
tölliseen elämään pystyvää luonnet
ta? Ei sninkaan. Ja kuitenkin tämä 
epäilemättä on kaiken todellisen kas
vatuksen tarkoitus. Kukaan ei sitä 
kiellä; kaikki teidän kasvattajanne 
sen myöntävät ja  pitävät pitkiä pu
heita asiasta. Matta mikä on hei
dän toimintansa käytöllinen tulos? 
Jokainen nnori mies ja  poika, vie
läpä jokainen nuorempi koulunopet- 
taja vastaa: »nykyisen kasvatuk
semme päämäärä on tutkintojen suo
rittaminen", järjestelmä, joka ei ole 
omiansa kehittämään oikeata kilpai
lua, vaan joka synnyttää ja  elähyt- 
tää luule vaisuutta, kateutta, jopa 
vihaakin nuorten kesken, ja  joka 
siis kasvattaa heitä kovasydämiseen 
itsekkyyteen ja  kunnianosotusten ja 
etujen pyydystelemiseen sen sijaan 
että herättäisi heissä ihmisystäväl
lisiä tunteja,

Ja mitä ovat nuo tutkinnot —  
poikiemme ja  nnomkaistemme kau
hu? Ovathan vain luokitusjärjes
telmä, jonka mukaan koulukasvatuk
senne tuloksia merkitään taulunta- 
paiseen muotoon. Toisin sanoen, 
ne ovat nykyisen tieteellisen metoo- 
din käytöllinen sovittaminen genus 
homo’on (ihmiseen) pidettynä pal
jaana ymmärrysolentona.| Nyt »tie
de" opettaa, että ymmärrys on ai- 
vomolekyylien mekaanisen vuoro
vaikutuksen tulos; siis on kerras
saan johdonmukaista, että nykyinen 
kasvatus on melkein pnhtaasti me
kaaninen —  jonkinmoinen itseliik- 
knva kone, joka valmistaa järkeä 
leivisköittäni. Vähäinenkin koke
mus osottaa riittävästi, ettei tutkin
tojen tnoma sivistys ole muuta knin 
mnmiillisen muistin harjoittamista, 
ja  aikaa voittaen kaikki teidän koa
lanne siihen alistuvat. Mitä taas 
tulee todelliseen ajatuskyvyn ja  jär
jen kehittämiseen, on semmoinen 
aivan mahdoton, niinkauvan kuin 
kaikki on arvosteltava ja  punnit
tava kilpatntkintojen nojalla. Toi
selta puolen koulusivistys on mitä 
tärkein luonteen kehittämiseksi eten
kin siveellisessä suhteessa. Mutta 
alusta loppuun teidän nykyinen jär
jestelmänne perastuu n. k. tieteelli
siin ilmoituksiin: »taisteluun ole- 
massa-olosta" ja  »parhaiten varus
tettujen eloon jäämiseen". Koko 
varhemman elämänsä aikana teroi
tetaan joka ihmiseen noita totuuksia 
sekä kokemuksen ja  käytöllisten esi
merkkien että suoranaisen opetuksen 
kantta, kunnes hänen on mahdoton 
vapautua siitä mielteestä, että »mi
nä", alempi, persoonallinen, eläimel
linen minuus on elämän summa. 
Siinä teillä on kaiken kurjuuden 
lähde, kaikkien rikosten ja  sydä
mettömän itsekkyyden runsas lähde. 
Itsekkyys on, knten monta kertaa 
olen toistanut, ihmissuvun kirous ja 
kaiken pahan ja  kaikkien rikosten 
hedelmällinen äiti; ja  teidän kou
lunne ovat tämän itsekkyyden tai- 
mettoja.)

Kasvatuslaitoksia on kolmea pää- 
lajia: kansakoulu, keskiluokan kou
lut ja  korkeammat oppilaitokset. 
Käytöllinen kauppa-aines on uuden
aikaisena puolena, ja  vanha oikea- 
uskoinen klassillinen aines heijastaa 
raskasta arvollisuuttaan aina kansa
koulunopettaja seminaareihin saak
ka. Täällä näemme selvästi tieteel- 
lis-aineellisen kauppaaineksen syr-

aina mennä sisälle, siellä voitte saa
vuttaa toveruutta ja  arvoa halunne 
mukaan; kerran sinne päästyänne 
ei teitä ajeta ulos muuten kuin 
omasta syystänne; ylimyksellisen 
senrapiirinne kautta tulee itses
sänne oleva ylimyksellisyys ilmi ja  
pyrkimyksenne vaikuttimet päästä 
asemaan elävien parissa mitataan 
sen aseman mukaan, minkä haluatte 
saavuttaa tässä kuolleitten piirissä.

Tämä kuolleitten hovi eroaa kai
kesta elävästä ylimystöstä siinä, että 
se on avoinna työlle ja  ansiolle, eikä 
millekään muulle. Ei mikään rik
kaus saata lahjoa, ei yksikään nimi 
häikäistä, ei ainoakaan juoni pettää 
tämän paratiisin porttien vartijaa. 
Syvässä merkityksessä, ei yksikään 
halpa henkilö saata tulla sisälle siune. 
Saint Germainin, tämän äänettö
män etukaupungin oviverhojen edessä 
tehdään vaan tämä lyhyt kysymys: 
»Oletteko kelvollinen käymään si
sälle? Astukaa edelleen. Vaadit- 
teko ylevien seuraa? Tehkää ensin 
itsenne jaloksi, niin toiveenne täyt
tyvät. Halajatteko kuulla viisasten 
puhetta? Oppikaa sitä ymmärtä
mään, niin saatte knnlla sitä. Mutta 
muilla ehdoilla? Ette. Jos ette 
tahdo kohouma meidän luoksemme, 
emme voi laskeutua teidän luok
senne. Elävä kreivi saattaa tekey
tyä kohteliaaksi, elävä filosoofi saat
taa selittää ajatuksensa hurmaavai- 
sella vaivannäöllä; mutta täällä em
me teeskentele emmekä tulkitsi, tei
dän pitää kohotti ajatustemme ta
salle, jos . tahdotte iloita niistä ja  
ottaa osaa tuntoihimme, jos tah
dotte naattia seurastamme".

j&yttävän elähtäneen oikeauskoisen 
ja  klassillisen. Eipä sen syykään 
kaukana ole. Tämän kasvatushaa- 
ran esineinä ovat markat ja  pennit, 
yhdeksännentoista vuosisadan sum- 
mum bonum (korkein hyvä). Siten 
kohdistuu yhteen paikkaan kaikki 
se voima, jonka sen kannattajien 
aivomolekyylit synnyttävät, ja  niin 
muodoin meillä on johonkin määrin 
järjestetty armeija sivistyneitä, spe
kulatiivisia älyjä, pienempi luku hen
kilöitä, joita on opetettu sotimaan 
niitä tiedottomia, yksinkertaisiajouk- 
koja vastaan, jotka ovat tuomitut 
älyllisesti voimallisempien, heidän 
elättämiensä veljien sorron uhriksi. 
Semmoinen kasvatus ei ole ainoas
taan epäteosoofinen, se on vallan 
epäkristuimenkin. Suoranainen seu
raus tästä kasvatuksen haarasta on 
markkinan täyttyminen rahaahank- 
kivilla koneilla, sydämettömillä, it
sekkäillä ihmisillä —  peto-eläimillä 
—  joita on erittäin huolellisesti kas
vatettu rosvoamaan kanssaihmisiään 
ja käyttämään hyväkseen heikom
pien veljiensä tiedottomnatta. Jos
kin muoto vaihlelee, on henki kaik
kialla sama: epäteosoofinen ja  epä
kristillinen, olipa kysymys tiede
miesten valmistamisesta tai pappien 
ja  teoloogien.

Teidän kasvatusjärjestelmänne niin 
sanoakseni hankkii tavaroita tilauk
sen mukaan, katsomatta nuorten 
luontanaisiin taipumuksiin eli lah
joihin. Pieni raukka, joka pyrkii 
tähän progressiiviseen opin paratii
siin, joutuu melkein suoraan lasten
kamarista valmistavan koalan pol- 
kumyllyyn. Täällä häneen heti käy
vät käsiksi tnon aineellisälyllisen 
tehtaan työmiehet, ja  hänen päänsä 
täytetään latinalaisella, ranskalai
sella ja  kreikkalaisella kieliopilla, 
vuosiluvuilla ja  tauluilla, niin että 
jos hänellä on mitään lnontanaista 
taipumusta, puristavat sen hänestä 
pian nämä valssit, joita Carlyle niin 
saattavasta on kutsunut »kuolleiksi 
sanoiksi*. Tähän tulee pintapuoli
nen tieto valituista, u. k. raamatul
lisista tosiseikoista, josta opinnosta 
kaikki järki ou karkoitettu. Se on 
ainoastaan muistiläksyä, ja  opetta
jan »minkätähden" koskee asian
haaroja, ei järkiperusteita. . .

Ei ole yhtään vapaasti ajatele
via poikia ja  tyttöjä, ja  ylipäänsä 
ensimäinen kasvatus jättää jälkeen
sä kutistetun ja  vääristellyn mielen. 
Sopivan ja  raittiin kasvatusjärjes
telmän tulee kehittää mitä voimal
lisin ja  vapain mieli, harjaantunut 
loogillisessa ajattelussa, ei sokeassa 
uskossa. Kuinka saatatte koskaan 
odottaa hyviä tuloksia, niin kauvan 
kuin turmelette lastenne ajatusky
vyn käskemällä heitä sunnuntaina 
uskomaan raamatullisiin ihmetöihin, 
mutta opettamalla heille muina viik- 
kopäivinä, että semmoiset asiat ovat 
mahdottomat luonnontieteiden mu
kaan . . .

LTos meillä olisi rahaa, perustai
simme kouluja, jotka tuottaisivat 
muuta kuin lukevia ja  kirjoittavia 
nälkäkandidaatteja. Lapset saisivat 
ennen kaikkea oppia itseensä luot
tamaan, kaikkia ihmisiä rakastamaan, 
olemaan suvaitsevaisia ja  omaa 
voittoa pyytämättä ja, mikä on tär
kein, itse ajattelemaan ja  tekemään 
johtopäätöksiä. Supistaisimme puh
taasti mekaanisen muistityön mität
tömän pieneksi ja  käyttäisimme ai
kaa sisäisten aistien ja  uinuavien 
kykyjen kehittämiseksi. Koettai
simme kasvattaa erityisesti joka 
lasta ja  kasvattaa sitä niin, että 
sen kyvyt kehittyisivät sopusointui- 
sasti ja  tasaisesti ja  niin täydelli
siksi kuin mahdollista, koettaisimme 
luoda vupaita miehiä ja  naisia, va
paita sekä älyllisesti että siveelli
sestä vapaita ennakkoluuloista kai
kissa suhteissa ja  ennen kaikkea 
epäitsekkäitä, ja  uskomme, että pal

Tämä siis on tehtävänne ja myön
nän, että se on paljon. Teidän täy
tyy, sanalla sanoen, rakastaa näitä 
ihmisiä, jos mieli olla niiden parissa. 
Mikään kunnianhimo ei auta. He 
halveksivat kunnianhimoanne. Tei
dän pitää rakastaa ja  osoittaa sitä 
seuraavalla kahdella tavalla.

Ensiksi vilpittömällä mielellä ru
veta heidän opetettavakseen ja  sy
ventyä heidän ajatuksiinsa, ei, että 
saisitte omanne heidän lausnminansa. 
Jos ei henkilö, joka on kirjan kir
joittanut, ole teitä viisaampi, ei tei
dän tarvitse lukea sitä; jos hän sitä 
on, ajattelee hän monessa suhteessa 
toisin kuin te.

Olemme hyvin hetaita sanomaan 
kirjasta: »Kuinka tämä oli oikein
sanottu —  aivan niinkuin minä ajat- 
telen!" Mutta oikea tunne on: 
»Kuinka tämä on kummallista! En 
milloinkaan ennen ole tätä ajatellut 
ja  kuitenkin tunnen sen todeksi, u i  
jos en käsitä sitä nyt, toivon ker
ran sen tekeväni".

Teidän tulee saada kirjailijalta 
hänen tarkoituksensa —  ei omaanne. 
Ja jos kirjailija on jonkun arvoinen, 
saatte olla varma, ettette huomaa 
hauen tarkoitustansa hetipaikalla. 
Ei niin, että hän ei sanoisi mitä 
tarkoittaa; mutU hän ei sano kaik
kea, ja  mikä kummallisinta on, hän 
ei sitä tahdo, ainoastaan hunnntoin 
sanoin ja  vertauksin, ollaksensa var
ma että te todellakin tahdotte tie
tää hänen ajatuksensa. He eivät 
anna niitä teille avuksi, vaan pal
kinnoksi, ja  he tahtovat tulla va
kuutetuiksi, että te ansaitsette ne 
ennenkuin he sallivat teidän ottaa

jon tästä, jollei kaikki, saavutettai
siin sopivan ja  tosi teosoofisen kas
vatuksen avutta.

R . P . Blavatsky. 
(»The Key to Theosophy").

Englantilaisilla am
m attiyhdistyksillä

oli 33:s kongressinsa viime syys
kuulla Huddersfield’in kaupungissa, 
joka on tunnettu kunnallissosialis- 
tisista yrityksistään. Näihin, erit
täinkin kunnan työmieskoteihin, 
kaupungin pormestari viittasi ter- 
vehtiessään itse raatihuoneella osan
ottajia kongressiin. Paitsi pormes
taria puhui avajaisissa vapaamieli
nen parlamentinj äsen VVoodhouse, 
joka muunmuassa lausui, että am
matti-yhdistykset ovat tunnustetut 
Englannissa, joukatähden on jokai
sen työnteeftäjän velvollisuus nii
den avulla aikaansaada hyvä suhde 
työmiehiin.

Kongressiin otti ossaa 390 jä 
sentä edustaen yhtä ja  yhtä neljäs 
osaa miljoonaa työmiestä.

Presidentiksi valittiin, tavanmu- 
kaan, yhteistoimivien ammatti-yhdis
tysten puheenjohtaja, William Pick- 
les, itsenäisen työmies-puolueen 
etevä jäsen. Ohjelmapuheessan osot- 
tautuu hän nykyaikaiseksi sosialis
tiksi. Kapitalistit ovat toteuttaneet 
utopillisten sosialistien unelmat, ni
mittäin keränneet saaria työmiesjouk- 
koja ja  toteuttaneet yhteistyön suu
rissa hankkeissa. Mutta tämän he 
ovat tehneet omaksi hyödykseen. 
Ensi suuri askel on koskeva osalli
suutta työvoittoon. Tähän ei tarvita 
suuria muutoksia. »Rakennukset, 
työmiehet, johtajat saattavat olla 
samat. Tarvitsee vaan lisätä niiden 
lukumäärää, jotka muodostavat yh
tiön. Kapitaali on sosialiseerannut 
tuotannon. Kansa tahtoo sosiali- 
seerata omaisuuden ja  jaon u. His
toriallinen kehitys vie välttämättä 
siihen. Knnnallissosialismikin Hnd- 
dersfield’issä olisi myöskin siitä to
disteena.

Presidentin ohjelma-puhe otettiin 
vastaan myrskyisillä suosion osoi
tuksilla ja  siitä innokkaasti tehtiin 
selkoa sanomalehdissä.

Muuten ei yksin tämä puhe ole 
enteenä sosialististen aatteitten me
nestyksestä englantilaisten työmies- 
keskuudessa. Olisi helppo toteen
näyttää että samalla kuin sosiaalide
mokratia ou ilman merkitystä Eng
lannissa, on sosialistisilla aatteilla 
melkoista suurempi vaikutusvalta 
siellä kuin Saksassa, huolimatta suu
resta määrästä sosiaalidemokraateja 
viimeksi mainitussa maassa.

(Social Tidskrift).

(Ê ri maista.
Westminstor Gazettessa on kir

joitus vanhalta vapaamieliseltä poli- 
tikoitsijalta Wilfrid Lawson’ilta Etelä 
Afrikan kysymyksestä. Kirjoituksessa 
mainitaan:

On kulunut melkein viisi vuotta 
siitä, kun Chamberlain alihuoneessa 
kertoi meille, että sota etelä Afri
kassa oli tuleva yhdeksi vakavimmista 
sodista, joita ajatella saattaa, ja pit
källiseksi, katkeraksi ja  kalliiksi so
daksi. Tässä sodassa olemme jo  olleet 
viisitoista kuukautta, ei kukaan voi 
varmuudella sanoa tulevatko buurit 
ennemmin tai myöhemmin masenne
tuiksi, mutta voidaan kyllä sanoa, 
että heidän kukistamisensa jälkeen 
kurjuus vasta oikein alkaisi. Cham-

ne. Sama on kullan laita, viisau
den aineellisen vastineen. Me emme 
voi keksiä mitään syytä miksi ei
vät maan sähkövoimat heti vie kaik
kea kultaa vuorten huipuille, että 
kuninkaat ja  kansat tietäisivät, että 
kaikki heidän säätävillään oleva 
kulta olisi siellä. Mutta luonto ei 
ole sitä niin asettanut. Se on aset
tanut sen maahan pieniin rakoihin, 
kenenkään tietämättä minne; te 
voitte kaivaa kauan saamatta mi
tään; teidän täytyy kaivaa hiellä 
ja  vaivalla, saadaksenne jotain.

Ja sama on ihmisten parhaimman 
viisauden laita. Kun satutte tapaa
maan hyvän kirjan, tulee teidän 
kysyä itseltänne: »Olenko valmis
tekemään työtä kuin austraalialai- 
nen kaivosmies? Kun metalli, jota 
etsitte, on kirjailijan ajatus tai tar
koitus, hänen sanansa ovat kuin 
kallio, joka teidän tulee murtaa tai 
sulattaa. Ja kankinne on oma har
rastuksenne ja  tarkkanäköisyytenne 
ja  oppinne; sulatusuauinue oma ajat- 
televa sielunne.

Uskollisesti kuunneltuanne suuria 
opettajia, tunkeuduttuanne heidän 
ajatuksiinsa, on teidän vielä otta
minen tämä korkeampi edistysaskel: 
teiiän on tunkeuduttava heidän sy
dämeensä. Teidän tulee nyt jäädä 
heidän luokseen, lopultakin ottaa 
osaa heidän rehellisiin, voimakkai
siin tunteisiinsa. Olette viime ai
koina knulleet valitettavan tunteelli
suutta, mutta minä sanon teille, että 
me emme tarvitse vähemmän tun
netta, vaan euemmän. Aateloiva 
erotus ihmisten välillä, eläinten vä
lillä, on juuri se, että toinen tuntee

berlain oli liiankin oikeassa kun hän 
puheessaan sanoi, että sota etelä Afri
kassa oli jättävä jälkeensä hehkuvia 
vihankipanoita, jotka tuskin tulisivat 
sammumaan sukupolvien aikana.

* **

Kirje pastori Brookhuizenilta Pre
toriasta kertoo, että englantilaiset ovat 
väkivallalla häväisseet kolmannen osan 
kaikista buuri-naisista.

Äskettäin^on Englannissa syntynyt 
jotenkin huomattava liike sodan jat
kamista vastaan. Erittäinkin englan
tilaisen työväestön keskuudessa on 
tämä liike kasvanut, Voimakkaasti 
ilmaantuu se eräässä 140 englantilai
sen työväenjohtajan allekirjoittamassa 
kirjoituksessa, joka näinä päivinä ju- 
laistiin. Siinä esiintuodaan, että sota 
on niiden liikemiesten hanke, jotka 
omistavat osakkeita Transvaalin kul
takaivoksissa ja jotka ovat saaneet 
halukkaita kätyreitä Cecil Rhodes’ista, 
Chamberlain'ista ja heidän kaltaisista 
miehistään.

-.jc

Kahdeksankymmenenvuotias kirjai
lija Frederic Passy on epäilemättä 
todellinen rauhan apostoli Rans
kassa. Jo v. 1859, kun syttyi sota 
Itaaliaa vastaan, ehdotti hän sovinto- 
oikeutta. 1867 kun Luxenburgm 
kysymys tuli hyvin uhkaavaksi korotti 
hän uudelleen äänensä. Riita tuli 
tSlläkertaa todellakin solutetuksi hy
vällä. 1870 koetti Passy turhaan 
yhdessä arkkipiispan. Ranskan suur- 
rabbiinin ja  kahden protestanttisen 
papin kanssa ehkäistä sotaa. Edus
tajana kamarissa oli hänellä aino
astaan yksi perusaate: sovinto-oikeus. 
Kun Transvaalin sota syttyi kirjoitti 
hän kuningatar Viktorialle kirjeen ja 
lopetti sen seuraavilla sanoilla: »Ma
jesteetti! Te ette voi pakoittaa maa
tanne oman tahtonne mukaan. Valtio- 
muoto ei salli sitä. Hyvä! —  Niin 
luopukaa hallituksesta." —  Kuninga
tar Viktoria ei tehnyt niin. Mutta lop
pupuoli hänen pitkästä elämästään ei 
olisi muodostunut niin kyyneleiseksi, 
jos hän olisi seurannut tuon korkean 
vanhuksen neuvoa, joka ihmiskunnan 
nimessä vetosi häneen.

* **

Eräs Birminghamin lehti hiljattain 
kirjoitti, että buurit ovat hävitettä
vät sukupuuttoon.

$ sfcj*:

Berliinin miljoonamiehet nousevat 
viimeisen taksoituksen mukaan1,336:n. 
Tällä tarkoitetaan niitä, joilla arvioi
daan olevan omaisuutta noin yksi 
miljoona tai siitit yli. Jos siihen lue
taan ne miljoonamiehet, jotka ovat 
taksoitetut vähintäin viidenkymme
nen tuhannen markan tuloista tulee 
luku korkeammaksi: nämä nousevat 
l,624:ään. Yli 100,000 markan tulot on 
603 henkilöllä ja  14:llä yli 1,000,000 
markkaa vuodessa. Niitä, joilla on 
10,000.000 markkaa ja siitä yli, on 35.

* *

Varsovassa noussee prostitueerattu- 
jen naisten luku 25,000, se on 1/u 
kaupungin koho naispuolisesta väes
töstä, jonka luku on 350,000 henkeä. 
Mainituista onnettomista koettaa noin 
30 pros. vuosittain tehdä itsemurhan. 
Noin 70 pros. heistä on syössyt kur
juuteen ennen 16 ikävuottaan. Kurjien 
joukossa on useita 13— 14 vuoden 
ikäisiä lapsia.

jlesiodoKsen neuvo.
(Viktor Rydberg).

K äs’ ylhäällä ei rukoella riitä, 
maamies, sun taintas jotta- aut- 

tais taivas.
Käs ’ aurattas tee harras pyyntö 

siitä,
niin pyyntös voima varmaan 

siunaa vceivas.

Suom. Väinö ^ndefiu.

Kultaisia sanoja.
Joka rehellisesti vaeltaa, häa va

eltaa turvallisesti, mutta ken käypi 
mutkaisia teitä, hän paljastetaan.

Salomo.
*

Ihminen pidättyy helpoimmin vi
hasta, kun hän muistaa aina olevassa 
Jumalan silmäin alla. Platon.

*

Totuuden valo usein himmene . 
muttei koskaan sammu. TAvius.

*

Totuus on yksi, mutta, sen äjaea 
nyksiä on monta. J. E . Schlegd.

*

Tavallinen terve ihmisjärki on 
huono tuomari, kun on kysymys 
suurista seikoista. Ernest Reuan.

*

Ei se, jolla on monta aatosta, 
mutta se, jolla on yksi vakaumus, 
voi olla suuri mies. .7. EötvSe.

*

Muista, että jumalat eivät suosi 
kättä, jolla on. mutta kättä, joka 
antaa. J. L. Runeberg.

*

Ole luodon merellisen kaltaisen, 
jonka kylkeen murtuvat meren aal
lot, mutta joka itse järkähtämätönnä 
tyynnyttää laineita yltympäri.

Marcus Aurelius.
*

Ankaruus itseään ja  lempeys muita 
kohtaan on oivallisin luonteen merkki.

Fr. von Schiller.
*

Kuinka voi oppia itseään tunte
maan? Ei koskaan mietiskelyn, mutta 
kylläkin toiminnon kautta! Koeta 
tehdä velvollisuutesi ja  pian olet 
huomaava, mihin kelpaat.

J. W. v. Geethe.

Kyyhkyset.
Kiij- haan Turgenjeff. 

(Suomennos »Uuteen Aikaan".)

Minä seisoin kummun huipulla: 
edessäni laajeni kypsynyt ruisvai- 
nio kirjavassa loistossaan, aivan 
kuin kullalle ja  hopealle välkähte- 
levä meri.

Mutta aallot eivät läikkyneet siinä 
meressä, eikä puhdistanut tuulen- 
leyhkä tukahduttavaa ilmaa: aakara 
ukkosenilma oli alkamaisillaan.

Minun läheisyydessäni paistoi 
päivä vielä raukean raskaalla hoh
teella, matta loitompaa, ruis vainion 
takaa nousi tummansininen pilvi 
uhkaavana peittäen puolet taivaan
rantaa.

enemmän kuin toinen. Jos olisimme 
sieniä, ei olisi helppoa saada tun
netta, jos olisimme kastematoja, vaa
rassa tulla joku hetki katkaistuiksi 
lapiolla, ehkä liika tunne ei olisi 
hyvä olemassa. Mutta kun olemme 
ihmisolentoja, on se meille hyväksi; 
niin, me olemme ihmisolentoja vaan 
siinä määrässä, kuin me olemme 
tunteellisia.

Muistatte minun sanoneen siitä 
kuolleitten suuresta ja  puhtaasta 
piiristä, että se ei salli yhdenkään 
pintapuolisen ja  halvan henkilön 
käydä sisälle. Mitä luulette mi
nun tarkoittavan halvalla ihmisellä? 
Kaikki halpamaisuus on tunteen puu
tetta. Lapsekas, vahingoton alhai
suus on vaan kiijoittamatonta ja 
kehittymätöntä tunteettomuutta, mut
ta varsinaisessa, piintyneessä alhai
suudessa on hirvittävä kovuus, joka 
äärimmäisyyteensä mentyään, antau
tuu kaikenlaisiin eläimellisiin tapoi
hin ja  rikoksiin, ilman pelkoa, kau
hua ja  sääliä. Ihminen on halpa 
siinä määnn kuin hän on kykene
mätön myötät antoisuuteen — pikai
seen ymmärtämiseen —  siihen jota 
mimosalla on eniten puitten jou
kossa, jota puhtaalla naisella on 
eniten kaikista luoduista — tunteen 
vapautta ja  täyteläisyyttä, ymmär
ryksestä riippumatonta, ollen itse 
ymmärryksen opettaja ja  pyhittäjä. 
Ymmärrys kykenee vaan ratkaise
maan mitä on totta; ihmisten ju- 
malaislahja, tunne, yksin saattaa 
eroittaa mitä Jumala on hyvää luo
nut.

Mutta saattaaksemme tuntea ku
ten nuo suuret kuolleet, tulee mei

dän olla heidän kaltaisiansa, eikä 
kukaan saata tulla siksi ilman vai
keuksia. Kuten tosi tieto ou kuri- 
teltu ja  koiteltu tieto — ei ensi
mäinen ajatus, mikä mieleen johtuu 
—  on tosi tunnekin kuritettu ja  koi
tettu tunne —  ei ensimäinen, joka 
sattua tulemaan. Ensiksi tulevat 
turhat, väärät, petolliset; jos pääs
tätte ne valtaan, vievät ne teidät 
turhiin ponnistuksiin, onttoon innos
tukseen, kunnes teillä ei ole enää 
ainoatakaan todellista pyrintöä tai 
tunnetta jälellä. Tunne on epä
oikeutettu kun se on kuriton. Sen 
jalons on sen voimassa ja  oikeu
dessa; se on väärä, jos se on heik
ko ja  kohdistua halpaan asiaan.

Suuri sydän, voimakas sielu — 
joka ne omistaa, on suuri elämässä; 
kehittyä niissä on todella »kohota 
elämässä" —  itse elämässä, ei sen 
asteikossa. Elämässä edistyy vaan 
se, jonka sydän tulee lempeämmäksi, 
jonka veri läinpeuee. jonka ajatus 
selkenee, jonka henki saapuu elä
mää rauhaan. Ja ne, joilla ou tä
mä elämä, ovat maailman todellisia 
herroja tai kuninkaita —  ne ja  ai
noastaan ne.

Heillä on antaa leipää nälkäisille, 
leipää tehtyä vanhasta, ihmeitäteke- 
väsiä arabialaisesta viljalajista sn- 
samista, joka avaa oven — ei ryö
värien, vaan kuninkaitten aarreait
taan.
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Palo- ja  H enkivakuutus O sakeyhtiö

— S KÄNE = — -
myöntää halvimpiin vakuutusmaksuihin palo- ja  henkivakuutuksia

ka«tia C. F. Carlander, Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Ranta 18. Telefooni Nro 345.

Björkbodan Tehdas Osakeyhtiö
(Kellokosken Tehdas).

Valmistaa: rakennustaiteita, kirveitä, meijeri astioita v. m. 
Valimo- ja  Nikkelöimislaitos.

P ä ä k o n t t o r i :  Helsinki, Länsi Ranta 18. Telefooni 345.

T * p * t u r m * v * M u u t u m  O a m k e y h t i S  XVieeiseS.-
Ainoastaan SmM MSt 76 p m  vuotuista vakuutusmaksua vastaan myön

netään 10,000 markan vakuutus kestävästi invaliditeetista ja  yhtä suuri ohi
menevästä invalidi tee tista sekä 5 markan päivänkorvausvakuutus, vaaraluokka 0 
kun vakuutus pidetään voimassa 10 vuotta.

Lähempiä tietoja antaa C » JP* C n r l n n d o r f  Pää-asiamies
Helsinki, Länsi Santa 18. Tel. 345.

—  ■ ■■ :—  H enkivakuutusyhtiö —  :—

„T H E  M U T U A L  L IF E "
Vararahastot Smk 1,564,000,800. Perust. v- 1843.

Maailman suurin ja  rikkain yhtiö! Edulliset yakuutussovitukset! Vapaamieliset ehdot! 
Kumoamattomat vakuutuskirjat! Suuri voittojako.

„THE MUTUAL LIFE*1 jakaa koko voiton vakuutetuille, sillä osakkeenomistajia ei ole. Uusia vakuutuksia v. 1899 
Smk. 077,000,000. Suuria takaisinostoarvoja, jotka merkitään vakuutuskirjoihin, ja  saavuttamattomien voittojen vuoksi 
on vakuuttaminen »The Mutual Life’ssä“ ennemmi ö edullista rahojen sijoittamista kuin rahamenoa.

Pyytäkää näyttökaavoja.
Vakuuttakaa henkenne THE MUTUAL LIFE’ssä

Helsingissä, Aleksanterinkatu 48.

A.lex. F. Lindberg. Paäaaiamies.

Helsingin

PuuttpiintySiittkijäin Liike
T. Johansson & C:o.

Tel. 26 41. Bulevardinkatu 7 . M etsästäjänkatu 2 . Annankatu 25. Tel. 26 00.

ottaa vastaan tilauksia kaikissa pnnsepän- sorvarin- ja  verhoilijan ammattiin kutiavissa töissä. 
M UOM .! T y ö n  k estä v y yd estä  kahden vu oden  takaus.

lifati<aa Uusi J*e&' 
deoHaiHKi itî estyneet du- 
nperot täfyetefääiy tilaajalle 
Vuodet) afu$fa al̂ aii).

Kaikki oli piiloutunut kaikki oli 
paennut auringonsäteitten hohtaissa 
niin tahoatuottavasti. Ei voinut 
kuulla eikä nähdä ainoatakaan lin
tua; yksin varpusetkin olivat ka
donneet. Läheisyydessä kuulin vain 
hiljaisen suhinan yksinäisen takki- 
aisen korkeissa lehdissä.

Kninka väkevästi koinrnoho tuok
sui peUonpientareilla! Katselin tum- 
dtansinistä pilveä, ja  mieleni muut- 
toi synkäksi. „ Salamoi, sinä kul
tainen käärme!4* ajattelin. »Jylise, 
sinä kauhea ukkonen! Ala hikkaa, 
purkan, sinä turmion pilvi, ja  haih
duta painostava helle!44

Mutta pilvi ei liikahtanut. Se 
vain syleili mykkää maata, mutta 
paisui hitaasti ja  taajeui.

Sinisellä taivaanlaella välähti yht’- 
äkkiä jotain valkeata, kevyttä ja  
ilmavaa; sitä olisi melkein voinut 
luulla valkeaksi huiviksi tai lumi- 
palliksi. Se oli valkea kyyhkynen, 
joka lensi kylästäpäin.

Se lensi suoraan eteenpäin, yhtä 
mittaa suoraan eteenpäin ja  katosi 
taakse metsänlaidan.

Muutamia silmänräpäyksiä kului 
—  sama kammottava hiljaisuus. 
Mutta kas! tuolla väihkyy kaksi 
valkeata huivia, kaksi lumipallia 
tulee takaisin: kaksi valkeata kyyh
kystä lensi kotia rinnakkain.

Nyt vihdoinkin ratkesi myrsky 
riehumaan, ja ylevä näytelmä alkoi.

Ennätin töin tuskin kotia. Tuuli 
vinkui ja  raivosi hirveästi, puner
tavat, matalalla kulkevat pilvet repi 
se siekaleiksi ja  tempasi pois, kaikki 
vääntelihe sekasortoisen karkelon 
pyörteessä, ja raju rankkasade oli 
pystysuorina raippoina maassa. Häi- 
käiiCTät salamat valaisivat maata, 
ukkonen jylisi kuin tykkein pama
ukset, ja  ilman täytti tulikiven 
tuoksu.

Mutta katonräystään alla pienellä 
laudalla ullakonikkunan vieressä 
istui ne kaksi kyyhkyläistä rinna
tusten, sekä se, joka oli lentänyt 
etsimään toveria, että se joka tuo
tiin, kenties pelastettiin.

Ne pörkistivät kumpikin höyhe
niään ja  pamahtivat lujasti toisiinsa 
siipineen.

Niiden on suloista! Suloista on 
minunkin, kon katselen niitä, vaikka 
olen yksin —  yksin niinkuin aina!

Suupohjan Kaiku,
Sanomia Kristiinasta ja  Etelä- 

Pohjanmaalta, vast. toim. Vihtori 
Niemi, julkaisee n:ssa 18 Uuden 
Savon, Uuden Kuvalehden ja  Kai
kuja Karjalasta lehden arvoste
lut »Uudesta Ajasta44, jatkaen itse 
puolestaan seuraa vaan tapaan:

Mekin toivotamme mainitulle leh
delle, jos  se jatkaa yhtä kauniisti 
kuin on alkanut, runsasta lukija
kuntaa. Sillä herrat Ervast ja  Boldt 
tahtovat syventää ajattelevia kan
salaisia miettimään keinoja henkensä 
jalostamiseksi. Jos niissä ajatuksissa 
on jotain saavuttamatonta tai käytän
töön sopimatonta tulevaisuuden unel
maa, ei se mielestämme laisinkaan 
vahingoitakaunistapyrkimyspäämää- 
rää. Sillä arvostelu ja  käytännöl
linen elämä karsii sellaiset. Jaloja 
harrastuksia on aina tervehdittävä 
mitä suurimmalla myötätuntoisuu- 
della I Hyvää jatkoa siis vaan!

Yhteiskunnallisia
epäkohtia,

(Jatk.).

Todistaja Stenman kertoi että 
hän tod. Eklundin mainitsemana 
aikana oli poliisiarestissa tullut rää
kätyksi; olisi asiasta tehnyt kan

teen jos  olisi tiennyt todistajia 
löytyvän. Oikeuden puheenjohta
jan kysymykseen, josko Stenman 
vastaisuudessa aikoo tehdä asiasta 
kanteen, vastasi S. myötäen. Tä
män lausuttuaan käskettiin S. ulos 
todistajaksi kelpaamattomana.

Tod. Lagerström  sanoi, ei ol
leensa itse minkäänlaisissa teke
misissä poliisilaitoksen kanssa, 
eikä myöskään nähneensä mitään 
erityistä rääkkäystapausta; mutta 
kuullut esim. työmaalla usein pu
huttavan siitä, miten poliisiares
tissa rääkätään ihmisiä, m. m. ha
kataan pampulla niin, että haka
tun selkä on useat ajat jälkeen
päin ollut mustana.

$

Todistajien kuulusteleminen ly 
kättiin tämän jälkeen nousevan 
kuukauden 13 päivään.

Noin 40 todistajaa on haastettu 
poliisia vastaan todistamaan.

Poliisin asiaa ajaa yleinen syyt
täjä, Tampereen kaupunginviskaali.

&

Raastuvanoikeuden puheenjoh
taja katsoi vihdoin olevan syytä 
esittää, eikö kaupunginviskaali pi
tänyt luonollisempana esiintyä ylei
senä syyttäjänä asiassa, knin po
liisilaitoksen asianajajana.

*
i

Kun poliisin menettely viimei
sinä aikoina on erityisissä tapauk
sissa saatettu yleisön tietoon, on 
viranomainen poliisivirasto ollut 
pakoitettu eroittamaan virastaan 
osa poliisivirkamiehistä.

*

Aijomme vastedes kertoa luki
joillemme tämän jutun tulevat 
vaiheet. Sitä enemmän syytä on 
saattaa tällaisia asioita julkisuu
teen, koska ne ovat omansa ku
vaamaan oloja muuallakin kuin 
Tampereella.

Mutta ilmiöt senkaltaiset kuin 
edellämainitut todella* eivät suotui
sasti valaise kulttuurielämäämme.

Kirjallisuutta

Kansan Toveri n:o 3 on ilmesty
nyt. »Mietteitä sivistyksestä44 nimi
sessä Ellen Key’u mukaan kirjoite
tussa artikkelissa sanotaan m. m.

»Ihminen jolla on taipumusta si
vistykseen, kieltäytyy monesta muusta 
asiasta, voidakseen tyydyttää sivis
tys- tai kauneustarpeitaan. Monta 
kertaa, kun kuulee ihmisten, jotka 
panevat sumia summia turhamaisuu
teen, valittavan, ettei heillä ole varaa 
paljon helpompiin, henkisiin nautin- 
noihin, johtuu mieleen köyhä vaimo, 
joka sai kaksi markkaa ostaakseen 
vaatetta lapselleen, mutta ottikin 
helpompaa kangasta toisella ja  kuk
kivan kasvin toisella. Tällä vaimol
la oli paljon »sivistyneempi sielu", 
kuin monella hienolla naisella, jotka 
uhraavat suuria summia vaatteisiin, 
mutta eivät mitään luodakseen ko
tiinsa kauneuden iloa.

»Kokemus todistaa, että työväes
töön kuuluvain miesten ja  naisten 
luontainen taipumus sivistykseen on 
joskns niin voimallinen, että he — 
huolimatta suurista aukoista tiedois
saan __ ovat itselleen voittaneet pal
jon todemman sivistyksen kuin mo
net n. k. sivistyneet, jotka ovat so
keita ajan suurille kysymyksille ei
vätkä ymmärrä sen kirjallisuuden ja 
taiteen suurteoksia".

Kotkan Kansanopistokursseissa
lauantai-iltana piti maisteri Möller 
esitelmän »rauhan aatteen kehitty
misestä", jossa puhuja huomautti 
että jo  vanhan ajan kansojen tarut 
kertovat olleesta maailmanrauhasta. 
Raamattu myös opettaa että rauha 
on ollut ihmiskunnan luomisaikoina. 
Siitä on juurtunut kansaan se usko, 
että sotatila olisi pysyväinen. Mutta 
jo  Aristoteles ja  epikureiot opettivat 
että sivistys aikaa myöten tuottaa 
rauhan. Israelin kansa on aikaa myö
ten kehittynyt niin että sen Messias- 
aate sisälsi rauhanaatteen. Jesuksen 
oppi julistaa rauhaa ja alussa kristi
kuntakin vaati uskonnollista maail
manvaltaa. Keskiaika oli mestarin 
sanoille uskoton ja levitti miekalla 
totuutta. Vaan silloinkin eli rau
hanaate muutamissa lahkoissa. W est-

falin rauha on mallina liitolle, joka 
toteuttaa rauhanaatteen. Se kyllä 
raukesi tyhjään, vaan antoi aihetta 
tietopuolisiin mietelmiin, ja niin jul
kaisi Grotius teoksensa »sodan ja 
rauhan oikeudesta", jolla hän on luo
nut kansainoikeuden. Henrik IV loi 
rauhan suunitelman niinkuin William 
Pennkin. Tärkein teos on kummin
kin S:t Pierren kirja, jossa hän m. 
m. antaa käytännöllisiä osoituksia 
rauhanaatteen toteuttamista varten; 
Immanuel Kant puolustaa myös maa
ilman rauhaa, ja moni hänen ehdo
tuksistaan on toteutettu, koska ny
kyään on olemassa useita kansainvä
lisiä yhdistyksiä. Nikolai II:sen 
rauhanmanifesti ei tuottanut suora
naisia tuloksia, koska muut vallat 
epäilivät sen tarkoitusta. Maailman
rauha saavutetaan kun kukin muistaa 
Jesuksen sanat: »rakasta lähimmäis
täsi kuin itseäsi".

Esitelmän jälkeen keskusteltiin 
maailmanrauhan mahdollisuudesta ja 
keinoista, joilla mekin voimme sitä 
edistää. —  Kotkan Sanomat.

Suomen Nuorison Liiton Albu
miin, joka julaistaan ensikesänä, on 
aikomus saada kertomus kaikkien 
Suomen suomenkielisten nuorisoseu
rojen toiminnasta, jotka elivät ja  vai
kuttivat v. 1900. Tässä tarkoituk
sessa on painettu kysymyskaava, 
joka olisi täytettäväksi saatava jo 
kaisen maassamme olevan nuorisoseu
ran toimimiesten käsiin. Tämä ky
symyskaava jaettiin jo  helmikuun 
alussa kaikille niille nuorisoseuroille, 
joiden osotteet olivat tunnetut. Nyt 
pyydetään niitten seurojen esimiehiä 
tahi kirjureita, jotka eivät vielä ole 
tätä kaavaa saaneet, postikortilla 
siitä heti ilmoittamaan Santeri Alki
olle Laihialla, joka heti lähettää kaa
van. —  Lisättäköön vielä, että tämä 
kysymyskaava on laajempi kuin se, 
millä edellisinä vuosina on Pyrkijää 
varten näitä tietoja kerätty, että Pyr
kijässä ei tänä vuotena tulla erittäin 
mitään tilastollista kertomusta nuo
risoseuroista julkaisemaan.

Pitäköön kulun nuorisoseura kun
nia-asianansa ettei sen nimi ja  vaiku- 
tuskertomus jää pois tästä katsauk
sesta, jolla on tarkoitus esittää, mitä 
nuorisoseuraliike oli maassamme 19 
vuosisadan lopussa. — Päiv.

Kyläkirjaston Kuvalehti B-sarja
n:o 2 on ilmestynyt sisältäen kuvia 
ja tekstiä.

Kylväjä n: o 9 on ilmestynyt. 
Siinä on norjalaisen kirjailijan Jonas 
Lien ja hänen vaimonsa muotokuva.

Suomen viikkolehti n:o 6 on il
mestynyt.

Kuukauslehti, Nuorten Miesten 
Kristillisten Yhdistysten Äänenkannat
taja n:o 2 on ilmestynyt.

Talvipakkasessa.
(Suomennos »Helsovännen" aika

kauskirjasta).

—  Mitä nautit lämpimiksesi, kun 
nyt lähdet pakkaseen, Paavola?

— Knpin kuumaa kahvia.
—  Niinpä niin! Kahvi lämmit

tää kyllä tilapäisesti, mutta se ei 
sisällä jnnri lainkaan polttoainetta 
elämän tulelle, parempaa kyliä on 
saatavissa. Millä sinä lämmittelet, 
Vuorela.

— Minä juon puolikkaan olutta!
— Se oli huonompaa kuin kah

vikuppi, sillä vaikka olutpullo sisäl
tääkin yhtä paljon ravintoainetta 
kuin kahvikuppi, niin sisältää se 
sen lisäksi alkohoolia, joka vastus
taa ravintoaineen hyvää vaikutusta. 
Alkohooli vaikuttaa elämäntuleen 
ruumiissa, niinkuin vesi takanttieen.

— Noo, kuinka sinä lämmittelet, 
Laurila?

— Niin, nähkääs minä otan kelpo 
ryypyn, että oikein knnmittaa rintaa; 
niin, koko ruumis lämpiää . . . .

—  Hetkeksi niin, kun veri jou
tuu kuohuksiin ruumiissasi, mutta 
sitten sinua viluttaa paljoa enem
män, kuin jos olisit juonut lasin 
puhdasta vettä! Te tuhlaatte kai
kin kolmen rahojanne. Paavola 
lämmitteleiksi seu tavoin, joka läm
mittää uuniaan kuivalla paperilla, 
Vuorela sen lailla, joka sekoittaa 
kuivaan paperiin märkää, ja  Lau
rila sen tavoin, joka tahtoo saada 
uuninsa kuomaksi märällä paperilla.

—  Noo, mitä te juotte lämpimik- 
senne, Anna, Liisa ja  Elli? u

—  Minä juon kapin hyvin läm
mintä lihalientä, tiedättekö.

—  Se ei ollut hullumpaa. Liha- 
liemi lämmittää kyllä hetkeksi, mutta 
siinä ou niin vähän ravintoa, että 
lasi lämmintä vettä suolan ja  pip
purin kanssa tekee jokseenkin sa
man asian. Lihaliemi ei ole hin
tansa arvoista. —  Entä sinä, Liisa?

—  Minä juon kupin suklaatia!
— Se oli parempaa. Suklaati 

lämmittää yhtä hyvin kuin lihaliemi, 
mutta se sisältää sitäpaitse paljoa 
runsaammin todellista ravintoa kuin 
lihaliemi. — * Entä sinä sitten, Elli ?

— Minulla ei ole varaa enempää 
kahviin, suklaatiin, lihaliemeen, oluee- 
seen koin viinaankaan, vaan minä 
juon kupin lämmintä maitoa, ja  syön 
sen kanssa palasen leipää ja  läm
pimiä pemnoita.

—  Sinä olet viisain teistä kai
kista! Lämpimästä maidosta ja  läm- 
pimistä perunoista saat sekä läm
pöä, että hyvää ravintoa, johon 
leipä vielä antaa vahviketta. Sinä 
lämmität elämäsi liettäkoivupuilla, 
Liisa lämmittää mäntypuilla ja  Anna 
vain räiskyvillä tikuilla. Sinut, 
Elli, voin laittaa 2 penikulmaa 
pakkaseen, Liisan laitan vain 1 
penikulman, Annan 1/a penikulman 
sekä Paavolan ja  Vuorela vain 7* 
penikulmaa. Laurilaa en uskalla 
lainkaan laittaa ulos, sillä hän pa
lelluttaa heti kätensä tai jalkansa, 
enkä soisi hänen menettävän jäse
niään. W— d.

Mifäf>äi> ajatteleo?
Kirj- Ivan Turgenjeff.

Suomennos »Uuteen Aikaan".

Mitähän ajattelen, kun kuolinhet- 
keni tulee, jos silloin monten olen 
ajatuskykyjen?

Ajatellenkohau silloin kuinka huo
nosti olen käyttänyt elämäni, kuinka 
minä olen antanut sen vieriä pois 
nukkuen ja  uneksien, kuinka minä 
en ole ymmärtänyt oikein nauttia 
sen lahjoista?

»Kninka! onko kuolema jo  tääl
lä? Niin pian? Se-ei ole mahdol
lista. Enhän ole vitiä ennättänyt 
tehdä mitään. Nyt vasta oli aiko
mukseni alkaa".........

Ajatellenkohau menneisyyttä ? An- 
tanenkohan ajatukseni viipyä niissä 
harvoissa valoisissa hetkissä, mitkä 
olen elänyt? Mnistellenkohan kal
liita knvia ja  rakkaita kasvoja ?

Astnnevatkohan pahat tekoni 
eteeni, raskauttaneeko myöhäisen 
katumuksen polttava tuska sieluani 
viimeisinä hetkinäti?

Ajatellenkohau mikä minna odot
taa haudan tuolla pnolen, jos siellä 
muuten on mitään minna odotta
massa?

Ei! minusta tuntun kuin koete
lisin minä olla kokonaan ajattele
matta, knin tahallain suuntaisin aja
tukseni johonkin aivan mahdotto
maan, vain siirtääkseni huomioni 
siitä kauhistavasta pimennosta, joka 
ympäröi minna.

Minun kuulteni valitti eräs kuo
levainen kerran, ettei hänelle tah
dottu antaa pähkinöitä särjettäviksi. 
. . .  Vain siellä, hänen sammuvan 
silmänsä pohjassa värisi ja liikkui 
jotain, aivan kuin knolevaisesti haa
voitetun linnan murskattu siipi.

Perssonin
kutomakoneita

Villalankaa
runsaassa valikoimassa.

Kudottuja
tavaroita

Mikonkatu 2. T e l. 13 32.

Th. Neovius.

Jtelsipgii) Nuorisoseuran koko*

ukset pidetään joka keskiviikko 

kT. 729 »Halla Yrjönkatu 21. 
Uudet jäsenet tervetulleita!

»Uuden £jan“ 
konttori Jabianink. 
13 (Stelä Jttakasii- 
ninkadun kulmassa) 
Setefooni 3430* 

Avoinna joka arki
päivä k t 12 2 ja 6 -8 .
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lehmiä, härkiä, lampaita, ja  kyyhkyishäkkejä, ja  pöytien 
takana rahainvaihettajat rahoineen. Tämä kaikki oli tarpeen 
antimiksi Jumalalle. Elukat tapettiin ja  vietiin temppeliin. 
Semmoinen oli juutalaisten jumalanpalvelus, sillä oikeaus- 
koiset laintuntijat olivat heidän opettajansa. Jeesus astui 
temppeliin, sitoi nuorista ruoskan, ajoi temppelistä kaiken 
karjan, päästi irti kaikki kyyhkyset ja  sirotti hajalle kaikki 
rahat, ja  kielsi mitään semmoista tuomasta temppeliin.

Hän sanoi: profeetta Esaias on teille sanonut: Juma
lan huone ei ole temppeli Jerusalemissa, vaan Jumalan koko 
ihmismaailma. Samoin on profeetta Jeremias sanonut teille: 
älkää uskokojvalheellisten kielten puheita, että tässä muka 
on Iankaikkisen asunto; älkää uskoko sitä, vaan muuttakaa 
elämänne, älkää väärin tuomitko, älkää sortako muukalaista, 
leskeä eikä orpoa, älkää vuodattako viatonta verta, älkääkä 
tulko Jumalan huoneeseen sanomaan: nyt voimme rauhassa 
tehdä ilkitöitä. Älkää tehkö minun asuntoani ryövärien 
luolaksi.

Ja juutalaiset rupesivat riitelemään sanoen hänelle: 
sinä väität meidän jumalanpalvelustamme vääräksi. Millä 
sinä sen todistat? — Ja kääntyen heidän puoleensa 
Jeesus sanoi: hajoittakaa tämä temppeli, ja  minä kolmessa 
päivässä herätän teille uuden, elävän temppelin. —  Ja juu
talaiset sanoivat: miten sinä niin pian uuden temppelin 
laitat, kun tätä on rakennettu 46 vuotta? —  Ja Jeesus 
sanoi heille: minä tarkoitan sitä, mikä on tärkeämpi temp
peliä. Ette noin puhuisi, jos ymmärtäisitte, mitä merkitsevät 
profeetan sanat: minä, Jumala, en iloitse teidän uhreijtanne, 
vaan keskinäisestä rakkaudestanne. Elävä temppeli, se on 
koko ihmismaailma, kun ihmiset rakastavat toisiaan.

Ja silloin Jerusalemissa paljon ihmisiä uskoi siihen, 
mitä hän puhui. Hän itse puolestaan ei uskonut mihinkään 
ulkonaiseen, sillä hän tiesi, että kaikki tyyni ou ihmisessä. 
Ei hänelle ollut tarpeen, että joku olisi todistanut ihmisestä, 
sillä hän tiesi, että ihmisessä on henki.

Ja Jeesus sattui kulkemaan Samarian kautta. Hän kulki

Evankeliumi. 3. __ 9 __

n. LUKU.
Ja sentähden ihmisen ei ole palveleminen lihaa, vaan henkeä.

Sattui Jeesus kerran sabattina käymään oppilainansa 
pellon läpi. Oppilaat olivat nälkäiset ja  mennessään kat
koivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja  söivät. Mutta 
oikeauskoisten opin mukaan on Jumala Mooseksen kanssa 
antanut semmoisen käskyn, että kaikkien pitää noudattaa 
sabattia eikä tehdä mitään sinä päivänä. Oikeauskoisten 
opin mukaan on Jumala käskenyt kivittää sen, joka sabat
tina tekee lyötä.

Nähtyään, että oppilaat hiertävät tähkäpäitä sabattina, 
sanoivat oikeauskoiset: ei semmoista sovi sabattina tehdä. 
Sabattina ei saa tehdä työtä, mutta te hierrätte tähkäpäitä. 
Jumala on sabatin säätänyt ja  käskenyt kuolemalla ran
gaista niitä, jotka sen rikkovat.

Jeesus kuuli sen ja  sanoi: jos te ymmärtäisitte, mitä 
merkitsevät Jumalan sanat: rakkautta minä tahdon enkä 
uhria, niin ette syyttäisi siitä, missä ei pahaa ole. Ihminen 
on tärkeämpi sabattia.

Sattui toisen kerran sabattina, että Jeesuksen opet
taessa kokouksessa hänen luokseen tuli sairas vaimo apua 
pyytäen. Ja Jeesus alkoi parannella häntä.

Silloin oikeauskoinen kirkonvanhin närkästyi Jeesuk
seen ja  sanoi väelle: Jumalan laissa sanotaan: on kuusi 
päivää viikossa, joina sopii työtä tehdä. — Mutta Jeesus 
sen johdosta kysyi oikeauskoisilta laintuntijoilta: eikö teistä 
saa sabattina auttaakaan ihmistä? —  Eivätkä he tienneet 
mitä vastata.

Silloin Jeesus sanoi: väärentäjät! Eikö jokainen teistä 
päästä elukkaansa seimestä ja  johdata juomaan sabattina? 
Ja jos jonkun nauta putoo kaivoon, niin eikö jokainen juokse 
sitä ylös ottamaan sabatinkin päivänä? Onhan ihminen pal
jon  parempi elukkata. Mutta te sanotte, ettei sabattina saa 
ihmistä auttaa. Mitä teistä siis on sabattina tekeminen, —
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KALEVA, Vakuutus-osakeyhtiö
myöntää H e n k i - ,  E l i n k o r k o - ,  E l ä k e -  j a  M y ö t ä  j ä i  s -  v a k u u 
tu k s ia )  huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu
tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien j älkeen

Johtokunta.

A sia m ie h iä
halutaan kaikkialla levittämään 
Uutta Aikaa. Palkkiosta 
ja  muista asiamies-ehdoista lä
hemmin lehden konttorissa.
HUOM.! Lehden kaikkia numeroita on vielä 

saatavana vuoden alusta alkaen.
Uuden Ajan konttori. Helsinki.

Holmström & Svensson
myyvät alituisesta varastostaan:

1»  kivihiiliä, valnkoksia js takomohiiliä 
halvimmalla.

Telef. 29 24 — 32 03.

0. J. D a h lb e r g ln  
Papcrikauppa

Aleksanterini 15. (Haarakauppa P. Es
planadikatu 23.

Valokuva- albumeja, 
Näköala-kortteja ja  -album. Halvalla.

peltojen, 
3(ronometerien

ynnä hienompien

präsisiooni 
koneitten 

KORJAUS VERSTAA
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tarkisteltuja

Seinä- Ja Taskukelloja
Kellonperiä y. m.

C . U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skilnaden

Telef. 37 12.

Teosoofioco
kirjasto

Uudeonyaaokatu 25.
Avoinna tiistaisin ja  lauvantaisin 

k:lo l/8 7— 8 j. pp.

i, Boakoardiakan 1.
Sisäänkäytävä portista.

Siellä ostatte halvimmin koristei
tanne, pitsityllejä ja  brodyyrityllejä, 
hansikkaita, silkkinauhoja, verhoja, 
silkkikankaita, kartonkeja, villakan
kaita, pitsejä, shifFonkeja y. m.

i, Boslevardiakats i.
Sisäänkäytävä portista.

Koko varasto  25 7® alen
nuksella.

JNIalvina Ueckntan,
Mikonkatu n:o 13.

K r. R A  U T  I 0 N
Jalkineinko

Kallion 3 linja N:o 1.
Valmiita naisten-, miesten ja lasten jal
kineita. Tilaukset tehdään joutuin koh
tuullista maksua vastaan.

Työ taattua.
Kr. Rautio. 3 linja Nro 1.

I
KARL SUNDSTRÖM 
K A I V E  R T A J  A.

KAlJTSCHUKKI_NlMlLEfMASIN

Aleksanterinkatu -Nio 50.

Kansanvakuutus.
Oastaan-otettuani asiamiestoimen uutta vakuu
tusmuotoa varten, Jonka vakuutusyhtiö 3[aleva 
on perustanut

Kansanvakuutus
ilm an  lä ä k ä rin ta rk a stu sta

ilmoittaa, että olen tavattavissa „ttuden 
£]an“ huoneustossa, Jabianin- ja Etelä JVtaka- 
siininkadun kulmassa kslo 12—2 Ja 6— 8 arki
päivinä, aatoissa jotka koskevat tätä uutta va- 
knutasmuotoa. JEAN BOLDT.

Osakeyhtiö

heisinkin höyrykipomo.
Ludvikinkatu 5. Telefooni 17 32. ^

Suosittaa hyvin tunnettuja, Kauppa- ja  Teolli- 
suusnäyttelyssä Lyypekissä palkittuja!

Ruokaleipiään
n iin k u in Hapanleipää, Maustettua ja maustamatonta ruokaleipääpä. 
leipomon erityistuotteita: Herkku- ja kate-, ruoka- ja näkki
leipää. Kaikki tuoretta, mureata ja  hyvänmakuista. No
pea suoritus. Hintaluettelo annetaan pyydettäessä.

Kesäajoialoje
korjataan ja maalataan hal

vim malla
Osakeyhtiö Spennertillä

Helsingissa.

ficnrik Ekbomin

Fabianinkatu  28.

Jo s s a  valmistetaan kaikkia 
ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, R e so o ri 
m adrassia j. n. e.

H. Tuupaisen 
Jalkineliilse

IredrihioJsafa 45. Tel. 25 99.
Alituinen runsas ja hyvin lajiteltu varasto naisten, miesten 

ja lasten jalkineita sekä kalossia. Hinnat kohtuulliset, työ taattua. 
Tilaukset suoritetaan joutuin. Varastossa löytyy sekä koti- että 
ulkomaalaisia jalkineita useaa eri lajia. Suutariliikkeen yhteydessä 
on nahkakauppa.

H. TU U P A IN E N . 45 Fredrikinkatu 45.

Riitainen varasto

Tanlnnraamia,
Akkunalistoja, 

Peilejä y. m., y. m.
halvalla k u ltaa ja

K ä r / u n d i l / a ,
13, JJntinkatu 13.

99

Palkintoja

Uuden Ajan
levittämisestä.

99

Täten julistetaan kil
pailu J J u d e n  Ajan"
asiamiesten kesken kol
mella palkinnolla

l:nen palk. ä 100 mk.
2nen „ ä 50 „
3.as „ ä 25 „

Kilpailu aika kestää 
tämän vuoden loppuun, 
jolloin palkinnot jae
taan.

Ahkeroimaan siis jo 
kainen ollakseen ensim
mäinen mies „Uuden
Ajan* levittäjänä.

Uuden Ajan
konttori

PATRA
-V O -

TAPATURMA-VAKUUTUS OSAKEYHTIÖ.
Helsingissä Pääkonttori Unioninkatu 25 
antaa tapaturmavakuutuksia edullisim
milla ehdoilla........................................... .

'V  ̂>
FENNIA PALOVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ, Pääkonttori Hei

singissä, Unioninkatu 25. Asiamiehiä kaikissa kaupungeissa sekä 
maaseuduilla, e  e  a e G a e a o o a a e e e e e e m a e

„Uuden Ajan“ tilauksia^otetaan vastaan
—  —  ■ -  jo k a ise ssa  maamme postitoim istossa ja asiam iestem m e luona. ~~

Hilshgissä otetaan tilauksia vastaan, paitsi lehden konttorissa, Laurentin Sanomalehtimyymälässä, Pasaassissa. H. Tuupaisen jäl
ki neliikkeessä, Fredrikinkatu N:o 45 ja  Kr. Raution Jalkineliikkeessä Kallion 3  linja" N:o I. Irtonumeroita myydään samoissa liikkeissä.

Huom.! Tampereella otetaan tilauksia] vastaani Herra' E.’  Lyytikäisen] kirjakaupassa. Vaasassa Herra] K. Montinin kiijakanpassa. 
Porissa Herra Gnst. Ronelius’en kiijakanpassa. Pietarista Herra I. Palmgrenin kirjakaupassa Iso Tallik 8.
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hyvääkö vai pahaa? Pelastaminenko sielua vai kukista
minen? Hyvää on tekeminen aina, myöskin sabattina.

Näki kerran Jeesus publikaanin veroa nostamassa. 
Tätä sanottiin Mateukseksi. Jeesus rupesi puhumaan hänen 
kanssaan ja  Mateus ymmärsi hänet, rakastui hänen oppiinsa 
ja  kutsui luoksensa vieraisiin, sekä kestitsi häntä.

Jeesuksen tultua Mateuksen luo tuli, sinne Mateuksen 
ystäviä, veronnostajia ja  harhauskoisia, eikä Jeesus halvek
sinut heitä, vaan istui opetuslapsineen heidän joukkoonsa. 
Mutta nähtyään tämän sanoivat oikeauskoiset Jeesuksen 
opetuslapsille: kuinkas teidän opettajanne syöpi veronnos- 
tajain ja  harhauskoisten kanssa? —  Sillä oikeauskoisten 
opin mukaan on Jumala kieltänyt pitämästä yhteyttä har
hauskoisten kanssa.

Jeesus kuuli sen ja  sanoi: se, joka kehuu itseään 
terveeksi, ei tarvitse lääkäriä; mutta se, joka on sairas, tar
vitsee. Ymmärtäkää, mitä merkitsevät Jumalan sanat: rak
kautta minä vaadin, enkä uhria. En minä voi opettaa uskon 
muutosta niille, jotka pitävät itseään oikeauskoisina, minä 
opetan vaan niitä, jotka pitävät itseään erehtyväisinä.

Tuli Jeesuksen luo oikeauskoisia laintuntijoita Jeru
salemista. Ja huomattuaan että hänen oppilaansa ja  hän it
sekin söivät leipää pesemättömin käsin, alkoivat oikeaus
koiset laintuntijat moittia häntä siitä. Sillä itse he puo
lestaan noudattavat ankarasti kirkollisia tapoja astiain pe
semiseen nähden, eivätkä rupea syömään pesemättömästä 
astiasta. Eivät he myöskään ota suuhunsa mitään torilta 
ostettua, elleivät ensin pese.

Ja oikeauskoiset laintuntijat kysyivät häneltä: miksi 
ette elä kirkollisten tapojen mukaan, vaan otatte ja  syötte 
leipää pesemättä käsiänne? — Ja bän vastasi heille: miten
käs te itse puolestanne omilla kirkollisilla menoillanne teette 
Jumalan käskyä vastaan? Jumala on sanonut teille: kun
nioita isääs ja  äitiäs. Mutta te olette laittaneet, että jokai
nen voi sanoa: minä annan Jumalalle sen, mikä olisi ollut 
annettava vanhemmille. Ja silloin saatte olla elättämättä

—  1 1  —

isää ja  äitiä. Niinpä te siis kirkollisella menolla teette 
tyhjäksi Jomalan käskyn. Väärentäjät! Totta puhui teistä 
Esaias profeetta, sanoessaan:

Koska tämä kansa ainoastaan sanoilla lähestyy minua 
ja  vaan kielellänsä kunnioittaa minua, sydämmen ollessa 
kaukana minusta, — ja  koska se pelkää minua ainoastaan 
ihmiskäskyjen perustuksella, jotka se on ulkoa oppinut, —  
niin tahdon minäkin tälle kansalle tehdä ihmeellisen ja  ta
vattoman asian: heidän viisaittensa viisaus on katoova ja  
heidän järkeväinsä järki pimenevä. Voi niitä, jotka koet
tavat aikeitansa Iankaikkiselta peittää, ja  jotka tekojansa 
pimeydessä tekevät.

Niin tekin menettelette: hylkäätte sen, mikä on pää
asia laissa, sen, mikä on Jumalan käsky, ja  noudatatte omia 
ihmismenojanne —  peseskelette astioita.

Ja Jeesus kutsui kokoon kaiken väen ja  sanoi: kuol
kaa kaikki ja  ymmärtäkää: ei ole maailmassa mitään sem
moista, joka mennessään ihmisen sisään voisi saastuttaa 
häntä; mutta se, mikä lähtee hänestä, se saastuttaa ihmistä. 
Olkoon sinun sydämmessäsi rakkaus ja  anteeksi antamus, 
niin silloin on kaikki oleva puhdasta. Koettakaa ymmärtää 
tätä.

Ja kun hän palasi kotiin kysyivät oppilaat häneltä, 
mitä nuo sanat merkitsivät? Ja hän sanoi: ettekö tekään 
siis ole niitä ymmärtäneet? Ettekö ymmärrä, ettei mikään 
ulkonainen, aineellinen, voi pahentaa ihmistä? Sillä se ei 
mene hänen sydämmeensä, vaan hänen vatsaansa. Se me
nee vatsaan ja  sieltä luonnollista tietä ulos. Ainoastaan se 
voi pahentaa ihmistä, mikä tulee ihmisestä, hänen sydäm- 
mestään. Sillä ihmisen sydämmestä tulee pahuus, haureus, 
salavuoteus, tappo, varkaus, ahneus, vihamielisyys, petos, 
irstaisuus, kateus, jumalanpilkka, ylpeys ja  kaikki hulluus. 
Kaikki tämä pahuus on ihmisen sydämmestä, ja  se vaan 
voikin ihmistä pahentaa.

Sen jälkeen lähestyi pääsiäinen, ja  Jeesus tuli Jerusa
lemiin sekä meni temppeliin. Ja temppelin ovella oli karjaa:
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.Toimisto ja konttori:

Fabianinkatu 13. Tel. 3430 .
Avoinna k:lo 12—2 ja 6—8.

T o im it ta ja t :
Pekka Ervast Jean Boldt
Tavataan toimistossa k:lo 1— 2.

Tilaushinta:
7 i vk................................. Smk 4  55
V2 .............................  . 2*5
kuukaudelta ................. ,  —:58

Hmoitushinta: 20 p. petiittiriviltä.
Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 

alennusta.
Irtonumero: 10 p.

Teosoofisia kirjeitä.
Kirj. Pekka Ervast.

Yin.
Kristinusko.

«Jälleensynnyntä, reinkarnatsi- 
•oni, on vanha itämaalainen oppi." 
sanotaan, J a  uskovathan siihen 
tänäpäivänä kaikki hindulaiset ja  
buddhalaiset, mutta eihän se kristi
kunnassa voi saada jalansijaa, niin 
kaavan kuin tahdomme olla kristit
tyjä, sillä eihän Jeesus semmoista 
koskaan ole opettanut eikä kirk
komme siitä mitään tiedä".

En kuitenkaan luule, että asia 
on niin helposti ratkaistu. Mitä 
ensiksi tulee oppiiu ihmishengen ju
malallisesta luonnosta, jota oppia 
kirkko ei suinkaan saarnaa, niin 
onhan meillä uudessa testamentissa 
lauseita semmoisia kuin: «te myös 
rakennetaan jumalalle asuinsijaksi 
hengessä" (Efeesiläisepist. II, 22); 
„ ett ekö tiedä itseänne jumalan temp
peliksi, ja että jumalan Henki asuu 
teissä?" (I Korint. HI, 16;) «vai 
ettekö te tiedä, että teidän ruu
miinne on Pyhän Hengen temppeli?" 
(I Korint. VI, 19 ); «katso, jumalan 
valtakunta on teissä itsessänne" 
(Luk. ev. XVH, 21) y. m. ja  Paa
vali sanoo selvin sanoin, ettei ih
minen ole vain sielu (mieli) ja  ruu
mis, vaan henkikin (1 Tessalonik. 
V, 23). Mitä taas ihmisen pää
määrään ja elämän tarkoitukseen 
tulee, niin dkö koko uusi testa
mentti ole mitä kaunein kehoitus 
ihmiselle vapautumaan synnistä ja 
tolemaan «täydelliseksi?" «Joka 
syntiä tekee, on synnin orja" —  
«olkaat sentähden täydelliset niin
kuin teidän taivaallinen Isänne on 
täydellinen".

Jälleensynnyntää tosin ei uudessa 
testamentissa opeteta aivan suoraan, 
vaikka puhutaankin «lihan ylösnou
semuksesta" ja  vaikka se, niinkuin 
jo  mainitsin, nähtävästi oli yleinen 
nsko Jeesuksen aikana, mutta sanoo 
Jeesus kumminkin Johannes Kasta
jasta: Jos te tahdotte ottaa vas
taan, hän on se Elias, joka tuleva 
on" (Matt. ev. XI, 14) ja  toisen 
kerran: «Elias on jo  tullut, mutta 
he eivät häntä tunteneet" (Matt. 
ev. XVH, 12,) jolloin heti lisätään 
kertomuksessa, että «opetuslapset 
ymmärsivät hänen puhuneen heille 
Johannes Kastajasta" (Matt. ev. 
XVH, 13). Tunnettu värsy Johan
neksen Bmestyskirjassa: Joka voit
taa, hänet minä teen patsaaksi mi
nun jumalani temppelissä, eikä hä
nen enään pidä sieltä lähtemän 
ulos" katsotaan tarkoittavan vapa
utumista reinkamatsioonista (kun 
ihmishenki nim. on tullut täydelli
seksi eikä enään tarvitse mitään 
oppia tämän maan päällä).

Olen kuitenkin vakuutettu siitä, 
että Jeesus samoinkuin Buddha 
opetti reinkarnatsioonia, jos kohta 
se ei tapahtunutkaan hänen julki
sissa saarnoissaan. Yksi puoli suur
ten uskonnonopettajain elämästä on 
meiltä jäänyt aivan unohduksiin: 
se, että heidän opetuksensa ja  vai
kutuksensa ei rajoittunut yksino
maan julkisiin saarnoihin. Ajatel
kaamme vain, missä asemassa to
tuuden tietäjä on, tahtoessaan ju
listaa maailmalle jonkun verran 
sitä tietoaan. Ei hän yksilöä pu- 
huttele. Eivät kaikki ajat ole sa
in allaisia, eivät kansat, eivät yksi
tyiset ihmiset. Henkiset tarpeet 
ilmenevät eri lailla. Tietäjän sil- 
mämääränä on sytyttää totuuden 
kipinä ihmisten rinnoissa, jotta he 
rupeaisivat etsimään elämäntotuutta 
ja  siten täyttämään elämän siveel
listä tarkoitusta. Mutta toinen aika 
ja  toinen yksilö vaatii järkiperustel- 
mia, toista herättää paljas elämän 
siveellinen totuus yksinkertaisesti 
esitettynä. Molemmanlaisten ihmis
ten tarpeet on tyydytettävä. Kuinka 
se voi tapahtua? On paljon 
siveellisiä totuuksia, joita voi julis
taa siuään. Sekä Jeesus että Buddha 
saamasivat peittelemättä ihmisten 
veljeyttä ja  synnin turmiota. Mutta 
on toisia oppeja, joita kaikki eivät 
käsittäisi ja  jotka ovat vain niiden 
käsitettävissä, joiden silmät jo  ovat 
auenneet. Pitäisikö näiden jäädä 
ilman ravintoa? Edelleen on op
peja ankaria siveyssääntöjä jo i
ta ani harvat jaksavat noudattaa, 
mutta jätettäisiinkö nuo harvat 
huomaamatta? Ei, kaikkien kai
puu on tyydytettävä, ja  sentähden 
tulee opetuskin erilainen. Osaksi 
se o* yleistä, kaikille omistettua 
(eksoteerista,) osaksi se on yksi
tyistä, erikoisia tarpeita varten so
vellettua ( esoteerista, salaista).

Että tämä menettely on ollut 
ja  on käytännössä itämailla, on ylei

sesti tunnustettu tosiseikka, ja ettei 
se ainakaan ennen ollut kristikun
nalle vieras, on myös todistettavissa.

Tarkastakaamme esim. evankeli
umia. Jeesus vaelsi ympäri maata, 
opetti synagoogoissa ja  saarnasi 
valtakunnan evankeliumia (Matt. ev. 
IV: 23), mutta samalla hän valitsi 
itselleen opetuslapsia, jotka olivat 
häntä henkisesti lähempänä kuin 
muu kansa ja  nauttivat erityistä 
opetusta hänen suustaan. «Teille," 
hän lausui apostoleilleen, «on an
nettu tietää taivaan valtakunnan 
salaisuudet, vaan ei heille ole an
nettu" (Matt. ev. XHI: 11), sillä 
niinkuin lisätään «Jeesus puhui 
kansalle vertauksissa, ja  ilman ver
tauksitta ei hän mitään puhunut 
heille —  mutta selitti kaikki ope
tuslapsillensa erillään" (Matt. ev. 
XHI: 34 ja  Mark. ev. IV: 34). 
Tunnettu on myöskin hänen lau
seensa «älkää antako koirille py
hää ja  älkää päärlyjänne heittäkö 
sikain eteen" (Matt. ev. VH: 6), 
jolla hän kieltää ilmoittamasta hen
kisiä totuuksia kelle tahansa. Ni
mitys «koira," joka meidän korvis
samme kaikuu oudolta, oli siihen 
aikaan yleisessä käytännössä ja  tar
koitti vain niitä, jotka olivat ulko
puolella määrättyä piiriä, seurakun
taa tai kansaa.

Jeesuksen poistuttua, kun uuden 
uskon levittäminen lankesi aposto
lein ja  muiden opetuslasten harti
oille, noudatettiin Mestarin esimerk
kiä. Silloinkin oli opetus osaksi 
eksoteerinen, osaksi esoteerinen. Paa
vali kirjoittaa ensimäisessä korinti- 
laisepistolassa: «ja, rakkaat veljet, 
en minä taitanut teille puhua niin
kuin hengellisille, vaan niinkuin 
lihallisille, niinkuin lapsille Kris
tuksessa. Rieskaa minä olen teil
le syödä antanut, vaan en ruo
kaa; sillä ette sitä vielä voineet ja 
ette nytkään voi (HI, 1—2 ;) ei 
luonnollinen ihminen ymmärrä Ju
malan hengen asioita (H, 14,) mutta 
meille on Jumala sen ilmoittanut 
henkensä kautta (II, 10;) me pu
humme siitä salatusta teosofiasta, 
jonka Jumala on ennen maailman 
alkua säätänyt meidän kunniak
semme (H, 7).“ j

Sama oli tapa kirkon ensimäisinä 
aikoina, kun vielä oli todellisia Jee
suksen seuraajia, jotka tiesivät tai
vaan valtakunnan salaisuuksia. 
Kirkkoisä Origines kirjoittaa: „ . .  
puhua kristinopista ikäänkuin sa
laisesta järjestelmästä on kerras
saan inhoittavaa. Mutta että sii
nä löytyy eräitä oppeja, joita ei 
rahvaalle julisteta ja  jotka ilmoi
tetaan vasta sittenkuin eksoteeriset 
opit on opetettu, ei ole mikään 
kristinuskon omituisuus, vaan on se 
ominaista kaikille filosoofisille jär
jestelmille jotka sisältävät sekä ekso- 
teerisia että esoteerisia oppeja. Mo
net Pythagoraan kuulijat tyytyivät 
hänen paljaihin lausuntoihinsa ipse 
dixit,) jota vastoin toisille salassa 
opetettiin niitä oppeja, joita ei pi
detty sopivana esittää profaanisten 
ja  perehtymätönten kuullen. Muu
ten kaikkialla, sekä Kreikassa että 
barbaarikansojen keskuudessa vie
tettyjen Mysteerein salaaminen ei 
suinkaan ole niitä pahaan huutoon 
saattanut, ja  sentähden on turha 
vaiva panetella kristinuskon salaop
peja, kun ei ole niiden sisällyksestä 
tarkkaa tietoa saanut" (Contra 
Celsum, I, 7).

Samaa sääntöä tietysti nouda
tettiin, kun tehtiin kirjallisia muis
tiinpanoja. Evankeliumit ovat par
haasta päästä heekisten totuuksien 
kuvannollisia ja  vertauksellisia esi
tyksiä. Vähä väliä niissä tapaa 
sanan «vertaus" ja  se ynnä kirkol
linen traditsiooni lienee antanut ai
hetta niiden tuhansien «kommen
taarien" ja  «selitysten" syntyyn, 
joista ikävä kyllä miltei kaikki vain 
«selittävät" —  kuinka vähän niiden 
tekijät ovat tienneet. Ja kummin
kin evankeliumit ovat täynnä mitä 
yksinkertaisimpia ja  puhtaimpia si
veyden sääntöjä, joita noudatta
malla yksin voi tietoon päästä, 
niinkuin Jeesus sanoo: Jos te ra
kastatte minua, niin pitäkää minun 
käskyni" (Joh. ev. XIV: 15), jo l
loin Jeesus lupaa opetuslapsilleen 
«totuuden hengen, joka heille kaikki 
opettaa ja  johdattaa kaikkeen to
tuuden" (Joh. ev. XIV , 16— 17, 
26; XVI: 13).

Ylipäänsä oli ennen aikaan tapana 
ilmaista tieteellisiä ja  etenkin hen
kisiä totuuksia symboolein eli ver- 
tauskuvain muodossa; tämä riippui 
arvattavasti siitä, ettei ihmiskieli kos
kaan ole kyllin kehittynyt ilmaise
maan kaikkia käsitteitä, ja ainakin 
siitä, että eräitä asioita ei saatu pro- 
faneerata. Vanha testamentti esim. 
kuuluu olevan täynnänsä salaisia

oppeja. Kertoohan Lukaan evan
keliumi, kuinka Jeesus ylösnouse
muksensa jälkeen «avasi opetuslas
ten silmät, niin että he ymmärsivät 
kirjoituksia" (XXIV: 45) ja  Paavali 
selittää symboolisesti historian Ab
rahamin kahdesta pojasta (Gal. ep. 
IV  luku).

Meidän päivinämme onkin jo  mo- 
niaalla alettu käsittämään raama
tun kuvannollista kieltä. Uudessa 
testamentissa esiintyy yhtämittaa 
nimitys »taivaan valtakunta" eli 
«jumalan valtakunta", Tähän asti 
sitä on yksinomaan katsottu tarkoit
tavan kuolemanjälkeistä oloa, mutta 
nyttemmin —  ja  tämä käsitys on 
saanut alkunsa kirkon ulkopuolella 
—  aletaan uskoa, että Jeesus sillä 
sananparrella on tarkoittanut yleistä 
ihmisten veljeskuntaa, sellaista ai
kaa, jolloin kaikki ihmiset elävät 
keskenäisessä rauhassa ja  sovussa 
ja  jonka tuloa ihmiskunnan tehtävä 
on jouduttaa. Ei saata epäillä, ettei 
Jeesuksella olisi ollut tätä ajatusta 
mielessä. On vain muistettava, 
ettei Jeesus ole ajatellut ulkonaista 
veljeyttä ja  sopua niin paljon kuin 
sitä jumalan valtakuntaa, joka on 
ihmisen sisässä (Luk. ev. XVH, 
21), kun hän totuuden tietää. Se 
näkyy selvästi niistä vaatimuksista, 
jotka hän asettaa kaikille, jotka to
tuuden tietoon eli jumalan valta
kuntaan pyrkivät. . .

Palatakseni jälleensynnyntään, 
tahdon siis väittää, että Jeesuskin 
sitä opetti salaisena oppina. Sitä 
suuremmalla syyllä voimme tämän 
otaksua, koska ensimäisestä kristi
tystä monet uskoivat reinkamatsioo- 
niin — ja  olivathan he ajassa pal
jon lähempänä Mestaria ja  hänen 
oppejaan kuin me. Useista n. k. 
kirkkoisäin lauseista päättäen he 
tunsivat jälleensynnyntäopin ja  
kirkkoisä Origines puhuu selvin sa
noin sielun puhdistuksesta monen 
ruumiillisen elämän kautta; samaten 
kirkkoisät Ciemens Aleksandrialai
nen, Justinus Marttyyri ja  Hiero
nymus. «Lahkolaisistakin" monet, 
kuten gnostikot ja  manikealaiset, 
kerrassaan omaksuivat opin.

Historiallinen tutkimus on vielä 
paljastava kummia asioita.

Kiinasta.
Että Kiinan sodan tulos ei ole 

ollut kiinalaisten voittaminen länsi
maiselle sivistykselle, vaan pikem
min koe pyyhkiä pois lännen luul
lulta «sivistyksen kantajalta" ohut 
sivistyksen kiilto, sen on eurooppa
laisten sodankäynti kyllin selvästi 
osoittanut. Uuden todistuksen siitä 
antavat ne toimenpiteet, jotka il
maistaan eräässä kirjeenvaihdossa 
„Frankfurter Zeitungille“ .

Eräässä kirjeessään kuvailee kir
jeenvaihtaja, miten kansainvälinen 
päällystö käyttäytyi juhlatilaisuu
dessa, jota seurasi tanssiaiset ja  
jotka olivat erään korkean päälli
kön kunniaksi. Kun tuo aina hur
jaan mielettömyyteen asti menevä 
juhlallisuus oli saavuttanut huippun
sa ja  tanssiaissankarit — pelkkiä 
miespuolisia —  suutelivat toisiansa, 
ei kirjeenvahtaja enää voinut sietää 
tuota luonnotonta näytelmää, vaan 
meni hotellin verannalle.

Mitä nyt? Tulen heijastus tai
vaalla, ei kiinalaiskaupunginosau 
puolella, vaan rautatieaseman. Viit- 
tasin vanhan Tientsinin asukkaan 
luokseni, kirjoittaa kirjeenvaihtaja.

—  Missä on tulipalo?
—  Se on rautatieaseman lähei

syydessä. Jos miehet taasen uskal
tavat tehdä sen, niin saamme jota
kin, millä elämme talven.

—  Luuletteko siis, että boksarit 
jälleen ovat toimessa?

— Luonnollisesti. Tänä aamuna 
mestattiin taasen kaksi ja  päivän 
kuluessa ovat jaappanilaiset van
ginneet yli kolmekymmentä.

— Mistä jaappanilaiset tuntevat 
heidät?

— Boksareilla on salainen merk
kinsä, sininen tähti kauluksen sisä
osassa. Minun tarjoilijani he tosin 
kerran vangitsivat väärinkäsityk
sestä, mutta minä toin hänet ta
kaisin.

—  Siis voivat jaappanilaisetkin 
erehtyä muiden suhteen.

—  Ei se tee mitään. Kuta use
ampi kiinalainen mestataan sitä pa
rempi.

—  Ja tuolla kiinalaiset hyvittä
vät sellaisen kohtelun, sanoin osoit
taen tulenvaloa.

En palannut enään tanssiaisiin. 
Iltani oli häiritty. Yöllä näin uuta

mestauksista, suuteloista, tansseista 
ja  tulipalosta.

Eräässä toisessa kirjeessä kuvai
lee kirjeenvaihtaja boksarijohtaja 
Tan’in mestausta Tientsinissä. Vaih
teen vuoksi ei Tania ammuttu, vaan 
teloitettiin. Ampumusta pidettiin 
liian jalona rangaistuksena, kun 
ammuttu kiinalaisen katsantokannan 
mukaan pääsee taivaaseen, jotavas- 
toin mestatun täytyy ijankaikkisesti 
kulkea maan päällä päättömänä. 
Mestaamalla Tanin, säästettiin kii
nalaisilta jumalilta vaiva tuomita 
hänet. Samoin ryöstettiin perheel
tä helpoittava tunne nähdä per- 
heentukea jälleen. Epäilemättä 
kristillisintä. Itse teloituksesta kir
joittaa kiijeenvaihtaja:

Eräälle kummulle mestanspaikan 
oikealle puolelle oli saksalainen 
luutnantti vienyt valokuvauskoneen. 
Valokuvauskoneen näkeminen lii
kutti minua, sillä minusta on hal
pamaista valokuvata mestattavaa 
tämän kuolemankamppauksissa, ai
noastaan hauskan muiston vuoksi 
tahi näyttääkseen kotona yleisölle 
hermojavapisuttavaa kuvaa. Meillä 
on täällä tarpeeksi estääksemme it
seämme raaistumasta ja meidän tu
lisi todella varota raaistuttamasta 
kotoisia maamiehiämme.

Koko mestaaminen tapahtui ver
rattain lyhyessä ajassa. Sotilaita ase
tettiin uhrin oikealle puolelle, viisi- 
kymmen vuotias, tanakka mies astui 
esiin vakavin askelin. Odottamatta 
käskyä, laskeutui hän polvilleen ja  
antoi aivan rauhallisena asettaa lii
nan silmilleen. Yhtä nöyrästi tai
vutti hän päänsä, jonka ympäri pal
mikko oli kierretty. Nyt heitti 
pyöveli takin yltään ja  kohotti 
miekkaa. Katsoin poispäin, sillä 
minun oli mahdotonta nähdä mie
kan putoavan. Kuulin sen putoa
van, se ei tapahtunut ainoastaan 
yhden kerran, vaan viisi. «Jumalan 
tähden", kuulin jonkun huutavan 
«mies ei saa päätä poikki". Minua 
pyörrytti. Tunsin, että tahdoin tart
tua jotakuta kurkkuun. Silloin 
kuului helpoituksen huokaus kan
sanjoukosta. Pää oli pudonnut. 
Loin silmäyksen taakseni ja  näin 
erään englantilaisen päällikön teloi- 
tuspaikan syrjällä. Hän oli käynyt 
kalpeaksi, kuten ihminen, joka on 
nähuyt jotain kauheata. Tosiaan 
hän oli luultavasti Transvaalissa 
nähnyt kuoleman monessa eri muo
dossa, mutta tämän kaltaista «sivis
tyksellistä mestausta" eivät hänen 
hermonsa kestäneet. Kalpenemi- 
sensa katson minä hänelle kunni
aksi, se oli parempi, kuin hymyily, 
joka —  uskomattomalta kuuluu —  
kuvastui saksalaisten päälliköiden 
kasvoissa. Se todisti, että englan
tilainen oli gentlemanni, hymyily 
todisti päinvastaista. Ajatuksissani 
nostin englantilaiselle lakkiani, kun 
sain kuulla, että hän palatessaan 
mestauspaikalle oli huutanut ennen- 
mainitulle, valokuvaavalle päällikölle, 
että oli kielletty valokuvaamasta 
mestauspaikalla.

Kulttuuri.
Lasketaan että Englannin kol

mestakymmenestä seitsemästä mil
joonasta asukkaasta noin 700,000 
on työttömänä.

Englannissa löytyy 800,000 vai
vaista.

Tuhannesta henkilöstä, jotka 
Englannissa kuolevat, yli yhdeksän 
sataa ei jätä mitään omaisuutta jäl
keensä.

Yli kahdeksan miljoonaa henki
löä elää alituisesti puutteen partaalla.

Yli kaksikymmentä miljonaa on 
köyhälistöä.

Yli puolet kansallistuloksesta lan
keaa noin kymmenelle tuhannelle 
henkilölle.

Noin kolmekymmentätuhatta ih
mistä omistaa valtakunnan maasta 
ja  pääomasta viisikymmentäviisi 
osaa viidestäkymmenestäkuudesta.

Työväen palkat ovat keskimää
rin 425 markkaa vuodessa.

Miljoonia kansasta työskentelee 
mitä tukalimmissa olosuhteissa ja 
asuu suojissa jotka ovat inhottavia. 
Jos temme yhteenlaskun rikoksista, 
paheista, juoppoudesta, pelistä, hau
reudesta, laiskuudesta, tietämättö
myydestä, puutteista, sairaudesta 
ja  kuolevaisuudesta tulee luku häm
mästyttävän suureksi.

Mistä tämä pahe tulee? Se tu
lee omaisuuden epätasaisesta ja 
osta, oikeuden ja  järjestyksen puut
teesta yhteiskunnassa.
Robert Blatchford (Iloinen Englanti).

Päiväkirjasta.
17 p. heinäk. 1900.

Vesiin voisi ihmisiä verrata.
On pieniä seisovia vesiä, tyyniä 

jä m ä , joita tekee hyvä nähdä ja  
kulkea ruuhella kesäiltoina. On 
pieniä juoksevia puroja, jotka hil
peästi hypiskellen ja  helmeilevää 
naurua kimallellen suruttomasti kii
ruhtavat kohti merta; on myös jo 
kia, jotka levottomasti kaihoavat 
mereen.

Ja on meriä —  lahdelmineen ja  
ulappoineen ja  suurine selvine sel- 
kineen, missä ei maata näe. Niillä 
on ihanaa purjehtia ja  vaarallista 
ja  jännittävää.

Pieniä tyyniä järviä on helppo 
oppia tuntemaan, helppo luodata 
niiden syvyyttä; pian tietää niiden 
matalikot ja  vaarallisemmat karit, 
joita harvoin tapaa. Töytää vaan 
rantaan hyvin äkkiä!

Mutta täällä ulapalla on aina 
uusia tuntemattomia karia löydet
tävissä.

Merta on hauska oppia tunte
maan ja  - -  rakastamaan!

G. S.

Kirje Ruotsista.
Rakas toimittaja!

Jos koko sukuni ja  kaikki ystä
väni —  minä toivon, etteivät ne 
ole harvat —  olisivat sanoneet mi
nulle: «Kuulehan sinä, Liisa-äiti, 
jonakuna kauniina päivänä olet si
näkin kirjoittava sanomalehtiin" —  
niin olisin nauraen heille vastannut: 
«Kyllä kentiesi ensi inkamationissa, 
vaan ei tässä!" Ja kuitenkaan ei 
tarvita enempää, kuin että sinä, ra
kas toimittaja, aivan hennosti ilmoi
tat minulle jonkun liian lyhyen 
epistolasi lopussa: «Kiijoita jotain 
Uuteen Aikaan, tee se, Liisa-täti!"
—  niin heti oivallan, ettei se kui
tenkaan, kuin kaikki kääntyy ym- 
pärinsä —  ole aivan mahdotonta; 
löytyyhän toki, kun alan oikein et
siä «muistojeni kätköistä" joku pie
ni «asia", minkä voisin lähettää 
Uudelle Ajalle ja  jos se huomat
taisiin olevan liian vähäpätöinen, 
niin on luultavasti siinäkin toimis
tossa paperikori. Koska päätös ja 
toimeenpano tapahtuu naisessa sa
malla hetkellä aloin minä heti et
sintäni ja  kas tässä mitä löysin: 
Episoodin vietostani rakkaassa isäin- 
kodissa ihanan Angermanjoen ran
nalla ja  pienen S:ä kauppalan lähei
syydessä kesällä v. 189 — .

Olin viettänyt siellä pari herttaista 
kesäkuukautta, ja  olin nyt jonkun 
päivän kuluttua palaava omaan ko
tiini omaisteni luo, kun minä päi
vää ennen poislähtöäni sairastuin 
vaikeaan ja  kiusalliseen tautiin, joka 
kahlehti minut vuoteeseen useiksi 
viikoiksi. Kun olin maannut pari 
viikkoa, eikä seudun etevimpänä 
pidetty lääkäri voinut minua auttaa, 
juolahti äkkiä mieleeni, että olin 
kuullut puhuttavan eräästä S-ä’n 
teosoofi-seuraan kuuluvasta, vanhas
ta torpparista, joka erityisesti kykeni 
parantamaan erilajisia kipuja. Tosi
aan oli sangen tukalaa ilmoittaa 
lääkärille päätökseni kysyä neuvoa 
«viisaalta ukolta", mutta kiitos 
olkoon teosoofin nimeni, kävi 
vi se helposti päinsä; sellaisillahan 
«haaveilijoilla" on niin mielettömät 
ajatukset ja  senvuoksi ei saanut 
sellaiselle henkilölle asettaa samoja 
vaatimuksia, kuin tavalliselle, ter
vejärkiselle ihmiselle; ja  lääkäri lu
pasi hyväntahtoisena otta minut jäl
leen hoidokkaakseen, jos «torpan 
ukko" ei voinut auttaa. Kutsu lä
hetettiin puolentoista penikulman 
päässä, metsässä sijaitsevaan Ton- 
sjöhön, jonka järven ihanalla ran
nalla, pienessä metsätöllissä torp
pari E. vaimoineen asui. Seuraa- 
vaua päivänä, kauniina aamuna saa
pui E., keskikokoinen, laiha ukko, 
ystävällisen näköisenä hiljaisine it
seensä kääntyneine olentoineen ja 
syvälle painuneine silmineen, jotka 
olivat täynnä henkeä ja  elämää, 
ettei nähnyt muuta kuin nämä sil
mät, kun kerran oli ne huomannut.
—  Jäimme pian yksin ja  tarjottu
ani hänelle istuinpaikan sairasvuo- 
teeni ääressä olevalle tuolille, ky
syin häneltä suoraan ja  peittele
mättä luulisiko hän voivansa minua 
auttaa. —  Hänen vastauksensa oli 
myös yhtäsuora: «En, sitä tuskin
luulen, jos olisin voinut, niin olisi 
rouva jo  eilen kutsun saapuessa 
luokseni, tullut entiselleen, minä 
näin samalla, että rouvan kipu on

liian vaikeaa laatua, että minä voi
sin sen parantaa, mutta olen luke
nut paljon eräästä vanhasta, tans
kalaisesta lääkärikirjasta^), johon 
paljon luotan, ja  jos rouva tahtoo, 
niin valmistan keitteen, jonka kiija 
sanoo voivan parantaa sellaisesta 
kivusta mitä rouva k ä rs ii ." ---------
—  «Rouva voi itse katsoa, ettei lää
kemääräyksessä ole mitään vaaral
lisia myrkkyjä", lisäsi hän ojentaen 
minulle vankan, mustan kirjan, jonka 
lehdet olivat vanhuuttaan kellastu
neet ja  hiestautuneet paljosta selai
lemisesta.

Minulla ei ollut sydäntä suutut
taa ukkoa osoittamalla epäilystäni 
hänen «tanskalaista auktoriteetti
aan" kohtaan, jonkavuoksi pyysin 
hänet valmistamaan lääkkeen seu- 
raavaksi päiväksi; mutta kaikki toi
veeni (E.’n avusta) olivat haihtuneet 
samassa silmänräpäyksessä, kun 
hän selitti nähneensä, ettei hän a oisi 
minua parantaa. Mutta nyt tuli 
hänen kuitenkin olla niin hyvä ja  
istua luonani jonkun aikaa kerto
massa hiukan «salaisista" kokemuk
sistaan, joista olin kuullut niin pal
jon  puhuttavan, ja  sitten tahdoin 
mielelläni tietää, miksi hän ei saa
punut joitakuita viikkoja takaperin 
S:ä’hon, tullakseen tuntemaan krei
vitär W —n ja  osaa ottamaan teo- 
soofisiin kokouksiin, joita kreivit- 
tären vierailun johdosta pidettiin 
sikäläisessä seurassa. Nyt ukko E. 
hymyili aivanveitikkamaisesti ja  
hänen ihmeellisen kirkkaat silmänsä 
loistivat eriskummaisen hohtavasti. 
hänen vastatessaan: «Niin, tietääkö 
rouva, minä en tullut menneeksi 
kylään ja  sitäpaitse voin kuitenkin 
hyllä olla kaikessa läsnä' " ---------

Minä tahdoin myöskin mielelläni 
kuulla hänen omasta suustaan ker
tomuksen, mistä hän sai tietää 
minne hänen tuli rakentaa tupansa.
—  Niin siitä hän mielellään pu
huisi.

Kun hän uutterilla päivätöillä oli 
hankkinut ja  koonnut kutakuinkin 
sen verran, että hän luuli voivansa 
rakentaa itselleen ja  nuorelle vai
molleen tuvan, tunsi hän itsensä hy
vin epätietoiseksi, miune hän sen pys
tyttäisi, kuitenkin hänestä oli selvä, 
ettei hän tahtonut asua oman ky
län edustalla, hän tahtoi olla levossa 
ja  hiljaisuudessa; ja  sitten «unek
sii" hän eräänä yönä että «valoisa 
olento" seisoo hänen vuoteensa ää
ressä ja  sanoo: «Nouse ja  seuraa
minua, minä näytän sinulle paikan, 
minne tupasi rakennat!" — Hän 
nousi ja seurasi olentoa, joka vei 
hänet ihania metsäpolkuja, pienen 
metsälammen yli ja  myöskin kan
naksen poikki suuremman järven 
luo; kun he olivat menneet sen yli, 
pysähtyi olento, osoittaen paikkaa 
jonkun kivenheiton matkan päässä 
järvestä ja  sanoi: «Tuossa on ta
losi seisova!" ja  sitte se katosi.

Mutta E. oli tuntenut ne seudnt, 
joiden läpi he olivat kulkeneet ja 
oli varma, että Tonjärven yli he 
viimeksi «menivät", jonkavuoksi 
hän muutaman päivän kuluttua 
päätti kulkea samoja teitä, joita, 
hän «unessa" tunsi kulkeneensa. 
Tultuansa Tonjärven rannalle, otti 
hän rannalla olevan, kalastukseen 
käytetyn, ruuhen ja  souti järven 
poikki, sekä löysi heti sen paikan, 
jonka hän oli unessa nähnyt. Sinne 
hän rakensi tupansa, Tonjärven iha
nalle rannalle eikä ole senjälkeen la
kannut siunaamasta «auttajaa", jo 
ka hänelle osoitti minne hänen tu
lisi rakentaa maallinen kotinsa. —

Vai niin, rouva tahtoo myös tie
tää sen kertomuksen? —  Niin. 
kyllä sekin oli totuutta, ja  sitten 
hän kertoi: Weli B. (S— ä:n teo- 
soofisen looshin puheenjohtaja) oli 
kauvan luvannut käyvänsä tapaa
massa E’.tä. Eräänä päivänä sei
soo E. puumäellä hakkaamassa 
puita, niin saa hän äkkiä „nähdä„ 
B:n istuvan veneessä ja  soutavan 
pienen, puolen penikulman päässä 
sieltä olevan Fjällsjönimisen järven 
poikki. E. menee tupaan, käskee 
vaimonsa «asettamaan kahvipannun 
tulelle, sillä he saavat korkeita vie
raita", menee sen jälkeen rannalle, 
soutaa järven poikki ja  menee B:tä 
vastaan; tämä huutaa hämmästy
neenä, nähdessään E:n! «Tiesitkö, 
että minä tulen?" Kyllä, minä 
«näin" sinut vähän aikaa sitten, 
soutaessasi Fjällsjön poikki, vas
tasi E., joka piti asiaa aivan luon
nollisena. —

Kysymykseeni, mitenhän luuli voi
vansa «nähdä" tämmöisiä, vastasi 
hän: «Minä näen nekuten ilmassa 
olevasta taulusta"! Pienestä pojasta 
hän muisti omistaneensa tuon lahjan, 
eikä hän ollut erittäin vanhakaan, kun 
hän huomasi voivansa estää veren

Täten suositetaan 
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vuotoa ja  parantaa*sekä ihmisiä että. 
joitakuita eläimiä erilaisista kivoista. 
Kaikki hänestä oli senjälkeen niin 
luonnollista, kun hän teosofian kant
ta pääsi reinkamatsiooni-opin sel- 
vyyteeen, sillä kaikki nämä «lahjat 
oli hänellä luonnollisesti mukanaan 
edellisestä elämästä” .

Ennenkuin me erosimme, tahtoi 
hän kuitenkin jutella rouvalle, koska 
se huvitti tätä ja  kun hän oli luul
lut huomanneensa, että rouva oli 
hyvin «lämmin” teosoofi, näön. jonka 
hän näki vanhoilla päivillään ja  joka 
oli hyvin hänen ajatuksissaan; mut
ta rouvan tuli luvata, ettei hän 
kertoisi sitä kenellekään, sillä ke* 
nenkään muun kanssa ukko ei ol
lut siitä puhunut. Lupaus annet
tiin ja  se tulee myöskin pysymään, 
mntta empä luule tekeväni väärin, 
sanoessani, että torpparin puhuessa 
tunsin enemmän ja  enemmän ko- 
hottautuvani ylempiin piireihin, ja  
kun hän lopetti puheensa ja  nousi 
lähteäksensä, niin tunsin sen vähäisen 
teoreettisen tiedon, mikä minulla teo
sofiassa ja  okkultismissa oli, —  
suunnattoman pieneksi verrattuna 
tämän sivistymättömän torpparin hen
kisiin kokemuksiin, ja  sydämelli
sin kiitollisuus täytti sieluni niitä 
hyviä henkiä kohtaan, jotka johti
vat tämän miehen sairasvuoteeni 
luo; vaikkei hän voinutkaan aut
taa ruumistani niin oli hän kuiten
kin —  mikä paljoa parempi —  an
tanut minulle henkistä voimaa sil
loin kärsivällisemmin kantamaan 
kärsimyksiäni, ja  on monta kertaa 
ollut apuna ja  voimana, kun koet
telemukset ovat tulleet Hän, tuo 
väkäpätöinen, halpa torppari oli to
siaankin ollut Mestaria likempänä 
kuin monet oppineet ja  perinsivis- 
tyneet teosoofit!---------Rauha ol
koon hänen ja  meidän kaikkein 
kanssa! —

Tämän mitä «ihanimman kalleu
den” muistojeni kätköissä —  lähe
tän nyt Uudelle Ajalle, kenties voi 
«kalleuden” lähempi tarkastelemi
nen tuottaa jollekin sen monista lu
kijoista huvia, ja  silloin, rakas toi
mittaja, tuntee itsensä sekä tyydy
tetyksi että kiitolliseksi sinun

Sosiaalinen
taistelu.

Sosiaalinen taistelu levitteleik- 
se maasta maahan, maan toisesta 
osasta sen toiseen. Huolehdinko 
tuosta?

En.
En luule kuten ne, jotka 

sanovat taistelun elämäksi, tahi 
kuten ne, jotka muodostavat yhteis
kunnallisen järjestyksen pylväät, 
jossa järjestyksessä itsekkäisyys 
anastaa aseman, minkä tulisi olla 
ihmisellisyyden pyhäkkönä ja  sydä
menä. Mutta minä luulen, että 
ainoa, tosin katkera tie, joka aukoo 
ihmiskunnan suurille joukoille ole- 
massa-olon portit, on taistelu, 
taistelu, joka vie ihmiskunnan vä
hempään alennukseen, kuin missä 
se, nyt elää.

Mutta ne, jotka eivät hyväksy 
taistelua, olkoot hyvät ja  saarnat
koot rauhaa myöskin silloin kuin 
sortajan raskas käsi painaa heitä 
itseänsä, tahi sitä, mikä heille on 
elämässä kalleinta.

*

Lakko, josta maassa puhutaan, on 
sekin osaltaan rengas, joskin vä
häinen, siitä taistelusta, jota ihmis
kunta kamppailee vapautuaksensa.

Kaksi, kolme sataa orjaa, jotka 
työskentelivät kymmenen tuntia päi
vässä, ansaitakseen 2 markkaa, 
sai ilmoituksen, että heidän palk
kojansa vähennetään kymmenellä tai 
viidellätoista prosentilla.

Sesam ia ja  liljo ja .
Kaksi luentoa 

pitänyt
J o h n  R u s k i n .

Uuteen'Aikaan lyhentämällä snoment. I. M

Toinen luento.

Kuningatarten yrttitarhat.

«Mutta korvet ja  erä 
maat ovat iloitsevat ja 
autiomaat riemuitsevat 
ja kukoistavat kuin lilja 
sillä Libanonin kirkkaus 
on niille annettu, Car- 
melin ja S»ronin iha
nuus." Esaias XXXV.I

Koska tämä luento on jatkoa 
edelliselle, lienee parasta että lyhy
esti teen selkoa molempien yleisestä 
tarkoituksesta. Kysymykset, joista 
edellisessä oli puhe, nimittäin miten 
ja  mitä meidän tulee lakea, johtui
vat vielä paljoa syvemmästä, nimit
täin, m iksi meidän tulee lukea. 
Tahdon saada teitä käsittämään, 
että kaikkia niitä etuja, joita sivis
tyksen ja  kirjallisuuden levenemi
nen meille tarjoo, todella hyväk
semme käytämme vasta silloin kun 
meille on selvinnyt, minne sivistyk
sen tulee viedä ja  mitä kirjallisuu
den tulee meille opettaa. Tahtoi
sin meitä ymmärtämään, että sekä 
oikeasuuntainen siveellinen kasva
tus, eitä hyvin valittu lukeminen

He olivat kerran kuulleet sanot
tavan tahi joskus lukeneet, että he 
olivat ikivanhan sivistyksen omis
tavan maan kansalaisia. He tah
toivat koettaa, oliko heilläkin ih
misoikeutta. Ja he kieltäytyivät 
kuihtumasta vielä vähemmillä näl- 
Läpalkoilla.

*

Eiole tarvispubuasotilaillatoimeen- 
rannuista häädöistä tehtaan asun
eista, oikeuteen haasteista, kapi- 
alisti-lehtien suhteesta tähän. Mi
tenkä eivät kapitalistivoimat etsisi 
;ukea sotilasvallalta, tuomio-istui
milta ja  sanomalehdiltä?

Ei myöskään tarvitse puhua siitä, 
oliko lakko paikallaan vallitse
van työpnntteen aikana ja  oliko se 
tarkoin punnitta, vai ei; sen jätän 
viisaiden ajateltavaksi.

En myöskään tahdo puhella am- 
mattitarkastajan, nimismiehen ja  
kuvernöörin menettelystä. Nuohan 
asiat ovat pienestä arvosta.

En tahdo mainita, että häätö ta
pahtui purevimmassa talvipak
kasessa, ja että myöskin lapsia 
syöstiin Herran aukeaan, paljaan 
taivaan alle.

Pääasia^ on, että oijat jossakin 
määrässä rakastivat valoa, vapa
utta ihmisarvoansa, mutta sen vuoksi 
he polttivatkin itsensä. Siinä on 
koko kertomus.

Riihet ja  ladot, erään kapitalisti- 
lehden mukaan, saavat tänä talvena 
asujia lakkoseuduillaj

Ja suurella miljoonayhtiöllä, 
yhdellä maan voimakkaimmista, on 
ilo ja  kunnia osoittaa, että he ovat 
saavuttaneet suurenmoisen tuloksen.

Jean B o ld .

Logia eli Herran 
Sanat.

Kristikunnan ensimäisinä vuosi
satoina kierteli joukko traditsioo- 
neja, legendoja ja  uskonnollisia ker
tomuksia, joita kutsuttiin Apostolein 
teoiksi ja  Evankeliumeiksi ja  jotka 
sisälsivät Herran sanat eli Logia. 
Nämä sanat olivat jonkinlaisia oraak- 
kelilauseita, puettuja miltei samaan 
muotoon kuin profeettakoulujen lau
selmat, jotka aina alkoivat juhlal
lisella kaavalla: «niin sanoo Herra” , 
kun niitä toistettiin juutalaisten 
vanhassa testamentissa.

Aikojen kuluessa selitettiin vain 
muutamia näistä traditsiooneista, 
legendoista ja  taruista «historialli
siksi” , ja  toisen vuosisadan myö
hemmällä puoliskolla julkaistiin täl
laiseen oikeauskoiseen traditsiooniin 
perustava kirkollinen asetus. Koska 
vain harvat monista kirjoituksista 
hyväksyttiin ja  valittiin, hyljättiin 
monta Logionia. Viimeinen Reschin 
laatima kokoelma näitä hyljättyjä 
Logioneja julkaistiin 1889 Gebhardt- 
in ja  Harnackin teksti-ja tutkimus
sarjassa nimeltä «Agrapha, Evan
keliumi-katkelmia, jotka eivät ole 
kirkkoasetuksen mukaisia” .

Muutamat näistä eatfra-kanonisista 
katkelmista ovat hyvin tunnettujen 
kanonisten lauseitten n. k. variant
teja eli muunnoksia ja  ovat suuri- 
arvoisia niiden lähteitten tutkinnalle, 
joista synoptiset (kolmen ensimäi- 
sen evankeliumin) tekijät ammensi
vat tietonsa. Toiset ovat perin ou
toja niille, jotka vain tuntevat uu
den testamentin kirjain asetusmu- 
kaisen kokoelman.

Otan tähän valikoiman näitä Lo
gioneja Reschin tekstin mukaan. 
(Lisättäköön, että muutamat niistä 
ovat painetut erään juutalaisen kir
jailijan uskonnolliseen kertomukseen 
nimeltä «Semmoisena kuin muut 
hänet näkivät” . Vilh. Heinemannin 
julk. v. 1895).

vievät valtaan huonosti ohjattujen 
ja  sivistymättömien yli, joka suu
remmassa tai vähemmässä määrässä 
on kuninkaallinen sanan todellisim- 
massa merkityksessä ja  joka todella 
antaa pnhtaimman kuninkuuden, 
mikä voi olla olemassa ihmisten 
kesken.

On olemassa vaan yksi kunin
kuuden laji, välttämätön ja  ijäinen 
kruunattu tai ei, nimittäin kunin
kuus, joka on muita suuremmassa 
moraalisessa lujuudessa ja  todem
massa älyllisessä lujuudessa ja joka 
seutähden tekee kykeneväksi muita 
ohjaamaan ja  kohottamaan.

Vakuutettuna, että kaikki kirjal
lisuus ja  kasvatus ovat hyödyksi 
vaan siinä määrässä kun ne pyrki
vät vahvistamaan tätä rauhallista 
ja hyväätekevää ja  sentähden ku
ninkaallista valtaa —  ensiksi itsem
me yli ja  itsemme kantta koko ym
päristömme yli, aikomukseni on pyy
tää teitä ottamaan lmomioon minkä 
erikoisen osan tai lajin tästä jalon 
kasvatuksen aikaansaamasta kunin
kaallisesta vallasta nainen saattaa 
omistaa ja missä määrin hän on 
kutsuttu todelliseen kuningatarval- 
taan —  ei yksin kodeissaan, vaan 
kaikkien niiden yli, jotka tulevat 
sen piiriin.

Ja tässä aivan alussa kohtaa 
meitä paljoa syvempi kysymys, joka 
kuinka kuminalta se kuuluneekaan, 
monelle meistä on vielä aivan epä
tietoinen huolimatta seu äärettö
mästä tärkeydestä.

Logia eli Herran Sanat.
Armahtakaa, että teitäkin armah

dettaisiin; antakaa anteeksi, jotta 
teillekin anteeksi annettaisiin; niin
kuin te teette, niin teille tehdään; 
niinkuin te annatte, niin teille anne
taan; niinkuin te tuomitsette, niin 
teitä tuomitaan; niinkuin te palve- 
ette, niin teitä palvellaan; millä mi

talla te mittaatte, samalla teille mita
taan.

Viisaus lähettää lapsensa ulos.

Joka on minua lähellä, on lähellä 
tulta; ja  joka on minusta etäällä, on 
etäällä valtakunnasta.

$

Jos ette pienempää (mysteeriä) vaa- 
rinota, ken teille suuremman antaa?

*

Jotka tahtovat nähdä minua ja 
päästä valtakuntaani, tulkoot luok
seni vaivalla ja  kärsimyksellä.

*

Hyvä on tuleva, ja  siunattu hän, 
jonka kantta se tulee; niin pahakin 
on tuleva, mntta voi häntä, jonka 
kantta se tolee.

*

Heikot pelastetaan vahvojen avulla.

Säilyttäkää salaisuudet minulle ja 
minun huoneeni pojille.

$

^  Pysy pyhäin parissa, sillä jotka 
niiden parissa pysyvät, tulevat pyhiksi.

Tämän maailman olemus katoaa.

Niin usein kuin syötte tästä lei
västä tai juotte tästä kalkista, te ju 
listatte minun kuolemani ja  todis
tatte minun ylösnousemuksestani ja 
taivaaseen astumisestani, kunnes tulen 
(teidän laoksenne).

(Variantti toistaa tämän lauseen 
kolmannessa persoonassa ja  puhuu 
ihmisen pojan kuolemasta. Mestari 
lupaa palata opetuslastensa luo sil
loin kun eräs pyhä juhlameno viete
tään).

*

Ottakaa vaari uskosta ja toivosta, 
joiden kautta syntyy Jumalaa ja ih
misiä kohtaan se rakkaus, joka an
taa ikuisen elämän.

*

Yhtymä viepi kuolemaan ja yhty
mä tnopi elämään.

*

Kun hän näki erään miehen työs
kentelevän sabattina, sanoi hän hä
nelle: «Ihminen, jos tiedät mitä teet, 
olet autuas, mutta jollet tiedä, olet 
kirottu ja lain rikkoja” .

*

Miksi merkkejä kummastelette? 
Annan teille mahtavan perinnön, jota 
ei koko maailma voi käsittää.

*

Kun eräs mies kysyi Herralta, 
koska hänen valtakuntansa talisi, 
vastasi hän: «Kun kaksi tulee yh
deksi ja  ulkonainen semmoiseksi 
kuin sisällinen ja  mies samoin
kuin vaimo ei mieheksi eikä vai
moksi” .

*

Älä kutsu ketään isäksi maan 
päällä, sillä maan päällä on vainhal-

Emme saata määrätä, missä nais
ten knningatarvalta on, ennenkuin 
olemme saaneet selville missä hei
dän tavallinen valtansa on. Me 
emme saata päätellä miten kasva
tuksen tulee valmistaa heitä laa
jempaa velvollisuutta varten, en
nenkuin olemme sopineet heidän 
todellisesta pysyväisestä velvollisuu
destaan. Eikä ole ollut aikaa, jo l
loin sekaisempia sanoja olisi pu
huttu tästä kysymyksestä, joka on 
sosiaalisen onnen elinkysymyksiä. 
Näyttää siltä kuin ei naisen luon
non suhdetta miehen luontoon, nii
den erilaisia äly- tai hyvekykyjä 
olisi vielä arvosteltu yksimielisyy
dellä. Me kuulemme puhuttavan 
naisen «kutsumuksesta” ja  «oike
uksista” kuin jos nämä milloinkaan 
saattaisivat olla erillään miehen kut
sumuksesta ja  oikeuksista.

Koittakaamme päästä selvään ja  
sopusointuiseen käsitykseen (sen 
täytyy olla sopusointuinen jos mieli 
olla tosi)’ mitä naisen äly ja  hyre 
ovat kykyjensä ja  toimintansa puo
lesta ja  kuinka niiden suhde oikein 
käsitettynä vahvistaa ja  lisää mo
lempien kuntoa ja  valtaa.

Ja nyt toistan asian josta puhuin 
edellisessä esitelmässä, nimittäin 
että sivistyksen ensimäinen hyöty 
oli siinä, että se teki meidät kyke
neviksi neuvottelemaan viisaimpien 
ja suurimpien miesten kanssa kai
kissa vaikeissa tapauksissa.

Tehkämme se nyt. Katsokaamme 
ovaiko suurimmat, viisaimmat ja

litsijoita. Taivaassa on se Isä, josta 
kaikki taivaassa ja  maassa polveutuu.

$

Älkää surettako Pyhää Henkeä, 
älkää sammuttako Valoa, joka on tei
hin loistanut.

*

Niinkuin näette itsenne vedessä 
tai peilissä, niin nähkää minut it
sessänne.

*

Semmoisina kuin teidät löydän, 
semmoisina teitä tuomitsen.

Etsikää suuria (salaisuuksia), ja 
pienet teille annetaan; etsikää tai
vaallisia, ja  maalliset teille annetaan.

Olkaa" uskotuita rahanvaihtajia, 
jotka hylkäätte huonot ja säilytätte 
hyvät rahat.

Pidä lihasi puhtaana.

Sairaitten takia olin sairas, näl • 
käistenj^takia isosin, janoisten takia 
janosin.

&

Älkää kostako pahaa pahalla, tai 
nuhteita nuhteilla, tai lyöntiä lyön
nillä, tai kirousta kirouksella.

Rakkaus peittää monta syntiä.

$

Taivaallinen Isä tahtoo mieluummin 
syntisen parannusta kuin hänen ran- 
kaisuaan.

❖

Jumala tahtoo, että kaikki saisivat 
hänen antimiaan. Pidä mitä sinulla 
on, niin se lisääntyy.

Katso, minä teen äärimäiset en- 
simäisiksi.

Olen tullut1 poistamaan uhria: ja  
jos ette lakkaa nhrimasta, ei viha 
teistä väisty.

Voi häntä, joka on tehnyt veljen
sä sielun murheelliseksi.

Älkää koskaan iloitko, jollette näe 
veljenne sielua onnellisena.

Hän. joka” on ihmetellyt, on hal
litseva, ja] hän, joka on hallinnut, 
on löytävä rauhan.

*

Kun Salome kysyi, kauvanko kuo
lemalla olisi valtaa, sanoi Herra hä
nelle: «Niinkauvan kuin te naiset
lapsia synnytätte, sillä minä tulin 
tekemään loppua vaimojen vaivoista” . 
Ja Salome sanoi hänelle: «Siis olen 
tehnyt hyvin, kun en ole lapsia syn
nyttänyt” . Ja Herra vastasi ja  sa
noi: «Syö jokaista satoa, mutta ei 
sitä, jolla on kuoleman katkeruus” . 
Ja kun Salome kysyi, koska ne sei
kat tulisivat tunnetuiksi, joita hän 
oli Herralta kysynyt, sanoi Herra: 
«Kun te poljette jalkoihinne häpeän 
verhon, ja  kun ne kaksi tulevat yh
deksi, ja  mies yhdessä vaimon kanssa 
ei mieheksi eikä vaimoksi” .

(«Häpeä” on luultavasti sama kuin 
edellisessä logionissa mainittu yhty
mä. Polkea häpeän verhon on ko
hota eläimellisen himon yli).

puhdassydämisimmät yksimielisiä 
tässä asiassa. Kuolkaamme heidän 
lausumansa todistus siitä mitä he 
pitävät naisen tosiarvona ja  hänen 
tavastaan olla miehen apnna. Kään
tykäämme ensiksi Shakespeare’in 
puoleen. Huomatkaa ensiksi että 
hänellä ei ole sankareja, ainoastaan 
sankarittaria. Hänen täydellisim- 
missä näytelmissään ei ole, ainoa
takaan sankaria, jotavastoin on tus
kin yhtään, joka ei sisältäisi täy
dellistä naista, lujaa —  totisessa 
toivossa ja  järkähtämättömissä pää
töksissä. Hän esittää ne erehty
mättömän uskollisiksi ja  viisaiksi 
neuvonantajiksi, lahjomattoman oi
keudellisiksi ja  puhtaiksi esimer
keiksi, ollen kyllin voimakkaita py
hittämään, silloinkin knn eivät saa
ta pelastaa.

Kuulkaa sitten suurten itaalialais- 
ten ja  kreikkalaisten vakuutus. 
Tuntenemme Danten saaren runo
elman suunnitelman olevan rakka- 
usrunoelman kuolleelle rakastetul
lensa, ylistyslaulun siitä, että tämä 
vartioi hänen sieluaan. Eikä kreik
kalaisten ritarien käsitys naisista 
ollut alempi, koin tämän kristityn 
rakastajan. Siellä tapaamme kor
keimpia ihmiskannenden ja  uskol
lisuuden tyyppejä, senlaisia kuin 
Andromachen teeskentelemätön äi
din ja  vaimon sydän; Cassandran 
jumalainen, vaikka hyljätty viisaus; 
iloisen Nausikaan leikkisä ystäväl
lisyys ja  vaatimaton prinsessa-elä
mä; Peuelopeu perheenäidin tyy

Rukoilkaa vihollistenne puolesta! 
Autuaat ovat ne, jotka surevat us
kottomien turmiota.

*

Tulkoon Pyhä Henki meidän pääl
lemme ja puhdistakoon meidän sy
dämemme.

*

Älkää pitäkö omaisuutta maan 
päällä.

$

Vaikka syliini kokoonnuttekin, 
viskaan teidät luotani, jollette pidä 
käskyjäni.

Hankkikaa itsellenne, te Aadamin 
pojat, näiden katoovaisten kappalten 
kantta, jotka eivät omianne ole, se 
mikä omanne on ja joka ei katoo.

Jos ihminen luopuu ’  kaikesta mi
nun nimeni tähden, on hän toisessa 
tulemisessani perivä ikuisen elämän.

Minut on uudestaan ristiinnaulit
tava.

Mitä te saarnaatte sanoissa kan
salle, se tehkää teoissa kaikille ih
misille.

G. B. S. Mead/in mukaan («Frag- 
ments of a faith forgotten” ).

Kirjallisuutta

Uusi mystillis-kristillinen teos.
Den tradisk-monistiska Världsä- 
sk&dningen 1, af Fredrik Johan 
Wiik, f. d. professor i geologi och 
mineralogi. Helsingfors 1901, 218 
siv., iso 8:vo.

Tämä kiija on suoremman teok
sen johdatus eli proloogi. Tekijä 
esittää siinä lyhyesti varsinaisen 
käsikirjoituksensa tarkoituksen ja  
pääpiirteet. Perustuen siihen ko
kemusperäiseen tosiseikkaan, että 
ihmisen minuus ei ole yksiö, vaan 
monijakoinen minätajunta, jossa eri
laisia henkisiä, sielullisia ja  sielul- 
lis-aineellisia voimia on vaikutta
massa, on tekijä luonut itselleen 
kuvan ihmisestä (mikrokosmoksesta) 
ja  analogian mukaan maailmasta 
(makrokosmoksesta), joka kuva suu
resti lähenee salatieteen, vaikka te
kijä säilyttää kirkon käyttämiä ter
mejä ja  dogmeja. Kirja on sangen 
vaikeasti luettu ja  vaikeatajuinen 
—  muun muassa lukijaa häiritsee 
nimitykset X , Y , Z, Y ,' Y ," Y ," j. 
n. e., jotka alituiseen esiintyvät — , 
mutta siellä täällä, etenkin loppu
osassa, on kohtia, jotka kauneudel
laan ja  sisältörikkaudellaan palkit
sevat tarkkaavaisen lukijan vaivan. 
Erityisistä yksityiskohdista olisi 
yhtä ja  toista sanottavaa —  muun 
muassa tekijä ei ole sympaattisesti 
ymmärtänyt teosofiaa, joka ehken 
johtuu siitä, että teosofia ei ole ol
lut tekijän alkuperäisenä oppaana 
hänen matkoillaan hengen salamaail- 
moissa — ja  näin ensi kuolemalta 
muutamat hänen teorioistaan to
della, niinkuin hän itse pelkää
kin, tuntuvat hieman fantastisilta, 
mntta mitään täydellistä käsitystä 
hänen maailmankatsomuksestaan ei 
kuitenkaan voi saada tästä proloo- 
gista, joten seikkaperäisen arvoste
lunkin täytyy jäädä odottamaan 
jatkoa —  teoksen tulevia osia. En 
puolestani voi muuta kuin iloita 
siitä, että professori Wiik on ju- 
laissut tämän teoksensa. Joskin 
arvattavasti sitä ei tulla käsittä
mään, ja  joskin kirjan vaikutus 
ulospäin osaksi juuri sen itsensä

neys, katse suunnattuna merelle. 
En tahdo ladella eteenne* todis
teita useampia, tahdon pyytää teitä 
vaan antamaan oikean arvon näi
den suurten runoilijani ja  maailmaa 
kokeneitten miesten todistukselle, 
h e  ovat niinkuin näette yksimieli
siä tässä asiassa. Mutta tämä hei
dän naisihanteensa on meidän ta
vallisen käsityskantamme mukaan 
kaikkea muuta kuin toivottava. 
Nainen, sanomme, ei saa johtaa, ei 
ajatellakaan omin päin. Miehen 
aina tulee olla ymmärtäväisemmän, 
hänen tulee olla se joka ajattelee, 
hallitsee, on etevämpi tiedossa, ar 
vostelussa samoin kuin voimassa.

Eikö ole jotenkin tärkeää, saada 
tämä asia selville? Ovatko nämä 
suuret miehet erehtyneet, vai me
kö? Ovatko Shakespeare ja  Aesky- 
lns, Dante ja Homerus meidän leik
kikalujamme tai vieläkin pahempaa, 
luonnottomia mielikuvia, joitten to
teuttaminen, jos se olisi mahdollista, 
veisi anarkiaan kaikissa kodeissa 
ja  katkoisi kaikki sydämen siteet, 
sillä kuinka tämä naisen ohjaajan- 
tehtävä soveltuu hänen naiselliseen 
alamaisuuteensa? Yksinkertaisesti 
siksi, että hänen tehtävänsä on oh
jaava eikä määräävä.

Me olemme anteeksiantamatto
man tuhmia, kun puhumme toisen 
sukupuolen «etevämmyydestä” niin
kuin niitä saattaisi vertailla siinä 
suhteessa. Kummallakin on sim 
mitä ei toisella ole, ei'ä t ole
samankaltaisia missään 1 .uuran-

vaikeatajuisuuden takia ei tule ole
maan laaja, on se kamminkin to
disteena siitä, että meilläkin eletään 
rikasta ja  monivaiheista henkistä 
elämää, jonka täydellistä ja  täysin 
vastaavaa ilmennyskuvaa ainakin 
myöhempi kirjallisuus on luova.

P . E.

Maalla ja kaupungissa.

Nykyaikaan pyrkivät ihmiset kau
punkiin. Sinne pyrkivät säätyläi
set, sinne pyrkii talollinen, käsi
työläinen, työmies ja  palvelija. Syyt 
siihen ovat monenlaiset, pääasia on 
että sinne vaan pyritään. Koetta
kaamme nyt verrata kaupungin elä
mää maalaisten oloihin, niin saamme 
nähdä onko kaupungissa paljon pa
rempi olo kuin pellolla ja  metsässä.

Terveys on ihmisen paras lahja 
ja  omaisuus. Katsokaamme noita 
kalpeita, laihoja kaupungin ihmisiä, 
joilta ruokahalu puuttuu, jotka ovat 
hermostuneita, väsyneitä, katse su
rullinen, tahi tuima ja  synkkä. Pie
net lapsetkin ovat laihoja, pieniä 
ja kalpeita. Katsokaamme sitte 
näitä punaposkisia, kirkassiimäisiä 
maalaistyttöjä, näitä rotevia poikia, 
millaiset käsivarret heillä on, kuinka 
paljon he jaksavat syödä ja  tehdä 
työtä. He jaksavat niittää, leikata 
tai kyntää koko päivän, tanssia puoli 
yöhön asti ja huomenna he nouse
vat taas ylös kello 4 ja  menevät 
työhön. Semmoiset miehet jaksavat 
kestää sitä raskasta ulkotyötä, jota 
kova ilmanalamme vaatii. Semmoi
set naiset synnyttävät terveitä lap
sia, jotka, jos niitä vaan oikein hoi
detaan, kehittyvät terveiksi, vah
voiksi kansalaisiksi.

Minkätähden ero on näin suuri 
kaupunkilaisten ja  maalaisten vä
lillä?

Maalaisella, köyhemmälläkin, on 
raitis ilma, puhdas vesi, hyvä maito, 
väljät huoneet, auringonpaistetta, 
yksinkertainen elämä, terveellinen 
työ, ja  siitä seurauksena hyvä uni. 
Kaupunkien asukkaalla on pahalta 
haiseva ilma, enemmiten huono vesi, 
harvoin hyvää maitoa, ahtaat, kyl
mät ja  pimeät huoneet, joissa kal
liin vuokran tähden täytyy asua 
niin paljon ihmisiä kuin mahtuu, 
useinkin epäterveellistä työtä um
mehtuneessa ilmassa, josta tulee 
huono ruokahalu ja  huono, rauha
ton uni.

Kyllä monen köyhän maallakin 
täytyy asua pienessä huoneessa, mut
ta hänen ei tarvitse muuta kuin avata 
akkuna, niin hän saa raitista ilmaa, 
eivätkä puut ole sinnepäin niin kal
liit kuin kaupungissa. On joskus 
vaikeata saada maitoa sen, jolla ei 
ole lehmää, mutta usein sitä saisi
kin, jos pantaisiin osa kahviralroista 
maidon ostoon. Mitä työhön tulee, 
niin se väsymys, joka tulee kyn- 
tämisestä, karjanhoidosta ja  kai
kesta työstä, jota tehdään raittiissa 
ilmassa, vaikka olisikin kylmää tahi 
sateista, se on terveellinen väsymys. 
Mutta se väsymys, joka tulee istu
misesta, seisomisesta tehtaissa taik
ka ahtaassa työhuoneessa, jossa il
ma on tukehduttavan huonoa, jossa 
o d  kylmä ja  pimeä —  se on epä
terveellinen väsymys. Kivulloisia 
ihmisiä on maalla niinkuin kaupun
gissakin, matta ylipäänsä maalaiset 
ovat terveemmät ja  elävät kauem
min kuin kaupunkilaiset.

Isot palkat houkutelevat monen 
kaupunkiin.’ Mutta laskekaat kerran 
mitä kaupunkilaisen elämä maksaa. 
Huoneet, puut, verot ovat kalliim
mat kuin maalla. Kaupunkilaisen 
täytyy ostaa rahalla kaikki ruoka, 
kaikki vaatteet, jopa luudat, huis
kut ja  vihdatkin. Maamiehellä on 
leipää, maitoa, tyyniä, voita, mania, 
juustoa, lihaa, villoja, nahkaa, puu
astioita, y. m., joita hän saa omasta

kin onni ja  täydellisyys riippuu siitä 
että toinen pyytää ja  vastaanottaa 
sitä mitä ainoastaan toinen saattaa 
antaa.

Heidän erilaiset luonteensa ovat 
lyhykäisydessä seuraavat: miehen 
kyky on toimiva, etenevä, puolus
tava. Hän on pääasiallisesti te
kijä, luoja löytäjä, puollustaja. 
Matta naisen kyky kohdistuu hal
litsemiseen, ei sotimiseen ja hänen 
älynsä ei ole aiottu löytämään ja  
luomaan, vaan miellyttävästi järjes
tämään ja  ratkaisemaan. Toimensa 
ja  paikkansa, tähden on hän tur
vassa kaikilta vaaroilta ja  kiusa
uksilta. Mies karkeassa työssä maa
ilmalla tulee kohdanneeksi vaaroja 
ja  koetuksia, hänen osaksensa tulee 
sentähden usein epä-onnistnmisia, 
loukkauksia, välttämättömiä hairah
duksia, hän tulee usein haavoite
tuksi ja  voitetuksi, eksyy ja  aina 
karaistun. Mutta hän suojelee naista 
kaikelta tältä; hänen kotiinsa, vai
monsa hallitsemaan, ei tarvitse min
kään vaaran päästä sisälle, ei kiu
sauksia, ei hairahduksia. Se on ko
din tosi luonne, se on rauhan py
häkkö, pakopaikka kaikesta kau
husta, epäilyksistä, riitaisuuksista. 
Jos ei se sitä ole, ei se ole mikään 
koti; jos ulkoelämän ahdistukset 
pääsevät sinne, on se vaan osa 
ulkomaailmaa johon on pantu katto 
päälle ja  sytytetty valkea. Mutta 
jos se on pyhä paikka, vestatemp- 
peli kodinjumalten vartijoima, joit- 

| tenka kasvojen eteen ei kukaan
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Palkintoja

»Uuden Ajan”
levittämisestä.

Täten julistetaan kil
pailu „Uuden A ja n *
asiamiesten kesken kol
mella palkinnolla

l:nen palk. ä 100 mk. 
2:nen „ ä 50 „ 
3:as „ ä 25 „

Kilpailu aika kestää 
tämän vuoden loppuun, 
jolloin palkinnot jae
taan.

Ahkeroimaan siis jo
kainen ollakseen ensim
mäinen mies „Uuden 
Ajan* levittäjänä.

Uuden Ajan
konttori

talostaan; työmies ja  palvelija saa
vat ostaa kaikki halvemmalla maalla 
kuin kaupungissa, heidän ei tarvitse 
olla niin hienoissa vaatteissa maalla 
koin kaupungin herrasväessä, ja  
heillä on paremmasta aineesta teh
tyjä vaatteita kuin kaupunkilaisilla, 
jos  he nimittäin tyytyvät semmoi
siin kuin maalla kudotaan ja  joskus 
vaan ostavat bomace’ta, shertinkiä 
ia kretonkia. Moni sanoo että kau
punki on niin kaunis, siellä on niin 
komeita huoneita ja  kirkkoja, ja  
siellä on valoisat kadut.

Ovathan ne kauniit. Mutta eikö 
meillä ole vuoria ja  metsiä, järviä 
ja  saaria, peltoja ja  niittyjä? Onko 
mitään kanniinpaa kuin kevätaamu, 
kun koivu on hiirenkorvalla? Ja 
mikä on ihanampaa knulla kuin lin
tujen lauln. Onko mikään kauniimpi 
kuin kesäilta, kun aurinko laskee 
ja  järven pinta on tyyni kuin peili. 
Onko mikään kauniimpi kuin syk- 
syyö knuvalossa ja  talvipäivä, kun 
koko maa on valkean peiton alla 
ja  päivä paistaa lumisien koivujen

muu saa tulla kuin ne, joita he 
voivat vastaanottaa rakkaudella — 
siinä määrin se on koti ja  katto 
ja  toli ovat korkeamman suojeluk
sen, ylevämmän valkean vertausku
via —  suoja niinkuin kallio myrs
kyisellä kankaalla ja  valo niinkuin 
majakka riehuvalla merellä —  an-

saiteee se jlistjsuiira M
Ja minne tosi nainen tnlee, on

tämä koti aina hänen ympärillään. 
Hänellä saattaa olla vaan tähdet 
pään päällä, kiiltomato yökylmässä 
ruohossa on ehkä ainoa valo hänen 
jalkainsa juuressa, mutta koti on 
aina hänen mokanansa ja  jalon nai
sen ympärillä aiottua se etäälle le
vittäen tyyntä valoansa kauas niille, 
jotka muuten olisivat kotia vailla.

Tämän luulen siis olevan naisen 
oikean paikan ja  vallan. Mutta kä
sittänette, että hänen, voidaksensa
täyttää tämän tarkoituksen, täytyy 
—  siinä määrin kuin voi käyttää 
sellaisia sanoja inhimillisestä olen
nosta —  olla erehtymättättömän 
viisas —  viisas, ei itsekehitykseen, 
vaan itsensäkieltämiseen, viisas, ei 
asettaaksensa miehensä yli, vaan 
ollaksensa miehensä apuna; viisas, 
ei ylimielisen ja  ̂ rakkaudettoman 
ylpeyden ahdasmielisyydellä, vaan 
palvelevaisen nöyryyden intohimoi
sella lempeydellä, jossa on naisen 
tosi vaihtelevaisuus.

(Jatk.).

ja  kuusien latvoihin? Entäs rauha 
ja  hiljaisuus! Luonto on koin kirkko. 
Kaupunki on kuin suuri rautatien- 
asema.

Kaupungilla on yksi etu. Siellä 
on tilaisuus oppia ja  kaulia hyvää 
ja  opettavaa, hyviä, jaloja huveja. 
Matta on siellä huonojakin huveja, 
tilaisuus saada väkeviä juomia, monta 
kiusausta syntiin, huonoja esimerk
kiä. Me, jotka asumme maalla, ko
ettakaamme kirjoista, sanomaleh
distä ja  hyvistä seuroista saada ope
tusta, lnkekaamme Jumalan sanaa, 
silloin meilläkin on opetusta ja  edis
tymme puhtaissa, hyvissä tavoissa.

Suomen maassa on maata kyllin. 
Ellei niin monta ihmistä pyrkisi 
kaupunkeihin ja Ameriikkaan, niin 
maamme voisi tulla viljellyksi ja  
kauniiksi kuin puutarha. Onhan 
semmoisia, jotka paremmin sopivat 
käsityöläisiksi, tehdastyöhön ja  kau
pungin palvelijoiksi. Mntta enim
mät ihmisistä tyytyisivät paremmin 
maalaisoloihin, jos he käsittäisivät 
niiden suuria etuja. Koettakaamme 
siis olla tyytyväiset, jos työmme ja  
kotimme on maalla. Koettakaamme 
myös opettaa nuorisoamme ymmär
tämään maalaisolon etuja. Muista
kaamme, että Jumalan siunaus seu
raa meitä niin maalla kuin kau
pungissakin, jos vaan uskollisesti 
teemme työtä ja  täytämme velvol- 
lisuuksiamme.

Maria.
(Koti ja  Yhteiskunta).

k y y n e l e t .

Kirj. F. Krummachet.

Hillel käyskenteli tähtikirkkaana 
yönä oliivilehdossa opetuslapsensa 
Cadin kanssa. Cadi osotti miestä, 
joka istui kuun hohteen valaisemalla 
kummulla, ja  kysyi, mitä hän teki.

Hillel vastasi: »Se on Zadok, hän 
istnn poikansa haudalla ja  itkee. “

„Zadok?“ kysyi opetuslapsi. „Eikö 
hän voi tuskaansa hillitä! kuitenkin 
on kansa antanut hänelle nimen „ vii
sas".

»Luuletko sinä hänen silti olevan 
kärsimykselle tunnoton?" vastasi mes
tari.

„ Mutta", sanoi Cadi, „jollei viisas 
ole tunteittensa herra, mikä on sitte 
ero hänen ja houkkion välillä?"

„Katso“ , vastasi Hillel; »Zadokin 
kyynelet putoovat maahan, mutta hä
nen katseensa on taivaaseen täh
dätty".

(Teos. Tidskrift).

Mietelmiä.
Kun näet kelpo miehen, koeta olla 

hänen kaltaisensa; kun näet hänen 
vastakohtansa, käänny itseesi ja  tutki 
sydäntäsi.

Konfutse.

*

Älköön kukaan katsoko pahaa ke
vytmielisesti, sanoen sydämessään: 
ei se minua koske. Yksitellen pu
toovat vesipisarat ja  täyttävät ruu
kun; hourio tulee täyteen pahuutta, 
joskin hän sitä kokoilee pisara pisa
ralta.

Gautama Siddharta.
*

Intohimomme sulkevat sielumme 
ovet Jumalalta.

Kiinalainen sananlasku.
•

Vähäinen määrä filosofiaa vieroittaa 
meidät uskonnosta, runsas määrä fi
losofiaa palauttaa meidät sen luo.

F. Baco.

Näet totuuden; olet ihminen; olet 
vapaa.

T. Thorild.
*

Valhe on kuin lumipallo; kuta 
kauvemmin se vierii, sitä isommaksi 
se kasvaa.

M. Luther.
*

[ ^Totuuden rakkaus osottautuu siinä, 
että kaikkialla osaa löytöä ja  arvossa 
pitää hyvän.

J. W. von Goethe.
*

En koskaan voi olla varmempi 
häviöstäni kuin silloin, kun menette
len väärin vastustajaani kohtaan.)

Pontus Wikner.

Kansan suurimmat miehet ovat ne, 
jotka kansa tuomitsee kuolemaan. 
Sokrates oli Ateenalaisten kunnia, 
eivätkä he katsoneet voivansa elää 
hänen kanssaan. Spinoza on suurin 
uudemman ajan juutalaisista, ja  he 
ovat häpeällisesti karkoittaneet hänet 
synagoogastaan. Jesus oli Israelin 
kansan kunnia ja  hänet he ristiinnau
litsivat.

Ernest Renan.

(Elri maista.
Leipziger VoVcszeitung’ issa on julaistu 

uusi, Pekingissä 5 p. jouluk. päi
vätty kirje, jonka eräs saksalainen 
sotilas on kirjoittanut Kölnissä asu
ville vanhemmilleen. Kirjeessä mai
nitaan: ,4  p. lokak. saavuimme Pe- 
kingiin ja olimme k:lo 1 e. pp. kau
pungin muurien edustalla. Kun 
olimme tänne saapuneet tyhjensimme 
reppumme sekä lähdimme ryöstämään, 
mntta emme löytäneet mitään, sillä 
kiinalaiset olivat vieneet pois tahi 
kaivaneet kaikki maahan. Kirjoi
tat, että tahdot lähettää minulle jo 
takin; se ei ole tarpeen, sillä meillä 
on täysi työ kulumaissamme ruokaa 
ja myöskin rahoja. Minulla on ko
ko ajan ollut n. 100 m. taskussa. 
Mntta ruoka ei ole minulle maista
nut, jonka vuoksi juon säännöllisesti 
viiniä. Viini maksaa n. 5 m. pullo. 
Minä menestyn oikein hyvin Kii
nassa, sillä kon rahat ovat lopussa, 
niin menen vaan ensimäiseen kiina
laiseen puotiin, ruoskin kiinalaisia ja  
otan heiltä rahat; jos joka kiinalai
nen tahtoo puolustautua, niin teh
dään hänestä pian loppu.

* *

Uudessa kirjassaan „ Suuri buuri
sota“ on tunnetta englantilainen kir
jailija tohtori A. Conan Doyle ku- 
vaellut buurien luontoa seuraavalla

tavalla: »Ota joukko sen sukuisia
hollantilaisia, jotka viisikymmentä 
vuotta puolustivat itseänsä espanja
laisen maailmanvallan koottuja voi
mia vastaan. Anna heidän sekoit
taa verensä taipumattomien Hanskan 
hugenottein kanssa, jotka uhrasivat ko
tonsa ja  omaisnutensa ja  ainaiseksi jät
tivät isänmaansa, knn Nantesin edikti 
lakkautettiin. Heidän jälkeläisistänsä 
täytyi luonnonpakosta talla maailman 
voimakkain, kovapintaisin ja  voitta- 
matoin kansa. Annahan tämän pe
lottavan rodun seitsemän sukupolven 
ajan karaistua lakkaamattomassa tais
telussa villejä ja  petoeläimiä vastaan, 
olosuhteita vastaan, jotka saattavat 
elämän riippuvaksi voimasta ja  erin
omaisesta taidosta käyttöä aseita ja 
hevosia, ja  anna heille maa, joka suu
ressa määrässä soveltuu metsästäjän, 
tarkka-ampujan ja ratsastajan taiste
lukentäksi.

Terästä lopuksi heidän sotaista 
luonnettaan vanhaantestamenttiin ja 
sallimukseen nojaavalla uskonnolla 
sekä palavaa, sokeata isänmaanrak- 
kauttaan. Kokoo kaikki nuo ominai
suudet ja  luonteenosoitteet samaan 
henkilöön, niin sinulla on nykyajan 
buuri, tähän asti brittiläisen maail
manvallan vaarallisin vastustaja. So
tahistoriamme täyttyy suureksi osaksi 
taisteluistamme Ranskaa vastaan, 
mutta Napoleon kaikkine sotavan- 
huksineen ei milloinkaan ole asetta
nut vastaamme niin katkeroittuja 
talonpoikia vanhanajan uskontoineen 
ja epämiellyttävine uusaikasine am- 
puma-aseineen".

* :ji*

Eräs etelä-afrikkalainen pappismies 
kuvaa, miten vangittuja buurivai- 
moja ja  lapsia kohdellaan Port Eli
sabetin leirissä:

Nykyään on täällä Jagersfonteinista 
ja  Fauresmithista 300 ä 400 naista. 
Suurin osa heistä on sullottu telttiin.

Buurien joukossa raivoo kovin iso
rokko ja  tuskin on sitä majaa, jossa 
ei olisi jotain tautia. Sprii- ja  öljy
lamppujen käytäntö lämpimän ruuan 
laittamiseksi sairaille on kielletty. 
Jo pitkän aikaa on satanut lakkaa
matta, maa on kauttaaltansa märkä 
ja  kylmä tuuli puhaltaa vapaasti tel- 
tin läpi; eräässä teltissä makaa keuh
kokuumetta sairastava äiti ja  hänen 
vieressään kärsii pieni poikansa kel
takuumetta.

Kirjallisuutta.

Uusi Kuvalehti n:o 2, Nutid n:o 2, 
Koti ja  Yhteiskunta n:o 2, Kodin-Ys- 
tävä n:o 2, Suomen Viikkolehti n:o 7, 
Kanerva n:o 4, Väinämöinen n:o 7 
ja  8, Iltapuhde n:o 6, 7 ja  8 Guten
berg n:o 4 ovat ilmestyneet.

Uusi aikakauskirja. Näinä päivinä 
on Leipzigissä Duncker & Humblat- 
tin kustannuksella ilmestynyt ensi- 
mäinen vihko uutta aikakauskirjaa, 
joka tnlee käsittelemään maatamme 
ja  sen oloja. Aikakauskirjan täydel
linen nimi on: „ Finnländische Rund
schau. Vierteljahrssehrift ftir das 
geistige, soziale und politische Le- 
ben Finnlands, unter Mitwirkung in- 
und ausländischer Gelehrten nnd 
Schriftsteller herausgegeben von Ernst 
Brausewetterli. Sen toimittaja on 
tunnettu suomalaisen kirjallisuuden 
tuntija. Ensimäinen vihko, jonka 
sivuluku on 88, sisältää seuraavat 
kirjoitukset:

1. Was wir wollen, kirjoittanut 
toimittaja ja kustantaja. —  2.“ Unser 
Land, von Johan Ludvig Runeberg.
—  3. Die gegenwärtige| Lage, von 
Nestor. —  4. Die Bedeutung der 
kleineren Nationen, von Rudolf Eucken, 
tunnettu professori Jenassa ja yksi 
kansainvälisen adressin alkuunpani
joista. —  5. Panrussische Theorie 
nnd finnländische Praxis. von W. 
van der Vlugt (Leyden). —  6. Zur 
Geschichte Finnlands in den letzten 
Lebensjahren Kaiser Alexander I  
(käsittelee senaatin lakiin perustuvaa 
kenraalikuvernööri Zakrevskin vas
tustamista), von Fritz Arnheim etevä 
pohjoismaisen historian tuntija; on 
m. m. kääntänyt Schybergsonin 
»Suomen historian" ja  ylimäär. val
tiopäiväin vastauksen. —  Die finni- 
sche Kunst auf der Weltausstellung 
in Paris, von Julien Leelercq (Paris).
—  8 . Juhani Aho als patriotischer 
und nationaler Dichternnd Satiriker, 
von Ernst Brauseicetter. —  9. »Späne" 
von Juhani Aho (sisältää seuraavat 
Ahon lastut saksaksi käännettyinä: 
Laulaen, Sammuta sinä, minä syty
tän, Vahti keisaripatsaalla, Äiti ja  
metsäpolku).

Aikakauskirja tulee ilmestymään 
neljästi vuodessa, kukin numero noin
5 painoarkin saarnisena, ja  maksaa
6 Rmk. Ulkoasu on kaunis: kansi
lehdellä on lumenpeittömä, uljas hon
ka ja  yhdessä kulmassa Suomen vaa
kuna pienoiskoossa.

Päivälehden n:ssa 18 on Juhani 
Aholta tarpeen vaatima kirjoitus 
Olkaamme toki edes „gentlemanne- 
ja !“

kutomakoneita
m

Villalankaa
runsaassa valikoimassa.

Kudottuja

tavaroita
Mikonkatu 2. Te l. 13 32.

Th. Neovius.

JteTsipgii) Nuorisoseurat? koko»

ukset pidetään joka keskiviikko 

KT. % 9  illalla Yrjönkatu 21. 

Uudet jäsenet tervetulleita!
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ollut parempi oikeauskoista? Sillä joka itseänsä ylentää, 
se alentuu, ja  joka itseänsä alentaa, se ylentyy.

Sen jälkeen tuli Jeesuksen luo Johanneksen oppilaita 
ja sanoivat hänelle: minkätähden me ja  oikeauskoiset paas
toomme paljon, mutta sinun oppijaasi eivät paastoo? Käs- 
keehän Jumala laissansa paastoomista.

Ja Jeesus sanoi heille: niinkauan kuin sulhanen on 
häissä, ei kukaan sure Vasta sittenkuin sulhanen on poissa, 
surraan.

Jos elämä on, niin ei ole sureminen. Ei voi yhdistää

ulkonaista jumalanpalvelusta rakkaudentöiden k a » ,  Ei
voi yhdistää vanhaa oppia, ulkonaista jumalanpalvelusta,
minun oppini kanssa, joka käskee rakkaudentöihin lähim
mäiselle. Minun oppini yhdistäminen vanhan kanssa on 
sama kuin kiskaista palanen niidestä verasta ja paikata sillä 
vanhaa vaatetta. Uusi tulee revityksi eikä vanhakaan tule 
paremmaksi. On joko omistaminen minun oppini kokonai- 
senaan, tai vanha kokonaisenaan, ja  jos  minun oppini omis
tetaan, niin ei voi enää pitää kiinni vanhasta —  pesuista, 
paastoista, sabatista. Niinkuin ei saa nuorta viinaa kaataa 
vanhoihin 'leileihin, sillä muutoin leilit pakahtuvat ja  viina

vuotaa pois. Mutta nuori viina on laskettava nuoriin lei
leihin, silloin molemmat säilyvät.

in  LUKU.

Isän hengestä on kaikkien ihmisten elämä syntynyt.

Sen jälkeen tulivat Johanneksen oppilaat kysymään 
Jeesukselta, hänkö on se, josta Johannes oli puhunut? U- 
moittaako hän Jumalan valtakuntaa ja  herättääkö hän ih
misiä hengellä uuteen uskoon?

Jeesus sanoi vastaukseksi: katsokaa ympärillenne, 
kuulostelkaa ja  sanokaa sitten Johannekselle, onko Jumalan 
valtakunta tullut ja  heräävätkö ihmiset uuteen uskoon.

Evankeliumi. 4. —  13 —

samarialaisen kylän, Siharin ohitse, sen paikan luota, minkä 
Jaabop oli antanut pojallensa Joosefille. Oli siellä kaivo, 
jota sanottiin Jaakopin kaivoksi. Väsyneenä matkasta Jee
sus istui tämän kaivon luo. Mutta hänen oppilaansa olivat 
lähteneet leipää kaupungista hakemaan.

Ja Siharista tuli kaivolle nainen, jolta Jeesus pyysi 
juodaksensa. Tämä vastasi hänelle: mitenkä sinä minulta 
juomista pyydät? Ettehän te juutalaiset meidän, samaria
laisten kanssa yhteyttä pidä?

Jeesus sanoi naiselle: jos sinä tuntisit minua ja  jos

tietäisit mitä minä opetan, et sinä noin sanoisi, vaan antaisit
minulle juomista, ja minä antaisin sinulle elämän vettä.
Joka sinun vettäsi juo, se janoo uudestaan, mutta joka 
juo minun vettäni, hän saa ainiaaksi kylläksensä, ja  tämä 
minun veteni tuo hänet iankaikkiseen elämään.

Nainen ymmärsi hänen puhuvan jumalallisia, ja  sanoi 
hänelle: näen, että olet profeetta ja  tahdot opettaa minua. 
Mutta kuinka voit opettaa minulle jota in  jumalallista, kun 
sinä olet juutalainen ja  minä samarialainen? Meikäläiset 
rukoilevat Jumalaa tällä vuoreUa, mutta te juutalaiset sa
notte jum alan asuvan vaan Jerusalemissa. E t sinä vo i

minulle jumalallisia opettaa, sillä teillä on toinen, meillä
toinen usko.

Tähän sanoi Jeesus hänelle: usko minua, vaimo, aika 
on tullut, etteivät ihmiset tällä vuorella eivätkä Jerusale
missa ole rukoilevat Isää. Aika on tullut, että oikeat Ju
malan palvelijat ovat palvelevat taivaallista Isää hengessä 
ja  teoilla. Tämmöisiä palvelijoita Isä tarvitsee. Jumala 
on henki, ja  häntä on palveleminen hengessä ja  teossa.

Vaimo ei oivaltanut hänen puhettansa ja  sanoi: olen 
kuullut Jumalan lähettilästä odotettavan sitä jota sanotaan 
»voidelluksi". Hän on selittävä kaikki.

Jeesus sanoi hänelle: se olen minä, joka puhun kans
sasi Mitään muuta älä odota.

Sen jälkeen Jeesus tuli juutalais^. ' r>ahan ja  eli 
siellä oppilainensa sekä opetti. Samaan aikaan opetti Jo-



jCetmikuun 23 p. 1901 Uusi f  ikä. Jfco 8.

myöntää H e n k i - ,  E l i n k o r k o - ,  E l ä k e -  Ja, M y ö t ä j a i s -  v a k u  u -  
t n k s i a  huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu
tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien jälkeen. .Johtokunta.

A siam ieh iä
halutaan kaikkialla levittämään 
Uutta Aikaa. Palkkiosta 
ja muista asiamies-ehdoista lä
hemmin lehden konttorissa.
HUOM.! Lehden kaikkia numeroita on vielä 

saatavana vuoden alusta alkaen.
Uuden Ajan konttori. Helsinki.

Holmström & Svensson
myyrät alituisesta varastostaan:

l:a kivihiiliä, valukoksia js takomohiiliä 
halvimmalla.

Telef. 2924 —  32 03.

0. J. f l a h l b e r g u  
Paperikauppa

Aleksanterink. 15. (Haarakauppa P. Es
planadikatu 23.

Valokuva- albumeja, 
Näköala-kortteja ja-album. Halvalla.

peltojen, 
J(ronometerien

ynnä hienompien

präsisiooni 
koneitten 

KORJAUS VERSTAA
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tarkisteltuja

Seinä- Ja Taskukelloja
Kellonperiä y. m.

C. U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skilnaden

Telef. 37 12.

Teosoofineo 
kirjasto

Uudeoioaaokafu 25.
Avoinna tiistaisin ja  lauvantaisin 

k:lo Va 7—8 j. pp.

i, BoHkoardinkatH i.
Sisäänkäytävä portista.

Siellä ostatte halvimmin koristei
tanne, pitsityllejä ja  brodyyrityllejä, 
hansikkaita, silkkinauhoja, verhoja, 
silkkikankaita, kartonkeja, villakan 
kaita, pitsejä, shiffonkeja y. m.

i, BoNkvardiakatn i.
Sisäänkäytävä portista.

Koko varasto  25 7« alen
nuksella.

Jltalvina Ueckman,
Mikonkatu n:o 13.

K r. R A  U T I  0 N
m b  Jalkineliike

Kallion 3 linja Nro 1.
Valmiita naisten-, miesten ja  lasten jal
kineita. Tilaukset tehdään joutuin koh
tuullista maksua» vastaan.

Työ taattua.
Kr. Rautio. 3 Hnja N:o 1.

Osakeyhtiö

hcbingin pyryleipomo.
Ludvikinkatu 5. Telefooni 17 32-

Suosittaa hyvin tunnettuja, Kauppa- ja  Teolli 
suusnäyttelyssä Lyypekissä palkittuja

Ruokaleipiään
niinkuin: Hapanleipää, Maustettua ja maustamatonta ruokaleipääpä, 
leipomon erityistuotteita: Herkku- ja kate-, ruoka- ja näkki-
leipää. Kaikki! tuoretta, mureata ja  hyvänmakuista. No
pea suoritus. Hintaluettelo annetaan pyydettäessä.

I
KAUTSCHUKKI KUMILEIMASIN 1

T E H D A S .

• *0
Aleksanterinkatu N:o 50.

Helsingin
P MsepäntyöimRijäin fiike
T. Johansson & C:o.

T e l 2641. Bulevardinkatu] 7. M etsästäjänkatu  2. 
A nnankatu 25. Tel. 26 00.

ottaa vastaan tilauksia kaikissa] puusepän- sorvarin- ja  
verhoilijan ammattiin kuuluvissa töissä.
HUOM.! Työn kestävyydestä kahden vuoden takau s

korjataan ja maalataan hal
vimmalla

Osakeyhtiö Spennertillä
Helsingissä.

Henrik €kbom’in

I

Fabianinkatu 28.

Jo s s a  valmistetaan kaikkia 
ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, R e so o ri- 
madrassia j. n. e.

H. Tuupaisen 
Jal̂ ioeliilse

Redriltyî afu 45. Tel. 25 99.
Alituinen runsas ja  hyvin lajiteltu varasto naisten, miesten 

ja  lasten jalkineita sekä kalossia. Hinnat kohtuulliset, työ taattua. 
Tilaukset suoritetaan joutuin. Varastossa löytyy sekä koti- että 
ulkomaalaisia jalkineita useaa eri lajia. Suutariliikkeen yhteydessä 
on nahkakauppa.

H. TU U P A IN E N . 45 Fredrikinkatu 45.

Alituinen varasto

Taulunraamia,
Akkunalistoja, 

Peilejä y. m., y. m.
halvalla ku ltaaja

Kär/unc/i/la,
13, Jlntinkatu 13.

Uuden Ajan
Tilauksia Kuopiossa ote

taan vastaan:
fyni$alli$kaNpa$$a.
fi. Kojosen kaupassa.
Rouva L  Partasen luona. Ja* 

vonilnnankatu 2$, ia 
Rouva R. Savolaisen luona Ro* 

bertinkatu s .
Maaningalla:

Kauppias tantti Karhusen kau* 
passa ia sivukaupassa K a r t * 
t u l a s s a .

Mttnden 
konttori Jfabianinke 
13 (Etelä jttakasii- 
ninkadnn kalmassa) 
Cetefooni 3430.

Avoinna joka arki
päivä kl. 12-2 ja 6 -8 .

PATRA TAPATURMA-VAKUUTUS OSAKEYHTIÖ.
Helsingissä Pääkonttori Unioninkatu 25 
antaa tapaturmavakuutuksia edullisim
milla ehdoilla..............................................

ni | j  idi j  \>  i

PALOVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ, Pääkonttori Hei-
singissä, Unioninkatu 25. Asiamiehiä kaikissa kaupungeissa sekä 
maaseuduilla, e  e  e  e e e e e e e e e e e e e e e m e e

»Uuden ijan “ tilauksia otetaan vastaan^
---------  jokaisessa maamme postitoimistossa ja asiamiestemme luona. -------------- .■■■•• —

Helsingissä otetaan tilauksia vastaan, paitsi lehden konttorissa, Laurentin Sanomalehtimyymälässä, Pasaassissa.^ H. Tuupaisen jal- 
kineliikkeessä, Fredrikinkatu N:o 45, Kr. Raution Jalkineliikkeessä Kallion 3 linja N:o I. Räätäli J. V. Vilenius’en luona Vladimirink. 52.

Huom.!'Tampereella otetaan tilauksia] vastaan Herra E. Lyytikäisen kirjakaupassa. Vaasassa Herra E. Montinin kirjakaupassa 
Porissa Herra Gust. Ronelius’en 'kirjakaupassa. Pietarissa Herra I. Palmgrenin kirjakaupassa Iso Tallik. 8.

Kansanvakuutus.
Oastaan-otettuani asiamlestoimen uutta vakuu
tusmuotoa varten, jonka vakuutusyhtiö 3(aleva 
on perustanut

Kansanvakuutus
—  14 —

hannes ihmisiä lähellä Salimia ja  pesi heitä Enonin joessa, 
sillä Johannes ei vielä ollut vankeuteen heitetty.

Ja syntyi Johanneksen oppilaiden ja  Jeesuksen oppi
laiden välillä riita siitä, mikä on parempi: Johanneksenko 
puhdistaminen vedellä vai Jeesuksen oppi.

Ja he tulivat Johannekselta kysymään: sinä puhdistat 
vedellä, mutta Jeesus ainoastaan opettaa, ja  kaikki mene
vät hänen luoksensa. Mitä sinä sanot hänestä? —  Johan
nes sanoi: ei ihminen voi omin päinsä mitään opettaa, ellei 
Jumala hänelle opeta. Joka maallisia puhuu, se onkin 
maasta; mutta joka jumalallisia puhuu, se on Jumalasta. 
Ei voi mitenkään todistaa, ovatko puhutut sanat Jumalalta 
vai ei. Jumala on henki; sitä ei voi mitata eikä järjellä 
todistaa. Joka ymmärtää hengen sanat, hän sillä juuri 
todistaakin olevansa hengestä. Isä, rakastaen poikaa, on 
antanut kaikki hänen valtaansa. Joka uskoo poikaan, sillä 
on elämä; mutta joka ei usko poikaan, sillä ei ole elämätä. 
Jumala on henki ihmisessä.

Sen jälkeen tuli Jeesuksen luo eräs oikeauskoinen ja  
pyysi luoksensa suurukselle. Jeesus meni sinne ja  istui 
pöydän ääreen. Oikeauskoinen huomasi, ettei Jeesus pes
syt käsiään ennen ruualle rupeamista ja  ihmetteli. Siihen 
sanoi Jeesus: te oikeauskoiset peseydytte kyllä ulkoapäin, 
mutta olettekohan sisästäpäin puhtaat? Ole hyvä ihmisille, 
niin on kaikki puhdasta.

Ja hänen istuessaan oikeauskoisen luona, tuli sinne 
kaupunkilais-nainen, —  joka oli hyvästä eksynyt. Saatuaan 
tietää Jeesuksen olevan oikeauskoisen luona, hänkin tul 
sinne tuoden mukanaan asfciallisen hajuvoidetta. Hän ru
pesi polvilleen Jeesuksen jalkain juureen, purskahti itkuun 
ja  kyynelillä kasteltuaan Jeesuksen jalat, kuivasi ne f u k 
sillansa ja  voiteli voiteella. Nähtyään tämän ajatteli oikea- 
uskoinen: tuskinpa hän on profeetta. Jos hän todella olisi 
profeetta, kyllä hän tietäisi mikä nainen se hänen jalkojaan 
pesee, tuntisi sen langenneeksi, eikä sallisi sen koskettaa 
itseensä.

—  15 —

Jeesus arvasi, kääntyi häneen päin ja  sanoi: sanonko 
mitä ajattelen? — Sano, — vastasi toinen. Silloin Jeesus 
sanoi: olipa kerran eräällä isännällä kaksi velkamiestä, toi
nen oli velkaa 500 ja  toinen 50 rahakolikkoa. Mutta ei 
kummallakaan ollut millä maksaa. Isäntä antoi molem
mille anteeksi. Kumpikos mielestäsi on enemmän rakastava 
ja  palveleva isäntää? Oikeauskoinen vastasi: tietysti se, 
joka oli enemmän velkaa.

Jeesus näytti vaimoa ja  sanoi: niinpä sinäkin ja  tuo 
, vaimo. Sinä pidät itseäsi oikeauskoisena ja  siis vähemmän 
velkaantuneena; hän pitää itseänsä eksyneenä ja  sentähden 
suuresti velkaantuneena. Minä tulin sinun taloosi, et sinä 
antanut minulle vettä jalat pestäkseni, mutta tämä kyyne
lillänsä ppsee ja  fuksillansa kuivaa minun jalkani. Sinä 
et suudellut minua, mutta tämä suutelee minun jalkojani. 
Sinä et antanut minulle voidetta päähärn, mutta tämä kai
hilla voiteella voitelee jalkani. Joka pitää itseään oikeaus
koisena, ei hän pysty rakkauden töihin. Mutta joka pitää 
itseään eksyneenä, hän tekee rakkauden töitä. Ja rakkau
den töiden vuoksi annetaan kaikki anteeksi. —  Ja sanoi 
vaimolle: kaikki sinun vääryytesi ovat sinulle anteeksi an
netut. Ja sanoi Jeesus: koko asia on sima, minä mikin 
pitää itseänsä. Kuka pitää itseään hyvänä, ei se ole hyvä; 
mntta kuka pitää itseään pahana, se on hyvä.

Ja Jeesus sanoi vielä: tuli kerran kirkkoon kaksi 
miestä rukoilemaan, —  toinen oli oikeauskoinen, toinen ve
ronkantaja.

Oikeauskoinen rukoili näin: kiitän sinua, herra, etten 
ole semmoinen kuin muut, — en ole ryöväri, en irstailija, 
en pettäjä, enkä semmoinen heittiö kuin tuo veronkantaja. 
Kahdesti viikossa minä paastoon ja  annan kymmenykset 
omaisuudestani.

Mutta veronkantaja asettui loitommaksi eikä uskalta
nut vilkaistukaan taivaaseen, löi vaan rintaansa ja  saneli: 
Herra, katsahda minuunkin kelvottomaan. Eikös tämä

ilm an  lä ä k ä rin ta rk a stu sta
saan ilmoittaa, että oten tavattavissa »Uuden 
Ajan" huoneustossa, Fabianin- ja £tetä jVtaka- 
siininkadam kulmassa k:lo 12—2 ja 6—8 arki
päivinä, asioissa jotka koskevat tätä uutta va- 
kuntasmuotoa. ]EAN B 0 LD T.

Helsingin Nuorisoseura
viettää

Iitan) ajj
kirjastonsa perustamista varten sunnunt t  k. 24jp. kl. 8'j pp.

Riif>imäet> Palokunnan talolla.
OHJELMAAN kuuluu PuheRkirjailija Pekka Ervast). Näytöksiä, 

kuvaelmia, lausuntoa, esitelmä y. m.!

Tervetuloa kannattamaan nuorison pyrintöjä!

Helsingissä 1901. Hufvudstadsbladetin Uusi Kirjapaino.



Jfso 9.
Jfoalisktitm 2 p. 1901.

Toimisto ja konttori: T o im it ta ja t : Tilaushinta: Ilmoitushinta: 20 p. petiittiriviltä.

Fabianinkatu 13. Tel. 3430 . Pekka Ervast Jean Boldt Vi vk .................................Smk 4 SS
V2 ........................................ 2S&

Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 
alennusta.

Avoinna k:lo 6—8. Tavataan toimistossa k:lo 1— 2. k u u k a u d e lta ...............  „ —:58 Irtonumero: 10 p.

Naiset ja työ* 
väenliike.

.Julkaisemme tässä Ups. N. Tidn. 
mukaan kertomuksen rouva Anna 
Sterkyn äskettäin Upsalassa pitä
mästä esitelmästä, joka koskee tätä 
ainetta.

*
Puhuja kertoi millä tavalla 

moni nainen oli hänen kotimaansa 
pääkaupungissa Kööpenhaminassa 
vastaanottanut sosialismin julistuk
sen uudesta yhteiskunnasta, missä 
ei kenenkään tarvitse palella ja  
nälkää nähdä eikä muutenkaan köy
hyyttä vastaan sotia. Haaveellisella 
innostnksella olivat he liittyneet 
työväenliikkeeseen, jonka he luuli
vat kykeneväksi vähässä ajassa loih
timaan esille tämän uuden yhteis
kunnan. Todellisuus m. m. poliisin 
ja  vankeuden muodossa, repi kum
minkin pian armottomasti rikki 
nämät kauniit unelmat.

Silloin kadottivat naiset rohkeu
tensa. Heillä ei ollut aavistustakaan 
siitä, että uusi yhteiskunta oli ra
kennettava samaten kuin talokin, 
kivi kiveltä ja  että sen rakennus
ainetta sanotaan ammatilliseksi ja  
valtiolliseksi järjestykseksi. Aino
astaan pienen miesjoukon oli suotu 
käsittää tätä, ja  nämä perustivat 
nyt ano niin merkitsevät Tanskan 
työväenjäijestelmät. Vasta myöhem
min unohtivat Kööpenhaminan nai
set Hnensa ja  heidän silmänsä avau
tuivat näkemään mitä oli tehtävä, jos 
mieli eteenpäin, ja  muodostivat sitten 
ensimäisen t; nskalaisen ammattiyh
distyksen* *

*

■nsimäinen ja  tärkein on amma
tillinen jäijestys, joka suo suorempaa 
itsenäisyyttä ja  riippumattomuutta 
työnantajiin nähden sekä taloudel
lista rankkuutta. Parempi palkka 
oa pääasia, sillä ei kukaan joka 
raataa koijasta maksusta voi elää 
sivistysihmisen tavoin, eikä hän 
liioin voi ymmärtää yhteiskunnan 
rakennusta ja yhteiskunnallista mer
kitystänsä.

Tässä huomataan sukupuolten vä
lillä silminnähtävä eroavaisuus. Mie
het ovat yhteenliittäytymällä päässeet 
niin pitkälle, että voivat asettaa 
vaatimuksia, mutta jos joku rakentaa 
tehtaan, missä naiset toimittavat 
työn, tarvinnee tuskin pelätä, että 
he tarjoovat jonkun hintaluettelon: 
tehtaanisäntä tarjoo ja  naiset otta
vat, mitä hän tarjoo.

Jäijestys —  sen sanan tahtoi 
puhuja painaa jokaisen köyhän om- 
pelijattaren aivoihin, jotta hän ym
märtäisi minkä siunauksen työmies- 
luokalle tämä sana sisältää. Ja 
me, jotka paremmin asian käsitämme, 
meidän tulee kaikella voimallamme 
edistää sitä.

Nykyajan työväenliike on taistelu 
pienten kotien puolesta. Me tah
domme hyviä, viihtysiä koteja ja 
hyvää yhdyselämää siellä ja  työ
väenliike on kieltämättä tehnyt monta 
kotia paremmaksi, ja  hauskemmaksi 
kuin mitä ne ennen olivat.

Tanskan 34,000 tehtaannaisesta 
on 7— 8,000 organiseerattua, Ruot
sin 200,000, joista 75,000 yksin 
korukntomateollisundessa, ei ole täy
sin 5,000, joten suunnaton työ vielä 
odottaa. Ja elleivät naiset ole mu
kana, ei kannata pohua työväen
liikkeen päämäärästä, sillä siihen 
saavumme ainoastaan käsikkäin, mie
het ja  naiset.

Toista naisten tehtävää tahtoi 
puhuja sanoa henkiseksi. Naisen 
täytyy euemmän kuin tähän asti 
kehittää hengenvoimiaan, jotta hän 
pääsee miehen rinnalle älyssä ja 
työvoimassa. Miehen voima ja nai
sen hienotunteisuus täyttävät toi
sensa sekä kodissa että yleisillä 
toimialoilla. Asiat eivät saa jäädä 
sille kannalle, että naiset muo
dostavat ainoastaan heikon lisän 
työväenliikkeeseen.

Annettakoon täysin arvoa mies
ten töille mutta välttämätöntä on 
kumminkin, että naiset ovat mukana 
— hienosti tunteva nainen voi usein 
viitata seikkoihin, joita miehen aivot 
eivät huomaa.

Ei tarvitse olla uskonnollinen tun
teakseen vissiä edesvastuuta siitä 
ajasta, minkä viettää tässä yhteis
kunnassa. Tässä ovat naiset suuresti 
syylliset —  varsinkin mitä lapsiin 
tulee. Emme itse kenties saa nauttia 
töittemme hedelmiä, mutta lapsemme 
saavat niittää, mitä me olemme 
kylväneet.

*

Rouva Sterky puhui viimeksi 
naisten hiljaisesta, mutta kummin

kin suurenmoisesta työstä suurien 
työriitojen aikana. Miehet ovat tais
telleet, mutta voimaa on kysytty 
kodin koossa pitämisessä. Suuren, 
19 viikkoa kestävän lakon aikana 
Tanskassa oli ensimäinen kerta his
toriassa, kun naiset osoittivat ym
märtävänsä luokkansa etuja. Kär
simyksestä kun on kysymys, on 
nainen etumaisena. Ja vaikkei hän 
taloa rakennakkaan, ansaitsevat kum
minkin hänen toimensa taistelun päi
vinä kotona ja  voittoa varten muis
tamista.

Puhuja lopetti englantilaisen ajat
telijan John Ruskinin sanoilla: 
»Missä hyvä ja  jalo nainen käy, siellä 
versoo kukoistavia masuja".

*

Rouva Sterkyn esitystä seurattiin 
vilkkailla snosionosotnksilla.

Muuan kuulijoista puki sanoiksi 
läsnäolijoiden kiitollisuuden ja  lau
sui ilonsa siitä, että rouva Sterky 
niin kunnioitti miesvainajansa mais
toa. Ja tämä tapahtui parhaiten 
noudattamalla hänen jälkiään.

Kahdeksantuntinen päivä valtion 
työpaikoissa. Syyskuun 1 p. 1899 
määräsi Ranskan sosialistinen kaup
paministeri MiUerand kahdeksan- 
tuntisen päivän Tcoetteeksi niissä 
posti- ja  sähkölaitokseen kuuluvissa 
työpaikoissa, jotka kuuluivat hänen 
osastoonsa. Nyt 17 kuukautisen käy
tännössä olemisen jälkeen, on minis
teri katsonut voivansa lopullisesti 
vahvistaa tämän toimenpiteen.

Kahdeksantonnin työpäivä on osot- 
tautunut täysin tyydyttäväksi, työn- 
tulokset eivät ole vähentyneet. Pie
nin palkkamäärä mainituissa työpai
koissa on 5 markkaa päivältä.

Ranskan socialidemokratien vas- 
talause Kiinan ristiretkeä vastaan.
Ranskan sosialistisen keskuskomi
tean puolue on äskettäin julkaistut 
manifestin, joka tarmokkaasti pu
huu Kiinan sotaa vastaan ja  vaatii 
vihollisuuksien lakkauttamista. Mani
festi viittaa siihen, että Euroopan 
suurvallat yksin ovat syynä Kiinan 
rettelöihin ja  että kiinalaisten muu
kalaisviha on seurauksena kansan oi
keuksien polkemisesta. Lisäksi kuvaa 
manifesti sivistyksenharrastajienryö- 
väyksiä ja  veritöitä Kiinassa ja  vaa
tii, että Ranskan joukot kutsutaan 
takasin.

Norjalaisen piispan lau
sunto historiallisesta 

kehityksestä.

Saarnatessaan »Vapahtajamme" kir
kossa uudenvuoden yönä puheli piis
pa Bang m. m, seuraavaa:

Historiallisen kehityksen elinponsi 
on valon ja  pimeyden, Jumalan val
takunnan ja paholaisen vallan välinen 
taistelu. Ei ole epäilystäkään siitä, 
ettei Jumalan valtakunta nyt ole vah
vempi saaden kokonaan toisen mer
kityksen kansojen historiassa kuin 
100 vuotta sitten. Mutta jumalan- 
kieltävät ja  yhteiskuntaa hävittävät 
voimat, jotka esiintyvät yhä voimak
kaimpina ja itsetietisen röyhkeinä 
kuten myrkyllinen ru tt , osoittavat 
meille, että paholaisen valtakunta on 
samaan aikaan ja samassa määrin ke
hittynyt.

Maailmanhistooriallisessa draamassa 
onka Johanneksen ilmestys meille 

esittää, alkaa uuden vuosisadan ke
rällä uusi näytös.

Tuleva aika tulee antamaan uutta 
voimaa Jumalan ja paholaisen vallan 
väliselle taistelulle. Mikaelin ja  lo
hikäärmeen keskenäistä sotaa jatke
taan maan päällä kunnes paholainen 
kahlehditaan ja syöstään hornaan".

„ Hämmästyksemme oli iloinen kuul
lessamme piispan suorat sanat, ja me 
pidämme ne uutena todisteena siitä, 
että kirkko osoittaa suurempaa rehel- 
lisyyttä ja ymmärtämistä mitä tulee 
taisteluun yksityispääomaa vastaan", 
sanoo muuan norjalainen lehti.

Sillä eihän piispa sanoillaan »ju
mal ankieltävät ja yhteiskuntaa hävit
tävät voimat" voi tarkoittaa muita 
kuin niitä, jotka rahan voimalla ovat 
anastaneet itselleen yhteiskunnan ra
hatulot eivätkä häikäile mitään koet
taessaan saavuttaa suurimman mah
dollisen voiton?

Eihän hän voi tarkoittaa ketään 
muuta kuin niitä, jotka rahavoiman 
avulla polkevat sekä yhteiskunnalliset 
että siveelliset lait —  jotka hajoit- 
tavat perheelämän, riistävät äidin lap
silta rutistaen hänet tehtaiden pyö

räin väliin —  jotka pitävät työväkeä 
nälässä ja  edistävät tietämättömyyttä 
oman etunsa vuoksi.

Ja eiköhän hän sen yhteydessä 
ajatellut niitä, jotka syytävät kansan 
kanuunanruoksi ansaiden omaisuuk
sia sotaaineksien hankinnalla tallaten 
samalla jalkainsa alle kaiken siveelli
sen oikeuden sartaakseen kansaa, joka 
on kyllin onneton omaamaan hedel
mällistä maata ja runsaita kultakai
voksia alueellaan?

Tosiaan —  piispalla on kyllin syytä 
saarnastuolissaan puhua »yhteis- 
kuntaahävittävistä voimista, jotka 
esiintyvät yhä voimakkaampina ja  it
setietoisen julkeina kuten myrkylli
nen rutto" sekä paholaisen valtakun
nan kehityksestä.

Punaisen kirjan nimellä julkaisee 
eräs ranskalainen sosialisti Pierre 
Bertrand »Revue sosialiste" nimi
sessä lehdessä varmoihin tiedonan
toihin perustuvan kertomuksen Kii
nan tapauksista. Tässä nähdään mi
ten yhtäpitävät ranskalaiset paljas
tukset ovat saksalaisten kertomus
ten kanssa.

K iij. kertoo Pekingin arkkipiis
pan Favierin sanoja: »Kiinalainen, 
huomatkaa, on lempein olento maa
ilmassa" ja  »Kiinalaiset eivät ole 
boksareita. Löytyy tuskin yksi bok- 
sari 30,000 tahi 40,000 henkeä 
kohti". Kumminkin kuvataan kii- 
nalaistia aina petoeläimiksi ja hur
jiksi eorooppalaisvihollisiksi. Erääs
sä kirjeessä »TempsMlle" tonnuste- 
taankin, että on tapettu joukko kii
nalaisia, jotka eivät Olletkaan bok
sareita.

11 p. heinäkunta anasti Ranskan 
lähetystö 18 kiinalaista, joilta kiris
tettiin tietoja piiritetystä vihollisesta 
eräs heistä antoi maantiehensä ilmi 
toivoen henkensä armahdusta. Mutta 
kaikki 18 tapettiin sittenkin: kolme 
ammattiin; säästääkseen ampnvaroja 
sai munan korpraali käskyn tappaa 
toiset pajnnetilla.

Mitä ryöstämiseen tulee koettaa 
kirj. osoittaa, että ranskalaiset ryös
tävät rajummin, amerikkalaiset ja  
jaapanilaiset vähimmin. Useissa kir
jeissä ja  sanomalehtikirjoitnksissa 
on kerrottu, että liittolaiset ovat 
ottaneet joukon vankeja. Mikä on 
tullut heidän kohtalokseen. He ei
vät ole enään olemassa, he ovat 
muitta mutkitta murhatut.

Kultuurimaassa Italiassa. »Tribu-
na lehti" kertoo muutamia seikkoja 
Apatiassa vallitsevasta tilasta.

Lizzanellossa tilasi eräs tilanomis
taja kuusi työmiestä seuraavaksi päi
väksi. Seuraavana päivänä taijoutui 
työhön 60 työmiestä.

»Mutta minä tarvitsen vaan kuusi", 
sanoi tilanomistaja.

»Me tiedämme sen, mutta me 
olemme nälkäisiä ja  tahdomme tehdä 
työtä".

»Kernaasti, mutta minä en voi mak
saa muuta kuin 20 liiraa (20 pen
niä)".

»Me tyydymme siihen päiväpalk
kaan. Saahan sillä jokainen edes 
hiukan leipää".

Eräässä toisessa paikassa tuli 30 
talonpoikaa peltoa muokkaamaan il
man käskyä. Vahti haki santarmia 
apuun, mutta miehet rukoilivat työtä, 
sanoen tyytyvänsä 20 liiran palkkaan.

Tämmöiset tapaukset ovat jokapäi
väisiä. Sadottain työmiehiä, miehiä 
ja  naisia, virtaa työpaikoille leipäpal- 
kasta tekemään työtä,

Rnffanossa alkoi suuri ihmisjoukko 
korjata toisen oliivisatoa, vahti esteli, 
mutta sai selkäänsä. Suurella vai
valla ja  veristen tappelujen jälkeen 
saatiin joukko poistumaan.

Vankila on paratiisi näille nälisty- 
neille ihmisille. Moni tekee rikoksen 
päästäkseen vankilaan, jossa he saa
vat leipää ja lämmintä.

Äskettäin tuomitsi Ugenton rauhan- 
tuomari kolme nuorta tyttöä varkau
desta. Tytöt itkivät katkerasti. Hei
dät oli tuomittu vankeuteen ainoas
taan kolmeksi päiväksi. Tytöt olivat 
toivoneet saavansa kuuden kuukauden 
ajaksi leipää.

Venäläinen saarnaaja 
Leo Toistoilta.

Äsken pidetyssä keskustelus
sa Pietarin filosoofisessa yhdis
tyksessä Leo Toistoilta, lausui tun
nettu saarnaaja Oregorius Petroff 
m. m.:

»Minä olen kirkonmies, knten Tol
stoi lausuu, —  alkoi hän —  ja  se 
voi hänen näkökannaltaan olla moi
tittavaa, —  mutta meistä ei ole tär

keätä se, missä suhteessa hän on 
kirkkoon, vaan missä suhteessa kir
kon täytyy olla häneen. Alustajan 
kritiikki on sekä liian ankara että 
liian yksipuolinen. Löytyy kaksi 
tyyppiä työntekijöitä. Toiset ihmi
set periaatteessa tunnustavat isän
vallan auktoriteetin, mutta eivät 
täytä sen käskyjä, toiset eivät tun
nosta tätä auktoriteettia, matta työs
sä täyttävät isän vaatimukset. Tol
stoi erityisellä ankaruudella ahdis
taa niitä, jotka ulkonaisesti tunnus
tavat kristinopin, matta käytännössä 
eivät sitä seuraa, vaan menettelevät 
päinvastoin. Tolstoi tahtoo takoa 
Jumalan valtakunnan maanpäällä. 
Evankeliumissa sanotaan »eivät 
kaikki tule autuaiksi, jotka vain 
huutavat: Herra, Herra!" Meistä 
on tärkeämpää taivaallisen Isän 
tahto. Ennen kaikkea täytyy oppia 
sydämellään tuntemaan Hänen tah
tonsa. Lukuisa maallikkopiiri ei 
kuula minun laumani lampaisiin, 
he eivät kuule kirkonpalvelijan 
ääntä. Juuri näiden keskelle il
mestyy Tolstoi ja  viepi heidät Evan
keliumin luo, joka on alituisesti hä
nen pöydällään. Siinä on erittäin 
tärkeä ja  merkillinen tehtävä. Vir- 
gilins oli Danten seuralaisena, mutta 
ei vienyt häntä paratiisiin. Tolstoi 
viepi meidät elämän kiirastulen läpi 
paratiisin ovelle —  Evankeliumin 
luo. Siitä on hänelle lausuttava 
suuri kiitos. Kyllä evankeliumi itse 
puolustaa itseänsä.

Irlantilaiset kuningatar 
Viktoriasta.

United Irsk Societies seuran kuu- 
kauskokouksessa Newyorkissa 28 
p. tammikuuta, jossa 68 irlantilaista 
yhdistystä oli edustettuina, annet
tiin kuningatar Viktorialle näin kuu
luvat muistosanat.

Irlannin väkiluku on vähentynyt
8,500,000 vähempään kuin 4,500,000; 
niiden henkilöjen varsinainen väki
luku, jotka kesken kuningatar Vik
torian valtakunnassa vallisevaa ylel
lisyyttä, ovat kuolleet nälkään, nou
see enemmän kuin 1,250,000. Enem
män kuin 4,000,000 ihmistä on pa
kotettu lähtemään pois Irlannista 
vieraille maille; maan teollisuutta 
ei millään tavalla ole edistetty, 
päinvastoin niin paljon kuin mah
dollista sorrettu —  lyhyesti —  ku
ningatar Viktorian hallitnsaikana ja  
hänen tietensä sekä täydellä 
snostnmnksellaan on tehty kaikki 
mitä on voitu kansan köyhdyttä- 
miseksi ja  väkiluvun vähentämisek
si, asukkaiden karkottamiseksi ko
tiseudulta, heidän häätämisekseen 
vieraisiin maihin leipäänsä hake
maan, heidän voimainsa murtami
seksi ja  kansan saattamiseksi or
jiksi ja  yhteiskunnan hylyiksi. Näin 
ollen tuomittiin kuningatar Vikto
rian hallitus vääräksi ja  kuvattiin 
se Julmuuksista, murhista ja  veren
vuodatuksista" muodostuneeksi sar
jaksi ja »kun sen historia oikein kir
joitetaan virkamieskeikarien ja  mai- 
rittelijoiden vaikutuksetta, esiintyy 
se ajanjaksona, jolloin Englannin 
voima ja  vaikutus oikeudenmukai
sesti nopeaan ja  varmasti alkoi 
aleta. Ja tämän ajanjakson kulu
essa on lukuunottamatta Englannin 
aineellista edistystä sen alkupuo
lella, ihmisyys yleensä ja  Irlannin 
kansa erittäinkin kärsinyt enemmän 
julmuutta, väkivaltaa ja  vääryyttä 
Englannin puolelta kuin minkään 
muun englantilaisen hallitsijaa ai
kana.

Monta nimeä on kuten tiedetään 
jo  mainittu, sanoo ruotsal. Social- 
Demokraten, puhuessaan Nobelin rau
hanpalkinnosta, ja  toisilla on jo  kau
nis kaiku rauhanasian palveluksessa. 
Mutta jos meiltä kysytään, kuka 
voimakkaimmin on vaikuttanut ja  
vieläkin vaikuttaa militarismia vas
taan, emme mainitse yksityistä 
miestä emmekä mitään määrättyä 
yhdistystä. Vastaisimme: kansain
välinen työmiesliike.

Voimakas mahomet- 
tilainen uudistusliike.
(North American Kewiewin mukaan.)

Koska sanomalehdistö ei mitään 
puhu mahomettilaisunde8ta, istum
me me vain lieden ääressä onnelli
sessa tietämättömyydessä siitä, että

koko Islamin valtakunta on kuo
huksissa. Mahomettilaisnns on sekä 
sisällisessä että ulkonaisessa suh
teessa edistynyt suunnattomasti vii- 
mekuluneelia vuosisadalla, eikä ole 
laisinkaan mahdotonta, että jona- 
knna päivänä kohoo älykäs mies 
joka kykenee kokoamaan nno ku
hisevat kiihkoisat mahomettilais- 
joukot, innostuttaen kaikki yhteen 
ajatukseen.

Aasiassa ja  Afrikassa on maho- 
mettilaisuudella ollut yhdeksännellä- 
toista vuosisadalla suunnaton me
nestys, johon pääasiallisesti on ol
lut syynä väsymätön lähetystöäni. 
Maliomettilaiset näet uskoaan levit- 
täessään, eivät enään käytä tär
keimpänä välikappaleenaan miekkaa 
vaan saarnaa. Melkein kaikesta 
menestyksestä, mikä Islamilla vii
me aikoina on oliot, saa välillisesti 
tai välittömästi kiittää puritanilaista 
lahkoa, niin kutsuttuja wahhabiit- 
tejä, joiden perustaja, Abd-al-Wah- 
hab, eli kahdeksannentoista vuosi
sadan alkupuoliskolla Nejdmaa- 
kunnassa Sisä-Arabiassa. Hän esiin
tyi silloin jotenkin turmeltuneen 
mahomettilaisunden uskonpuhdista
jana eikä kanan kestänyt ennenkuin 
hän ja  hänen jälkeläisensä olivat 
voittaneet joukon puoluelaisia. Ku
ten Lutherin uskonpuhdistus Sak
sassa, oli tämäkin liike alkujaan 
puhtaasti henkinen herätys tarkoit
taen ylenpalttisen pyhäinpalveluk- 
sen, uskonnollisen taikauskon ja 
yleensä liioitellun jumalanpalvelemi- 
sen j .  n. e. poistamista: mutta se 
on myöskin —  erittäinkin sitten 
kuin sen valtiollinen vaikutus mur
rettiin —  uhrannut paljon voimia 
mahomettilaisuuden ulkonaiseen le
viämisiin.

Pyhiinvaellusmatkalla Mekkaan 
tutustui muuan Saiyid Ahmad, 
joka ennen oli ollut merisissi ja  
rosvo Intiassa, näihin wahabiittei- 
hin ja  tultuaan takaisin Intiaan, 
alkoi hän aito perinpohjaisella ma- 
homettilaisella kiihkoisnndella levit
tää Islamin oppia. Mahomettilai- 
snnden kasvava menestys Hindus- 
tanissa luetaan pääasiallisesti hänen 
seuralaistensa ansioksi, jotka jo  kau
an aikaa ovat pitäneet intialaista 
kylää Patnaa päämajanaan. Koko 
brittiläisen Intian väkiluku, va
sallivaltio siihen luettuna, oli 
1881 250,150,050 ja  näistä olivat 
49,952,704 mahomettilaisia. Vuonna 
1891 oli asukasluku 280,062,080 
ja  mahomettilaisten lukumäärä 
57,061,796. Jos mahomettilaisuu- 
deu leviäminen jatkuu samassa mää
rin, ou maa 500 vuoden kuluttua 
täydellisesti mahomettilainen. Erit
täinkin alempi väestö Indiassa liit- 
täytyy mahomettilaisuuteen eikä tä
mä olekaan kummallista. Sillä hal
veksittu kohtelu, joka tulee Intian 
alempien säätyjen osaksi ja  mah
dottomat esteet, jotka vastustavat 
tämän luokan olojen parantamista, 
vaikuttavat sen, että heistä tuntuu 
vapautukselta tutustua uskonnolli
seen järjestelmään, joka, kuten ma
homettilainen, ei tunnusta kastilai
tosta, vaan päinvastoin antaa kun
nianhimolle täydet ohjat.

Itä-intialaisilla saarilla rehoittaa 
mahomettilaisuus täydessä kukois
tuksessaan ja  sen leviämisen nopeu
teen vaikuttaa suuresti se, että asuk
kaat pitävät sitä jonkinlaisena val
lituksena länsimaista vaikutusta vas
taan. Saarien 44,627,000 asuk
kaasta on 31,042,000 mahometti- 
laista. Kiinassakin on mahometti- 
laisuus nopeasti levinnyt —  vuonna 
1897 oli siellä 32,000,000 maho- 
mettilaista, onpa väitetty Islamin 
opin vähitellen asettuvan buddha
laisuuden paikalle Kiinanmaassa.

»Mustien mannermaalla" on Isla
nti tehnyt oikean riemttrelken. Useita 
parhaasta päästä wahhabiittien vai
kuttamia liikkeitä on mitä suurim
malla menestyksellä herännyt eri 
osissa Afrikkaa. Afrikan 200 mil
joonasta on noin 80 miljoonaa ma
homettilaisia. Emme liioittele väit- 
täessämme puolen Afrikkaa jo  ole
van Islamin vallassa ja  toisen puo
len osaksi valmistavan siihen, osaksi 
olevan sen vaikutuksen alaisena. 
Mahomettilaisuus on valloittamai- 
sillaan mustien mannermaan täydel
lisesti, ja  neekerit tekevät maho
ni ettilaisuud en vaikutuksesta suun
nattomia sivistysedistyksiä. Koko 
Afrikassa kerran vallitseva hirveä 
tapa, jota vielä tavataan muutamin 
paikoin, nimittäin kannibaaiisnos, 
ihmisuhrit ja  elävien lasten hautaa
minen katoaa heti ja  ijäksi. Alku
asukkaat, jotka tähän asti orat 
käyneet ilkialastomina eivätkä kos
kaan pesseet itseään, alkavat nyt 
pukeutua ja  usein peseytyä tai kyl- 
peytyä kuten Koraani käskee. Hei
mokunnissa näyttäytyy halu sulau

tua kansoiksi ja  kansat haluavat 
liittyä valtakunniksi. Alkeiskouluja 
syntyy ja joskin ne opettavat lap
sia vain kertomaan koraania, eivät 
ne siltä ole arvottomia; voivathan 
ne aikaa myöden muuttua kokonaan 
toisenlaisiksi. Sievä moskeija, josta 
rukoukseen kutsu viidesti päivässä 
kaikuu, käy maakylien keskukseksi 
tiettävän fetissin asemasta, ja  yh
den ainoan kaikkivaltiaan, kaikki- 
tietävän, kaikkialla läsnäolevan Ju
malan palveleminen osoittaa suun
natonta uskonnollista kehitystä al
kuasukkaissa. Kaikki mahometti- 
laiset kiijoitukset ovat arapiankie- 
liset ja  alkuasukkaiden opittua tätä 
erinomaisen kannistajarikasta kieltä, 
syntyy siitä jonkinlainen lingua 
franca, yhteiskieli yli pnolen man
nermaata levinneille eri kansakun
nille. Teollisuus ja  kauppa varttu
vat ja mitä yksilöön tulee, myön
netään joka sammalia Islamin vai
kuttavan uusiin tunnustajiinsa nee
kerein joukossa heidän kristityissä 
ja  pakanallisissa kansalaisissaan 
harvoin tavattavaa tarmoa, arvok- 
kaisuutta, itseluottamusta ja  oman
arvontuntoa.

Mahomettilaisuus pääsee näin suu
resti leviämään sangen yksinkertai
sella tavalla. Se ei lähetä kuten 
kristinusko erityisiä lähetyssaarnaa
jia, joiden ainoana tehtävänä on 
käännyttää niin monta koin mah
dollista omaan uskoonsa. Islamin 
lähettiläät ovat pääasiallisesti mat
kustavia kauppiaita, jotka tehdes
sään hyviä kauppoja, levittävät si
vistystään ja  uskontoaan. Alku
asukkaat kohtelevat usein epäluu
lolla varsinaisessa käännyttärais- 
aikeessa saapuvia lähetyssaarnaajia. 
He eivät ymmärrä heidän käynti- 
ensä tarkoitusta ja  vastustavat sen 
vuoksi heidän yritystään. Toisin 
on mahomettilaisen kauppiaan. Hän 
ei koeta tyrkyttää uskoaan, mutta 
odottaa viisaasti kunnes alkuasukas 
tulee pyytämään tietoja. Sillä hän 
tietää näiden kansojen olevan las
ten kaltaisia. He yleukatsovat sitä, 
mitä heille annetaan, mutta halua
vat innokkaasti sellaista, jota heiltä 
ollaan kieltävinään.

Sen lisäksi osoittavat mahomet- 
tilaiset lähetyssaarnaajat suurta älyä 
mitä menettelytavan valintaan tu
lee, he käyttäytyvät näet eri tavalla 
riippuen aina siitä minkä kansallis
ten omituisuuksien kanssa ovat te
kemisissä. He saattavat sivistystä 
afrikalaisille villeille. He perusta
vat kyliä asettaen niihin mahomet- 
tilaisia muista seuduista kutsuttuja 
uudisasukkaita. Tapahtuupa niin
kin, että he saavuttavat uusia us
konsa tunnustajia, vapauttamalla 
neekerejä orjuuden kahleista.

Senussi-veljeskunnan perustaja 
osti siten kokonaisen oijakaravaa
nin, antaen heidän nauttia maho- 
metttiaista uskonnonopetusta. Sen- 
jälkeen vapautti hän heidät, lähet
täen heidät takaisin kotimaahansa, 
jossa he luonnollisesti voittivat jou
kon uusia mahometinopintunnustajia.

Ylipäänsä osoittaa mahomettilai
suus erinomaisen suurta mukautu
miskykyä. Missä mahomettilaiset, 
kuten esim. Kiinassa, tapaavat van
han sivistyksen — välttävät he 
loukkaamasta vallitsevan nskonnon 
puoluelaisia. He sovittelevat uskon
nolliset käskynsä vanhojen tapojen 
mukaan, ottavat entiset juhlapäivät 
almanakkaansa ja  osaaottavat kaik
kiin toisinuskovien toimiin. Heidän 
älynsä osottautuu myös pienissä 
myönnytyksissä mitä ulkonaiseen 
järjestykseen tulee. Esim. Kiinassa 
varovat he tarkoin rakentamasta 
moskeijaansa toisia temppeleitä kor- 
keimmiksi. Senvuoksi ei moskeijoja 
Kiinassa koskaan korista minareitit 
(tontit). Suurella kaunopuheisuu
dellaan ovat mahomettilaiset saar- 
najat Kiinassa vaikuttaneet sen että 
hallituspiireissäkin pidetään maho- 
metin opissa yhdistyvän buddhan ja  
konfutsen parhaat puolet.

Mahomettilaisnuden suuren edis
tyksen pääasiallisin peruste on ken
ties sen yksinkertaisuus ja  helppo- 
tajuisuus. »Ei ole kuin yksi Jumala 
ja  Mahomed on hänen profeettansa". 
Muslemiksi tullakseen tarvitsee uskoa 
vain nämä kaksi seikkaa, ja  tämän 
yksinkertaisen uskontunnustuksen 
opittua, ei tarvitse mnnta kuin 
täyttää niin käylännöliisen velvolli
suuden: 1) nskonnon tunnustuksen 
lukeminen, 2 ) hiiden määrätyn ru- 
sousajan seuraaminen, 3) määrätty
jen almujen antaminen, 4) paasto 
ramadhonkuussa ja  5 ) pyhiinvaellus 
Mekkaan. Jokaisella kääntyneellä 
mahomettilaisellaon yhtäläiset oikeu
det kuin mntilakin suuren uskoknn- 
nan jäsenillä. Uskonnossa ei ole 
mitään eroitusta.

Matta mahomettilaisuus ei ole

Täten suositetaan 
arvoisalle yleisölle Em il  Rundmanin Valokuvaamo A leksanterinkatu ai. (TaUbergin Liikepalatsissa)

Avoinna valokuvausta varten kl. 10— 3. Kulku maksuton Hissillä.
Puhelin 27 64.
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edistynyt ykän ulkonaisesti. Siinä 
on myöskin muutamin paikoin ta 
pahtunut sisäinen uudesti syntymi
nen, joka näyttää luovan uutta elä
mää siihen ja  sen huoltajiin tällä 
vuosisadalla. Melkein lukematto
mia wahhabiittein vaikutusten alai
sia veljeskuntia on viime aikoina 
perustettu mahomettilaiselle pohjalle. 
Niiden päämääränä on puhdistaa 
mahomettilaisuus liioitteluista ja  
kuollutuskoisuudesta, ja  uskonpuh
distajat, joiden tehtävä on ollut sy
tyttää uskonkiihkoa ihmisjoukkoihin, 
ovat aikaansaaneet suuria. Näemme 
myös etteivät mahomettilaiset suin
kaan penseästi vastaanota länsi
maista sivistystä. Ymmärtäväisim- 
mät heistä käsittävät hyvästi, voi
vansa vastustaa Länttä ainoastaan 
sen omilla länsimaisilla aseilla, ja  
he tajuavat selvästi aikamme tek
nillisten tietojen edut. Europalaisen 
sivistyksen hyödyn tunnustaminen 
avaa vähitellen mutta varmasti it
selleen uran mahomettilaismaail- 
massa, ja  huomattava on, ettei yh
teys länsimaisen sivistyksen kanssa 
mitenkään ole esteeksi mahometti- 
laisten uskolle. Muslemi lainaa en- 
ropalaiselta sen, mitä hän voi hy
väkseen käyttää, mutta pysyy mus- 
lemina aina sormenpäihin.

Nälänhätä- Pohjois-Apuliassa läk
sivät 175 nälkäistä maalaista mil- 
joonamiehen Dipandin pellolle, 
työskentelivät siellä kaiken päivää 
vastahakoisesti ja  kokoontuivat sit
ten yhteisesti tilanomistajan talon 
edustalle. He vaativat kiivasti 75 
centesimin päiväpalkkaa. Kun po
liisi oli vanginnut useita mellakan- 
nostajia ja  vienyt ne Raatihuoneel
le, hyökkäsi noin 2000 nälästä hur
jistunutta henkeä kaupunginhalli
tuksen taloon, hävitti ja  poltti kai
ken mikä vaan eteen sattui ja  va
pautti vangitut. Iltapuolella ko
mennettiin sotaväki esille. Ihmis
joukko pysyi levollisena, vaikka se 
oli kovasti kuohuksissa. Albaanon 
vuorilla Marinossa ja  Ldbonossa 
vallitsee samanlainen hätä. Por
mestarit jakavat kullekin työttö
mälle joka päivä 25 centesimiä rau
hoittaakseen joukkoa. __________

Tämän maakansan kurjuuden rin
nalla rehottaa toinen kylläinen luok
ka. Onneton Italian maa omaa, 
kuten eräs „Volks-Zeitung’in kir
jeenvaihtaja mainitsee, enemmän 
pappissäätyyn kuuluvia kuin yksi
kään toinen kansa maailmassa. 
Sillä siellä on 49 arkkipiispaa ja 
221 piispaa, joilla kullakin on lu
kuisa määrä tuomibherroja, kano- 
niikkeja ja muita sellaisia hen
gellisiä isiä. Yhtä runsas on 
pastorien joukko. Vuonna 1881 
Italiassa toimitetussa laskussa huo
mattiin kirkkoherran virkoja olevan 
30,465 ja kirkkoja 55,363 sekä pap
peja 76,560.

Kansanpappi.
George L . Mc Nytt oli useita 

vuosia sitten pappina Oaklandissa. 
Califomiassa, Hän oli laajalti tun
netta puhuja ja kielten tutkija. Mutta 
hän huomasi, etteivät työmiehet enää 
käyneet kirkossa ja olivat hyvin vä
linpitämättömät siitä, mitä hänellä 
oli heille sanomista. Tähän tahtoi 
hän löytää syyn ja luopuen papin
virastaan, antoi hän pois kaikki an
saitsemansa rahat sekä matkusti maa
ilmalle hakemaan tyOtä. Hän sai 
paikan eräässä tehtaassa Indianassa 
ilman että hänen kumppaninsa tiesivät 
kuka hän oli, ja koetti perinpohjin 
tutustua heidän oloihinsa. Vaimonsa 
ja  lapsensa elätti hän työllään 
eikä koskaan koettanut saarnata to

vereilleen. Nykyään on hän apu- 
miehenä eräässä rautavalimossa 
Pennsylvaniassa.

Pastori Mc Nytt sanoo, että työ
miehet vaativat suurempaa käytäntö- 
valtaa mitä valmistukseen tulee, 8 
tuutista työaikaa, tilaisuutta huvi
tuksiin, ajattelemiseen ja kehitykseen, 
maksuttomia lestentarhojaja leikkipai- 
koja sekä tarkempaa tietoa terveyden 
säännöissä. Hänestä on tullut sosialisti 
tehtaissa työskennellessään, ja  hän 
on oppinut „ miksi ei Pat käy kir
kossa". Nyt aikoo hän tehdä 
kiertomatkan tutkiakseen työväeno- 
loja, ja  ryhtyä sitten taas papintoimeen 
Amerikassa uusien, tehtaissa saatujen, 
oppien mukaan.

Olemme samalta arvoisalta työmie- 
heltä joka lehteemme jätti kirjoituk
sen „ Eräille työväenliikkeeseen liit
tyneille", saaneet vastaanottaa seu- 
raavan lauselman Hyvinkään lakon 
johdosta.

Hyvinkään herroille 
ynnä muille.

Kuulkaapas tätäkin valitusvirttä, 
Te Hyvinkään herrat ja  muut, jotka 
köyhille vääryyttä teette, muser
ratte vaivaisen ja  sanotte: annap- 
pas tänne vielä joku prosentti pal
kastasi, että saamme yhä enemmän 
rikastua.

Mutta voi teitä, mitä Te olette taas
kin tehneet, kun olette ajaneet satoja 
ihmisiä talvipakkasen viluun ja  näl
kään. Mikä ihme Teidän järken- 
ne pimittikin moiseen kamalaan te
koon? Ettekö Te muistaneet, että 
ihmisiä ne ovat työihmisetkin, vie
läpä ehkä palan hyödyllisempiä kuin 
Te. —  Sillä eihän Teidän tehtais
tanne tule kyynärääkän verkaa jos 
siellä on pelkkiä insinöörejä. —

Teidän olisi pitänyt ajatella en
nenkuin tuon tekonne teitte edes 
näin: kyllähän nuo nyt vähän suu
tuttaa minua, mutta en minä sen- 
tää raatsi ajaa heitä ulos, sillä on
han minulla niin kovin upea sali elel- 
läkseni, että kurja hökkelihän heidäu 
asuntonsa on tähän venaten; ja  on
han minolla tässä senkin seitsemän 
ruoka-jajuomalajia pöydässäni, heillä 
ehkä on leipää, voita, potaattia ja  
kaljaa vain, pitäkööt palkkansa —.

Vaan mitäs Te: Te ajelette ih
misiä, ettekä huomaa että ne ovat 
Teidän hyväntekijöitänne.

Milläpäs luulette nyt puolustau- 
tuvanne sitä ääretöntä vihaa vas
taan, jota olette kylväneet tuolla 
teollanne työväen sydämmiin ja  mie
liin?

Kyllähän Teillä näkyy olevan 
puolustuksia ja  puolustajia, mutta 
ne eivät tepsi. U. S:sa muuan hyvin
kääläinen puolustaa Teitä näin:

»Lahkolaisten tila kuvataan liika 
synkäksi, jos sanotaan sen palkan 
vähyyden takia tarvitsevan olla 
syömättäkin. Ainakin sivusta kat
soja tulee siihen mielipiteesen näh
dessään heidän vaatetustapansa. 
Sillä eipä se, joka kärsii kuijuutta, 
suinkaan käy höyhenissä ja  kalliit 
nahat kaulassa. Ja mikä pahempi 
vielä, että monet heistä istuvat ra
vintoloissa olutlasin ääressä, mikä 
on sopimatointa varsinkin naisil
le ---------“

Niinhän Te sanoitte.
Mutta minä sanon moiseen puo

lustukseen näin: Eikö 1— 2— 3 mar
kan päiväpalkalla ihminen näe nälkää 
silloin kun jonkun insinöörin talot 
nousee 101,600 markkaan vuodessa. 
Pitäiskö tuon poloisen työväen, kai
ken rikkauden luojan, alasti käy
män silloin kun toiset laiskana sil 
kissa, sametissa kuhisee, kullassa, 
hopeassa kiiltää?

Ja merkillistä on myöskin että 
ne teikäläiset ensin rakentavat ka-

pakoita, ansoja ihmisten eteen joka 
paikkaan, ja  sitte kun ihmiset ek
syvät niihin, silloin huudetaan: Juo
vat veijarit ja  sitten vaativat suu
rempia palkkoja.

Kuten jo  sanoin, niin tämmöiset 
puolustukset eivät tepsi, sillä niiden 
kärki kääntyy ehdottomasti itse 
puolustajiin.

Totta on että työväessäkin olisi 
yhtä ja  toista moitittavaa, turhat 
höyhenet ja nahat y. m. ko
ristukset, ja  kapakassa käynnit; 
myöskin saattaa olla sopimatointa 
työlakon teko jos palkka on 5— 6 
m. päivässä, sillä ef ole varmaa 
jos Suomessa riittää jokaiselle niin 
suuria tuloja j. n. e. —  Mutta niin 
kaavan kun Te ette pane rikkaa 
ristiin leipänne eteen, niin kauvan 
kun Te pitelette satoja tuhansia 
joilla sitteu piinaatte ja  turmelette 
työväkeä kaikilla mahdollisilla ja 
mahdottomilla keinoilla, —  niin 
kauvan puolustan minä sorretuita, 
vaikkapa ne vaatisivat 15 m. päi
vältä ja  neljän tunnin työpäiviä. 
Ei työväki vielä sittenkään pääse 
Teidän tasalle.

Minä en voi vihata työväkeä, 
vaikka se hätäpäissään tekeekin 
erehdyksiä. Mutta Teitä minä .vi
haan, ja  minulla on siveellinen oi
keus ja  velvollisuus siihen, sillä Te 
olette loukaneet ja  pilkaneet mitä 
hävyttömimmällä tavalla Jumalaa 
ja  ihmistä —  ihminen näet on Ju
malan kuva.

Ja minä koitan tässä tapauksessa 
voimieni mukaan auttaa sosialisteja 
köyhälistön herättämisessä, että tei
dän sortonne tulisi kukistetuksi.

Eihän tätä maailmaa sittenkään 
aine, liha, aina hallitse, kyllä se 
on henki, joka aineen lopullisesti 
vallitsee.

Pyydän anteeksi, että olen pu
hunut näin rajusti, mutta nuo ih
miset eivät vähempää kuule, ja  sitä 
paitsi minä en niin paljon välitä 
siitä miten sanon vaan siitä mitä 
sanon.

Vihtori Vilenius.

Montceau-les-Mines on kaupungin 
nimi, joka on Ranskassa Saonevir
ran varrella lähellä Sveitsin rajaa. 
Siellä asuu 4,000 työmiestä perhei
neen. Töitä on saatu läheisissä ki
vihiilikaivoksissa. Työmiehet ovat 
lakolla vaatineet määrättyä 
alinta palkkaa sekä kaivos- että 
ulkoilmatöistä ja myös ihmisellisem- 
pää kohtelua kuin mitä näihin asti 
on osotettu.

Yhtiö, joka omistaa kaivokset on 
voinut lahjoittaa luostarille pari sa
taa tuhatta markka, mutta ei myön
nä riittävää palkkaa työväelle. Isän- 
nistö on ollut jäykkänä ja  pitkittänyt 
siten lakkoa, jota jo  on kestänyt 
yli 8 viikon, toivoen pitkittämisellä 
saavansa voiton, kun työntekijöin 
elämisvarat ovat loppuneet. Mutta 
Ranskan muut työväenjärjestöt ovat 
ryhtyneet avustamaan, kooten va
roja ja  järjestäen avustuslakkoja. 
Tämmöinen lakko tehtiin Chalonsur- 
Saonessa, mutta on se tuottanut 
vahinkoa, kun siellä oli anarkistejä 
kiihoittamassa ja  lakkolaiset meni
vät väkivaltaisuuksiin, jonka vuoksi 
hallitus sai aihetta kasata lakkopai- 
koille paljon poliiseja ja  sotaväkeä. 
Sattui tappeluja työväen ja  sotaväen 
välillä, joukko työmiehiä vangittiin.

Sosialistit ja  ammattiyhdistysten 
jäsenet koettivat palauttaa työvä
estöä järjestykseen ja  vastustaa 
anarkistien vaikutusta. T. k. 21 
p:nä päätti edustajakamaiin sosia
listien ryhmä lähettää pari jäsentä 
Chalon-sur-Saoneen tutkimaan, mis
sä määrin solialististen edustajain 
tulee ja  sopii sekaantua asiaan.

Chalon-sur-Saonessa jatkuu mel- 
lakkainen tila. Poliisioikeustolla 
on täysi työ tutkiessaan vangitulta. 
Mutta Montceau-les-Mines’issä on

jo  rauhallista. Lakkolaiset nautti
vat riittävästi avustusta. Noin 1,500 
annosta jaetaan päivittäin, maksaen
3,000 mk päivässä.

De Oletin Uaimo
joka oleskelee Pretoriassa, kirjoittaa 
joulukuussa! päivätyssä yksityiskir
jeessä seuraavaa:

Sodan sytyttyä olen ainoastaan 
kerran nähnyt miestäni. Englanti
laiset ovat hävittäneet talomme ja 
anastaneet kaiken omaisuutemme ja 
ovat lisäksi kulettaneet minua ja  
seitsemää lastani kaupungista kau
punkiin. Meillä ei nyt ole vaatteita 
eikä jalkineita, mutta vihdoin ovat 
muutamat ystävät tarjonneet meille 
sijaa eräässä talossa Pretoriassa. 
Nyt kuuluvat englantilaiset pystyt
tävän muutamia vajoja kilpajuoksu- 
radan varrelle, mihin me kaikki 
buurinaiset lapsinemme viedään ja 
missä saamme elatukseksemme aino
astaan maissijauhoja ja  vettä. Koi
tetaan siten saada meidät hou
kuttelemaan taistelevia miehiämme 
heittämään aseensa pois. Mutta me 
emme koskaan tahdo antautua, vaik
kapa kaikki miehemme hukkuisivat- 
kin taistelussa. Englantilaiset ovat 
hävittäneet kaikki, mitä omasimme: 
talomme, peltomme, hedelmäpuumme, 
elukkamme, siksi olemme nyt hävi
öllä, eikä ole meillä enään mitään 
kotia. Mutta maamme eteen tah
domme taistella, niin kanan kuin 
meissä vielä henkeä on.

Kuningatar Victorian isä, Kentin 
herttua, oli Robert Owenin, Englan
nin ensimäisen sosialistin ystävä ja 
puoluelainen. Se oli Robert Owen, 
joka lainasi herttualle rahaa, kun 
hän palasi Englantiin Baierista.

Kuningatar Victorian isä kuoli, 
kuten tiedetään, niin aikasin, ettei 
hänellä ollut minkäänlaista vaiku
tusta tyttären kasvatukseen. Mut
ta omituista on kumminkin tietää, 
että kuningas Edvard VILn isoisä 
oli sosialisti ja  tunnusti oppinsa 
avonaisesti.

Vetoominen amerik
kalaisiin.

Amerikan senaatti on vastaanot
tanut anomuksen, jonka on allekir
joittanut 2,000 filippiiniläistä Ma- 
nillan kaikista yhteiskuntaluokista. 
Anomus sisältää pyynnön, että se
naatti lopettaisi filippiinisodan ja  
sallisi Filippiinien kehittyä rauhassa 
oman itsenäisen hallituksensa joh
dolla. Anomus päättyy muuten sii
hen, etteivät filippiiniläiset missään 
tapauksessa aio alistua eikä jättää 
taisteluansa itsenäisyytensä eteen.

Senaattori Teller Coloradosta ja  
senaattori Hoar Massaehusetinta 
ovat tuoneet anomuksen mukanaan 
Manillasta ja  todistavat allekirjoi
tukset oikeiksi.

Seuaatti ei ole tahtonut painat
taa anomusta, vaikka muuten jokai
nen asiakiija, mikä senaatissa esi
tetään, painetaan, mutta Evening 
Post on mainittujen senaattorien 
vaatimuksesta julkaissut sen pals
toissaan.

Sitä käsitellään nyt senaatissa ja  
Teller sekä Hoar kannattavat sitä 
voimakkaasti. Mutta omituisinta on 
— : Samoinkuin vanhempi Pitt ai- 
kainaan toivoi Englannin parlamen
tissa parlamentinjäsenten raivotessa 
amerikkalaisille kapinoitsijoille voit
toa heidän taistelussaan Yrjö kol
mannen sotajoukkoja vastaan, sa

moin on nyt, Missourin lakiasäätävä 
kokous 74 äänellä 47 vastaan ky
hännyt seuraavan välipäätöksen:

„Kun amerikkalaisen kansan myö- 
tätuntoisuus seuraa kutakin kansaa, 
joka taistelee itsenäisyytensä puo
lesta, lansuu Missourin lakiasäätävä 
kokous lämpimimmät toiveensa siitä 
että urhoollinen filippiinninkansa 
saavuttaisi pyhän voiton tässä tais
telussaan vapautensa ja  itsenäisyy
tensä puolesta44.

Toisin sanoen: Missourin valtio 
toivoo filippiiniläisille voittoa ame
rikkalaisia sotajoukkoja vastaan.

Odotetaan useilta Amerikan val
loilta samansnuntasia resolutsiooneja.

Tämä filippiiniläisten vetoominen 
Amerikkaan on aiheuttanut nykyisen 
presidentin Harrisonin vaatimaan 
Amerikan korkeimman oikeustan lau
suntoa siitä, eikö Filippinien valloi
tus sodi Amerikan perustuslakeja 
vastaan.

Amerikan korkein oikeus on en
nenkin peruuttanut kougressin pää
töksiä ja presidentin säännöksiä; 
sillä on korkein sananvalta perus
laki kysymyksissä. Ja nyt se on 
ottanut punnitukseen Filippinien val
loituksen perustuslaillisuutta. Kun 
ei vaan korkein oikeuskin nyt möisi 
itseään kuten muutkin amerikkalai
set virkakunnat sanoo norj. S. D.

Kultaisia sanoja.
Ei ole mitään niin ihanaa sil

mälle, kuin totuus on sielulle; ei 
ole mitään niin rumaa ja  järkeä 
vastaan sotivaa kuin valhe.

J. Locke.
*

Varmin keino tulla vakuutetuksi 
kuoleman; jälkeisestä elämästä on 
elää nykyisen elämänsä niin, että 
uskaltaa toivoa tulevaa.

J. G. Ficlite.
*

Kaikki oliot ovat täynnänsä Ju
malaa: Hän on niiden kaikkien alku 
ja  loppu; hän ylläpitää kaikki, hä
vittää kaikki ja  syntyy niistä uu
delleen. Vanha oraakkelilause.

*

Kaikki oliot ovat täynnänsä Ju
malaa; kaikilla puolin Hänellä on 
korvat, korvat, jotka kuulevat läpi 
kallioiden ja  käsittävät koko maa
pallon, ja tunkevat iise ihmisen läpi, 
kuulleen pienimmänkin ajatuksen, 
jonka hän sulkee rintaansa.

Tuntematon pakanallinen 
filosoofi.
*

Pythagoralaiset sanovat, että kuol
leitten sielut eivät heitä varjoa ei
vätkä sulje silmiä.

Plutarkos.
*

Sinun pitää kunnioittaa eläimiä, 
sillä niiden epätäydellisyys on kor
keimman maailmaa hallitsevan vii
sauden luoma, ja  tämä viisaus on 
kunnioitettava pienimmissäkin teois
saan.

Sinun ei siis pidä syyttä tai ai
noastaan huviksesi tappaa eläimiä, 
jotka niinkuin sinäkin ovat Juma
lan luomia.

Sinun ei pidä kiduttaa niitä.
Sinun ei pidä tuottaa niille kär

simystä.
Sinun ei pidä rasittaa niitä liial

lisella työllä.
Sinun ei pidä hyljätä niitä van

hoina päivinä, vaan muistaa niiden 
sinulle tekemät palvelukset.

Vedos.

Suurimmat tulot Preussissa on
kanuuna-tehtailija Kruppilla, jonka 
puhdas vuotuinen ansio on lähes 20 
miljoonaa Suomen markkaa.

Kuolemanrangaistuksen poista
miseksi on Newyorkin lainlaatya- 
kunnassa tehty esitys. Esityksen 
on tehnyt senaattori Cocks. Ken
raali Curtis, joka suosii kuoleman
rangaistuksen poistamista, lausui 
asian johdosta, että kuolemanran
gaistus edistää ja  lisää lynchauksia.

Clemenceau, tunnettu radikaali
nen valtiomies ja  Dreyfuspuolustaja. 
on äskettäin perustanut uuden leh
den Parisissa. Sen nimenä on rBloc'- 
ja  se ilmestyy kahdesti viikossa.

Tunnettu saksalainen professori 
Neisser on käyttänyt sairashuonees
saan muutamia lapsia syfilissernmin 
kokeena. Hän ruiskutti lapsiin sy- 
filissekreettiä annettuaan heille en
sin serumruiskutuksia tutkiakseen 
tekisikö syfilisserum heidät tarttu
malle mahdottomiksi. Hänen ko
keensa seurauksena oli, että kaikki 
lapset saivat syfiliksen.

Roomasta ilmoitetaan, että Py
hän Pietarin sairashuoneessa on 
neljä henkeä kuollut suonenvedon 
kohtauksiin serumrniskutuste* jäl
keen.

Kunnallinen vakuutus työttömyyt
tä vastaan on toimeenpantu Ber
nissä, Jäsenet maksavat 70 pen
niä kuussa ja  saavat työttömyyden 
aikana 2: 25 päivässä jos ovat nai
misissa ja 1: 75 jos ovat naimatto
mia.

Lontoosta sähkötetään t. k. 22
p:nä: Kysyttäessä vastasi ministeri 
Hicks Beach, että tähänastiset so- 
takustannukset nousevat 81 milj.
500,000 puntaan eli 3 .0 3 llji milj. 
mkaan. Joka viikko maksaa I lU 
milj. puntaa eli yli 30 milj. mk.

Englannin alihuone hylkäsi tiis
taina 243 äänellä 91 vastaau Dil- 
lonin ehdotuksen, että bnuereille 
asetettaisiin sellaiset rauhanehdot, 
jotka sallivat tehdä kunniakkaan 
rauhan.

Muistel
missaan

toisen keisarikunnan ajoilta, kertoo 
Granier de Cassagnac seuraavaa mar
salkka Canrobertistä.

»Kun minut nimitettiin suavien 
överstiksi,44 kertoi Canrobert, »han
kin itselleni ensin tietoja rykmentin 
oloista. Olin kuullut, että muutamilla 
sotureilla oli rahoja säästöpankissa. 
Minä kutsuin heidät luokseni ja  kun 
he olivat asettuneet riviin, kysyin 
heiltä numerojärjestyksessä.

„N:o 1, astu esiin, sanotaan että 
sinulla on rahoja säästöpankissa."

»Niin on, herra översti44.
»Kuinka paljon?"
»Viisitoista 1'ranc'ia, herra översti"-
Minä annan sinulle kolme päivää 

juomisen aikaa. Jos sinulla neljän
tenä päivänä on penniäkään jäleliä, 
saat 14 päivän arestin.

»N:o 2, kuinka paljon on sinulla 
pankissa?"

»Seitsemän franc‘ia, herra översti.*
»Ellet ole juonut niitä huomisaa

muksi, pääset arestiin."
—  Canrobert piti sotamiehiä pelk

kinä murhakoneina ja teurastusväli- 
kappaleina ja  siksi luuli hän, etteivät 
he antaisi mielellään tappaa itseään, 
os heillä olisi vähän rahaa säästössä.

S a lth a sa r .
Kirj. Anatole France.

Suomennos Uudelle Ajalle.

I.

Siihen aikaan hallitsi Etioopiassa 
Balthasar, jota kreikkalaiset katsovat 
Sarasinaksi. Hänen ihonvärinsä oli 
musta, mutta hänen kasvonsa olivat 
kauniit. Hänen sielunsa oli yksinker
tainen ja hänen sydämmensä oli jalo. 
Kolmantena hallitusvuotenaan, joka oli 
hänen kahdeskolmatta ikävuotansa, 
lähti hän matkalle Balkiin, Sahan ku- 
ningattaren luo Sambohitis tietäjän 
ja  eunukki Menkeran seuraamana. Sitä 
paitse oli hänellä mukanaan viisikah- 
deksattakymmentä mirhamilla, kulta- 
jauholla ja  norsunluulla sälytettyä ka
melia. Matkalla opetti Sambohitis hä
nelle taivaan kappalten vaikutusta ja 
kivien ominaisuuksia, ja  Menkera lau
loi hänelle pyhiä lauluja. Mutta ei 
hän niitä kuunnellut, ja hän huvitte- 
leikse katselemalla pieniä sakaaleja, 
jotka korvat hörössä istua kyyköttivät 
erämaan laidalla.

Vihdoin kuuden päiväyksen jälkeen 
lehahti Balthasaria ja  hänen seuralai- 
aiaan vastaan ruusujen tuoksu, ja  het
kisen kuluttua näkivät he Sahan kau
punkia ympäröivät puutarhat.

He kohtasivat siellä nuoria tyttöjä, 
jotka tanssivat kukkivien kranaat- 
tipuiden katveess. —  Tanssi on

rukousta, sanoi Sambohitis tietäjä. 
—  Noita naisia saattaisi myydä hyvin 
korkeasta hinnasta, sanoi eunukki Men
kera.

Kaupunkiin tultuaan hämmästyivät 
he mahdottomien varaaittojen ja tava- 
rapihojen suuruutta sekä myös sinne 
kerättyjen esineiden paljoutta. He 
kulkivat kauan aikaa kaduilla, jotka 
olivat täynnä rattaita, kantajia, aaseja 
ja  aasinajajia, ja  äkkiä havaitsivat he 
Balkiin palatsin marmorimuurit, purp- 
purateltat ja  kultaiset kuvut.

Saban kuningatar otti heidät vas
taan pihalla. Sen ilmaa vilvoitti su- 
lotuoksuiset suihkuvedet, jotka helmina 
alas pudoten raikkaasti porisivat. Hä
nen pukunsa hohti jalokivistä, ja hän 
hymyili.

Hänet nähtyään joutui Balthasar 
suuresti hämilleen. Balkis hänestä oli 
suloisempi unta ja kauniimpi kuin 
toivo.

—  Herra, sanoi hänelle hiljaa Sam- 
bohitis, muistakaa päättää kuningatt»- 
ren kanssa edullisista kauppasopimuk
sista.

— Olkaa varuillanne, herra, lisä-i 
Menkera. Sanotaan hänen käyttävän 
takoja saavuttaakseen miesten rak
kauden.

He lankesivat kasvoilleen ja pois
tuivat.

Jäätyään yksin Balkiin kanssa, 
koetti Balthasar puhua; hän aukaisi 
suunsa, mutta ei saanut sanaakaan sa
notuksi. Itsekseen lausui häo: »Ku
ningatar närkästynee äänettömyydes
täni*.

Kuningatar hymyili kuitenkin yhä 
vielä eikä näyttänyt pahastuneelta.

Hän puhkesi ensiksi puhumaan ja 
sanoi äänellä, vienommalla kuin vie
noin soitto.

—  Olkaa tervetullut ja  istukaa vie
reeni.

Ja sormellaan, joka näytti valkoi
selta valonsäteeltä, o «otti hän maahan 
levitettyjä purpurapieluksia.

Balthasar istuutui, päästi syvän huo
kauksen ja kaapaten pieluksen kum
paiseenkin käteensä sanoi hän äkisti:

—  Rouvani, tahtoisin, että nämä 
kaksi pielusta olisivat jättiläisiä, tei
dän vihamiehiänue. Minä niiltä nujer
taisin niskat.

Ja tätä sanoessaan pusersi hän pie
luksia käsissäaa niin kovasti, että vaate 
repeytyi ja  niistä lennähti valkoinen 
uu uvapilvi. Pieni höyhen liitelihe il
massa, ja sijoittautui vihdoin kunin- 
gattareu povelle.

—  Herra Balthasar, sanoi Balkis 
punastuen, minkätähden tahtoisittekaan 
tappaa jättiläiset?

—  Sentähden, että teitä rakastan, 
vastasi Balthasar.

—  Sanokaa minulle, kysyi Balkis, 
onko vesi hyvää teidän pääkaupun- 
kinne kaivoissa?

—  On, vastasi Balthasar hämmäs
tyneenä.

—  Myöskin olisin utelias tietämään, 
sanoi Balkis jälleen, kuinka Etioopi
assa valmistetaan makeisia.

Kuningas ei tiennyt mitä vastata.
—  Sanokaa, sanokaa, ilahduttavik

senne minua, ahdisti häntä Balkis.

Silloin ponnisti kuningas muistiaan 
ja kuvasi etiopialaisten kokkien me
nettelyä kun he hilloavat keittoome- 
noita hunajassa.

Mutta Balkis ei häntä kuunnellut. 
Yhtäkkiä hän keskeytti hänet:

—  Herra, sanotaan teidän rakasta
van kuningatar Cardacöaa, naapuritar- 
tanne. Elköä narratko minulle: Onko 
hän kauniimpi kuin minä?

—  Kauniimpi! rouva, sanoi Balt
hasar langeten Balkiin jalkojen juu
reen. Sekö olisi mahdollista? . . .

Kuningatar jatkoi:
—  Niin —  entä hänen silmänsä? 

entä suunsa? —  hampaansa? —  po
vensa?

Balthasar ojensi kätensä häntä kohti 
ja sanoi:

—  Sallikaa minuu poimia pikku 
höyhen, joka on paneutunut kaulal
lenne, ja  minä annan teille puolen ku
ningaskuntaani sekä viisaan Sambo- 
hitiksen ja  eunukki Menkeran.

Mutta Balkis ‘nousi ja  juoksi pa
koon helakasti nauraen.

Kun tietäjä ja  eunukki palasivat: 
tapasivat he vastoin tavallisuutta her
ransa miettivänä. j

—  Herra, ettekö olekkaan solminut 
edullista kauppasopimusta? kysyi Sam
bohitis.

Sinä päivänä söi Balthasar illallista 
Saban kuningattaren kanssa ja  joi 
palmuviiniä.

—  Se on siis totta? sanoi Balkis 
illallispöydässä: kuningatar Cardacea 
ei ole yhtä kaunis kuin minä?

—  Kuningatar Cardacea on musta, 
vastasi Balthasar.

Balkis katsoi elävästi Balthasariin 
ja  sanoi:

—  Saattaa olla musta olematta 
ruma.

—  Balkis! huudahti kuningas.
Hän ei sanonut enempää. Sulki

kuningattaren syliinsä ja vei huulensa 
hänen otsalleen. Mutta hän näki että 
Balkis itki. Silloin puhutteli kunin
gas häntä hiljaisella armastavalla ää
nellä, hieman laulaen, niinkuin imet
täjien on tapana. Hän kutsui häntä 
pikku kukakseen ja pikku tähtösek- 
seen.

—  Minkätähden itkette? kysi hän. 
Ja mitä minun pitäisi tehdä, että lak 
kaisitte? Jos teillä on joku toivomus, 
ilmoittakaa se minulle ja  minä sen 
täytän.

Hän ei enään itkenyt. Jäi miettei
siinsä. Ja Balthasar pyysi hartaasti, 
että Balkis uskoisi toivomuksensa hä
nelle.

Vihdoin sanoi Balkis:
—  Minä tahtoisin peljästyä.
Kun Balthasar ei näyttänyt ymmär

tävän, selitti Balkis hänelle, että hän 
kauan aikaan oli halunnut heittäytyä 
johonkin tuntemattomaan vaaraan, 
mutta ei ole voinut knn sekä ihmiset 
että sahalaiset jumalat ovat häntä 
vartioineet.

—  Mutta minä tahtoisin, lisäsi 
hän huoahtaen, yön aikana tuntea pe
lon suloisen kylmyyden solahtavan 
kautta ruumiini. Tahtoisin tuntea

hiuksien päässäni nousevan pystyyn. 
Oi! olisi niin ihanaa pelätä!

Hän kietoi kätensä mustan kanin
kaan kaulaan ja sanoi äänellä, joka 
oli kuin rukoilevan lapsen:

—  Katsos, yö on tullut. Menkäm- 
me yhdessä kaupungille valepuvussa. 
Tahdotteko?

Hän tahtoi. Ja yhtäkkiä jaoksi 
Balkis ikkunaan ja  katseli rautaristi- 
kon läpi torille.

—  Tuolla keijäläinen paneutuupi 
lepäämään palatsin muuria vasten. 
Antakaa hänelle pukunne ja pyytäkää 
häneltä sen sijaan hänen kamelinkar- 
vainen turbaaninsa ja se leveä vaate- 
kaistale, jolla hän on vyöttänyt ku- 
peensa. Kiiruhtakaa! minä lähden pu
keutumaan.

Ja Balkis juoksi juhlahuoneesta, ta
puttaen käsiään ilonsa odotteeksi.

Balthasar riisui liinaisen, kullalla 
kirjaillun levättinsä ja pukeutui ker
jäläisen vaippaan. Sitteu näytti hän 
oikealta keijäläiseltä. Kotvasen ku
luttua näyt äytyi kuningatarkin puet
tuna siniseen pukuun ilman kornom- 
peluksia, jollaista vainioilla työskente
levät naiset käyttävät.

— Menkäämme! sanoi Balkis.
Ja hän veti mukaansa Balthasaria 

kapeitten käytävien kautta eräälle pie
nelle portille, joka aukeni kedoille.

(Jatk.)
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Palo- ja  H enkivakuutus Osakeyhtiö

— ~ ^ =  S K Ä N E  -
m yöntää halvimpiin vakuutusmaksuihin palo- ja henkivakuutuksia

kaut*» q . p Carlander, Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Santa is . Telefooni N:o 345.

Björkbodan Tehdas Osakeyhtiö
(kellokosken Tehdas).

Valmistaa: rakennustakeita, kirveitä, meijeri astioita v. m. 
Valimo- ja  Nikkelöimislaitos.

Pääkonttori; Helsinki, Länsi Ranta 18. Telefooni 345.

KANSAIN VÄLINEN
T i f i U r n i r t i n i i i  O f  « i e j r i t i #  VV i  e n  i  a a

Ainoastaan SmM 16: 76 p:m  vuotuista vakuutusmaksua vastaan myön
netään 10,000 markan vakuutus kestävästä invalidi testistä ja yhtä suuri ohi
menevästä invaliditeetista sekä 5 markan päivänkorvausvakuutus, vaaraluokka 0 
kun vakuutus pidetään voimassa 10 vuotta.

Lähempiä tietoja antaa C»  f* Carlander, Pää-asiamies
Helsinki, Länsi Ranta 18. Tel. 345.

H enkivakuutusyhtiö —  ~ —

„ T H E  M U T U A L  L I F E "
Vararahastot Smk 1,564,000,800. Perusi v. 1843.

Maailman suurin ja  rikkain yhtiö! Edulliset yakuutussovitukset! Vapaamieliset ehdot! 
Kumoamattomat vakuutuskirjat! Suuri voittojako.

»THE MUTUAL LIFE*' jakaa koko voiton vakuutetuille, s illä  osakkeenomistajia ei ole. U us ia  vakuutuksia v. 1899 
Smk. 077,000,000. Suuria takaisinostoarvoja, jotka merkitään vakuutuskirjo ih in, ja  saavuttamattomien voittojen vuoksi 
on vakuuttaminen »The Mutual L ife ’ssä“ ennommi3 edullista rahojen sijo ittam ista kuin rahamenoa.

Pyytäkää näyttökaavoja.
Vakuuttakaa henkenne THE MUTUAL LIFE‘ssä

Helsingissä, Aleksanterinkatu 48.

A.lex. F. Lindberg. JPäaasi&tnies.

Helsingin

T. Johansson & C:o.
Tel. 2641. Bulevardinkatu 7. Metsästäjänkatu 2. Annankatu 25. Tel. 26 00.

ottaa vastaan tilauksia kaikissa puusepän- sorvarin- ja  verhoilijan ammattiin kuuluvissa töissä. 
HUOM.! Työn kestävyydestä kahden vuoden takaus.

Palkintoja

»Uuden Ajan”
levittämisestä.

Täten julistetaan kil
paan »Uuden A ja n “
asiamiesten kesken kol
mella palkinnolla

taen palk. ä 100 mk.
2:nen „ ä 50 „
3:as „ ä 25 „

Kilpailu aika kestää 
tämän vuoden loppuun, 
jolloin palkinnot jae
taan.

Ahkeroimaan siis jo
kainen ollakseen ensim
mäinen mies „Uuden
.Ajan" levittäjänä.

Uuden Ajan
konttori

Iltapuhde
lausuu Uudesta Ajasta: Uusi Aika 
n immen viikkolehti on tämän vuoden 
ajan ilmestynyt Helsingissä herrojen 
Pekka Ervastin ja Jean Boldtin toi
mittamana ja sikäli kuin voimme tä
hän saakka ilmestyneistä numeroista 
päättää, ansaitsee lehti saada kanna
tusta laajoissa piireissä. Ne asiat, 
ihmisyyden, rakkauden ja suvaitse
vaisuuden aatteet, joita lehti ajaa, ovat 
tosiaan sellaisia, joihin meidän itsek- 
käisyyden ja  omanvoiton-pyynnin aika
kaudella liian vähän kiinnitetään huo
miota ja niistä vähät välitetään, jonka 
vuoksi tuntuu Huhuttavalta, että löytyy 
henkilöitä, jotka ovat valmiit uhraa
maan aikansa, voimansa ja luultavasti 
tänä ensi vuotena, rahan sakin noitten 
ylevien aatteitten ajamiseksi. Yhtä 
ja toista on lehdessä mielestämme 
utukuvien kaltaista ja  sellaista, jota 
ei käytännössä voi ainakaan lähim
mässä tulevaisuudessa toteuttaa, mutta 
lehden arvo ei niitten kautta alene.

Kehotamme lukijoitamme, mikäli 
heidän varansa riittävät,-hankkimaan 
tämän arvokkaan lehden.

Kuinka kenraali 
Booth taistelee köy

hyyttä  vastaan.
Prof. L. KeUnerin mukaan.

Joka noin kymmenen vuotta sit
ten käväisi vaikka vain pikimältään 
Englannin pääkaupungissa, tiesi ko
tonaan kertoa ainakin äärettömästä 
liikkeestä tuossa suuressa kaupun
gissa, hämmästyttävistä reklaameista 
ja pelastusarmeijasta, sillä kaikista 
Lontoon herättämistä ihmeellisistä ja 
vaihtelevista vaikutuksista, palasivat 
nämät kolme seikkaa aina ja  kaik
kialla takasin ja  painuivat ikäänkuin 
rautakirjaimin piirrettyinä muistiin. 
Kun rautatieltä ajoi suljetuissa vau
nuissa ravintolaan, ikävöiden virkis
tävää pesua tahi muuta ruumiin vah
vistusta, pysähtyivät ajoneuvot äkisti 
— pelastusarmeija vaelsi taajoissa 
riveissä katua pitkin: kun ajoi rai
tiovaunujen katolla puistoon, kajahti 
korvan hurja pauke ja vaskitorvien 
pärinä —  pelastusarmeija piti ko
kousta Oxfordtalin Regentstreetillä; 
kun rikkiväsyneenä myöhään yöllä 
laakeasi vuoteelleen ja  nautti ensi 
nnen virkistystä, häiritsivät unta ki- 
meät vihellykset ja  rumpujen pärry- 
tys —  pelastusarmeija palasi koko

uksestaan liehuvin lipuin ja kaiku
vin soitonsävelin. Pelastusarmeija 
oli kaiMualla, Cityssä, esikaupun
geissa. kaduilla, puistoissa.

Nyt on toisin. Tuo suunnaton 
liike ja  nuo tungettelevat reklaamit 
ovat samat kuin ennenkin; ne ovat 
välttämättömät Lontookäsitykselle, 
mutta pelastusarmeija ei enään kuulu 
Lontoon merkillisyyksiin. Sen kyllä 
löytää etsiessä, mutta se ei enään 
tunkeudu ihmisten huomioon. Niinpä 
tapahtui, että muuan \vieniläinen, 
vietettyään kahdeksan pitkää, kuu
maa päivää katselemalla maailman 
kaupungin „ merkillisyyksiä" kävi 
varsin hämmästyneen näköiseksi, kun 
häneltä kysäsin, mitä hän piti pelas
tusarmeijan niinsanotusta »sosiaali
sesta sivustasta". Pelastusarmeijasta 
oli hän tosin vuosia sitten lehdissä 
lukenut jotakin ja hän muisteli hä
märästi pelastusarmeijalaisten olevan 
naurettavaa uskonnollista lahkoa, 
jonkinlaisia kristillisiä fakiireja. Kun 
kerroin maamiehelleni, että kenraali 
Booth oli vuosia sitten kirjoittanut 
»Pimeimmässä Englannissa" (»In 
Darkest England") nimisen kirjan, 
missä hän vertaa rappeutuneen kym
menentuhannen viheliäisyyttä yläluok
kien kymmenentuhannen ylellisyyteen 
ja sen ohessa ilmaisi keinon, miten 
hän tätä viheliäisyyttä voisi vastus
taa, kun kerroin, että kenraali sai 
kin kokoon nuo toivomansa satatu
hatta puntaa *) verraten vähässä 
ajassa, joten hän todellakin kykeni 
toteuttamaan tuumansa lontoolaisten 
köyhien avustamisessa, pyysi hän 
minua uhraamaan hänelle päivän ja 
käymään hänen kerällään pelastus
armeijan »sosiaalisessa sivustassa." 
Kun puoliyön jälkeen erosimme toi
sistamme vakuutti hän minulle pe
lastusarmeijassa vietetyn päivän ol
leen huvittavimman hänen Lontoon 
päivistään, Koittelen tässä luoda 
esiin heikon kuvan siitä mitä siellä 
näimme ja kuulimme. '
■ M. ■

Kello yhdeksän ajoissa seisoimme 
eräällä inhoittavalla syrjäkadulla W lu- 
techapelissa **) ja soitimme yksiker
roksisen rumannäköisen talon kelloa. 
Eräs armeijan »upseeri" avasi meille 
oven ja esitti meidät toiselle, kor
keammalle »upseerille" joka oli »Ele- 
vaatorin" päällysmiehenä. Se oli 
nimittäin tämän laitoksen nimi. Ken
raali Booth pnhnu missä vaan käy 
laatuun, kuten raamattu, voimakasta 
kuvakieltä, hän esittää Lontoon kur
juutta ja  taisteluansa sitä vastaan 
niin kuvallisesti, että englantilaisten 
mielikuvitus joutuu liikkeelle ja  he
rättää hänen intoansa.

Lontoo on aaltoileva, myrskyinen 
ja armoton meri missä tuhansia ja 
kymmeniä tuhansia taistelee elämäs
tään. Hän ja hänen upseerinsa ovat 
merimiehiä, jotka aaltojen rajusti 
loiskiessa korjaavat hukkuvia pelas
tus venheeseensä ja toimittavat hei
dät- kuivalle maalle. Siksipä sano
taankin taloa, jossa koko yön suo
daan yösijaa ja joka valonsa kantta 
on laajoissa piireissä tuttu, »Valo
torniksi" ja  työhuonetta missä pa- 
raillaan olemme »Tehtäväksi" »Ele- 
vatoriksi" (kasvattajaksi), Ahtaanlai- 
sella, mutta sangen siistillä pihalla, 
pilkkoo tusinanverta repaleisia mie
hiä kaikista maanosista pnita pieniksi 
ja  sitovat ne tukkoihin Lontoon 
torille vietäviksi. Paitsi muutamia 
valkeita miehiä, jotka suuttuneina ja 
laiskoina toimittavat työnsä, näemme 
kaksi kiharatukkaista miestä Länsi 
Afrikan rannikoilta, sekä kiinalaisen 
ja australialaisen, jotka silminnähtä
västi suurella mielihyvällä toimitta
vat tehtävänsä; toinen neekereistä 
viheltelee varsin iloisesti muodissa 
olevaa katulaulua. Upseeri, joka on 
meidän seurassamme lausuu hänelle 
leikkisän sanan ja musta mies nau
raa, niin että suu ulottuu toisesta 
korvasta toiseen.

»Kaikkein näiden", selitti upseeri 
»täytyy hankkia ruokansa ja  yösi
jansa puiden pilkkomisella, muuta 
työtä he tuskin taitavat".

»Mistä he tulevat?" kysäisin.
»Sitä emme itsekään vielä tiedä", 

sanoi upseeri, »emme juuri sitä ky
sele, odotamme kunnes holhokkimme 
vapaaehtoisesti avaavat sydämensä 
ja kyselevät meiltä neuvoa".

»Mutta miten joutuvat nämät ih
miset Elevatoriinne?"

Se on sangen yksinkertaista. Ma
juri Simmons, joka on yövartion 
päällikkönä, lähettää keskiyöllä vä- 
kensä patrullipalvelukseen. Heidän

*) Noin 2,500,000 Suomen markkaa.
**) Köyhien kaupunginosa Lontoossa.

toimenaan on etsiä kaikilta kaduilta, 
nurkista, pihoilta ja  sopukoista apna- 
tarvitsevia ja  ohjata heitä »Valotor
niin", jos  he suostuvat seuraamaan 
ohjaajiaan. Yötalossa annetaan heille 
kuumaa vettä pesemistä ja  puhdista
mista varten, sillä nämät ihmiset tu
levat semmoisessa tilassa luoksemme 
—  no niin, lie peseytyvät ja pane
utuvat levolle. Aamulla heiltä ky
sytään, tahtovatko jäädä »Valotor
niin". Jos he suostuvat, joutuvat he 
»Elevatoriin missä saavat työtä lei
päänsä ja yösijaansa vastaan.

»Miten monta tämmöistä yömaja- 
taloa on pelastusarmeijalla."

»Nyt ainoastaan kymmenen, mutta 
toivomme aikaa myöden saavamme 
niitä vähintäin kaksi sen vertaa. 
Nykyjään voi kolmetuhatta henkeä 
saada yösijaa luonamme?"

„ Riittävätkö sitten varanne anta
maan kolmelle tuhannelle hengelle 
ilmaiseksi yösijaa ja leipää?"

»Ei suinkaan. Ainoastaan harvassa 
tapauksessa annamme ihmisille ilmai
seksi yösijaa; tavallinen hinta on 
penni rahista, kaksi meriruohoma- 
trassisesta vuoteesta, meriruohotyy- 
nyineen ja ameiikkalaisine verkapeit- 
teineen, neljä vuoteesta ja ruuasta 
(illallista ja aamiaista)",

»Teidän yösijanne eroorat siis nois
ta tavallisista joukkomajataloista siinä 
suhteessa, että ovat halvemmat ja 
puhtaammat?"

»Niin kyllä", sanoi upseeri hymyil
len, »vaikka olisi minulla tästä sei
kasta paljonkin sanottavaa. Oletteko 
koskaan nähneet Lontoon joukkovö- 
majataloja?"

” En“ - . .»No niin. käykääpäs ensin niitä 
katsomassa ja tulkaa sitten meidän 
„Shelters'iin; huomaattepa silloin jon
kin verran eroitnsta. Mutta meidän 
tehtävämme oi olekkaan kilpailla 
joukkoyömajatalojen kanssa ja tar
jota mukavuuksia pienestä hinnasta; 
meidän toimemme on kasvattaa luok
semme tulevia ihmisiä niin pitkälle, 
ettei heidän tarvitse turvautua taval
lisiin joukkoyömajataloihin eikä mei
dän »Sheltersiin".

»Mitenkä siinä toimitte?"
»Kuten jo  teille kerroin, kysyvät 

upseerimme aamulla jokaiselta vie- 
raalta. hnluttaako häntä ansaita itsel
leen puolinen tekemällä työtä työ
huoneissamme. Valitettavasti täytyy 
minun tunnustaa, että usein neljä
kymmentä henkeä menee tiehensä 
suvaitsematta antaa meille sanaakaan 
vastaukseksi; useimmat ovat jo  niin 
rappiolla, etteivät voi sietää työnaja- 
tustakaan. Mutta näiden neljänkym
menen joukossa jää kumminkin yksi 
seisomaan ja miettimään. Ja joka

kerran silmänräpäyksenkin verran em
pii, on jo  puolellemme voitettu."

»Mutta ettehän voi antaa kaikkein 
näideu ihmisten aina pilkkoa puita!"

' »Emme suinkaan. Ettekö tahdo 
seurata minua työhuoneeseemme?"

Täällä työskentelevät ihmiset näyt
tävät perin toisenlaisilta kuin puun- 
hakkaajat pihalla. He ovat kunnol
lisissa vaatteissa ja katsovat ihmistä 
suoman silmiin. Useimmat tekevät 
puutöitä. Nuori, vahvarakenteinen 
nuorukainen, joka juuri puhuttelee 
vanhempaa miestä herättää huonolla 
englanninkielellään huomiotani, up
seeri huomaa sen ja sanoo hänen ole
van saksalaisen.

»Saanko kenties lausua hänelle pari 
sanaa?"

»Niin monta kuin tahdotte; mutta 
sallikaa minun poistua muutamiksi 
minuuteiksi; minun on muuan tiedon
anto vietävä osastonpäällikölle. “

Olimme varsin tyytyväiset saades
samme rauhassa puhutella saksalaista 
ja  aloimme paikalla kuulustella nuo
rukaista. Hän naurahti iloisesti kun 
kuuli saksaa puhuttaviin ja kertoi 
meille yksinkertaisen historiansa. Hän 
oli Hanausta kotoisin, hänen isällään 
oli yhdeksän lasta ja ammatiltaan oli 
hän taidepuuseppä. Kotona kerrot
tiin kummia siitä, miten hyvästi Lon
toossa maksetaan taidepuusepälle ja 
silloin säästi hän rahaa kunnes taisi 
maksaa matkansa Lontooseen; muus
sa hän kyllä siellä suoriutuisi. No 
niin, nälkää ja kurjuutta hän yllin 
kyllin sai osakseen, mutta ei työtä. 
Neljäntenä yönä löysivät hänet pelas- 
tusarmeijan upseerit nälkäisenä ja 
viluisena eräässä Itärajan jättiläis- 
aseman nurkassa ja  veivät tuon puo
leksi nälkäunkuolleen nuorukaisen »Va
lotorniin", josta hän sitten muutettiin 
»Kasvattajaan?, siellä oli hän työs
kennellyt useamman viikon ajan.

»Oletteko tyytyväinen täällä?" ky- 
syin.

»Pahasti tukisin, ellen olisi tyyty
väinen. Sieluni on pelastettu — .“

»Kunlksinpas, maamies, jättäkää sie
lunne tällä kertaa lauhaan, sillä ette 
puhu pelastusarmeijan upseerille et
tekä englantilaisellekaan. Sanokaa, 
mitenkä teidän täällä luistaa, mutta 
puhukaa totta".

»Niin, enpä kumminkaan aina 
tahtoisi tänne jäädä. Vuode ei ole 
niinkään huono, moka monasti varsin 
hyvä, parempaa, kuin mitä vanhem- 
paini ja mestarini luona sain. Mutta 
nämä seuralaiseni ovat perin inhoit- 
tavat. meitä on liian monta maata 
käydessämme ja  työkin on liian keh
noa minulle. Minä olen taidepnn- 
seppä ja täällä täytyy minun toimit
taa korkeimpia puusepän töitä.

. »Miksi ette puhu tästä päällys- 
miehelle?"

Saksalainen näytti hämmentyneeltä, 
sillä upseeri pedasi samassa luok
semme.
x »Mitä pidätte maamiehestänne?"

Kysymys oli niin avonainen ja 
suora, etten vitkastellut puhua hä
nelle asian oikeata laitaa. Hän ei 
näyttänyt vähintäkään suuttuneelta, 
vaan pyysi meitä ensin katsomaan 
muita töitä, ettemme tarpeettomasti 
pidentäisi käyntiämme keskeytyksillä; 
hän kyllä sitten antaisi meille vas
tauksen. (Jatk.).

Elävänä haudattu. Muuan muu
rari Gent kaupungissa Belgiassa sai 
äskettäin toimekseeu avata hauta- 
holvin kirkkomaalla. Häntä koh
tasi kauhistuttava näky; kiinnimuu- 
ratun oven luota johtavilla portailla 
makasi nuoren naisen ruumis ava
tun ruumisarkun vieressä. Otaksu
taan naisen alleen valekuolleen, he
ränneen arkussa ja  epätoivoisilla 
ponnistuksilla saaneen kannen irti. 
Lääkärintutkimus todisti annetto- 
nian kuolleen nälkään.

Italian ministeripula syntyi kn- 
ten tiedetään hallituksen haparoi
vista selityksistä, jotka koskevat 
työmieskamarin hajaantumista ja 
uudelleen muodostamista Genuassa.

Muutamia kuukausia sitten ha
joitti prefekti mainitun työmieska- 
marin. Sitä vastaan panivat kaikki 
kaupungin työmiehet vastalauseen 
jättämällä yleisesti työnsä. Asia kävi 
niin uhkaavaksi, että hallitus antoi 
tasavaltaisen edusmiehen Mezzaun 
tehtäväksi ryhtyä kesknstelnihin lak
kolaisten kanssa. Keskustelujen tu
loksena oli, että työmieskamari —  
jonkinlainen työpörssi —  avattiin 
jälleen. Työmiehet viettivät voit
tonsa suurella kokouksella.

Nyt oli oikeuston vuoro panna 
vastalause, vanhoillaan olijat nuk- 
telivat hallitusta heikkoudesta ja  
vaativat siltä selitystä parlamen
tissa,

Saranon vastaus oli hapuileva. 
Hän moitti prefektiä, mutta oli sa
massa yhtä mieltä hänen kanssaan. 
Hän koitti mahdottomia: puolustaa 
työmiespörssin sekä sulkemista että 
nndelleen avaamista. Hänen kukois
tuksensa oli puolinaisuuden palkka.

Arvoisa asiamiehiäm- 
me keholtamme tilittä
mään tilauksensa mah
dollisimman pian.

Kiveiäisvesitehdas

Sanitas.

T eh d as ja  kon ttori  
L a p in m a in  8,

Helsinki.

Iltama
Huomenna smmnntaina kl. 8 j. iip.
Yrjönkatu 21. Raittius

yhdistys „Balderitt“ 
huoneostossa. 
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koko maailmassa aina toiset ihmiset, ne, jotka uskovat tai
vaalliseen ihmispoikaan, tulevat valtakunnan pojiksi, toiset 
taas, jotka eivät häneen usko, hukkuvat. Sen hengen Isä, 
joka on ihmisessä, on vaan niiden Isä, jotka tunnustavat 
itsensä hänen pojikseen. Ja sentähden hänelle ovat ole
massa vaan ne, jotka ovat säilyttäneet itsessään sen, minkä 
hän on heille antanut.

Sen jälkeen alkoi Jeesus opettaa kansalle, mitä Juma
lan valtakunta on, ja  hän selitti sen vertausten avulla.

Hän sanoi: Isä, henki, kylvää maailmassa ymmärryk
sen elämää, niinkuin isäntä kylvää siemeniä peltoonsa. Hän 
kylvää yli koko pellon, ottamatta selkoa siitä mikä jyvä  
minnekin putoaa. Ja niinpä muutamat siemenet joutuvat 
tielle, josta linnut nokkivat ne suuhunsa. Muutamat taas 
joutuvat kivistöön, ja  vaikka ne kivistössä itävätkin, niin 
ne kuihtuvat, sillä ei ole mihin juurtua. Muutamat vielä 
putoavat orjantappuroihin, orastuvat, mutta orjantappurat 
tukahuttavat ne, eikä synny tähkäpäätä. Muutamat sitten 
putoovat hyvään maahan, orastuvat, menevät tähkälle ja  kyp
syvät, ja  niistä mikä antaa sadannen, mikä kuudennenkym- 
menennen, mikä kolmannenkymmenennen jyvän.

Niinpä ei siis Jumalan valtakunta ole sellainen kuin 
te luulette, että Jumala mnka on tuleva hallitsemaan teidän 
ylitsenne. Jumala on ainoastaan kylvänyt hengen, ja  Ju
malan valtakunta on oleva niissä, jotka sitä säilyttävät.

Jumala ei hallitse ihmisiä, vaan isännän tavalla viskaa 
siemenet maahan ajattelematta itse niitä. Omin päin sie
menet turpoavat, idäntyvät, menevät oraalle, korrelle, tähälle 
ja  hedelmöittyvät. Ja vasta niiden kypsyessä lähettää isäntä 
sirppimiehet elonleikkuulle. Niin on Jumalakin antanut poi
kansa — hengen —  maailmalle ja  henki kasvaa maailmassa 
itsestään, ja  hengen lapset muodostavat Jumalan valta
kunnan.

Ikäänkuin leipoja, pantuaan hapatuksen korvoon ja 
sekoitettuaan taikinaan, ei enää sotke taikinaa, vaan antaa 
sen itseksensä hapata ja  nousta. Niinkanan kuin ihmiset

Evankeliumi, S. —  17 —

Kertokaa hänelle mimmoista Jumalan valtakuntaa minä il
moitan. Ennustuksissa on sanottu, että kun Jumalan valta
kunta tulee, niin kaikki ihmiset tulevat autuaiksi. Sanokaa 
siis Johannekselle, että ilmoittamani Jumalan valtakunta on 
semmoinen, että kerjäläiset ovat autuaat, ja  että jokainen, 
joka ymmärtää minua, tulee autuaaksi.

Ja päästettyään Johanneksen oppilaat takasin Jeesns 
alkoi pahna kansalle siitä, mimmoista Jomalan valtakuntaa 
Johannes ilmoitti. Hän sanoi: kun menitte kastattamaan 
itseänne Johanneksen luo korpeen, niin mitä menitte katso
maan? Oikeauskoiset laintuntijatkin siellä kävivät, ymmär
tämättä kuitenkaan mitä Johannes puhui. Ja he pitivät 
häntä mitättömänä. Tämä ihmisrotu —  oikeauskoiset lain
tuntijat, pitävät totuutena vaan sitä, mitä itse ovat keksi
neet ja  toisiltansa kuulleet, ja sitä lakia, jonka itse ovat 
säätäneet; mutta mitä Johannes puhui ja  mitä minä puhun, 
sitä he eivät ota korviinsa eivätkä ymmärrä. Kaikesta mitä 
Johannes on opettanut he ymmärsivät vaan sen, että hän 
paastoaa korvessa, ja  sanovat: hänessä on perkele. Siitä 
taas, mitä minä opetan, he ymmärtävät vaan, että minä en 
paastoa, ja  sanovat: hän syö ja  ju o  veronkantajain ja  irs- 
tailijain kanssa, on näiden ystävä. He ovat kuin lapset 
kadulla, jotka lörpöttävät keskenään ja  ihmettelevät, ettei 
kukaan heitä kuule. Ja heidän viisautensa näkyy heidän 
töistänsä. Jos aikomuksenne oli mennä katsomaan kome
aan pukuun puettua ihmistä, niin täällähän niitä asuu palat
seissa. Mitä siellä siis oli näkemistä? Te luulette käyneenne 
siksi, että Johannes oli samallainen kuin muutkin profee
tat? Älkää luulko sitä. Johannes ei ollut semmoinen kuin 
muut. Suurempi hän oli kaikkia muita. Nämä ennustivat 
mitä saattaa tapahtua. Mutta hän ilmoitti ihmisille sen, 
mikä on: että Jumalan valtakunta on ollut ja  on maan 
päällä. Minä sanon teille: ei ole syntynyt ihmistä, Johan
nesta suurempaa. Hän on ilmoittanut Jumalan valtakunnan 
maan päällä ja  sentähden hän on ylempänä kaikkia. Laki 
ja  profeetat —  se kaikki on ollut tarpeen ennen Johan-
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myöntää Meikki-, Elinkorko-, Eläke-ja Myötäjäis-vakuu
tuksia huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Yakira- 
tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien jälkeen.

Johtokaata.

Vakuuta
I Henki ja  Omaisuus |

§>kandiassa
(toimii Suomessa vuodesta 1856).

jfs ia m ie h id  k a ih is s a  m a a m m e  k a u p u n g e is s a .
PSOusioim isto :

Schildt & Hallberg
Helsinki.

Holmström & Svensson
myyrät alituisesta varastostaan:

l:a kivihiiliä, valukoksia js takomohiiliä 
halvimmalla.

Telef. 29 94 — 32 03.

0. J. W i b e r g i n
Paperikauppa

Aleksanterini:. 15. (Haarakauppa P. Es
planadikatu 23.

Valokuva- albumeja, 
Näköala-kortteja ja-album. Halvalla.

peltojen, 
3(ronometerieti

ynnä hienompien

prSsisiooni 
koneitten 

KORJAUS VERSTAA
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tarkisteltuja

Seinä- ja Taskukelloja
Kellonperiä y. m.

C. U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skilnaden

Telef. 37 12.

Teosoofioei)
kirjasto

\J<idei)n>aai)fsatu 25.
Avoinna tiistaisin ja  lauvantaisin 

k:lo l/a 7—8 j. pp.

i, BoaleeardinkatK i.
Sisäänkäytävä portista.

Siellä ostatte halvimmin koristei
tanne, pitsitylleji ja  brodyyrityllejä, 
hansikkaita, silkkinauhoja, verhoja, 
silkkikankaita, kartonkeja, villakan
kaita, pitsejä, shiffonkeja y. m.

i, BoaleoardinkatH 1.
Sisäänkäytävä portista.

L o p i p t L
Koko varasto  25 °/«alen

nuksella.
jäatvina Ueckman»

Mikonkatu n:o 13.

P a l k i t t u j a .

Husqvarnan Teräs-Ompelukoneita

ffreja Triumfi
Polkupyöriä.

Husqvarnan pääasioimistossa 
Centraalipasaasissa.

Telef. 1847.

V ie lä  o n  tila isu u s sa a d a

UUSI AIKA
v u o d e n  a l u s t a .

Asiam iehet, ah keroikaa tilauksia  saadaksenne, 
lev ittäk ää  lehteä, toim ikaa au ttavasti lehden hy
väksi. Kunnioittaen Uuden Ajan kon ttori

Huom.!

jo tk a  ovat va lm istetu t

hienosta Graniitista
uskom attom an halpoihin 
hintoihin

l  T. K a k o i n  luona,
Lapinlahdenkatu 25.

tienrik Ekbonfln
m
Fabianinkatu  28 .

Jo s s a  valmistetaan kaikkia 
ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, R e so o ri- 
madrassia j. n. e.

Kansanvakuutus.
Oastaan-otettuani asiamiestoimen uutta vakuu
tusmuotoa varten, jonka vakuutusyhtiö ja la va  
on perustanut

Kansanvakuutus
ilm an  lä ä k ä rin ta rk a stu sta

saan ilmoittaa, että olen tavattavissa „tluden 
£jan“ huoneustossa, Fabianin- ja Stelä jttaka- 
siininkadun kulmassa k:lo 12—2 ja 6— 8 arki
päivinä, asioissa jotka koskevat tätä uutta va-
ktratasmnotoa. JEAN BOLDT.

H. Tuupaiset) 
JaUsioeliiise

fredri^in^atu 45. Tel. 25 99.
Alituinen runsas ja  hyvin lajiteltu varasto naisten, miesten 

ja  lasten jalkineita sekä kalossia. Hinnat kohtuulliset, työ taattua. 
Tilaukset suoritetaan joutuin. Varastossa löytyy sekä koti- että 
ulkomaalaisia jalkineita useaa eri lajia. Suutariliikkeen yhteydessä 
on nahkakauppa.

H. TU U P A IN E N . 45 Fredrikinkatu 45.

^Utuinen varasto

Taulunraamia,
Akkunalistoja,

Peilejä y. m., y. m.
halvalla k u ltaa ja

Kär/undilla,
/3; jfintinkatu /3.

Uuden Ajan
Tilauksia Kuopiossa ote

taan vastaan:
Kaii$4lliskMpa$$a.
ti. Keijosen kannassa.
Konna E. Partasen Inona. $a- 

vonlinnankatH 2$, ja
Konna K* Sanofaisen Inona Ko* 

bertinkatn $.

Maaningalla:
Kannnias taneli Karknsen kau

patta ja sinukanpassa K a r l*  
tnla ssa.

»»Uuden 6jan“  
konttori Jabianink. 
13 (Stel jKakasii- 
ninkadnn kulmassa) 
telefooni 3430.

jtvoinna joka arki
päivä kt. 6 -8  itatta.

. . U U P E N  A J A N ”
tilauksia otetaan vastaan

= = = = ^ ^ ^ =  jokaisessa maamme postitoimistossa ja asiamiestemme luona. TT**
Helsingissä otetaan tilauksia ̂ vastaan, paitsi lehden konttorissa, Laurentin Sanomalehtimyymälässä, Pasaassissa.~ H. Tuupaisen jal- 

kineliikkeessä,*Fredrikinkatu N:o 45, Kr. Raution Jalkineliikkeessä Kallion 3  linja N:o l. Räätäli J. V. Vilenius’en] luona Vladimirink. 52.
Huom.! Tampereella otetaan tilauksia vastaan Herra E. Lyytikäisen] kirjakaupassa. Vaasassa^ HerraJ K. Montinin kiijakaupassaj 

Porissa HerratGnst. Ronelius’en kiijakaupassa. Pietarissa Herra I. Palmgrenin kirjakaupassa Iso Tallik. 8.
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nesta. Mutta Johanneksesta alkaen ja  nyt tällä hetkellä 
ilmoitetaan, että Jumalan valtakunta on maan päällä, ja  
että joka voimiansa ponnistaa, se tulee tähän valtakuntaan.

Ja Jeesuksen luo tuli oikeauskoisia kysymään, milloin 
ja  miten Jumalan valtakunta tulee? Ja hän vastasi heille: 
se Jumalan valtakunta, jota  minä julistan, ei ole sama kuin 
se, jota profeetat ovat ennen ennustaneet. Nämä sanoivat 
Jumalan tulevan erityisten näkyvien ilmiöiden mukana, 
matta minä, puhun semmoisesta Jumalan valtakunnasta, 
jonka tuloa ei voi nähdä silmin. Ja jos  teille sanotaan: 
nyt se tnlee tai on tuleva, tai tässä se nyt on tai tuolla, 
älkäät uskoko. Jumalan valtakunta ei ole ajassa eikä mis
sään paikassa. Se on kuin salama, sekä siellä, täällä että 
kaikkialla. Eikä siihen nähden ole aikaa tai paikkaa, sillä 
Jumalan valtakunta, se, jota  minä julistan, on teidän si- 
sässänne.

Tämän jä.keen tuli eräs oikeauskoinen heprealaisten 
päämiehistä, Nikodeemus, yöllä Jeesuksen luo ja  sanoi: sinä 
et käske sabattia pitää, etkä puhtautta noudattaa, et käske 
uhraamaan, paastoomaan, kirkon sinä teet mitättömäksi, 
Jumalan sanot hengeksi ja  Jomalan valtakunnan olevan 
sisässämme. Mikä siis on tämä Jumalan valtakunta?

Ja Jeesus vastasi hänelle: ymmärrä sinä, että jos  ih
minen on siinnyt taivaasta, niin hänessä täytyy olla tai
vaallista.

Nikodeemus ei tätä ymmärtänyt ja  sanoi: kuinka voi 
ihminen, jos  hän on siinnyt isän lihasta ja  vanhentunut, taas 
mennä äitinsä kohtuun ja  uudestaan siitä.

Ja Jeesus vastasi hänelle: ymmärrä, mitä minä sanon: 
minä sanon, että ihminen on paitsi lihaa myöskin hengen 
siittämä, siis on jokainen ihminen siinnyt sekä lihasta että 
hengestä, ja  sentähden hänessä voi olla Jumalan valtakuntaa. 
Lihasta on liha. Lihasta ei voi syntyä henki; ainoastaan 
hengestä voi syntyä henki. Henki on se, mikä elää sinussa, 
ja  elää vapaasti ja  jäijellisesti; se, jonka alkua ja  päätä et 
sinä tunne, ja  jota  itsessään tuntee jokainen ihminen. Miksi

siis ihmettelet, kun minä sanoin, että meidän täytyy olla 
siitetyt taivaasta?

Nikodeemus sanoi: en usko sittenkään, että se niin olisi.
Silloin sanoi Jeesus hänelle: mikä opettaja sinä olet, 

ellet tätä ymmärrä! Ymmärrähän, etten minä mitään ongel
moita selittele sinulle, vaan ainoastaan mitä kaikki tie
dämme, vakuutan sitä, mitä jokainen näemme. Kuinka ai- 
jo t  ymmärtää sitä, mikä on taivaassa, ellet ymmärrä sitä, 
mikä on maassa, sinussa itsessäsi?

Eihän taivaassa ole kukaan ollut, on ainoastaan maan 
päällä ihminen, joka on taivaasta tullut ja  itse on taivaalli
nen. Tätäpä taivaan poikaa ihmisessä onkin ylennettävä, 
että jokainen uskoisi siihen eikä hukkuisi; vaan saisi tai
vaallisen elämän. Eihän jnmala ole antanut ihmisille poi
kaansa —  samallaista kuin hän —  ihmisten kukistumiseksi, 
vaan heidän onnekseen. Hän on sen antanut, että jokainen 
uskoisi siihen eikä hukkuisi, vaan omistaisi iankaikkisen 
elämän. Eihän ole jumala synnyttänyt poikaansa —  elä
mää —  ihmisten maailmaan hukuttaakseen tämän ihmis
maailman, vaan hän on synnyttänyt poikansa — elämän —  
että ihmismaailma eläisi siitä.

Joka siihen perustaa elämänsä, hän ei kuole; mutta 
joka  ei siihen perusta elämäänsä, hän hukuttaa itse itsensä 
sillä, ettei perustunut siihen, mikä on elämä. Hajaannus 
(kuolema) juuri onkin siinä, että elämä tuli maailmaan, mutta 
ihmiset itse poistuvat elämästä.

Valo on ihmisten elämä, valo tuli maftilmaan, mutta 
ihmiset pitävät pimeyttä parempana, kuin valoa, eivätkä mene 
valoa kohden. Ja siis, joka  pahaa tekee, se ei mene valoa 
kohden, niin etteivät hänen tekonsa näy, ja  hän jääpi elä
mää vaille. Mutta joka  totuudessa elää, hän kulkee valoa 
kohden, niin että hänen tekonsa näkyvät, ja  hänellä on elämä 
ja  hän yhtyy Jumalaan.

E i Jumalan valtakunta ole käsitettävä niin kuin te sitä 
ajattelette, että muka kaikille ihmisille jonakin määräaikana 
ja  määräpaikassa tulee Jumalan valtakunta, vaan niin, että
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Jf:o 10.
Jffaaliskuun 9 p. 1901.

Toim isto ja  konttori:

Fabianinkatu 13. Tel. 3430 .
Avoinna k:lo 6—8.

T o im it ta ja t :
Pekka Ervast Jean Eoldt
Tavataan toimistossa k:lo 1— 2.

Tilaushinta:
7 i vk................................SmJc 4  55
V s ........................................ 2S 5
kuukaudelta ..............  „ —:38

Ilmoitushinta: 20 p. petiittiriviltä.
Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 

alennusta.
Irtonumero: 10 p.

Kapitalisti-renkaat
Amerikassa.

Kapitalistit osoittavat sosialistisen 
valtion välttämättömyyden.

Maanantaina rekisteröittiin United 
States Steel Corporation yhdistyksen 
säännöt Hudson-Couortryn kreivistö- 
virastossa New Jerseyn valtiossa.

Täten on Marganin ja Carne- 
gien aloittama terästehtailijoiden so
taisa lnttäytyminen saanut laillisen 
pätevyyden. Seuran varastoissa on 
terästä, rautaa, kuparia y. m. ja  se 
omistaa kaivoksia, kulkuneuvoja, 
tehtaita y. m.

New York Heraldin mukaan on 
seuran varsinainen pääoma yli 1,100 
miljoonaa dollaria*). Näiden yhdisty
neiden seurojen tulot olivat viime 
vuonna yli 100 miljoonaa dollaria.

Tämä on sumin rahayhdistys, mikä 
tähän asti on Amerikassa toiminut, 
ja  uusi rengas kykenee pitämään 
vallassaan koko amerikalaisen teräs- 
liikkeen halliten sitä täydellisellä 
itsevaltiuudella, jota vastoin kilpailu 
luultavasti tappaa pienemmät teräs- 
tehtaat. Teräsrengas voi silloin ot
taa pakkoveroa koko amerikalaiselta 
kansalta antamalla kaikille teräs
tuotteille niin korkeat hinnat kuin 
tuontitulli suinkin myöntää.

Carnegien entinen työnjohtaja, 
Frick, lienee tämän suuremmoisen 
renkaan johtaja, ja  sen toimet ovat 
jaetut kahteen osastoon, joista toi
nen valvoo raakaaineiden tuotta
mista ja toinen terästuotteiden val
mistusta.

Tämän renkaan syntyminen on 
nyt päättänyt työn, joka uuden vuo
sisadan kahdessa ensi kuukaudessa 
on täydellisesti mullistanut ameri
kalaisen teollisuuden ja todenperäi- 
sesti jättänyt kaikkien rikkauksien 
ja  tuotteiden valvonnan 6 biljoonan- 
omistajan käsiin (Amerikassa laske
taan 1,000 miljoonaa dollaria yh
deksi biljoonaksi, 1,000 miljoonan 
omistajaa kutsutaan siis biljoonan- 
omistajaksi). Nämä 6 miestä ovat 
Carnegie, Rockefeller, Morgan, Van- 
derbilt, Gould ja  Harriman.

He omistavat suurimman osan 
amerikalaisista hiilikaivoksista.

He omistavat kaikki hiilikaivok
siin johtavat rautatiet, ja  tästä seu
raa. että heillä on kaikki pienem
mätkin hiilikaivokset käsissään, vaik
ka eivät niitä omistakaan.

Heillä on kyllin rautakaivoksia 
masentaakseen kaikki rauta- ja  te
rästeollisuus kilpailijansa.

He omistavat kaikki suuret rauta- 
ja  terästehtaat, ja  pienemmät, jotka 
eivät ole heidän, ovat heistä riip
puvaiset, koska niiden täytyy ostaa 
heiltä raakaaineensa.

He omistavat koko maan yli le
vinneen rautatieverkon ja  Atlannin- 
merestä Tyyneenmeren rannikolle 
johtavasta kolmesta rautatiestä, 
omistavat he kaksi. Ovatpa vielä 
aikeissa pakoittaa kolmannenkin val
tansa alaiseksi.

He omistavat höyrylaiva reittejä 
molemmilla valtamerillä.

He omistavat kaikki amerikalai- 
set petroleumilähteet ja  tekivät muu
tamia vuosia sitten liiton venäläis
ten petroleumiyhdistysten kanssa, 
jonka mukaan maailman kauppa jaet
tiin tasan venäläisen ja  amerikalai
sen öljyn kesken.

He omistavat suuren osan Ame
rikan kulta-, hopea-, kupari- ja  lyijy- 
kaivoksista.

He omistavat raitiotiet ja  valais- 
tuslaitokset useissa amerikalaisissa 
kaupungeissa.

Ja sanoo amerikalainen The People 
—  Jumala yksintietää kuinka monta 
Yhdysvaltain senaattoria, kongres- 
sinjäsentä ja  kunnanedustajaa heillä 
on vallassaan, mutta varma enem
mistö heillä on.

The People kiijoittaa vielä:
Heistä, jotka pintapuolisesti tar

kastavat asiaa, näyttää tämä hir- 
veältä onnettomuudelta. Heistä näyt
tää se tietävän tasavallan kuolemaa 
ja  vapauden loppua. Ja niin onkin: 
vanhan tasavallan kuolema ja  van
han tutun vapauden loppu tämä on.

Mutta me sosiaalidemokraatit nä
emme asian aivan toisessa valossa. 
Jos se on vanhan vallan loppu, on 
se myöskin uuden alku. Renkaiden 
herraudesta kasvaa työväen tasa
valta ja  renkaiden järjestetystä teh- 
dasoijuudesta varttuu sosialismin 
jäljestetty tehdasvapaus.

Mitä todistuskeinoja on sosialis
min vastustajilla nyt sitä vastaan.

Meille sanotaan, että yksilön kil
pailuvapaus, tuo taisteluja toistensa 
hävittäminen rikkauden kilpajuok-

*) I dollari =  5 nukkaa.

sussa, on sosialismia parempi, ja 
että se juuri edistää kehitystä sekä 
kasvattaa yksilöitä.

Mutta kuka nyt uskaltaa käyttää 
näitä todistuskeinoja? Ja kellehän 
voidaan toteen näyttää niiden päte
vyys jos niitä käytettäisikin?

Kilpailu ou kuollut. Yhdistymi
nen on tulevaisuuden tunnussana. 
Kysytään nyt vaan: Tuleeko yhdis
tyminen olemaan vain muutamien 
harvoin yhdistyminen vai liittyykö 
siihen monta, jolloin yhdistyminen 
on monelle onneksi ja hyväksi?

Meille on kerrottu, että sosialis
mia on mahdoton Muuttaa ja  että 
jokaisen hallituksen on mahdoton 
toteuttaa ajatusta, joka tarkoittaa 
koko maan teollisuuden hoitamista.

Mutta tässähän on 6 miestä, jotka 
omistavat maan kaikki suuret teol
lisuuden haarat niitä valvoen eivät
kä kuitenkaan murru taakan pai
nosta. Päinvastoin nähdään, näitä 
tehtaita helpommin hoidettavan kuin 
niiden kuuluessa monelle eri yksi
tyis omistajalle.

Kuka uskaltaa väittää, ettei kan
sa voi tätä paremmin toimittaa, kun 
kerran yksityinen rengas kykenee 
siihen. Taikka kuka uskoo enää 
tuota vanhaa todistuskeiuoa?

Sillä luonnollisestihan kapitalistit 
johtavat ja hallitsevat kaikkea. Pal
katut työnjohtajat ja  pehtorit pa
nevat sen toimeen. Kapitalisti saat
taa kokonaan vetäytyä pois ylityk
sestä, mutta hänen siihen panemat 
raliausa antavat hänelle kuitenkin 
voittoa.

Sen vuoksi ei voida väittää ka
pitalistien työn olevan työn edisty
miselle välttämätöntä eikä kukaan 
sitä enää uskokaan.

Teollisuuden järjestyminen ja  yh
distyminen antaa kansalle mahdolli
suuden yhteiskuntana tulla sen kai
ken omistajaksi, mitä se omalla työl
lään on aikaan saanut.

Tämän näkee sosiaalidemokratia, 
ja  sosiaalidemokratia on ainoa puo
lue, joka ihmisyyden edustajana vas
tustaa voitonriemuisia renkaita ja 
sen tehtävä on kansan vaatimusten 
mukaan toimia niin, että suuret te- 
ollisuus-yhdistymiset joutuvat suo
rastaan valtion käsiin.

Helsingin Palvelija- 
taryhdistys

yhtyi viime kokouksessaan, seuraa- 
vaan lausuntoon:

Sen johdosta, että eräässä Pal- 
velijataryhdistyksen kokouksessa on 
ollut puhetta siitä, että palvelijain 
työaikaa pitäisi jonkin verran ly
hentää, on sanomalehdissä, varsin
kin Hufvudstadsbladetissa ollut lu
ettavana joukko enemmän tahi vä
hemmän epäedullisiä lausuntoja per- 
heenemäntien puolelta. Vaikka tämä 
ehdotus tuntuu sekä luonolliselta 
että tarpeen vaatimalta, näyttää se 
herättäneen suurempaa vastustusta 
kuin yhdistys on voinut otaksua. 
Ja tähän on kenties suurimmaksi 
osaksi syynä se, että ehdotus tuli 
taholta, jolta ei tähän asti ole to
tuttu kuulemaan minkäänlaista suo
ranaista esitystä. Emännät ovat 
tyytymättömiä siitä, että palvelijat- 
taret, jotka sivistyksessä ja  yhteis
kunnallisessa asemassa ovat alem
pana heitä, asettavat vaatimuksia, 
ja  asettuvat senvuoksi puolustavaan 
asemaan.

Kun naiskysymys pari vuosikym
mentä sitten syntyi, katsoivat miehet 
velvollisuudekseen vastustaa sivisty
neiden naisten kaikissa suhteissa 
oikeutettuja vaatimuksia ja  vasta 
ankaran taistelun jälkeen saivat he 
toivonsa täytetyksi. Silloin olitte 
te, sivistyneet emännät, sorrona- 
laiset. Mutta nyt, kun kanssa
sisarenne, jotka ammoisista ajoista 
asti ovat kuuluneet mykkien lei
riin, anovat sitä, mitä te aina olette 
omanneet, persoonallista vapautta, 
nyt tahdotte asettua samalle kan
nalle kuin miehet. Mutta emme
hän me tahdo kilpailijoiksenne, em
me tahdo tunkeutua oppisaleihin 
emmekä virkahuoneisiin, pyydämme 
vain pientä joutohetkeä kehittyäk- 
semme paremmiksi palvelijoiksi, it
sellemme sekä maallemme hyödyksi 
ja  iloksi.

Tämän joutohetken saavuttamista 
varten, tulee Palvelijataryhdistys 
työskentelemään tarmonsa takaa, 
sillä se on varmasti vakuutettu 
siitä, että tao suhteettoman pitkä 
työaika estää suurimmaksi osaksi 
palvelijatarten kehitystä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole 
tässä vastata kaikkiin arvoisien

emäntien moniin, erilaatuisiin kir
joituksiin. Mutta kun yhdistyksen 
tarkoituksena on lähimmässä tule
vaisuudessa perustaa oma lehti, koit
taa se siinä valaista tätä tärkeätä 
kysymystä ja  toivoo se tässä suh
teessa voivansa luottaa arvoisien 
emäntien ja  muiden asiaa harrasta
vien henkilöiden suosiolliseen avus
tukseen.

Professori Lombroso sanoi hiljak
koin ylioppilaille pitämässään luen
nossa, että sosialismi oli ainoa voima 
Italiassa, jolla on ylentävä ja  kas
vattava vaikutus kansaan. Se ku
kistaa militarismin, paheen ja yk
sinoikeuden mikroobit ja herättää 
kansassa oman arvon ja  itsepuolus
tuksen tuntoa.

Jaapanissa edistyy sosialismi jät- 
tiläisaskelin. Työmiehet organisee- 
rautuvat reippaasti kaikissa toimissa 
ja  piakkoin saadaan valtiollisessa 
elämässäkin heistä, kuulla. Heidän 
lehtensä painetaan latinalaisilla kir
jaimilla heidän omalla kielellään; 
mutta he käyttävät myöskin eng
lannin kieltä, joka pian aikaan 
alkaa käydä vaaralliseksi vanhalle 
jaapanin kielelle.

Whitewayn siirtola.
Kirj. Francis SedlaTc.

Kun on puhe siirtolasta, kuvastuu 
tavallisesti mieleemme mitä eriskum- 
maisimpia sosialistisen tulevaisuuden 
kuvia, jossa kaiken nykyisen surun 
sijaan on astunut yleisen onnellisuu
den tunne. Mutta koska yksilöiden 
surunaiheet vaihtelevat, toivoo tie
tysti jokainen semmoisia olosuhteita 
siirtolassa, jommoisia tarvitaan hä
nen yksityiselle onnelleen. Siihen 
katsoen, että useimmat ihmiset aset
tavat onnensa ehdoksi tavarain omis
tamisen eikä tyytyväistä mielentilaa, 
pettyvät he luonnollisesti, verrates
saan mielikuvituksensa siirtolaa to
della olevaan. Niinpä ehkä haus
kojen kotien asemesta löytävät alku
peräisiä mökkejä. Runsaitten varo
jen asemesta huomispäivää varten 
ainoastaan tämänpäiväisiä tarpeita. 
Vaiherikkaan ja  hupaisen elämän 
asemesta elämän, joka näyttää yk
sitoikkoiselta ja  tyhjältä.

Whitewayn siirtola on tuommoi
nen pettymyksen aihe monelle siellä 
— kävijälle. Ulkomuodoltaan se tar- 
joo sangen köyhän näön. Mitä! tuoko 
on siirtola, josta niin paljon puhu
taan? kysyy kävijän hämmästynyt 
katse, kun hän saapuu tienviereisen 
pienen kivirakennuksen luo. Ei mis
sään ilmene sitä erinomaisuutta, 
jonka pitäisi olla oikeuttamassa 
niitä lukuisia sanomalehtiartikke- 
leitä, joiden vaikutuksesta hän on 
lähtenyt tuolle ikävälle matkalle 
Cotswold mäille, paikalle, joka on 
800 jalkaa meren pinnan yläpuo
lena.

Talo johon kuuluu kaksi siirto
laisten rakentamaa lisärakennusta, 
on usein tyhjänä, kun asujaimet 
työskentelevät maapalstoinaan ison 
(21 acre’n) kentän toisessa päässä, 
josta niitä ei erota kentän keskellä 
kohoovan kummun takaa. Tahi ovat 
muuten saapuvina ne jäsenet, jotka 
sinä päivänä ovatottaneetpäiväUisesi 
keittääkseen. Ne ovat joko miehiä 
tai naisia; sUlä naisina, joiden luku
määrä on neljä tätä kirjoitettaessa, 
ei ole yksinoikeutta talouden hoi
toon. Itse asiassa he näkyvät mie
luummin vahtsevau ulkotyön kuin 
höyryisen kyökki-Umau.

Siirtolan asukkaat syövät sään
nöllisesti kaksi kertaa päivässä, k:lo 
10 ja  k:lo 5. Ateriaan kuuluu ko- 
tikasvuisia vihanneksia. Kaikki, jota 
ei voi kotona kasvattaa, on harvi
naisuus, jonka joku myötätuntoinen 
ystävä on vapaaehtoisesti lainoitta
nut. Niinpä tee, sokeri, kaurajau
hot, makeiset, vieläpä leipä, voi ja  
maito, ovat tilapäisiä ruokia vain, 
joiden olemassaolo tai olemattomuus 
muuten on yhdentekevä kaikille 
niille, joiden jalona pyrkimyksenä 
on itse elättää itsensä.

Siirtolaisten vaatteet hämmästyt
tävät vierasta muodittomuudellaan. 
Muoti on merkityksetön sana White- 
wayssa. Vaimot ovat lakanneet ole
masta paljaita vaatekaappeja. Ke
sällä käyvät pahain jaloinkin ja  pal
jain päin, ja  tukka riippuu vapaana 
selässä. Miehet taas käyttävät ke- 
säsin enimmäkseen lyhyitä polvihou
suja, muun ruumiin ollessa paljaana. 
Talvella jokainen pukeutuu sään mu

kaan, jos nim. sattuu olemaan vaat
teita ja  etenkin kenkiä. Sillä vä
listä niitä ei ole ja  silloin täytyy 
olla ilman.

Siirtolaisten lukumäärä on tähän 
saakka ollut läpimittaan 20. Hei
dän mukavuutensa kesällä ei vaadi 
paljon vaivaa, useimmat kun eivät 
pidä minään maata mustalaisten ta 
voin teltoissa tai taivasalla. Tal
vella heidän mukavuutensa vaatisi 
enemmän vaivaa, ellei itse asiassa 
siirtolaisten luku kauvan ennen tal
ven tuloa melkoisesti vähenisi.

Sillä saattaapi sanoa, että siirto
laiset ovat vaihtelevaa kansaa. Ih
misiä tulee ja  menee. He tulevat 
omasta tahdostaan ja  päätöksestään, 
ja  ne jotka eivät ole löytäneet etsi
määnsä mukavuutta, jättävät paik
kansa niin pian kuin joku parempi 
onni heille tarjoutuu. Kutka pysy
vät aina? Ne, jotka ovat tosissaan. 
Itseensä luottavia ihmisiä kymmen
kunta tai noin.

Kuvaileppa. Uusi tulokas ilmes
tyy. Häntä kohtaa niukat olosuh
teet ja  mitä yksinkertaisin ruoka. 
Mutta sen sijasta, että olisi kiitol
linen siitäkin, hän saattaa itsensä 
semmoiseen mielialaan, kuin jos siir
tolan väestö tekisi erityisiä vää
ryyttä häntä kohtaan, kun ei se elä 
ylellisyydessä. Hän kaipaa tupak
kaa, teetä, sokeria, lamppuja, öljyä, 
puita j. n. e. Luonnollista olisi, että 
hän menisi työhön ja  hankkisi tar
peensa itselleen. Eipä vaan! hän 
valittaa, ettei muut hanki hänelle 
mitä hän kaipaa, ja  asia päättyy 
hänen poislähtöönsä. Niinpä käy 
selville, että ainoastaan ne jäävät 
pysyviksi asukkaiksi, jotka eivät 
odottaneet löytävänsä mitään val
miiksi tehtyä heidän nautittavak- 
seen, vaan jotka tulivat sitä varten, 
että lakkaisivat olemasta taakkana 
toisille. Whiteway näet ei ole mi
kään työhuone työttömille eikä tyys
sija laiskureille, se on paikka, joka 
antaa ihmisille tilaisuuden hankkia 
elatuksensa viljelemällä niin paljon 
maata kuin he tarvitsevat tai tah
tovat.

Utopiain kirjoittajat (Morris esim.) 
luulevat, että ihmiset syöksyisivät 
vapaaseen maahan niinkuin petoeläi
met saaliin kimppuun, mutta miten 
on se kummallinen tosiseikka seli
tettävä, että naapuruston köyhäin 
raukkain joukossa ei ole edes niin 
monta (itse asiassa ei yhtäkään), 
kuin tarvittaisiin Whitewayn 42 
acre’n lapioviljeleroiseen? Ainoas
taan kuusi acre’a on tähän saakka 
muokattu, jäännös on uutten tulo
kasten käytettävänä. Maaperä on 
köyhää ja  kivistä, mutta se elättää 
miestään, jos hän luottaa lapioonsa 
enemmän kuin ulkonaiseen apuun. 
Veljesrakkaus alkaa kotona.

Yhteisviljelyksen aatteen ovat py
syväiset jäsenet hyljänneet. Siirto
laisten vaihteleva lukumäärä eri ai
koina on yhteistyölle haitaksi, jota 
vastoin yksityisten paistuin viljelys 
ei ainoastaan anna toimintavapautta 
yksilön mieliteoille, vaan on omansa 
herättämään vastuunalaisuuden tun
netta ja  työniloa, samalla kun se 
paremmin vastaa siirtolaisen tahtoa 
päästä olemasta toisten taakkana.

Unko tämä tahto sama kuin ylpeä 
koe vapautua kanssaihmisistä? Ei 
ole; se merkitsee vain, että siirto
lainen tahtoo tulla toimeen ilman 
toisten apua niin paljon kuin mah
dollista. Niinpä hän ennemmin ra
kentaa alkuperäisen majan kuin kau
niin mökin, jos jälkimäisen pystyt
täminen kysyisi monen hengen yh
teistyötä. Tietysti, jos ihmiset tar- 
joisivat apunsa vapaaehtoisesta rak
kaudesta, ei olisi mitään pahaa ot
taa vastaan heidän palveluksensa. 
Mutta onko niin asian laita? Ihmi
set myyvät nykyään apunsa, ja  kun 
kerran kieltäytyy ottamasta sem
moiseen osaa, on pakko pystyttää 
suoja itselleen kuinka vaan.

Lyhyesti sanottuna, jokainen joka 
vakavasti tahtoo vapautua olemasta 
taakkana toisille, saapi heittää kaikki 
ajatukset semmoisesta mukavuudes
ta, jota ei voi hankkia yksityisillä 
ponnistuksilla. Niinpä todellisen siir
tolaisen yhtenä pääominaisuutena on 
oleva Välinpitämättömyys Ruumiil
lisesta Hyvinvoinnista. Tämä on 
negatiivinen tunnusmerkki. Todelli
sen siirtolaisen positiivinen tunnus
merkki on Täydellisyyden Halu. 
Ellei tämä halu ole hänessä hereillä, 
ei hän saata tulla välinpitämättö
mäksi ruumiillisesta hyvinvoinnista.

Muistakaamme Kristuksen opin 
ydin: »tehkää toisille mitä tahdotte 
että toiset teille tekisivät", tai »etsi
kää ensin Jumalan valtakunta, ja 
kaikki muu teille annetaan" ja  te 
ymmärrätte mitä siirtolalla on yh
teistä uskonnollisten liikkeiden kans
sa. Vaikka) Whitewayn siirtola al- 
kuperäisesti perustettiin sitä varten,

että halullisilla ihmisillä olisi tilai
suutta turvata aineellinen toimeen
tulonsa, alkaa kumminkin uskonnol
linen puoli päästä voitolle. Edelli
nen tunnuslause »takaisin maalle" 
jotenkuten haihtuu yhäti laajene
vaan todellisen elämän ymmärryk
seen; ja  missä on todellisen elämän 
perusohjeet paremmin esitettynä kuin 
vuorisaarnassa?

Ei ihmettä, että vieras, joka kat
selee asioita aineelliselta kannalta, 
vähän kummastelee Whitewayn 
elämää. Sanomalehtimiehetkin, jo i
den pitäisi paremmin osata tunkea 
asiain ytimeen, useinkaan eivät näe 
siinämuuta kuin takaisin vaipumista 
raakalaiselämään. Me emme korjaile 
moitteita. Emme myös pyri olemaan 
uskonlevittäjiä. Mutta me esitämme 
mielipiteemme kelle hyvänsä, joka 
niitä kysyy. Ja me teemme sen 
väittelemällä niin vähän kuin mah
dollista.

»Miksi elän niinkuin elän? En 
suinkaan näytteeksi, vaan siksi ettei 
omatuntoni salli minun elää toisella 
lailla. Kaikki yritykset todistaa mi
nulle että minä itse asiassa luovun 
ihmiskunnan työteliäästä elämästä 
tai että ihmiskunnan kehitys ei voi 
johdattaa semmoiseen raakalaisuu- 
teen, jommoinen on minun elämäni 
Whitewayssa, lankeavat luonnostaan 
tyhjiin. Omantuntoni kanssa siitä 
on sovittava. Se pakottaa minua 
jatkamaan tähän suuntaan, ja  siinä 
sen väittelyn loppu. Tai voitteko 
muuten antaa minulle varmempaa 
opasta onneen? Sillä minä olen 
onnellinen".

On muistettava että Whitewayssa 
eläminen ei merkitse, että kaikilla 
on sama maailmankatsomus. Ei se 
edes merkitse, että ollenkaan omaa 
maailmankatsomuksen. Mutta vaikka 
siellä usein sattuu yhteen henkilöitä 
erilaisine mielipiteineen, niinkuin so
siaalidemokraatteja ja  anarkisteja, 
idealisteja ja  materialisteja, aistil
lisia ja puhtaita, kasvinsyöjiä ja  li
hansyöjiä j. n. e., herättää paikka 
tavalla tai toisella uudessa tulok
kaassa suvaitsevaisuutta muiden mie
lipiteille: tosiseikka, joka osottaa 
että missä vain ihmisiä yhtyy tasa- 
arvoisella pohjalla, siinä he luonnos
taan tulevat ensiksikin ihmisiksi, 
jotka koettavat elää ja  todella elä
vät keskenään rauhassa.

»Mutta kuinka voi ihmisiä aset
taa tasaarvoisuuden kannalle?" ky
syy vieras. Ei olekaan kysymys 
niiden asettamisesta tasaarvoiselle 
kannalle. Jokaisen pitää itse aset
tua sille kannalle! Ja tämän voi 
tehdä, kun itsensä tuntee samoin
kuin muutkin ihmiseksi vain: ei 
enemmän eikä vähemmän! Jos mei
dän tulee nimittää itseämme, olkoon 
sitte edes nimemme sama kaikille 
meistä: olemme ihmisiä! Ainoastaan 
unhottamalla kaikki mielipiteiden, 
toimien, kansallisuuden, jopa suku
puolenkin erilaisuudet asetumme to
dellakin tasaarvoiselle kannalle.

»Mutta ettekö kuole nälkään?" 
kysytte. Miksi ajatella nälkään kuo
lemista? Eikö varustaudu tulevai
suuden varalle kaikista paraiten si
ten, että tekee mitä on oikein ny
kyhetkellä? Oikeat syyt johtavat 
oikeihin seurauksiin. Niinpä minä 
niin kauvan kuin teen oikein tun
nen eläväni ikäänkuin mahtavan sii
ven suojassa. »Oi te vähäuskoiset 
—  totisesti sanon teille, jos teillä 
olisi usko kuin sinapinsiemen, sa
noisitte tälle vuorelle siirry täältä 
tuonne, ja  se siirtyy; eikä mikään 
olisi teille mahdoton". (Matt. ev. 
XVH, 20— 22).

Entä nämä Jeesuksen sanat: »Ken 
elää ja  uskoo minuun, ei hän kos
kaan kuole" (Joh.' ev. XI, 26)? 
Selitättekö, että ne vain viittaavat 
ihmisen elämään teoloogien ole
mattomassa taivaassa? Ystäväni, 
minä tiedän paremmin.

Oi kuinka tietämättömät olemme 
keräämättömistä kyvyistämme.

(The New Order).

Lontoo, maalisk. 4  p. Morning- 
leader ilmoittaa, että Marimi on 
keksinyt uuden räjähdysaineen, joka 
on vielä paljoa voimakkaampaa kuin 
tähänastiset räjähdysaineet. Kanan
munan kokoinen pala tätä ainetta 
riittää räjäyttämään panssarilaivan 
upoksiin.

Ruumiin rangaistus. Sen johdosta 
ettfi näinä päivinä oli kuhinat 40 
vuotta orjuuden lakkauttamisesta Ve
näjällä, lao »Juriditsheekaja Gaseta" 
historiallisen silmäyksen kysymykseen 
talonpoikain ruumiillisesta rangaistuk
sesta. Periaatteessa valtakunnanneu
vosto on jo  aikoja sitten tunnustanut 
nämä rangaistukset val»ingr»IKmk<ri ja

jätti ne v. 1863 voimaan vastaiseksi, 
kunnes saataisiin valmiiksi riittävä 
määrä vankiloita. V. 1889 oli sama 
kysymys uudestaan valtakunnnaneuvos- 
ton käsiteltävänä ja neuvosto pysyi 
entisessä käsityksessään ruumiillisten 
rangaistusten vahingollisuudesta. Vit
sat jätettiin kuitenkin joksikin aikaa 
käytäntöön sillä perusteella, että vielä 
löytyi sukupolvi, joka lapsesta pitäen 
tottuneena orjuuden aikuiseen raakaan 
kohteluun ei pitänyt ruumiillista ran
gaistusta itselleen alentavaisena. Nyt 
on tämä polvi osaksi muuttanut ma
nalan majoille, osaksi käynyt 60 vuo
tiaiksi ukoiksi, jotka laki vapauttaa 
ruumiillisesta rangaistuksesta. »Eikö 
jo  olisi aika", huudahtaa lehti, »lak
kauttaa tämä väliaikainen toimenpide, 
jota kaikki, ruhtinas Meshjerskia lu
kuunottamatta, 40 vuoden kuluessa 
eivät ainoastaan ole pitäneet vallan 
hyödyttömänä, vaan vieläpä vahingol- 
lisenakin".

Björnstjerne Björnson ja  rauhan 
asia. G. H. T:n Pariisin kirjeen
vaihtaja, joka on käynyt Björnstjer
ne Björnsonin luona Pariisissa, kir
joittaa norjalaisen runoilijan suun
nitte] evän suurta kansainvälistä 
Revy’tä rauhanbarrastuksen hen
keen. Tämä aikakauskirja ilmes
tyisi yhtaikaa Pariisissa, Berliinissä 
ja Lontoossa, ranskan- saksan ja 
englanninkielellä. Hänen tarkoituk
sensa on, että aikakauskirja käsit
telisi kuten muutkin aikakauskirjat 
erilaatuisia aineita, mutta taistelisi 
etupäässä rauhanaatteen puolesta ja 
nykyään vallalla olevaa sotamoraa
lia vastaan. Sen ohessa koittaisi 
se tuoda esille pienten valtioiden 
kulttuurimerkitystä ja  ajaa heidän 
asiatansa.

Guy de 
M aupassanfin

kirjassa »Sur L ’eau“ luetaan seuraava 
lausunto sodasta:

Kun vaan ajattelenkin sanaa sota, 
valtaa minut kauhu, niinkuin minulle 
puhuttaisiin noituudesta, inkvisitsio- 
nista, jostain kaukaisesta, hyljätystä, 
riettaasta, hirviömäisestä, luonnon
vastaisesta.

Puhuessamme ihmissyöjistä, hymyi
lemme me ylpeästi ja  julistamme 
ylemmyyttämme noihin raakalaisiin 
nähden. Kutka ovat raakalaisia, oi
keita raakalaisia? Nekö, jotka tais
televat syödäkseen voittajansa, vaiko 
ne, jotka taistelevat tappaaksensa, ei 
minkään muun tähden kuin tappaak
sensa?

Pienet linjasotamiehet, jotka juok
sevat tuolla alhaalla, ovat tuomitut 
kuolemaan, niinkuin lammaslauma, 
jota teurastaja ajaa tiellä. He ovat 
kaatuvat kentällä, pää miekan halkai
semana, rinta kuulan lävistämänä; ja 
he ovat nuoria miehiä, jotka voisivat 
tehdä työtä, tuottaa ja olla hyödyl
lisiä. Heidän isänsä ovat vanhoja ja 
köyhiä; ja  äitinsä, jotka kaksikym
mentä vuotta heitä ovat rakastaneet, 
jumaloinneet kuten jumaloivat äidit, 
saavat puolen vuoden tai vuoden pe
rästä ehkä kuulla, että poikansa, lap
sensa, aikuinen lapsensa, kasvatettuna 
niin suurella vaivalla, niin paljolla 
rahalla ja  niin syvällä rakkaudella, 
on heitetty kuoppaan kuin yliajettu 
koira, kanuunan kuulan raadeltua ruu
miinsa, tultuaan survotuksi, murska
tuksi hevosväen sotkettua hänet yh
deksi velliksi. Miksi on tapettu hä
nen poikansa, hänen kaunis poikansa, 
hänen ainoa toivonsa, hänen ylpey
tensä, hänen elämänsä? Hän ei tiedä. 
Niin, miksi?

Sota? . . . tapella! . .  . murhata! . .. 
teurastaa ihmisiä!. . .  Ja meillä on 
vielä, meidän aikanamme, sivilisat- 
sioninamme, laajalti levinneine tie- 
teinemme ja korkeine filosofioinemme, 
jonka luullaan päässeen ihmisluonnon 
perille, kouluja, joissa dpetetaan tap
pamaan, tappamaan hyvin pitkältä, 
varmuudella, monta samalla aikaa, 
tappamaan viattomia ihmisraukkoja, 
perheellisiä ja perheettömiä.

Ah, me elämme yhä vaan vanho
jen, unhoittavien tapojen, rikollisten 
ennakkoluulojen ja barbaaristen esi- 
isiemme raakojen käsitysten tohvelin 
alla, sillä me olemme eläimiä, me py
symme eläiminä, joita instinktit val
litsevat ja joita mikään ei muuta.

Eikö ole naurettu kaikelle muulle 
kuin Victor Hugo’lle, joka on nosta
nut tuon suuren vapautuksen ja to
tuuden huudon?

»Meidän päivinämme voimaa kut
sutaan väkivallaksi ja  aletaan arvos
tella; sotaa vastaan on nostettu kan
ne. Sivilisatsioni, ihmissuvun syyt- 
töksen kannattamana panee toimeen 
oikeudenkäynnin, vetää esiin kaikki 
tyyni valloittajien ja  sotapäälliköiden

Täten suositetaan 
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rikosaslatiijat Siitä ovat kansat 
käsittävät, «ttä ilkityön suurentami
nen ei voi olla sen pienentäminen; 
että jos tappaa on rikos, niin tappaa 
paljon ei suinkaan voi olla lievempää; 
että jos varastaa on häpeä, niin ryös
täminen ei voi olla kunnia.

«Oi, julistakaamme näitä absoluu- 
tisia totuuksia!”

Turhaa kiivastelua, runoilijan suut
tumusta. Sotaa kunnioitetaan enem
män kuin ennen.

Eräs verraton taiteilija siinä suh
teessa, teurastaja-nero, herra de Molt- 
ke, vastasi kerran eräälle, joka tuli 
hänen kanssaan keskustelemaan rauhas
ta, seuraavat eriskummalliset sanat:

«Sota on pyhä, jumalallinen laitos; 
se on maailman pyhitetty laki; se 
sisältää ihmisen kaikki suuret, ylevät 
tunteet: kunnian, voitonpyytämättO- 
myyden, voiman, urhokkuuden ja 
sanalla sanoen pidättää heitä lankee- 
masta inhoittavimpaan materialismiin. “

Niin muodoin: yhtyä neljä sataa 
tuhatta suuriksi joukoiksi, marssia yötä 
päivää lepäämättä, ei ajatella mitään, 
ei tutkia mitään, ei oppia mitään, ei 
lukea mitään, ei olla hyödyksi kenel
lekään, mädätä liasta, makaa liejussa, 
elää kuin luontokappaleet alituisessa 
velttoudessa, raastaa kaupunkeja, polt
taa kyliä, hävittää kansoja, sitten koh
data toinen samallainen määrä inhi
millistä lihaa, hyökätä toinen toisensa 
kimppuun, muodostaa verijärviä, muo
dostaa tasankoja poraiseen ja punot
tavaan maahan silvotusta ja sullotusta 
lihasta, röykkiöitä luurangoista, olla 
käsiä ja  jalkoja vailla, aivot maalle 
tarvottu ilman vähintäkään hyötyä 
kenelläkään ja heitetty kentän syr
jään, sillä aikaa kun teidän iäkkäät 
vanhempanne, teidän vaimonne ja  lap
senne kuolevat nälkään; kas tällaista 
on olla lankeamatta inhoittavimpaan 
materialismiin.

Sodat ovat maailman vitsaus. Me 
taistelemme luontoa, tietämättömyyttä 
ja kaikenlaisia esteitä vastaan huojen- 
taaksemme kurjaa elämäämme. Ih
miset, hyväntekijät, oppineet käyttä
vät elämänsä työhön, etsiessään sitä, 
joka voisi auttaa ja  tukea heidän 
veljiään ja  huojentaa heidän taak
kaansa. Ollen uutteria hyödyllisessä 
toimessaan, tekevät he keksinnön kek
sinnön perästä, laajentavat laajenta
mistaan ihmishenkeä, levittävät yhä 
tiedettä, lisäävät joka päivä ihmis
ymmärrykseen uutta tietoa ja edis
tävät päivä päivältä isänmaan hyvin
vointia, vaurautta ja voimaa.

Tulee sota. Kuudessa kuukaudessa 
ovat kenraalit tuhonneet kahdenkym
menen vuoden ponnistukset, kärsi
vällisyyden ja  neron tuotteet.

Kas tällaista kutsutaan olla lan
keamatta inhoittavimpaan materia
lismiin.

Me olemme nähneet sodan *). Me 
olemme nähneet ihmisten tulevan 
eläimiksi, päättömiksi, tappavan hu
vikseen, pelosta, uhmaillen ja kors- 
keillen. Sitten, kun oikeutta ei ole 
enään, kun laki on kuollut, kun 
koko oikeudellisuuden käsite on ka
donnut, olemme me nähneet ammut
tavan viattomia, jotka ovat sattuneet 
tielle ja  joutuneet epäilyksen alai
siksi, siksi että pelkäsivät. Me olemme 
nähneet ammuttavan koiria, jotka ovat 
olleet kahleissa herrainsa portilla, ko- 
etteeksi uusien revolverien kelpoi
suudesta, me olemme nähneet rae- 
hauleilla ammuttavan lehmiä, jotka 
ovat maanneet kedolla, vaan siksi, 
että on tahdottu laukaista pyssy ja 
saada nauraa.

Tämä sitten on olla lankeamatta 
hirvittävimpään materialismiin.

Hmeslyä jollekin seudulle, kuris
taa se, joka puolustaa huonettaan, 
siksi että hän on puettu puseroon 
ja ettei hänellä ole kenttälakkia 
päässä, polttaa noitten kurjien asun
not, joilla ei ole enään leipää, rikkoa 
kalut ja  ryöstää loppu, juoda viinit 
kellarista, tehdä väkivaltaa naisille, 
jotka sattuvat olemaan ulkosalla, polt-

*) Kirjailijalla on varmaan tätä 
kirjoittaessaan ollut mielessä viime sak- 
salais-ranskalainen sota ja  sen kauhut.

SSalthasar.
Kiij. Anatole France.

Suomennos Uudelle Ajalle.

II.

Yö oli pilkoisen pimeä, ja  Baikis 
näytti yössä aivan pieneltä.

Hän vei Balthasarin erääseen 
niistä kapakoista, jonne kaupungin 
kantajien ja  raatajien oli tapana 
kokoontua naisiensa seuraan. Ja 
istuessaan vieretysten erään pöy
dän ääressä saattoivat he käryävän 
lampun valossa samean ilman läpi 
nähdä, kuinka leyhkäävät rentut 
hosuivat toisiaan veitsillä ja  nyr
keillä, riidellen naisesta tai kupilli
sesta käynnyttä juomaa, sillä aikaa 
kuin toiset nyrkit puristettuina 
kuorsasivat pöytien alla. Kapakoit
sija loikoi säkeillä ja  seurasi ove
lasti silmäkulmillaan juojain kiistoja

Nähtyään suolattuja kaloja, jotka 
riippuivat orsilla, sanoi Baikis seu- 
ralaiselleen:

—  Minä tahtoisin mielelläni syö
dä yhden noista kaloista silvotun 
sipulin kera.

Balthasar käski tuoda hänelle yh
den. Kun Baikis oli syönyt, huo
masi Balthasar, ettei hänellä ollut 
mukanaan yhtään rahaa. Mutta 
siitä hän vähät ja  hän aikoi lähteä 
Balkiin kanssa maksamatta. Mutta

taa miljoonittain rahaa tuhaksi ja  
jättää jälkeensä kurjuuden.

Kas tämä on olla lankeamatta 
hirvittävimpään materialismiin.

Millä lailla ne ovat näyttäneet 
älyänsä, nuo sotilaat? Ei millään. 
Mitä he ovat saaneet toimeen? Ka
nuunoita ja  pyssyjä. Siinä kaikki.

Eikö työntikärryn keksijä ole 
enemmän hyödyttänyt ihmistä tuolla 
yksinkertaisella ja  käytöllisellä tavalla 
sovittaa pyörä kahteen seipään väliin 
kuin nykyaikainen linnoitusten raken
taja?

Mitä on Kreikasta jäljellä? Kirjoja, 
marmoripatsaita. Oliko se juuri siksi, 
että se on voittanut vai siksi, että 
se on luonut?

Onko persialaisten hyökkäys estä
nyt heitä lankeamasta inhoittavimpaan 
materialismiin?

Onko raakalaisten ryöstöretket pe
lastaneet Kooman ja  sen jälleen 
rakentaneet?

Onko Napoleon I  jatkanut sitä 
suurta intellektualista liikettä, jonka 
filosoofit kahdeksannentoista vuosi
sadalla olivat alulle panneet?

Sir Robert Hart, kuuluisa eng
lantilainen, joka on elänyt kokoih- 
misijän Kiinassa, lausuu Kiinalai
sista:

«Kiinalaiset ovat ylpeätä kansaa, 
mutta heillä onkin syytä siihen. 
Erillään muusta maailmasta ovat he 
eläneet yksikseen ja  kehittäneet 
omaa henkistä viljelystään.

Rauhalla on aina ollut ensimäi- 
nen sija ja samoin kuin voiman 
täytyy väistyä oikeuden edestä, kun
nioitetaan ja  arvossa pidetään henki
siä etuja, näyttäytykäät sitten missä 
muodossa tahansa. Kansan johta
jat ovat ne, jotka ovat osoittaneet 
omaavansa muita suuremmat lahjat. 
Ei missään muussa maassa nauti 
sivistys niin suurta kunnioitusta ja  
arvoa ja  tuota niin suuria etuja ja  
arvokkaita palkintoja. Köyhimmän 
talonpojan poika voi kiivetä valtio- 
ministeristön korkeimmalle sijalle, ja  
niin suuressa arvossa pidetään kirjoi
tusta, tätä ajatuksen yksinkertaista il
maisutapaa, että kirjoitetun tahi pai
netun paperilehtisen polkemista kat
sotaan pyhyyden loukkaukseksi. Lap
sellinen rakkaus on kasvattanut 
molemminpuolista edesvastuuta, jo 
ka puolestaan tekee mahdolliseksi 
oikeuden herruuden voimasta huoli
matta. Negatiivinen kielto, ettem
me tekisi mitään, jota emme tahdo 
että muut meille tekisivät, on vai
kuttanut sen, että pidetään hyveenä 
olla sekaantumatta toisten kansojen 
toimiin, ja on edistänyt tasapuoli
suutta ja  suvaitsevaisuutta.

Sesam ia ja  liljo ja .
Kaksi luentoa 

pit&nyt
John Ruskin.

U uteen’Aikaan lyhentämällä suoment. 1. M

Toinen luento.

Kuningatarten yrttitarhat.
(Jatk.).

Ensimäinen velvollisuutemme hä
nen suhteensa —  ei yksikään ajat- 
televa ihminen ole siitä epätietoi
nen —  on hankkia hänelle senlaista 
ruumiin karaistusta ja harjoitusta, 
joka voi vahvistaa hänen terveyt
tään ja  täydentää hänen kauneut
taan, sillä kauneuden korkein hie
nontaminen on saavuttamaton ilman 
toimivaisuuden ja  miellyttävän voi
man hohdetta. Täydentääkseen hä
nen kauneuttaan ja  lisätäkseen sen 
voimaa, se ei voi tulla liian voi
makkaaksi, tai levittää pyhää valo
ansa liian laajalle, muistakaamme 
vaan, että kaiken ruumiillisen va
pauden on mahdoton vaikuttaa kau-

kapakoitsija sulki heiltä tien kut
suen heitä halvaksi orjaksi ja  ilke- 
äksi aasintammaksi. Balthasar sur- 
vasi hänet maahan nyrkin iskulla. 
Useat juojista ryntäsivät silloin, 
puukot sojassa, tuntemattoman kimp
puun. Mutta musta, varustettuaan 
itsensä mahdottomalla petkeleellä, 
jolla oli tapana silpoa egyptiläistä 
sipulia, tappoi heti kaksi hyökkää
jistä ja  pakotti toiset peräymään. 
Kuitenkin tunsi hän lämmön hen
kivän Balkiin ruumiista, joka lyy- 
kistyi häntä vastaan.

Se hänet teki voittamattomaksi. 
Kapakoitsijan ystävät eivät enään 
uskaltaneet lähestyä, mutta viske- 
livät häneen huoneen toisesta päästä 
olutastioita, tinakuppeja, palavia 
lamppuja ja  vihdoin suuren vaski- 
padan, jossa saattoi samalla kertaa 
keittää kokonaisen lampaan. Se 
putosi hirveällä jyiyllä Balthasarin 
päälle tehden läven hänen päähänsä. 
Hän jäi hetkeksi hämmästyneenä 
seisomaan, sitten kokosi hän jälleen 
voimansa ja  sinkahutti padan ta
kaisin sellaisella vauhdilla, että sen 
painon olisi luullut tulevan kym
menkertaiseksi. Vasken helinään 
yhtyi kauhea ulvonta ja  kuolleitten 
ähkyntä. Käyttäen hyväkseen hen
kiinjääneiden hämmästystä ja  pelä
ten Balkiin haavoittuvan, tempasi 
Balthasar hänet käsivarrelleen ja  
pakeni hänen kanssaan synkkien ja  
autioitten katujen kautta. Yön hil
jaisuus venhosi maan, ja pakenevat

nelittä ilman vastaavaa vapautta sy
dämessä.

Elkää luulko voivanne tehdä tyt
töä kauniiksi, ellette tee häntä iloi
seksi. Jokainen side jolla sidotte 
hyvän tytön luontoa, jokainen pakko 
minkä panette hänen taipumuksil
leen ja  pyrinnöilleen —  on äimäksi 
kiijoitettu hänen piirteisiinsä terä
vyydellä, joka on paljoa vaivaa- 
vampi, kun se ottaa pois kirkkau
den viattomuuden silmästä ja  sulon 
hyveen otsalta.

Naisen kasvojen täydellinen kau
neus on ainoastaan majesteetillisessa 
rauhassa, joka perustuu muistoon 
onnellisista ja  hyödyllisistä, täynnä 
suloisia muistoja olevista vuosista 
ja  sen liittämisestä vieläkin majes
teetillisempaan lapsellisuuteen, joka 
on vielä täynnä muutoksia ja  lu
pauksia, kaino ja  iloinen toivossa 
voida saavuttaa ja  antaa jotakin 
vielä parempaa.

Teidän tulee siis ensin pitää huolta 
hänen ruumiinsa muodosta, sitten 
täyttää hänen sielunsa kaikella tie
dolla ja  ajatuksilla, jotka ovat omi
ansa vahvistamaan ja  hienontamaan 
hänen luontaista oikeusvaistoansa ja  
rakkaudellista menestystänsä.

Antakaa hänelle kaikki tieto, mikä 
saattaa hänet ymmärtämään, jopa 
auttamaankin miehiä heidän töis
sään, mutta sitä ei saa antaa hä
nelle tietona —  ei niin, että olisi, 
tai saattaisi olla, hänen asiansa tie
tää jotakin — vaan tuntea ja  ar
vostella. E i ole minkään arvoista, 
että hän on perehtynyt siihen ja  
siihen tieteeseen, mutta tärkeämpää 
on että hän on saavuttanut oikein- 
ajattelemisen taidon, että hän ym
märtää luonnonlakien tarkoituksen, 
välttämättömyyden ja  kauneuden ja  
ainakin kulkee jotakin tieteellisen 
tiedon polkua kynnykselle sen kat
keran nöyryytyksen laakson, jonne 
viisaimmat ja  rohkeimmat, miehet 
voivat astua alas, ja  tunnustaa ole- 
vansa lapsia ainiaaksi ja  poimia lius- 
kakiviä rannalla vailla alkua ja  lop
pua. Häntä on opetettava jotakuin
kin ymmärtämään sen maailman vä
häpätöisyyttä, jossa hän vaikuttaa, 
sen maailman suhteen, jossa Jumala 
elää ja  rakastaa; ja  hänet on saa
tettava siihen, että hänen rukouk
sensa ei ole hitaampi, sen tarkoit- 
taissa niitä, joilla ei ole ketään, joka 
heitä rakastaisi kuin se koskee hä
nen puolisonsa tai lastensa vapaut
tamista kärsimyksistä.

Tähän asti luullakseni olette ol
leet minun puolellani, mutta ette 
ehkä yhdy minuun siinä, mitä pi
dän tärkeämpänä. On olemassa vaa
rallinen tiede naisille —  senlainen, 
johon uhkarohkeudella koskettami
sesta heidän pitäisi varoa itseänsä. 
Omituista, onnettoman omituista, että 
he epäillessään kykyään pysähtyvät 
tieteitten kynnykselle, vaikka siellä 
joka askel on todistettu ja  varma, 
heittäytyvät umpimähkää ja  ajatte
lematta kykenemättömyyttään siihen 
tieteeseen, jossa suurimmat miehet 
ovat vapisseet ja  viisaimmat ereh
tyneet. Omituisinta kaikesta, että 
he luulevat lohdutuksen hengen joh
tavan heitä ajatustapaan, josta joh
tuu paljaita perheikävyyksiä ja  että 
he uskaltavat vaihtaa kristinuskon 
perhejumalan ruumiin omatekoisiin 
epäjumalan kuviin, hengellisiin nuk- 
keihin, joita sitten vaatettavat oik- 
kujensa mukaan ja  joista heidän 
miestensä täytyy kääntyä pois su
rullisella ylenkatseella, että eivät 
tuottaisi huutoa ja  parkua lyömällä 
ne pirstaleiksi.

Luulen siis että tytön kasvatus, 
tällä poikkeuksella, pitäisi kulkunsa 
ja ainestensa suhteen olla saman 
kuin pojan, mutta aivan toisin oh
jattiin. Miehen tietojen tulee olla 
perusteellisia ja  progressiivisia, nai
sen yleisiä ja  aijottuja jokapäiväistä 
käytäntöä ja  apua varten.

Naisen tulee omistaa tietoa ky
kynsä mukaan. On ääretön eroitus 
alkeistietojen ja  pintapuolisten tie
tojen välillä. Nainen saattaa aina 
auttaa miestänsä sillä, mitä hän tie

kuulivat takanaan heitä pimeässä 
umpimähkään seuraavien naisten ja  
juopuneiden miesten huutoja, jotka 
hiljenemistään hiljenivät. Tuokion 
kuluttua he kuulivat ainoastaan ve
ripisaroiden heikon äänen, jotka 
yksitellen putosivat Balthasarin ot
salta Balkiin povelle.

—  Minä rakastan sinua, kuiskasi 
Baikis.

Kuu pujahti esiin pilvien takaa, 
ja  kuningas näki Balkiin puoleksi 
suljetuissa silmissä kostean, kuleah- 
kan loiston. He kulkivat kuivettu
neen virranuoman äärtä. Äkkiä 
liukahti Balthasarin jalka samma
leessa. He lankesivat, kädet kie
dottuina toistensa ympäri. He luu
livat suistuvansa suloiseen tyhjyy
teen ilman loppua, ja  elävien maa
ilma lakkasi heille olemasta. He 
nauttivat vielä huimaavaa ajan, 
moninaisuuden ja  paikan unhoa, kun 
vuorivuohet aamun sarastaessa saa
puivat juomaan kivien koloista.

Silloin kulki siitä ohi joukko ryö
väreitä, jotka huomasivat rakastu
neet makaamassa sammaleella.

—  He ovat köyhiä, keskusteli
vat ryövärit, mutta heidän nuoruu- 
tensa ja  kauneutensa takia voimme 
saada heistä oivan hinnan.

Ja he lähestyivät heitä, panivat 
kahleisiin, ja  sidottuaan heidät aasin 
häntään jatkoivat matkaansa.

Musta kuningas, vaikkakin kah
leissa, uhkaili ryöväreitä kuolemalla. 
Mutta Baikis, väristen viileässä

tää, vaikka se olisi vähäkin, mutta 
pintapuolisilla ja  väärillä tiedoilla 
hän vaan ärsyttää häntä.

Ja jos pitää olla eroitusta tytön 
ja  pojan kasvatuksessa, sanoisin, 
että tytölle on opetettava aikaisem
min, koska hänen älynsä kypsyy va- 
remmin, syviä ja  vakavia aineita, 
ja  hänen lukemisensa tulisi olla, ei 
enemmän, vaan vähemmän pinta
puolista ja  senlaista joka liittäisi 
kärsivällisyyden ja  vakavuuden hy
veet hänen luontaiseen ajatuksen ja  
käsityksen terävyyteen ja  nopeuteen 
ja  myöskin pitäisi häntä korkeassa 
ja  puhtaassa ajatuspiirissä.

Mitä romaanien lukemisen vaike
aan kiusaukseen tulee, ei meidän 
tule peljätä niin paljon romaanin 
huonoutta, kuin sen liiallista kiihoit- 
tavaisuutta. Heikoin romaani ei ole 
niin tylsistyttävä kuin uskonnolli
sesti kiihoittavan kirjallisuuden al
haisimmat lajit ja huonoin romaani 
ei ole niin turmiollinen, kuin epä
tosi kertomus, valheellinen filosofia. 
Mutta paraskin romaani on vaaral
linen, jos se jännittäväisyydellään 
tekee elämän tavallisen kulun ikä
väksi.

Uskaltamatta tässä ruveta mää
räämään, kuinka paljon romaanien 
lukemista on sallittava, tahdon ai
nakin jyrkästi väittää romaanien, 
runouden tai historian lukemisen 
suhteen, että niitä tulee valita, ei 
siksi että ne ovat kokonaan vapaita 
pahasta, vaan että ne sisältävät hy
vää. Tilapäinen ja  hajanainen paha, 
mitä sinne tänne on sattunut piroh- 
tamaan ei vahingoita jaloa tyttöä, 
mutta kirjailijan tyhjyys lannistaa 
häntä. Ja jos hän on tilaisuudessa 
pääsemään vanhaan, klassilliseen kir
jastoon, ei ollenkaan tarvita valin
taa. Antakaa hänen mielensä mu
kaan toimia siellä joka sadepäivä ja  
jättäkää hänet yksikseen. Hän kyllä 
löytää sen mikä on hänelle hyväksi, 
mutta sitä ette te voi, sillä siinä 
juuri on eroitus tytön ja  pojan luon
teen muodostamisessa — te saatatte 
takoa pojan johonkin määrättyyn 
muotoon, jos hän on parempaa ai
netta. Mutta ette voi takoa tyttöä 
miksikään. Hän kasvaa kuin kukka, 
hän kuihtuu ilman aurinkoa, nuu- 
tun silmikkoonsa kuin narsissi, jos 
ette anna hänelle kylliksi ilmaa, 
mutta te ette voi hallita häntä ja  
koskekoompa sielua tai ruumista, 
tulee meidän aina sallia «hänen jo 
kapäiväisten liikkeittensä olla ke- 
veita, vapaita ja  hänen käyntinsä 
neitseellisen vapauden leimaaman14.

Mitä taiteeseen tulee, pitää teidän 
asettaa hänen eteensä kauneimpia 
malleja ja antaa hänen omien ko- 
keittensa taiteen alalla olla tark
koja ja  perusteellisia, että hän op
pisi enemmän ymmärtämään kuin 
tuottamaan. Minä sanon: kauneim
mat mallit, s. o. tosimmat, yksin
kertaisimmat, hyödyllisimmät. Huo
matkaa, nämä ominaisuudet vallit
sevat kaikissa taiteissa. Pankaa ne 
merkille musiikissakin, jota luulette 
niiden vähiten koskevan. Sanon to
tisen: se, missä äänet tarkimmin il- 
mituovat sanojen tarkoituksen tai 
tarkoitetun tunteen luonteen; yksin
kertaisimman, missä sisällys ja  sä
vel on aikaansaatu mahdollisimman 
vähillä ja  kuvaavilla äänillä, ja  vii
meksi hyödyllisen: musiikki, joka 
tekee paraimmat sanat kaikista kau- 
neimmiksi, loihtii ne muistiimme ja  
panee ne tallelle lähelle sydäntä 
sen hetken varalle, jolloin niitä 
tarvitsemme.

Eikä vaan ainesten ja  kulun, vaan 
vielä enemmän hengen suhteen, tu
lee tytön kasvatuksen olla yhtä va
kavan kuin pojan. Antakaa heille 
samat edut kuin heidän veljilleen 
—  vedotkaa samoihin suuriin hy- 
vekykyihin; opettakaa heillekin, että 
urhoollisuus ja  totuus ovat heidän
kin olentonsa pylväät.

Tämä kirjallisuudesta ja  taiteesta 
hänen apukeinoinaan. On olemassa 
vielä eräs apu, jota vaille hän ei 
voi jäädä ja  joka joskus aivan yk
sin on aikaansaanut enemmän kuin

aamu-ilmassa, näytti hymähtelevän 
jollekin näkymättömälle.

He kulkivat kolkkojen erämaiden 
kautta siksi kunnes päivän helle 
aikoi voittaa viileyden. Aurinko 
oli jo  korkealla, kun ryövärit pääs
tivät vankiensa kahleet, ja  käskivät 
heitä istumaan viereensä kallion sii
mekseen, viskaten heille homehtu
neen leivänpalasen jota Balthasar 
ylenkatsoi koskettaakin, mutta jonka 
Baikis söi hyvällä ruokahalulla.

Hän nauroi. Ja kun ryöväripääl- 
likkö häneltä kysyi, minkätähden 
hän nauroi, vastasi hän:

—  Minä nauran ajatukselleni että 
olen hirtättävä teidät kaikki tyyni.

—  Todellakin! huudahti ryöväri- 
päällikkö. Kummallinen kuje tuol
laisen pesijättären suussa, kuin on 
sinä, kultanuppuseni. Aikonet kai 
tuon mustan rakastettusi avulla 
meidät hirtättää?

Tämän rivon puheen kuullessaan 
joutui Balthasar raivoihinsa. Hän 
syöksyi ryövärin kimppuun ja ku
risti häntä kurkusta, niin että tämä 
oli vähällä tukehtua.

Mutta ryöväripä työnsikin puuk
konsa päätä myöden Balthasarin 
vatsaan. Maahan vaipuessaan loi 
kuningasraukka Balkikseen kuole
van katseen, joka sammui miltei 
heti.

m.
Siinä silmänräpäyksessä kuului 

ihmisten huutoja, kavioiden kop-

kaikki muut vaikutukset — kesytön 
ja  kaunis luonto.

Tulemme nyt viimeiseen kysymyk
seen: mikä on naisen kuningatar- 
tehtävä valtion suhteen? Meillä on 
tavallisesti se käsitys, että miehen 
velvollisuudet ovat yleisiä, naisen 
yksityisiä. Mutta aivan niin ei ole 
asianlaita. Miehelle on persoonal
linen velvollisuus omaa kotiansa koh
taan ja  yleinen velvollisuus, joka on 
edellisen laajennus, valtiota kohtaan. 
Naisella samoin. Miehen velvolli
suus omaa kotiansa kohtaan on tur
vata ja  suojella sitä. naisen sen jär
jestyksen hauskuuden ja  kauneuden 
ylläpitäminen. Mitä mies on omalla 
ovellaan, puollustaja ja  vartija louk
kauksia ja  ryöstöjä vastaan, sitä pi
tää hänen olla, ei vähemmässä mää
rin, vaan alttiimpana, maansa por
tilla, ja  jos tarve vaatii, jättää ko
tinsa ryöstettäväksi täyttääksensä 
tehtävänsä siellä.

Ja samoin, mitä naisen tulee olla 
kodissa, järjestyksen keskus, öljyä 
haavoihin ja  kauneuden kuvastin, 
sitä hänen tulee olla ulkona maail
mallakin, missä järjestys on vaike
ampi, hätä uhkaavampi, kauneus 
harvinaisempi. Ja niinkuin ihmis- 
sydämeen on istutettu tunne hänen 
tilivelvollisuuksistaan, jota ette voi 
tukahduttaa, vaan kääntää väärään 
suuntaan ja  turmella; niin on ihmis
sydämessä uupumaton vaisto, rak
kaus valtaan, joka oikein ohjattuna 
suojelee lakia ja  elämän majesteet
tia, mutta harhaan vietynä, hävit
tää ne. Syvästi juurtuneena miehen 
ja  naisen sydämen sisimpään elä
mään painoi sen Jumala ja  pysyt
tää sitä siellä Jumala. Taivaan ja  
ihmisten tähden tulee teidän haluta 
sitä voimienne takaa. Mutta mitä 
valtaa? Se on koko kysymys. Hä- 
vittämisvaltaa? Ei niin. Valtaa pa
rantaa, sovittaa, ohjata ja  suojella. 
Valtikan ja  kilven valtaa, kunin
kaallisen käden valtaa, joka paran
taa kosketuksellaan, joka sitoo vi
hollisen ja  vapauttaa vangin. Se 
valtaistuin lepää oikeuden kalliolla 
ja  siitä astutaan alas laupeuden por
taita. Ettekö tahtoisi tavoitella sen
laista valtaa, pyrkiä sellaiselle valta
istuimelle, eikä olla enää emäntiä, 
vaan kuningattaria? Tämä korkein 
arvo on teidän saavutettavissanne, 
teidän tulisi olla miestenne, poiki- 
enne kuningattaria, kuningattaria 
korkeampaa lajia ulkomaailmalle, 
joka aina taipuu ja  tulee taipumaan 
myrttikruunun ja  naisellisuuden tah
rattoman valtikan edessä. Mutta 
valitettavasti teistä liian usea on 
toimeton ja  väliäpitämätön kunin
gatar jotka pyritte majesteettisuu
teen vähäpätöisimmissä asioissa, luo
vutte siitä suurimmissa ja  sallitte 
epäjärjestyksen ja  väkivallan saada 
sijaa ihmisten keskuudessa huoli
matta siitä vallasta, jonka teille on 
antanut rauhanruhtinas itse ja  jota 
ilkeät teistä väärinkäyttävät ja  hy
vät unohtavat. Ei ole olemassa yh
täkään sotaa maailmassa, ei aino
atakaan vääryyttä ilman, että nai
silla on edesvastuu siitä, ei, että 
he olisivat sen tuottaneet, vaan että 
he eivät ole sitä estäneet. Ei ole 
olemassa kärsimystä, vääryyttä, 
kurjuutta maan päällä, jonka syy ei 
olisi teissä. Miehet saattavat sietää 
sen näyn, mutta teidäu ei pitäisi 
voida sitä sietää. Miehet saattavat 
armotta polkea jalkoihinsa kaiken 
tämän, yksin te tunnette tuskan sy
vyyden ja osaatte sen parantaa. 
Sen sijaan, että tekisitte sen, kään
nytte te siitä pois. Tahdon sanoa 
sen teille että tämä on hämmästyt
tävin ihmiskunnan ilmiöistä. En 
kummastele sitä syvyyttä, minne 
tämä ihmiskunta saattaa vajota väis- 
tyttyään kunnian tieltä. Mutta tämä 
on hämmästyttävää —  nähdä hellän 
ja  hienotunteisen naisen lapsi sylis
sään ja  omanansa valta lapsen yli, 
jos hän tahtoisi käyttää sitä ja  sen 
isän yli pnhtaampi kuin taivaan ilma 
ja  voimakkaampi kuin maan meret 
— siunauksen ihanuus, josta hänen 
miehensä ei tahtoisi luopua vaikka

setta ja  aseiden kalsketta, ja  Bai
kis tunsi urhoollisen Abnerin hen
kivartiostonsa etunenässä tulossa 
vapauttamaan kuningatartaan, jonka 
salaperäisestä katoamisesta päivää 
ennen oli saatu tietää.

Abner lankesi kolme kertaa kas
voilleen Balkiin jalkojen juureen, 
ja  käski tuoda esiin kantotuolin, 
joka oli rakennettu kuningattaren 
vastaanottoa varten. Sillä aikaa 
sitoivat sotamiehet ryövärien kädet.

Kuningatar kääntyi päällikön puo
leen ja  sanoi hänelle lempeästi:

—  Te ette ole moittiva minua 
siitä ystäväni, että olisin tehnyt 
teille tyhjän lupauksen sanoessani, 
että tulen teidät hirttämään.

Sambohitis noita ja  eunukki Men- 
kera, jotka seisoivat Abnerin vie
rellä puhkesivat suureen huutoon 
nähdessään ruhtinaansa makaavan 
maassa, liikkumattomana, puukko 
vatsassa. He nostivat hänet sei
saalle mitä suurimmalla varmuu
della. Sambohitis tunsi, ollen tai
tava lääkintätaidossa, että kunin
gas hengitti vielä. Hän kietoi en
simmäistä käärettä, sillä aikaa kun 
Menkera pyyhki pois vaahdon, joka 
juoksi kuninkaan suusta. Sitten 
asettivat he hänet hevosen selkään 
ja  veivät hänet hellävaroen aina 
kuningattaren palatsiin asti.

Balthasar oli viisitoista vuoro
kautta ankarien houreiden vallassa. 
Hän puhui lakkaamatta höyryävästä 
padasta ja  sammaleisesta virran

koko maailman voittaisi — nähdä 
hänen luopuvan tästä majesteetilli- 
suudesta kilpaillakseen arvosta naa
purin rouvan kanssa! On hyvin ih
meellistä nähdä häntä viattomin tun
tein ja  onnellisin hymyin menevän 
aamuisin puutarhaansa leikkimään 
kukkien kanssa, kohottamaan niiden 
päitä, jos ne ovat nyrkällään, hy
myilevänä ja  pilvettömin otsin, siksi 
että on pieni aita hänen rauhallisen 
kotinsa ympärillä, ja  kuitenkin tie
tää hän, jos hän vaan tahtoo sitä 
huomata, että tämän pienen ruusu- 
pensaisen aitauksen ulkopuolella re
tuuttaa villiruoho ollen ihmisten kuo- 
lonkamppauksen tanterena ja  pai
nuen maahan heidän tulvivan sydän- 
verensä alla.

Oletteko milloinkaan ajatelleet 
mikä syvä tarkoitus on tavassamme 
siroitella kukkia niiden eteen joita 
pidämme onnellisimpina? Luuletteko 
että teemme sen tuudittaaksemme 
heitä petolliseen toivoon, että missä 
ikänä he kulkevat, saavat he kul
kea tuoksuvien yrttien päällä? Ei, 
tällä vanhalla tavalla on parempi 
tarkoitus. Hyvän naisen tie on ku
killa siroteltu, mutta ne keräytyvät 
hänen jälkeensä, eikä hänen edel- 
lensä. «Hänen jalkansa ovat kos
kettaneet niittyjä ja  tehneet tuhat- 
kaunokit ruusunpunaisiksi14.

Te luulette että tämä on vaan 
rakastajan mielikuvitusta — val
heellista ja  turhaa! Mutta ei ole 
liiaksi sanottu naisesta, että hän ei 
ainoastaan hävitä siellä missä hän 
kulkee. Hänen tulisi antaa uutta 
elämää, sinikellojen tulisi kukkia, 
eikä taipua hänen tiellänsä. Ettekö 
pitäisi tätä ihmetyönä? Ja eikö 
mielestämme ole vielä ihmeellisempi 
työ että te voitte tehdä kaiken tä
män ihanammille kukille, jotka voi
vat siunata teitä siitä että olette 
heitä siunanneet ja  rakastaa teitä 
siksi että olette heitä rakastaneet, 
joilla on ajatuksia kuten teillä ja  
jotka pelastatte ainiaksi, kuu ker
ran sen teette? Onko tämä voima 
vähäinen? Kaukana soilla ja rä
meillä, kaukana kammottavien katu
jen hämärässä, viruu näitä kukkia 
raukkoja elinvoimaiset lehdet revit
tyinä ja  rungot murrettuina. Onko 
aamu seuraava aamua teille, mutta 
ei heille, eikä aamu koita hengittä
mään näille eläville orvokille ja  ruu
suille? Ettekö tahdo mennä kuk
kien luo, näitten suloisten elävien 
olentojen luo jotka kohoavat rehe
vien vesojen tavoin ja  joiden puh
taus avautuu silmu silmulta lupauk
sen kukoistukseen? He kääntyvät 
puoleenne: «Kurjenmiekka kuunte- 
lee —  —  kuulen, kuulen ja  lilja 
kuiskaa: minä odotan14.

Oletteko koskaan kuulleet puhut
tavan eräästä Magdalenasta, joka 
meni aamun koittaessa puutarhaan 
ja  huomasi joukon odottamassa por
tilla ja  luuli häntä puutarhuriksi? 
Ettekö ole etsineet Häntä usein ja  
turhaan koko yön pitkän sen van
han puutarhan portilta, mitä säih
kyvä miekka vartioi? Hän ei ole 
siellä, mutta tämän puutarhan por
tilla Hän odottaa, että Hän saisi 
viedä teitä katsomaan hedelmiä laak
sossa, katsomaan onko viiniköynnös 
kukkinut ja  onko kranaattipuut sil
mikolla. Siellä saatte nähdä var
tioivien enkelien siivillään karkoit- 
tavan nälkäiset linnut tienvarsilta, 
minne Hän on kylvänyt ja  huuta
van toisilleen viinitarhan käytävillä: 
«Vangitkaa ketut, ne pienet ketut, 
jotka turmelevat viiniköynnökset!14 
Oi, te kuningattaret! Onko tämän 
teidän maanne kunnaiden ja  ku
koistuksen suojassa ketuilla luolat 
ja  linnuilla pesät ja  kaupungeissanne 
huutavatko kivet teille, että ne ovat 
ainoa päänalus, jolle Ihmisen poika 
saattaa päänsä kallistaa?

väylässä, ja  huusi ääneensä Balkista. 
Kuudentena toista päivänä avasi hän 
vihdoin silmänsä ja  näki vuoteensa 
ääressä Sambohitiksen ja  Menkeran, 
mutta ei kuningatarta.

— Missä on Baikis? Mitä hän 
tekee?

—  Herra, vastasi Menkera, hän 
on sulkeutunut huoneustoonsa Co- 
magene’n kuninkaan kanssa.

—  He varmaan tekevät sopimuk
sia kauppatavaroiden vaihdossa, li
säsi viisas Sambohitis. Mutta el
kää kiivastuko, Herra, sillä kuu
meenne on arveluttava.

—  Minä hänet tahdon nähdä, 
huusi Balthasar.

Ja hän riuhtautui rientämään ku
ningattaren huonetta kohti, eikä 
vanhus eikä eunukki voineet häntä 
pidättää. Saavuttuaan makuuhuo
neen ovelle, näki hän siitä astuvan 
Comagene’n kuninkaan kultaan ka
tettuna ja  säteilevänä kuin aurinko.

Baikis makasi pitkänään purpu- 
rapatjalla. Hänen kasvoillaan leik
ki hymy ja  hänen silmänsä olivat 
suljettuina.

—  Balkiini, Balkiini! huudahti 
Balthasar.

Mutta Baikis ei kääntänyt pää
tään ja  näytti olevan kiintynyt seu
raamaan jonkun unen vaiheita.

Balthasar häntä lähestyi, tarttui 
hänen käteensä. Mutta Baikis ve- 
täsi sen heti pois.

—  Mitä minusta tahdotte? hän 
kysyi.
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Palo- ja Henkivakuutus Osakeyhtiö

— U S E E  S K A N E -------
myöntää halvimpiin vakuutusmaksuihin palo* ja  henkivakuutuksia

kautta Q. p. Carlander, Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Ranta 18. Telefooni N:o 345.

Björkbodan Tehdas Osakeyhtiö
(Kellokosken Tehdas).

Valmistaa: rakennustaiteita, kirveitä, meijeriastioita y. m. 
Valimo- ja  Nikkelöimislaitos.

Pääkonttori:  Helsinki, Länsi Ranta 18. Telefooni 345.

Vm p a t u r m m v m  Mcuutu m O a m l c a y h t i S  W  i  e n i  a s i.-
Ainoastaan SmJt 15; 75 pm vuotuista vakuutusmaksua vastaan myön

netään 10,000 markan vakuutus kestävästä invaliditeetista ja yhtä suuri ohi
menevästä invaliditeetista sekä 5 markan päivänkorvausvakuutus, vaaraluokka 0 
kun vakuutus pidetään voimassa 10 vuotta.

Lähempiä tietoja antaa C. f .  C&Tlnnderf Pää-asiamies
Helsinki, Länsi Ranta 18. Tel. 345.

__ — —  Henkivakuutusyhtiö —  :—

„T H E  M U T U A L  L IF E "
Vararahastot Smk 1,564,000,800. Perusi v. 1843.

Maailman suurin ja  rikkain yhtiö! Edulliset vakuutussovitukset! Vapaamieliset ehdot 1 
Kumoamattomat vakuutuskirjat! Suuri voittojako.

THE MUTUAL L1FE“ jakaa koko voiton vakautetuille, sillä osakkeenomistajia ei ole. Uusia vakuutuksia v. 1899 
Smk. 877,000,000. Suuria takaisinosto arvoja, jotka merkitään vakuutuskirjoihin, ja  saavuttamattomien voittojen vuoksi 
on vakuuttaminen .The Mutual Life’88ä“ ennemmi0 edullista rahojen sijoittamista kuin rahamenoa.

Pyytäkää näyttökaavoja.
Vakuuttakaa henkenne THE MUTUAL LIFE’ssä

Helsingissä, Aleksanterinkatu 48.

A l e x .  F  L i n d b e r g .  P t l u i s m i M .

Helsingin

Pututpätityöntekijäin Liike
T. Johansson & C:o.

Tel. 26 41. Bulevardinkatn 7 . Metsästäjänkatu 2 . Annankatu 25. Tel. 26 00.

ottaa vastaan tilauksia kaikissa puusepän- sorvarin- ja  verhoilijan ammattiin kuuluvissa töissä. 
HUOM-! Työn kestävyydestä kahden vuoden takaus.

Palkintoja

»Uuden Ajan”
levittämisestä.

Täten julistetaan kil
pailu »Uuden A j a n 4
asiamiesten kesken kol
mella palkinnolla

imen palk. ä 100 mk.
2:nen „ ä 50 „
3:as „ ä 25 „

Kilpailu aika kestää 
tämän vuoden loppuun, 
jolloin palkinnot jae
taan.

Ahkeroimaan siis jo
kainen ollakseen ensim
mäinen mies »Uuden
Ajan" levittäjänä.

Uuden Ajan
konttori

M ietelm iä.
Joka heikkoutensa tuntee, on vahva.

F. E . Svedelius.

*

Enaimäinen ja viimeinen mikä ne
rolta vaaditaan, on totuuden rakkaus.

J. W. v. Goethe.

*

Säilytä sydämesi kauneus, ja  sinä 
olet ikuisesti nuori.

Itämaalainen sananlasku.

*

Joka hyvettä harjoittaa, hän vael
taa valoisaa tietä.

Pindaros.

Orjuuden lakkauttamisen vuosi
päivänä, 4 p:nä maaliskuuta, ilmestyi 
lehti Bossija erityisenä juhlanumerona. 
Se on tahtonut lukijainsa mieleen joh-

— Te sitä kysytte! vastasi musta 
kuningas tyrskähtäen itkuun.

Balkis loi häneen välinpitämättö
män, kovan katseen.

Balthasar oivalsi hänen unohta
neen kaikki, ja  hän mainitsi yön 
virranuomassa. Mntta Balkis vas
tasi.

—  Todellakaan en tiedä, mitä 
tarkoitatte, herra. Palmuviini ei 
ole terveellistä teille. Lienette var
maan uneksinut?

—  Mitä! huudahti onneton ruhti
nas väännellen käsiään. Sinun suu
telusi ja  veitsi, jonka jäljet vielä 
näkyvät, nekö unta! . , .

Balkis nonsi. Ja hänen pukunsa 
jalokivet raksahtivat koin raksetja 
välähtivät kuin salama.

—  Herra, sanoi hän, tämä on se 
hetki, jolloin neuvostoni kokoontuu. 
En jouda selvittämään unia, joita 
teidän sairaat aivonne synnyttävät. 
Lepo tekee teille hyvää. Hyvästi!

Balthasar, tuntien itsensä rau
keaksi, ponnisti voimansa, ettei osot- 
taisi heikkouttaan taota ilkeää naista 
kohtaan. Hän kiiruhti hnoneesensa 
ja  kaatui tainnoksiin. Haava au
keni jälleen.

IV.

Hän oli kolme viikkoa tunnotto
mana koin kuollut. Vasta kahden- 
tenakolmatta päivänä tuli hän jäl
leen tajuihinsa. Hän puristi Sam- 
bohitiksen kättä, joka vahdi hä

tää mainitun tapauksen koko laajuu
dessaan. Se tahtoo muistuttaa kan
salleen, että tämä päivä on oleva sen 
suuri muistopäivä, jota venäjän kansa 
ei saa koskaan unhottaa.

Lainsäätämä kahdek-
santuntinen työ-

••päivä.
Tärkeä päätös Englannin alahuo

neessa.

Englannista tulee edistyksen ys
täville ilahnttava ja  tärkeä uuti
nen, joka kertoo alahuoneen äsken 
tapahtuneessa toiskertaisessa kä
sittelyssä 231 äänellä 184 vastaan 
hyväksyneen kahdeksantuntisen työ
päivän kaivosteollisuudessa.

Kuten tiedämme on asia kauan 
ollut Englannin parlamentin päivä
järjestyksessä, sitä on juurta jak
sain pohdittu ja keskiviikkona uu
distettiin todistnskeinoja sekä myätä 
että vasten.

Myöhään yöllä vasten torstaita 
otettiin lakiehdoitus esille. Keskus
tein alkoi kello kolme ja  piti sen 
loppua kello puoli viisi. Oltiin epä
varmat, ehdottaako puheenjohtaja 
vaihtoehtoisen esityksen, joka selit
täisi ehdoituksen toisen luvun täten 
päätetyksi. Sitävastoin saattoi hän 
huomauttaa, että kysymystä niin 
perin pohjin kun sitä olikin poh
dittu, kuitenkin ensi kerran käsi
teltiin äskenvalitnssa alahuoneessa. 
Heti puoli viiden jälkeen ehdoitta 
Pickard, että toiskertainen käsittely 
katsottaisiin päätetyksi. Huomaut
taen, että hnone saattoi tehdä tä
män päätöksen katsoen siihen tark- 
kuuteen. jolla asiaa ennen oli käsi
telty, jätti puheenjohtaja kysymyk
sen äänestykseen, joka päättyi la
kiehdotukselle niin hyvästi.

Lakiehdotuksen puollnstajat vas
taanottivat äänestyksen ilolla ja 
riemulla.

On kuitenkin vielä jälellä kol
mas käsittely ennenkuin laki on tur
vattu.

Kuinka kenraali 
Booth taistelee köy

hyyttä  vastaan.
Prof. L. KeUnerin mokaan.

Me näimme nyt kaikenlaisia käsi
työläisiä, kuten haijantekij öitä, verhoi
lijoita, vasnnpalmikoitsijoita ja  muita, 
mutta tämä ei nyt paljonkaan meitä 
huvittanut, sillä tahdoimme tietää 
upseerin tarkoitusta saksalaiseemme 
nähden. Viimein vei upseeri meidät 
kiijanpitoosastolle ja  esitti meille 
ohuen, kaljupäisen miehen kuluneessa 
mustassa puvussa entisenä asianaja-

nen vuoteensa ääressä Menkeran 
kanssa, ja  sanoi itkien:

—  Oi! ystäväni, kuinka te olet
te onnelliset te käiksi, sinä ollessasi 
vanha ja  sinä ollessasi vanhuksen 
kaltainen!. . .  Mntta ei!i onnea ei 
ole maailmassa, ja  kaikki on pahaa 
koska rakkaus on paha ja  Balkis 
on ilkeä.

—  Viisaus tekee onnelliseksi, 
vastasi Sambohitis.

— Sitä tahdon koettaa, vastasi 
Balthasar. Mntta palatkaamme vii
pymättä Etioopiaan jälleen. —  Ja 
kun hän oli kadottanut sen, jota 
rakasti, päätti hän pyhittää elämän
sä viisaudelle ja  tulla tietäjäksi. 
Jos se päätös ei tuottanutkaan hä
nelle sanottavaa huvia, niin se ai
nakin tyynnytti häntä. Htasin is
tui hän palatsinsa katolla ‘ Sambohi- 
tiksen ja  Menkeran seurassa ja  
tarkasteli palmuja, jotka liikkumat
tomina kohottivat näköpiirillä tai 
katseli kuun kajanteessa, kuinka 
krokodiilit nivat Niilissä kuin puun 
rangot.

—  Ihminen ei kyllästy milloin
kaan katselemaan luontoa, sanoi Sam
bohitis.

—  Epäilemättä ei, vastasi Balt
hasar. Mutta luonnossa on jotain, 
joka on kauniimpaa kuin palmut ja  
krokodiilit.

(Jatk.)

jana. Hän haki nyt kirjoista puu
seppä tuttumme tilin, joka annettiin 
kohteliaasti meidän tarkastettavaksi 
Siinä olivat menot ja  tulot selvästi 
merkityt ja  me näimme, että maa
ntiehemme oli ansainnut paitsi ruoan 
ja  asunnon, myöskin kunnollisen pu
vun, tarpeelliset pesuva&tteet ja  li
säksi säästänyt muutamia shillingiä.

»Mutta kuinka kanan aiotte oike
astaan pitää hänet luonanne?"

„Knnnes hän on ansainnut tarpeeksi 
päästäksensä takasin Saksaan mat
kustamaan".

„Eikö teillä pelastusarmeijassa ole 
jonkinlainen paikanvälitystoimistokin? 
Miksi ette siis koita tälle nuorukaiselle 
hankkia jotakin paikkaa Lontoossa?"

„ Meillä tosin on »Työ toimisto" 
Upperthamesstreetilla; mutta niin pit
källe emme vielä ole joutuneet, että 
voisimme hyvällä menestyksellä suo
sittaa holhokkijamme. Mestareita löy
tyy kyllä montakin, jotkajoko kuuluvat 
pelastusarmeijaan tilhi mielellään sitä 
kannattavat ja  nämät ottavat meiltä 
aika ajoin kelpo työntekijöitä. Mutta 
suurin osa työnantajia katsoo karsain 
silmin puninamme ja meidän suosi
tuksellemme ei ole mitään merkitystä. 
Tämä on yksi syy minkä vuoksi 
tahdomme lähettää maantiehenne ta
kasin kotiinsa. Toinen syy on se, 
että täällä Englannissa ollaan kateel
lisia saksalaisten työntekijöitten suh
teen. Cityn työmiehet ja  virkamiehet 
vakuuttavat, että saksalaiset vähine 
tarpeineen ja  suorine työkykyineen 
kiskovat maan pois heidän jalkainsa 
alta. Meillä on siis sangen vähän 
toivoa hankkia saksalaiselle tuottavaa 
ansiota ja  pidämme parhaimpana, että 
hän palaa kotiinsa".

„ Mutta mihin joutuvat nämät mo
net englantilaiset, jotka näen täällä 
työssä? Jäävätkö he ainaiseksi pe
lastusarmeijaan?"

„Se on laaja kysymys, johon tnskin 
luulen voivani vastata. Kenraalimme 
asiana on Jumalan armosta täyttää 
se suuri tehtävä, minkä hän Jumalan 
armosta on alkanut. Me upseerit 
emme puutu kokonaisuuteen, meillä 
on yllin kyllin tekemistä osastoillamme. 
Mutta jos tahdotte tutustua omien 
kokemuksiini, tehkää hyvin ja seu
ratkaa minua jälleen pihalle".

Jätimme hyvästi kiijanpitäjälle ja 
poistuimme pihan perälle, missä par
haiten saimme olla ranhassa puunpilk- 
kojien ja puuseppien synnyttämästä 
melasta.

»Kirjanpitäjämme historia on opet
tavaisena esimerkkinä monelle. Up
seerimme löysivät hänet noin puoli 
vuotta sitten katuojassa henkisesti 
ja  ruumiillisesti niin rappiolla, ettei 
täällä Lontoossakaan usein semmoista 
näe. Mies oli terveydeltään niin

kurja, että hän useita päiviä raittiina 
oltuaankin, tuskin kykeni jalkojaan 
ja käsiään käyttämään. Hitaasti ja 
työläästi edistyi paraneminen ja kun 
hän parantuneena pääsi sairashuo
neesta, otimme hänet »Elevatoriin". 
Poloinen ei kyennyt mihinkään käsi
työhön, puunpilkkomiseen oli hän 
Ihan heikko, sukulaisista ja  ystävistä 
ei hän tahtonut puhua. Kun hänen 
puheestaan arvasimme hänen entisen 
asemansa elämässä annoimme hänelle 
lasku- ja  kirjoitustöitä ja  olimme 
häneen tyytyväiset; vähitellen saa
vutti hän luottamuksemme kunnes 
saatoimme uskoa hänelle tämän osas
ton kirjanpidon. Sillä välin oli hän 
ei ainoastaan ruumiillisesti ja  henki
sesti, vaan myöskin sisimmässä sydäm- 
messään muuttunut toiseksi; meidän 
onnistui Jumalan avulla pelastaa hä
nen sielunsa. Nyt uskoi hän meille 
nimensäkin ja kertoi entisyydestään. 
Hän oli huonon elämänsä vaikutuk
sesta vajonnut aste asteelta kunnes 
hän juomisella oli joutunut siihen 
tilaan, missä hänet löysimme. Me 
ilmoitimme hänen omaisilleen ja  he 
olivat onnelliset saadessaan tietoja 
hänestä ja  suuresti kiitolliset hänessä 
tapahtuneesta muutoksesta. Hänen 
veljensä tuli noutamaan kadonneeksi 
luultua omaistensa luo, mutta hol- 
hokkimme kieltäytyi kyynelsilmin jät
tämästä sitä varmaa satamaa, minkä 
hän oli löytänyt pelastusarmeijan hel
massa ja  antautumasta uudelleen 
maailman myrskyjen alaiseksi, missä 
hän kerran oli kärsinyt niin hirvittä
vän haaksirikon. Ei mikään voinut 
järkähyttää hänen päätöstään ja niin 
elelee hän yhäti joukossamme, opet
tavaisena esimerkkinä vastatulleille 
ja  ilona upseereillemme. Mutta hä
nen sukulaisensa ovat siitä asti näyt
täytyneet kenraalimme ja hänen B so
siaalisen sivustansa" uskollisiksi ja  
jalomielisiksi ihailijoiksi."

„ Tarkoitatteko, että kirjanpitäjänne 
on sen ihanteena, mitä pelastusar
meija vai rappeutuneesta ihmisestä 
saada aikaan?"

„Enpä juuri; mutta tahdoin tämän 
miehen historialla osoittaa teille, mi
ten menettelemme. Me pidämme hol- 
hokkimme luonamme niin kauan kuin 
he viihtyvät. He tekevät työtä, op
pivat työtä rakastamaan tahi ainakin 
sietämään, tottuvat raittiuteen ja  pe
lastuvat useimmissa tapauksissa ijan- 
kaikkisuutta varten. Kun he ovat 
niin pitkälle päässeet, annamme hei
dät takasin heidän sukulaisilleen ja 
ystävilleen ja toivomme Jumalan apna 
etteivät he enään joutaisi siihen 
kuiluun, josta olemme heidät pelas
taneet".

„Mikä on niiden onnettomien koh

talo, joilla ei ole sukulaisia eikä 
ystäviä?"

»Me koitamme heille väkemme, se 
on pelastusarmeijaan kuuluvien kautta
__U

»Äänteeksi, että keskeytän: miten 
monta jäsentä kuuluu pelastusarmei
jaan?"

»Meillä on neljättäsataa tuhatta 
sotamiestä ja  yksitoist&tuhatta upsee
ria, jotka ovat hajallaan ympäri maa
ilmaa. Näitten jäsentemme kautta, 
joihin kuuluu parlamentinjäseniä ja  
muita korkeassa yhteiskunta-asemassa 
olevia henkilöitä koitamme hankkia 
luottamuksemme saavuttaneille sopi
vaa tointa kanppa- ja  ammatti-alalla. 
Maaltatulleet, joiden on vaikea mukaan- 
tua kaupungin elämään, lähetämme 
kenraalin perustamaan maataloudelli
seen siirtokuntaan Essexiin, mihin 
on uhrattu päälle kahdeksankymmentä 
tuhatta puntaa ja josta kaikki »so
siaalisen sivustan" ystävät toivovat 
paljon. Toiset taas, jotka erityisistä 
syistä ovat Englannilta kadotetut, 
lähettää kenraali merentakaisiin siir
tomaihin.

Oli melkein puolisen aika kun 
erosimme tuosta puheliaasta upsee
rista katsellaksemme kenraalin muita 
laitoksia. Aivan »Elevatorin" vie
ressä on yömajatalo naisia varten. 
Siellä avasi meille oven pulska mustiin 
ja  valkoisiin puettu nainen. Ei merk
kiäkään joukkomajatalojen pahasta 
tuoksusta. Korkeassa, laajassa huo
neessa siivosi ja  puhdisti useita naisia, 
ovet ja  ikkunat olivat selko selällään 
ja päästivät sisään niin paljon valoa 
ja  ilmaa, kuin Itä-Lontoon samean 
taivaan alla on mahdollista. Pitkissä 
riveissä seisoivat runmisarkkumaiset 
vuoteet, vielä höyryten kuumasta 
vedestä, jolla niitä äsken oli kasta
tettu. Matrassit, tyynyt ja peitteet 
j  ontuivat pihalla ankaran tarkastuksen 
alaisiksi. Sieltä vei nainen meitä 
useihin pieniin makuuhuoneisiin, jotka 
olivat varsin sievännäköiset ja  vivah
tivat heikosti ylellisyyteen. Nämä 
ovat »metropoleja" tnakuusijoja hem
moteltuja naisia varten, jotka ajottam 
joutuvat kurjuuteen tahi työnaisia 
varten, jotka ansaitsevat liian vähän, 
voidaksensa asua kunnollisessa per
heessä, mntta ovat kumminkin liian 
hyvät asuakseen epäilyttävässä seu
rassa Whitechapelinliassa.

Pääkadulla näimme pelastusarmei
jan kansankeittiön. Tuo avara huone 
oli täpötäynnänsä aikuisia ja  lapsia.

(Jatk.).

Tifaf^aa Uusi ^ i^a! Leh
det) ilmestyneet nu
merot lähetetään tilaajalle 
vuoden alu$ta altain.

Arvoisia asiamiehiäm- 
me kehoitamme tilittä
mään tilauksensa mah
dollisimman pian.

Perssonin
kutomakoneita

Villalankaa
runsaassa valikoimassa.

Kudottuja
tavaroita

Mikonkatu 2. Te l. 1332.

Th. Neovius.
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ulkonäöltä, vaan sydämmestään; niinkuin suola on hyvää ei 
ainoastaan silloin kuin se on suolan näköistä, vaan kun se 
on suolaista itsessään.

Niin olette tekin kerjäläiset, kodittomat, maailman opet
tajat; te olette autuaat, jos  tiedätte, että todellinen onni on 
olla koditon kerjäläinen. Mutta jos  te olette vaan näöltänne 
kerjäläiset, niin te olette kelpaamattomat kuten suolaton 
suola. Te olette maailman valo, älkää siis valoanne piiloit
tako, vaan näyttäkää ihmisille. Eihän kynttilää sytytetä 
penkin alle palamaan, vaan asetetaan pöydälle valaisemaan 
kaikille huoneessa olijoille. Älkää siis tekään peittäkö va
loanne, vaan osoittakaa sitä töillänne, mutta niin, että ih
miset ymmärtäisivät teidän tietävän totuuden, ja  nähdessään 
hyviä tekojanne ymmärtäisivät taivaallisen Isänne.

Älkää luulko minun vapauttavan teitä laista. En minä 
opeta vapautumista laista, vaan minä opetan iankaikkisen 
lain täyttämistä. Niinkauan kuin on ihmisiä taivaan alla, 
niin kauan on iankaikkinen laki. Äinoastaan silloin lakkaa 
laki olemasta, kun ihmiset itsestään tekevät kaikki iankaik
kisen lain mukaan. Ja nyt minä annan teille iankaikkisen 
lain käskyt. Ja jos joku vapautuu vaikka yhdestäkin näistä 
lyhyeistä käskyistä ja  opettaa toisille, että niistä saa va
pautua, hän on oleva viimeisenä taivaan valtakunnassa; 
mntta joka täyttää, ja  siten muita opettaa, hän on suurin 
taivaan valtakunnassa. Sillä jos  hyveenne ei ole oikeaus- 
koisten kirjanoppineiden hyvettä suurempi, niin ette mis
sään tapauksessa tule taivaan valtakuntaan. Nämät ovat 
käskyt:

Entisessä laissa on sanottu: älä tapa. Vaan joka tap
paa, hän on tuomittava.

Mutta minä sanon teille, että tuomion ansaitsee jokai
nen, joka suuttuu veljeensä. Ja vielä syyllisempi on se, 
joka sanoo veljellensä pahan sanan.

Jos siis tahdot rukoilla Jumalaa, niin muistele ensin 
olisiko ihmistä, jolla  on jotakin sinua vastaan; ja  jos  muis
tat että yksikin ihminen katsoo sinun loukanneesi häntä,

Eoankeliumi. €. —  21 —

elävät, ei Jumala sekaannu heidän elämäänsä. Hän on an
tanut maailmaan hengen, ja  henki elää itsestään ihmisissä, 
ja  hengestä eläjät muodostavat Jumalan valtakunnan. Hen
gelle ei ole olemassa kuolemaa eikä pahaa. Kuolema ja  
paha on olemassa ainoastaan lihalle, vaan ei hengelle.

Jumalan valtakunnan voi vielä verrata seuraavaan: 
Isäntä kylvi hyvät siemenet peltoonsa. Isäntä se on henki, 
Isä; pelto on maailma; hyvät siemenet ovat Jumalan valta
kunnan lapset. Menipä nyt isäntä maata, mutta sillä aikaa 
tuli vihamies ja  kylvi peltoon ohdakkeita. Vihamies se on 
viettelys; ohdakkeet ovat viettelyksen lapset. Työväki tuli 
isännältä kysymään: Sinäköhän olet peltoosi huonoja sie
meniä kylvänyt, koska siellä ohdakkeita nousee? Menem- 
mekö kitkemään? —  Isäntä vastasi: antaahan olla, muutoin 
te, kitkeissänne ohdakkeita, sotkette viljan jalkoihinne. Kas
vakoot yhdessä. Kun tulee korjuun aika, käsken leikkaa
jaan eroitella ohdakkeet erikseen lyhteihin, ja  ne minä pol
tan, mutta viljan korjaan eloaittaan. —  Leikkuu se on ih
miselämän loppu, ja  leikkaajat on taivaallinen voima. Ja 
ohdakkeet poltetaan, mutta vilja puhdistetaan ja  kootaan. 
Niin elämänkin loppuessa katoo kaikki, mikä oli ajan petos, 
ja  jääpi jäljelle ainoa todellinen elämä hengessä. Hengelle, 
Isälle, ei ole pahaa olemassa. Henki suojelee sitä, mikä 
on sille tarpeellista; mutta mikä ei ole siitä, on sille ole
maton.

Jumalan valtakunta on kuin nuotta. Nuotta heitetään 
lahden yli ja  kalat kaikki erotuksetta kierretään kokoon. 
Mutta sittenkuin nuotta nostetaan vedestä, niin kelpaamat
tomat erotetaan ja  viskataan pois. Niin on myöskin oleva 
ajan päättyessä: taivaallinen voima on kokoova hyvän, mutta 
huonon heittävä.

Ja hänen herettyä puhumasta alkoivat hänen oppi
laansa kysellä häneltä, miten nuo vertaukset olivat ymmär
rettävät? Hän sanoi heille: nämä vertaukset ovat ymmär
rettävät kahtalaisesta. Minähän puhun kaikkia näitä ver-
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KALEVA, Vakuutus-osakeyhtiö
■  ■ ■  myöntää Henki-, ElinkorkoEläke-  j a  Myötäjäis-vakun -  

t u k e in  huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja edullisimmilla ehdoilla. Vakuu
tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien jälkeen. «
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(toimii Suomessa vuodesta 1856).

jfis ia m ie h iä  /(ä id is s ä  m a a m m e  k a u p u n g e is s a .
P i a u i t i u i i t *  :

Schildt & Hallberg
Helsinki.

Holmström & Svensson
myyvät alituisesta varastostaan:

l:a kivihiiliä, valukoksia js takomohiiliä 
halvimmalla.

Telef. 29 24 — 32 03.

0. J. D a h lb e r g ln  
Papcrikauppa

Aleksanterink. 15. (Haarakauppa P. Es
planadikatu 23.

Valokuva- albumeja, 
Näköala-kortteja ja -album. Halvalla.

Kellojen, 
Kronometerfen

ynnä hienompien

fräsisiooni 
koneitten 

KORJAUS VERSTAA
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tarkisteltuja
Seinä- ja Taskukelloja

Kellonperiä y. m.
C. U. B E R G S T R Ö M

Erottaja 19 Skilnaden
Telef. 37 12.

Teosoofioeo
kirjasto

{JudeijnjaauJsatu 25.
Avoinna tiistaisin ja lauvantaisin 

k:lo 1/s 7— 8 j. pp.

——  Kaupassa ■- ■

i, Bonlevardinkatu 1.
Muuttoloppuunmyynti koriste- 

kappaleita, samettia, hanskoja, 
nauhoja, helmityllejä ja  pitsejä, 
kankaita halvimmalla, keväthat- 
tnja hyvä mallisia ja  hienosti ko- 
ristettuja kaupassa

i, Bonlenardinkatn i.
Sisäänkäytävä portista.

!
KARL SUNDSTRÖM
K A I V E R T A J A .

KAUTSCHUKKIMMILEIMASIN, 
T E H D A S .

Aleksanterinkatu N:o 50.

P a l k i t t u j a .

Husqvarnan Teräs-Ompelukoneita

„Treja 7rUimf“ .
Polkupyöriä.

Husqvarnan pääasioimistossa 
Centraalipasaasissa.

Telef. 18 47.

V ie lä  on  tila isu u s sa a d a

UUSI AIKA
v u o d e n  a l u s t a .

Asiamiehet, ahkeroikaa tilauksia saadaksenne, 
levittäkää lehteä, toimikaa auttavasti lehden hy
väksi. Kunnioittaen Uuden Ajan konttori.

H u o m .!

jotka ovat valmistetut

hienosta graniitista
uskomattoman halpoihin 
hintoihin

A. V. K a ta isen  luona,
Lapinlahdenkatu 25.

fienrik Gkbonfin

Fabianinkatu 28.

Jo ssa  valmistetaan kaikkia 
ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, R e so o ri- 
madrassia j. n. e.

Alituinen varasto

Taulunraamia,
Akkunalistoja, 

Peilejä y. m., y. m.
halvalla kultaaja

Kär/undi/la ,
______ 13, Jintinkatu 13.

Kansanvakuutus.
UasSaan-otettuani asiamiestoimen uutta vakuu
tusmuotoa varten, jonka vakuutusyhtiö Kaleva 
on perustanut

Kansanvakuutus
ilm an  lä ä k ä rin ta rk a stu sta

saan ilmoittaa, että olen tavattavissa „lluden 
£jan“ huoneustossa, Jabianin- ja Etelä JVSaka- 
siininkadun kulmassa k:lo 12—2 ja 6—8 arki
päivinä, asioissa jotka koskevat tätä uutta va- 
kuuhtsmuoioa. JEAN B 0LD T

H. Tuupaisen 
J a H s i o e J u J s e

Fredrikinkatu 45. Tel. 23 99.
Alituinen runsas ja hyvin lajiteltu varasto naisten, miesten 

ja lasten jalkineita sekä kalossia. Hinnat kohtuulliset, työ taattua. 
Tilaukset suoritetaan joutuin. Varastossa löytyy sekä koti- että 
ulkomaalaisia jalkineita useaa eri lajia. Suutariliikkeen yhteydessä 
on nahkakauppa.

H. TU U P A IN EN . 45 Fredrikinkatu 45.

Uuden Ajan
Tilauksia Kuopiossa ote

taan vastaan:
Kan$alii$R<mi>a$$a.
R. Keijosen kaupassa.
Rouva E. Partasen luona. $a» 

vonlinnankatu 2$, ja 
Rouva R. Savolaisen luona Ro- 

bertinkatu $.
Maaningaila:

Kauppias Taneli Karhusen kau
passa ja sivukaupassa R a r t -  
t u l a s s a .

»Uuden jjijan" 
konttori Jabianink. 
13 (Sfel
ninkadun kulmassa) 
Zeiefooni 3430.

^vointia joka arki
päivä kt. 6 -8  ilalla.

. . U U P E N  A J A N ”
tilauksia otetaan vastaan

— . jokaisessa maamme postitoimistossa ja asiamiestemme luona.
Helsingissä otetaan tilauksia vastaan, paitsi lehden konttorissa, Laurentin Sanomalehtimyymälässä, Pasaassissa. H. Tuupaisen jal- 

kineliikkeessä, Fredrikinkatu N:o 45, Kr. Raution Jalkineliikkeessä Kallion 3 linja N:o I. Räätäli J. V. Vilenius’en luona Vladimirini 52.
Huom.! Tampereella otetaan tilauksia vastaan Herra E. Lyytikäisen kirjakaupassa. Vaasassa' Herra K. Montinin kirjakaupassa 

Porissa Herra Gust. Ronelius’en kiijakaupassa. Pietarissa Herra I. Palmgrenin kirjakaupassa Iso Tallik. 8.
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tauksia sen vuoksi, että on toisia ihmisiä, kuten te, minun 
oppilaani, jotka ymmärtävät, mikä Jumalan valtakunta on; 
ymmärtävät, että Jumalan valtakunta on jokaisen ihmisen 
sydämmessä; ymmärtävät miten siihen tullaan; mutta toiset 
eivät sitä ymmärrä. Toiset katsovat, eivätkä näe, kuuntole- 
vat, eivätkä ymmärrä. Sillä heidän sydämmensä on ihroit- 
tunut. Senpätähden minä näillä vertauksilla puhun kahta
laisesta, sekä toisille että toisille. Heille minä puhun Ju
malasta, siitä, mitä Jumalan valtakunta on Jumalaan näh
den, ja  he voivat sen ymmärtää. Mutta teille minä puhun 
siitä, mitä Jumalan valtakunta on teihin nähden, —  se val
takunta, joka on teissä.

Ymmärtäkää siis tekin kylväjän vertaus niinkuin se 
on ymmärrettävä. Teihin nähden merkitsee vertaus tätä: 
Kuka on y r r n n g .r f.ii.T iy t  Jumalan valtakunnan ajatuksen, vaan 
ei ole vastaanottanut sitä sydämmeensä, häneen tulee paha 
ja  anastaa kylvetyn; tämä on tielle pudonnut jyvä. Kivis
töön kylvetty —  se on se, joka  heti ilolla vastaanottaa, 
mutta ei ole hänessä juurta, vaan hän ottaa ainoastaan ajal
lisesti vastaan; ja  kun tulee ahtaalle ja  joutuu vainon alai
seksi valtakunnan aatteen tähden, niin hän heti perääntyy. 
Orjantappuroihin kylvetty —  se on se, joka ymmärsi val
takunnan aatteen, mutta ajalliset huolet ja  rikkauden ah
neus tukahuttaa aatteen ja  hän tulee hedelmättömäksi. Vaan 
hyvään maahan kylvetty —  se on se, joka ymmärsi valta
kunnan aatteen ja  säilyttää sitä sydämmessään; hän kantaa 
hedelmän, antaen milloin satakertaisen milloin kuudenkym
menen kertaisen milloin kolmenkymmenen kertaisen sadon. 
Sillä se, joka säilyttää, saapi paljon; mutta joka ei säilytä, 
siltä viimeinenkin otetaan pois.

Sentähden huomatkaa, miten vertaukset ovat ymmär
rettävät. Ymmärtäkää niin, ettette antaudu viettelyksille, 
loukkauksille eikä huolille, vaan että taotatte mikä kolmen
kymmenen, mikä kuudenkymmenen, mikä satakertaisen he
delmän.

Jumalan valtakunta ottaa sydämmessä kasvon tyh
jästä, mutta taottaa kaikki. Se on pieni kuin pienin koi
vun siemen; matta kun se kasvaa, niin se on suurin pnista, 
ja  taivaan linnat pesivät sen oksille.

NELJÄS LUKU.

Jumalan valtakunta.

Ja sentähden Jumalan valtakunta on kaikkien ihmisten elämä 
• ja onni.

Ja Jeesus kulki pitkin kaupunkeja ja  kyliä, opettaen 
kaikille Isän tahdon täyttämisen autuutta. Jeesus sääli ih
misiä, kun nämä hukkuvat tietämättä mitä todellinen elämä 
on, ja  äimistyneinä syöksyvät hajalleen niinkuin lammas
lauma ilman paimenta.

Kerran kerääntyi Jeesuksen ympärille paljon väkeä 
kanntelemaan hänen oppiansa; ja  hän meni vuorelle ja  istui. 
Oppilaat ympäröivät hänet.

Ja Jeesus alkoi opettaa kansalle, mitä Isän tahto on. 
Hän sanoi:

Autuaat ovat kerjäläiset, kodittomat, sillä he ovat Isän 
tahdossa. Jos he tosin nälkää näkevät, niin he tulevat ra
vituiksi; jos he surevat ja  itkevät, nim he lohdutuksenkin 
saavat. Jos ihmiset heitä halveksivat ja  luotansa sysäävät 
ja karkoittavat kaikkialta, iloitkoot he siitä, sillä niin on 
aina vainotta Jumalan ihmisiä, ja  he saavat taivaallisen 
palkan-

Matta voi rikkaita, sillä he ovat jo  saaneet mitä ha
lusivat, eivätkä enää mitään muuta saa Nyt he ovat kyl
läiset, mutta kerran tulevat nälkäisiksi. Nyt he riemuitse
vat, mutta vielä he surevatkin. V oi niitä, joita kaikki ylis
tävät, sillä ainoastaan pettureita kaikki ylistävät..

Autuaat ovat kerjäläiset, kodittomat; mutta autuaat 
ainoastaan silloin kuin eivät he ole kerjäläisiä ainoastaan
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Jfliksi Ĉaptâ o 
kukistui?

Bräät katsovat Kartagon hävi
tystä Caton aikaansaamaksi pahuu
den työksi, ikäänkuin jonkin kansan 
kohtalo riippuisi yksityisen mielival
lasta. Tämän yhteydessä mainitaan 
myöskin että romalaiset kauppiaat 
omien kauppaetujensa vuoksi toivoi
vat Kartagon häviötä ja  yllyttivät 
kansaa sotaan, ja  että romalaiset 
ylipäänsä vaanivat kartagolaisten 
verrattomia rikkauksia.

Tietysti senaikuisia Boman kaup
piaita ohjasi sama vaisto rahanhi
moon mikä on ominaista kauppiaille 
kaikkina aikoina, ja  saattaa olla että 
rahamiesten tahto melkoisessa mää
rässä vaikutti sodan syttymiseen, 
mutta mahdotonta on otaksua että 
niinkutsuttu Caton paatunut viha, 
lomalaisten saaliinhimö, kauppiasten 
kauppaedut ja  monenmoiset muut 
suuremmat tahi pienemmät pyyteet 
olisivat voineet vahingoittaa karta- 
golaisia. elleivät nämä jo  itsessään 
olisi kantaneet häviön siemeniä si
sämaan. Veltostunut kansa ja  laho 
puu saattavat kyllä näennäisesti jon 
kun aikaa elää, mutta pieninkin 
ulkonainen sysäys osoittaa asian 
todellisen laadun eikä sellaista lop
pua pitäisi koskaan sanoa ennenai
kaiseksi pelkästään vaan siksi että 
se siltä näyttää. Lamppu palaa 
vielä jonkun aikaa senkin jälkeen 
kun öljy on loppunut.

Sanotaan että Cato yllytti kansa
laisiaan sotaan Kartagoa vastaan 
siksi että hän piti sen ulkonaista 
valtaa E omalle vaarallisena ja  pelät
tävänä. Luonnollista on, että tämä 
kaukonäköinen romalainen puhui 
kansalaisilleen sitä kieltä mitä ne 
entisten kokemusten nojalla elävästi 
kykenivät käsittämään ja  vältti kos
ketella sellaisia asioita jotka olivat 
kokonaan heidän näköpiirin ulko
puolella; sillä kansa kokonaisuudes
saan ei koskaan kykene tunnustele
maan välillisten vaikutusten varmasti 
mutta hitaasti kehittyviä seurauksia 
olipa ne sitte vahingollisia tai hyö
dyllisiä.

Kartago oli Romalle todellakin 
vaarallinen, vaikka aivan toisessa 
ymraärteessä kuin mitä Cato tahal
lisesti lausui julki.

Ajattelijana ja  valtiomiehenä Cato 
tiesi varsin hyvin että Kartagolla 
ei tule olemaan toista Hannibalin 
kaltaista johtajaa ja  tiesi myöskin 
ettei veltostuneista karttagolaisista 
tahi heidän pestaamistaan palkka
sotureista tavallisen ihmisen johdolla 
ole mihinkään. Mutta ennen kaikkea 
hän oivalsi paremmin kuin yksikään 
mnn mikä siveellinen vaara Roinalle 
oli näitten yhä kasvavasta ja  yhä 
kehittyvästä tapainturmelnksesta. 
Kartagolaisten perinpohjin turmel
tuneet elämäntavat olivat juuri hei
dän vahva puolensa romalaisiin näh
den, joka olisi helposti voinut saat
taa Roman ennenaikaiseen perika
toon ja  häviöön. Tuo sama stoa
lainen Cato, joka sydämensä poh
jasta kunnioitti niitä kreikkalaisia 
jotka olivat kukistaneet. persialais
ten ylivoiman, yhtä suuressa mää
rin halveksi oman aikansa kreikka
laisia, jotka olivat vajonneet itämaa- 
laisten saastuttamina tapain turme
lukseen ja  velttouteen, eikä hän siis 
voinut olla näkemättä sitä siveelli
sen mädännäisyyden vaaraa joka 
uhkasi Romaa Kartagon puolelta. 
„ Minusta vaan näyttää, että Kar
tago on hävitettävä", hoki hän ali
tuiseen, sillä hän näki siinä vaaral
lisen turmeluksen siemenen, joka oli 
ajoissa poistettava ja  juurta jaksain 
hävitettävä. Ja mikä voi parem
min kuvata kartagolaisten kurjuutta 
kuin se että he pelkästä romalais- 
ten mahtikäskystä peljästyneinä lä
hettivät heille panttivankeja, antoi
vat aseensa ja laivansa pois. Että 
he sodan viimehetkinä taistelivat 
vimmatusti ei todista sanottavasti 
mitään heidän edukseen, sehän oli 
vaan edellisen kurjuuden sievistetty 
epätoivon loppu, sillä liekkumassa 
eläjillä 011 yleensä sellainen tapa 
että he vararikon jälestä paranta
vat elämänsä itsemurhalla.

J. Koch.

Pääoman keskitys.

Tästä kirjoittaa »Spartacus" raota. 
S. D:ssa: Sähkösanoma Newyorkista 
on ilmoittamia, että pohjois amerika- 
laisten terästehtailijoiden aijottu suori

yhdistyminen nyt on päätetty tosi 
asia. Maanantaina rikisteröittiin Uni
ted States Steel Corporation. Liiton 
pääoman arvellaan kaikkiaan nouse
van 4 miljaardin kruunuun. Yhtiön 
viimevuotiset tulot nousivat noin 400 
miljoonaan kruunuun.

Tämä amerikalaisen terästeollisuu
den keskitys osoittaa selvästi millin 
suuntaan kehitys käy. Vanhempien 
sisaryhtiöiden, petroleumi ja  sokeri- 
renkaiden rinnalla, antaa tämä jätti- 
läisrengas suuren tasavallan talou
delliselle elämälle omituisen leiman. 
Yhä valtavammaksi paisuu Amerikan 
teollisuustuotteiden ulosvienti kilpail
len kiihkeästi englantilaisen teollisuu
den kanssa, ja  silminnähtävästi tulee 
uusi rengas, joka käsiinsä kokoo 
melkein koko teräsvalmistuksen Yh
dysvalloissa, voimakkaasti edistämään 
tätä kilpailua. Eikä tällaiset jätti- 
läisyritykset voi toiseltapuolen olla 
vaikuttamatta europalaiseen teollisuu
teen. siinäkin suhteessa, että se y l
lyttää europalaisia tehtailijoitakin 
samanlaisiin yhdistymisiin.

Niin osoittaa kehitys todeksi so
sialistien väitteen, että vapaa kilpailu 
yhdessä koneellisen tekniikin luke
mattomien mahdollisuuksien kanssa 
johtaa johdonmukaisesti pääoman liit
toutumiseen jättiläisyrityksiin, jotka 
hallitsevat sekä koti- että ulkomaan 
kaupan. Teräsrengas on nivel tässä 
välttämättömässä yhteiskunnallisessa 
tapahtumassa.

Eipä juolahda mieleemmekään, hyö
kätä rengasjärjestelmän kimppuun 
pikku porvarimaisesti valitellen hy- 
vinjäij estettyjen ja  suunniteltujen, 
renkaisiin yhdistyneiden suurten pää
omien rasittavaa vaikutusta pikku- 
pääomiin. Ompa kuin kuulisi tuon 
vanhan kaskun härästä ja  lokomotii
vista, kun kuulee vaadittavan kielto
lakia renkaita vastaan.

Totta on, että he luovat vaarallisen 
monopoolivallan porvariston ja  vapaan 
kilpailun yhteiskuntaan, he luovat 
tehdas aristokraatiian ja itsevaltiaiden 
kuulumattomilla mahtikeinoilla. Mutta 
kasvava renkaiden muodostaminen 
antaa jokaiselle yhteiskunnallisesta 
pulmasta räikeän selvän kuvan.

Ei ole enää pitkä askel yhteiskun
nalliseen valvontaan tuotannon alalla. 
Tämä oikeus lisääntyy välttämättö
myyden kerällä ja  yhä vastustamat- 
tomammin painuu tämä sosialistinen 
ajatus aivoihin ja  yleiseen oikeuskä- 
sitteeseen. Huolimatta kaikesta edis
tävät ne kuitenkin päämäärää, joka 
on yhteiskunta tuotantokeinojen omis
tajana.

—  Tyytymättömyys Kreikassa
kasvaa päivä päivältä yhä suurem
maksi ja  yleisemmäksi. Kärsimättö
myydellä on odotettu että kuningas 
täyttäisi lupauksensa ja  persoonalli
sesti ryhtyisi epäkohtia parantamaan. 
Nyt uskotaan yleisesti, että valtiol
listen pnolneitten valta on kuninkaan 
hyvää tahtoa suurempi. Patrasissa 
ilmestyvä sanomalehti »Peloponne- 
sos-‘ kertoo, että kuninkaalle jäte
tään piakkoin anomus, jonka alle 
nimiä on kerätty ympäri maan. 
Anomuksessa kuvataan olot sietä
mättömiksi ja  pyydetään yleistä kan
salliskokousta.

—  Englannin sotadeparttementti
on ilmoittanut, että ne uudet mää
rärahat, joita parlamentilta pyyde
tään sodan menoihin Etelä-Afrikassa, 
nousevat 56,070,000 puntaan. Tällä 
äärettömällä summalla korvataan me
not maalisk. 31 päivään 1902. Sa
maan tarkotukseen on myönnetty 
ennen:

Vuonna 1899— 1900 23 milj. pun- 
tää *

Vuonna 1900— 1901 61,286,700 
puntaa.

Vuodeksi 1901— 1902 pyydetään 
nyt 56,070,000 puntaa.

Korko erityisille lainoille maalisk. 
31 päivään 1900 2 milj. puntaa.

Yhteensä siis 142,356,700 puntaa 
eli 3,558,917,500 mk._____________

Yksityisestä kk* 
jeesfä Ruotsista.

Joka innostuksella seuraa edis
tystä ja  itse työskentelee vapaa
mielisen kehityksen hyväksi yhteis
kunnassa, huomaa Ruotsin tähän 
aikaan olevan toivottomassa tilassa. 
Ei jätkiäkään rauhanliikkeestä, ol
laan v alm iit kivittämään sitä joka 
nyt uskaltaa hiiskuakaan rauhan
aatteesta. Mutta viekkaasti harki
tulla. suurilla korulauseilla höyste
tyllä pelotuspolitiikalla ovat suur- 
iuotsalaiset ja  yläluokka suoranai

sesti hypnotiseeranneet Ruotsin kan
san. Kymmenen vuotta sitten so
dittiin kynsin hampain vastaan ase
velvollisuuden enentämistä 40 päi
västä 90 päivään, mutta nyt ei 
löydy monta äänestävää joka ei 
suostuisi yksi vuotiseen asevelvolli
suuteen. Pahin seikka tässä asiassa 
on, että sosiaalidemokraatit ovat 
tämän nnden puolustuskysymyksen 
synnyttyä käyneet kiertoteitä ei
vätkä ajaneet tarmolla kansan asiata. 
sr Alussa olivat hekin pelon masen- 

tamat ja  valitsivat menettelytavan, 
jonka tarkoituksena oli ratkaista 
puolustuskysymystä, nuorimpana ja  
kypsymättömimpänä, ennen 10 vuo
tisia vanhoja parannuskysymyksi- 
ämme, jotka yläluokan luokkapoli- 
tiikan vaikutuksesta olivat jääneet 
ratkaisematta. Paljon on kansa uh
rannut näiden vuoksi. Aikaa, toi
veita, rahaa —  ja  knn kaikki va
paamieliset viimein olivat kokoon
tuneet yhdeksi saadakseen äänioi
keuden läpäistyksi valtiopäivillä, 
kukistaa puolustuskysymys liittolai
set. Ja yläluokan taholla, vasem
miston uskomattoman laimeuden 
avulla, on jo  käynyt uskonkappa
leeksi se seikka, ettei puolustuksesta 
voi tinkiä, ei sitä kysymystä rat
kaista muiden yhteydessä eikä myös
kään saattaa riippuvaksi niistä. Nyt 
orat sosiaalidemokraatit jo  alkaneet 
mnuttaa menettelytapaa nähdessään 
miten tämä uusi vastavaikutus kas
vaa heitä mahtavammaksi, mutta 
he ovat liiaksi pelkureita asettuak
seen heti vastaiselle puolelle.

ö. P. Blavatsky sosiaa
lisesta kysymyksestä.
Madame Blavatsky, teosoofisen liik

keen herättäjä, lausuu kirjassaan 
„The K ey to Theosophy" yhteis
kunnallisista riennoista m. m. seu- 
raavat sanat:

Teosoofisen Seuran omaksumat 
perusohjeet todistavat, ettei senra 
välinpitämättömästi katso yhteiskun
nallisia kysymyksiä —  tahi oikeam
min, että useimmat sen jäsenistä 
eivät sitä tee. Jos ihmiskunnan 
henkinen kehitys etupäässä riippuu 
oikeitten fysiologisten  lakien anka
rasta noudattamisesta, on kaikkien 
semmoisen kehityksen eteen työs
kenteleväin ehdottomana velvolli
suutena kykynsä takaa vaikuttaa 
näiden lakien yleisen noudattamisen 
hyväksi. Kaikki teosoofit hyvinkin 
ymmärtävät syväksi surnkseen, että 
se yhteiskunnallinen tila, jossa kan
sojen enemmistö elää etenkin länsi
maalaisissa valtioissa, tekee mahdot
tomaksi rnumiitten ja  sielujen oike
an kehityksen, joten molempain ke
hitys ehkäistyy. Ja koska tämä 
kehitys vallan erityisesti on teoso
fian päämäärä, yhtyy seura mielel
lään kaikkiin todellisiin tämänsuun
taisiin pyrkimyksiin.

Syy miksi niin vähäsen kelpo so
siaalista työtä tehdään, on se, että 
knllakin yhteiskunnan uudistajalla 
on oma yleinen parannuskeinonsa 
ja  että johtava aate puuttuu useim
mista näistä keinoista, eikä ainakaan 
ole niitä kaikkia yhdistävää penis- 
aatetta. Tällä tavalla menee kal
lis aika ja  voima hukkaan; sillä yh
teistyön sijaan ihmiset pyrkivät toi
nen toistaan vastaan, jopa usein on 
syytä pelätä, että he sen tekevät 
mainetta ja  etuja voittaakseen enem
män kuin sen suuren asian tähden, 
jonka he väittävät olevan heidän 
sydämellään ja  jonka pitäisi olla 
heidän korkein elämäntehtävänsä.

Teosoofiset perusohjeet ovat: ih
miskunnan yleinen yhteys ja  yhtei
nen alkuperä; ihmisten riippuvaisuus 
toisistaan; Karman laki; reinkar- 
natsiooni (jälleensynnyntä). Nämä 
ovat neljä rengasta siinä kultaisessa 
ketjnssa, joka sitoisi ihmiskunnan 
yhteen yhdeksi perheeksi, yleiseksi 
veljeskunnaksi.

Nykyisen yhteiskuntamuoden val
litessa, etenkin n. k. sivistyneissä 
maissa, suuret ihmisjoukot kärsivät 
köyhyyttä, puutetta ja  kipna. Hei
dän ruumiillinen tilansa on km ja 
ja  heidän älylliset ja  henkiset ky
kynsä ovat usein miltei heräämät- 
tömiä. Toiselta puolen on paljon 
ihmisiä yhteisknnta-asteikon vastai
sessa päässä, jotka viettävät elä
mänsä suruttomassa välinpitämättö
myydessä, vaipuneina aineelliseen 
ylöllisyyteen ja  itsekkäihin nautin
toihin. E i kumpikaan näistä kah
desta elämänmuodosta riipu pal
jaasta sattumasta. Molemmat joh
tuvat ympäröivistä olosuhteista, ja  
laiminlyödyt yhteiskunnalliset vel

vollisuudet toiselta puolen ovat li- 
kimmässä yhteydessä kutistuneen 
ja  ehkäistyn kehityksen kanssa toi
selta pnolen. Yleinen syysuhteen- 
laki pitää paikkansa yhteiskunta
opissa yhtä hyvin kuin tieteessäkin. 
Mutta tämän lain välttämättömänä 
loogillisena seurauksena on yksilöi
den riippuvaisuus toisistaan, josta 
teosofia niin ankarasti pitää kiinni. 
Jos yhden ihmisen teot vaikuttavat 
kaikkiin muihin, ja  tämä on tosi 
tieteellinen käsitys, ei ihmisten to
dellinen yhteys ole saavutettavissa 
muuten kuin siten, että kaikki mie
het tulevat veijiksi ja  kaikki nai
set sisariksi, niin että kaikki joka
päiväisessä elämässä harjoittavat 
todellista veljeyttä ja  sisaruutta. 
Tämä vaikutus ja  vuorovaikutus, 
tämä tosi veljeys, jossa jokainen 
elää kaikkia varten ja  kaikki jo 
kaista varten, tämä se on yksi 
niistä teosoofisista perusohjeista, 
jota kukin teosoofi on velvollinen 
ei ainoastaan opettamaan, mutta 
elämässään toteuttamaankin.

Katsele hetkinen inhimillisen yh
teiskunnan niin sanoakseni konkreet
tisia tosiseikkoja. Vertaa sitä elä
mää, jota rahvas ja  monet keski- 
ja  yläluokan jäsenet viettävät, sii
hen elämään, jota elettäisiin siveel- 
lisesti raittiimpien ja  jalompien olo
suhteitten vallitessa, vallitessa oi
keuden, hyvän tahdon ja  rakkauden 
—  sen itsekkyyden, välinpitämättö
myyden ja  raakuuden asemesta, 
joka nyt liiankin usein näyttää yk
sin olevan vallalla. Kaikella ih
miskunnassa löytyvällä hyvällä ja  
pahalla on juurensa inhimillisessä 
luonteessa, ja  tätä luonnetta on ol
lut ja  on luomassa syitten ja  vai
kutusten ääretön saija. Mutta tämä 
koskee tulevaisuutta yhtä paljon 
kuin nykyisyyttä ja  menneisyyttä. 
Itsekkyys, välinpitämättömyys ja  
raakuus eivät saata muodostaa ih
miskunnan mallikelpoista tilaa —  
semmoinen usko olisi sama kuin 
olla ihmisyyteen nskomatta, jota 
teosoofi ei voi tehdä.

Nythän meille kehitys opettaa, 
että muuttamalla elimistön ympäris
töä voimme muuttaa ja  parantaa 
itse elimistöä; tämä pitää mitä an
karimmin paikkansa kun on ihmi
sestä kysymys. Kukin teosoofi on 
sentähden velvollinen tarmonsa ta
kaa ja  kaikilla hänen käytettävi
nään olevilla keinoilla tukemaan jo 
kaista viisasta ja  hyvin pohdittua 
rientoa köyhäin ehtojen parantami
seksi. Tämmöisiä yrityksiä on teh
tävä silmällä pitäen köyhäin lopul
lista yhteiskunnallista vapautumista 
ja  niiden velvollisuuden tunnon ke
hittymistä, jotka nyt usein laimin
lyövät velvollisuuksiaan miltei kai
kissa elämän ehdoissa.

Mntta kuinka on pääteltävissä, 
onko yhteiskunnallinen riento viisas 
vai ei? Tässä suhteessa ei voida 
asettaa mitään määrättyä ohjetta. 
Paljon on tietysti jätettävä yksilön 
arvosteltavaksi. On kuitenkin ole
massa koetuskivi, joka yleensä riit
tää. Onko ehdotetun toimenpiteen 
tarkoituksena sen veljeyden edistä
minen, joka on teosofian päämää
ränä? E i tämä arvostelu tuota vai
keutta kellekään todelliselle teosoo- 
fille; ja  kun hän kerran on tästä 
vakuutettu, on hän velvollinen kään
tämään yleisön huomio asiaan. Ja 
tämä voi tapahtua ainoastaan siten, 
että hän koettaa herättää korkeampia 
ja  jalompia käsityksiä ihmisen vel
vollisuuksista, yleisistä ja  yksityi
sistä; sillä tähän velvollisuuden kor
keampaan käsitykseen perustuu 
kaikki henkinen ja  ruumiillinen pa
rannus. Ainakin hänen itsensä täy
tyy olla henkisen toiminnan kes
kusta, ja  hänestä ja  hänen jokapäi
väisestä elämästään on säteilevä 
näitä korkeampia henkisiä voimia, 
jotka yksin voivat uudesta synnyt
tää hänen kanssaihmisiään.

H i l ja i s u u d e s s a .
O tfsnuressahiljaisuuden. Siellä 

kunlin nyyhkyttävän sydämen vai
kertavan. Se oli tullut sinne, tämä 
sydän, kolkkoon, äärettömään, siihen 
hiljaisuuteen, jossa yö vallitsee. En 
sitä nähnyt, sillä ei ollut nimeä, ei 
mnotoa, mntta minä knnlin sen va
lituksen. Oi, niin äänetöntä siellä 
oli äärettömässä yössä. Ja siksi se 
itki se sydän. Ja se pnhui. Hiljaa 
värähdellen, mntta kuitenkin niin 
mahtavasti että se täytti koko ava
ruuden. „01en niin pieni", valitti 
se, „olen tullut tänne hymyn mailta, 
sillä ne eivät enää minua tyydyttä
neet, tullut tänne värisemään. Kuo-

lenko täällä? Siksikö olen uskalta
nut? Siksikö oli rohkeuteni?" —  
Hiljaisuus vastasi mahtavalla kie
lellään. —  „Auta“ , anoi sydän, »minä 
menehdyn!" Sen vaikeroivat sävelet 
leikkelivät värisyttävästi avaruutta. 
Kuolontnska oli niissä. —  Sydän 
lunli kuolevansa. —

Oi! En tiedä kninka kanan lie 
sydän taistellut. Eli ole aikaa ajat
tomuudessa. Mutta minä näin ava
ruuden nyt vaikenevan. Loistavat 
eeteriaallot alkoivat täyttää sen. 
Siellä kuului säveliä kuin uneksit
tuja aavistuksia, täynnä autuutta. 
Oli kuin olisi aukastu portti, jonka 
edessä valittava sydän oli kolkutta
nut taukoomatta. Taivas oli vihdoin 
heltynyt nupumattomuudesta. —  Sy
dän ei kuolisi. Se oli elävä. Se oli 
saava palkan urhoollisuudestaan. Se 
ei ollut kolknttannt turhaan. Yö oli 
väistynyt amuruskon tieltä. Jäminä 
kuulin sydämen riemuitsevan. Se 
riemuitsi niin knin se oli ennen vai
keroinut. Mntta tämä riemuitsemi
nen oli äänetöntä. Ja siksi se oli 
niin suurta. — Näin valon yhä vä
reilevän halki avaruuden, kuulin 
ihanuuden väräjävän taivaallisin sä
velin. Se oli sydämen laulu.

B. N— O.

Niille arvoisille henkilöille, 
jotka soisivat

Uuden Ajan
menestyvän ja  tahtovat tehdä 
jotakin sen hyväksi, pyydäm
me ilmoittaa, että paras keino 
Uuden Ajan avustamiseksi on 
tilata lehteä muutamia kap
paleita ja  sitten tarjota toi
sille itselleen tarpeettomat 
kappaleet tahi lahjottaa ne 
varattomille henkilöille.

Uskallamme toivoa, että 
ystäviemme avulla tilaaja- 
määrämme piakkoin on mel
koisesti kasvava. Asiaahar- 
rastavien myötä vaikutuksblla 
on Uusi Aika esteettä jatkava 
työtään ihmiskunnan suurten 
elämänkysymysten palveluk
sessa.

Kuinka kenraali 

Booth taistelee köy
hyyttä vastaan.

(Jatk.).
Kun aikaisesta aamusta olimme 

olleet liikkeellä, levähdimme useita 
tunteja; vasta hämärissä jatkoimme 
tarkastustamme ja  huomasimme lai
tokset Lontoon länsi- ja  eteläosassa 
melkein samanlaisiksi kuin W hite- 
chapelissa.

Mielihyvällä kuulin eräältä upsee
rilta, että „ syyshartaushetket “ suu
ressa Regentshallessa olivat alkaneet. 
Täsmälleen kello kahdeksan olimme 
siellä ja  saimme shillingillä istuma
paikan ensimäisellä rivillä vastapäätä 
amfiteaatteria, missä upseerit ja  pe
lastetut olivat. En ollut pelastus
armeijan kokouksissa ollut sitten 1889 
ja  siksi hämmästyin nyt suuressa mää
rässä. Missä olivat tulipunaisilla kir
jaimilla kirjoitetut verta ja  kuolemaa 
henkivät lauseet? Missä soittokoneet, 
rummut ja  huilut, jotka ennen ilmoit
tivat jokaiselle kävelijälle jo  kaukaa 
pelastusarmeij alaisten tulon? Missä 
olivat nuo intoilevat puhujat, jotka 
hurjine liikkeineen, äänekkäine nyyh- 
kytyksineen ja  suonenvedontapaisine 
kouristuksineen liikuttivat kuulijansa 
kyyneliin ja  hurmasivat heitä rie
muitseviin Hallelujahuutoihin? Ja 
missä viimein olivat nuo ihastuneet 
ihmisjoukot? Ennen niin täydet kal- 
leriat olivat tyhjät ja  parketin raheilla 
istui ainoastaan vähän ihmisiä.

Kun kokouksen johtaja alkoi pu
heensa ja  esiintoi »pelastetut" toinen 
toisensa jälkeen »sosiaalisen sivustan" 
siunauksen »todisteina" käsitin miksi 
pelastusarmeija oli kadottanut lumous- 
voimansa suureen joukkoon. Puhuja 
paukutti sukkelassa puheessaan juop
poutta ja  köyhien petkuttamista vas
taan sekä yleisön välinpitämättömyyttä 
vastaan, joka ei tajunnut kenraalin 
ylevyyttä; hän puhui kuten jonkin
lainen sosialistinen Kato pääomasta ja  
lyöstä —  mutta Jumalasta ja  kris
tinuskosta mainittiin tuskin sanaa
kaan. Pelastusarmeija on silminnäh
tävästi muuttanut menetystapaa, ken
ties ei sen sisäisin olemuskaan ole sama.

Vanhan pathoksen sijasta, käyttää se 
nyt kokkapuheita ja  leikillisyyttä, tai
vaallisen autuuden sijasta, kangas- 
tuttaa se yleisölleen maallisen para
tiisin. Pelastusarmeijan viholliset ovat 
nuhdelleet sitä sen reklaameista ja  
mauttomasta meluamisesta. Se on 
silminnähtävästi käynyt kenraalin sy
dämelle, siksi vallitsee nyt kaduilla 
ja  käytävillä rauha. Kenraali Booth 
tietää kyllä yhtä hyvin kuin mekin, 
että hänen yleisönsä tämän kantta 
vähenee, mutta hän nauttii pelastus
armeijansa lukuisten jäsenten kesken 
niin rajatonta luottamusta, että hän 
voi hyvästikin kieltäytyä joukon hy
väksymisestä. Nyt pyrkii hän näh
tävästi voittamaan sosiaalisen tuumi - 
ensa hyväksi paraimmat, varakkaim
mat ja  vaikutusvaltaisimmat piirit yh
teiskunnassa.

Ja näyttää siltä kuin ei hän las
kuissaan olisi erehtynytkään. Lon
toon yleisön käytös pelastusarmeijaa 
kohtaan on suuressa määrässä muut
tunut. Ennen kohdeltiin kenraalia 
viekkaana petturina ja  ylenkatseelli- 
nen hymy levisi kaikkein kasvoille 
kun mahtava Burn, burn! kaikui ka
duilla. Mutta suuren kynäsodan jä l
keen, jota kovalla innolla käytiin sa
nomalehdissä kenraali Booth is ta, kek
sivät muutamat järkevät ihmiset esit
tää riidan esineen, kenraalin toimet 
asetettavaksi puolueettomani, ymmär
täväisten ihmisten tutkimuksen alai
siksi. Parille tunnetulle henkilölle 
uskottiin yömajatalojen, Elevatorien, 
rangaistuskotien ja  maataloudellisen 
siirtokunnan tutkiminen.

Näiden herrain kertomukset ovat 
nyt julaistut ja  minua kummastuttaa 
suuresti ettei raamatun taitava ken
raali ole pannut »Pelastusarmeijan 
totuudet" nimisen kirjan motoksi tätä 
Bileamin lauselma: »Katso, minä tu
lin kiroamaan ja  minun täytyy siu
nata;" tämä kirjanen nimittäin sisäl
tää mainitut kertomukset sekä kuu
luisan papin Farrarin kirjoituksen. 
Metoodillisessa järjestyksessä kumo
taan Boothia kohtaan tehdyt syytök
set pykälä pykäleeltä. Englannin suu
rimmat lehdet ovat syyttäneet ken
raalia huijaamisesta, että hän muka 
käyttää uskolaistensa rahoja hankki
akseen itselleen ja  omaisilleen muh
keata elämää. Mutta mitä kävi tut
kimuksessa selville?

Kenraali Boothilla on yksityinen 
omaisuus, joka täydellisesti riittää 
yksinkertaiseen eläntään hänen per
heelleen. Hän ei saa armeijalta pen
ninkään palkkiota, ainoastaan hänen 
matkakustannuksensa maksaa yhtei
nen kassa. Molemmat uskotut her
rasmiehet vaativat eräänä päivänä va
lantehnyttä kirjanpitäjää, joka tarkas
taa pelastusarmeijan kirjat, käymään 
äkkiä arvaamatta heidän kanssaan pää
joukon kassaa tarkastamaan saadak
seen tietää, olivatko kirjat milloin 
tahansa kunnossa. He kävivät kirjat 
ja  kassan läpi. —  kaikki kävi pen
nilleen yhteen.

Tämän jälkeen ovat Lontoon sano
malehdet olleet hyvin äänettömät 
Boothista ja  hänen armeijastaan.

Loppu.

—  Orjuuden lakkauttamisen muis
topäivänä päätti Nishnij-Novgorodin 
kaupunki anoa ruumiin rangaistuksen 
poistamista. Tämän johdosta lau
suu nimimerkki Dalin Rossijassa: 
,,Jumalan kiitos, että on löytynyt 
edes yksi kaupunki, joka todellakin 
mallikelpoisesti on viettänyt suurta 
vapauttamisen päivää; joka ei ole 
viettänyt sitä ainoastaan lämpimästi 
ja yksimielisesti, vaan onpa muista
nut kansalais ja ihmisvelvollisuuten- 
sakin; joka ei ole voinut unhottaa 
sitä katkerata totuutta, että kansa, 
joka 40 vuotta sitten vapautettiin or
juuden kahleista, tähän päivään asti 
ei vielä ole vapautuva siitä suuresta 
häpeästä, jonka nimenä on ruumiilli
nen rangaistus. Vapautumisen päi
vänä on tämä kaupunki muistanut 
anoa toista vapautusta, kansan va
pauttamista ruumiillisesta rangaistuk
sesta. Tämmöisiä anomuksia on en
nenkin tehiy, mutta ensi kertaa sen 
tekee kaupunki."

—  Päivälehden toimitukselle lähet
tämässä kirjoituksessa, lausuu eräs 
»asian harrastaja sivistyneestä luo
kasta" m. m. seuraavat sanat:

Viime aikain lakot ja  muut riitai
suudet työväen kanssa ovat ehdotto
masti usean isänmaan ystävän mie
lessä herättäneet huolta ja levotto
muutta. Ainakin tämän kirjoittaja 
on kysynyt itseltään: onko tässä vika 
vain huonoissa raha-ajoissa ja työ- 
miehissä itsessään? Eikö n. s. sivis
tyneen yleisön katsantokanta tällai
sissa asioissa ole liiaksi pinttynyt van
hoihin ennakkoluuloihin? Eikö olisi 
aika ottaa vakavan keskustelun alai-

Täten suositetaan
arvoisalle yleisölle Em il Rundm anin Valokuvaamo Aleksanterinkatu 21. (Tallbergin Liikepalatsissa)
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Puhelin 2764.
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pitäen. Luonnon pakosta taas ruu
mis, muoto sinään on „itsekäs“ , Kultaisia sanoja.seksi esim. sitä, että työläisen asunto 

ei saa olla ilman mnnta täydelleen 
riippuvainen -hänen työajastaan, sikäli 
että työn loputtua hän myös on sa
malla asunnotta? Länsi-Euroopan si
vistysmaissa on tähän seikkaan jo  
kiinnitetty huomiota.

Lakkoja emme puolusta, mutta eikö 
meillä lakkolaistakin kohtaan ole muita 
siveellisiä velvollisuuksia kuin hänen 
perinpohjainen nolaaminen? Eikö si
vistynyt yleisö ottaisi vaivakseen ku
vitella itselleen, millainen mieliala 
silloin syntyy, kun vielä ennenkuin 
on muualta ehtinyt saada asuntoa, 
häädetään keskelle talvipakkasta ulos 
huoneestaan? Ja samoin mitä hyötyä 
tehtaalla saattaa olla .työmiehistä, jotka 
poliisin saattamina tuodaan takaisin 
työhönsä?

—  —  Eiköhän useat väärinymmär
rykset työväenkysymyksessä ole johtu
neet siitä, että'yleisö tavallisesti tyy
tyy siihen, mikä muodollisesti, lain 
kannalta, on oikea? Ja eiköhän pitäisi 
kasvattaa yleisöä siihen, että se vaa
tisi enempikin kuin mikä vaan lain 
muodon puolesta on sallittu, toisin 
sanoen, että enempi otettaisiin huo
mioon myöskin, onko se tai se toi
menpide myöskin siveellisestä, inhi
millisesti oikea? — —

Vapaaehtoisia lahjoja
Hyvinkään lakon kautta työttö
miksi jääneiden avustamiseksi ote
taan vastaan Uuden A jan kontto
rissa joka arki-ilta k:lo 6— 8.

Omaisuus pyhempi 
ihmishenkeä.

Vanha ja tunnettu asiahan on, että 
nykyisessä yhteiskunnassa pidetään 
omaisuutta pyhempänä kuin ihmishen
keä. Lukemattomia ihmishenkiä uh
rataankin päivittäin harvalukuisten 
omistajain omaisuuden varjelemisessa 
ja  tuotannossa. Tavallisesti tapahtuu 
tämä kumminkin tavalla, joka osaksi 
peittää asian hirmnisuuden —  murha 
ei tapahdu kylmällä teräksellä, vaikka 
murhaajain mieli onkin kylmä, eikä 
kerrassaan, vaan hitaalla kiduttami
sella. Epäterveelliset työhuoneustot, 
välinpitämättömyys välttämättömien 
ja  laissa määrättyjen suojelusvarus- 
tusten suhteen, myrkylliset ja  ter
veyttä murtavat työaineet ja  menet
telytavat sekä pitkä työaika, joka 
suopi niin lyhyen joutohetken, että 
ihmisruumis ei saa tarpeellista lepoa 
eikä siis kykene vastustamaan näitä 
vahingollisia vaikutuksia, kaikki tämä 
on vitkallista murhaamista.

Aika ajoin saapuu eri tahoilta kuu- 
luviimme tietoja työnantajain teke
mistä vääryyksistä työmiehiään koh
taan, vääryyksistä niin hirmuisista ja  
semmoisen itsekkäisyyden ja  tunnot- 
tomnnden leimaamista, että tuskin 
voimme käsittää niiden tapahtuvan 
meidän aikanamme ja  „ sivistyneiden 
ihmisten keskessä".

Tämmöinen seikka on hiljakkoin ta
pahtunut Gretakaivoksissa New South 
Walesissa, Australiassa. Tiedon siitä 
on höyrylaiva „Aorangi“ tuonut Van
couveriin Pohjois-Amerikassa, josta 
se on levinnyt maailman työväen- 
lehtiin.

Tuli syttyi eräässä yllämainitun 
työpaikan kaivoksessa ja  pian kävi 
selväksi, että koko kaivos joutuisi 
tulen uhriksi, ellei nopeasti tehtäisi 
jotakin sen estämiseksi. Eräässä sy
vimmässä aukossa työskenteli viisi 
miestä, joilta tuli sulki tien ylämaa- 
ilmaan. He olivat kumminkin pelas
tettavissa ja  suuri osa heidän työto
vereistaan tarjoutui urhoollisesti toi
mittamaan pelastustyön; täytyi avata 
vaarassa oleville uusi tie ihmisten luo.

Kaikki oli valmiina pelastustyöhön 
kun —  kaivosyhtiön johtajalta saapui

33a lth a s a r .
Kirj. Anatole France.

Suomennos Uudelle Ajalle.
(Jatk.).

Hän puhui niin, koska hän vieli, 
muisti Balkista.

Ja Sambohitis, joka oli vanha, 
sanoi:

—  Onpa ilmiö —  nuo Niilin tul
vat —  joka on ihmeteltävä ja  jon 
ka minä olen selittänyt. Ihminen 
on luotu ymmärtämään.

— Ihminen on luotu rakastamaan, 
sanoi Balthasar huoaten. On ole
massa selittämättömiäkin asioita.

— Mitkä? kysyi Sambohitis.
— Naisen uskottomuus, vastasi 

kuningas.
Kuitenkin rakennutti Balthasar, 

koska oli päättänyt olla tietäjä, 
tornin, jonka huipusta saattoi näh
dä useita kuningaskuntia ja  kaikki 
taivaan avaruudet. Se torni oli 
tiilikivestä ja  se kohosi yläpuolelle 
kaikkien muitten tornien. Sen ra
kentamiseen ei ollut kulunut vä
hemmin kuin kaksi vuotta ja  siihen 
oli Balthasar tuhlannut kuninkaan, 
hänen isänsä kaikki aarteet. Joka 
yö nonsi hän sen harjalle, ja  sieltä 
hän tarkasti taivasta viisaan Sam- 
bohitiksen johdolla.

— Kuviot taivaalla ovat meidän 
kohtalojemme merkkejä, sanoi hä
nelle Sambohitis.

käsky työmiehille sulkemaan kaivos 
ja  jättämään nno 5 miestä varman 
kuoleman saaliiksi.

Kun tämä kuolemantuomio lausut
tiin, tapahtui sydäntäsärkevä näytös 
kaivoksen sisäänkäytävällä. Näistä 
5 työmiehestä oli 4 naimisissa ja  heidän 
vaimonsa ja  lapsensa, jotka äsken 
niin toivehikkaina katselivat pelastus- 
töiden valmistuksia, heittäytyivät pol
villeen miehen eteen, joka antoi käs- 
tyn —  yksi suurimpia osakkeen omis

tajia —  rukoillen miesten ja  isäin 
puolesta. Turhaan. Rikas mies oli 
taipumaton ja  työmiehet olivat jo  
alkaneet uudelleen täyttää aukon, 
mutta lapioiden ja  hakkurien äänen 
voittivat naisten ja  lasten äänet. Van
hat, vuosikausia maanalaisen työn 
vaaroissa karaistuneet työmiehet itki
vät knten pienet lapset, mutta eivät 
voineet mitään toimittaa. Kaivoksen- 
omistajat pelkäsivät ja  syylläkin hur
jia  kohtauksia, häätivät nopeasti kan
san pois kaivoksen tienoilta sekä 
kutsuivat paikalle sotaväkeä, joka 
aseet käsissä karkoitti tiehensä ne 
ihmisjoukot, jotka epätoivoissaan ja  
vimmastuneina naisten valituksista 
koittivat väkisin estää aukon täyttä
mistä ja  jos mahdollista vielä tuottaa 
kuolemaantuomituille pelastusta.

Koko yön seisoivat onnettomien 
omaiset ja  suuri joukko työmiehiä 
vaimoineen niin lähellä kaivosta kuin 
sotamiehet sallivat. Mutta kuoleman
tuomion julistaja kiirehti sitävastoin 
tiehensä niin pian kuin taisi, pääs
täksensä kuulemasta valituksia ja  ru
kouksia.

Kun kaivos jälleen avattiin, huo
mattiin, että nuo 5 miestä olivat rai
vanneet itselleen tien eräälle paikalle, 
josta he helposti olisivat voineet pe
lastua ja  siellä he umpeenmuuratun 
aukon sisäpuolella olivat hitaasti ki
tuneet kuoliaaksi. Tämä lisäsi tietysti 
vielä suuremmassa määrässä heidän 
omaisten valituksia ja  tovereitten suut
tumusta. ; V

Oikeuden edessä ovat kaivoksen- 
omistajat tavallisella kyynillisyydel- 
lään selittäneet, että oli välttämätöntä 
sulkea kaivos omaisuuden pelastami
seksi ja  tämä selitys kelpasi oikeu
delle, se kun luultavasti oli lahjottu 
— puolueettoman tuomioistuimen 
lausunto olisi tietysti tässä tapauk
sessa ollut langettava.

Valittavien työmiesten ainoana toi
vona on nyt että kaivosyhtiö pitäisi 
lupauksensa ja  antaisi murhattujen 
lapsille —  työtä.

Perin inhimillistä tosiaankin.
(S.— D:n mukaan).

—  Köyhä ja hyvä. Eräs kirjailija, 
oka kokoili kokemuksia köyhälis

tön piirissä, tapasi kerran hedelmä- 
kaupustelijattaren, jonka historia 
asettaa kuninkaitten ja  kuningat- 
tarien elämän sangen omitui
seen valoon. Vaikeat ulkonaiset 
olot olivat saattaneet hänet köy
hyyteen, nälkään ja  kahteen kyl
mään huoneeseen rappeutuneessa 
hökkelissä. Mutta aivan lähistössä 
oli kolme orpolasta, joiden vuoteena 
oli arkku ja  joiden kohtalo nähtä
västi oli ollut vielä vaikeampi. Näille 
lapsiraukoille hän omisti sydämensä.

42 vuoden kuluessa hän otti äi
dilliseen huostaansa yhteensä 20 or
polasta, antoi heille kodin, vuoteen 
ja  ravinnon ja  opetti heille mitä 
hän elämästä tiesi. Muutamille hän 
vielä hankki vähän tietoa kauppa- 
toimesta ja  anttoi heitä siirtymään 
Canadaan ja  Amerikkaan. Tämän 
naisen köyhyys oli silmiinpi
stävä hänen kellarikamarissaan, ja  
hänen puutteesta puhuva ulkoasunsa 
teki halveksittavan vaikutuksen. 
Yhtäkaikki enkelit häntä vartioivat, 
ja  myöhemmin kuoleman jälkeen ruh
tinaat, kreivit ja  miljardäärit mie
lellään vaihtaisivat hänen kanssaan.

Ja hän vastasi:
—  Täytyy tunnustaa niiden ole

van hämäriä. Mutta niitä tutkies
sani unohdan minä Balkiin, ja  se 
on suuri etn.

Tietäjä opetti hänelle muiden tun
temista ansaitsevien totuuksien ohes
sa, että tähdet ovat kiinnitetyt tai
vaan lakeen kuin naulat ja  että on 
viisi planeettia: Bel, Merodach ja  
Nebo, miehisiä; Sin ja  Mylitta, nai
sellisia.

—  Hopea, sanoi hän vielä, on 
yhteydessä Sin’in kanssa, joka on 
kuu; ranta Merodach’en, ja  vaski 
Bel’in kanssa.

Ja hyväsydämminen Balthasar 
sanoi:

—  Näistä asioista tahtoisin mie
lellään hankkia tietoja. Tutkiessa
ni tähtitiedettä en ajattele Balkista 
enkä ketään maailmassa. Tieteet 
ovat hyväntekeviä; ne estävät ih
mistä ajattelemasta! Sambohitis,
opeta minulle ne tiedot, jotka hä
vittävät ihmisen tunteet, ja  minä 
sinut korotan kunniaan kansani 
keskuudessa.

Sentähden opetti Sambohitis ku
ninkaalle viisautta, ja  mitä enem
män Balthasar oppi havaitsemaan 
auringon kahtatoista asuntoa, sitä 
vähemmin hän ajatteli Balkista.

Menkera huomasi sen ja  tunsi 
suurta iloa.

—  Myöntäkää, herra, että ku
ningatar Balkis kultaisen hameensa 
alla kätki sorkkajalat, sellaiset kuin 
on vuohilla.

Teosoofisia kirjeitä.
K iij. Pekka Eroasi.

IX .

Minuuden kaksinaisuus-!

Olen tavannut ihmisiä, joiden 
mielestä koko jälleensynnynnän aate 
on niin fantastinen, että se heissä 
terättä! heti ensi kuulemalta isälli
sen hymyn, joka hymy sitten palaa 
teidän huulilleen aina, kun on puhe 

reinkarnatsioonista. Eikä se ihme
teltävää ole, jos tuo oppi oudolta 
tuntua sen mielestä, joka ei ota sitä 
miettiäkseen. «Enhän laisinkaan 
tiedä ennen eläneeni!", hän hnudah- 
aa, „en mitään muista edellisistä 

inkamatsiooneista".
Ja itse puolestani turvauduin aina 

ennen, kun en vielä ollnt kuullut 
, Meensynnvnnästä, muistimme tosi
seikkaan, kun tahdoin materialisteja 
vastaan puolustaa sieluhypoteesia. 
Itsetietoinen muistimme jnnri todis
taa, että meissä on joku tajunnan 
yksiö, jokn keskus, joka säilyttää 
kaikki eri tajunnan tilat itsessään. 
Jos aivot ihmisessä tajuaisivat, niin 
tuskin saattaisi olla mitään maista
vaa minätajnntaa. Alitoiseenhan 
aivomolekyylit uudistuvat ja  vanhat 
katoavat —  pitäisihän niiden mukana 
kadota myös knvat (muistot) niistä 
tajunnan tiloista, joiden tekijöinä ne 
olivat. Ettei niin tapahdn, todisti 
minusta, että „minä“ ihmisessä on
kin joka toinen knin vain aivoissa 
ilmenevä tajunta, että jnnri tämä 
«minä" säilyttää itsessään kaikki 
knvat, jotka aivoissa ovat liikkuneet 
sanalla sanoen muistaa. Maistan 
lapsuuteni, maistan nuoruuteni, sen- 
tähden tunnen itseni samaksi olen
noksi kuin tno viaton lapsi, tao roh
kea nuorukainen . . .

Palataksemme reinkarnatsiooniin, 
voimme sanoa, että kun muisti jnnri 
on se faktori, joka identifieeraa ny
kyisen minämme edellisiin, on sen 
täydellinen haihtuminen puheena ole
vassa tapauksessa raskas syytös 
koko reinkamatsiooniteoriaa vas
taan . . . Mitä nyt teosofia vastaa 
tähän kanteeseen?

Ennen kaikkea: onko tämä meidän 
muistimme niin luotettava, että sen 
avulla matemaattisesti voisi todistaa, 
mitä on tapahtunut? Paljonko tark
kaan muistamme nykyisen elämämme 
tapahtumista? Luulenpa, että saa
rin osa on muuttunut himmeiksi 
tunnelmiksi, ja  kiitollinen saa olla 
muistikyvylleen, jos se tarkalleen voi 
uudistaa jonkun sadannesosan. Eikö 
paljon suuremmalla syyllä täytyne 
myöntää, että on miltei mahdotonta 
muistaa, mitä on tapahtunut vuosi
tuhansia sitten? —  sillä, niinkuin 
olen sinulle osottava kuolemasta pu
huessani, uusi mumistuksemme ei 
tapahdn heti vanhan elämän loppuun 
kuluttua, vaan maalliseen elämään 
verraten monta kertaa pitemmän 
väliajan jälkeen. On aivan luon
nollista, ettei tämä tuntemamme 
muisti jaksa herättää eleille unho
lasta niin kankaisia seikkailuja, mutta 
emme silti ole oikeutettuja sanomaan, 
että kaikki muisto niiltä ajoilta olisi 
hävinnyt. Samoin kuin tämän elä
män vaiheitten, samoin on käynyt 
noitienkin aikain kokemusten. Ne 
ovat sulauneet olentoomme, yhtyneet 
persoonallisuuteemme. Eikö ennen 
kärsimiesi vääryyksien katkera ko
kemus nyt aja jalon mieliharmin pu
naa poskellesi, kun näet toista syyt
tömästi loukattavan? Synnynnäinen 
luonteemme, synnynnäiset taipumuk
semme ja  lahjamme juuri muodos
tavat muistomme menneisyydestä. 
Olisiko muu niin tarpeellinenkaan 
sielun kehityksen kannalta katsot
tuna? Ehkä mennyt elämämme on 
niin täynnä alhaisia tekoja ja  surul
lisia kokemuksia, ettei niiden muis
teleminen meille paljoa iloa tuottaisi. 
Ja näemmehän koko luonnon herä
tyshuudon olevan: eteenpäin, älä 
silmäile taaksesi! Unhottaa sinun 
täytyy niin hyvin onnen hetket kuin 
kärsimyksen päivät. . .

—  Ken on sinulle kertonut moi
sen mielettömyyden, kysyi kunin
gas.

—  Se on yleinen luulo, herra, 
Sahassa niin hyvin kuin E tiop ias
sakin, vastasi munkki. Kaikki sa
novat yhteen suuhun, että kunin
gatar Bälkiilla on karvaiset sääret 
ja että hänen jalkojansa peittää 
mustat kynnet.

Balthasar kohautti olkapäitään. 
Hän tiesi, että Balkiin sääret ja  ja 
lat olivat samanlaiset knin toisten
kin naisten ja  täydelleen kauniit. 
Kuitenkin turmeli se ajatus hänessä 
maiston siitä, jota oh rakastanut. 
Hänestä alkoi tnntna knin olisi 
Balkiissa jokin vika joka teki, että 
hänen kauneutensa ei ollnt pilaan
tumaton niitten mielikuvituksessa, 
jotka häntä eivät tunteneet. Aja
tellessaan, että hän oli omistanut 
naisen, joka tosin todellisuudessa 
oli sirokarvainen matta jota pi
dettiin epäsikiönä, kävi hänen 
mielensä apeaksi, ja  hän toivoi ei 
enään milloinkaan tapaavansa Bal
kista. Balthasarilla oli yksinker
tainen mieli; matta rakkaus on 
asein hyvin monimutkainen asia.

Siitä päivästä asti edistyi kunin
gas suurin askelin tietäjätaidossa 
ja  tähtien selitysopissa. Hän otti 
erinomaisen tarkan vaarin tähtien 
asennoista, ja  osasi niistä ennustaa 
elänvaiheita yhtä suurella tarkkuu
della kuin Sambohitiskin.

—  Sambohitis, sanoi hän, vas

! Älähän kuitenkaan luule, tällä tah
toneeni todistaa, ettei kuluneita 
aikoja voisikaan maistaa. On ollnt 
ja  on vieläkin noita merkillisiä ih
misiä, jotka saattavat lakea mennei
syyden päiväkirjaa. Viime kirjees
säni mainitsin Jeesuksesta, kuinka 
hän puhui Johannes Kastajasta pro
feetta Eliaan reinkarnatsioonina; 
tämä tieto eli muisto oli siis joko 
Jeesuksella tai Johanneksella. „Py- 
thagoraasta kerrotaan, että hänellä 
oli tietoa kolmesta edellisestä inkar- 
natsioonistaan, jolloin vuorottain oli 
airot Aetalides, trojalainen Enphor- 
bos ja  Hermotimos Clazomenalainen. 
Hän tunnisti Argoossa sen kilven, 
jota  oli kantanut Patroklosta vastaan 
Trojan sodassa Enphorboksena ol
lessaan, ja  Janon temppelissä Atri- 
deen keihään, joka muinoin oli hä
nelle knolon antanut-'  *). Minä 
tnnnen erään irlantilaisen teosoofin, 
joka sekä julkisesti että minulle per
soonallisesti on vakuuttanut, että 
välistä sielunsa ohi kiitää mieliku
vani tapaisina menneisyyden tapah
tumia, ja  kysyttyäni, oliko hänellä 
mitään todistuksia siitä, että nno 
mielikuvat todella kunlnivat kankai
seen menneisyyteen, hän vastasi 
tuntevansa vanhoiksi ystävikseen tai 
vastnstajikseen ihmisiä, joiden kanssa 
nyt tuli tekemisiin. Tnnnnstan kum
minkin, etten pidä tätä esimerkkiä 
minään pätevänä todistuksena rein- 
karnatsioonimuistin mahdollisuu
desta; siksi se on liian epämääräi
nen. Sitä vastoin on joitakuita 
eteviä teosoofeja y. m., jotka sano
vat voivansa vallan itsetajuisesti 
katsoa taaksepäin edellisiin inkar- 
natsiooneihin, eikä ainoastaan omiin
sa, mutta toistenkin.

Yhtäkaikki tahdon nyt koettaa 
sinulle selittää, miksikä muutamat 
ihmiset muistavat ennen eläneensä, 
miksikä, toiset ei, ja  miksi teosoofein 
piirissä etupäässä on noita valittaja 
—  etnpäässä, sillä on niitä muual
lakin. Ja sen nojalla olet ymmär
tävä, etteivät he ole erityisesti suo
sittaja olentoja, vaan ovat snnrella 
työllä ja  vaivalla sen taitonsa saa
vuttaneet, josta johtopäätös, että se 
on kaikkien saavutettavissa. Uskoni 
on, että kerran mekin taidamme 
luoda silmäyksen menneisyyteen, 
joka käsittää miltei äärettömiä ajan
jaksoja. Tämän ymmärtääksemme 
meidän täytyy saada kuva omasta 
olemuksestamme, mitä eri element
tejä eli «prinsiippejä" olemukses
samme on. Muistanet sanoneeni, että 
olemme henkisiä olentoja, Henkejä, 
ja  että henkemme on kaiken hyvän 
lähde. Lisäsinpä vielä, että jos 
eläisimme vain hengessämme, ei mi
kään alhainen teko tai ajatus meitä 
enään saastuttaisi; rajaton hyvyys 
olisi koko olemuksemme pohjasä- 
velenä.

Puhuessani hengestämme en pu
hunut tavallisesta päivätajunnas
tamme; jokapäiväinen minuutemme 
häälyy hyvän ja  pahan välillä, se 
erehtyy, se lankee, tietämättään se 
toimii perin itsekkäistä vaikuttimista 
ja  vähänen osa vain sen toiminnasta 
lähtee suorastaan rakkauden ja  hy
vyyden kotimaasta. Ei siis tämä 
«minä" olekaan ihmisen henki. Mikä 
se sitten on? Ja mikä on henki?

Henki on persoonaton, ikuinen 
olevainen, alkuaan minätön «Juma
lan poika". Vanhat arjalaiset sitä 
nimittävätkin Atma’ksi, s. o. itse’ksi, 
itseydeksi. Ja tämän Itse’n tarkoi
tus on minustua.

Sitä varten se paetaan muotoon 
■— ruumiiseen. Kun se sen omaksi 
tuntee ja  ensimäisen kerran lausuu: 
minä! on ihminen, individualiteetti, 
yksilöllisyys syntynyt. Ja tämä 
nndistun tavallaan joka kerta, kun 
henki ruumistuu.

Mutta henki on hyvä, se jää aina 
persoonattomaksi siinä merkityk
sessä, ettei se voi toimia itsekkäästi, 
omaa muotoaan, persoonaan, silmällä

*) Th. Pascal, D:r, La Reincamation, 
ses preuves morales, scientifiques, philo- 
sophiques et directes.

taatko päälläsi ennustustani toden
mukaisuudesta?

Ja viisas Sambohitis vastasi:
— Herra, tiede on erehtymätön; 

mutta oppineet hairahtavat usein.
Balthasarilla oli syntyjään hyvä 

pää. Hän sanoi:
—  Totta ei ole muu knin jumalalli

nen, ja  jumalallinen on meiltä sa
lattu. Me etsimme turhaan totuut
ta. Ja kuitenkin, katsoppas, minä 
olen löytänyt uuden tähden taivaal
la. Se on karmis, se näyttää elä
vältä, ja  knn se tuikkii, saattaisi 
luulla, että se on taivaallinen silmä, 
joka lempeästi välkkyy. Minä luu
len väliin kuulevani, että hän katson 
minua. Onnellinen, onnellinen, on
nellinen se joka on syntynyt sen 
tähden varjoomana! Sambohitis, 
katso minkä silmäyksen se meihin 
Ino, tno hellä ja  loistava tähti!

Matta Sambohitis ei nähnyt täh
teä, sillä hän sitä ei tahtonut nähdä. 
Hän oli jo  vanha ja  oppinut, eikä 
pitänyt untnnksista.

Ja Balthasar toisti yön hiljaisuu
dessa. M

—  Onnellinen, onnellinen, onnel
linen, joka syntyy sen tähden var
joomana.

V.

Matta huhu oli levinnyt Etioopi- 
assa ja  rajallisissa kuningaskunnissa, 
ettei kuningas Balthasar enään tun
tenut rakkaatta Balkiiseen.

Kun nutinen saapui sahalaisten 
maahan, niin tuli Balkis siitä pa

koska sen tnlee taistella olemassa
olostaan.

Nyt huomaat, kuinka itsestään 
syntyy kahtiajako hengen luomassa 
minä-tajunnassa.

Knn henki (puhdas tajunta) ja  
ruumis (luonnonvoima) yhtyvät, syn
tyy minätajunta. Ruumis vetää mi
nuuden itsekkyyteen; henkeen saat
taa kuvastua ainoastaan epäitsekäs 
minä-tajnnta. Siis syntyy kaksi 
minnntta: ylempi eli hengen ja  alem
pi eli raamiin, eli se, joka yhdistää 
henkisen minuuden ruumiiseen ja  
joka juuri muodostaa meidän päi- 
väntajuntamme eli «sielumme".

Tämä ruumiissamme ilmenevä 
minätaj untamme pysyy tietysti ole
massa niinkauvan kuin ruumiskin; 
s. o. kun ruumis kuolee, on senkin 
minnnden conditio sine qua non 
(ehdoton ehto) poistunut eikä siitä 
ole kuin kaiku jäljellä. Yhtä selvä 
on, että knn henki uudestaan rein- 
kameerautuu, syntyy uuden ruumiin 
ohella uusi persoonallinen minä-ta- 
junta. Sitä vastoin tuo korkeampi 
henkinen minuus elää kautta aiko
jen, lähettäen ikäänkuin säteen joka 
ruumiiseen, johon henki pukeutuu, 
kooten aittaansa kaikki kokemuk
set, jotka sen persoonat elämien 
vieriessä tekevät, ja  puhuen heille 
«omantunnon" yhä kasvavana ääne
nä. (Conscientia est perfectibilis). 
Mikseivät siis kaikki muista men
neisyyttään? Aivan yksinkertaisesti 
siitä syystä, että elävät alemmassa 
mmä-tajuunassaan. Ja nykyinen 
alempi minä-tajunta ei ole ennen 
ollut, koska se raumiin kanssa uu
distuu. Eikä saata muistaa se, jolla 
ei maistoja ole. Mntta ylempi minä, 
se se on menneisyyden kokenut ja  
nähnyt, se se muistaakin. Joka sii
hen voi tajuntansa kohottaa, sen 
mieleen juohtuvat muistotkin. Ja 
ainoa keino nousta siihen on alem
man minän puhdistaminen. Tämän 
täytyy ylemmän ääntä, omaatuntoa 
seuraamalla irtaantua raamiin kah
leista, aineen harhoista, niin että se 
yhtyy persoonattomaan, epäitsek- 
kääseen ylempään minään. Silloin 
se myös saa sen ylemmän kyvyt ja  
voimat.

Eikö ihmishengen knolemattomuus 
esiinny sinulle aivan uudessa va
lossa? Ikuisina henkinä me emme 
kuole, mntta persoonallinen tajun
tamme on kuolevainen ja katoovai- 
nen kuin kaikki muodot. Sillä kuo
lemattomuus itsetajuttnna ja  muis
tettuna ei olekaan tyhjä lahja, vaan 
vaivojen palkka, urhokkaan taiste
lijan voitonseppele. «Taivaan val
takunta otetaan väkirynnäköllä". 
Ja se on tulevaisuuden ihanne, 
jonka saavutamme vasta monen 
«minän" kuoleman perästä.

Pelottaako sinua tämä ajatus? 
Ei sen pitäisi pelottaa muita kuin 
uskonnollisia sentimentalisteja. Mi
nut se tekee nöyräksi. Ja samalla 
täyttää rintani sanomattomalla rie
mulla. Tunnen povessani jumalal
lisen kipinän. Eikö kannata elää 
ja  kuolla antaakseen sen kipinän 
kasvaa ja  kehittyä?

P. S. Paavali sanoo, että ihmi
nen on henki, sielu ja  ruumis. 
(Muun muassa I Thess. V: 23). 
«Hengellä" Paavali nähtävästi tar
koittaa samaa knin minäkin «hen
gellä" ja  «ylemmällä minällä" katso 
esim. (I Korint. H: 10— 11). Hänen 
«sielunsa" olisi taas «alempi minä". 
Ensimäinen Korintilais-epistolan XY  
luvussa kuvatta «henkinen ruumis" 
on ylempi minä eli se hengen il- 
mennysmuoto, joka pysyy ikuisesti 
ja  vihdoin «kirkastetaan" täydelli
seen itsetajuntaan. Samassa pai
kassa Paavali selvin sanoin kuvaa 
ihmisen henkistä kehitystä, kninka 
henki «luonnollisen raumiin" ja  
«sielun" avulla rakentaa itselleen 
«hengellisen ruumiin", joka vihdoin 
«ylösnousemuksessa" on knin «itse 
Herra taivaasta".

hoille mielin, kuin olisi tuntenut it
sensä petetyksi. Hän juoksi Co- 
magenen kuningasta vastaan, joka 
Sahan kaupungissa oli unohtanut 
valtakuntansa, ja  sanoi hänelle:

—  Ystäväni, tiedätkös, mitä minä 
vastikään kuulin? Balthasar ei ra
kasta minna enään.

—  Entäs sitten, vastasi Co- 
magenen kuningas hymähtäen. Me
hän rakastamme toisiamme.

—  Mntta tehän ette huomaa, 
kuinka hän on minä häväissyt?

—  En, vastasi Comagenen ku
ningas, en sitä huomaa.

Silloin Balkis kaahasi kuninkaan 
häpeällisesti pois ja  käski suurvisii- 
rinsä ryhtymään varustuksiin mat
kaa varten Etioopiaan.

—  Me lähdemme vielä tänä yönä, 
hän sanoi. Minä listin sinnlta pään, 
ellei kaikki ole valmiina ennen au
ringon laskua.

Kun hän jä i yksikseen, hyräytyi 
hän nyyhkyttämään.

—  Rakastan häntä! Mutta hän ei 
rakasta minna enään, ja  minä ra
kastan häntä! huokaili hän sydäm- 
mensä vilpittömyydessä!

Mutta hun Balthasar eräänä yönä 
istui tornissaan katselemassa ihmeel
listä tähteään, laskihe katseensa 
maata kohti ja  hän näki pitkän, 
mustan juovan, joka luikertelihe kau
kana erämaan sannalla knin muu- 
rahaislanma. Vähitellen saareni se, 
mikä taanoin oli näyttänyt muura
haisilta, sukeutui selvemmäksi ja

Ei sillä uskontoa ole, jolta puut
tuu ihmisyyttä.

Arabialainen sananlasku.

*

Jumala on totuus; totuus ei t»nne 
intohimoja. Voltaire.

*

Joka sanoo valkeudessa olevansa 
ja  vihaa veljeänsä, hän on vielä pi
meydessä. Joka veljeänsä rakastaa, 
se pysyy valkeudessa eikä hänessä 
ole pahennusta.

1  Jok. II: - 9 - i ♦.
*

Kokemus meille opettaa, että kai
kista vähimmin uskotaan häntä, joka 
lausuu koko totuuden. A. Bugt.

*

Ottakaa jumaluus tahtoonne, ja  se 
astuu alas maailmanistuimelfcian.

Sckiller.
*

Ei itse jumaluuskaan saata tehdä 
hyvää pahalle (ihmiselle).

Kdtiläinen druidUause.
*

Jumalalliselta näkökannalta ei ole 
mitään pilviä; on olemassa vain yksi 
loisto, yksi kirkkaus. Novalle.

*

Ole nöyrä, jos tahdot saavuttaa 
viisautta, ole nöyrempi vielä, knn 
olet viisauden saavuttaneet.

Kultaisten ohjeitten kirja.

Sananen yhdistysten tarkoi
tuksesta maassamme.

Meillä löytyy maassamme jo  lukui
sia raittius-, nuoriso-, sivistys- y. m. 
seuroja sekä yhdistyksiä, jotka koet
tavat kaikki edistää kansan kehitystä 
itsetietoiseksi, sivistyneeksi ja  valis
tuneeksi kansaksi.

Meistä moni ehken kuuluu johon
kin yhdistykseen tahi seuraan, ja  ne 
toimimme siellä johtavina henkilöinä
kin. tarkoitamme tekevämme hyötyä 
kansallemme.

Mutta moni meistä tuntee usein 
niin omituista tunnetta, sellaista, 
joka ikäänkuin ehkäisee toimimasta 
ja  soimaa ettemme ole vielä 
läheskään perillä, siitä mitä toimin
tamme tarkoittaa. Minulle on vähi
tellen käynyt selväksi, että meidän 
maamme yhdistysten toiminnat eivät 
vastaa vielä läheskään tarkoituksi- 
aan. Vähitellen ovat alkaneet kaik
ki seurat ja  yhdistykset muuttua yk
sistään kansan syvien rivien yhdys- 
elämän ylläpitäjiksi. Sivistyneet ei
vät syystä tai toisesta ryhdy enään 
yhteistoimintaan. Heillä on kiireensä 
heilläkin ja  ehken puuttunee usealta 
haluakin ottaa osaa yhteistyöhön kyl
lin auttavasti.

Näin jäävät yhdistykset ja seurat 
kansaa käsiin. N yt riippuu siis yk
sistään kansasta seurojen toiminta ja  
vaikutus.

Kehitys on käynyt siiheen suun
taan ja  kansan nuoriso on jo  siksi 
hereillä, että ei ole pelkoa enään edis
tyksen suhteen, vaan sopii toivoa, 
että nuorisomme käsikädessä astuu 
eespäin opin ja  sivistyksen tiellä huo
limatta siitä joskin ovat vaan taval
lisia kansan lapsia.

Ikävää on kyllä, että sivistyneet 
ovat syrjäytyneet pois kansan rien
noista, mutta tottapahan* tulevat 
vielä takastakin ja  toivotaan etteivät 
myöhästyisi.

Syynä sivistyneiden syr jässä oloon 
lienee suuremmaksi osaksi säätyero

kuningas saattoi jo  tuntea hevosia, 
kameelia ja  elefantteja.

Kun karavaani oli lähestynyt kau
punkia, erotti Balthasar käyrät välk
kyvät kalvat ja  Sahan kuningat- 
taren vartioväen mustat hevoset. 
Ja tuossa näki hän itse kimingat- 
tarenkin. Hän jontni kokonaan hä
milleen. Hän tunsi, että vielä saat
taisi häntä rakastaa. Tähti paloi kes
kitaivaalla ihmeellisellä väikkeellä. 
Tnolla ulkona makasi Balkis kultai
sessa ja  purppuraisessa kantotuolis- 
saan ja  oli pieni ja kiiluva knin 
tähti.

Balthasar tunsi hirveän voiman 
vetävän häntä Balkiin luo. Kui
tenkin teki hän epätoivoisen pon
nistuksen ja  käänsi katseensa toi
saalle. Silloin näki hän jälleen täh
den, ja  tähti sanoi:

«Konnia olkoon Jumalalle kor
keudessa, maassa rauha ja  ihmiselle 
hyvä tahto".

«Täytä astia mirhamilla, lempeä 
kuningas Balthasar, ja  seuraa minua. 
Minä vien sinut pienen lapsen ja l
kojen juuren, joka on syntyvä tal
lissa, aasien ja  härkien keskellä".

«Ja se pikku lapsi on kuningas
ten kuningas. Hän lohduttaa niitä 
jotka tahtovat tulla lohdutetuiksi".

«Hän kutsui sinua" oi sinä Balt
hasar, jonka sielu on yhtä hämärä 
kuin kasvonsa ja  jonka sydän on 
yksinkertainen knin lapsen.

«Hän on sinut valinnut, koska 
olet kärsinyt, ja  hän on antava 
sinulle aarteita, iloa ja  rakkautta."
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ilmoittautukoot yhtiön pääkonttorissa Erottajank- 2.
ja  kyllästyminen elämään tavallisten 
kansan ihmisten kanssa, sekä vielä 
enemmin se, että pelätään näiden vä
hitellen kehittyvän vallassa ja  arvossa 
yhteenvertaisiksi ja niin jouduttaisi
vat he kukoistuksensa päiviä ennen
aikaiseen iltaan.

Sivistynyt yleisömme tietää paljon 
sellaisia asioita, joista ei kansalla ole 
vähintäkään tietoa. Kansa käy kir
kossa ja  sivistynyt yleisö pysyy ulko
puolella. Miksi niin? Sentähden, 
että sivistyneet tietävät, että aikamme 
kristillisyys on pilkka tosi kristilli
syyttä vastaan ja  että siinä opissa, 
jota saarnataan, piilee totuus hämäränä 
utuknvana.

Työväestön liike esimerkiksi jäte
tään ylenkatsottuna syijään, sekin 
muka on heikkojen äänen kohotta
mista. Ihmetellään kun höyhälistö 
vaatii oikeuksiaan, koetetaan kaikkia 
mahdollisia ja  mahdottomia keinoja 
tukehduttamaan suuren aatevirtauksen 
menestystä, joka epäilemättä edistyy 
vastuksista huolimatta.

Viha kasvaa näin molemmin puolin 
ja  siellä missä vihaa on. siellä ei ole 
menestystä.

Yhdistysten tarkoitus lienee yhdis
tää kaikki kansan kerrokset yhdeksi 
ja  tasa-arvoiseksi. Tämän myöntää 
ylhäisökin, mutta jos tulee kysymys 
vaikka kuinka pienessä asiassa esim. 
köyhälistön hyväksi, niin heti vedo
taan äänioikeuteen, voimaan ja  valtaan.

Tästä pitäisi siis maamme kaikkien 
yhdistysten huomata, että yhteistoi
minnan kautta ainoastaan saadaan 
tasa-arvoinen kansa.

Yhdistysten kautta voidaan paljon 
vaikuttaa, mutta siinä on meneteltävä 
silloin yksimielisesti.

Aatteita on lukemattomia, joita 
ajamalla toteutamme elämän tehtä
väämme.

Mutta jos emme saavuta veljeyttä 
keskenämme, jos emme tunne toisi
amme veljinä säätyyn ja  muihin asian
haaroihin nähden, niin emme ole saa
vuttaneet juuri mitään, ja  niin ollen 
on yhdistysten toiminta ainoastaan 
teeskenneltyä, on vaan varjo, joka 
pian lankee.

Käsittäkööt siis kaikki maamme 
yhdistykset suuret tehtävänsä ja  vai
kuttakoot jäsenissään kehitystä ihmi
siksi, sellaisiksi, jotka huomaavat 
veljekseen köyhimmänkin ihmisen ja  
rientävät auttamaan sorretuita.

Tämä kaikki on saavutettavissa 
veljeyden nimessä.

Tämä koskee kaikkien yhdistysten 
ja  seurojen tarkoitusta, joten toivot
tavaa on, että kaikki ottaisivat innok
kaasti osaa yhteiseen toimintaan ja 
tekisivät työtä omantuntonsa mukaan. 
Silloin vasta yhdistysten toiminnoista 
on tosi hyötyä koko kansalle.

V . K.

„Hän on sinulle sanova: Ole 
köyhä ilomielellä. Se on todellinen 
rikkaus. Ja vielä hän sanoo sinulle: 
Todellinen ilo on ilon hylkäämisessä. 
Rakasta minua ja  älä rakasta muuta 
olentoa, sillä minä yksin olen rak
kaus."

Tähden näin puhuessa levisi ju 
malallinen rauha niinkuin valo ku
ninkaan synkille kasvoille.

Balthasar kuunteli tähteä. Hän 
tunsi muuttavansa uudeksi ihmiseksi. 
Sambobitis ja  Menkera rukoilivat 
hänen vieressään, otsa kiveen ku
martuneena.

Kuningatar Balkis huomasi Balt- 
hasarin. Hän ymmärsi, ettei tuossa 
jumalallisen rakkauden täyttämässä 
sydämessä ole enään milloinkaan 
rakkautta hänelle. Hän kalpeni kiu
kusta ja  antoi karavaanilleen käs
kyn heti palata Sahan maahan.

Kun tähti oli lakannut puhumasta, 
oli kuningas ja  hänen kaksi palve
lijaansa astuneet alas tornista. Sitten 
hankkivat he astiallisen mirhamia, 
kokosivat karavaanin ja  lähtivät 
kulkemaan, minne tähti heitä johti. 
He vaelsivat kauan kautta tunte
mattomien seutujen, ja  tähti kulki 
heidän edellään.

Eräänä päivänä, kun he saapui
vat paikalle, jossa kolme tietä yhtyi, 
näkivät he kaksi kuningasta moni- 
lukuisine saattojoukkoineen. Toinen 
oli nuori ja  vaaleaverinen. Hän 
tervehti Balthasaria ja  sanoi:

—  Minun nimeni on Gaspar, minä 
olen kuningas ja  minä olen viemässä

—  Työnvälitys Baierissa. Bai- 
erin hallitus on antanut hallin
tovirkamiesten tehtäväksi edistää 
työnvalitysvirkojen perustamista tär
keimmissä seurakunnissa, varsinkin 
niillä paikkakunnilla missä teolli
suutta ja  käsitöitä harjoitetaan. 
Nykyään löytyy työnvälityksen kes
kuspaikka Miinchenissä, Straubin- 
gissa, Kaiserslautemissä, Regens- 
burgissa, Bambergissa, Niirnbergissa, 
Wurtzburgissä ja  Augsburgissä. 
Nämät välittivät vuonna 1900 kaik
kiaan 78,142 paikkaa ja  106,457 
paikkaa oli tarjona. Paikanhaki- 
joita ilmaantui 106,161.

—  Sanomalehti „Nischegorodski
Listok“ julkaisee seuraavia tietoja 
viinankäytöstä Venäjällä.

V . 1898 juotiin Euroopan Venäjän 
50:ssä kuvernementissa 60 milj. ve- 
droa (1 vedro =  12,3 litr.) 40-asteista 
viinaa. Jokaisen perheen osalle tuli 
3 vedroa.

Jos täyttäisi kanavan, joka on kyy
närän levyinen ja  syvyinen, tällä vii- 
navirralla, niin talisi se kaivaa Mus
tasta merestä halki koko Venäjän 
Itämerelle ja  olisi se 1,370 virstan 
pituinen.

Jos 1 vedro viinaa maksaa 7 rup
laa —  vähemmän ostettaessa on se 
kalliimpaa —  niin on väestö 50:ssä 
kuvernementissa uhrannut viinaan 
420 milj. ruplaa rahassa.

Vastaavat numerot Suomesta ei
vät nekään ole ilahuttavaa laatua.

Kultttmrikan$at.
Contemporary Review’ssa luetaan 

englantilaisen t:ri Dillonin pöyristyt- 
tävää kuvausta eurooppalaisten sota
joukkojen julmuuksista Kiinan so
dassa.

Dillon kuvaa ensin matkaansa Peiho- 
virtaa myöten, jossa hänen oli tilai
suus nähdä, miten raa'asti ja väki
valtaisesti eurooppalaiset kohtelivat 
kiinalaisia soutajiaan. Oikealla ran
nalla näki kiinalaisia lapsia uida rä
piköimässä rutonsaastuttamassa ve
dessä. Viattomassa elämänilossaan 
temmelsivät nämä siinä käsittämättä, 
että muutamien kyynärien päässä 
heistä heidän isänsä ja äitinsä, vel
jensä ja sisarensa makasivat kuol
leina, hautaamatta mädäten. Virran 
vasemmalla rannalla sijaitsi ennen 
Tonkewin kaupunki —  nyt siitä ei 
ollut jäljellä muuta kuin ääretön 
joukko suitsuavia raunioita. Ei ai
noatakaan kattoa oltu jätetty paikoil
leen, ei seinää, jossa ei olisi ollut 
ammottavaa halkeamaa. Siellä täällä 
oli taloista niin paljo jälellä, että näki 
minkälainen kaupunki oli ollut ennen
kuin sivistyksen soihtu sytytti sen

kultaa lahjaksi lapselle, joka on 
syntyvä Betlehemissä Judan maalla.

Toinen lähestyi vuorostaan. Hän 
oli vanhus, ia valkoinen parta peitti 
hänen rintaansa.

—  Minän nimeni on Melchior, 
sanoi hän, ja  minä olen knningas; 
minä vien pyhää sauhua sille juma
laiselle lapselle, joka on opettava 
totuuden Uimisille.

—  Menen sinne minne tekin, 
vastasi Balthasar; olen voittanut 
haureuteni, sentähden on tähti mi
nulle puhunut.

—  Minä olen voittanut kunnian
himoni ja  sendähden olen minä 
tullut kutsutuksi, sanoi vanhus.

—  Minä taasen, sanoi Gaspar, 
olen voittanut julmuuteni, sentähden 
tiilen minä teidän kanssanne.

Ja kolme tietäjää jatkoivat yh
dessä matkaansa. Tähti, joka oli 
näkynyt idässä, kulki heidän edel
länsä; ja  kun se oli tuUut sen pai
kan kohdalle, jossa lapsi oli, niin 
se pysähtyi.

Mutta nähtyään tähden pysähty
vän Uoitsivat he sunreUa iloUa.

Ja he astuivat huoneeseen, löy
sivät lapsen äitineen ja  kumartuivat 
maahan ja  rukoilivat häntä. He 
aukaisivat laukkunsa ja  lahjoittivat 
hänelle kaitaa, pyhää sauhua ja  
mirhamia, niinkuin on sanottu evan
keliumissa.

tuleen. Näkyi että jok ’ikinen talo 
oli ryöstetty ja hävitetty. Kaikki 
kaupungin asukkaat oli vieras sota
väki kohta lähettänyt toiseen maa
ilmaan. Talojen vieressä näkyi omi
tuisia vanhoilla matoilla ja oljilla pei
tettyjä röykköjä. Siellä täällä pisti 
lihaton sääriluu tai revitty palmikko 
esiin huolimattomasti heitetyn maton 
alta. Kauheata oli nähdä kuinka 
pikkulapset leikkivät mätänevien ruu
miiden vieressä, jotka täyttivät ilman 
myrkyllisellä löyhkällään.

Aivan aseettomia, rauhallisia kiina
laisia oli säälimättä ammuttu; niin 
esim. Takun edustalla kolmesataa kii
nalaista satamatyömiestä, jotka pom
mituksen alkaessa riensivät maihin 
hakemaan vihollisen luota suojaa.

Jos Peihon virta voisi kertoa nä
kemänsä. niin kauheita tarinoita sillä 
olisi kerrottavana. T:ri Dillon ker
too Koh So nimisen paikan läheisyy
dessä nähneensä näyn, joka olisi lii
kuttanut kivisenkin sydämen. Hän 
oli kuitenkin tottunut selvässä päi
vänvalossa näkemään kauhuja, jotka 
kirkkomaa tavallisissa oloissa peittää 
säälivällä nurmipeitteellään, eikä siis 
kahden virran rannalla olevan ruu
miin näkeminen olisi erityisesti häntä 
hämmästyttänyt, ellei hän niiden asen
nosta olisi voinut päättää kuoleman 
tapahtuneen aivan erityisesti sydäntä 
särkevissä oloissa. Isä ja  hänen 8- 
vuotias poikansa oli ammuttu kuoli
aaksi heidän maatessa käsi kädessä 
polvillaan armoa pyytämässä. Käsik- 
käin makasivat ne vieläkin maassa 
ison koiran kalutessa lihaa isän käsi
varsista . . . Virran rannalla sijaitse
vat hävitetyt kylät tarjosivat kam
mottavan näön. Tungtsjussa verta 
virtasi katuränneissä ja  Dillon ker
too, ettei ollut mahdollista liikkua 
saamatta saappaansa ihmisverellä tah
ratuksi. Oli harvoja taloja ja  pihoja, 
missä ei olisi ollut verilätäkköjä. Y k
sikään kiinalainen ei voinut olla tun
tiakaan varma hengestään eikä omai
suudestaan. Verenhimo oli tehnyt 
„ sivistyneet" sotamiehet aivan hur
jiksi. Jokaisella nahkapojalla, joka 
sattumuksesta oli syntynyt Euroo
passa tai Japanissa, oli rajaton mää
räysvalta sivistyneimpien kiinalaisten 
hengen yli. Kukaan kiinalainen ei 
tiennyt mitä hänelle tunnin kuluessa 
voisi tapahtua, jos eurooppalainen 
joutuisi huonolle tuulelle. Tehtyään 
12— 14 tuntia kovaa työtä, saattoi 
hän panna maata ja  hetken kuluttua 
tulla herätetyksi ja  ammutuksi kuin 
metsäneläin, ilman että hänelle sanal
lakaan ilmoitettiin minkä vuoksi se

tapahtui. Kuka tahansa muukalainen 
saattoi kadulla viitata luokseen kii
nalaisen, ylhäisen taikka alhaisen, ja 
käskeä hänen toimittamaan minkä ta
hansa työn. Ellei käsketty ollut nopsa 
liikkeissään, sai hän selkäänsä ja, ellei 
hän totellut, kuulan rintaansa. Ker
rottuaan erään esimerkin, miten ja
panilaiset sotamiehet huvikseen kiu
sasivat erästä kiinalaisparkaa, jolla oli 
ruumiinvamma, mainitsee Dillon, että 
japanilaiset ylipäälliköt kuitenkin an
karasti rankaisivat kaikkia, jotka te
kivät itsensä syypääksi rääkkäykseen, 
josta olikin seuraus, että japanilainen 
sotaväki myöhemmin oli hyvässä so- 
takurissa eurooppalaisille esimerkkinä.

Dillonin kuvaus eurooppalaisen so
taväen häpeällisestä, käytöksestä kii
nalaisia naisia vastaan on kamala. 
Harvinaista ei ole ollut, että euroop
palaiset upseerit ovat raiskanneet 
nuoria kiinalaisia naisia ja  sitten an
taneet sotamiestensä pistää ne paine- 
tilla kuoliaaksi. Kiinalaisilla naisilla 
olikin todellinen kauhu eurooppalaisia 
kohtaan. He kiiruhtivat hirttäyty
mään puihin ja hukuttamaan itsensä 
kaivoihin, jotteivät elävinä joutuisi 
eurooppalaisen sotaväen himojen uh
riksi. Oli kiinalaisnaisia, jotka heit
täytyivät- virtaan ja  huomatessaan ettei 
vesi ollut kuin kolme jalkaa syvä, 
pitivät päänsä vedessä niin kanan kun
nes tukehtuivat. Tämä itsemurha- 
kiihko lensi tarttuman tavoin. Lo
pulta ylempi sotapäällystö päätti, että 
se on ehkäistävä. Sotamiehiä lähetet
tiin veneillä pelastamaan itsemurhaa
jia. Mutta monet, jotka saatiin ve
destä ylös nostetuiksi, heittäytyivät 
uudestaan virtaan hakeakseen kuole
maa. Dillon näki myös monta euroop
palaisten rääkkäämää naista.

—  Eri maitten kulttuurivoima 
merellä Tammikunn 1 p:nä v. 
1901 oli

Upseereja: Englannissa 3,848,
Ranskassa 2,423, Venäjällä 1.953, 
Yhdysvalloissa 1,624, Saksassa 1,475, 
Espanjassa 1,345, Italiassa 1,104 ja  
Itävallassa 833.

Miehistöä: Englannissa 73,430, 
Ranskassa 42,970, Venäjällä 40,000, 
Saksassa 23,872, Italiassa 23,600, 
Yhdysvalloissa 17,000, Espanjassa 
14,000 ja  Itävallassa 14,000.

Panssarilaivoja: Englannissa 80, 
Ranskassa 52, Venäjällä 45, Sak
sassa 36, Yhdysvalloissa 28, Itali
assa 23, Itävallassa 18 ja  Espan
jassa 7.

E i panssarilaivoja: Englannissa 
358, Ranskassa 110, Yhdysvalloissa 
94, Venäjällä 83, Espanjassa 74, 
Italiassa 58, Saksassa 40 ja  Itäval
lassa 36.

Torpeedoveneitä: Ranskassa 240, 
Venäjällä 191, Englannissa 169, 
Saksassa 132, Italiassa 131, Itäval
lassa 62, Yhdysvalloissa 24 ja  Es
panjassa 13.

Kirjallisuutta.

—  »Pitkiksi Puhteiksi“, kokoelma 
kertomuksia ja  runoja, on ilmestynyt 
Hämeenlinnassa Aug. Boman’in ja  Arvi 
A . Karlssonin toimittamana. Sen si
sällys on seuraava: Kansojen kait
sija, runo, k iij. Uuno Holmberg. —  
Kosteikkoja, kirj. A . P . —  Ma lem
min myrskyä, runo, kirj. Kaarlo Ham
mar. —  Onnelani, kirj. Anna Fors- 
gren. —  Päijänteellä, runo, k iij. Kaarlo 
Forsgren. —  Kun peräpitäjälle perus
tettiin nuorisoseura, kertomus, kirj. Ida 
Ahlberg, (l:llä  Rurik Lindqvist’ in piir
tämällä kuvalla). —  Kansanlauluja:1 
Kullan koti. Koditon. Metsästäjä. 
Mennä yönä sinun tähtes ja  Elä
määnsä sureva, kirj. Ilmari Calamnius.
—  Kaiholaamme, kirj. Väinö Kataja.
—  Mitä kummaa se lienee?, runo, 
k iij. Ida Ahlberg. —  Metsäpankan 
joulu, kertomus, kirj. Aaku Päiviö, 
(l:llä  Toivo G. Tuhkasen piirtämällä 
kuvalla). —  Onnettoman huokaus, runo, 
k iij. Väinö Kulo. —  Missä on Väi
nämö?, runo, kirj. Uuno Holmberg. —  
Ahtolan immen soitto, runo, kirj. Väinö 
Kolo. —  Hyvän elämän hedelmä, ker
tomus, k iij. Matti Vainio. —  Syksy- 
illalla, rnno, kirj. Väinö Kolo. —  Ke
säinen kuva, runo, kirj. Aapo P . —  
Joululomalta, muistelmia poikuusajoilta, 
kirj. Arvi K . —  Oi kuink’ oi’ hyvä, 
runo, kirj. Aaku Päiviö. —  Kilpasilla, 
kertomus, kirj. A . K . —  Ennä pursi, 
runo, kirj. Herman W idgren. —  Täh
tönen, runo, k iij. Santtu P. —  Vaa
ran uhatessa, kertomus suuren tuisku- 
talven ajoilta, kirj. Herman W idgren.
—  Kanteleelleni, runo, k iij. Salama.
—  Unimaailmani morsian, kirj. Väinö 
Kataja. —  Kesän toivo, runo, k iij. 
Salon ukko. —  Kyyneleet. —  Odot
taessa, runo, kirj. Hennan W idgren.
—  Kavahtakaa ylpeyttä, kirj. I. K.
—  Lähde, runo, kirj. S.

Yllämainittu kirjanen, jonka tarkoi
tuksena on saada hyvää ja  jalostavaa 
lukemista kansalle pitkien pnhteitten 
ratoksi, sisältää 96 suuria sivua ja  on

sen hinta vain 75 penniä. Se on saa
tavana, paitsi asiamiehiltä useimmilta 
kirjakauppiailta sekä suoraan toimitta
jilta Hdinnassa. Vähintäin 5 kp. ti
latessa annetaan 20 °/o alennus.
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„Sanitas“.
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Helsinki.

Arvoisia Huu
haasi- ja i)eljäi>i?es- 
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Hellöitämme jyvissä 
ajoin uudistamaan ti» 
lauHsensa ettei Hes- 
Heytystä lehden lä
hettämisessä tapah
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täjät saadakseen ihmisiltä kiitosta. He saavatkin sen mitä 
toivovat. Vaan jos  teet hyvää ihmisille, tee niin, ettei ku
kaan näe, —  ettei vasen käsi tiedä mitä oikea tekee. Ja 
Isäsi näkee sen ja  antaa sinulle mitä sinä tarvitset.

Ja jo s  tahdot rukoilla, niin älä rukoile niinkuin vää
rentäjät rukoilevat. Väärentäjät mielellään rukoilevat kir
koissa ihmisten näköisällä. Sen he tekevät ihmisten vuoksi 
ja  ihmisiltä saavat mitä haluavat.

Vaan jos  tahdot rokoilla, mene sinne, missä ei sinua 
kukaan näe, ja  rukoile Isääsi, henkeä, ja  Isä näkee mitä on 
sielussasi, ja  antaa sinulle mitä sinä hengessäsi toivot.

Rukoillessasi älä lavertele, kuten teeskentelijät. Isäsi 
tietää mitä sinä tarvitset, ennenkuin olet suutasikaan au
kaissut.

Rukoilkaa ainoastaan näin:
Isämme, sinä aluton ja  loppumaton niinkuin taivas!
Olkoon pyhä ainoastaan sinun olemaksesi.
Ainoastaan sinun olkoon valta, niin että sinun tahtosi 

tapahtuisi maan päällä niinkuin se tapahtuu taivaassa.
Anna minulle elämän ruoka nykyisyydessä.

___ Unohda ja  pyyhi pois erehdykseni, niinkuin minäkin
unohdan ja j pyyhin pois kaikki veljieni erehdykset, etten 
joutaisi kiusaukseen ja  pääsisin pahasta.

Sillä sinun on valta ja  voima ja  sinulla päättämisen 
oikeus.

Jos rukoilette, niin ennen kaikkea älkää olko vihassa 
kellekään. Vaan jos  ette te ihmisille anna vääryyksiä an
teeksi, niin ei Isäkään anna teille anteeksi teidän vää- 
ryyksiänne.

Jos paastootte, kärsikää ilmaisematta sitä ihmisille, ku
ten väärentäjät tekevät, että ihmiset näkisivät ja  kehuisivat 
heitä. Ja ihmiset kehuvatkin heitä ja  he saavat mitä tah
toivat. Mutta älä sinä niin menettele; jos  sinä kärsit puu
tetta, niin kulje iloisin kasvoin, etteivät ihmiset näe, vaan 
Isäsi näkee ja  antaa sinulle mitä tarvitset.

Evankeliumi. 7. —  25 —

niin jätä rukouksesi ja  mene ensin sopimaan veljesi kanssa; 
sitten vasta rukoile. Tietäkää, ettei Jumala tarvitse ruko
uksia eikä uhria, vaan tarvitsee rauhaa, sopua ja  rakkautta 
välillenne; ja  ettette voi rukoilla ettekä Jumalaa ajatella, 
jo s  tiedossanne on rakkaudettomat suhteet yhteenkään ih
miseen.

Ensimäinen käsky on siis: älkää suuttuko älkääkä rii- 
delkö; vaan riideltyänne sopikaa ja  tehkää niin, ettei yksi
kään ihminen olisi teihin loukkaantunut.

Entisessä laissa on sanottu: älä tee huorin. Ja jos 
tahdot erota vaimostasi, niin anna hänelle erokirja.

Mutta minä sanon teille, että jos  ihailet naisen kau
neutta, niin sinä jo  teet huolin. Kaikki irstaus hukuttaa 
sielua, ja  senvuoksi sinun on parempi kieltäytyä lihallisesta 
tyydytyksestä kuin hukuttaa elämäsi.

Ja jos  sinä eroat vaimostasi, niin, paitsi sitä että sinä 
itse olet huorintekijä, kehoitat sinä häntäkin huoruuteen, ja  
sitä, joka häneen yhtyy.

Ja siis on toinen käsky tämmöinen: älä kuvaile, että 
rakkaus naiseen olisi hyvä; älä ihastele naisia, vaan elä sen 
kanssa, johon  olet yhtynyt, äläkä jätä häntä.

Entisessä laissa on sanottu: älä lausu turhaan sinun 
Herrasi Jumalasi nimeä, älä kutsu Jumalaa todistajaksi val
heessa äläkä häpäise hänen nimeänsä. Älkää vannoko vää
rin minun nimeliöni ja  siten pahentako teidän Jumalaanne.

Mutta minä sanon teille, että jokainen vala on Juma
lan pahentamista, ja  sentähden älkää ensinkään vannoko. 
Ihminen ei voi mitään luvata, sillä hän on kokonansa Isän 
vallassa. E i hän voi ainoatakaan hiustansa harmaasta mus
taksi muuttaa; kuinka hän siis vannoo tekevänsä sitä tai tätä 
tulevaisuudessa, ja  vannoo Jumalan kautta? Jokainen vala 
on Jumalan pahentamista, sillä jo s  ihmisen on täyttäminen 
vala, joka on vastoin jumalan tahtoa, niin hän on siis lu
vannut menetellä vastoin hänen tahtoansa, ja  sen vuoksi on 
jokainen vala paha. Vaan kun sinulta jotain kysytään, vas-
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KALEVA, Vakuutus-osakeyhtiö
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t u k s i a  huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu
tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien jälkeen. ^

Helsingin
P uimpäntyömekijäiti pilke

T. Johansson & C:o.
Tel. 2641. Bulevardinkatuj 7. Metsästäjänkatu 2. 

Annankatu 25. Tel. 26 00.

ottaa vastaan tilauksia kaikissa puusepän- sorvarin- ja  
verhoilijan ammattiin kuuluvissa töissä. |

HUOM.! Työn kestävyydestä kahden vuoden takaus

Holmström & Svensson
myyvät alituisesta varastostaan:

1»  kivihiiliä, valukoksia js  takomohiiliä 
halvimmalla.

T e le ! 2924 —  32 03.

0. J. Dahl b e r (fin 
Papcrikauppa

Aleksanterink. 15. (Haaräkauppa P . Es
planadikatu 23.

Valokuva- albumeja, 
Näköala-kortteja ja -album. Halvalla.

peltojen, 
3(ronometerien

ynnä hienompien

Präsisiooni 
koneitten 

KORJAUS l/ERSTAA
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tarkisteltuja

Seinä- ja Taskukelloja
Kellonperiä y. m.

C. U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skilnaden

Telef. 87 12.

Tcosoofipen
kirjasto

Uadeiyioaaolsatu 25.
Avoinna tiistaisin ja  lauvantaisin 

k:lo y 2 7—8 j . pp.

Kaupassa

i, BoHlevardinkatu i.
M uuttoloppuunm yynti koriste- 

kappaleita, sam ettia, hanskoja, 
nauhoja, helm ityllejä ja  pitsejä, 
kankaita halvim m alla, keväthat- 
tn ja hyvä m allisia ja  hienosti k o
ristettu ja kaupassa

i, Boukvardinkatn i.
Sisäänkäytävä portista.

I
‘ KARL SUNDSTRÖM*
. K A I V E R T A J A . .

KAUTSCHUKKINIMILEIMASIN i
T E  H D A S .

k y *
Aleksanterinkatu Nro 50.

Osakeyhtiö

btl$in0in fiöyrykipomo.
Ludvikinkatu 5. Telefooni 1732.

Suosittaa hyvin tunnettuja, Kauppa- ja Teolli 
suusnäyttelyssä Lyypekissä palkittuja

R u o k a le ip iä ä n
niinknin: Hapanleipää, Maustettua ja  m austam atonta ruokaleipää ja  
leipomon erityistuotteita: Herkku- ja  kate-, ruoka- ja  näkki

leipää. Kaikki tuoretta, murenta ja  hyvänmakuista. No 
pea suoritus. Hintaluettelo annetaan pyydettäessä.

P a l k i t t u j a .

Ken tilaa „ Uuden Ajan* vuoden alusta, saa 
samalla suomennettuna

jrLe  o Tolsfoii)

»aa Evai?Keliun)ii).
Suom entaja

A r v i d  l ä r n e f e l t .

Henrik €kbom’in

Fabianinkatu 28.

J o ssa  valmistetaan kaikkia 
ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, R e soori- 
m adrassia j. n. e.

Husqvarnan Teräs-Ompelukoneita

„lreja Triurof*.
Polkupyöriä.

Husqvarnan pääasioimistossa 
Centraalipasaasissa.

Telef. 18 47.

Huom.!

Kansanvakuutus.
Dastaan-otettuani asiamiestoimen uutta vakuu
tusmuotoa varten, jonka vakuutusyhKo Kaleva 
on perustanut

Kansanvakuutus
ilm an  lä ä k ä rin ta rk a stu sta

saan ilmoittaa, että olen tavattavissa „Uuden 
£jan“ huoneustossa, Fabianin- ja Stelä jttaka- 
siininkadun kulmassa k:lo 1 2 — 2 ja 6 — 8 arki
päivinä, asioissa jotka koskevat tätä uutta va-
ktmtasmnotoa. j e a n  BOLDT.

y S is i < L A  m  •H. Tuupaisen 
Ja la in  eliilse

Fredrikinkatu 45. Tel. 25 99.

Alituinen runsas ja hyvin lajiteltu varasto naisten, miesten 

ja lasten jalkineita sekä kalossia. Hinnat kohtuulliset, työ taattua. 

Tilaukset suoritetaan joutuin. Varastossa löytyy sekä koti- että 

ulkomaalaisia jalkineita useaa eri lajia. Suutariliikkeen yhteydessä 

on nahkakauppa.

H. TUU PA INEN . 45  Fredrikinkatu 45.

jotka ovat valm istetut

hienosta G raniitista
uskomattoman halpofliin 
hintoihin

A. 7. Kalein luona,
Lapinlahdenkatu 25.

MT „Uutfen £jan“ 
konttori Jfabianink. 
13 (Stelä Jftakasii- 
ninkadun kulmassa) 
Celefooni 3430.

Avoinna joka arki
päivä kl. 6 - 8  italia.

PATRIA TAPATURMA-VAKUUTUS OSAKEYHTIÖ.

Helsingissä Pääkonttori Unioninkatu 25 
antaa tapaturmavakuutuksia edullisim
milla ehdoilla..............................................
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PALOVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ, Pääkonttori Hei
singissä, Unioninkatu 25. Asiamiehiä kaikissa kaupungeissa sekä 

maaseuduilla, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 9 1  j C s ^ u i l ä  U U ä f f U )  9 9 9 9

e e e e e e e e e e  13, A n n a n k a tu  13, » e » * e e e * * e

saman liikkeen yhteydessä T ( o t i le ip o n ) 0  Su K o n d it o r ia .

Suositetaan

—  26 —

taa „niin“ , jos niin on, ja  „e i“ , jos ei niin ole: mitä siihen 
vielä lisäksi sanot, se on pahaa.

Ja sentähden on kolmas käsky: älä koskaan kellekään 
mitään vanno. Sano niin, jos on niin, ei, jos  ei ole niin; 
ja  tiedä, että jokainen vala on paha.

Entisessä laissa on sanottu, että joka ottaa toiselta 
hengen, hänen on antaminen henki hengestä, silmä silmästä, 
hammas hampaasta, käsi kädestä, vuohi vuohesta, orja or
jasta ja  paljon muuta semmoista.

Mutta minä, sanon teille: älä taistele pahalla pahaa 
vastaan; eikä ainoastaan niin, ettet käräjien kautta ota it
sellesi vuohta vuohesta, orjaa orjasta, henkeä hengestä, vaan 
älä ensinkään vastusta pahaa. Jos joku  käräjöi sinulta 
vuohta, anna hänelle toinenkin; jok a  vaatii sinulta mekkoa, 
anna hänelle paitakin; jok a  lyö sinna toiselle poskelle, käännä 
hänelle toinenkin. Joka sinua vie pakolla yhteen työhön, 
mene sinä hänen kanssansa kahteen. Jos sinulta viedään 
omaisuutta, anna itse. Jollei sinulle makseta, älä pyydä.

arv. yleisölle!

Älkääkä luulko saavanne oikeutta käräjiltä. Luovut
taa oikeudenrakkaus käräjille —  se on sama kuin viskata 
helmi sijoille: ne sotkevat sen jalkoihinsa ja  repelevät teidät.

Ja sentähden on neljäs käsky: kuinka sinua lonkatta- 
neekin, älä vastusta pahaa, älä tuomitse, äläkä käy oike
utta, älä tee valitusta, äläkä rankaise.

Entisessä laissa on sanottu: tee hyvää om ille kansa- 
laisillesi, ja  vahingoita vieraita.

Mutta minä sanon teille', älkää rakastako ainoastaan 
omia kansalaisianne, vaan muukalaisiakin. Antaa vieraiden 
vihata teitä, antaa heidän hyökätä teidän kimppuunne ja  
loukata teitä, kiittäkää te heitä ja  pitäkää heitä hyvänä. 
Jos te olette hyvät vaan omille kansalaisillenne, niin ovat
han kaikki siten omillensa hyvät, ja  siitähän sodat johtu- 
vatkin. Mutta olkaa te kaikille kansoille yhtäläiset, ja  te 
olette Isän lapset. Kaikki ihmiset ovat hänen lapsiansa: siis 
ovat kaikki teidän veljiänne.

Ja sentähden: älkää tuom itko, älkää käykö oikeutta, 
älkää rangaisko, niin ei teitäkään tuom ita eikä rangaista. 
Antakaa kaikille anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi, 
sillä jos te rupeatte tuomitsemaan ihmisiä, niin hekin tuo
mitsevat teitä.

Te ette saa tuomita sentähden, että te, kaikki ihmiset, 
olette sokeat ettekä näe oikeutta. Miten voi, roska omassa 
silmässä, huomata roskaa toisen silmästä? Ensinhän ovat 
silmät puhdistettavat, mutta kenen silmät ovat puhtaat? 
Saattaako sokea sokeata taluttaa, molempien putoamatta 
kuoppaan? Niin nekin, jotka tuomitsevat ja  rankaisevat, 
sokeina taluttavat sokeita.

Ne jotka istuvat käräjiä ja  tuomitsevat pahoinpitelyyn, 
haavoihin, jäsenten ruhjomiseen, kuolemaan, tahtovat siten 
opettaa ihmisiä. Mutta mitä muuta v oi heidän opistansa 
syntyä, kuin että oppilas oppii ja  tnlee aivan opettajansa 
kaltaiseksi? Mihin hän opittuansa ryhtyy? Tekemään sa
maa kuin opettajakin; pahoinpitelemään, tappamaan.

Ja sentähden tämmöinen on viides käsky: vieraita kan
soja kohdelkaa siten kuin olen käskenyt teidän kohdella toi
sianne. Kaikkien ihmisten isälle ei ole olemassa eroitusta 
eri kansojen eikä eri valtakuntien välillä: kaikki ovat vel
je t, kaikki ovat yhden Isän pojat. Älkää tehkö eroitusta 
ihmisten välillä kansojen ja  valtakuntien mukaan.

Siis näin: 1, älkää suuttuko ja  olkaa sovinnossa kaik
kien kanssa; 2, älkää huvitelko haureellisen vietin kanssa; 
3, älkää vannoko mitään kellekään; 4, älkää vastustako pa
haa, älkää tuomitko älkääkä hakeko oikeutta, ja  5, älkää 
tehkö eroitusta eri kansojen välillä ja  rakastakaa vieraita 
niinkuin omianne.

Nämä käskyt ovat lausutut tässä yhdessä; kaikki, mitä 
tahdotte ihmisten tekevän teille, se tehkää heille.

Älkää näitä käskyjä täyttäkö ihmisten kiitoksen vuoksi. 
Jos ihmisten vuoksi teette, niin ihmisiltä on palkkannekin 
tuleva. Mutta jollette ihmisten vuoksi, niin on palkkanne 
tuleva taivaalliselta Isältä. N iin että jo s  ihmisille hyvää 
teet, niin älä edelläsi torvella toitota. Niin tekevät väären-
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Mistä ihmiset 
huolehtivat

Kun Diogeneeltä kysyttiin, mitä 
työtä hän osaa tehdä, vastasi hän: 
»Minä osaan komentaa ihmisiä". 
Ihmekös se, että hän taisi komentaa 
ihmisiä, kun hänellä oli kerran ra
jaton  valta itsensäkin ylitse. D io- 
geneestä me olemme siis selvillä 
emmekä laisinkaan uskalla epäillä 
hänen suurta kutsumustaan komen- 
tamisen taidossa, mutta miten on 
ymmärrettävä, että melkein kaikki 
muutkin komentajat ennen ja  jä l
keen häntä niinikään kuin hänkin 
väittävät osaavansa komentaa ihmi
siä, vaikkeivät kunnolleen kykene 
johtamaan edes omia askeleitaan, 
saatikka sitten näkemään, mitä mah
dollisia seurauksia muihin nähden 
heidän toiminnastaan on. Jos näiltä 
tämänlaatuisilta komentajilta kysyt
täisiin, minkä perustuksella be luu
levat voivansa hallita ihmisiä, ja  
jo s  voisi olettaa sellaisen mahdot
tomuuden, että joku heistä hetkeksi 
luopuisi vilpillisyydestään ja  ensi
kerran iässään puhuisi totta, niin 
olisi hänen vastauksensa näin kuu
luva: »Koska ihmiset ovat niin vii
saasti eksytettyjä, että he etsivät 
kaikkea muuta paitsi totuutta, niin 
olemme me, jotka osaamme parhai
ten näytellä alentuvaisuuden vaati- 
mattominta osaa, asetetut heitä joh
tamaan ja  käskemään; mitä niihin 
harvoihin tulee, jotka jotakin ym
märtävät ja  saattaisivat eräänlai
sissa oloissa käydä meille vaaralli
siksi, eivät he paljoakaan merkitse, 
sillä meidän ilveilyjämme tukee 
traditioonien pyhyys".

Tästä huolimatta käskettävät ovat 
ihmeen tyytyväisiä herroihinsa, ja  
mikä on vielä ihmeellisempää, he 
luulevat heidän saavan aikaan vaikka 
mitä, kunhan vaan herroilla riittää 
hyvää tahtoa.

Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että 
korkeille puujaloille nostettu kääpiö 
ei ole muuttunut entistään kummem
maksi eikä hänen ruumiinmittansa 
ole tutuistakaan lisääntynyt, mutta 
annappas olla, kun joku henkinen 
raajarikko kohotetaan herruuden 
tikapuille, silloin on kohta toinen 
ääni torvessa.

Mademoiselle Lange, sittemmin 
Ludvig X V  nimellinen lemmikki, oli 
alkujaan vaan kevytmielisten jouto- 
herrojen huomionesineenä, mutta 
niinpian kuin hän tuli hallitsijan 
rakastajatareksi, oli hän koko kan
sansa huomionalaisena ja  samalla 
myöskin sen käskijänä. »Mitä krei
vitär du Barry (se oli hänen myö
hempi’ nimensä) syö, mitä viinejä 
hän enin rakastaa, minkälainen on
hänen ratsastuspukunsa.............?
Voi, kuinka hän on viehättävä, 
kuinka hän on nerokas . . . !  Mitä 
dn Barry ajatelee englantilaisista, 
mikä on hänen suhteensa tätä ny
kyä paaviin, miksi kenraali X  on 
joutunut hänen epäsuosioonsa . . .  ? 
Tiedättekö te viimeistä uutista: mar
kiisitar A:lla oli toisiltana kunnia 
puhutella du Barry’ta, 00, kyllä hä
nen miehensä kohta pääsee entiseen 
virkaansa, saattepanähdä!. . .  Minä 
voin neuvoa teille, miten teidän on 
meneteltävä tässä pulmallisessa asi-. 
ässänne. Minä puhun siitä made
moiselle N :lle; hänen serkkunsa on 
översti M:n lemmitty, översti M. on 
kreivitär du Bany’n sihteeri ja  en
simmäinen suosikki, joko nyt ym
märrätte? — Oo, kuinka Te olette 
hyvä, en osaa teitä kylliksi kiit
tää" .......... j . n. e. j . n. e. Kuka
tässä johti silloista politiikkaa, kuka 
ei, on vaikea sanoa, mutta kyllä 
siinä hommaa vaan oli.

Tämän yhteydessä sopinee vielä 
mainita tavallista kuvaavamman esi
merkin siitä tavasta, millä ihmiset 
ovat alttiita etsimään vallassaolijain 
suosiota. Napoleon I  rakastui hi- 
mollisesti puolalaiseen kreivittäreen 
Maria Walewskaja’an. Kun tämä 
jalo ja  ylevämielinen nainen tahtoi 
pysyä hyveellisenä ja  olla uskolli
nen miehelleen, puolalaiset ylimyk
set rukoilemalla rukoilivat häntä 
alistumaan kaikkimahtavan Napo
leonin tahdolle, sillä siitä sanottiin 
koituvan paljo hyvää isänmaalle. 
Valtiollisten älypäitten kehoittamana 
ja  yleisen^ mielipiteen pakottamana 
W alewskaja uhrasi itsensä isän
maansa hyväksi, josta kuitenkaan ei 
ollut eikä voinut olla mitään hyötyä 
kelleen, saatikka sitte isänmaalle, 
sillä isänmaan menestys ei voi kai
vata tuonlaisia uhrauksia, joista ei 
punastumatta saata puhua.

Yhtähyvin kuin ihmiset ovat tai
puvaisia odottamaan apua Napo
leonilta tahi kreivitär du B any’lta, 
yhtähyvin he ovat valmiit, käänty
mään minkä vähäpätöisen hiirenpyy- 
täjän puoleen tahansa, kunhan vaan 
saadaan tietää, että tuo hiirenpyy- 
täjä on asianomaisessa järjestyksessä 
korotettu karhuksi.

Sen sijaan, että me koetamme 
tutkia milloin minkin armollisen 
herran töitä ja  tekoja, joiden pysy- 
väisyydellä on ohimenevä merkitys, 
olisi parempi, että me tutkisimme 
omaa itseämme, sillä sitä tietä ja  
ainoastaan vaan sitä voi päästä var
moihin ja pysyväisiin tuloksiin. 
Kansaa voi verrata kallioon, joka 
kautta vuosituhansien saattaa säi
lyttää muotonsa, riippuu yksinomaan 
vaan siitä minkä lajinen se on, eikä 
siitä, kuka sen harjalla kulloinkin 
tepastelee.

J. Koch.

I t a l i a l a i n e n

sosialismi.
Annamme tässä otteen esitel

mästä, jonka ruotsalainen yliopis
ton opettaja doc. Wiik. Lundström 
äskettäin piti Tukholmassa Porva- 
rikoulun luentosarjassa.

Hätä Italiassa on käynyt sanan
laskuksi koko maailmassa eikä se 
kumma olekaan: mutta useissa koh
din ei kuitenkaan voida verrata etelä- 
maisia oloja esim. meikäläisiin. Kun 
pohjois-europalainen työnantaja vii
taten italialaisiin työmiehiin 
päivittelee omien työmiehien ylen
palttisia palkkavaatimuksia, niin on 
tämä verrattain väärin, sillä jos 
italialaisella onkin yhden liran, noin 
markan tulot, niin voi hän kuta 
kuinkin elää siitä, sitä vastoin on 
Ruotsissa kolme —  neljä kertaa 
suurempi palkka vain nälkäpalkka. 
Italiassa tarvitaan vähemmän ja  ele
tään helpommalla, ei esimerkiksi tar
vita meidän kalliita asuntojamme 
eikä lämpöisiä vaatteitamme. Sa
nanlasku sanookin: »Kuu neapelilai- 
sella on vesimelooni päivään, on hä
nellä ruokaa ja  juomaa vieläpä pe
suvettäkin". Eikä italialaisella työ- 
miehellä kuitenkaan ole sitäkään!

Mutta ellemme ota lnkuuu talou
dellista puolta, niin vallitsee Itali
assa eri luokkien seurustelussa ta- 
saarvoisuus, jollaista me pohjois
maalaiset emme voi ajatellakaan. 
E i ole vain tyhjää puhetta se, että 
sotamies ja  upseeri ovat tovereita, 
palvelusväki ja  passarit kohtelevat 
isäntiään hiukan tuttavallisella hert
taisella tavalla, niin ettei sivulta- 
katsoja luulisi heillä eri harrastuk
sia olevankaan. Tähän suhteeseen 
vaikuttaa etupäässä italialaisen hie
notunteisuus. Ulkonaista kansan- 
valtaistuttamista edistää sitäpaitse 
yhteiset muinaismuistot sekä muis
tot vapaussodan ajoista, jolloin aa
telismies ja  päiväpalkkalainen tais
telivat vieretysten. Ylipäänsä voi 
sanoa, että mitä kansan luonteeseen 
tulee, ei missään pitäisi olla niin 
helppo yhdistää eri kansan luokkia 
kuin Italiassa.

Mutta jos lähdemme pimialta 
tutkimaan nuoren valtion sydäntä, 
niin emme missään näe sellaista 
eri luokkia eroittavaa taloudellista 
kuilua kuin täällä, erittäinkin etelä 
ja  keski Italiassa. Tuossa tapaam
me suuria maa- ja  pääomaruhti- 
naskuntia yksityisten käsissä, jonka 
vertaisia näemme mahdollisesti vain 
rikkaassa Englannissa, ja  tässä koh
taamme suunnattoman kansanjou
kon, jolla  ei ole mitään, päiväläi
siä jotka vaeltavat maantilalta toi
selle työtä kerjäämässä ja  ovat iloi
sia voidessaan ansaita muutamia 
centesimiä päivässä. Eikä näiden 
kahden äärimmäisyyden, pohjatto
man rikkauden ja  suurimman hä
dän välillä ole tuskin mitään väli- 
tyskohtaa, puuttuu näet germa- 
nilainen keskiluokka.

* **

Italian sosialinen kysymys on 
oyt _ kuten ainakin maakysymys. 
Siksi onktn sosialidemokratialla 
enimmät puoltajansa maalaisköy- 
hälistössä. Pliniuksen sanat 1800 
vuotta sitten: Latifundia Italiam 
perdidere, suuret maatilat ovat tur
melleet Itähän, pitävät p aikkansa 
vielä tänäkin päivänä. Näitä suu
ria maatiloja ei omistaja edes hoida- 
kaan, hän imee vaan taloudenhoi
tajan kautta suurimman mahdolli
sen koron tiluksestaan tai vuok
raa jonkinlaisille »maanviljelystuk-

kikauppiaille" useita suuria maati
loja ja  ottaa sitten aliarentimiehiä, 
jotka taas puolestaan palkkojen 
alentamisella ja  maan nylkemisellä 
voittavat niin paljon kuin mahdol
lista. Tämän järjestelmän kirouk
sesta saavat luonnollisesti ensi kä
dessä kärsiä työmiehet ja  päivä- 
työläiset, joita aina oloja myöden 
otetaan kuukaudeksi ja  eroitetaan 
taas. Italialaiselle maatyömiehelle 
olisi siis meidän palvelusväenkin 
palkkausaika suuri siunaus.

Nämä miljoonat onnettomat maa 
orjat, joiden tila ei ole vanhan 
Roman orjia parempi, ovat alitui
sesti suuri vaara yhteiskunnalle. 
Nämä nälkää näkevät leipäverojen, 
työttömyyden ja  kurjuuden rääk- 
käämät joukot tulvavat silloin täl
löin kaupunkeihin ja  toimeenpane
vat nälkäkapinoita. Juuri epätoi
voiset maatyömiehet panivat toi
meen metelit Siciliassa 1893 sekä 
Neapelissa ja  Florensissa 1899; 
usein alkoivat ne siten, että vai
mot hyökkäsivät leipäpuoteihin. 
Nämä kapinat maksoivat useampia 
henkiä ja  enemmän verta kuin hal
litus myöntääkään.

Eipä siis ole kummallista, jos 
sosialismi on voittanut niin suurta 
alaa Italiassa, lausui puhuja lopuksi. 
Ja sivulta katselijankin täytyy seu
rata tätä liikettä myötätuntoisuu- 
della, vaikkei olisikaan vakuutettu 
sen koko ohjelman ja  uuden yhteis
kuntajärjestyksen oikeellisuudesta. 
Sosialismi ylläpitää ensi tilassa 
kaikkia eri vaatimuksia mitä yhteis
kunnallisiin parannuksiin tulee, 
mutta sen tarkoitus on yhtä paljon 
levittää toivoa ja  valoa nälkään 
näkevään maaväestöön, joka muu
ten varmaan joutuisi aivan epätoi
voon erittäinkin senjälkeen kun 
paavikunnan arvo on ruvennut 
alenemaan ja  sen kautta uskonnolli
nen kohtaloonsa tyytyminenkin hä
vinnyt.

Sosialismi on niin muodoin ainoa 
aatteellinen puolue Italiassa, joka 
melkein yksinään koettaa ratkaista 
yhä korkeammalle ja  korkeammalle 
kuohuvia kysymyksiä. Hallitukset 
vaihtuvat, ne esittelevät kanniita 
ohjelmia yhteiskunnallisista paran
nuksista, mutta he eivät toimi, vit
kastelevat vain. —  Pian kuitenkin 
on personallisten riitojen pakko 
väistyä Roman parlamentista ja  
hallituksen täytyy kuunnella kan
san huutoja, jottei olisi liian myö
häistä ja kansa epätoivon vimmalla 
kukistaisi kaikkia.

Vtfaldeck-Rousseau lupaa kai- 
vostyömiehille 8 tuntisen työpäi
vän ja eläkkeen. Äskettäin vaadit
tiin Ranskan edustajakamarissa hal
litukselta selitystä lainopillisten so
tilas- ja  hallitusviranomaisten menet
telystä Montseau les Mines lakko 
piirissä.

Selityksen vaatijat olivat Boyer 
ja  Dejeante.

Waldeck-Rousseau selitti luvan
neensa kaivostyöväelle hankkia 
heille lain vahvistaman 8 tuntisen- 
päiväu sekä eläkkeen. Emmekä 
me, lisäsi hän, lupaa muuta kuin 
mitä aijomme pitää.

Mitä Bospori kätkee.

Ranskalainen aikakauskirja Re- 
vue de Revues sisältää viime vi
hossaan muutamia tietoja oloista 
Turkin sulttaanin haremissa.

Suurin osa haremin naisista ovat 
sirkassinaisia, jotka ovat yli koko 
itämaiden kanneudestaan kuulut. 
Mutta onpa siellä syyrialais- ja  ru- 
maanilaisnaisiakin, jotka heidän van
hempansa jo  lapsena myyvät. Usein 
maksetaan tuollaisesta tyttölapsesta 
aina 20,000 frangia.

Ennen kuin naiset suljetaan var
sinaiseen haremiin suorittavat he 
kaksivuotisen kurssin tanssissa, lau
lussa ja  plastiikissa, joka päättyy 
sulttaanin äidin johdolla. Oppiai- 
kana nimitetään heitä odaliskeiksi. 
Jos he suorittavat näytteensä kii
tettävästi, suljetaan he haremiin, 
jossa monet viettävät koko elämän
sä voittamatta sulttaanin suosiota. 
He pysyvät siis edelleen odalis- 
keina.

Ne valitut, joille sulttaanin suo
sio suodaan, saavat nimen »guana- 
de“ eli »ikkal", joka merkitsee kor
keasti kunnioitettu. Heillä on oma 
asuntonsa, suuri palvelijaliuta, ja  
nauttivat he suurta kunniata, kun 
odaliskit sitä vastoin saavat osak
seen vain pilkkaa ja  ylenkatsetta.

Jos tälläinen »korkeasti kunnioi
tettu" on kyllin onnellinen lahjoit
tamaan sulttaanille lapsen, tulee hän 
»kadineksi" ja  saa prinsessan arvon. 
Hän siirretään silloin uuteen kome
ampaan asumukseen, häntä ympä
röi loistava hovisenrue ja  hänelle 
uskotaan uusien odaliskien valvonta, 
jotka joko ostetaan tai saapuvat 
lahjoina sulttaanin tädeiltä ja  ser
kuilta. Näiden naisten täytyy näet 
aina pysyä hyvissä väleissä sulttaa
nin kanssa, hänellä kun on pikku 
taipumuksensa saattaa suku päi
viltä.

Yhtä vähän kuin haremin muut 
naiset uskaltaa kadine jättää kultai
sen häkkinsä. Ken yrittää paeta 
tai olla uskoton rangaistaan kovin 
ankarasti —  syyllinen pistetään ai
van yksinkertaisesti säkkiin ja  upo
tetaan Bosporiin raatakunla jalois
saan. Lasketaan vähintäin 20 oda- 
liskin vuodessa täten päättävän 
päivänsä.

Olot kunlnvat nyt kuitenkin ole
van suloiset verraten Abdul Azizin 
aikaan. Kahden vuoden kuluessa 
surmautti sulttaani 800 odaliskia. 
Paha kyllä ei hän saanut paljon 
hupia uudistuspuuhistaan. H änsyös- 
tiin valtaistuimelta ia murhat
tiin.

Sulttaanin haremissa lasketaan ole
van 300 naista, joiden elatukseen 
menee 20 miljoonaa frangia vuo
dessa.

Ikyvlsfä töistä
kirjoittaa madame Blavatsky kir
jassaan »The key to Theosophy" 
seuraavasti:

Kysymys. Mitä te, teosoofit, 
arvelette kristillisen rakkauden vel
voittamista hyvistä töistä?

Vastaus, liitä  te tarkoitatte kris
tillisellä rakkaudella? Tarkoitatteko 
lempeätä mielialaa vai käytöllisiä 
hyviä töitä näkyväisessä maail
massa?

K y s. Tarkoitan käytöllisiä hyviä 
töitä, koska teidän aatteenne ylei
sestä veljeydestä luonnollisesti si
sältää lempeän mielialan.

Vast. Te siis tarkoitette niiden 
käskyjen käytöllistä toimeenpane- 
mistä, jotka Jeesus on antanut vuo
risaarnassaan?

K y s. Sitäpä juuri.
Vast. Mutta miksikä niin ollen 

kutsua niitä »kristillisiksi"? Sillä 
vaikka Vapahtajanne saamasi niitä 
ja  täytti ne eläessään, eivät meidän 
päiviemme kristityt ollenkaan ajat- 
tele niiden käskyjen noudattamista.

Kys. Onpa kuitenkin monta kris
tittyä, jotka viettävät koko elä
mänsä hyvien töiden harjoittami
sessa.

Vast. Niin —  käyttämällä pienen 
osan ylellisyydestään. Mutta osot- 
takaapa minulle ihmisiä eniten ra
kastavien piiristä se kristitty, joka 
kylmästä värisevälle, nälkään nään
tyvälle varkaalle antaisi paitansa, 
kun tämä takin tahtoo viedä, tahi 
joka suuttumatta kääntäisi oikean 
poskensa sille, joka on lyönyt häntä 
vasemmalle?

Kys. Vaikkapa — mutta muista
kaamme, ettei näitä käskyjä saa 
ottaa sanallisesti. Aika ja olosuh
teet ovat muuttuneet Kristuksen 
päivistä. Sitä paitsi hän puhui ver
tauksissa.

Vast. Mutta miksikä eivät siinä 
tapauksessa teidän kirkkonne selitä, 
että oppi kadotuksesta ja  helvetista, 
sekin on vertauksellinen? Miksikä 
monet teidän suosituimmista saar
naajistanne, jotka todellakin myön
tävät, että noita käskyjä on käsi
tettävä vertauksiksi, miksikä he niin 
ankarasti pitävät kiinni helvetintul- 
ten ja  »asbestimaisen" sielun ruu
miillisten tuskaiu sanallisesta tul
kitsemisesta? Jos toinen on vertaus, 
miksi ei toinenkin? Jos helvetin 
tuli on puustavillinen totuus, silloin 
pitää Kristuksen Vuorisaarnassa lau
suttuja käskyjä noudattaa puustavin 
mukaan. Ja minä sanon teille, että 
monet, jotka eivät usko Kristuksen 
jumaluuteen —  kuten kreivi Leo 
Tolstoi ja  useat teosoofit —  täyt
tävät puustavillisesti noita jaloja 
käskyjä. Ja monet muutkin hurs
kaat miehet ja  naiset tekisivät sa
moin, elleivät olisi vakuutettuja 
siitä, että semmoinen käytös nähtä
västi saattaisi heidät hourninhno- 
neeseen —  niin kristillisiä ovat tei
dän lukinne!

Kys. Mntta vannaankin jokai
nen tietää, että vuosittain uhrataan 
miljoonia sekä yksityisiin että ylei
siin armeliaisnuslaitoksiin.

Vast. Kyllä niinkin; ja  puoletjääpi 
niiden käsiin, joiden kantta rahat 
kulkevat, ennenkuin joutuvat tarvit

seville; samalla knin koko jäännös 
tai suurin osa jontnu ammattikerjä- 
läisten tai laiskurein käsiin, ja  to
della hätää kärsivät eivät saa mi
tään. Ettekö ole kuulleet, että en- 
simäisenä seurauksena suuresta hy
vien töiden tulvasta Lontoon Eas- 
tendiin oli vuokrain nousu noin 20 
prosentilla köyhäin kaupungin osas
sa (Whitechapelissa)?

Kys. Mitä sitten tahdotte tehdä?
Vast. Toimia yksityisesti eikä 

joukottain; noudattaa pohjoisen 
buddhaismin käskyjä:

»Älä koskaan anna rnokaa näl
käiselle suulle toisen käden kantta";

»älä  koskaan anna naapurisi (kol
mannen henkilön) vaijon tulla itsesi 
ja  hyvän tekosi vastaanottajan vä
liin ";

Älä koskaan anna rahoja tarvit
sevalle tai ruokaa ovellasi pyytä
välle papille palveUjoittesi välityk
sellä, etteivät i'ahasi vähentäisi kii
tollisuutta ja  ruokasi muuttuisi sa- 
peksi."

Kys. Mntta kuinka tämä on käy- 
töllisesti toteutettava?

Vast. Teosoofinen käsitys hyvistä 
töistä tarkoittaa persoonallista puu
haa toisten hyväksi, persoonallista 
rakkautta ja  hyvää tahtoa, persoo
nallista kärsiväin asian harrasta
mista, persoonallista myötätuntoi- 
suutta, aprikoimista ja  apua heidän 
hädässään ja  huolissaan. Me teo
soofit emme usko tekevämme hyvää 
antamalla rahaa (jo s  nim. meillä 
olisi rahaa) toisten ihmisten ja  hy- 
väntekeväisyysyhdistysten välityk
sellä. Me uskomme antavamme 
tuhatkertaisesti suuremman voiman 
rahoille myötätuntoisen ja  persoo
nallisen läsnäolomme kautta. Us
komme, että sielun nälän tyydyttä
minen on samanarvoinen, jollei suu
rempiarvoinen, kuin tyhjän vatsan 
täyttäminen; ja  kiitollisuus tekee 
enemmän hyvää sen tuntijalle kuin 
sen esineelle. Missä ovat miljoonain 
puntainne herättämät kiitollisuuden 
ja  muut jalot tunteet? Osottautu- 
vatko ne Eastendin köyhäin vihassa 
rikkaita kohtaan, tai yhä kasva
vassa anarkistisessa puolueessa tai 
noissa tuhansissa onnettomissa ruu- 
millista työtä tekevissä tytöissä, 
„kiskomisjärjestelmänu uhreissa, 
jotka ovat pakotetut vetelehtimään 
kaduilla täyttääkseen aukon työn- 
ansiossaan? Tokkohan teidän avut
tomat ukkonne ja  akkanne kiittävät 
teitä työhuoneista, tokkohan köy
hälistönne ylistää teitä niistä saas
taisista. epäterveellisistä asunnoista, 
joissa he ovat tuomitut synnyttä
mään uusia sukupolvia sairaalloisia, 
risatautisia lapsia ainoastaan täyt
tääkseen ahneitten ja  kyllääntymät- 
tömien talonomistajain taskuja? 
Sentähden jokainen sovereign (engl. 
kultaraha) näistä hyväin ja  n. k. 
armeliaitten ihmisten keräämistä 
»miljoonista" lankeaa vaivaisten 
päälle kuin polttava kirous siuna
uksen asemesta. Me kutsumme tätä 
kansallisen karman synnyttämisek
si, ja  hirveät tulevat sen seurauk
set olemaaan tilinpäivänä.

Levottomuuksia 
Venäjällä.

(Hallituksen sanansaattajan mukaan).

Maaliskuun 4 p:nä jumalanpalve
luksen päätyttyä Kasauskin kirkossa 
Pietarissa osa kirkossa olleesta opis
kelevasta nuorisosta, joihin myös 
yhtyi muita temppelin edustalla sei
sovia ihmisiä, kokoontui Kasanskin 
torille, ja  koettivat silloin muuta
mat joukosta pitää puheita. Poliisin 
vaatimukseen hajaantua vastasi vä
kijoukko kieltävästi ja  kuului sen 
keskuudesta kehoitus, »kalkki san
kassa joukossa —  oikealle pitkin 
Nevskiä". Seuraten kehoitusta kansa 
laulaen meni Nevskille. Poliisin 
avulla saatettiin joukkue, joka täytti 
osan katua ja  käytävät, kaupungin
talon pihalle, jossa osanottajien ni
met kirjoitettiin muistiin. Näiden 
244 joukossa oli 71 ylioppilasta, 
128 kuuntelijaa naisoppijaksoista, 
20 muuta naista ja  25 muuta miestä. 
Senjälkeen saivat osanottajat mennä 
koteihinsa. E i kukaan saanut mi
tään vammoja.

Samana päivänä Harkovissa ju 
malanpalveluksen päätyttyä kirkossa 
noin 100 yliopiston, teknoloogisen 
ja eläinlääkäriopiston oppilasta yh
distyi joukkueeksi ja  kulki laulaen 
yliopistorakennukselle. Kun nämä 
eivät totelleet poliisin käskyä ha
jaantua, ympäröi heidät kasakka- 
sotnia, jonka jälkeen heidät vietiin 
poliisikamariin, jossa osanottajien

nimet merkittiin kirjaan. Sillä ai
kaa oli rakennuksen edustalle ko
koontunut joukko opiskelevaa nuo
risoa, joka vaati pidätettyjen va
pauttamista. Tämäkin joukko, jo 
hon oli liittynyt paljon syrjäisiä, 
niinikään vangittiin. Illalla parvi 
opiskelevaa nuorisoa koetti panna 
toimeen mielenosoituksen erään sa
nomalehden toimituksen edustalla, 
mutta tämäkin joukkue vietiin so
taväen avulla poliisimestarin luo, 
joka merkitsi heidän nimensä kir
jaan. Silloin kadolle jäänyt jonkko, 
jossa oli kaikellaista kansaa, alkoi 
taasen laulaa, huutaa ja  meluta. 
Sotaväki ajoi sen lähikaduille ja  
siellä hajoitti sen.

Kuvernöörille oli ilmoitettu, että 
8 henkilöä ali haavoitettu, mutta 
itse asiassa on vain yksi tapaus näy
tetty toteen. 136:sta vangitusta 24 
suljettiin vankilaan, toiset päästet
tiin vapaaksi maaliskuun 7 päivään 
saakka.

Maaliskuun 8 p:nä k:lo 12 ajoissa 
päivällä alkoi Moskovassa kokoontua 
vanhan yliopistorakennuksen luo en
sin vain ylioppilaita, mutta sitten 
myös useitten korkeampani oppilai
tosten oppilaita, naiskurssien kuun
telijoita ja  muita naisia. Huolimatta 
poliisin vaatimuksista hajaantua 
joukko yhä kasvoi ja  k:lo 1 ajoissa 
se karkoitettuaan porttivahdit hyök
käsi yliopiston ulkopikalle ja  sen
jälkeen noin 300 henkilöä säretty- 
ään ovet tunkeutui luentosaliin, 
jossa pidettiin puheita ja  jaettiin 
julistuksia. Pihalla oli vielä noin 
300 henkeä. Kun väki ei hajaan
tunut, piiritettiin se ja  merkittiin 
kirjoihin 630 henkilöä, niitten jou
kossa 517 eri oppilaitosten oppi
laita, 12 muuta henkilöä ja  101 
naista. Maneesissa, jossa tämä toimi 
suoritettiin, väkijoukkue yhä edel
leen piti snurta melua lainkaan huo
limatta poliisin kielloista. Illalla 
sallittiin naisten palata kotiin ja  93 
niistä käytti lupaa hyväkseen; 8 jä i 
viettämään yönsä maneesissa muit
ten vangittujen kanssa.

Seuraavan päivän aamulla 53 
vangituista vietiin varsinaiseen van
kilaan. Seuraavana yönä annettiin 21 
maanmittausopiston oppilasta opis
ton viranomaisten haltuun ja  toiset 
463 eri joukoissa kuljetettiin kar- 
kotusvanklaan.

9 päivänä väkijoukko, jossa ajoit
taisin oli 700 henkeä, koetti päästä 
yhteyteen maneesiin teljettyjen to- 
vereinsa kanssa säijettyään lasit 
muutamista ikkunoista. Poliisi ka- 
sakkasotnian avulla, hajoitti sen, 
mutta k:lo 5 seudussa illalla kerään
tyi uusi noin 500 hengen suuruinen 
joukko, joka laulaen ja  huutaen läksi 
kulkemaan katuja pitkin, mutta sai 
poliisi senkin ennen pitkää hajoite- 
tuksi. K lo  1 ajoissa seuraavana 
yönä uusi 100-henkinen joukko yli
oppilaita ja  naisia sai aikaan levot
tomuuksia, mutta hajoitettiin sekin 
ennen pitkää.

Sunnuntaina, maalisk. 10 p:nä 
rahvasjoukko, jota  johtivat kor
keampien koulujen oppilaat ja  nais- 
oppijaksojen kuuntelijat, harjoitti
vat väkivaltaakaupungin keskiosissa. 
Poliisi kahden kasakkasotnian avulla 
palautti järjestyksen. Illalla, kun 
katulyhtyjä rikottiin ja  yö oli tu
lossa, niin levottomuuksien lopetta
miseksi poliisin avnksi komennettiin 
kaksi rakuunaeskadroonaa. Piiri
tettiin 400-henkinen joukkue ja  vie
tiin maneesiin, ja  toinen erääseen 
toiseen taloon. Näitten joukosta 
vangittiin liikkeen johtajina 16 yli
oppilasta, 2 ent. ylioppilasta ja  yksi 
lääkäri; toisten nimet merkittiin kir
joihin ja  päästettiin kotiin. Kaik
kiaan vangittiin päivän kuluessa 
tottelemattomuudesta poliisia koh
taan ja  liikkeen johtamisesta 34 
henkilöä, niistä 21 ylioppilasta ja  
korkeampien koulujen oppilaita, 9 
naisoppijaksojen kuuntelijaa ja 4 
muuta henkilöä.

Maalisk. 11 p:nä kerääntyi ka
duille taasen 150 henkinen joukko. 
Se hajoitettiin ja  85 niistä, levotto
muuden alkuunpanijat, vietiin ma
neesiin, jossa nimet merkittiin kir
joihin. Niistä oli 31 ylioppilaita; 
kaksi enin syyllistä pantiin vanki
laan. Samana päivänä poliisi eri 
osista kaupunkia otti kiinni 25 hen
kilöä, jotka koettivat aikaansaada 
levottomuuksia. Niistä oli 15 yli
oppilasta. Vankilaan näistä suljet
tiin kaksi miestä ja  yksi nainen.

Sunnuntaina maalisk. 17 p:nä 
klo 2 päivällä Tverin bulevaardilla 
poliisi piiritti 70 henkisen joukon, 
suurimmaksi osaksi teknoloogisen 
opiston oppilaita, ja  vei erääseen 
taloon. Tämän kestäessä joukko 
naisia koetteli suojella väkijoukkoa 
pooliisia vastaan, nämä 9 naista 
niinikään vangittiin 67 henkilön 
nimet merkittiin, näistä vankilaan

Täten suositetaan
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suljettiin 11 teknikkoa, 1 ylioppilas 
ja  3 naista. Poliisin, ratsuväen ja  
kansan kesken ei tapahtunut mitään 
yhteentörmäyksiä. Syylliset tulee 
rankaisemaan asianomaiset viran
omaiset ja  hallinnolliset vallat.

Maalisk. 19 p:nä P ie ta r is s a  klo 
11 ajoissa alkoi Kaasuin torille ko
koontua kaikellaista kansaa. Tun
nin päästä saapui lisäksi ylioppilaita, 
korkeampien koulujen oppilaita ja  
naiskursien kuuntelijoita, niin että 
joukko nousi 3,000:een henkeen. 
Poliisin käskyyn hajaantua eivät 
useimmat panneet mitään huo
miota. Kansalle jaettiin julistuk
sia. Eräs ylioppilas alkoi koval
la äänellä lukea Pietarin yliop
pilasten nimessä laadittua kehotusta, 
joka sisälsi erinäisiä vaatimuksia. 
Syntyi huutoa ja  melua. Kutsuttiin 
paikalle apupoliisit ja  kasakat, jotka 
karkoittivat väen torilta, mutta se 
tunkeutui takaisin ja  alkoi nyt hei
tellä poliisia ja  kasakoita erilaisilla 
esineillä. Muutamat ylioppilaat ko
ettivat nostaa punaisia ja  valkeita 
lippuja, joissa oli eri kilvoituksia, 
mutta ne riistettiin heti heiltä.

Oikeanpuolinen väkijoukko heitti 
poliisia ja  kasakoita kepeillä, kalos
seilla, jääpalasilla ja kivillä. Heitetty 
varreton rautavasara haavoitti erästä 
kasakka-upseeria siksi pahasti, että 
hänet ’ oli verissä kannettava pois. 
Silloin kasakat hyökkäsivät keskelle 
väkijoukkoa ja  tunkivat sitä eri 
haaroille. Osa ylioppilaista tapellen 
tunkeutui jumalanpalveluksen aikana 
kirkkoon ja  seisoi sitten siellä hatut 

' päässä ja  paperosa^jjoltellen. Var
tijaa, joka tästä huomautti, löi eräs 
kasvoihin.

Jumalanpalvelus toimitettiin mete
leistä huolimatta loppuun. Kaikkiaan 
vangittiin 760 henkilöä, niistä 339 
ylioppilasta, 377 naista ja  44 muuta 
henkilöä. Paitsi edellämainittua 
Xssejeviä haavoittui vielä poliisipääl
likkö Wiltschenskij, 20 poliisia ia 
4 kasakkaa haavoittui lievästi ja  
vangituista 18 miestä ja  14 naista.

Pilvi.
„Armas, armas, suuri pilvi var

jostaa sinut minun katseiltani.
Minä en sinua näe". —
Valittava ääni se tuskissaan ään- 

nähti nämät sanat.
„E i ole minkäänlaista pilveä ole

massa", kuulin pilven takaa. „Ä s- 
keinen kirkas silmä, joka minua kat
seli, on käynyt sameaksi. Ja siksi 
lnulet pilven olevan välillämme". —

„ Miksi, m iksi?" nyyhkytti sydän 
epätoivossaan.

„ Minun kuvani ei ollut sinulle 
kylläksi", kuului ylhäältä. «Sinä 
et rakastanut minua tarpeeksi. 
Siksi käänsit katseesi minusta tuo
hon tummaan olentoon, jota nyt sa
not „minäksesi". Ja siksi et näe 
nyt minuakaan! —  Sydän vavahti. 
Se ymmärsi: «oi armahda minua, 
sinä elämäni" rukoili se. «Auta 
minua jälleen näkemään". —  »A i
koja vierii ja  koittaa, ennenkuin rak
kautesi on täydellinen ja  ehjä" vas
tasi taivaallinen ääni lempeästi. 
«Mutta kun minua kutsut, kun taas 
muistat minua, näet minut myöskin 
taasen. Ja itsekkäisyyden sumu 
haihtuu".

Riemun huudahdus.
Ihanuudessa hymyili nimetön olen

to. Sumu oli jälleen väistynyt. 
Itsekkäisyyden tumma sumu oli 
jälleen tyhjäksi tehty.

Mutta enkeli hymyili kyynelissä.

B. N -  G.

Rippituolissa.
Kirj. Conan Joyle.

Suomennos Uuteen Aikaan.

Dominikaani nunnien kolmannen 
luokan luostari, suuri valkoiseksi kal
kittu rakennus, seinissä pienet, sy
vät ikkunat, on St. Pedrokadun var
rella Lissabonissa. Puisen pylväs
käytävän sisässä on kuvapatsas, sekin 
puinen, joka esittää TrmnVVilrTmnan 
perustaja, pyhää Dominikanusta ruu- 
miinkokoisena. Vieras hämmästyy 
ehdottomasti nähdessään niin paljon 
erilaisia esineitä sirotettuna sinne 
tänne patsaan jalustaUa. Nämät omi
tuiset uhrilahjat vaihtelevat viikkojen 
kuluessa. Enimmäkseen ovat ne vii- 
nipikareita, halkoja, juustokappaleita, 
kahvipapuja, mutta välistä myöskin 
vanhoja paistinpannuja ja  haljenneita 
lautasia. Yksinkertaisessa lapsenus- 
kossaan asettavat luostarisisaret niin- 
pian kun heidän ruokavarastonsa tahi 
talouskapineensa loppuvat, pyhimys- 
kuvan eteen kappaleen sitä tavaraa, 
joka heiltä puuttui muistutuksena siitä, 
että heidän tulee hänen puoleensa 
kääntyä hädässään. Seuraavana päi
vänä jo  oli heidän rukouksensa täy
tetty, sillä he saivat mitä tarvitsivat, 
oli se sitten viiniä, juustopala tahi 
uusi paistinpannu. Tapahtuiko tässä 
ihme vai haijoittivatko luostarin ul

Niille arvoisille henkilöille, 
jotka soisivat

Uuden Ajan
menestyvän ja  tahtovat tehdä 
jotakin sen hyväksi, pyydäm
me ilmoittaa, että paras keino 
Uuden Ajan avustamiseksi on 
tilata lehteä muutamia kap
paleita ja  sitten tarjota toi
sille itselleen tarpeettomat 
kappaleet tahi lahjottaa ne 
varattomille henkilöille.

Uskallamme toivoa, että 
ystäviemme avulla tilaaja- 
määrämme piakkoin on mel
koisesti kasvava. Asiaahar- 
rastavien myötä vaikutuksella 
on Uusi Aika esteettä jatkava 
työtään ihmiskunnan suurten 
elämänkysymysten palveluk
sessa.

Niitä, jotka käsittävät sel
laisen Sanomalehden merkityk
sen, jollainen on Uusi Aika, 
kehoitamme tekemään jotakin 
lehden hyväksi.

U U D E N  A J A N  toimitus.

mitä 19* vuosisata m$» 
taaaotti ia jätti 

iälkeeasä.
Kainuut vuosisata vastaanotti 

edeltäjältään hevoset; se jätti jäl
keensä höyryveturin, polkupyörän, 
automobiilin ja  motoorivaunun.

Se vastaanotti tavallisen nenlan 
ja  jätti jälkeensä ompelukoneen.

Se vastaanotti hanhensulan ja  
jätti jälkeensä ompelukoneen.

Se vastaanotti viikatteen ja  jätti 
jälkeensä kirjoituskoneen.

Se vastaanotti käsipainimen ja  
lätti jälkeensä rotatsioonipainimen.

Se vastaanotti käsikangaspuut ja  
jätti jälkeensä puuvilla- ja  villa- 
tehtaat.

Se vastaanotti ruudin, matta jätti 
jälkeensä lydiitin.

Se vastaanotti talikynttilän, mutta 
jätti jälkeensä sähkölampun.

Se vastaanotti sähköpatterian, 
mutta jätti jälkeensä dynamon.

Se vastaanotti pyssyn, mutta jätti 
jälkeensä maksimikiväärin.

Se vastaanotti pmjelaivat, mutta 
jätti jälkeensä höyrylaivat ja  sähkö- 
venheet.

Se vastaanotti kiijepostikuljetak- 
sen, matta jätti jälkeensä telefoo
nin ja  langattoman sähköityksen.

Se vastaanotti tavallisen valon ja  
jätti jälkeensä röntgensäteet.

* **

H y vä . . .
Ja sisäisessä sivistyksessä?
.Niin, jospa olisi tulos tässäkin 

suhteessa yhtä. loistava! Mutta har
hakuvien ilveet haihtuvat tutkiste- 
levain mielten tieltä. Barbariuden, 
jonka 19:s vuosisata peri edelläkävi
jöiltään, sen se jättää 20:llekin 
vuosisadalle perinnöksi.

Teosoolisia kirjeitä.
Xirj. Pekka Hirvaat.

X .

Kuoleman jälkeen.

Ihmissielun kehitys ja  erittäin 
viime kirjeessäni esittämäni tosisei
kat käynevät vielä tajnttavammiksi, 
jos hieman silmällemme sen verhon 
taakse, joka peittää niin kutsutan

kopuolella asuvat laupeudentöitä, sie
tää kysymistä, vaikkeivät uskovat 
luostari sisaret niin arvelleet. Hei
dän mielestään oti heidän elantonsa 
alati jatkuva ihmetyö ja  he osoitti
vat ruokakamarinsa hyllyjä kuolet- 
taakseen kaikki epäuskoiset epäilyk
set.

kuoleman salaisuudet. Sitä varten 
lnettelen ensin ne salatieteen «seit
semän prinsiippiä", joista tähän saak
ka olen maininnat vain kolme ja  
jotka yhdessä mnodostavat ihmisen 
kokonaisuudessaan. Lnettelen nesi- 
nään, teosoofisessa kirjallisuudessa 
käytetyillä sanskritkielisillä riimil
lään, koska niiden seikkaperäinen 
esittäminen kävisi liian laajaksi. 
Tämä seitsenjako onkin osaksi niin 
yksinkertainen, että itse saatat sitä 
kommenteerata.

Ihm isen 7  prin siippiä .
Hyriksytty 
järjestys 
ja  cimet.

Selitys.
Edellisessä

käytetty
kolmijako.

7. Atma.
»Itse, itseys", jumalal
linen henki, yleishenki, 

«laman lähde.
6. Buddhi.

»Käsittämiskyky u, ih
misen henkinen tunto, 
moraliteetti, «laman 

onni.
& Manaa.

.M ieli, ajattelija", jär
jellinen, tahtova, toi

miva yksilö:
a; Ylempi manaa, 

ylempi minä, puhdas 
järki, tahto, omatun
to. »Individnaliteet- 
ti“.

b) Alempi manas eli 
kama-manaa, alem
pi minä, ymmärrys. 
Muodostaa yhdessä 

kam an kanssa n- k. 
.persoonallisuuden* 

(kama-manas).

Henki.

i  Kama.
.Rakkana, himo*, eläin 
ihmisessä, eläinsielu. 

Itsekkyyden ehto.
3. Prana.

»Henki*, elämä, elon- 
priusiippi, ruumista 
elähyttavä voima.

2. Linga sharira.
»Tunnusmerkki-ruu

mis*, m allim nm ia. Fyy- 
sillisen ruumiin etee

rinen vastakohta, n. k. 
«haamu*. Pranan kan
nattaja ja  välittäjä.

1. Silmiä sharira.
»Karkea ruumis*, fyy- 
sillinen ruumis, kaik
kien prinsiippien ai
neellinen kannattaja.
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Elävä
ruumis.

Kaiken keskustana on manas, 
tosi ihminen, ajattelija, joka ruu
miissa eläen kerää kokemuksia ja  
siten kehittyy tajnisuudessa, kunnes 
vihdoin hyvyyden (moraliteetin) tiel
lä pääsee oman itsensä (atman) 
todelliseen tuntemiseen, jolloin elä
mä on kasvanut «Jumalan valta
kunnan" autuudeksi (buddhi). Mitä 
neljään alempaan prinsiippiin tulee, 
ei liene vaikeata myöntää ensimäi- 
sen (sthula shariran) ja  neljännen 
(kaman) olemassa-oloa. Erityistä 
elonprinsiippiä sitä vastoin mate
rialistiset tiedemiehet eivät vielä 
yksimielisesti suo ruumiillemme. He 
katsovat raamiin elämän riippuvan 
veren säännöllisestä hapettumisesta 
(oxydatsioonista) ja  pitävät sielu- 
elämää vain jonkimmoisena subjek
tiivisena hermoliiknnnon lajina. Sa
latiede alottaa toisesta päästä ja  
sanoo, että henki elähyttää raamista 
ja  että sen poistuessa mamis kuo
lee. Huomiin elämä kuitenkin riip
paa hengestä ainoastaan pituutensa 
suhteen; muuten sillä on oma elä- 
hyttävä voimansa (prana). Tämä 
näkyy esim. semmoisista okkultis
tein (salatieteilijäin) tiedossa ole
vista tapauksista, jolloin henki jät
tää ruumiin lyhyemmäksi tai pitem
mäksi aikaa (tainnostila, valekuo- 
lema y. m.) raamiin vahingoitta
matta. Linga sharira puolestaan on 
fyysillisen ruumiin eetteriaineesta 
muodostettu mallikuva, se tavalli- 
sellesilmälle näkymätön ranko, jonka 
ympäri fyysiUis-aineelliset solat ra
kentavat sthula shariran ja  josta 
välistä puhutaan «kummitusjutuissa". 
Mntta koska nämä kaksi prinsiippiä 
knnluvat suorastaan kokeellisen sa
latieteen alalle, kehotan sinua jät
tämään sikseen kaiken speknleeraa- 
misen niistä. Mainitsin ne ainoas
taan täydellisyyden vaoksi.

aikaisemmasta elämästään. Hänen 
vahanvaaleat kasvonsa olivat kyl
mät ja  tyvenet, mntta hänen suu
rissa, mustissa silmissään näkyi vä
listä ilme, joka sai kuijimman ja  
köyhimmänkin tuntemaan ettei ollnt 
surua niin syvää, jota ei abbedissa 
Monika ollut tuntenut sitä ennen.

Jos näiltä onnellisilta uskonkiih- Yksitoikkoista luostarielämää kat
koisilta naisilta olisi kysytty, mikä 
oli syynä siihen, että luostari oli tä
män pettämättömän, yliluonnollisen 
huolenpidon alaisena, olisivat he vas
tanneet että se oli taivaan tunnustus 
siitä pyhyydestä josta luostarin ab
bedissa antoi todistuksia. Kahden
kymmenen vnoden ajan oli näet sisar 
Monika työskennellyt niiden langen- 
neitten ihmisten joukossa, joiden pe
lastaminen on dominikaanien erityi
senä toimena. E i löytynyt sitä kur
jaa paikkaa Lissabonissa, joka ei 
ollut nähnyt hänen valkean, paimuk- 
kaan pukunsa liitelevän ohitseen. 
Abbedissanakin teki hän työtä ja  
rukoili niin väsymättömällä tarmolla, 
että hän sai noviisitkin häpeälle jou 
tumaan. E i kukaan voinut laskea 
kuinka monta onnetonta oli hänen 
ponnistuksistaan riistetty synni kou
rista, sillä hänellä oli snnrin kyky 
osoittaa lempeyttä kaikkia kärsiviä 
kohtaan ja  voittaa heidän sydäm- 
mensä. Sanottiin, että se todisti 
hänen itsensä kärsineen; ei kukaan 
kumminkaan tuntenut hänen aikaisem 
pia elämän vaiheitaan, sillä hän oli 
tullut pohjoisilta tunturiseuduilta ja  
hän pnhni harvoin ja  hyvin lyhyesti

kaisee vuosittain kuuden kuukauden 
odotuksen jälkeen tapaus, jota seuraa 
kuuden kuukauden pyhät maistot. 
Se on vuotuinen lähetystoimitus. Joku 
tunnettu munkki saapuu sinne ja  in- 
nostuttaa viikon ajan alituisilla ru
kouksilla ja  kehoituksilla hurskaita 
sieluja vielä suurempaan hengelliseen 
harrastukseen. Ainoastaan pyhä mies 
saattaa toivoa voivansa vaikuttaa yhä 
vieläkin puhdistavasti niin hengelli
seen yhdistykseen kuin tämä on. 
Siksipä pyhän ja  lämpimästi hengelli
sen papin toimitus ala onkin saavut
tanut korkeimman päämääränsä, kun 
hänen sallitaan vuotuisesti saarnata 
dominikaaniluostarin sisarille. Eräänä 
vuotena oli fransiskaanimunkki Espi- 
nas saarnannut, toisena isä Menas, 
kuuluisa Allantaran apotti. E i kukaan 
kumminkaan ollnt voinut esiinloihtia 
sitä syvää autuaallista ihastusta, joka 
täytti luostarin, kun kulovalkean ta
valla levisi kopista koppiin, että isä 
Garcia, jesniitti, talisi tänä vuonna 
toimittamaan taon saaren lähetystyön.

Isä Garcia oli nimittäin munkki, 
jonka nimi oli tunnetta koko katoli
sessa Euroopassa. Hän oli »Jesuk- 
sen seuran* pernstajan, suuren Igna

Ryhdytäänpä nyt «kronoloogisessa 
järjestyksessä" tarkastamaan niitä 
ilmiöitä, jotka senraavat hengen er
kaannuttaa ruumiista n. k. kuole
massa. Mitään todellista kuolemaa 
tietysti ei ole, henki vain vaihtaa 
olotilaansa ja  ympäristöään. Kai
kille tuttu uni on itse asiassa pie
noiskuva kuolemasta eikä kuolema 
eräältä kannalta katsottuna ole 
munta koin virkistävä unennäkö. 
Edellisessä vain henkeä ja  raamista 
yhdistävä elämänlanka jää katkea
matta, jälkimäisessä se katkeaa —  
haitaksi ainoastaan rnnmiille, har
voja poikkeustapauksia lukuunotta
matta. Niinkuin päivän työstä vä
syneiltä laskeudumme lepoon, niin 
kuoleman portit avaavat hengelle 
taivaan, jossa se saa vaivansa unoh
taa, miettiä kokemuksiaan ja  val
mistaa nnteen elämäntyöhön.

Kertoakseni ensin, mitä kuolin 
hetkenä tapahtun, en saata olla hy
väkseni käyttämättä Annie Besanfin 
kuvausta, jonka hän antaa kirjas
saan «The Andent W isdom ":

«Kun knolo kohtaa fyysillisen 
ruumiin, lähtee eteerinen ranmis, 
vieden pranan ja  maat prinsiipit
—  siis koko ihmisen —  mukanaan, 
«lihan majasta", joksi ulkonaista 
ruumista sattuvasti on nimitetty. 
„Prana kohoo" ja  vetää sisään kai
ken ulospäin menevän elinvoiman, 
joka näkyy aistimiin hiipivästä her
vottomuudesta. Aistimet kyllä jää
vät vahingoittamatta, fyysillisesti 
täydellisinä ja  toimintaan kelpoisina 
kuten aina; matta «sisäinen haltija" 
on lähtemäisillään, hän, joka niiden 
avulla näki, kauli, tnnsi, maistoi, 
haistoi, ja  sinänsä ne ovat vain ai- 
nekasoja, eläviä tosiaan, matta ilman 
kykyä aistivaan toimintaan. Verkal
leen poistan raamiin herra, verhot
tuna harmaan siniponertavaan eet- 
teriraumiiseen ja  vaipuneena kulu
neen elämänsä panoraaman katsele
miseen, joka avantoa hänen eteensä 
yksityiskohtiaan myöten täydelli
senä. Siinä elämäntanlnssa näkyvät 
kaikki hänen elämänsä tapahtumat, 
saaret ja  pienet; kunnianhimonsa 
hän näkee voittoineen ja  häviöineen, 
ponnistuksensa, menestyksensä, tap
pionsa, rakkautensa, vihansa; kaik
kea vallitseva mielensuunta, elä
mänsä pää-aate astuu selvänä näky
viin ja  painan syvälle mieleen, mää
räten sen tilan, jossa snnrin osa 
kuolemantakaista oloa on vietettävä. 
Juhlallinen se hetki, jolloin ihminen 
katsoo omaa elämäänsä silmästä sil
mään ja  menneisyytensä haulilta 
kuulee tulevaisuutensa tuomion. Ly
hyeksi aikaa hän näkee itsensä 
semmoisena koin on, ymmärtää elä
män tarkoitnksen, tietää että Laki 
on väkevä, oikea ja] hyvä. Sitten 
katkeaakarkeatajaeteeristäranmista 
yhdistävä magneettinen side, elinajan 
toverit eroitetaan, ja  — poikkeusta
pauksia lukuunottamatta — ihminen 
vaipuu rauhalliseen tajuttomuuteen.

«Tyyni ja  kunnioittavainen olkoon 
niiden käytös, jotka seisovat kuole
van raamiin ympärillä, jotta juhlal
linen hiljaisuus antaisi poistuvan 
hengen rauhassa katsella mennei
syyttä.! Ääneen itkeminen ja  melua
vat valitukset ovat vain omiansa 
häiritsemään hengen kärjistynyttä 
tarkkaavaisuutta, ja  sekä itsekästä 
että ajattelematonta on omalla Su
nillaan persoonallisen tappion takia 
katkaista sitä hiljaisuutta, joka häntä
— kuolevaa —  auttaa ja  lohduttaa. 
Uskonto on viisaasti säätänyt ru
kouksia kuolevalle, sillä nämä säi
lyttävät mielen tyyneyden läsnäoli
joissa ja  herättävät epäitsekkäitä 
toivomuksia hänen auttamisekseen, 
jotka kuten kaikki lempivät ajatuk
set suojelevat ja  varjelevat.

«Mnntamia tuntia kuoleman pe
rästä —  tavallisesti korkeintaan 
kuusineljättä, sanotaan —  ihminen 
vetäytyy pois eteerisestä ruumiista, 
jättäen sen vuorostaan aistittomaksi 
raadoksi, joka pysyen kankean kak- 
soisveljensä läheisyydessä kokee sen 
kohtalot. Jos karkea ranmis hau

tius Loyolan ja  hänen veljensä Xa- 
viersin arvokas jälkeläinen. Hän oli 
suuri puhuja, kirjailija ja  ennen kaik
kea oli hän marttyyri, sillä hän oli 
saarnannut evankeliumia Tiibetissä 
josta hän oli palannut haavoittuneena 
ja  sijoiltaan väännetyillä jäsenillä, 
jotka olivat puhuvana todistuksena 
hänen palavasta innostaan. Nämät 
silvotut kädet, rnkoukseen kohotet
tuina olivat vaikuttaneet enemmän 
hänen kuulijakuntaansa kuin hänen 
kiihkeät puheensa.

Kerran olivat nämät tummat, sy- 
väväkäiset kasvot olleet vilkkaat ja  
kauniit, nyt oli niissä voimaa ja  jär
kähtämätöntä luonteenlnjuutta. Ne 
olivat kasvot, joita ei mies eikä nai
nen voinut nähdä tuntematta myötä- 
tuntoisuutta niitä kohtaan. Niin oli 
ollnt kun hän oli nuori, ja  niin oli 
nytkin hänen vanhana ollessa. Arpi, 
jonka pakanallinen miekka oli paina
nut hänen toiseen poskeensa, teki 
hänet vielä intresantimmaksi usko
vaisten silmissä. Hän näytti niin 
kuluneelta, että olisi täytynyt epäillä 
kuinka niin raihnainen ranmis saattoi 
snlkea sisäänsä niin läpitunkevan tuli
sielun, ellei olisi nähnyt loistetta hä
nen tammissa silmissään, jotka heh
kuivat tuuheitten kulmakarvojen alta.

Nämä silmät ne hallitsivat hänen 
kuulijakuntaansa, oli se sitten Lissa
bonin hurja liiga tahi hiljaiset St. 
Dominikus-luostarin nunnat. Kun ne 
leimahtivat hänen kuvaillessa synnin 
turmelusta ja  kehoittaessa syntistä 
parannukseen tahi kun ne saivat lem-

dataan, leijan eteerinen haahmo 
haudan yläpuolella, verkalleen hajo
ten, ja  useiden henkilöiden kirkko- 
tarhassa kokemat vastenmieliset tun
teet johtavat aseinkin näiden liu
kenevien eteeristen ruumiitten läs
näolosta. Jos ranmis poltetaan, 
hajoaa eteerinen haahmo sangen 
pikaan, kadotettuaan pesänsä, tyy- 
sillisen vetovoimakesknksensa, ja  
tämä on monesta yhtenä syynä 
siihen, että ruumiinpoltto on edulli
sempi kuin hautaaminen".*)

(Jatk.)

Kultaisia sanoja.
Veljeys ja  ylipäänsä toisiaan ym 

märtäminen on mahdollinen ainoastaan 
sentähden, että on olemassa kaikille 
ihmisille yhteinen sielu.

H . P . Blavatsky. 
m

Me arvostelemme harvoin asiaa 
asian mokaan, vaan niiden käsitysten 
mukaan, jotka meillä on asiasta.

K arl von Eckarsthausen.

«

Viisaalta ei mikään onnettomuus 
riistä mielen tyyneyttä.

Euripides.
*

Jokaiseen hyvään sydämeen on 
luonnosta kätketty jalo tunto siitä, 
ettei se yksin itsekseen saata olla 
onnellinen, vaan että sen täytyy etsiä 
onneaan muitten onnesta.

Goethe.
*

Jumalantuntoa (Teosofiaa) ei saa
vuteta objektiivisen tieteellisen ha
vainnon kantta eikä minkäänlaisten 
teoriojen ja  arvelujen totena pitämi
sellä eikä palvelemalla suuria henki
löitä, vaan ainoastaan sen kantta, että 
sieln itse sisällisesti herää. Jotta 
tämä herääminen voisi tapahtua, tar
vitaan:

1. kyky ajatella ilman ennakko
luuloja,

2. selvä maailmankatsomus,
3. epäitsekäs toiminta koko ihmis

kunnan ja  kaikkien luontokappalten 
hyväksi,

4. sisällinen lepo ja  tyytyväisyys ja
5. tahto vapautua aistimaailman 

erehdyksistä, viettelyksistä ja  petty
myksistä, samoinkuin kaikista haloista 
ja  himoista, jotka syntyvät itsensä 
pettämisestä ja  itsekkyydestä.

Theosopkischer Wegweiser.

•

On olemassa vain yksi pysyväinen 
vallankumous —  siveellinen; sisäisen 
ihmisen uudestasyntyminen.

Kuinka tämä vallankumous on ta
pahtuva? E i kukaan tiedä millä lailla 
se on tapahtuva ihmiskunnassa, mntta 
jokainen ihminen tuntee sen selvästi 
itsessään. Ja kuitenkin tässä meidän 
maailmassamme kukin ajattelee ihmis
kunnan parannusta, eikä kukaan ajat- 
tele oman itsensä parantamista.

Leo Tolstoi.

Olemme poistaneet orjuuden ja  oi
keuden omistaa orjia, mutta olemme 
yhä jatkaneet paidan muuttamista tar
peen vaatimatta, kymmenessä huo
neessa elämistä, viiden ruokalajin 
syömistä päivällisiksi, vannoissa aja
mista j . n. e. Ja kuitenkaan näitä 
kaikkia ei voisi olla, ellei olisi orjia. 
Tämä on päivän selvä, eikä kommin
kaan kukaan voi sitä nähdä.

Leo Taistot.

*) Op. ett, 8iv. 109—112.

peämmän, melkein kirkastetun ilmeen 
hänen saarnatessa rakkauden evan
keliumia, aina ja  kaikkialla tekivät 
ne ihmeellisen vaikutuksen niihin, 
jotka näkivät hänet. Seisoen altta
rilla korkeana ja  tummana, hehkuvasta 
innosta säteilevine kasvoineen, antoi 
hän silmiensä katseen liukua taon 
taajan, valkopukuisen nunnaparven yli 
ja  hän ikäänkuin piteli heitä kiinni 
osaksi siivoton kätensä liikkeellä. 
Syvimmän vaikutuksen näytti hän 
kumminkin tekevän itse abbedissaan. 
E i silmänräpäyksen verrankaan kään
tänyt hän silmiään hänestä, ja  huo
mattiin, että hän, joka aikoja sitten 
oli luopunut maailmasta ja  kieltäyty. 
nyt kaikista sen houkutuksista, istui 
siinä, kasvot niin valkeina kuin hä
nen päähineensä valkea reuna ja  että 
hän tuon tuostakin vavahti, niin että 
hänen helminauhansa rasahti rukous- 
tuolia vastaan. Eräs luostarisisarista, 
joka tahtoi neuvotella vapaa-aikanaan 
abbedissan kanssa eräänä iltana, saat
toi tuskin nskoa omia silmiään, näh
dessään korkeasti kunnioitetun sisa
rensa, joka monten «in* niin oivalli
sesti hillitsi itseään, huokaavan, ikaän- 
kuin hänen sydämmensä olisi murtu- 
maisillaan, ja  kätkevän päänsä kovaan 
päänalaseensa.

Viimeinkin oli tämä viikko päät
tynyt ja  lauvantai-iltana tuli jokaisen 
nunnan ripittää itsensä ja  valmistau
tua Herran Ehtoolliselle sunnuntai
aamuna. Toinen valkopukuinen hen
kilö toisensa jälkeen astui rippituo
liin kuiskaten tiheän ristikon takaa

'tfyittiusaate ja  
nuoriso.

Paljon ovat raittiusyhdistyksemme 
voittaneet, suuria parannuksia siveel
lisessä suhteessa ovat ne saavuttaneet 
kansan lapsien kesken. Mntta ver
rattuina yhteiskunnallisiin lakimuu
toksiin päihdyttäväin jnomain suh
teen, ovat muutokset jotensakin vä
häpätöistä siihen suureen työhön ja- 
vaivannäköön nähden, jota  maamme 
innokas raittiusväki on tehnyt, uhra
ten voimiaan suuren asiansa edestä.

Viime valtiopäivillä esitti raittius- 
väki kieltolakianomuksen kokoontu
neille säädyille, mntta siellä katsot
tiin asia liian nuoreksi, ei luultu kan
san olevan vielä kypsyneen otta
maan vastaan yleistä kieltolakia.

Raittiusväki pani tämän johdosta 
toimeen vastalauseita yleisten rait- 
tiusmielisten kokousten kantta, mntta 
nämät katsottiin ivanalaisiksi. Yleensä 
on raittiusaatetta kohdeltu vähäpätöi
senä aatteena, ei ole läheskään an
netta sille sitä arvoa, jota se ansait
sisi.

Vallassaolijat ovat silloin tällöin 
suvainneet tehdä joitakuita pieniä 
muutoksia parempaan päin, mntta 
näiden johdosta onkin raittiusväki yli 
koko maan saanut tehdä työtä «hattu 
hiessä, harteet märkinä*.

Ei mitään ole raittiusaatteelle myön
netty riman vaatimuksia ja  se ei ole 
siis paljon.

Valtio ja  yksityiset lahjoittavat 
joskus armosta varoja aatteen edistä
miseksi, mutta siitä pitääkin jo  huu
taa heistä y li maan sanomalehtien, että 
nyt on se ja  se muistanut aatottamme 
ja  yleensä kehutaan heitä «maasta 
taivaasen* jopa liistaroidaan muoto
kuvakin lehteen.

Tällainen tyhjä imartein raittius- 
väen puolelta on haitaksi yleiselle 
aatteen menestymiselle. E i koskaan 
voita raittiusväki, jo s se ei ryhdy tar
mokkaampiin toimenpiteisiin asiansa hy
väksi.

Raittiusyhdistyksissä toim ii enim
mäkseen nuoriso. Vanhemmat ihmi
set istuskelevat tavallisesti iltamissa 
ja  kokouksissa hiljaan paikoillaan ja  
laulavat joskus ainoastaan tunnetun 
virren virsikirjasta. Tämä ei enään 
tyydytä aikamme nuorisoa kyllin tar
peiksi. Sitte raittiusyhdistysten ko
koukset ovat tavallisesti min kaava
maisia, ettei niissä uskalleta tarttua 
käsiksi juuri koskaan yhteiskunnalli
siin kysymyksiin, joita käsittelemällä 
selviäisi asiat jokaiselle ja  epäkohdat 
olisivat näin muodoin jokaiselle tun
netut. N yt seurasi epäkohtien pois
taminen, johon vaaditaan koko kan
san äänestystä ja  vielä enempi kan
san nuorison pontevuutta. Siis olisi 
nuorison pyhä velvollisuus kehittää 
itseään raittinssenroissa siihen suun
taan, että se tajuttuaan taon suuren 
hyödyn aatteestaan, rientäisi tarmok- 
kaasen toimeen. Ainoastaan nuoriso 
kykenee, ja  sen täytyy kyetä vaati
maan kieltolakia. Jos ei se sitä saa, 
on sen ryhdyttävä sellaisiin toimen
piteisiin, jotka ovat avuksi asialle, 
esim. vaatimaan yleistä äänioikeutta 
kaikille.

Arvoisa maamme raittiusyhdistys
ten ja  nuorisoseurain nuoriso!

Teidän silmiinne katsovat kansan 
äidit ja  isät joka kysymyksessä, mntta 
erittäinkin raittiuskysymyksessä.

Teidän tulee päättää itse asiassa, 
s. o. teidän täytyy ottaa ohjat omiin 
käsiinne.

Tilatkaa tJusi ̂ iRa! Le 
dei) Raiffti ihtyesfyiyeef i)u- 
njerot voidaai? sielä lä
hettää tilaajalle vuodei> 

alu$ta alRaii).

tunnustuksia yksinkertaisen elämänsä 
hairahduksista ja  kuunteli nöyränä 
sekä katuvaisena ij äkkään munkin 
poispäin' kääntyneillä kasvoilla kuis
kaavan viisaita ja  ‘ystävällisiä neu
voja. Asianomaisessa järjestyksessä 
palasivat sitten sisaret takasin kap
peliin^ i missä he odottivat abbedissan 
taloa vastaanottaakseen rukouksissa 
ja  hartaudessa päivän koittoa.

Abbedissa oli astunut pimeään rip
pituoliin js  näki rautaristikon neli
kulmaisesta reiästä toisen puolen 
harmaasta päästä, tarkkaavasti koro
tetun korvan ja  siivoton käden, joka 
peitti muun osan kasvoja. Y ksi ai
noa kynttilä paloi heikosti jesniitin 
vieressä ja  abbedissa kuuli heikon 
kahinan isä Garcian käännellessä kir
kollisen käsikirjansa lehtiä.

Ikäänkuin se, joka on aiheessa il
maista hirvittävän rikoksen, lankesi 
sisar Monika polvilleen pää alespai- 
nnneena ja  änkytti kunluville ne har
vat, vapaaehtoiset synnit, jotka vielä 
sitoivat hänet maallisen elämän py
rintöihin. Ne olivat niin mitättömät, 
että apotti ihmetteli itsekseen, min
kä katnmustyön hän määräisi tälle 
viattomalle. Mutta rippOapsella näytti 
vielä olevan jotain sydämellään, jota  
hänen oli vaikea esiintuoda.

(Jatk.)
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Palo- ja Henkivakuutus Osakeyhtiö

- ZZHE S K Ä N E  = —
myöntää halvimpiin vakuutusmaksuihin palo- ja  henkivakuutuksia

kautta q  p carlander, Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Banta 18. Telefooni N:o 345.

Björkbodan Tehdas Osakeyhtiö
(Kellokosken Tehdas).

Valmistaa: rakennustakeita, kirveitä, meijeriastioita y . m. 
Valimo- ja  Nikkelöimislaitos.

P ä ä k o n tto r i:  Helsinki, Länsi Ranta .18. Telefooni 345.

K A N S A I N V Ä L I N E N
T a p a t u r m a v a k u u t u s  O m a k s y h t i S  W i ( a i i i i . -

Ainoastaan S m k  U s  75 psm Tuotoista vakuutusmaksua vastaan myön
netään 10,000 markan vakuutus kestävästä invaliditeetista ja  yhtä suuri ohi
menevästä invaliditeetista sekä ö markan päivänkorvausvakuutus, vaaraluokka 0 
kun vakuutus pidetään voimassa 10 vuotta.

Lähempiä tietoja antaa C . f *  C a r la n d e r , Pää-asiamies
Helsinki, Länsi Banta 18. Tel. 345.

- —  Henkivakuutusyhtiö —  :—

„THE MUTUAL LIFE“
Vararahastot Smk 1,564,000,800. Perusi v. 1843.

Maailman suurin ja rikkain yhtiö! Edulliset yakuutussovitukset! Vapaamieliset ehdot! 
Kumoamattomat vakuutuskirjat! Suuri voittojako.

„THE MUTUAL LIFE“ jakaa koko voiton vakautetuille, sillä osakkeenom istajia ei ole. Uusia vakuutuksia v . 1899 
Smk. 877,000,000. Suuria takaisinostoarvoja, jotka merkitään vakuutuskirjoihin, ja  saavuttamattomien voittojen  vuoksi 
on  vakuuttaminen .T h e  M utual L ife ’83ä“  ennem m i13 edullista rahojen sijoittam ista kuin rahamenoa.

PyytäM ä näyttökaavoja.
Vakuuttakaa henkenne THE MUTUAL UFE’ssä

Helsingissä, Aleksanterinkatu 48.

A le x .  F .  L in d b e r g .  P ila r ia m ls i.

Helsingin

Puusepöntyöntekijöin Liike
T. Johansson & C:o.

Tel. 26 41. Bulevardinkatu 7. M etsästäjänkatu 2 . Annankatu 25 . Tel. 26 00.

ottaa vastaan tilauksia kaikissa puusepän- sorvarin- ja  verhoilijan ammattiin kuuluvissa töissä. 
H U O M .! Työn kestävyydestä kahden vuoden takaus.

Tilatkaa

joka harrastaa kodin, naisen ja  
nuorison kohottamista.

Kodin-Ystävä ilmestyy W iipu- 
rissa joka kuukauden 15 p. hinta 
1 m. 25 p. vuodessa. Kodin-Ystä- 
vää saa tilata kaikista maamme 
postitoimistoista sekä Pietarissa mo
lemmista Palmgrenin kirjakaupoista.

Uusia asiamiehiä halutaan.
Kodin-Ystävää saa tilata läpi vuo

den, kaikki alkunumerot ovat saa
tavissa. Lehden sisältö ou sekä 
hyödyllinen että hauska.

Ottakaa ajasta vaari, älkää olko 
vanhoillisia, sillä nyt on nuoruutenne 
aika. Pieninä ja  pienten aatteina 
ovat suuret aatteet aina alkaneet. 
Kristuksen oppi oli pientä, ja  köyhä
listöä, tavallista kansaa oli enimmäk
seen sen kannattajat. Se on levin
nyt suureksi, se on tnllut suurtenkin 
aatteeksi, jotka käyttävät sitä usein
kin väärin.

Riennä siis nuoriso pelastamaan 
kansasi siveettömyyteen vajoomasta.

V. K.

Lontoon kreivikunnan neuvosto 
(kunnallishallitus), joka jo  monet vuo
det sitten on tehnyt kaiken hankkiak
seen Lontoon väestön taloudellisesti 
huonommalla kannalla olevalle osalle 
terveellisiä ja  halpoja asuntoja, aikoo 
lähimmässä tulevaisuudessa suorittaa 
suurenmoisen rakennustyön: koko
naisen työmieskanpungin, jossa tulee 
olemaan asuntoja 40,000:lle hengelle.

Mitään jättäläismoisia huoneusto- 
kasarmeja ei tule sitä varten raken
nettavaksi, vaan jonkinlainen työm ies- 
huvilakaupunki. Kreivikunnan neu
vosto on jo  ostannt Lontoon pohjois. 
puolella kahden rautatieaseman välillä 
225 acresta maata. Sekä pohjois- 
että itärata ovat luvanneet panna ra
doillaan kulkemaan aamnin ja  illoin 
erityisiä työmiesjnnia, joissa maksut 
ovat alennetut. Sen lisäksi rakennet
taisiin erikoinen hevosraitäotie Lon
toon keskipalkoilta tähän terveelliselle 
seudulla rakennettuun huvilakaupun- 
kiin. Matkaa talisi olemaan noin 1 
penink. -

Rakennuksia tulee neljää eri laa
tua: 346 ensimäisen luokan raken
nusta noin 3,000 henkeä varten, 950 
toisen luokan rakeanusta 12,000 hen
keä varten, 1,900 kolmannen luokan 
rakennusta 11,400 hengelle ja  336 
neljännen 3,360 hengelle. Näihin to
sin mahtuisi ainoastaan 30,000 hen
keä, mutta loppnrakennnkset raken
netaan kun ensin edellämainitut ovat 
täysin valmistuneet.

Kohunkin eri rakennukseen kuulnu 
pieni puutarha, jota  käyttämään sa
moinkuin taloakin tulee ainoastaan 
yksi perhe. Ainoastaan neljännen luo
kan rakennukset rakennetaan ry hmit
täin, ja  useampikerroksisia.

Keskelle aluetta jäljestetään puisto, 
jonka ympärille rakennetaan tarpeel
liset julkiset rakennukset. Uuden 
työmieskanpungin halki tulee kulke
maan leveä valtakatu ja  sen varrella 
tulee olemaan suuria kauppapuoteja: 
niistä saatavan vuokran toivotaan riit
tävän snorimmaksi osaksi korvaamaan 
merkitystä pääomasta karttuvat korot. 
Sen nyk. suuruus on 17,500,000 mk. 
ja  tulee sen olla kuoletetun 60 vuo
dessa; knnrmlligTmtlrgnjg ei siis tulla 
korottamaan tämän uuden kaupungin 
rakentamisen vuoksi. Vuokra raken
nuksesta nousee 9— 12 mitään vii
kolta.

M yös Lontoon eteläpuolelle aikoo 
hallitus rakentaa asninhuoneustoja 14 
a 15 tuhannelle hengelle. Kun sekä 
päätetyt että suunnitellut työt on 
suoritettu loppuun, on kunnallishalli
tus hankkinut asuntoja noin 100,000 
ihmiselle.

Italiasta.
Etelä Italiassa, jossa elo koka

taan kahdesti vuodessa, mutta missä 
vilja kuten Venäjällä ja  Intiassa vie
dään maasta ulos, koska ei maalais- 
työväellä ole rahoja ostaa sitä, val
litsee nykyään niinkuin olemme ker
toneet kauhea nälänhätä. Näyttääpä 
siltä knin olisi odotettavissa samal- 
lainen nälänhätä kuin se, joka 3 
vuotta sitten 1898 alkoi etelä Ita
liassa ja  sieltä levisi aina Milanoon 
asti. Täällä sotaväki ampui kuoli
aaksi työväestön, joka hyökkäsi lei
pomiin hankkimaan leipää ja  sytytti 
tollikamarirakennukset tuleen vas- 
tustaaksen siten viljatollia, joka 
ryösti viimeisenkin leipäpalan hei
dän suustaan.

Tähän asti on kapina puhjennut 
vasta Apuliassa. Pari sataa työ- 
miestä, jotka työskentelivät miljoo- 
nanomistaja Depardin laajoissa viini- 
ja  oliivitarhoissa, vaativat epätoi
von vimmalla palkankoroitusta, he 
olivat näet nälkään kuolemaisillaan. 
Depardin työnjohtajan tätä kiel
täessä, riensivät nälästä melkein 
mielettömät työmiehet läheiseen Nar- 
don kaupunkiin, missä Depardi asuu, 
ja  rikkoen ikknnarnndnt tahtoivat 
päästä käsiksi häneen lynchatakseen 
hänet.

Syntyi ankara taistelu työväen ja  
poliisivoiman välillä, viimein onnis
tui poliisin karkoittaa työmiehet De
pardin asunnosta ja  hajoittaa heidät, 
jolloin useita vangittiin. Sillaikaa 
oli koko kaupungin työväestö, joka 
sekin oli nälkään nääntymäisillään, 
kokoontunut torille neuvottelemaan. 
Kun pakenevat maalaistyömiehet 
saapuivat sinne, kertoivat tappios
taan ja  vangittamisesta, lähti kau- 
pungintyöväestö liikkeelle, kulki 
2,000 miehen suuruisena joukkona 
kaupungin raatihuoneelle, teki hyök
käyksen sitä vastaan ja  sytytti tu
leen sen, ensin vapautettuaan van
gitut maalaiset. Sitten levisi kan
sanjoukko yltympärille ryöstäen 
kaikki myymälät ja  pnodit, joissa 
vaan oli jotain syötävää.

Sotaväen viimein saavuttua kau
punkiin oli ryöstäminen jo  päätty
nyt; väkijoukko oli hajaantunut ja  
kokin mennyt kotiinsa.

Hallitus miettii nyt vielä, antaako 
lain ummistaa silmänsä ja  tyytyä 
vain estämään aasia levottomuuksia, 
vai ryhtyäkö jonkko-vangjtsemiseen.

Rooman läheisissä piireissäkin val
litsee hirmuinen hätä, ja  maaväes- 
tön mielenkuohu kasvaa päivä päi
vältä.

Kuvia elämästä.
Elämä on koin vanutetun lanka- 

vyhden kaltainen sotkos, jonka sel
vittäminen on tuiki tukalaa. Monet 
tuhannet ihmiset ovat maailmn» alusta 
saakka itsensä väsyttäneet elämän sel
vityksessä. Lukemattomat miljoonat 
henkilöt ovat saman läksyn vaikeuksia 
elämisellään, kehdosta hautaan saakka, 
saaneet kokea sekä usein huolestu
neina ja  kummastuneina huokailla: 
ah, merkillistä!

Kun lapsi maailmaan syntyessään 
ensikerran itkuun parahtaa, niin hä
nellä on jo  silloin tekemistä elämän 
kanssa. —  Sitten vähän toinnuttuaan 
sen verran, että kykenee silmillään 
jotain huomaamaan, näyttää hänellä 
olevan yhä lisääntyvä hain antautua 
elämän haltuun. Hän antantnn. Ei 
häntä silloin pelotta se suuri aukko, 
mikä on täytettävä työllä ja  tuskalla, 
ilojen ja  sarojen vaihdellessa, ennen
kuin harmaantuneiden hi vasten kan
tajana saapi suoriutua levolle. —  Kum
inallistahan on elämä!

Nuoruuden ikään jouduttuansa on 
ihminen köykänen knin perhonen; hän 
hyppelee ja  hymyelee elämälle, jolloin  
elämä hymyelee hänelle. Jos lapsuu
den elämä on kunnialla suoritetuksi 
tullut, antamatta vaikutusvaltaa sille 
vihurille, joka elämän hävittäjänä pu
haltaa tuhannesta lävestä semmoista, 
mikä tuntuu ensin suloiselta, sitte 
vihattavalta, niin nuoruuden elämän- 
näky ilahduttaa enkeleitä; —  silloin 
elinvoima on taivaallista leimua ja  
puhtaassa sydämmessä kuvastavat 
Luojan kasvot.

Matta ompa sammoistakin nuoruu
den elämää, josta ei edes tee mieli 
mainita: lapsuuden taimi oh ehtinyt

kehittyä nuoruuden vesaksi, vaan sillä 
ajalla ovat turmion juuret huonon 
kasvatuksen tahi pahan esimerkin vai
kutuksesta, monine säkenöineen kie
toutuneet sekä sydämmen, että koko 
elämän ympärille ja  valloittaneet it
sellensä kaiken tilan hyveiltä ja  toi
veilta, niin että huokauksen kyynel 
heran tätä nähdessä sen poskelle, 
joka elämää onnellisuuden yhteydessä 
arvostelee.

Sitte jatkuu se. Satumainen on
nen keikaus kuvottaa tällaisen nuo
ruudessa olijan semmoiseen elämän 
tilaan, missä saapi ^runsaasti joka
päiväisen ravinnon ja  verhon". Jou- 
tuneeko sitte joko talon ylpeäksi 
omistajaksi tahi ammattilaiseksi ja  
miksei myöskin virkapuvun kan
tajaksi, —  niin, sama se mihin ta
hansa, vaan jos sydän on jo  kylmä 
korkeimmalle elämälle ja  elon sisim
mässä osassa vallitsee kankeus, jäyk
kyys, haluttomuus; —  jos  elä
män alkuperäinen tuoreus on kadon
nut ja  vaihtunut turmeluksen tuottei- 
sin, silloin katselee hän kuvaansa 
veltostuneena sillä välin kun ei esiinny 
tilapäisesti pöyhkeänä ja  vaativana 
narrina. Väliin taas sydän horjuu ja  
värähtelee, pelkurimaisuus ja  levotto
muus kuohuu rinnassa ja  vaikka kuol
ion kauhut liehuvat ympärillä, kuiten
kin on pakko antautua himojensa val
taan ja  täytyy nauttia elämän alhai
simpia puolia, käyttämällä „ tuhlaa
japojan" ravintoa; täytyy väliin myös 
kilistää juomalasia vastakkain jonkun 
toverin kanssa keinotekoisen ilon val
litessa, vaikka perästäpäin kyllä saapi 
vaikeroida elämän synkeydessä, tus
kastuen usein, riemastuen harvoin. 
Silloin työ ei suoriudu sydämmen 
halusta, vaan ainoasti velvollisuuden 
pakosta tahi leivän puutteesta. Kai
ken tämän ohessa tulee näkyviin, mi
ten elämän leimu vähitellen ikään vä
kivaltaisesti sammuu, jos —  Jumala 
paratkoon! ei itsemurha ole siitä jo  
loppua tehnyt.

Vaan ompa sitä toisenlaatnistaki. 
Elämän nnornuden kevättä on säteil
länsä sulostuttanut taivaallinen ijan- 
kaikkisuuden totuus-aurinko. Silloin 
on sydän pehmeä; se on lämmin kai
kelle sille totuudelle, joka elämää 
hallitsee, kirkastaa ja  jalostaa. Kun 
vielä elävään, kristillisyyden tuntoon 
on painanut leimansa elämän taito, 
valistus ja  viisaus, niin silloin on elä
minen altisna kaikelle hyvän vaiku
tukselle, sekä esiintyy sen ohessa 
myös itsepuolestaan vaikuttavaisena: 
edistää yleistä hyvää vaatimatta 
siitä palkintoa: panee yleisen hy
vän omansa edelle ja  jo s  taivas 
on siunannut rikkaudella, levittää 
saamaansa siunausta toisillankin

hyödyllisiin laitoksiin, monia tuhansia 
niukemman onnen suosimia kansa
laisia ja  heidän lapsiansa varten. —  

Harrastakaamme kukin puolestam
me sen elämän kaltaisuutta, niin sil
loin elämämme vastaa korkeinta tar
koitustaan ja  vanhuuden lähestyessä 
saamme odottaa kuolemaa sillä iloi
sella tiedolla, että emme turhaan ole 
eläneet. Silloin saamme myös olla 
varmat, että hyvät työmme elävät 
edelleenkin jälkeemme vielä silloinkin, 
kun jo  olemme poissa ijäisyyden kirk
kaudessa.

K. A. D.

Kirjallisuutta.

—  Kodin-Ystävä n:o 3 on ilmes
tynyt, sisältäen: katsahdus omiin
oloihimme, k iij. Anja Tuulonen. —  
Murtunut onni, k iij. Maija. —  Ih
missilmä, runo k iij. —  a O. —  Maa- 
laisoloista, k iij. —  a O. —  kirjalli
suutta. —  Mietelmiä.

—  Koti ja Yhteiskunta n:o 3 on
ilmestynyt.

—  Kyläkirjaston kuvalehti, A-sar-
ja, n:o 3 on ilmestynyt.

—  Kansakoulun lehti n:o 5— 6
on ilmestynyt.

— Kylväjä n:o 12 on ilmestynyt.
—  Maaliskuun kipinöitä. Tampe

reen Raittinskansan julkaisu. Toi
mittanut raittiusyhdistys Liiton joh 
tokunta. Lehtinen on jaettu ilmai
seksi Tampereen kaupungissa ja  kos
kee Tampereen kaupungin valtuus
miesten v almistavan valiokunnan mie
tintöä väkijuomain vähittäismyynnin 
ja  anniskelun järjestämisestä.

—  Tutkimus taudin syistä on
nimeltään Juhani Ahon  nykyisistä 
oloista kirjoittama ja  „ rauhan aat
teelle" omistama lentokirjanen. Hinta 
75 p.

Raittiuden ystäväin kustannuksella, 
Helsingissä, on ilm estynyt:

Raittiusasia valtiopäivillä 1900.
Esittäneet N. Liakka ja  Väinö W al- 
lin. Hinta Smk 1: 25.

Alkoholijuoma-lainsäädänto Eu- 
ropaSSa. Kirjoittanut Matti Hele
nius. Hinta 25 p.

Se on viisas, joka ei ole äkkipi- 
kainen toiminnassaan eikä itsepäisesti 
pidä kiinni omasta mielipiteestään.

Tuomas Kempiläisen mukaan.

% 0
0 A l m i n

S a )> e tt^  &  V ärik au j}J )a  h m
Iso  Robertinkatu 4. Telef. 33 85.

Myy halvimpiin hintoihin Tapetia, Kattokoristeita, Linoleum mat
toja, Vaksikankaita, Akknnaverhoja, Vernissaa, Liina-öljyä, Tärpättiä, 
Spri- & öljylakkoja, Kuivia ja  öljystävapaita värejä, Siveltimiä & Bronsi- 
värejä sekä kaikkea mitä rikaslajiseen varastoon kuuluu.

j  H  Palkintoja

..Uuden Ajan”
levittämisestä.

Täten julistetaan kil
pailu „Uuden A ja n “
asiamiesten'kesken kol
mella^ palkinnolla

l:nen palk. k 100 mk.

2:nen „ k 50 „

3:as „ ä 25 „

Kilpailu aika kestää 
tämän vuoden loppuun, 
jolloin palkinnot jae
taan.

Ahkeroimaan siis jo 
kainen ollakseen ensim
mäinen mies »Uuden
Ajan* levittäjänä.

Uuden Ajan
konttori

Perssonin
kutomakoneita
Villalankaa
runsaassa valikoimassa.

Kudottuja
tavaroita

Mikonkatu 2. Tel. 13 32.

Th. N e ov iu s.

Liittykää yhdistyksiin!
Helsingin Nuorisoseuran vastaanottokokous on ensi keskiviikkona 

kl. puoli 9 j. pp. Yrjönkatu 21.
Huomenna seuran kävelyretki Huopalahteen k:lo 9 aamulla. 

Kokoonnutaan vanhan saomal. teaatterin luona.
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Ymmärtäkää minän oppiani ja  seuratkaa sitä, ja  te 
löydätte rauhan ja  ilon elämässä. Minä annan teille toiset 
valjaat ja  toisen kuorman —  henkisen elämän. Valjastakaa 
itsenne sen eteen, ja  te opitte minulta rauhan ja  autuuden. 
Olkaa levolliset ja  hyvät sydämmissänne ja  te löydätte elä
mässänne autuuden. Sillä minun oppini on teitä varten 
sovitetut valjaat, ja  minnn oppini täyttäminen on keveä 
kuorma.

Kerran tultiin hänen luoksensa kysymään tahtoiko hän 
syödä?

Ja hän vastasi kysyjille: minulla on rnokaa, jo ta  ette 
tiedä.

He luulivat jonkun jo  tnoneen hänelle syötävää. Mutta 
hän sanoi:

Minun ruokani on tehdä sen tahtoa, jok a  antoi minulle 
elämän, ja  täyttää, minkä hän on tehtäväkseni määrännyt. 
Älkää sanoko: kyllä vielä aikaa on, niinknin sanoo kyntäjä 
odottaessaan elonkorjuuta. Joka täyttää Isän tahtoa, se on 
abia tyytyväinen, eikä tunne nälkää eikä janoa. Jumalan 
tahdon täyttäminen aina tyydyttää, sillä on palkka itses
sänsä. E i käy sanominen: minä täytän Isän tahdon m yö
hemmin. Niinkauan knin elämä on, voi ja  täytyy aina täyt
tää Isän tahtoa. Elämämme on se pelto, johon  Jumala on 
kylvänyt, mutta meidän asiamme on koota hänen hedelmi
änsä. Ja jo s  me kokoomme hedelmiä, niin saamme palk
kamme, ajattoman elämän. Totuus on, ettemme itse anna 
itsellemme elämää, vaan joku  toinen. Ja jo s  teemme työtä 
elämän kokoom iseksi, niin me elonkorjaajani tavalla saamme 
palkintomme. Minä opetan teitä kokoomaan tätä elämää t 
jonka Isä on teille antanut.

Tulipa Jeesus kerran Jerusalem iin.' Ja Jerusalemissa 
oli siihen aikaan kylpylammikko. Ja tästä lammikosta kävi . 
semmoinen puhe, että siihen laskeutui enkeli, jonka jo h - ' 
dosta vesi aina alkoi väreillä, ja  että jok a  ensimäisenä ve
den läikynnän jälkeen «m ättää veteen, hän paranee, olipa 
miten sairas tahansa. Kylpypaikan luo oli laitettu telttoja,

Evankeliumi. 8. —  29 —

Älkää kootko tavaraa maassa. Maassa koi syö ja  ruoste 
raiskaa ja  varkaat hävittävät, vaan kootkaa itsellenne tai
vaallista rikkaatta, niissä ei koi syö, ei ruoste raiskaa eikä 
varkaat varasta. Missä on rikkautenne, siellä on sydäm- 
mennekin.

Ruum iille on valona silmä, sielulle sydän. Jos silmäsi 
on pimeä, niin koko raam iisi on pimeässä. Mutta jo s  sy- 
dämmesi valo on pimeä, niin on koko sielusi pimeässä. E i 
voi tehdä toisen mieliksi, loukkaamatta toista. E i voi pal
vella sekä Jumalaa että lihaa. Joko teet työtä m aallisille 
elämälle tai Jumalalle. Sentähden älkää murehtiko siitä, 
mitä olette syövät ja  mitä juovat ja  m ihin pukeutuvat. 
Sillä onhan elämä ihmeellisempi rnokaa ja.vaatteita, mutta 
Jumala on sen teille antanut.

Katsokaa Jumalan luomia lintuja. E ivät ne kylvä ei
vätkä niitä eivät m yös kokoo, mutta Jumala elättää niitä. 
Jumalan edessä ei ihm inen ole lintua huonompi. Jos Ju
mala on antanut elämän ihmisille, niin on hän osaava ih
mistä syöttääkin. Ja tiedättehän, että kaikista punkistanne 
huolimatta ette voi mitään itsenne hyväksi tehdä. Ette voi 
ainoallakaan hetkellä pidentää ikäänne. Miksi m yös huo
lehtisitte vaatteistanne? K edon kokat eivät tee työtä, eivät 
kudo, ja  kumminkin ovat niin kaunistetut, ettei Salomon 
kaikessa ylellisyydessänsä koskaan niin kauniiksi itseänsä 
saanut. 11

.t
Jos siis Jumala näin koristi ruohon, jok a  tänään kas

vaa, matta huomenna niitetään, niin miksi ei hän tyitä 
pukisi? t

Älkää huolehtiko älkääkä puuhatko, älkää sanoko» että 
täytyy ajatella rnokaa ja  vaatteita. Se on kaikille ihmisille 
tarpeen, ja  Jom ala tietää tämän teidän tarpeenne, 
siis huolehtiko tulevaisuudesta. Eläkää nykyisestä päivältä. 
Huolehtikaa siitä, että olisitte Isän tahdossa. Toiypkaa sitä, 
mikä yksin on tärkeätä, mun kaikki seuraa itsestänsä, K oet
takaa ainoastaan olla Isän tahdossa. E i siis auta surra tn-
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KALEVA, Vakuutus-osakeyhtiö
■ i i  myöntää H e n k i - ,  E l i n k o r k o E l ä k e -  j a  M y ö t ä j ä i s i -  v a k u n -  

~ t a k a i n  huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu
tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien jälkeen. .  .  .johtokunta.

V
m i

Vakuuta a

a| Henki ja  Omaisuus |
*  § > k a n d i a s s a
p
S »

0 |f

(toim ii Suomessa vuodesta 1856).

jtfsiam ieh iä  kaihissa maamme kaupungeissa.
P S i u i U a l i f o }

Schildt &  Hallberg
Helsinki.

Holmström &  Svensson
myyvät alituisesta varastostaan:

1»  kivihiiliä, valnkoksia is takomohiiliä 
halvimmalla

T elet 2924 —  32 03.

0. J. D ablbergln
Papcrikauppa

Aleksanterink. 15. (Haarakanppa P. Es
planadikatu 23.

Valokuva- albumeja, 
Näköala-kortteja ja-album. Halvalla.

gettojen, 
3(ronomet erien

ynnä hienompien

präsisiooni 
koneitten 

KORJAUS VERSTAA
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tarkisteltnja
Seini- Ja Taskukelloja

Kellonperiä y. m.
C. U. B E R G S T R Ö M

Erottaja 19 Skiinaden
Telef. 37 12.

Teosoofiosn
kirjasto

^Judeiynyaai^afu 25.
Avoinna tiistaisin ja  lauvantaisin 

k lo  Va 7— 8 j. pp.

— Kaupassa ■—

i, BoHleoardiakatn i.
Muuttoloppuunmyynti koriste- 

kappaleita, samettia, hanskoja, 
nauhoja, hehnityllejä ja  pitsejä, 
kankaita halvimmalla, keväthat- 
tn ja  hyvä mallisia ja  hienosti ko- 
ristettuja kaupassa

i, Borieoardiakatä i.
Sisäänkäytävä portista.

I KARL SUNDSTRÖM
KAI V E  R T A JA .

KAUTSCHUKKI KUMILEIMASIN 
T E H D A S .

Aleksanterinkatu N:o 50.

I

P a l k i t t u j a .

Husqvarnan Teräs-Ompelukoneita

„lreja Triuicf*.
Polkupyöriä.

Husqvarnan pääasioimistossa
Centraalipasaasissa.

Telef. 18 47. *

Pukimo-Yhtiö
A a l t o  $  k u m p p .

Ratakatu N:o 9. Telef. 1505.
Suositetaan miesten pukuja ja  pukutarpeita Uusia 

kevätkankaita on saapunut Taattu työ, 
hinnat kohtuulliset.

Huom.!

jotka ovat valm istetut

Hienosta g ra n iitista
uskomattoman halpoihin 
hintoihin

A. 1. Kaleina luona,
Lapinlahdenkatu 25.

Henrik €ki>om’in
Verhoilija ja  Puusepänliike,

Fabianinkatu 28.

J o ssa  valmistetaan kaikkia 
ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, R e soori- 
m adrassia j. n. e.

Kansanvakuutus.
Dastaan-otettuasii asiamiestoimen naita vakan 
tnsmnotoa varten, jonka vakuutusyhtiö Kaleva 
on perustanut

Kansanvakuutus
ilm an  lä ä k ä rin ta rk a stu sta

saan ilmoittaa, että olen tavattavissa „Unden 
£jan“ hnonenstossa, Fabianin- ja Etelä jttaka- 
siininkadnn kulmassa k:lo 1 2 — 2  ja 6 — 8 arki
päivinä, asioissa jotka koskevat tätä nutia va- 
kttutasmiiotoa. JEAN g QLDT

t i H. Tuupaisen 

J a l i ( i i ) c i i i i s o

Fredrikinkatu 45. Tel. 05 99.
Alituinen runsas ja hyvin lajiteltu varasto naisten, miesten 

ja lasten jalkineita sekä kalossia. Hinnat kohtuulliset, työ taattua. 

Tilaukset suoritetaan joutuin. Varastossa löytyy sekä koti- että 

ulkomaalaisia jalkineita useaa eri lajia. Suutariliikkeen yhteydessä 

on nahkakauppa.

H. TUU PA INEN . 4 5  Fredrikinkatu 45.

Huvila 5:llä huoneella 
,ja keittiöllä kylmine kel
lareilleen ja  aittoineen. 
veden läheisyydessä, 9 
km. jtikiän asemalta 

Samassa paikassa suuri 
valoisa sali, kamari ja 
kyökki. Lähemmin „Uu- 
den Ajan4 konttorissa kl. 
12— 2. Fabianin- ja  Ete
lä Makasiiniukadun kul
massa

Pyrkijä
nuorison rientojen 

kannattaja
maksaa

ainoastaan 2 mk. 
vuosikerta

Tilatkaa lehteä, tu
tustukaa nuorison liik- 
keesen!

Tilaus osoite: „ P y r 
kijä Laihia.

Tuoreita ja hyviä

Appelsiineja
Heikinkatu 14.

TAPATURMA-VAKUUTUS OSAKEYHTIÖ.

Helsingissä Pääkonttori Unioninkatu 25 
antaa tapaturmavakuutuksia edullisim
milla ehdoilla..............................................

-  -  ■ ■■ +m***mmm -  -  ■ ■ «  »  W W * v ■ ■ ■ —m**

PALOVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ, Pääkonttori Hei-
singissä, Unioninkatu 25. Asiamiehiä kaikissa kaupungeissa sekä 

maaseuduilla, e e e e e e 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0

»Uuden U j a r  irtonumeroita
m yyd ään :

Lehden konttorissa, Fabianinkatu 18. 
Laurentin sanom a/ehtim yym dldssd Pasaasissa. 
H. Tuupaisen liikkeessä, Fredrikinkatu 45. 
J . Korotan kahvilassa, Annankatu 18. 
H elsingin  Työväen yhdistyksessä.

Sörnäisten Työväen yhdistyksessä.
Kooperatiivisen työväen kauppaosakeyhtiön liikkeessä, Vladimi- 

rinkatu 28.
Leip uri W irtasen liikkeessä, Perämiehenkatu 9.
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levaisuuden varalle. Kun tulevaisuus tulee, niin tulee sen 
huolikin. Kylläksi on pahaa jo  nykyisyydessä.

Pyytäkää, niin teille annetaan; hakekaa, niin te löy
dätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Antaako yksikään 
isä pojallensa kiveä leivän asemesta, tai kalan asemesta käär
mettä? Kun siis me, vihamieliset ihmiset, taidamme antaa 
lapsillemme mitä nämä tarvitsevat, kuinka ei teidän taivaassa 
oleva Isänne antaisi teille mitä te todellisesti tarvitsette, kun 
te häneltä pyydätte? Pyytäkää, ja  taivaallinen Isä antaa 
hengen elämän niille, jotka sitä pyytävät.

Kapea on tie elämään, mutta kulkekaa kapeata tietä. 
Ainoastaan yksi tie viepi elämään. Se on kapea ja  ahdas. 
Ympärillä on kenttää paljon ja  laajalti, mutta se eksyttää 
harhaan. Ainoastaan ahdas tie viepi elämään, ja  harvat sen 
löytävät. Vaan älä pelkää, pienoinen lauma! Teille on Isä 
määrännyt valtakunnan.

Varokaa vaan vääriä profeetoita, opettajia; ne lähes
tyvät teitä lampaan nahkoihin pukeutuneina, mutta sisä
puolelta ne ovat raatelevaiset snhdet. N iiden hedelmistä, 
siitä, mitä ne synnyttävät, te voitte niitä tuntea. E i lähde 
lepästä omenia eikä pajusta rypäleitä. Mutta hyvä puu 
kasvaa hyviä hedelmiäkin. Huono taas kasvaa huonoja. 
Tuntekaa heitä siis heidän oppinsa hedelmistä.'

Hyvä ihminen johtaa hyvästä sydämmestänsä kaiken 
hyvän. Mutta paha ihminen pahasta sydämmestänsä johtaa 
kaiken pahan. Sillä sydämmen kyllyydestä sun puhuu. Sen- 
tähden, jo s  opettajat opettavat tekemään muille ihmimlln 
Semmoista, mikä on paha teille itsellenne, —  opettavat vä
kivaltaan, kuolemanrangaistuksiin ja  sotiin, —  niin tietäkää, 
että ne ovat valeopettajia.

Sillä ei se, jok a  sanoo: Herra, Herra! tule taivaan val
takuntaan, vaan se, joka täyttää taivaallisen Isän tahtoa. 
H e sanovat: Herra, Herra, me olemme sinun oppiasi opet
taneet, ja  sinun oppisi mukaan olemme pahaa karkoittaneet. 
Mutta minä kiellän heidät ja  sanon heille: ei, en minä kos-
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kaan ole tunnustanut enkä tunnusta teitä. Menkää pois 
minnn luotani: te harjoitatte vääryyttä.

Ja niinpä jokainen, jok a  on kuullut näitä sanojani ja  
ne täyttää, on viisas ihminen, jok a  rakentaa talonsa kalliolle. 
Ja hänen talonsa kestää kaikki myrskyt. Vaan jok a  kuulee 
nämä sanat eikä täytä niitä, hän on tyhmä ihminen, joka 
talonsa hiekalle rakentaa. Tulee m yrsky ja  sateet, talo kaa
tuu ja  kaikki hukkuu.

Ja kaikki kansa ihmetteli tätä oppia, sillä Jeesuksen 
oppi oli jotakin ihan toista kuin oikeauskoisten laintuntijain 
oppi. Nämät opettivat lakia, jo ta  piti totella; vaan Jeesus 
opetti, että kaikki ihmiset ovat vapaat. Jeesukseen nähden 
toteutuivat Esaiaan ennustukset: että kuoleman pimeydessä 
eläneet ihmiset näkivät totuuden valon, ja  että se, jok a  toi 
tämän totuuden valon, ei tee mitään väkivaltaa eikä va
hinkoa ihmisille, vaan on leppeä ja  hiljainen; ettei hän, to
tuuden tuomiseksi maailmaan, kiistele eikä huuda; ettei hä
neltä kuule kovaa ääntä; ettei hän oljenkorttakaan riko eikä 
pienintäkään valoa sammuta; ja  että ihmisten koko toivo on 
hänen opissansa.

V IID E S LU KU .

Totinen elämä.

Personallisen  tahdon  täyttäm inen v iep i kuolem aan; Isän tahdon 
täyttäm inen antaa totisen  elämän.

Ja riemastui Jeesus nähdessään hengen voiman ja  sanoi: 
Tunnustan Isän hengen kaiken taivaallisen ja  maalli

sen alkulähteeksi, sillä mikä viisailta oli peittynyt, se avau
tuu tyhmille vaan .sillä, että he tunnustavat itsensä Isän 
pojiksi.

Kaikki huolehtivat aineellisesta hyvästä, ovat ottaneet 
hartioillensa sopimattomat valjaat, jo illa  he eivät saa kuor
maa liikkeelle.

MiDen Ajjm
tilauksia otetaan vastaan kaikissa posti

konttoreissa sekä asiamiesten luona.

Helsingissä otetaan tilauksia vastaan, paitsi 
lehden konttorissa:

Laurentin sanomalehtimyymälässä, Pasaasissa. 
H. Tuupaisen liikkeessä, Fredrikinkatu 45. 
Räätäli J. Vilenius’en luona, Vladimirinkatu 52. 
Leipuri J. Karola. Annankatu 13.
Työväen yhdistyksen ravintolanhoitajatar, Yr

jönkatu 27.
Vahtimestari Solander, Sörnäisten Työv. yh

distys.
Herra 0. Heino, Kallion 3 linja 16.

„ E. Brink, As 18.
„ 0. Reinikainen, 3 linja 1.

Kooperatiiv. Työväen kauppaosakeyhtiö, Vladi
mirinkatu 23.

Leipuri Virtanen, Perämienkatu 9.

K u o p io s s a : Kansalliskauppa. Kauppias
H. Keijosella. Rouva L. Partanen, Savon- 
linnankatu 28. Rouva K. Savolainen, Ro- 
bertinkatu 8.

iV laan in galla : Kauppias Taneli Karhusen 
kaupassa ja sivukaupassa Karttulassa.

V a a s a s s a : K. Montinln kirjakaupassa.

P o r is s a : Gust. Roneiiusen kirjakaupassa.

P ie ta r is s a : I. Palmgrenin kirjakaupassa, 
Iso Tallikatu 8 ja S. Pirisen luona Cto- 
jiapHbiö nep. ä* kb. 2.

Helsingissä 1901. H ufvudstadsbladetin Uusi Kirjapaino.
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Toimisto ja  konttori;

Fabianinkatu 13. Tel. 3430.
Avoinna kilo 12—2 6—8.

T o im itta ja t:
Pekka E rv a st. Jean B oldt-
Tavataan toimistossa k:lo 1— 2.

Tilaushinta:
Vx v k . ..................................Smk 4  SS
V2 - .....................................
ku ukaudelta .................  „  —:S8

Ilmoltusbinta: 20 p. petiittiriviltä.
Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 

alennusta.
Irtonumero: 10 p.

fiu o r iso m m c  ja  
työvä en liik e .

Nuorisoseuraliike on maassamme 
niin levinnyt, että siitä tiedetään 
kertoa jo  yli maan jotensakin paljon 
hyvää. Se ei siis ole enään niin
kuin alussa luuloiteltiin mikään tu
kahdutettava liike, vaan on se suu- 
remmoinen yhteiskunnallinen aate- 
virtaus, joka herättää nuorisoa mo
nipuolisesti »kohoamaan ylös van- 
hollisnnden hapatuksesta" ja  „puke- 
kemaan päällensä uuden ihmisen".

Tänä vuonna, kuten tiedämme, on 
kaksikymmentä vuotta kulunut siitä, 
kun ensimäinen nuorisoseura Kau
havalla perustettiin. Tänäpäivänä 
lasketaan nuorisoseuroissa yli maan 
löytyvän noin 18 tuhatta jäsentä.

Onhan siis jo  jotakin saatn aikaan, 
onhan edes yhdytty liittoon, onhan 
kohotettu jo  toistakymmentä tuhatta 
kansan tyttöä ja  poikaa ylemmäksi 
ihanteita tavoittelemaan, kasvatta
maan itse itseään, luottamaan yksis
tään omiin voimiinsa kehittyäkseen 
siveyskysymyksessä perikuvaksi mo
nille kansamme sortaneille nuoru
kaisille.

Koko Suomen nuorison pitää ottaa 
osaa tähän työhön ja  se tekeekin 
sen, kunhan vaan saadaan tieto 
levitetyksi aatteesta yli koko maan. 
,.Ei päivässä parta kasva", sanoo 
sananlasku, ei siis tämäkään liike 
ole mikään tuuliaspään tapainen, 
vaan edistyy se vuosivuodelta aina 
varmemmin ja  varmemmin.

Alussa luultiin tämän liikkeen 
olevan haitaksi yleiselle kansan 
edistymiselle, mutta tuo harhaluulo 
on nyt jo  toki poistettu.

Vanholliset kylläkin ajattelevat 
vielä, että kovin vapaa on nuoriso- 
seurojemme ohjelma, kovin vapaalle 
kannalle näyttävät asettuvan esim. 
kristillisyyden kysymyksissä j. n. e. 
Mutta eihän ole oikein sekään, että 
pakolla vaatisimme aikamme lapsia 
tunnustamaan oikeaksi sitä, minkä 
me jo  vääräksi tiedämme, nim. että 
ihminen noudattamalla vanhaa kaa
vamaista kristillisyyttä olisi muuta 
kuin pilkkaaja oikeaa kristillisyyttä 
rastaan. Jos ei ihminen tunne 
totuutta, joka on kaikkien uskonto
jen perustus, ei hänen kristillisyy
tensä seiso vankalla pohjalla.

Jokainen itse kohdastaan on kris
titty ilman ulkonaisia menoja, silloin 
kun hän noudattaa totuutta ja  tekee 
oikein veljiään kohtaan ja  on elä
mässään siveellinen sekä kuulee 
omantuntonsa ääntä.

Kirkko maksaa meilläkin jo  niin 
paljon, että kyllästyttää ajatellakaan 
niitä summia, jotka suoritetaan sille 
vuosi vuodelta. Jos kirkkomme 
opettaisi meille „ne uudet käskyt", 
jotka suuri natsarealainen kerran 
vuorella opetti suurelle kuulijakun
nalle, sellaisinaan, niin olisivat 
„ vanhat Moseksen laatimat kymme
nen käskyä" jo  aikoja sitte joutu
neet unholaan.

Vähät nyt siitä, mitä vanholliset 
puhuvatkin nuorison kristillisyy
destä, viisaitahan ne ovat vanhain 
neuvot, jättäkäämme kristillisyys 
kysymys toistaiseksi ja  siirtykäämme 
alkuperäiseen asiaan.

Kun kerran nuorisoseurat ajavat 
vapaita aatteita ja  edustavat yleensä 
korkeampaa katsantokantaa joka 
kysymyksessä, niin suotakoon myös
kin nuorisoseurain sulkea piiriinsä 
eräs suuri ja  tärkeä yhteiskunnalli
nen kysymys harkittavakseen ja  se 
on: Työväen kysymys.

Kansan lapsista on nuorisoseurat 
kokoonpantu. Kuumiillisen työn te
kijöitä ovat enimmäkseen maamme 
nuorisoseurain jäsenet, joten on 
väärin, ettei nuoriso tutustuisi lä
hinnä itseään koskevaan kysymyk
seen. Nuorison tulee seurata ai
kaansa ja  kehittyä sen mukaisesti.

Ei ole sillä hyvä, että nuoriso 
tietää löytyvän, paitsi omaa liiket
tään, myöskin työväenliikkeen, vä
littämättä siitä sen enempää, sillä 
nuorisoonhan luotetaan niin paljon 
ja  heistä toivotaan myös paljon 
hyvää.

Kun kerran työväenliike on suuren
moinen ]a arvoa ansaitseva liike, on 
siis nuorison välttämättömästi tu
tustuttava siihen, joka käy parhai
ten päinsä siten, että hankitaan 
työväen kirjallisuutta, luetaan työ
väestön lehtiä ja  yleensä seurataan 
kaikkea, joka on yhteydessä tämän 
liikkeen kanssa.

Ei saa uskoa mitä muut sanovat, 
vaan ottakoon jokainen itse asiasta 
selvää ja  päättäköön vasta sitte, 
ansaitseeko työväen kysymys tulla 
tunnetuksi nuorisolle.

Kun nyt ensi kesänä Kauhavalla 
tulee vieteltäväksi nuorisoseurojen 
20-vuotias juhla, olisi toivottavaa, 
että seurat siellä ottaisivat työväen 
kysymyksen keskusteltavaksi. Näin 
tulisi suori kysymys enemmän tun
netuksi nuorisolle, ja  kun nuorison 
velvollisuus on joskus ottaa selvää 
siitä, niin toivon, että se tekisi sen 
hyvissä ajoin, ett’ei sen tarvitsisi 
vasta jälestäpäin yhtyä liikkeeseen 
ikäänkuin pakosta, vaan että se jo  
nyt mielenkiinnolla rientäisi runkoon 
edistämään yhteiskunnallisia muu
toksia sellaisiksi, jotka tarkoittavat 
todellisuudessa koko kansan parasta.

Siis toivoni on, että arvoisat nuo
risoseurat harkitsisivat tätä kysy
mystä monipuolisesti ja  siten voisi
vat ensi kesänä päättää 20-vuoti- 
sessa juhlassaan: mille kannalle 
nuorisoseurat asettuvat työväen ky
symyksen suhteen?

Lyhyesti sanoen on työväen ky
symys suurimpia yhteiskunnallisia 
kysymyksiä, ja  ansaitsee siis nuori
son siihen hyvällä syyllä tutustua. 
Älköön kukaan nojantnko siihen, 
että nuorisolle eivät kuuluisi niin 
tärkeät kysymykset. Kenelle ne 
sitte kuuluvat, jos ei juuri heille, 
sillä nuoriso se on, jonka täytyy 
täsfedes kehittyä kaikissa kysymyk
sissä ja  juuri lähinnä sellaisissa, 
jotka ovat yhteiskunnallisia, sillä 
silloin vasta, kun nuoriso saadaan 
huomaamaan yhteiskunnalliset epä
kohdat haitaksi yleiselle ihmisyyden 
menestymiselle, silloin saadaan voitto, 
ja  voimme jo  olla varmat, että 
nuorisomme huomaa silloin itsekin 
„mikä heidän aikaansa sopiiu.

V. K.

Jlsioiden ajatus- 
oppia.

Yksi N oijan johtavista vasem
misto-äänenkannattajista, vapaa
mielinen Verdens Gang sisälsi 
tämän kuun 19 p. huomattavan 
sosiaalisen kirjoituksen, josta ker
romme seuraavan otteen.

K aikkialla Europassa vallitsee 
suuri työttöm yys, sanotaan kirjoi
tuksessa. Siitä on tullut kasva
mistaan kasvava yhteiskunnallinen 
vamma, jo lle  nykyinen yhteiskunta 
on voinut keksiä vain kaksi suu
rempaa ja  muutamia pienempiä 
laskuojia. Toinen näistä suurem
mista laskuojista on sotalaitos. 
Pistämällä miljoonia työmiehiä sei
soviin armeijoihin, panemalla heitä 
rakentamaan sotalaivoja ja  linnoi
tuksia sekä valmistamaan sota-ai
neksia, otetaan heidät pois tuotta
valta työkentältä, hankitaan uutta 
tointa ja  siten jää tuottava työ 
toisille.

Mutta kehitys on kulkenut niin 
kovaa vauhtia, ettei tämäkään tuo- 
tantokeinojen yksityisomistami- 
sesta syntyneen sosialisen pahan 
suuri laskuoja ole riittävä. Töin 
tuskin kykenee se tukemaan hor
juvaa yhteiskuntarakennusta — 
korjauksesta ei voi olla puhetta
kaan.

Sitten keksittiin toinen suuri 
laskuoja. Pantiin sivistysmaiden 
työväki työskentelemään raakalais- 
ja  puolisivistyneiden kansojen hy
väksi ja  tämän kautta hankittiin 
työtä sekä sotapalveluksessa ole
ville, että muillekin. Alussa ar
veltiin liikkeen riittävän ikuisiksi 
ajoiksi. Mutta muiden maanosien 
kansat oppivat kummastuttavan 
nopeasti tuottamaan, niin nopeasti, 
että esim. Jaapani, jossa 25 vuotta 
sitten tehtiin vilkkainta kauppaa, 
nyt on vaarallisimpia kilpailijoita 
ja  itsekin taistelee selvittääkseen 
työttöm yyden pulmaa.

Mikä on seurauksena siitä, kun 
kerran sitkeä, väsymätön kiinalai
nen asettuu omien koneittensa 
ääreen ja  A frikan lukuisa neekeri- 
väestö joutuu nykyajan tuotteliai- 
suuden pyörteeseen? Silloin ei 
europalaista eikä amerikalaista 
työmiestä enää tarvita, hän on 
leivätön ja  koditon.

Jokainen yhteiskunta-taloutta 
ymmärtävä huomaa kehityksen 
kulkevan tähän suuntaan. Ja ne, 
jotka sen näkevät, jotka osaavat 
merkeistä päättää tulevaisuuden, 
käsittävät, ettei ole muu neuvoksi 
kuin tyyneesti edelleen rakentaa 
pelastavaa arkkia —  työmiesjärjes- 
tymistä. Siinä on maailman pe
lastus.

Sillaikaa kuin nykyajan yhteis- 
kuntavamman suurimmat laskuojat 
työskentelevät, kasvaaonnettomuus 
yhä. Varastoaitat ovat täpötäyn- 
nänsä elintarpeita, varastot ovat 
halkeemaisillaan ylellisyydestä. 
TTinTianalermnksen kautta heitetään 
markkinoille yhä enemmän ja  
enem m än tavaraa ja  hinnanalene- 
miset ovat työm iehen hukka, sillä 
ne supistavat hänen ostokykyään, 
mitä suurempi ylellisyys, sitä suu
remmaksi tulee hätä säännöllisesti.

Kun kaupat suljetaan, jää sota
laitos ainoana yhteiskunta-pyl
väänä jälelle. Näfistyneiden jouk
kojen legioonat tarttuvat silloin 
sokeana Simsonina tem ppelin pe- 
ruspylväisiin —  ja  filistealaisten 
Dagonrakennus taiteineen ja  sivis- 
tyksineen sekä iloineen hajoo 
murskaksi. E i europalainen sota
kaan, maailmanteurastus, jonka 
rinnalla kaikki, mitä historia ennen 
on tietänyt sotatapauksista, on vain 
lapsenleikkiä, voi monta vuosikym 
mentä estää tuomiopäivän koitta
mista.

*

Tätä ajatellen, ymmärtäköön 
työm iehet edesvastauksensa. A i
noastaan heillä on asemansa no
jalla valta torjua vaara, saattaa 
sivistys ja  kehitys omaksi sivis- 
tyksekseen ja  kehityksekseen ja  
tehdä tuotteUaisuus omakseen.

Uudelleen järjestämisen kautta 
v oi yhteiskunnan onnettomuus 
muuttua siunaukseksi.

—  Orjuus yhdysvalloissa ei sain
kaan ole kuten yleisesti luullaan 
vielä täydellisesti lopussa. Tusina 
oikeudinkäyntiä Georgiassa on osoit
tanut, että kasvumaanomistajat sekä 
siellä että Carolinassa pitävät orjia, 
joita piiskataan jos ne ovat laiskoja 
ja  öisin kasottain tungetaan aitauk
siin kädet kahleissa ja  kuulat ja 
loissa. Ei ole ollenkaan tavatonta, 
että pakoitetaan mustia palvelijoita 
suostumaan sopimukseen jonka mu
kaan he ijäksi kadottavat vapau
tensa. Kasvamaan omistajat ja  aren- 
tilaiset käyvät julkisesti kauppaa 
näillä orjilla. Omituisinta tässä on 
se, että nykyinen lainsäädös ei ole 
voinut olettaa tällaista rikosta ja  
sen vuoksi täytyy orjakauppiaita syyt
tää kontrahdin rikkomisesta.

Kansainvälinen Sielu- 
tietcellincn Opisto 

Pariisissa.

Joku aika sitten oli englannin
kielisessä aikakauskirjassa Light 
eräältä, salanimellä »Quaestor Vi- 
tae" tunnetulta okkultistilta kirjoi
tus, jossa ehdotettiin perustettavaksi 
kansainvälinen sielutieteellinen opis
to Englantiin. Tämä ehdoitus ei 
siellä saanut vastakaikua, ja  hän 
on sentähden antanut arvokasta 
myötävaikutustaan tuollaisen opis
ton aikaansaamiseksi Hanskaan, 
Pariisi pääpaikkana.

Kutsumus tämän opiston perus
tamiseen on nyt julkaistu, ja  siitä 
näkyy, että sen alkuunpanijani jou
kossa on henkilöitä, joiden nimet 
herättävät oikeutettuja toiveita sii
tä, että se päämäärä, jonka eteen 
me erityisesti toimimme, ei ole jääpä 
huomaamattomaksi, lausuu ruotsa
lainen aikakauskirja „Efter&t“ .

Koska kiertokiije on laveanlai- 
nen, teemme tähän lyhyesti selkoa 
sen sisällyksestä mainitun aikakaus
kirjan mukaan.

Sen on antanut tohtori Pierre 
Janet, la Salpetriere’n psykologisen 
Laboratoorion johtaja, ollen komi
tean esimiehenä, ja  sen on hyväk- 
sjmyt ja  allekirjoittanut 102 hen
kilöä. Näiden joukossa löytyvät 
kaikki ne, joita viime vuosina on 
totuttu pitämään uranaukojina psyy- 
killisen tutkimuksen alalla, niinkuin 
Aksakoff, Baraduc, William Croo- 
kes, Duclaux, Flammarion, Flour- 
noy, Hodgson, Liebeault, Lombroso, 
Frederic Myers, Raymond, Ribot, 
Charles Richet, de Rochas, Saba- 
tier y. m.

He kiinnittävät huomion siihen, 
että fysiolooginen tiede tämän viime 
vuosisadan kuluessa suuresti on 
edistynyt, mutta että sitävastoin 
psyykkisellä alalla, mitä tulee sie
lun elämään ja  kaikkiin sen muo
toihin, me olemme voittaneet vain 
äärettömän vähän. Ala, jolla la

veammat sielutieteelliset tiedot oli
sivat arvaamattoman tärkeitä, on, 
sanovat he, mielisairauksien käsit
teleminen. Päättäen siitä tuloksesta, 
jonka jo  olemme saavuttaneet eri
näisten hermotautien hoidosta, sen 
pienen tietomäärämme kautta, joka 
meillä on somnambulismista, sugges- 
tionista, tainnostilan ehkäisemi
sestä, voimme me olla varmat siitä, 
että suuri osa hermo-alfektsioneista, 
mielisairauksista y. m., joita näky
jänsä katsotaan parantamattomiksi, 
ovat sitä ainoastaan tietämättömyy
temme takia; jos tunnettaisiin psyy- 
killiset lait, voitaisiin hoitaa näitä 
tauteja paljon paremmalla tavalla.

On epäilyksen alaista, voiko mi
kään tiede täydellisesti päästä sel
ville siitä, mistä me tulemme ja  
mihin me menemme, kysymyksiä 
jotka erittäin meidän aikanamme 
ovat kaikkien ajattelevien mielessä, 
mutta varmaa on, ettei mikään muu 
tiede tule näitä kysymyksiä niin 
lähelle kuin sielutiede.

Me näemme sen suuren mielen
kiinnon, mikä on tullut muutamien 
ilmiöiden osaksi, jotka jo  ovat sie- 
lutieteellisiä tosiseikkoja, niinkuin 
esim. tietoisuuden kaksinkertainen 
luonto (dedoublement), mentaalinen 
(ajullinen) suggestsioni, telepatia 
(kaukaa tunteminen), telekinesia (esi
nein muuttaminen kosketuksetta), 
valoilmiöitä ja  medinmismi. Näiden 
ilmiöiden puolueettomasta tutkimi
sesta on välttämättä oleva seura
uksena suurempi taito ymmärtää 
ihmisluontoa, mihin tuloksiin sen 
suhteen me muuten tulemmekaan.

Paljon on sillä alalla tehty; luon
nollisen tahi keinotekoisen somnam- 
bulismin ilmauksia, suggestsionia, 
automaatillista (koneellista) kirjoit
tamista, eriskummallisia delirium- 
tapauksia on huolellisesti ja  tar
kasti tutkittu. Mutta ei ole kyl
liksi, että toinen tai toinen tutkija 
työskentelee tämän eteen; on tar
peen suurempi yhteenliittäyminen. 
Lukemattomia laitoksia ja  labora
torio ita  löytyy fysiologisia , kemi
allisia ja  luonnontieteellisiä tutki
muksia varten, sitävastoin on sie- 
lutieteellisiä varten hyvin vähän, 
ja  ne ovat riittävien varojen puut
teessa. Nyt on tarkoitus perustaa 
kansainvälinen sielutieteellinen opis
to Pariisiin, joka tulisi olemaan 
psyykillisen tutkimuksen keskipis
teenä, keskuksena, jonka puoleen 
jokainen kysyjä ja  tutkija, riippu
matta kansallisuudesta, saisi kään
tyä saadakseen apua ja  neuvoa. 
Seuraava ohjelma on ehdotukseksi 
laadittu ja  kuuluu kokonaisuudes
saan näin:

1. Koota yhteen kirjastoon ja  
yhteen museoon kaikki kirjat, te
okset, julkaisut, koneet y. m., joita 
voi sovittaa psyykilliseen tutkimuk
seen.

2. Jättää, mikäli opiston varat 
sallivat, tutkijain käytettäviksi lai
noina tahi lahjoina, asianhaarain 
mukaan, sellaisia kirjoja ja  kaluja, 
jotka ovat välttämättömiä senlaa
tuisille tutkimuksille.

3. Antaa apuansa jokaiselle la- 
boratooriolle tahi tutkijalle (työs- 
kennelköön hän yksin tahi yhdis
tyksessä), joka voi toteen näyttää, 
että apu pyydetään julkaisun aikaan
saamiseksi, tahi hyväksyttyä laatua 
olevan tutkimuksen toimeenpanemi
seksi. Tämä menettely, joka fysio
log isella  alalla Societe pour PAvan- 
cement des Sciences’n kautta on 
osottautunut suuriarvoiseksi, on myös 
ajallisella (mentaalisella) alalla pan
tava käytäntöön tulevassa opistossa.

4. Edistää opintoja ja  tutkimuk
sia kaikkien sellaisten ilmiöiden 
suhteen, joilla voidaan katsoa olevan 
kyllin suuri merkitys.

5. Toimeenpanna luentoja ja  
oppijaksoja psyykillisen tieteen eri 
haara-aineissa.

6. Perustaa varojen mukaan la- 
boratoorioita ja  klinikoita, joissa 
erityiset opiston jäsenet voivat toi
meenpanna tarpeellisia tutkimuksia.

7. Julkaista „Annales de l’In- 
stitut Psychologique International 
de Paris", joka on sisältävä yleis
katsauksen niistä töistä, joihin opis
ton jäsenet ovat ottanet osaa ja  
jotka voivat olla avuksi tieteen 
edistymiselle.

Ylläseisova on ainoastaan ehdo
tus ja  on alistettava seuran tarkas
tettavaksi; tämän seuran muodos
taminen on oleva meidän ensimäi- 
uen huolenpitomme.

Seuran muodostavat kolmenlaiset 
jäsenet: l:o  Perustajat, ne jotka 
antavat 10,000 fr. tahi enemmän'; 
2:o Lahjoittajat, ne jotka antavat 
1,000 fr. tai enemmän, tahi maksa
vat vuosittain 100 fr.; 3:o Varsi

naiset jäsenet, jotka suorittavat 20 
fr:n vuosimaksun. Nämä viimeksi 
mainitut jaetaan (a) niihin, jotka 
ensi ilmoituksessa ovat ilmoittautu
neet ja  (b) niihin, jotka ovat ilmoit
tautuneet myöhemmin.

P. S. Pyydetään että se, joka 
haluaa jäseneksi, ilmoittaa siitä sih
teerille ja  samalla antaa tiedon siitä, 
mihin noista kolmesta lnokasta hän 
tahtoo astua.

Yleisessä kokouksessa, joka 30 
p:nä kesäk. 1900 pidettiin seuran 
huoneustossa (n:o 19 Rue de PUni- 
versite, Paris), valittiin aUamainitut 
henkilöt jäseniksi kansainväliseen 
perustaja komiteaan. He edustavat

Amerikkaa: Tri Morton Prince, 
Boston.

Englantia: Mr F . W . H. Myers, 
President o f Society for Psychical 
Research, London.

Ranskaa: M. d’Arsonval, tiede
akatemian jäsen y. m. Paris; M. 
Bouchard, tiedeakatemian jäsen y. 
m. Paris; M. Duclaux, Pasteur- 
opiston johtaja y. m. Paris; M. Ma- 
rey, tiedeakatemian jäsen y. m. 
Paris; M. Sally Prudhomme, rans
kan akatemian jäsen; M. Ribot, 
1’Academie des Sciences Morales’n 
jäsen y. m.

Italiaa: M. Lombroso, psykiatrian 
professori Turin’in yliopistossa.

Venäjää: M. Mendeleieff, profes
sori, St. Petersburg; M. J. Ochoro- 
w icz, fil. toht., prof. Lemberg’in 
yliopistossa.

Shveitsiä: M. Flournoy, psyko
logian prof. Geneve’n yliopistossa.

Saksaa: M. von Schrenck-Nöt- 
zing, toht.,. Munchen.

Jäseniksi toimeenpanevaan valio
kuntaan valittiin:

Tohtori Janet, la Salpetriere’n 
psykologisen laboratoorion johtaja 
y. m., tohtori Charles Richet, sie
lutieteen professori lääketieteellisessä 
osastossa Pariisissa, „L a . Revue 
Scientiflque“ n johtaja, Mr. Oswald 
Murray, National Liberal. Club, 
London.

Kenraali-Sihteeri: M. I. Yanrie- 
vitch, virkamies Venäjän lähetys
tössä Pariisissa.

Avustavia sihteerejä: M. Bacle, 
siviili-insinööri; M. Louis Feine. 
arkkitehti; M. Jean Mascart, filos. 
toht., astronoomi Pariisin observa- 
tooriossa; Marquis de Virien, Ulos. 
toht.

Englannin sihteeri: Mr. Oswald 
Mnrray, London.

Italian sihteeri: Tri P. Visani 
Scozzi, Via Cerretani 3. H  Florens.

Shveitsin sihteeri'. M. Th. Flour
noy —  I. Florissan, Geneve.

Rahastonhoitaja: M. Felix Alcan, 
kustantaja, Paris; M. Raifalovich, 
opiston kiijeenvaihtaja-jäsen, virka
mies Venäjän lähetystössä Pariisissa.

Niille arvoisille henkilöille, 
jotka soisivat

Uuden Ajan
menestyvän ja  tahtovat tehdä 
jotakin sen hyväksi, pyydäm
me ilmoittaa, että paras keino 
Uuden Ajan avustamiseksi on 
tilata lehteä muutamia kap
paleita ja  sitten tarjota toi
sille itselleen tarpeettomat 
kappaleet tahi lahj ottaa ne 
varattomille henkilöille.

Uskallamme toivoa, että 
ystäviemme avulla tilaaja- 
määrämme piakkoin on mel
koisesti kasvava. Asiaahar- 
rastavien myötä vaikutuksia  
on Uusi Aika esteettä jatkava 
työtään ihmiskunnan suurten 
elämänkysymysten palveluk
sessa.

Niitä, jotka käsittävät sel
laisen sanomalehden merkityk
sen, jollainen on Uusi Aika, 
keholtamme tekemään jotakin 
lehden hyväksi.

f)o1iisiFaa1{<iutta.
Mitä voi tapahtua naiselle, sen 

sai äskettäin eräs ranskalainen nai
nen hienosta perheestä Wienissä 
kokea. Hän oU kello 11 aikana 
aamupäivällä vuokraamassa asun
toa, ja  meni tässä tarkoituksessa

erääseen taloon, jossa oli ilmoitettu 
olevan vuokrattavia huoneita. Hän 
ei kuitenkaan pitänyt niistä, jonka 
vuoksi hän tahtoi lähteä pois.

Mutta samassa soitettiin ovikel
loa, ja  sisään astui mies, joka tart
tui nuoren naisen niskaan, raahasi 
hänet mukanaan portaita alas ja  
suurella melulla vei hänet poliisi- 
kamariin. Siellä ilmoitti hän ole- 
vansa salapoliisi ja nuori nainen 
sai tietää tulleensa kiinni otetuksi 
„siveellisyyspoliisin“ epäilemänä 
naishenkilönä.

Turhaan ilmoitti hän nimensä ja 
pyysi saada telefoonitse puhutella 
ranskalaista konsulia. Hänet teljet- 
tiin likaiseen koppiin, jossa hänen 
seuralaisenaan oli sangen epäillyt- 
tävä naikkonen. Ja vietettyään 
täällä pari tuntia, vietiin hän lää
kärille, jonka edessä hänen täytyi 
riisuutua tutkimista varten. Lää
käri näyttää heti huomanneen ereh
dyksen olevan käsissä, mutta siitä 
huolimatta vietiin onneton naisparka 
uudelleen ilettävään koppiin ja  sai 
olla siellä kolme tuntia, jonka jä l
keen sama mies, joka oli hänet ot
tanut kiinni vei hänet kotiuduin, 
jossa naisen onnistui puhdistaa it
sensä.

•— Vapaa päivällinen kaikille kan- 
sakonlulapsille annetaan nykyään 
Louvainissa Belgiassa. He saavat 
hyvää voimakasta ruokaa, ja  kansa 
on niin tyytyväinen järjestykseen, 
etteivät ollenkaan enää vastusta sitä.

Teosoofisia kirjeitä.
K iij. Pekka Ervast.

X .

Kuoleman jälkeen.
(Jatk.).

Näin vapahduttuaan kolmesta alim
masta prinsiipistään —  sillä prana- 
kin eetteriruumiin kuollessa palajaa 
yleiselämän suureen lähteeseen, josta 
se hetkeksi oli eristettynä —  henki 
enään on ainoastaan kaman, himo
jen, ja  alemman manaksen ver- 
hooma. Mikä tulee niiden kohta
loksi? Muistakaamme, että haudan
takainen elämä on tarkoitettu olemaan 
lepo ihmishengelle. Mutta lepoa ja  
rauhaa ei ole siellä, missä himot 
riehuvat, vaan siellä, minne niiden 
ääntä ei kuulu. Kumminkaan ei 
ihminen kuoltuaan äkkiä ole pyhäksi 
muuttunut, niinkuin tavallisesti ar
vellaan. Sama hän on aivan kuin 
ennenkin. Sillä poikkeuksella vain, 
että nyt on tosi käsissä. Fariseus 
ei enään kykene peittämään salaisia 
syntejään, ylimielinen ei enään ole 
näkemättä omaa viheliäisyyttään, 
kaikkien päälle tunkevat ne himot 
ja  halut, joita he mielissään tai 
töissään ovat hemmoitelleet, mutta 
voi, niitä ei saatakaan enään tyy
dyttää. Ilman ruumista, ilman vä
likappaletta ihmishenki on siinä 
alastonna oman kurjuutensa kanssa 
—  ja  tuomio kuuluu: nouse ihminen, 
kahleista irtaannu! Hengen täytyy 
levätä, sentähden sen on pääsemi
nen vapaaksi kamasta. Tila, johon 
ihminen täten joutuu kutsutaan 
sanskrit kielellä kamalokaksi (himo
jen valtakunnaksi) ja  sitä vastaa 
tavallaan katoolisen kirkon kiirastuli 
(purgatorium, hades, scheol, tuo
nela).

Kamalokassa himot poltetaan 
pois; ne kuolevat itse, kun niitä ei 
tyydytetä. Arvattavasti tämä tila 
saattaa tuntua monestakin alussa 
helvetiltä; juoppo kärsii Tantaluk- 
sen tuskia, kun mielikuvituksensa 
loihtii esiin iloisia juominkeja, joista 
hän yliluonnollisen voiman pakosta 
temmataan pois; samaten hekumoit
sija ja  irstas. Mutta toiselta puolen 
niiden on helpompi, jotka jo eläes
sään ovat jossakin määrin himois
taan puhdistuneet, sillä he eivät niin 
epätoivoisasti vastusta, kun loput
kin otetaan, ja  ne, jotka kuollessaan 
ovat aivan vapaat intohimoista, viet
tävät »ruusuisten unelmain* tuudit
tamina koko sen ajan, jolloin kama- 
lokan läpitse vaeltavat.

Mutta ei ainoastaan paljaitten 
himojen, vaan kaikkien persoonal
listen ja  suorastaan itsekästen pyy- 
teitten ja  halujen on määrä tajun
nasta haihtua. Ja kamaloka tilan 
pituus vaihtelee yksilöiden mukaan. 
Toiselle se saattaa kestää vuosisa
toja, toiselle vuoden, päivän, tunnin, 
sekunnin, riippuen kunkin luonteesta 
ja  taipumuksista. Mikään ulkonai
nen mahti ei kohtaloja jakele, ne 
pulppuavat esiin kunkin sielun omista 
syvyyksistä. . .

Täten suositetaan
arvoisalle yleisölle Em il Rundm anin Valokuvaamo Aleksanterinkatu 21. (Tallbergin Liikepalatsissa)

Avoinna valokuvausta varten kl. 10— 3. Kulku maksuton Hissillä.
Puhelin 2764.
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Vihdoin on hengen kahleista vain 
alempi manas, kuluneen elämän 
persoonallinen minä-tajunta, jäljellä. 
Eikä siitäkään enään se, mikä oli 
itsekästä, vaan ainoastaan elämän 
kauniit muistot: ne hetket, joina 
ihminen rakasti, auttoi, palveli. 
Poisko nekin riistetään? Ei, ne 
henki vie mokanaan omaan kotiinsa, 
»taivaaseen". Niistä henkemme 
kasvoi —  ei se kiittämätön ole! Se 
sulattaa ne itseensä, ja  niiden lnoja, 
persoonallinen minä, saa maistaa 
taivahan iloja niinkauvan koin hän 
niistä nauttia jaksaa. Nämä taivaal
liset ilot ovat siinä, että ihminen 
uudelleen läpikäy kaikki onnelliset 
hetkensä, niitä muovaillen ja  kehi
tellen: rakastettunsa kuvat häntä 
lempien ympäröivät; mitä hyvää hän 
ei maan päällä aikaansaanut, sen hän 
nyt ajatusten maailmassa toimeen
panee ja  omat ajatuksensa ovat 
hänelle objektiivisesti näkyviä; mitä 
jaloa hän tavoitteli, sen hän tässä 
saavuttaa, mitä kaunista hän ajatteli, 
sen hän tässä toteuttaa. Sillä hän 
on devakhanissa, »jumaloin maassa", 
jossa tahto ja  teko ovat yhtä.

Paljonko ihminen maallisen elä
mänsä aikana on näitä »taivaallisia 
tavaroita* koonnut, joita „ei koi 
eikä ruoste raiskaa" ja  joita „ eivät 
varkaat kaiva eivätkä varasta" 
(Matt. ev. VI: 20), siitä riippuu de- 
vakhanisen olon autuus ja  pitnns. 
Ehkä on ihmisiä, joiden mieli on 
ollut niin kiinni maallisissa, että 
koko heidänpersoonallisuutensa haih
tuu himojen mukana kamalokassa. 
Mutta on niitäkin, jotka elämän 
läpi vaeltavat kuin ilon ja  onnen 
lähettiläät, levittäen ympäristöönsä 
terveyttä ja  rauhaa; heidän sydä
mensä on taivaista kotoisiin ja  heidän 
devakhanillaan on tuskin loppua
kaan. Ja näiden kahden äärimäi- 
syyden välillä pysyttelevät ihmiset 
ylipäänsä.

Mntta olkoon, että paratiisin vuo
det luetaan kymmenittäin, sadottain 
tai tuhansittain — tavallisin määrä 
sanotaan olevan 1,500 — , kerran 
nekin päättyvät. . .  päättyvät kuo
lemaan niinkuin kaikki muukin. 
Ihmismieli väsyy persoonalliseen 
onneenkin. Sillä kaikki onni, jossa 
oma itse on keskustana, olkoon se 
kuinka ylevää, jaloa ja  epäitsekästä 
laatua tahansa, on katoovaista. 
Devakhanin ensi hetkistä lähtien 
sielun nauttima onni puhdistumis
taan puhdistuu, kunnes se kohoaa 
niin yleväksi, ettei persoonallinen 
mielikuvitus enään jaksa seurata 
mukana. Ja silloin persoonallinen 
minätajunta on haitunut ja  yhtynyt 
hengen puhtaasti henkiseen itseta- 
juntaan (korkeampaan minään).

Tämä on ihmishengen juhlallisin 
hetki. Entä korkeammalla kehitys
asteella se on, kuta tajuisempi, 
sitä snurenmoisemmat sen koke
mukset nyt, kun se on itseensä up
poutunut. Menneisyytensä se näkee, 
sen, joka ulottuu läpi aikakausien, 
kautta elämäin, ja  tulevaisuutensa 
se aavistaa, sen tien, jonka se on 
kulkeva kautta vuosituhansien. Kar
man lakeja se tutkii, niittäen sen 
sadon, jonka se elämäin vieriessä 
on kylvänyt; kokemukset muuttuvat 
viisaudeksi ja  taipumuksiksi, jotka 
se leimaa vastaisiin persoonallisiin 
ilmennyksiinsä. Pitkälle kehittynyt 
henki miettii tulevan elämänsä teh
tävää, sommittelee vanhan Karman 
langat ja  tekee lujan päätöksen toi
mia määrättyyn suuntaan. Ja niin 
ilmestyy maailmaan silloin tällöin 
neroja, jotka sitä hämmästyttävät 
syvällisellä viisaudellaan, uusilla 
aatteillaan, lumoovalla taidollaan ja  
ennen kaikkea voittamattomalla tar
mollaan. Tärkeä on hengelle tämä 
olo »muotoja puuttuvassa" devakha
nissa (avupa devakhan), sitä suu
rempi ja  vaikuttavampi sen merki
tys, kuta korkeammalle henki nou
see. Sen kulottua uusi elonhetki 
soi ja  ihmisen on jälleen astuttava 
maailman näyttämölle. Kun Karma 
on sopivat vanhemmat löytänyt —  
henki, jos siihen on kyennyt, en 
itse ollut etsimässä — , astuu henki 
uuteen ruumiiseen uusia vaiheita 
kohti. Devakhanin se miltei unoh
taa ja  uusi persoona, joka luodaan, 
ei tiedä »taivaallisen isänsä" men-

Rippituolissa.
Kirj Conan Jtoyle.

Suomennos Uuteen Aikaan.

(Jatk.).

„  Rohkeatta, rakas sisar” , sanoi 
isä Garda, »mitä, on sinulla vielä 
sydäm ellä»?"

»Mikä minnlla vielä on sydämel- 
läni, on pahinta kaikesta", sanoi hän.

»M atta kenties ei se ole niinkään 
pahaa", sanoi rippi-isä rauhoittaen; 
„9l& pelkää, luota täydellisesti mi
nuun, sisar*.

»Mutta abbedissa empi vielä ja  kun 
hän viimein alkoi puhua, tapahtui se 
niin hiljaisella äänellä, että käsi toi
sella puolella ristikkoa asettui rippi- 
isän eteen, jotta hän paremmin voisi 
kuulla mitä sanottiin.

»Kunnianarvoisa isä", sanoi hän.

neitä kohtaloja, mutta ottaa pääl- 
ensä vanhain Karman, kärsii niit

ten synneistä, iloitsee niitten hyvistä 
teoista, pnnoo itse uusia lankoja, 
rakastaa ja  kokee. . .

Sellainen on pääpiirteissä jokaisen 
ihmisen kohtalo kuoleman jälkeen. 
Jospa tieto siitä voisi levitä mata- 
impaankin majaan, köyhimpäänkin 
totiin, että poistuisi ikipäiviksi kuo

leman pelko ja  helvetin kauhu, että 
lapsen mieli tulisi vanhaan ja  nuo
reen, rajaton luottamus Jumalaan, 
jonka tahto on kaikkien pelastus. 
Ja jospa se tieto herättäisi jokaisen 
ymmärtämään, että ihmiskunnan pe
lastus on hänen hartioillaan, että 
pieninkin voitto hiljaisuudessa on 
samalla voitto sille jumaluuden Hen
gelle, joka kaikissa on yhteiuen. 
Ja jospa se ennen kaikkea herät
täisi jokaisen tajuamaan, etteivät 
mitkään rukoukset, ei mikään usko 
toisen armoon auta ihmistä eteenpäin 
pelastuksen tiellä, vaan ainoastaan 
hänen omat persoonalliset ponnis
tuksensa . . .

Vielä voin mainita sinulle muuta
man poikkeustapauksen, jolloin ih
misen kokemukset haudan toisella 
puolen alussa käyvät hieman toi
seen suuntaan kuin yllä olen ker
tonut. Tämä tapaus on äkkinäinen 
kuolema, semminkin itsemurha. Ta
vallisesti ihminen ei kuoltuaan tiedä, 
mitä maan päällä tapahtuu —  eikä 
missään tapauksessa niin pian kuin 
hän on devakhaniin astunut — , 
mutta äkillisessä kuolemassa on fyy- 
sillinen ruumis ainoa, jonka henki 
kadottaa. Elon voima ei vielä ole 
kuivanut, ja  niin muodoin ihminen 
huomaa olevansa täydessä jokapäi
väisessä tajunnassaan eteerisessä 
haahmossaan, nähden sekä fyysilli- 
sen maailman että sen, joka häntä ym
päröi kamalokan alimmalla asteella. 
Ainoastaan jos äkillinen kuolema ei 
ollut hänen Karmansa tai jos itse
murha tapahtui ylevistä vaikutti
mista, vaipuu hän pian tajuttomuu
teen ja  herää vasta kamalokassa, 
kun' fyysillisen elämänsä luonnolli
nen aika on loppuun kulunut; mutta 
muussa tapauksessa tuo onneton on 
hereillään, luulee vielä elävänsä ja  
läpikäy ehtimiseen mielikuvitukses
saan kaikki ne kauhut, kaikki ne 
epätoivon ja  pelon tnskat, jotka 
kävivät itsemurhan tai mestauksen 
edellä. Suuresti pettyvät ne, jotka 
myrkyn tai luodin avulla luulevat 
»pääsevänsä kaikesta", ja törkeää 
julmuutta harjoitetaan niissä yhteis
kunnissa, joissa vielä kuoleman tuo
miota käytetään rangaistuksena. 
Sitäpaitsi mestaus ei poista mur
haajaa maailmasta. Häneltä on 
vain riistetty näkyväinen ruumis, 
mutta hänellä on näkymättömänä 
suurempi tilaisuus vaikuttaa alenta
vasti muiden ajatus- ja  tnnne-elä- 
mään.

Vaan jotten kirjettäni lopettaisi 
näin surullisilla kuvauksilla, tahdon 
vielä vastata erääseen väitteeseen, 
joka tunteen kannalta on tehty 
reinkarnatsioonia vastaan. »Kun 
ihminen näin maattaa muotoa, on 
huomenna toinen kuin tänään, ja  
tänään toinen kuin eilen, kuinka 
käy kaikkien hellien suhteitten? 
Ovatko ihmissydämen pyhimmät ja  
jaloimmat tunteet noin katoovaisia? " 
Tähän vastaan: rakkaus on ikui
nen. Hakkaus asuu hengessä, se 
ei kuole, kun muoto kuolee. Jos 
se muotoon on ollut kohdistuneena, 
on se kuolemansa ansainnut. Mntta 
mikäli se todellinen on, sikäli se 
elää. Olet äiti ja  rakastat lastasi. 
Lapsesi kasvaa, vanhentua. Rakka
utesi muoto vaihtelee, henki on 
sama. Ja miksi sinua pelottaisi se 
ajatus, että ensi elämässäsi olet ehkä 
itse lapsesi lapsi? Roolit ovat vaih
taneet, rakkaus on sama. Se rak
kaus on ikuinen, joka henkiä yh
distää. Sen voima vetää henget 
toistensa lno. Reinkaraatsiooni ei 
erota, se yhdistää. Uudelleen ja  
yhä uudelleen te, jotka lemmen si
teillä olette toiminne sidotut, saatte 
käsi kädessä knlkea elämän läpi. 
Yhä enemmän opitte toisianne tun
temaan, yhä syvemmäksi kasvaa 
rakkautenne, yhä hurmaavammaksi 
se onni, jonka toistenne silmästä 
löydätte. Ja juuri se, että alitui-

kuvana&n, koko viikon vaivannut sen 
miehen muisto, jota  minä, kunnian
arvoisa isä, rakastin monta vuotta, 
ennenkuin otin hunnun.

»Sisar", sanoi jesuiitti, »ajatuksi
amme emme aina voi voittaa. Kun 
ne ovat sitä laatua, että omatuntomme 
tuomitsee niitä, tulee meidän katua 
niitä ja  koittaa haihduttaa ne".

»Niin kyllä, mutta siinäpä minun 
syntini jum i onkin, isä. Ajatukset 
ovat käyneet minulle niin rakkaiksi, 
etten edes toivo voivani karkoittaa 
niitä. Ollessani yksinään kopissani, 
taistelin epätoivoisesti omaa heik
kouttani vastaan; mutta jo  ensimäi- 
set sanat huuliltanne. . . "

»Minun huuliltako?"
»Niin, teidän äänenne, kunnian 

arvoisa isä, sai minut muistelemaan 
sitä, mitä jo  aikoja sitten luulin unoh
taneesi. Pinninkin väre äänessänne 
loihti esiin Pedron muiston".

Rippi-isä mahtoi hämmästyä moista 
suulautta, joka sai lipittävän mainit
semaan ajattelemattomasta rakastet
tunsa nimen. Abbedissa kuuli, että

seen muotoa muntatte, juuri se yllä
pitää rakkautenne voiman, vetää 
uusia pnolia esille ja  kasvattaa mie
lessänne kyvyn mattaa muotoa 
hengestä.

Mietelmiä.
Viimeinen ja  paras hedelmä mikä 

lämpimässä sielussa kypsyy, on lem
peys kovuutta vastaan, suvaitsevai
suus suvaitsemattomuutta, lämpö it
sekkyyttä ja  ihmisystävällisyys ih- 
misvihollisuutta vastaan.

Jean Paid.
*

Ulkomaailma on kadottanut arvon
sa, kun sydän on voitettu ikuiselle 
maailmalle. F . Lobstein.

*

Levitä valoa ja  pimeys on itses
tään haihtuva. Erasmus.

*

»Rakastaa paljon" on itse asiassa 
sama kuin unohtaa itsensä. Kun it
seään ajattelee, voipi kyllä rakastaa, 
mutta ei paljon, ja  samassa määrin 
kuin itseään enemmän muistaa, sa
massa määrin rakastaa vähemmin.

S. Kierkegaard.
e

Parempi on elää päivä hyveellisenä 
ja  viisaana kuin sata vuotta paheissa 
ja  irstaisuudassa. Buddha.

*

Joka syntiä tekee, hän on synnin 
orja. Jeesus.

»Jälleen syntyminen" in 
elämä kuoleman 

jälkeen.
Tässä lehdessä viime aikoma on 

puhuttu »teosoofisten" periaatteiden 
makaan ihmisen jälleen syntymi
sestä kuoleman jälkeen, eli uudes
taan maailmaan ilmestymisestä uu
dessa ruumiissa. Eu tahdokkaan 
väittää, ett’ei tällä opilla olisi pe
rusteita varsinkin kaukaisessa mui
naisuudessa, vanhojen itämaalaisten 
kansojen uskontokäsitteissä, jopa n. 
k. Seemiläisten heimojenkin yksi- 
jumaluus-opissa. Mutta siinä muo
dossaan kun ihmishengen kuolemat- 
tomuuskäsitteitä nyt »teosoofit" esit
tävät, eivät luullakseni nuo uskon- 
toperusteet pidä paikkaansa järkäh
tämättömän luonnonlainkaan tuo
mion alle asetettuina. —  Että ih
mishenki monien ajanjaksojen pe
rästä voisi maailmassa uudestaan 
mumistua, kun hänen yksilöllinen 
mamiinsa ja  sukunsa on kuollut, 
on paitsi sitä jo  terveelle jäjjellen- 
kin kovin vaikea käsittää. Tämän 
mielipiteen lienee jäUeen-syntymis- 
opista myöskin hyljännyt paimento
laisena ollessaan Israelin kansa. Sen 
käsityksen saa jo  niistä Jumalan 
kymmenistä käskyistä joista eräät 
lauseet kuuluu: „ Sinun pitää kun
nioittaman isääs ja  äitiäs että me- 
nestyiset ja  kau’an eläisit maaMa, 
jonka Herra sinun Jumalas antaa 
sinuUeu — -------- „ja  minä etsis
kelen isäin pahat teot lasten päätie 
kolmanteen ja  neljänteen polveen 
jotka minua vihaavat“ j .  n. e. Siis 
kuoleman jälkeen omassa suvussaan 
henkensä maan päälle jättäminen oli 
muinais Seemiläisillä heimoilla to
dellakin pyhä asia. Tämä jälleen
syntymisoppi se luullakseni on taan
nut näihin päiviin saakka Israeli
laisten jälkeläistenkin elämän, että 
he vainojen ja  vastuksien keskellä, 
»pakanoiden" seassa, ovat »lisään
tyneet ja  menestyneet". Tämänkin 
jälleen syntymis-opin mukaan voim
me hyvällä omalla tunnolla tunnus
taa ihmisen Jumalallista alkuperää 
ja  että hänessä on kipinä sitä ka-

Nyt nousi hän rippituolista ja  ai
koi lihteä pois, kun äänekäs läähä
tys, melkein huuto kuului aivan hä
nen vieressään. Hän tirkisti ristikon 
läpi ja  hätkähti pelosta sitä näkyä, 
mikä häntä kohtasi. Kasvoissa mitkä 
hän näki edessään oli kammottava, 
suonevedontapainen ilme, silmissä 
hehkui tulinen kaipuu ja  niissä oli 
niin selvästi luettavana ääretön epä
toivo, että kolmenkymmenen vuoden 
salaiset surut näyttivät sisältyvän tä
hän ainoaan katseeseen.

»Ju lia!" huusi hän.
Ja hän kumartui ristikkoa vastaan, 

käsi sydämellä ja  alespainunein sil
min. Kalpeana ja  valkopukuisena 
seisoi hän siinä kuihtuneen liljan ta
valla.

»Sinä se siis olet, P edro", lausui 
hän viimein. »M e emme saa pu
hella —  se on syntistä".

»Minun velvollisuuteni pappina ja 
rippi-isänä on täytetty", sanoi hän. 
»Suo minulle taivaan laupiuden täh
den sananen. Emme koskaan enään 
tule kohtaamaan toisiamme elämässä,

»me, jotka käymme pyhin domini
kaanimunkkikaan an puvussa, olemme 
luvanneet olla ajattelematta tämän 
maailman asioita. Ja kumminkin on 
minua, tämän pyhän paikan abbe
dissaa, jota  kaikki sisaret pitävät esi-

hänen kirjansa putosi permannolle, 
mutta hän ei kumartunut ottamaan 
sitä ylös. Lyhyt hiljaisuus seurasi, 
jonka jälkeen isä Garcia määräsi hä
nelle katumustyön ja  antoi hänelle 
synninpäästön.

me kaksi".
Hän polvistui, joten hänen kalpeat, 

puhtaat kasvonsa tulivat niiden lei- 
muvain silmäin tasalle, jotka hehkui
vat ristikon takaa.

»Minä en tuntenut sinua, Pedro.

toomatointa henkeä. Matta hyljä- 
tessään Jumalallisen luonnon lait ja  
kääntyessään »om ille" teilleen, saat
taa ihminen karkoittaa pois itses
tään tämän hengen ja  persoonalli
sessa olomuodossaan kadota pois 
maan päältä kokonaan. Sempätäh- 
den Juutalaisten katsantokanta näyt
tää Olleenkin mielen hartaudella avio
elämän kautta täyttää tätä luonnon 
saarta katsomusta, »lisääntyä ja  
täyttää maata." Juudan kansan us
kovaiset näkyvät pitäneen silloin 
vielä itsensä maan päällä eläjinä 
kuolemankin jälkeen, kuin vaan luu
livat jälkeensä jäävän yhdenkään 
savun jäsenen »täyttämään maata". 
Sempätähden profeetat puhuessaan 
hurskaista miehistä, vertaavat heitä 
versovaan, hedelmällisen puuhun, 
jonka siemenet eivät koskaan huku.
—  Israelilaisten tarkoitus oli siis 
hurskaalla, siveällä ja  puhtaalla elä
mällään taata sukunsa säilyttämistä 
maan päällä kansojen joukossa, ja  
niin ollen tunnustaa Jehovan kor
keinta maailman lakia. Me näemme 
tähän ilmiöön todistuksia Raama
tusta hyvin monissa muodoissa. 
Sempätähden Israelilaisista vaimoista 
katsottiin onnettomimmaksi se, jolla 
ei ollut lapsia. Hurskas Israelilainen 
mies ja  vaimo näkivät selvästi oman 
vastuunalaisuutensa tulevissa suku
polvissa. —  He uskoivat vielä elä
vänsä omassa suvussaan maanpäällä, 
vaikka heidän yksilöllinen ruumiinsa 
oli kuollut.

Tätä ihmisen suvussaan elämistä 
tutkiessa, voipi epäiliä etsiä vielä 
jotakin selvempää käsitettä kuiten
kaan löytämättä parempaa tietä 
luonnonvaltakunnan ja  Jumalan la
kien täyttämiselle. Mikä oppi taas 
paremmin voisi vakauttaa ihmiskun
nan vaurastumista ja  pysyväisyyttä 
maan päällä, ell’ei juuri tämä su
vussaan jälleensyntymisoppi?— Eikö 
jnuri näinä uskonnon ja  yleisen mo
raalin mädännäisyyden aikoina ih
miskunta kipeimmin kaipaa tätä 
oppia —  ainakin uskonnon pää- 
tukena? Me tiedämme että meidän 
sivistyksemme on jo  niin pilaantu
nutta laatua, että kansakuntien 
hienoimmissa kerroksissa ei ainoas
taan harjoiteta sikiöiden surmaa
mista, vaan koetetaan keinotekoi
sesti ehkäistä ihmisen sikiämistä.
-  Työväestö, alhaisemmat kansan 

kerrokset taloudellisessa ahdinkoti
lassaan suorastaan pakoitetaan vi
haamaan luonnonmääräämää sikiä- 
misvaistoa. — Kuinka useasti saam- 
mekaan sanomalehdiltä nähdä, että 
täällä Suomen pääkaupungissa Hel
singissäkin ovat enimmän hyljek
sittyjä juuri ne työmiesperheet joilla 
on paljo lapsia. — Sanomattakin 
lienee ajattelevalle selvää, mihin 
tämmöiset sivistysmuodot vihdoin 
kansakunnan vie, jos  ne saavat rau
hassa pitemmältä jatkua. —  Maa
ilman sivistyneimmästä kansasta, 
ranskalaisista, jo  puhutaan, että 
tässä kansassa sikiämisehkäisemis- 
järjestelmän kautta on vuotuinen 
kuoleman prosentti korkeammalla 
syntymis-prosenttia. —  Tämä ilmiö 
merkitsee, että korkeimman velvolli
suutensa hyljättyä on tämä kansa 
ennen pitkää kokonaan kuolemaan 
tuomitta.

Itsensä ja  sukunsa säilyttämis- 
vaiston itsekkäisyytensä kautta, 
ovat nykyiset sivistyskansat syr
jäyttäneet väärälle tolalle. Itsensä 
ja  sukunsa säilyttämisvaisto on to
sin tavallaan synnyttänyt nykyisen 
kapitalistisen talonsjäijestelmän. 
Korkeilla arvoilla ja  rikkauksilla 
varustetut suvut ovat anastaneet 
itselleen kaikki satojen, toisten ih
misten työn tulokset. Mutta onko 
heille ollut hyötyä siihen nähden 
»mammonasta" että suku olisi säi
lynyt maan päällä? Ei, päinvas
toin rikkaat snvnt ovat turmeltu
neet niihin määrin, että sanomaleh- 
dillä näemme uutisia, joissa kerro
taan, että sen ja  sen suvun viimei
nen edustaja on nyt kuollut. —  
Jumalan sinnans lisääntymiseen näh
den niin ollen neljännessä tai vii
dennessä polvessa on lakannut mo
nessa korkeassa savussa. —  Siis 
heidät on lnonto hyljännyt ylelli
syytensä takia.

Toinen samaan suuntaan käypä

Sinä olet niin muuttunut. Ainoas
taan ääni on sama".

»Enkä minäkään tuntenut sinua —  
en ennenkuin mainitsit nimeni. En 
myöskään tietänyt, että olit ottanut 
hunnun".

Sisar Monika huokasi raskaasti.
»Olisinko toisin voinut tehdä?" sa

noi hän. »Mitä oli elämäni sen jä l
keen kun olit minut heittänyt?"

Kuumeentapaisesti, läähättävästä hen
gitti jesuiitti ristikon takana.

»Kun minä olin heittänyt sinut! 
Ei, sano mieluummin, kun sinä käs
kit minun menemään!" sanoi hän.

»Pedro, sinä tiedät varsin hyvin, 
että hylkäsit m inut!"

Vilkkaat, tummat kasvot kävivät 
rauhallisemman näköisiksi; niissä nä
kyi päättäväisyyttä, ikäänkuin mie
hessä, joka aikoo sotia kummituksia 
vastaan.

»Kuule minua, Julia", alkoi hän. 
»Plagalla" näin sinut viimeksi. Meillä 
oli ainoastaan minuutin verran aikaa; 
sillä sinun ja  minun suku olivat eri
puraisuudessa. Sen verran vaan en
nätin sanoa, että jos sinä panisit lam
pun ikkunallesi illalla, olisi se mi
nulle merkkinä, että tahtoisit minun 
pysymään rakkaudelleni uskollisena. 
Mutta ellet tekisi sitä, olisi se merk
kinä minulle ainaiseksi katooni aan nä

ilmiö on nykyisessä kapitalistisessa 
yhteiskunnassa se, että ylölliseen 
työnoijauteen kiinnitetyt köyhtlistä- 
luokat myrkyllisessä tehdasilmassa 
surmataan sukupuuttoon ennen luon
non määräämää aikaa. —  Millä ta
valla on siis nykyisen yhteiskunnan 
etsittävä siunausta, että yksilö voisi 
toivorikkaana katsoa tulevaisuuteen 
ja  olla vakuutettu siitä, että hän 
vielä elää ja  menestyy neljännessä- 
kin sukupolvessa? Tätä ihannetilaa 
ei todellakaan saavuteta, ell’ei ny
kyinen kapitalixtiyhteiskunta etsi 
turvaa Äidiltään, siltä luonnolta 
jonka se on hyljännyt. — Tuotanto
järjestelmään nähden täytyy kun 
täytyykin mennä sille »sosialisti
selle" kannalle, ett’ei kellään olisi 
omaisuutta liljaksi vähän eikä Ui
jaksi paljon, siitä huolimatta kenen
kään olematta orjia. Näin ollen kun 
juoppouden ja  muun yleUisen, paljon 
maksavan elämän myrkytysjärjes- 
telmät lakkaavat, eivät ihmiset tar
vitse surmata sikiöitään, ja  siitä 
huoUmatta on niille tilaa maail
massa. LuuUakseni semmoinen kan
sakunta, joka näin palaantuu ny
kyisen sivistyksen pilaamasta ilman
alasta »luonnon helmaan" ovat yk
silöt semmoisessa kansassa kun ver
sovat, hedelmälliset puut, joiden 
yksilöUinen runko aikansa eletty- 
ään tosin kuolee, mutta hänen hen
kensä siemenien kautta jää elämään 
maan päälle. Jumalan siunaus voi
makkaiden, terveälyisten kansalais
ten muodossa ilmestyy siinä yksi
lössä neljännessä ja  viidennessä 
polvessa.

L. P. K.

Sosialistiini? f<ui?fa 
Italiassa.

Eräs italialainen sanomalehtimies 
Alfonso Rossi monarkistisen »Adriati- 
con" johtaja Venetsiassa on hiljak
koin pannut toimeen tutkimuksen 
talonpoikien oloista Mantuassa, missä 
palkkaliike on puhjennut. Tällä paik
kakunnalla samoin kuin läheisessä 
Emiliassa on kauan harjoitettu sosia
listista kiihoitusta ja  niihin, jotka 
käyvät näillä seuduilla, tekevät ne 
heränneen kulttuurielämän vaikutuk
sen. Matkustaja tuntee ikäänkuin 
uutta ilmaa hengittävänsä. Muuta
missa kunnissa ovat sosialistit jo  ot
taneet ohjat käsiinsä, toisissa on heitä 
myöskin paljon ja  heidän toimeliai
suutensa osoittautuu suurimmaksi 
osaksi taloudellisissa organisatsioo- 
neissa, jotka ovat saavuttaneet suuren 
merkityksen. »Adriaticon" toimittaja 
ei ole voinut salata itseltään tätä. 
Mainittakoon tässä muutamia yksityis- 
seikkoja hänen hauskasta kertomuk
sestaan.

Suzzarassa (Gonzagan vaalipiiri, 
jonka edustaja parlamentissa on Enrico 
Ferri) on virallinen hallinto jo  kauan 
ollut sosialistien käsissä. Hallinnon 
johto maltillisilta sosialistien käsiin 
on käynyt »mullistuksitta" ja  lopet
tanut maata hävittävät mieskohtaiset 
riidat. Vastustuspuolue oli alinomaa 
pahoittanut edellisen hallinnon paran
nuksiin, joten Suzzara 20 vuodessa 
on täydelleen muuttunut. N yt on siinä 
m. m. komea raatihuone, piirikunnan 
suurenmoisin sairashuone sekä paljon 
uusia taloja ja  maUikeuluja.

Teollisuuskin on kukoistustilassa. 
Yleinen sivistyskanta on varsin korkea 
ammattikoulujen ansiosta, joissa pide
tään kursseja kemiassa, fysiikassa, 
koneopissa ja  maanviljelyksessä.

Perustuslaillinen vähemmistö äänes
tää melkein aina sosialistisen enem
mistön mukana. Vaalit tapahtuvat 
hyvässä järjestyksessä ja  rauhallisesti. 
Yksi sosialistien aikana tavaksi tullut 
uutuus on, että teaatteria avattaessa 
saa maistraatti 200 liralla yhtä monta 
pääsylippua, jotka jaetaan talonpojille 
ja  köyhille. Maksuttomia ruoka-an
noksia varten kouluissa on määrätty 
pieni perhevero. Suzzarassa ottavat 
kaikki osaa kunnan toimiin; 75 proc. 
vaalimiehistä äänestää.

Gonzagassa oli sosialistisen puolueen

kyvistäsi. Sinä et asettanut lamppua 
määrätylle paikalle".

»Asetin kylläkin, Pedro".
»Sinun ikkunasi oli kolmannessa 

kerroksessa".
»E i, se oli ensimäisessä kerrok

sessa. Kuka sanoi sinulle, että se 
oli kolmannessa?"

»Alfonso serkkusi. —  Ainoa ystä
väni suvussasi".

»Alfons serkku oli yksi ihailijoi
tani, joka oli saanut rukkaset".

Nuo laihat kädet kohosivat tai
vasta kohti selvän sammumattoman 
vihan liikkeellä.

»Hiljaan, Pedro, hiljaan!" kuiskasi 
hän.

»Enhän minä sanonut mitään!"
»Anna hänelle anteeksi".
»En, en voi koskaan antaa hänelle 

anteeksi, en koskaan, en koskaan!"
»Sinä et siis tahtonut antaa mi

nulle anteeksi?"
»Minä sitouduin veljeskuntaan toi

vossa, että pian saisin kuolla".
»Etkä koskaan sittemmin unohta

nut minua?"
»Jumala armailtakaan syntejäni — 

en voinut".
»O i, kuinka iloitsen siitä, ettet voi

nut unhoittaa minua. Ah Pedro, minä 
näen sinun käsirankkasi, jotka kerto
vat niin paljosta kärsimyksistä. Mi

ensimäisenä työnä muodostaa »ravinto
ja  työväenyhdistys talonpoikia varten". 
Yhdistykseen kuuluu kolmatta sataa 
henkeä ja  sen osakkeet nousevat 6 
— 18 liräan. Toisissa, samantapaisissa 
yhdistyksissä ilmenee myöskin suuri 
elinvoima. Eräs innokkaimpia asian 
järjestäjiä on muuan entinen ratsu- 
pyssyri, joka kertoo olleensa läsnä 
niin monessa sosialistiriitajutussa, että 
hän viimein muuttui sosialistiksi.

Hyvinkään lakko.
Yhäti vielä jatkuu lakkoa. Työ

väki on näihin asti kunnollisesti kes
tänyt taisteluaan. Työväestön voi
tosta ei tiedettäne varmempaa, vaan 
silti on tämä lakko suuresta arvosta 
työväen asian edistymiselle ja  roh
kaisee se koko Suomen työväestöä 
taistelemaan rohkeasti oikeuksiensa 
puolesta.

Tehtaan entinen työväestö siirtyy 
vähitellen pois paikkakunnalta. Eräs 
lehti tietää kertoa m. m. seuraavaa:

»Viim eksi sieltä saamiemme tieto
jen mukaan on siellä jo  likemmäksi 
BO kutomatuolia käynnissä; ennen 
lakkoa sadan vaiheilla. Tehdas ei 
voi entisiä tilauksiaan säännöllisesti 
suorittaa, eikä liioin uusia ottaa, mutta 
ei sittenkään ole vielä ilmoittanut so
vittelua haluavansa. Yksityisesti mo
nellekin on tarjottu työväen vaatimia 
palkkoja, mutta ei silloin kun sattuu 
useampia yhtä aikaa saapuville. Tam
pereelta on viime päivinä onnistuttu 
värväämään muutamia kutojattaria 
rikkureiksi, Nyt on paikkakunnalla 
»lakkolaisten ravintolassa" jälellä 
enään vain 2 0 — 30 vaiheille ja  täällä 
Helsingissä jotakuinkin sama määrä. 
Joka päivä matkustaa lakkolaisia, 
joko toisiin tehtaisiin tai uusille työ
aloille, niin että kuukauden kuluttua 
tuskin on montakaan enää jälellä. 
Tehdas tulee näin ollen jäämään koko 
pitkäksi aikaa tottumattoman työväes
tön haltuun ja kulunee siihen use
ampia vuosia ennen kuin tehdas saa
vuttaa entisen maineensa. Siksipä 
siellä on toistaiseksi rauvennut siellä 
hankkeissa oleva puuvillatehtaan ra
kentaminen ja  paras ehkä lieneekin, 
kun eivät työväestönsä kanssa tule 
sen paremmin toim een".

Kummastella täytyy sitä kovaa 
itsepintaisuutta, jota  tehdas osoittaa 
työ väestöään kohtaan.

Eipä luulisi tästä olevan hyötyä 
liikkeelle. Työväestö päinvastoin saa 
tämän kautta asiansa enempi tunne
tuksi, joten on nyt luultavaa, että 
yleisö kannattaa lakkolaisia avuillaan 
mikäli mahdollista.

Vapaaehtoisia lahjoja otetaan vas
taan »Uuden Ajan" konttorissa kl. 
12— 2 ja  6— 8,

Lähimäistään rakastava yleisö!
»Tehkää jotakin yhdelle näistä vä

himmistä siskoistanne ja  veljistänne!"
V . K.

Vapautettuja vai)Reja.
Hyvinkäällä vangittiin ja  passitet

tiin läänin vankilaan pari viikkoa sitte 
kaksi lakkolais-neitiä Maria Lin ja 
Mandi Grönroos. Edellinen muka 
syyllisenä jostakin taskuvarkaudesta 
ja  jälkimäinen siitä että olisi heitel
lyt syövyttävää happoa asemalla ohi
kulkevien päälle.

N yt on neiti Maria Lin vapautettu 
ilman lähempää tutkimusta.

Samoin on neiti Mandi Grönroos 
päässyt vapaalle jalalle ja  kummal
lista —  —  — hapon päälle heittele
minen joka oli alkujaan syynä van
gitsemiseen oli muuttunut »kirjatto- 
m uudeksi", jonka nojalla vangitsemi
nen pantiin täytäntöön.

Neiti Grönroos kuuluu kirjoille 
Hausjärvelle, joten hän ollessaan Hy
vinkäällä oli 1/ä kilometriä ulkopuo
lella »luvattua maataan".

nun onnettomuuteni on tuottanut siu
nausta minulle. Minä tein rakastet
tuni onnettomaksi, mutta loin sen si
jasta pyhimyksen, marttyyrin".

Mutta jesuiitti oli painanut päässä 
ales; hänen laihat hartiansa ja  raskas 
ruumiinsa vapisivat sisällisestä liiku
tuksesta ja  sieluntaistelusta.

»Entä meidän elämämme?" mutisi 
hän itsekseen. »Mitä olemme me toi
mittaneet hukkaantuneella elämäl
lämme?"

St. Dominikanusluostarin sisaret 
puhuvat vielä tänään isä Garcian vii
meisestä saarnasta heille —  saar
nasta, joka puhui elämän kauheista 
hairahduksista, äärettömistä suruista 
ja  hävitetystä elämänonnesta.

Ja hän pyysi heitä rukoilemaan 
hänen kanssaan, että onnettoman mie
hen ja  palavasti rakastavan naisen 
uppiniskaisuus taivaan koettelemuksia 
vastaan tulisi sovitetuksi ja  että hei
dän sielunsa ja  sydämensä vahvis
tuisi uskossa luomisen herraan.
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Palo- ja Henkivakuutus Osakeyhtiö

■ = =  SK ÄN E ZE— - ■
myöntää haivimpiin vakuutusmaksuihin palo- ja  henkivakuutuksia

kautta q  p Carlander, Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Banta 18. Telefooni Nro 345.

Björkbodan Tehdas Osakeyhtiö
(Kellokosken Tehdas).

Valmistaa: rakem rastakeita, kirveitä, m eijeriastioita y . m. 
Valim o , ja  N ikkelöim islaitos.

V a U con ttori: Helsinki, Länsi Banta 18. Telefooni 345.

K A .  N  S  A .  I N  V Ä L I N E N
T a p a t  u r m a v a S c m u t u a  O a a l c a y h t i o  TV i a n i a a a . -

Ainoastaan SmJk IS : 76 pm  vuotuista vakuutusmaksua vastaan m yön
netään 10,000 markan vakuutus kestävästä invaliditeetista ja  yhtä suuri ohi
menevästä inval i diteetista sekä 5 markan päivänkorvausvakuufcus, vaaraluokka 0 
kun vakuutus pidetään voim assa 10 vuotta.

Lähempiä tietoja antaa C . F .  C a r la n d e r ,  Pää-asiamies
Helsinki, Länsi Banta 18. Tel. 345.

_ . —  —  Henkivakuutusyhtiö — —

„ T H E  M U T U A L  L IF E "
Vararahastot Smk 1,564,000,800. Perusi v. 1843.

Maailman suurin ja rikkain yhtiö! Edulliset vakuutussovitukset! Vapaamieliset ehdot! 
Kumoamattomat vakuutuskirjat! Suuri voittojako.

„THE MUTUAL LIFE“  jakaa koko voiton vakuutetuille, sillä osakkeenom istajia e i ole. Uusia vakuutuksia v . 1899 
Smk. 877,000,000. Suuria takaisinostoarvoja, jotka merkitään vakuutuskirjoihin, ja  saavuttamattomien voittojen  vuoksi 
« n  vakuuttaminen .T h e  Mutual L ife ’ssäa ennemmin edullista rahojen sijoittam ista kuin rahamenoa.

Pyytäkää näyttökaavoja.
Vakuuttakaa henkenne THE MUTUAL LIFE’ssä

Helsingissä, Aleksanterinkatu 48.

A l e x .  F .  L i n d b e r g .  P S i M i u s i M .

Helsingin

Puuscpöntyöntekijäin Ciike
T. Johansson & C:o.

Tel. 26 41. B u levard in k atu  7 . M etsästäjS n katu  2 . A n n an katu  25 . Tel. 26 00.

ottaa vastaan tilauksia kaikissa puusepän- sorvarin- ja  verhoilijan ammattiin knnlnvissa töissä. 
H U O M .! T y ö n  k estä v y yd estä  kahden  vu oden  tak au s.

§0 tT  Arvoisia huu
toasi- ja i)eljäi)i)es- 
vuodet) tilaajiamme 
Kcf>oitamme jyvissä 
ajoit) uudistamaa!) ti- 
Tauksensa ettei kes
keytystä lehdet) lä
hettämisessä tapah
tuisi.

Runous ja Moraali.
K iij. Ghr. Collin.

Suomennos U:lle A:lle.

Taiteen ei tule moraliseerata, — 
niin arvelevat useimmat. Minä us
kon, että tulemme totuutta lähem- 
mälle, jos sanomme: sääntönä ol
koon, ettei kenenkään, ellei hän ole 
taiteilija, tule moraliseerata (poik
keuksien joukossa on kuitenkin pieni 
konkka, johon itsekin saatan taker
tua). Suuret runoilijat ovat milt’ei 
aina olleet siveellisten elämänlakien 
julistajia. Kaikenlainen taide on 
pnhjennut siitä tai tästä siveellisestä 
innostuksesta (joskin asein yksipuo
lisesta ja  epätäydellisestä) elämän
iloon ja  ihmisarvoon, pidättymiseen 
ja  itsensä hillitsemiseen (kreikkalai
nen taide), vapauteen, yhdenvertai
suuteen ja  veljeyteen (Byron, Shel- 
ley, Wergeland ja  n. e.). Mutta 
realistinen ja  psykologinen ihmisen- 
kuvaaminen, joka on yksi tämän 
vuosisadan suurimpia valloituksia 
taiteen alalla, —  pyytää minun mie
lestäni olla käänteen tekevä juuri 
mordliseeraavana taiteena. Sen 
luonne on julistaa moraalia. Sillä 
moraali ei ole muuta kuin laki elä
män terveydelle ja  kasvamiselle, ih
misen sisäisten voimain sopusuhtai
selle kehittymiselle. Ne realistiset 
runoilijat, jotka antavat todellisen 
kovan elämästä, julistavat siveyttä 
yhtäläiseen kuin elämä itse, konkre- 
tisten esimerkkien kautta. Elämä 
on se suuri ja  ankara siveyssaar- 
naaja, joka on opettanut meille 
ainoan elämänohjeen ja  takonut mei
hin ainoan moraalin, jonka omaamme. 
Mutta elämä on käyttänyt paljon 
aikaa. Ja me olemme kiirehtäneet. 
Sen saarnat ovat liian pitkät mei
dän lyhyelle elämällemme. Ja se 
tekee eleitä niin voimakkaita, että 
se samalla paiskaa meidät kumoon. 
Se käyttää eläviä ja  havainnollisia 
kuvia, se on tosi. Mutta nao kuvat 
olemme me itse, ja  ottaapa usein 
kipeästi olla elämänlakien knvaseli- 
tyksinä ja  knvakielenä. Sentähden 
tahtoi taiteellinen ihmisenknvaami- 
nen olla yksi ihmiskunnan suurimpia 
ja älykkäimpiä keksintöjä, —  jo s  ei 
sekin, kuten niin moni mun seikka, 
ole pikemmin löydetty kuin keksitty. 
Se runoilija, joka todella on selvä- 
näköinen, esittää elämän siveyssaar- 
noja lyhennetyissä jayksinkertaisissa 
muodoissa, jotka vastaavat meidän 
puutteellista käsityskykyämme. Hän
kin käyttää inhimillistä kuvakirjoi
tusta. Hän saa elämän itsensä 
puhumaan, kuten sanotaan. Mutta 
hän ei kokeile kuitenkaan ihmisten 
kanssa, jotka ovat lihaa ja  verta, 
vaan ainoastaan kuviteltujen ihmis
ten kanssa. Ennen kaikkea on ru
n oilla  lyhyt —  verrattain lyhyt. 
Itse elämä suo itselleen tavattoman 
runsaasti aikaa; se on niin perin
pohjainen ja  eksyy usein loppumat
tomille sivupoluille osoittaakseen 
meille harhatiet, joille meidän ei pidä 
poikkeaman. Elämä on niin täynnä 
sulkumerkkiä sulkumerkkien sisällä. 
Sillähän on vuosituhansia ja  jälleen 
vuosituhansia käytettävänään. Mutta 
meilläj ei ole aikaa odottaa vitkas
telua —  koska me kuitenkin kuo
lemme keskellä sulkumerkkiä. Sa
nota an, että taide on pitkä ja  elämä 
enVjhyt. Se on totta siinä mielessä, 
jossa  se on sanottu. Mutta saattaa 
myöskin sanoa, että elämä on pitkä 
ja  taide on lyhyt.

Voi verrata itse elämää, niinkuin 
me sen näemme ja  koemme, sarjaan 
hieroglyfejä, joissa elämän lait ovat 
lnonnon itsensä kirjoittamia, varhai

simmista ajoista asti. Ennen ihmi
sen aikaa oli jo  muutamia siveyden 
laeista kirjoitettu eläinkuviin. Myö
hemmin ihmiskohtaloitten lukemat
tomien jaksojen kantta. Mntta 
ääretöntä työtä on maksanut ihmi
selle löytää avain näihin hierogly- 
ieihin. Niitä oli liian monta ja liian 
sekavaa.

Moni tärkeimmistä laeista on ollut 
tunnetta ja  tunnustettu vuosikausia. 
Matta ei tieteellisesti todistetta eikä 
nähty täydessä kokonaisuudessaan. 
Vasta meidän päivinämme on aietta 
käyttää ankaraa tieteellistä menet
telyä9 ja  johtaa erikoisia siveyskäs- 
kyjä ja  elämänsääntöjä yleisistä 
elämänlaeista. Nykyinen etiika pe
rustan biologiaan eli anteen elämän- 
oppiin; sitäpaitsi nykyiseen koke
mus-psykologiaan ja  uuteen yhteis
kunta-oppiin, jotka molemmat saavat 
apua biologialta. Nämä tieteet yh
dessä ovat ottaneet itselleen sunrem- 
moisen tehtävän kääntää elämän 
pulmakkaan ja  asein kaksimielisen 
kuvakielen selviksi inhimillisiksi 
luvuiksi. Saattaako elää mukana 
meidän aikanamme syttymättä tästä 
snnrteosta? Toivomatta olla mu
kana? „ 011a antamatta omasta 
tulestaan, juurikuin valamisen pitäisi 
tapahtua?" Omituista realismille 
runoudessa on juuri se, että se tahtoo 
olla mukana missä jotain suurta on 
tekeillä, siellä olkoon runoilija mu
kana. E i hyödytä panna rajoja 
taiteelle ja  sanoa, ettei se saa mo
raliseerata. Juuri tämä alkaa yhä 
enemmän ja  enemmän käydä taiteel
liseksi tarpeeksi. Juuri tässä saattaa 
taiteilija tyydyttää luovaa kykyään, 
haluaan kamppailla itse elämän 
kanssa, loihtia uutta elämää, uusia 
vaihtelevia muotoja, uusia selväpiir
teisiä tyyppejä. Siveellisiä elämän- 
lakia ei voida kyllin täyteläisestä 
esiintuoda tieteen abstraktisissa sään
nöissä. Se on vaan kääntämistä. 
Mntta runoilija voi kirjoittaa ne 
alkukielellä, elämänkuvissa,— ääret
tömän paljon selvemmin ja  yksin
kertaisemmin knin itse elämän kuva- 
arvoitus-kieli. Se on juuri tämä, 
luulenma, joka on suuremmoista 
realistisessa psykoloogisessa runou
dessa, —  että se tulkitsee siveellisiä 
lakeja kokoilemalla mielikuvitukses
saan elämänkohtaloilla, vaihdellen 
ja  supistaen todellisuuden tapahtu
mia. Se on tämä, joka tekee, että 
se on keskellä ajan kultuuriliikettä. 
Ne ovat sokeita, nuo »etsivät" ru
noilijat, joista Herra Hj. Christensen 
puhuu »Nuorissa Norjalaisissaan". 
Nuo, jotka hermostuneesti »etsivät 
uutta taidetta" ja  knumesairaitten 
tavoin kieriskelevät rauhattomina 
naturalismista symbolismiin mistään 
lepoa löytämättä. Ne ovat sokeita 
suurelle osalle nykyajan kultuuri- 
virtansta, noo arvostelijat, jotka 
sylkevät niitten runoilijoitten sil
mille, jotka uskaltavat moraliseerata. 
Minä ajattelen etenkin T:ri Georg 
Brandes’ia ja  hänen viimeistä kir
jaansa (.Udenlandske Egne og Per- 
sonligheder"). »On hämmästyttä
vää, missä määrin moralistit vielä 
meidän päivinämme vallitsevat ihmis
kuntaa", sanoo T:ri Brandes. On 
kuitenkin ehken enemmän hämmäs
tyttävää, että se, joka Pohjolan 
nuorisolle koettaa tuoda nykyaikai
sia aatteita, on vieras eli ainakin 
vihamielinen sille, mikä on suorinta 
ajassa. Etenkin sen jälkeen, kun 
hän pyörähti Stnant MilTistä Nietz
scheen, subjektiivisen perusluon- 
teensa mukaan. Aivan varmaan on 
T:ri Brandes itse alituinen moralisti; 
mutta se on vanharomantismin kä
sitys neron etuoikeudesta olla »epä
säännöllinen". joka tuon tuostakin 
snkeltaa esiin. »Taiteilijan lait- 
rikkova epäsäännöllisyys on joku 
korkeampi moraali", sanoo hän vii
meisessä kirjassaan. Hän heilan 
koin kompassineula; matta hänen 
pääsuontansa on aina siveelliseen 
anarkismiin. Siveyssäännöt ja  »por
varillinen likaliemimoraali" (suppe- 
kjödsmoral) voi olla välttämätöntä 
pikku väelle ja  läpileikkausihmi8ille. 
Matta »se, joka sisimmässä olemuk
sessaan tuntee että hän ei ole toi
siin verrattavissakaan: hän tahtoo 
nila oma lainlaatijansa"; niin sanoo 
hän tutkielmassaan Nietzschestä. 
»Sillä yksi on välttämätöntä: antaa 
luonteelleen tyyli1*. T:ri Brandes 
jättää huomioon ottamatta, että 
ainoastaan Nietzschen kaltaiset ab
normit yksilöt tuntevat, etteivät »ole 
toisiin verrattavissa". T r i Brandes 
on tullut enemmän ja  enemmän vie
raaksi saarille englantilaisille ajat
telijoille ja  paraimmalle mitä eng
lantilaisessa kaltatuissa on. Sillä

juuri Englannissa ja  englantia paini
vassa maailmassa ovat luonnontiede 
(ankaralla syysnhdelaQlaan) ja  siihen 
perustavat uudet tieteet ihmiselä
mästä, synnyttäneet uuden siveelli
sen liikkeen, jonka tuli alkaa syttyä 
kaikissa maissa. (Jatk.).

—  Sanomalehdet. Uuden Ajan 
päätoimittaja Pekka Ervast on luo
punut lehden toimituksesta ja  siir
tänyt lehden ulosanto- ja  omistusoi
keuden toimittaja Jean Boldtdlle.

»Rikkaus
velvoittaa".

Sanotaan rikkauden velvoittavan, 
mutta rikas ihminen käyttää rik
kauttaan oman mielensä mukaan ja  
epätietoista on, tekeekö hän yhteis
kunnalle suuren palveluksen, jaka
essaan sen muille lahjoina, kun ei
hän enää itse tarvitse s itä .--------
Tällainen omaisuuden jako ei paljon 
vaikuta yhteiskunnan puutteen lie
vittämiseksi. Pääoma on ja  pysyy 
tässäkin tapauksessa yksityisomai
suutena ja  siinä on onnettomuuden 
syy. Ota 30 miljoonaa markkaa ja  
jaa se 100,000 kaupunkilais lyömie- 
helle tai 100,000 maalaiselle —  ja  
katso sitten onko yhteiskunta 5 vuo
den perästä paremmissa oloissa. 
Tämä vaikuttaisi korkeintaan sen, 
että muutamat näistä, jotka vii- 
saimmin voisivat käyttää varojaan, 
tulisivat kapitalisteiksi; mntta sil
loin saisivat toiset kärsiä ja  yleisön 
tila olisi yhtä huono. Pääomalla ei 
ole mitään siveysoppia eikä muuta 
lakia knin oma luonnollinen lakinsa. 
Kaikki puhe rikkauden velvoittami
sesta —  on vain omiaan johta
maan kansan ajatukset pois vakavista 
yhteiskunnallisista kysymyksistä.

N oij. S.-D.

Kirjallisuutta.

—  Die Zllkunffin 22 ja  23 nu
merossa puhuu J. Duboe eräässä Wei- 
bliche Philosophie nimisessä artikke
lissa siitä suuresta osanotosta, mikä 
naisten puolelta tulee alati edistyvän 
teosoofisen liikkeen osaksi ja  mainit
see etupäässä rouva Besantin, joka

näyttää astuneen teosoofisen liikkeen 
johtoon tnnnetun rouva Blavatskyn 
jälkeen. Madame Blavatskyn kiijoi- 
tukset, etenkin hänen salaisista läh
teistä ammentama ilmestyskirjansa 
»T he Secret Doctrine" (Salainen oppi), 
muodostavat oleellisen osan teosoofi- 
sesta oppijäijestelmästä. Dnboc esit
tää älykkäässä kirjoituksessaan syyt 
tähän silmiinpistävään harrastuk
seen, jota  naiset osottavat juuri tätä 
filosofian haaraa kohti, ja  tekee sit
ten selkoa teosofian pääkohdista (teos. 
kosmogoniasta, karmaopista, sielutie
teestä).

—  Kodin-Ystävä on nimeltään 
Aurora ja  Kaarlo Olinin toimittama 
aikakauslehti, joka 8-sivuisena ilmes
tyy Viipurissa joka kuun 15 p. T i
laushinta on ainoastaan 1 markka 25 
penniä koko vuodelta.

Kodin-Ystävän tarkoitus on : työs
kennellä kodin ja  naisen, erittäinkin 
kansan naisen eduksi, herättää nai
sessa enemmän itsetietoisuuden tun
netta, etenkin työkansan ja  maalais
naisissa, saada heitä tajuamaan, että 
koti ja  kasvatus on suuresti vaikut
tava muihin elämän oloihin; innos- 
tuttaa nuorisoa jaloihin pyrintöihin; 
antaa neuvoja talouden alalta, y . m.

Kodin-Ystävä harrastaa siis etu
päässä: Kasvatusta, Naisasiaa, (Kan
san ja  Työläisnaisen asemaa), Siveelli 
syyttä, Raittiutta, Terveyden hoitoa 
ja Palvelijakysymystä y . m.

Meille on lähetetty näytteeksi mo
lemmat ensimäiset vuosikerrat (1899, 
1900) ja  tämän vuoden 3 ilmesty
nyttä numeroa. Niistä päättäen tämä 
pieni lehti suoriutuu tehtävästään kii
tettävällä tavalla. Kirjoitukset ovat 
yksinomaan alkuperäisiä —  usein ru- 
nopuknisia ja  kaunokirjallisia —  ja  
käsittelevät lehden harrastamia asi
oita kristillisvapaamielisellä tavalla. 
Kodin-Ystävä sopii kodeissa luetta
vaksi ja  suositamme sitä lukijoil
lemme.

—  Pyrkijän 3:s vihko sanoo Uu
desta Ajasta, että se »edustaa jalos- 
tuneempaa maailmankatsomusta yleen
sä. Tähän asti ilmesiyneitten nume
rojen sisältö on ollut hyvin mieltä 
kiinnittävä ja  arvokas".

—  Teosoofisen esitelmän kristin
uskosta piti ruotsiksi viime sunnun
taina seurahuoneella toim. Pekka Er
vast. Maarianpäivänä oli suomalai
nen esitelmä Söörnäisten Työväen
yhdistyksessä. «Yleisöä molemmissa 
kohtalaisesti.

a A l m i n
S a m etti" &  Värikauf>f>a m b

I s o  R obertin k a tu  4. T elef. 3 3 8 5 .

Myy haivimpiin hintoihin Tapetia, Kattokoristeita, Linoleum mat
toja, Vaksikankaita, Akkunaverhoja, Vernissaa, Liina-öljyä, Tärpättiä, 
Spri- & öljylakkoja, Kuivia ja  öljystävapaita värejä, Siveltimiä & Bronsi- 
värejä sekä kaikkea mitä rikaslajiseen varastoon kuulon.

Palkintoja

»Uuden Ajan”
levittämisestä.

M*

tisvesi
Täten julistetaan kil

pailu »Uuden A ja n “
asiamiesten kesken kol
mella palkinnolla

Imen palk. ä 100 mk. 
2:nen „ ä 50 „ 
3:as „ ä 25 „

i ia
ja

Kilpailu aika kestää 
tämän vuoden loppuun, 
jolloin palkinnot jae
taan.

Uuden Ajan
konttori

T eh d a s ja  k o n tto ri  
Lapiolahdeokatu 8,

Helsinki.

Kooperatiivinctt työväen Kauppa- 

Ceolli$uu$-O$akeybtiö.
OlladimirinkatN 23. Puhelin 36 93.

V a lm ista a  i a i i i e »  z-äätälinanunat- 
t i i n  k u u l u v a a ,  t y ö t ä ,  h u o l e l l i s e s t i  J a  
k o h t u u l l i s i l l a  h i n n o i l l a .

H UO M .! Liikkeen tuottama voitto jaetaan vuosittain ostajille.

Tehkää kesätilanksenne hyvissä ajoin. Kesäpnknkankaat ovat 
saapuneet. Samoin suuri varasto hattuja.

H u om .! Liike maatetaan 1 p:stä Huhtikuuta Mladimirinkatu 13.
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ole sitä työlläsi kartuttanut Jos tiesit minut kovaksi mie
heksi ja  ottavani sieltä, missä en ole antanut, niin miksikä 
et ole tehnyt mitä olin sinun käskenyt tehdä? Jos olisit 
tehnyt lyötä talentillani, niin olisi omaisuus karttanut ja  
sinä olisit käskyni täyttänyt. Matta nyt olet jättänyt teke
mättä sen, mitä varten talenttd oli sinulle annettu, etkä sen
tähden saa enää pitää sitä.

Ja isäntä käski ottaa talentin siltä, jok a  ei ollut sillä 
työskennellyt, sekä antoi sille, jok a  oli enemmän työsken
nellyt. Silloin sanoivat hänelle palvelijat: herra, heillä on 
entisestäänkin paljon. —  Mutta isäntä sanoi: antakaa niille, 
jotka ovat paljon työskennelleet, sillä jok a  hoitaa sitä, mikä 
on, hänelle lisätään. Niitä, jotka eivät tahtoneet olla minun 
vallassani, ajakaa ulos, ettei heitä olisi.

Isäntä, —  se on elämän alkuperä, henki, Isä. Palveli
jat, —  ne ovat ihmiset. Talentit, —  ne ovat hengen elämä. 
Niinkuin ei isäntä itse tee työtä kartuttaakseen omaisuut
tansa, vaan käskee orjainsa työskennellä kunkin kohdas
tansa, niin myöskin elämän henki ihmisissä on heille anta
nut käskyn työskennellä ihmisten elämän hyväksi ja  jättä
nyt heidät yksikseen. Ne jotka eivät sanoneet tunnusta
vansa isännän valtaa, ne ovat niitä, jotka eivät tunnusta 
elämän henkeä. Isännän palaaminen ja  palvelijainsa tilille 
vaatiminen, se on lihallisen elämän loppn ja  ihmiskohtalon 
ratkaisu: onko heillä elämää ylitse sen, jok a  oli heille an
netta. Toiset palvelijoista, ne, jotka täyttävät isännän tah
toa sekä kartuttavat sitä, mikä on heille annetta, rahalla 
ansaiten rahaa, ne on niitä ihmisiä, jotka elämän saatuansa 
ymmärtävät elämän olevan Isän tahtoa ja  sen tarkoituksen 
olevan palvella toisten elämää. Tyhmä ja  paha palvelija, 
jok a  oli kätkenyt talenttinsa sitä kaltattamatta, hän on niitä 
ihmisiä, jotka täyttävät ainoastaan omaa tahtoansa eikä Isän 
tahtoa, eivätkä palvele toisten elämää. Palvelijat, jotka oli
vat täyttäneet käskyn ja  kartuttaneet talon omaisuutta, tu
levat osallisiksi kaikkeen isännän omaisuuteen; jotavastoin 
ne palvelijat, jotka eivät täyttäneet isännän tahtoa eivätkä
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joiden  alla makasi sairaita odottamassa veden viriytymistä, 
kylpeäkseen siinä.

Niin siellä oli eräs mies 38 vaotta sairaudessa.
Jeesns kysyi, mikä hänen o li?
Silloin mies kertoi sairastaneensa jo  38 vuotta ja  yhä 

odottavansa päästä ensimäisenä kylpemään, kun vesi alkaa 
lainehtia, mutta tässä hän on 38 vuotta odottanut voimatta 
koskaan ensimäiseksi joutua, sillä aina ennättää jok a  hänen 
edellensä kylpemään

Ja Jeesns huomasi hänet vanhaksi, ja  sanoi hänelle: 
tahdotko tulla terveeksi?

Mies vastasi: tahdon, mutta ei ole minulla ketään, joka 
veisi minut ajoissa lammikkoon, vaan aina jok u  ennättää 
astua siihen.

Ja Jeesus sanoi hänelle: herää, ota vuoteesi ja  mene.
Ja sairas otti vuoteensa ja  meni.
Mutta oli sabatin päivä. Ja oikeauskoiset sanoivat: 

et saa kantaa vuodettasi, sillä nyt on sabatti. Hän vastasi: 
jok a  minut pystyyn autti, hän vuoteenikin käski korjata.

Sairas meni ja  kertoi oikeauskoisille, että se, jok a  hä
net paransi, oli Jeesns. Ja oikeanskoiset suuttuivat ja  uh
kasivat Jeesusta kuolemalla, koska hän oli sabattina sem
moisia töitä harjoitellut.

Ja Jeesns sanoi: mitä minun Isäni aina tekee, sitä 
minäkin teen. Totta sanon teille: poika ei itsestänsä voi 
mitään tehdä. Hän tekee ainoastaan sitä, mitä hän on 
Isältä ymmärtänyt. Mitä Isä tekee, sitä hänkin tekee. Isä 
rakastaa poikaa ja  sillä onkin opettanut tälle kaikki, mitä 
pojan on tarpeen tietää.

Isä antaa elämää kuolleille; n iin  poikakin antaa elä
mää sille, joka tahtoo, sillä n iin lm in  Isän teko on elämä, 
n iin  on pojankin teko oleva elämä. E i Isä ole ihmisiä kuo
lemaan tuominnut, vaan on antanut ihmisille vallan va
paasta tahdosta joko elää tai kuolla. Ja he tulevat elä
mään, jo s  kunnioittavat poikaa niinkuin Isää.
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KALEVA, Vakuutus-osakeyhtiö
myöntää H e n k i - ,  E l i n k o r k o E l ä k e - J a ,  M y ö t ä j ä i s - " v a k u u 

t u k s i a  huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu
tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien jälkeen. .Jontoknnta.

Osakeyhtiö

■yelsingin fiöyrykipomo.
Ludvikinkatu 5. Telefooni 1732.

Suosittaa hyvin tunnettuja, Kauppa- ja Teolli- 
suusnäyttelyssä Lyypekissä palkittuja

R u o k a le ip iä ä n
niinkuin: Hapanleipää, Maustettua ja  m austamatonta ruokaleipää ja  
leipomon erityistuotteita: Herkku- ja  kate-, ruoka- ja  näkki

leipää. Kaikki tuoretta, mureata ja hyvänmakuista. No
pea suoritus. Hintaluettelo annetaan pyydettäessä.

Holmström & Svensson
myjvät alituisesta varastostaan:

l:a kivihiiliä, valukoksia js takomohiiliä 
halvimmalla.

Telef. 29 24 -  32 03.

0. J. D aiilbergln  
Papcrikauppa

Aleksanterini 15. (Haaräkauppa P. Es
planadikatu 23.

Valokuva- albumeja, 
Näköala-kortteja ja-album. Halvalla.

peltojen, 
3[ronometerten

ynnä hienompien

präsisiooni 
koneitten 

KORJAUS VERSTAA
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tarkisteltuja

Seini- ja Taskukelloja
Kellonperiä y. m.

C . U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skilnaden

Telef. 37 12.

Teosoofioeo 

kirjasto
Uudehipaa^afu 25.

Avoinna tiistaisin ja  lauvantaisin 
k :lo l/ 2 7—8 j. pp.

■ ■ Kaupassa

i, BoNleoardiakatu i.
Munttoloppnnnmyynti koriste- 

kappaleita, samettia, hanskoja, 
nauhoja, helmityllejä ja  pitsejä, 
kankaita halvimmalla, keväthat- 
tuja hyvä mallisia ja  hienosti ko
ristettuja kaupassa

i, BoKlcoardiNftatH 1.
Sisäänkäytävä portista.

I
* KARL SUNDSTRÖM ‘
, KAIVERTAJA..

KAUTSCHUKKI NIMILEIMASIN i
T E H D A S .

Aleksanterinkatu N:o 50.

I P a l k i t t u j a .

Husqvarnan Teräs-Ompelukoneita

„Treja Triuipf*.
Polkupyöriä.

Hnsqvarnan pääasioimistossa
Centraalipasaasissa.

Telef. 18 47.

Pukimo=Yhtiö
A a l t o  k u m p p .

Ratakatu N:o 9. Telef. 1505.
Suositetaan miesten pukuja ja  pukutarpeita Uusia 

kevätkankaita on saapunut Taattu työ, 
hinnat kohtuulliset

Huom.!

jotka ovat valm istetut

hienotta G ran iititta
uskomattoman halpoihin 
hintoihin

1  7 . K a t e r a  Iina,
Lapinlahdenkatu 25.

Henrik €RbottTitt

Fabianinkatu 28.

Jo ssa  valmistetaan kaikkia 
ammattiin kuuluvia töitä te. s. 
m. Huonekaluja, R esoori- 
m adrassia j. n. e.

Ken tilaa «Uuden Ajan" vuoden alusta, saa 
samalla suomennettuna

Leo  Toistoin w w w »

* * *  £vai}kefiun)ii).
Suom entaja

S r v i d  « J ä r n e f e l t .
a .

H. Tuupaisen 

JaUsineliilse
Fredrikinkatu 45. Tel. 25 99.

Alituinen runsas ja hyvin lajiteltu varasto naisten, miesten 

ja lasten jalkineita sekä kalossia. Hinnat kohtuulliset, työ taattua. 

Tilaukset suoritetaan joutuin. Varastossa löytyy sekä koti- että 

ulkomaalaisia jalkineita useaa eri lajia. Suutariliikkeen yhteydessä 

on nahkakauppa.

H. TUU PA INEN . 4 5  Fredrikinkatu 45.

Huvila 5:llä huoneella 
ja keittiöllä kylmine kel
lareilleen ja  aittoineen 
veden läheisyydessä, 9 
km. jttkiän asemalta 

Samassa paikassa suuri 
valoisa sali, kamari ja 
kyökki. Lähemmin «Uu
den Ajan4 konttorissa kl 
12— 2, Fabianin- ja  Ete
lä Makasiiniukadun kul
massa

Pyrkijä
nuorison rientojen 

kannattaja
maksaa

ainoastaan 2 mk. 
vuosikerta.

Tilatkaa lehteä, tu
tustukaa nuorison liik- 
keesen!

Tilaus osoite: „Pyr 
k ijä ‘, Laihia.

Tuoreita ja hyviä

Appelsiineja
Heikin katu 14.

K e v ä ts e s o n g in  u u tu u d et sa a p u n eet! ju u r in  v a r a sto . P a r h a a t la jit.

1 .

Mikonkatu 4.

,  UV/1111 U . K J V V V U V U ,

Italia. Amerika.
y. m ., y . m.

H a lv a t h in n a t. M aaseu du lle p o s ti- 
e tu a n tla  vastaan .

»Oudot
Lehden konttorissa, Fabianinkatu 13. 
Laurentin sanom alehtim y/m ä/ässä Pasaasissa. 
H. Tuupaisen liikkeessä, Fredrikinkatu 45. 
J. /Carolan kahvilassa, Annankatu 13. 
H elsingin Työväen yhdistyksessä.

“ irtonumeroita
m yyd ään :

Sörnäisten Työväen yhdistyksessä ;
Kooperatiivisen työväen kauppaosakeyhtiön liikkeessä, Vladimi- 

rinkatu 23.
Leipuri W irtasen liikkeessä, Perämiehenkatu 9.
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Totisesti on se niin, että jok a  on ymmärtänyt oppini 
tarkoituksen ja  uskonut kaikkien ihmisten yhteiseen Isään, 
hänellä on jo  elämä ja  hän on jo  vapaa kuolemasta. Ne, 
jotka ovat ymmärtäneet ihmiselämän tarkoituksen, ne ovat 
jo  poistuneet kuolemasta ja  ovat aina elävät.

Sillä niinkuin Isä elää itse itsestänsä, niin hän on po
jallekin antanut elämän itsessänsä; ja  antanut hänelle va
pauden. Siitä hän onkin ihmispoika.

Tästä saakka kaikki kuolevaiset eroittuvat kahteen 
osaan: toiset, jotka tekevät hyvää, löytävät elämän; mutta 
toiset, jotka tekevät pahaa, hukkuvat. Eikä tämä ole minun 
päätöksiäni, vaan se on sitä, mitä olen Isältä ymmärtänyt. 
Ja minän päätökseni on oikea, sillä en minä näin päätä 
tehdäkseni oman mieleni makaan, vaan siksi, että kaikki 
tekisivät, mitä kaikkien Isä tahtoo.

Jos minä vakuuttaisin kaikille oppini olevan oikean, 
niin ei se todistaisi minun oppiani. Mutta on olemassa se, 
mikä todistaa oppiani, se on ne työt, joihin minä opetan. 
Nämät osoittavat, etten minä opeta omasta puolestani, vaan 
kaikkien ihmisten Isän puolesta. Ja minun Isäni, se, joka 
on minua opettanut, hän vakuuttaa kaikkien sydämmissä 
minun käskyjeni totuutta.

Mutta te ette tahdo ymmärtää ettekä tuntea hänen 
ääntänsä. Ettekä tunnusta tämän äänen merkitystä. Ette 
usko siihen, että teissä on henki, joka on taivaasta alas 
astunut.

Syventykää omien raamatnittenne sisältöön. Sieltä te 
löydätte samaa, mitä on minun opissani, käskyjä siitä, ettei 
ole eläminen ainoastaan itseänsä varten, vaan että on teke
minen hyvää ihmisille. Miksi ette tahdo uskoa minun käs- 
kyihini, niihin, jotka antavat elämää kaikille ihmisille? Minä 
opetan teitä kaikille ihmisille yhteisen Isän nimessä, ja  te 
ette ota vastaan oppiani; mutta jo s  jok a  opettaa teitä 
omassa nimessänsä, häntä te uskotte.

E i ole uskomista siihen, mitä ihmiset toisillensa puhu

vat, mutta uskoa voi vaan siihen, että jokaisessa ihmisessä 
on poika, samallainen kuin Isä.

Ja etteivät ihmiset luulisi taivaan valtakunnan olevan 
jotain näkyväistä, vaan ymmärtäisivät taivaan valtakunnan 
olevan Isän tahdon täyttämisessä ja  Isän tahdon täyttämi
sen riippuvan jokaisen ihmisen omasta ponnistuksesta; että 
ihmiset ymmärtäisivät elämän ei olevan annetun kullekin 
personallisesti, vaan Isän tahdon täyttämiseksi, ja  ainoastaan 
Isän tahdon täyttämisen pelastavan kuolemasta ja  antavan 
elämän, —  sanoi Jeesus vertauksen.

Hän sanoi: olipa kerran rikas mies, jonka piti lähteä 
matkalle talostansa. Ennen lähtöänsä hän kutsui palveli
jansa ja  jakoi näille 10 talenttia, yhden jokaiselle, sanoen: 
poissa ollessani teidän on jokaisen työskenteleminen sen 
kartuttamiseksi, minkä olette minulta saaneet. Mutta hänen 
lähdettyänsä tapahtui niin, että muutamat tämän kaupungin 
asukkaista sanoivat: emme enää tahdo palvella häntä.

Niinpä sitten rikkaan miehen palattua matkoiltansa 
kutsuttiin esille ne palvelijat, jotka olivat rahoja saaneet, 
ja  heidän piti tehdä tiliä, mitä kukin oli hänen rahoillansa 
tehnyt.

Tuli esiin ensimäinen ja  sanoi: isäntä, sinun talentillasi 
olen ansainnut kymmenen. —  Ja isäntä sanoi hänelle: hyvä 
on, kunnon palvelija; olit uskollinen vähässä, nyt teen sinut 
paljon haltijaksi: saat olla yhtenä minun kanssani kaikessa 
minun rikkaudessani.

Tuli toinen palvelija ja  sanoi: isäntä, sinun talentillasi 
olen ansainnut viisi. — Ja isäntä sanoi hänelle: hyvin tehty, 
kunnon palvelija ; saat olla yhtenä minun kanssani kaikessa 
minun omaisuudessani.

Tuli vielä yksi palvelija ja  sanoi: siinä on talenttisi; 
minä sen käärin riepuun ja  kaivoin maahan, sillä pelkäsin 
sinua. Sinä olet kova m ies: otat sieltä, mihin et ole pan
nut, ja  koijaat, mihin et ole kylvänyt. —  Ja isäntä sanoi 
hänelle: tyhmä palvelija! omilla sanoillasi tuomitsen sinut. 
Sanot pelosta minuun piilottaneesi maahan talenttisi etkä

UUD€n flJ flH
tilauksia otetaan vastaan kaikissa posti

konttoreissa sekä asiamiesten luona.

Gel$ingi$$ä otetaan tilauksia pastaan» paitsi 
lehden konttorissa:

Laurentin sanomalehtimyymälässä, Pasaasissa. 
H. Tuupaisen liikkeessä, Fredrikinkatu 45. 
Räätäli J. Vilenius’en luona, Vladimirinkatu 52. 
Leipuri J. Karola, Annankatu 13.
Työväen yhdistyksen ravintolanhoitajatar, Yr

jönkatu 27.
Vahtimestari Solander, Sörnäisten Työv. yh

distys.
Herra 0. Heino, Kallion 3 linja 16.

„ E. Brink, As 18.
„ 0. Reinikainen, 3 linja 1.

Kooperatiiv. Työväen kauppaosakeyhtiö. Vladi
mirinkatu 23.

Leipuri Virtanen, Perämienkatu 9.
K u o p io s s a : Kansalliskauppa. Kauppias

H. Keijosella. Rouva L. Partanen, Savon- 
linnankatu 28. Rouva K. Savolainen, Ro- 
bertinkatu 8.

iM Laaningalla: Kauppias Taneli Karhusen 
kaupassa ja sivukaupassa Karttulassa.

V a a s a s s a : K. Montin’in kirjakaupassa.
P o r is s a : Gust. Roneliusen kirjakaupassa.

P ie ta r is s a : I. Palmgrenin kirjakaupassa, 
Iso Tallikatu 8 ja S. Pirisen luona Cto- 
jmpHtifi nep. a. 7, kb. 2.

Helsingissä 1901. Hufvudstadsbladetin Uusi Kirjapaino.
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Toimisto ja  konttori;

Fabianinkatu 13. Tel. 3430.
Avoinna k lo  12—2 6—8.

T o im itta ja t:
Pekka Ervast. Jean Boldt.

Tilaushinta:
7 i  v k . ....................................Smk 4  55
V« . ...........................  » 2 *5
kuukaudelta .................... „ —:58

Ilmoltustalnta: 20 p. petiittiriviltä.
Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 

alennusta.
Irtonumero: 10 p.

Asiamiehiä otetaan kaikissa paikoissa, joissa emme 
vielä ole edustetut.

Chikago,
ovat maailman suurimmat polkupyörätehtaat. Jo vuosi
kausia sitten ovat „ Crescent “-pyörät maailman enin käy
tettyjä polkupyöriä. Ei mikään tehdas voi sellaista me
nekkiä osottaa kuin mitä „ Crescent“ nauttii. Tämä 
myötään ja  varmasti nouseva luottamus „Crescent“-pyö
rään on saavutettu ainoastaan sen suuren ja  täydellisen 
tunnustuksen kautta, jonka jokainen «Crescent“-pyörän 
käyttäjä on antanut koneestaan. „Crescent’in“ vahvana 
puolena on nyt niinkuin ennen: 1) erittäin yksinkertainen 
rakenne, 2) koettu, paraslaatuinen aines sekä 3) yksin
kertainen, säilyvä ulkomuto-

«Crescent" on lujin maantiepyörä, —  ei mikään ko- 
rukapine, vaan välttämätön tarvekalu.

Pääoarasto Suomea! varten

Aktiebolaget Crescent Osakeyhtiö.
Sähköosote: Crescent. R t ls ia k i, 6 .  E s p la n a d in . 2 (k a u p p a to r i*  la id a s s a ) . Telet. 32 93.

«Jumala antaa auringon 
paistaa niin hyville kuin 
pahoillekin ja antaa sataa 
niin vanhurskaille kuin 
väärillekin“ .

Kevät tekee taaskin tuloansa Suo- 
men saloille —  päivänpaistein, satein 
ja  linnunliverryksin! Talven jäät 
ja  kinokset muuttuvat soriseviksi 
vesiksi ja  siunattu musta maa tulee 
näkyviin.

Missä viipyy aurinko, joka sulat
taa sydämmiemme hyyt? Milloin 
itkevät silmämme kevätsadetta, joka 
irrottaa miehemme roudan? Oi, 
milloin lintujen laulu riemuisana 
ilmoille kohoaa? Se laulu, mikä 
tempaa kaikki mukaansa ja  tekee 
pahoista hyvät!

Tahtoisin tulla siunatun mustan 
mullan kaltaiseksi, joka antaa kuk- 
kiensa yletä kaikkien iloksi.

G. S.

Manifesti Stejjniltä 
ja  De Wetiltä.

Steijn ja  De W et ovat äskettäin 
julkaisseet manifestin, jossa he pa
nevat vastalauseen englantilaisten 
sodankäyntiin, väittäen sen sotivan 
kaikkia sotasääntöjä vastaan. Ma
nifesti kuuluu näin:

«M e allekirjoittaneet teemme täten 
tiettäväksi, että englantilaisten meille 
tyrkyttämä sota edelleenkin tulee 
jatkumaan, ja  etteivät englantilaiset 
siinä noudata sivistyneiden kansojen 
kesken vallitsevaa sodankäyntiä ei 
Genfin eikä Haagin sopimussääntöjä.

Aivan vastoin Genfin sopimusta 
eivät englantilaiset pidä ollenkaan 
pahana vangita lääkäreitämme, estää 
sairaanhoitajamme vaikutusta ja  
riistää heiltä keinot, joilla lievittää 
sairaiden ja  haavoitettujen kärsi
myksiä.

Vastoin kaikkia alkeissotasääntö- 
jäkin, eivät englantilaiset karta ottaa 
vangiksi puolueettomia kansalaisia, 
jotka eivät ole aseissa.

Englantilaiset upseerit antavat 
sotilailleen käskyjä ryöstämään, polt
tamaan ja  kaikin tavoin hävittämään 
huuerien yksityisomaisuutta. Niin, 
mennäänpä niinkin pitkälle, että he 
varustavat kafferit aseilla ja  lähet
tävät heidät meitä vastaan.

He rääkkäävät mitä inhoittavim- 
min rauhallisesti farmeillamme elä

viä vaimoja ja  lapsia, vanhuksia ja  
sairaita. Kuinka moni meistä suree- 
kaan englantilaisten surmaamaa vai
moaan. E i raskaita vaimojakaan ole 
säästetty, päinvastoin ovat sotilaat 
rääkänneet heitä upseerien käskystä.

Englantilaiset ovat puolustaneet 
itseään sillä, että he ovat pakote
tut kohtelemaan meitä näin sen- 
vuoksi, että rautatielinjan läheisyy
dessä asuva väki hävittää linjan, 
katkaisee sähkölangat ja  väärinkäyt
tää valkoista lippua. Mutta melkein 
kaikki talot Transvaalissa ja  Oran- 
jessa ovat poltetut tai ryöstetyt 
huolimatta siitä ovatko ne lähellä 
tai kaukana rautatielinjaa. Tämä 
on siis vain turhaa puhetta.

Teemme täten koko maailman 
tiettäväksi tämän englantilaisten 
häpeällisen sodankäynnin.

Steijn,
Oranjevaltion presidentti.

De Wet,
Oranjevaltion armeijan ylipäällikkö.

— Liittoutuneitten julm uuksis
ta  Kiinassa tietävät japanilaiset 
lehdet kertoa kammottavia seikkoja. 
Niimpä Tokiossa ilmestyvän «Niro- 
ku Shinpo" nimisen lehden kirjeen
vaihtaja kertoo eurooppalaisten jouk
kojen menettelystä Tungtshaussa, 
jonka liittolaiset valloittivat vähää 
ennen kuin Pekingin. Kaupunki
laiset, joitten luku nousee neljännes 
miljoonaan, eivät tehneet euroopa- 
laisille minkäänlaista vastarintaa, 
vaan päin vastoin antoivat heille 
mandariinien käskystä ruokavaroja
kin. Siitä huolimatta euroopalaiset 
sotamiehet ryöstivät, murhasivat ja  
polttivat joka puolella. Japanilai
sen sotaväenosaston päällyskunnan 
virallisen kertomuksen mukaan ta
pettiin tai pakoitettiin itsemurhan 
tekoon 573 naista ja  tyttöä,* jotka 
eivät suostuneet liittoutuneitten so
tamiesten himoja palvelemaan. Suu
rin osa näistä onnettomista hukutti 
itsensä kaivoihin takaa-ajajain sil
mäin edessä. Kirjeenvaihtaja ker
too itse nähneensä kaksi tyttöä, 
jotka neljä ranskalaista sotamiestä, 
niitten joukossa yksi upseeri, juuri 
olivat pistäneet painetilla kuoliaaksi, 
kun he eivät antautuneet. Muut 
japanilaiset lehdet kertovat saman
laisia juttuja

—  Church Times (Kirkkosano
mat), yksi edustuskelpoisimpia eng
lantilaisia kirkkolehtiä, kertoo kirjai
lija Conan Doylen lähettämän kuva
uksen sodasta, joka esittää miten 
sotapappi piti nuhdesaarnan sotilaille 
siksi, että nämä vitkastelivat sy ly t- 
täessään buuerifarmia, kunnes muu
tamat pikkulapset olivat pelastetut 
rakennuksesta. Pappi tahtoi että 
lapsetkin poltettaisiin. Church Ti
mes puolustaa pappia sanoen: Kes
kuudessamme on muutamia pehmeä- 
, mielistä yksilöitä, jotka luulevat pe
rustavansa uuden Jerusalemin kelpo

Englantiin kynällä ja  sieluusivistä- 
misellä. Mutta se, joka tahtoo oppia 
rakastamaan, oppikoon ensin vihaa
maan, ja  mies, joka pelkää käyttää 
revolveria, sapelia tai pajunettia, on 
raukkamainen poika, jonka laki vä- 
kevämmän oikeudesta tulee hävittä
mään.

Ristin merkki.
— OteGeorgJBoldtfin väitöskirjas

ta: Protestantismens idö och Imma- 
nuelKant. Tankar i striden om tro- 
och vetande.—

Mikäli ihmissuku jää ajatukseen, 
että uskonto olisi jotain valmista, 
opissa, jumalanpalveluksessa ja  lai
toksissa objektiivisesti horjumatonta, 
sikäli on ihanteen pyhä tuli lakan
nut sitä lämmittämästä. Tai kiel
tääkö tämän lausunnon se kuva, jonka 
saamme ympäröivästä todellisuu
desta? Tarkastakaamme n. k. kris
tillisiä sivistysvaltioita ja  sivistys
kansoja keskinäisine suhteineen. 
Elähyttääkö niitä vanhurskauden- 
jano, notkistuvatko ne palvelemaan 
ihannetta, ijäisyyden Jumalaa? Sitä 
tuskin tahtonee jyrkin siveysopilli- 
neu optimistikaan väittää; korkein
taan sen «maailmanaatteen" puollus- 
tamiseksi, jonka valio-aseena olemi
sesta on mielissään jokainen kansa, 
jonka paraiten onnistuu pysyttää 
paikkansa «maailmanhengen asioiden 
äärettömässä tungoksessa".

Ja vaanko kansainvälisellä alalla 
periaatetta «valta on oikeus" käy
tetään ja  sovitetaan? Yhä kiivaam
mat luokka- ja  puolueriidat melkein 
joka maassa antavat vastauksen 
tähän kysymykseen.

Missä on se valta, joka on kir
joittanut lippuunsa ajattomia, ijäisiä 
arvoja? Kirkossa, joka itse on 
muuttunut empiirisistä eduista tais
televaksi laitokseksi, joka on tem
mattu ajan virran pauhaavaan pyör
teeseen, ei sitä helpolla löydä; mikä 
lippunsa lieneekään, ristin merkkiä 
tähystää turhaan. Tai onko tämä 
kenties liian ankaraa puhetta? Nii
den, joiden mielestä niin on, tulisi 
kuitenkin voida vastata kysymyk
seen, mitkä ajan syvimmistä ihan
teellisista vaatimuksista kirkko on 
tehnyt omiksensa; ainakin näitten 
rivien kirjoittajalta jää tämä kysy
mys vastausta vaille.

Mutta sentähden vihaakin kirkol
linen puhdasoppisuus suuntaa, joka 
oikeaan arvoonsa vähentää uskon
tojen säännönomaisuuden sitävastoin 
kohottaakseen ihanteitten lipun eri
koiseen suuruuteen. E i yksikään 
ajattelija ole vakaammin kuin Kant 
osoittanut tärkeäksi etillisen elin- 
vaatimuksen ratkaisevaa merkitystä, 
ei yksikään enemmin vihannut kaik
kea siveellistä epämääräistä sankari- 
ja  nerojumaloimista, leppymättömäm- 
min vaatinut, että jokainen, olkoonpa 
hänen ajallinen paikkansa «valtion- 
peräsimen tai lestan ääressä, lyyryn

tai auran ääressä", tuomitaan samalla 
mitalla, saa vaeltaa velvollisuuden 
tietä, joka täällä immanensin, empii
risen olemassa-olon maailmassa on, 
ei lavea tie, vaan kapea, oijantap- 
purainen polku, via dolorosa, joka 
useimmin johtaa Golgatan vuorelle, 
kuin triumfatorin laakereille. Mutta 
«luonnolliselle", empiiriselle ihmi
selle sisältää tämä vaatimus jotain 
mahdotonta, luonnotonta. Siksi saar
naa Kant myöskin «uudestasynty- 
misen" välttämättömyyttä, mikäli 
se tarkoittaa puhtaasti siveysopillista 
tapausta, ja  kohtaa tässä käyttäes
sään «paradoksia" vuosisatamme 
ehkä syvimmän uskonnollisen neron, 
Sören Kierkegaardin.

E i jokainen aika ole yhtä taipuisa 
kuuntelemaan tällaista julistusta. 
Herkeämättömän toimen ja  häiriy- 
mättömän onnen ajat maallisten 
aikeitten toteuttamiseksi orat kyllä 
useinkin luulleet tässä kehitystyössä 
löytäneensä kylliksi sisällystä elä
mällensä. Mutta tulee joskus hetkiä 
kansojen, samoinkuin yksilöidenkin 
elämässä, jolloin rakennus, kuinka, 
lujaksi perustus olikaan pantu, kuinka 
korkealle se kohosikaan pilviin, hor
juu ja  murtuu, kaikkien ajallisten 
tukien rauetessa ja  kadotessa. Sel
laiset hetket ovat raskaita, mutta 
samalla juhlallisia ja  ylentäviä, jos 
ne johtavat siihen, että onnettomuu
den kohtelema, vaikka hän empii
risesti näyttää sortuvan, ihanteel
lisesti kohoaa korkealle yli kohta
lonsa, sisäisestä lähteestä, jota ei 
mikään mahtikäsky voi saattaa kui
vumaan, ammentaa vettä, joka lie
vittää janoa ja  antaa rohkeutta ja  
lohdutusta. Kaikki siitä riippuu, 
ett’ei tuli Ijäisen alttarilta sammu, 
näkymättömältä alttarilta, jota ei 
ihmiskäsi ole rakentanut ja  jota ei 
ihmiskäsi saata rikkoa. Mitäpä siitä, 
jos tässä ajallismuodossa Hän, Ijäi- 
nen, on kärsivä Jumala? Prometiset 
sanat eivät tänäpäivänäkään ole 
mitään kadottaneet alkuperäisestä 
totuudestaan ja  kauneudestaan:

«Blod sköljer jorden i en häjdlös 
fors,

och det är du, mitt hjärtas Gud, 
som blöder,

och världens Öster, väster, norr och 
Söder

de äro armama utaf ditt kors.
Ar du den svage, evigt lidande?
Är jag den evigt frihetsbidande? 
Hvad mer? I  härskarpurpum af 

ditt blod
är du allena Gud, ty du är god !“

l e i p ä ä !

(«Rossija"-lehdestä).

«Vain leipää —  eikä mitään 
enempää.

Niin, ettei tnntisi nälän helvetil
lisiä tuskia, ettei näkisi kalliiden

omaisten vääntelevän näissä tus
kissa, ettei kuulisi heidän parun- 
taansa ja  voihkimisiaan, eikä näl
käisten lapsien sydäntä särkevää 
itkua.

E i kaivata, ei rahtuakaan kaivata 
näyttämöitä, eikä mitään muuta
kaan . . . paitsi leipää.

Leipää!
Tämä sana karkottaa syrjään 

kaikki muut, se ei lähde mielestä, 
sitä eivät huulet väsy lausumasta, 
se kuuluu öin ja  päivin, arki- ja 
juhlapäivinä, se saapuu täydessä 
kauheassa ja  uhkaavassa merkityk
sessään nykyään luoksemme yhdellä 
haavaa sekä pohjoisesta että ete
lästä, Siperiastaja Hersonin läänistä.

Leipää!
Kymmenistä, sadoista tuhansista 

rinnoista pääsee tämä rukoileva 
huudahdus, tämä nälkäisen uhkaava, 
epätoivoinen vetoaminen täyteläi
seen, köyhän vetoaminen rikkaa
seen . . .

Ja tähän ihmiselliseen vetoami
seen odotetaan, tuskallisesti odote
taan ihmisellistä vastausta.

Mutta oi . . . jotakin ikävää 
tapahtuu tähän vetoamiseen nähden. 
Äänekäs se on, korvia särkevästi 
kaikuu, mutta siitä huolimatta se 
ikäänkuin kuolee rikkaan, täyteläi
sen ihmisen korvien juuressa.

E i kuulu tähän vetoamiseen edes 
joissakin määrin luotettavaa vas
tausta. Yksinpä nekin hyvät ihmi
set, jotka vielä aivan äskettäin oli
vat niin herkkiä kauheaan ihmisel
liseen kurjuuteen nähden, hekin ovat 
nyt käyneet kuuroiksi. Yksinpä 
«veljetrkujailijatkin", jotka ovat niin 
mallikelpoisesti tehneet jaloa työtä 
nälänhätäisen samaralaisen, kasani- 
laisen, ynnä muiden hyväksi, 
yksinpä hekin tuskin vastaavat ny
kyiseen nälänhätäisten avunhuutoon.

—  Leipää! —  ulvovat epätoivoi
sina sadat tuhannet siperialaiset ja  
etelä-venäläiset.

Mutta hyvien ihmisten mielessä 
ovat vain buuerit ja  kiinalaiset, vain 
näistä laaditaan johtavia kirjoituksia 
sekä joukottani kaikenlaisia tiedon
antoja ja  huomautuksia. Ikäänkuin 
nälkä nykyään ei olisi nälkää, ikään
kuin myötätuntoisuus ja  syvä har
rastus onnettomia buuereja kohtaan 
antaisi oikeuden olla kylmänä satoja 
tuhansia nälkää kärsiviä omia Iva- 
noita kohtaan!

Vai onko korva jo  niin tottunut 
omien valituksiin, ettei enää rah
tuakaan pelästytä, ettei sydän enää 
vastaa heidän avunhuutoihinsa, että 
se on jo  kokonaan kadottanut tämän 
kykynsä?

Onnettomat Ivanat!
Eiväthän nämä toistavat nälän

hädät riipu heistä itsestään, noista 
osattomista ja  kaikin puolin syr
jäytetyistä! Ikäänkuin toistuvat näl
käkivut eivät olisi niin kauheita ja  
tuskallisia kuin ensikertaiset . . .

Nälänhätä on jo  alkanut; näh
dään nälkää kalkkien sääntöjen 
mukaisesti, seuraukset ovat kaikissa 
suhteissa tavallisia . . .  Ja äänek
käät avunhuudot käyvät päivä päi
vältä yhä äänekkäämmiksi ja  äänek- 
käämmiksi.

—  Leipää! —  rukoilevat yhteen 
ääneen kymmenet tuhannet vanhat 
ja  nuoret.

—  Leipää! —  rukoilevat epä
toivoisina avuttomat imettäjät ja  
elättäjät.

Teille, rikkaat ja  täyteläiset, on 
tämä rukous osotettu.

Vastatkaa siihen!
Leipää, ainostaan leipää, mutta 

vitkastelematta: nälkä ei odota, se 
ei kärsi minkäänlaisia lykkäyk
siä . . .“

—  Juoppous on viimeisinä 30 
vuotena Ranskassa edistynyt niin, 
että pikainen turmio on kansan osana, 
jollei jo  pian ryhdytä valituksista 
toimiin. Viini ei enään riitä. Se 
on liian laimeata, niin on jo  juo
miseen totuttu. Olutta, viinaa ja  
absinttia (koiruohoviinaa, joka on 
vielä tavallista viinaa myrkyllisem- 
pää) juodaan summattomat määrät. 
Eikä ainoastaan aikuiset, lapsetkin 
oppivat juomareiksi jo  pieninä. Lää- 
kärikokouksessa Pariisissa kertoi 
t:ri Brunon tilasta normandiassa. 
Varsinkin köyhien lapset, sanoi hän, 
ruokitaan pienuudesta asti kahvilla, 
johon on viinaa sekoitettu, ja  10— 15 
vanhat juovat jo  pelkkää viinaa. 
Sentähden on lapsilla järjestään 
huono vatsa ja  niistä kuolee lap- 
suudenijässä noin kolmas osa. Rik
kaitten lasten tila on hiukan pa
rempi. —  Naisetkin juopottelevat, 
ja  siellä saattaa löytää perheitä, 
joissa jokainen perheen jäsen on 
juoppo.

Henry George
Y k silöllisen  efänjäo pulinasta.

(Viimeinen luku hänen kuuluisasta 
teoksestaan Edistys ja  köyhyys.)

(Jatk.)
Ne juureutuvat seuraavista teo

rioista: taipumus synnyttää useam
pia ihmisolentoja, kuin voidaan elät
tää; paheet ja  kurjuus ovat itse 
luonnonlakien tuloksia, niin, vieläpä 
ovat ne kehityksen avustuskeinojakur; 
inhimillinen kehitys riippuu pitkäl
lisestä rotujalostumisesta. Nämä tun
nustettuina totuuksina julistetut teo
riat tekevät sen, mitä luonnontie
teiden edistys ei tee (lukurmotta- 
matta näiden teoriojen vaikutuksen 
alaisia tieteellisiä esityksiä); ne alen
tavat yksilön mitättömäksi; niiden 
mukaan ei maailman kaikkeudessa 
yksilön olemista oteta laisinkaan 
huomioon eikä tunnusteta hänen, 
niin kuin me sanomme, siveellisiä 
ominaisuuksia.

On vaikeata yhdistää ajatusta ih
misen kuolemattomuudesta siihen 
ajatukseen, että luonto tuhlaa ih
mishenkiä kutsuessaan niitä elämään, 
jossa niille ei ole sijaa. Mahdotonta 
on uskoa kaikkiviisasta ja  kaikki- 
hyvää Luojaa ja  samalla luulla, että 
kurjuus ja  alennuksen tila, jossa 
snnri osa ihmissukua elää, on hä
nen määräyksiensä seurauksia; sen 
ohessa kuin ajatus siitä, että ihmi
nen sekä henkisesti että ruumiilli
sesti olisi pitkällisten perinnöllisten 
muodonmuuntelujen tulos, ehdotto
masti saattaa siihen uskoon, että 
ihmiselämän tarkoitus on rotuelämä 
eikä yksilöelämä. Näin katoaa ka
toamistaan usealta meistä tämä us
ko, joka kuitenkin elämän taisteluissa 
ja  vaivoissa antaa voimakkaimman 
ja  syvimmän lohdutuksen.

Olemme tutkimuksessamme tais
telleet näitä oppeja vastaan sekä 
nähneet niiden erehdyksen. Olem
me nähneet, ettei ihmisvoimien tuh
laus eikä ylenmääräiset inhimilliset 
kärsimykset johdu luonnonlaadusta 
vaan ihmisten tietämättömyydestä 
ja  itsekkäisyydestä, juuri siksi, että 
he eivät tottele luonnon lakeja. 
Olemme nähneet, ettei inhimillinen 
kehitys, riipu ihmisluonteen varsi
naisesta muutoksesta vaan pysyy 
ihmisen luonne yleensä jotenkin sa- 
mallaisena.

Täten karkoitetaan painajainen, 
joka nykyajan maailmasta on hä
vittänyt uskon tulevaan elämään. 
Tämän kautta eivät kaikki vaikeudet 
kuitenkaan ole poistetut —  sillä 
minne tahansa käännymmekään, ai
na kohtaamme asioita joita emme 
voi ymmärtää —  mutta voittamat
tomat ja  ratkaisevat vaikeudet ovat 
kuitenkin kumotut. Ja niin saa 
toivo vallan.

Tässä ei kuitenkaan ole kaikki.
Kansantaloutta on kutsuttu «syn

käksi" tieteeksi; ja  sellaisena, kuin 
sitä nykyään julistetaan, on se to
dellakin toivoton ja  epätoivoa he
rättävä. Mutta asian laita on täl
lainen ainoastaan siksi että se on 
tullut alennetuksi ja  kytketyksi, sen 
totuuksia on katkottu, sen sopusoin
tua ei ole huomattu, sanat, joita se 
on tahtonut lausua, ovat tukahutetut 
sen huulilla, ja  sen vastalause vää
ryyttä vastaan on turmeltu vääryy
den todistukseksi. Mutta vapautet
tuna, sellaisena kuin minä olen ko
ettanut esittää sen — ainoastaan 
oman olentonsa sopusuhtaisen lain 
sitomana — on tämä teille loista
van toivehikas.

Sillä oikein käsitettyinä, osoit
tavat varallisuustuotantoa ja  jao 
tusta johtavat lait etteivät nykyi- 
sissäyhteiskuntaoloissa esiintyvä köy
hyys eikä vääryys suinkaan ole 
välttämättömiä, vaan päinvastoin on 
sellainen yhteiskunnallinen tila mah
dollinen, jossa köyhyys olisi tunte
maton ja  kaikki ihmisluonteen ras
kaimmat ominaisuudet pääsisivät 
tilaisuuteen kehittyä täydellisesti.

(Jatk.)

—  Pienen kuvauksen buueriso- 
dasta on eräs Landskronalainen, 
tässä sodassa ollut kersantti I. Löf- 
ström, kertonut Landskr-Postille.

Lordi Methuenin valloittaessa 
Oliphantin ja  Nekin sekä vapautta
essa Rustenburgin, kärsivät buuerit 
suuria tappioita. Yöllä lähtivät buue
rit taistelukentältä ja  aamulla meni 
englantilainen sairaanhoitajakunta 
etsimään haavoitettuja ja  kuolleita.

Hän oli vain 25 vuotias. Hänen 
ruumiinsa makasi kahden suuren 
kiven välissä, kasvot ja  pää olivat 
haavojen runtelemat, ja  kanhistut-

Täten suositetaan
arvoisalle yleisölle Em il Rundm anin Valokuvaamo Aleksanterinkatu 21. (Tallbergm Liikepalatsissa)

Avoimia valokuvausta varten kl. 10— 3. Kulku maksuton Hissillä.
Puhelin 27 64.
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tava haava kylessä oli taottanut 
kuoleman.

Suonenvetoisesti puristetussa kä
dessä piteli hän esinettä, jota hän 
kuoleman kaiho silmissään katsellut 
oli. Se oli pienen suloisen kaksi- 
tai kolme vuotiaan tytön valokuva. 
Taakse oli kirjoitettu.

„T ot’ilta rakkaalle isälle joka 
päivä suudeltavaksi".

Enolleen taskussa oli »Totin" 
pikku jalan sangen kuluttama lap- 
senkenkä. Se oli kääritty paperi 
arkkiin, johon samalla käsialalla oli 
kirjoitettu:

„Tot’ lähettää kenkänsä isälle 
pään aluksen alle pantavaksi, jotta 
tämä uneksisi hänestä".

Sairaanhoitoon kuuluvat sotamie
het seisoivat ääneti kyynelten vie
riessä heidän silmistään.

„Totin" isä haudattiin omaan hau
taansa valokuva sydämmellään.

—  Robert Blatchford, »iloisen 
Englannin" ja  lukuisten muiden ro
maanien kirjoittaja, on kersanttina 
palvellut Englannin armeijassa. Täällä 
oli hän epäilemättä saanut niin paljon 
sotilashenkeä, että hän nyt on aivan 
sotahullu. Joka päivä haukkuu hän 
buureja lehdissään hotkien jokaisen 
Chamberlainin palkkalaisten levittä
män valheen. Mies näyttää koko
naan unhoittaneen aikaisemmat ihan
teensa uhraten nyt kaikki sotajuma- 
lan alttarille.

Temppelin edustalla.
Kirjoittanut Annie Besant 
(Suomennos Uudelle Ajalle).

I
Puhdistus.

(Jatk.).
Jos yhä edelleen otamme huomi

oomme, kuinka muutamat ihmiset 
pikemmin kuin toiset löytävät tiensä 
esikartanoon, niin näemme, että ensi 
askel, joka johtaa pois pitkältä kier
televältä tieltä, ensi askel suoraan 
esikartanoa kohti otetaan sillä het
kellä, jolloin joku sielu vaellettuaan 
vuosituhansia, ensikerran käsittää 
vaelluksensa tarkoituksen ja  sekun
nin ajan näkee välähdyksen korke
uden temppelistä. Sillä se valkea 
hohtava temppeli lähettää valonsä
teitä pitkin vuoren rinteitä, ja  kun 
vaeltaja silloin tällöin nostaa 
silmänsä kukkasista, perhosista 
ja  tien sorasta, kohtaa sellainen 
säde hänen katsettaan, hän katsah
taa ylös Temppeliä kohti ja  näkee 
sen vilahdukselta —  ja  sen hetken 
jälkeen ei hän milloinkaan enään 
ole entisensä kaltainen. Sillä'kuinka 
salaman nopeasti se näky katosi- 
kaan, on hän kuitenkin käsittänyt 
tarkoitusperän ja  matkanmäärän. 
Hän on nähnyt sen kukkulan, jota 
kohden* hän pyrkii ja  sen polun, 
joka jyrkkänä, mutta kuitenkin niin 
paljon lyhempänä, johtaa suoraan 
ylös rinnettä, jonka yläpuolella 
Temppeli hohtaa. Ja kun sieln on 
nähnyt nämä vilahdukset päämää
rästä ja  siitä oikotiestä, joka, joh
taa sinne, käsittää se myöskin sillä 
hetkellä, että pololla on nimi, että 
se nimi on „Uhrautuminen", ja  että 
niiden, jotka astuvat tälle lyhem- 
mälle tielle on käytävä sinne por
tin kautta, jonka yläpuolella „ Uh
rautuminen ihmiskunnan eteen" hoh
taa kultakirjaimissa. Hän käsittää, 
että ennenkuin hän voi saavuttaa 
edes Temppelin esikartanon, on hä
nen käytävä siitä portista ja  tajut
tava, että elämä on olemassa tois
ten hyödyttämistä ja  palvelemista

^ f l e r i f y i p u i ö .
Äskettäin koeteltiin Cherbourgin 

satamassa kahta uutta vedenalaista 
laivaa nimeltä „M orse“ ja  „Narval“ 
ja  niillä saavutetut tulokset olivat 
kerrassaan hämmästyttävät ja  ihme
teltävät.

»M orse", joka on parasta lajia, 
ja  josta tulee malli Ranskassa ny
kyään rakennettavaan 40 vedenalai
seen laivaan, on teräsvenhe, sika- 
rinmuotoinen, aivan ilmaa- ja  vettä- 
pitävä. Kun tahdotaan saada vene 
vajoomaan vedenpinnan alapuolelle, 
astuu miehistö sen onttoon sisus
taan, kotelot suljetaan, muutamat 
säiliöt avataan, merivesi vnotaa nii
hin ja  alus uppoaa. Sähkö patte- 
riat antavat koneelle voimaa, ja  
kaksi kierrintä sekä tiivistetty ilma 
pitävät huolen miehistön ilmasta. 
Kun tahdotaan taas kohota, pum
pataan vesi säiliöistä, ja  laiva ko- 
hoo. Jos niin kävisi, ettei kone 
tyhjentäisikään vesikammioita; ei 
laiva sen puolesta ole hukassa. 
Emäpuuhun on kiinnitetty suuria 
lyijykuulia, joita yksinkertaisen ko
neiston avulla voi sisäpuolelta irroit- 
taa, jolloin  laiva taas kohoo. Ei 
voida siis vajota enää, koska on 
ripustettu uusia lyijykuulia sen emä
puulle.

Ou koetettu hankkia miehistölle 
tietoa siitä, mitä laivojen ympärillä 
tapahtuu. Jollei periskooppia olisi, 
pitäisi myyrän tavoin haparoida 
eteenpäin. Tähän „ periskooppiin 
kuuluva silmä", linssi kelluu veden-

varten, ei ainoastaan oman itsensä 
tyydyttämisen tähden, —  että ai
noa tapa pikaisempaan nousuun on 
työskentely niiden eteen, jotka ovat 
jääneet jälkeen tiellä, että Temp
pelistä voitaisiin lähettää voimak
kaampi apu vaeltajille, kuin muuten 
olisi mahdollista.|

Se on, niinkuin sanoin, vain het
ken näky, vain vilahdus, joka heti 
taas katoaa, sillä silmään on sat
tunut ainoastaan yksi niistä valon
säteistä, jotka lähtevät Temppelistä. 
Lnikertelevan polun reunalla on 
niin monta houkuttelevaa esinettä, 
että sielun silmä niin helpoista taas 
kääntyy syrjään, mutta jos se vain 
kerran on nähnyt valon, on sillä 
aina, mahdollisuus saada nähdä se 
nndestaan. Ja jos sielu yhden ai
noankin kerran, vaikkapa vain het
keksikin, on käsittänyt pyrkimyksen 
päämäärän ja  uhrautumisen velvol
lisuuden, silloin jää häneen ainainen 
kaiho päästä lyhemmälle tielle ja  
löytää poika, joka vie suoraan 
Temppelin esikartanoon.

Tämän ensimäisen ilmestyksen jä l
keen kohtaa tuontuostakin valon- 
välähdyksiä, jokainen seuraava mah
dollisesti kirkkaampi kuin lähinnä 
edellinen. Me näemme kuinka ne 
sielut, jotka vain hetkeksi ovat kä
sittäneet, että elämällä on määrä 
ja  tarkoitus, alkavat pyrkiä eteen
päin vakaammin kuin toiset, vaikka 
he vielä seuraavatkin vuorta kier
tävää tietä; näemme kuinka he kes- 
tävämmin alkavat harjoittaa hyveitä 
ja  antautua siihen mitä me tarkoi
tamme uskonnolla. Heidän uskon
tonsa opettaa heille kuinka heidän 
on kulettava eteenpäin ja  kuinka 
Temppeli vihdoin on saavutettava. 
Nämä sielut, jotka ovat nähneet 
vilahduksen siitä päämäärästä, joka 
on saavutettavissa, ja  tuntevat kai
hoa sille tielle, joka johtaa sinne, 
tulevat tämänkautta jossain määrin 
eroamaan muista ihmisistä kestä
vyydessä ja  valppaudessa, ja  he 
käyvät sen lukemattoman joukon etu
päähän, joka kulkee tiellä. Heidän 
vaelluksensa käy joutnisammasti, 
koska siinä on enemmän tarkoi
tusta, koska he kulkevat suuntaan, 
jota  he alkavat ymmärtää, ja  he 
alkavat, vaikka vielä varsin vailli
naisesti vaeltamaan vakaalla tar
koituksella ja  koettavat elää var
man päämäärän eteen. Ja vaikka 
he vielä eivät lähimainkaan selväs
ti näe, mikä tämä tarkoitus vihdoin 
tulee olemaan — heillä on pikem
min hämärä aavistus kuin selvä 
käsitys tiestä — eivät he kuiten
kaan enään harhaile sattumalta sin
ne tänne, väliin ylöspäin välin ales- 
päin; he vaeltavat nyt vakaasti 
ylöspäin luikertelevaa tietä, ja  jo 
kainen elinpäivä lisää heidän no
peuttaan, kunnes he ilmeisesti ovat 
joukon edellä elämän henkiseen si
sällykseen nähden hyveiden harjoit
tamisessa ja  kasvavassa kaihossa 
olla lähimmäisilleen hyödyksi. He 
lähestyvät siten nopeammin vuoren 
huippua, vaikka he vielä seuraa
vatkin kiertävää tietä; ja  he rupe
avat nyt koettamaan kasvattaa it
seään määrättyihin suuntiin. He 
alkavat myöskin koettaa auttaa lä
himpiä matkatovereitaan nousemaan 
ylöspäin yhdessä heidän kanssaan, 
ja aina heidän nopeammin kalkeis
saan eteenpäin, ojentavat he autta
van käden lähimmäisille matkatove
reilleen ja  koettavat viedä heidät 
mukanaan nopeammin ylöspäin. Ja 
heidän tällä tavalla vaeltaissaan 
yhdessä niiden kanssa, joita he näin 
rakastavat ja  palvelevat, tulee hei
tä vastaan ilmestys, hyvin ihana

pinnalla heti laivan perässä, ja  yh
distetään laivan sisustaan putkella. 
Kaikki, mitä tapahtuu pinnalla pit
kän matkan päässä, kuvastuu tähän 
kelluvaan silmään, ja  peilikuva 
heijastuu monen putkeen asetetun 
peilin avulla laivassa olevaan pei
liin, josta päällikkö näkee sen. Mi
tenkä nämä peilit monten lähettä
vät kuvia ja  missä kuva saapuu 
laivaan, sen tietävät vain valitut. 
Se on Hanskan meriministeristön 
suuri salaisuus.

„Morsen“ suhteen toimeenpan
nussa kokeessa, oli laiva veden alla 
7 tuntia perätysten kohoamatta ker
taakaan. Satama oli täynnä laivoja, 
kun »M orse" eriskummallisen pe- 
riskopin avulla suuntaisi kulkunsa 
selälle päin, ja  vasta kun muuan 
laiva antoi lippumerkin, sukelsi 
„M orse“ aivan laivan sivulla ve
destä ylös. Jos olisi ollut oikea 
sota, olisi „M orse“ voinut ampua 
kaikki nämä sotalaivat alas syvyy
teen torpeedoillaan, ilman että ai
noakaan laivoista olisi voinut tehdä 
mitään puolustukseksi, sillä sekä 
vedenalainen laiva että viheriä lasi
nen »silmä" ovat aivan näkymättö
mät lyhyenkin matkan päässä.

Näiden tuloksien innostuttamina 
ovat ranskalaiset ruvenneet raken
tamaan aivan uutta vedenalaista 
laivastoa, ja  sen valmistuttua ovat 
kaikki laivastohyökkäykset Rans
kan rannikoille mahdottomat.

Eräs kokeissa mukana ollut sa
nomalehtimies kuvailee mitenkä 
kummalliselta tuntui olla syvällä 
meren pinnan alla. Niinkauan kuin 
vene oU vielä pinnalla, heitteli meri

ilmestys, vaikka se ensinäke
mältä kenties tuntuu hiukan anka
ralta. Tämä ilmestys puhnu heille 
ja  kertoo heille jotain lyhemmästä 
tiestä. Tämä ilmestys on tieto, joka 
kuiskaa heille jotain nopeamman 
edistyksen ehdoista. Uskonto joka 
on auttanut heitä hyveen harjoitta
misessa, on tiedon sisar, ja  Uhrau
tuminen ihmiskunnalle on sen toinen 
sisar. Ja nämä kolme alkavat nyt 
ohjata sielua, kunnes vihdoin valoi
sampi aamunkoi alkaa, syvempi ja  
täydellisempi tietoisuus, kun sielu 
alkaa itselleen selvittää pyrkimyk
sensä tarkoitusta ja  tunnustaa pal
velemisen elämän laiksi. Ja tositar
koituksella kuulemme nyt tämän 
sielun hiljaa kuiskaavan lupauksen 
uhrata voimansa koko ihmiskunnan 
kehityksen auttamiseksi. Tämä on 
ensimmäinen lupaus minkä sielu te
kee, joskus antautua ihmiskunnan 
palvelukseen —  lupaus joka vielä ei 
yksinään täytä hänen elämäänsä, 
vaan jolla  kuitenkin on huomassaan 
siemen siihen.

Niille arvoisille henkilöille, 
jotka soisivat

Uuden Ajan
menestyvän ja  tahtovat tehdä 
jotakin sen hyväksi, pyydäm
me ilmoittaa, että paras keino 
Uuden Ajan avustamiseksi on 
tilata lehteä muutamia kap
paleita ja  sitten taijota toi
sille itselleen tarpeettomat 
kappaleet tahi lahjottaa ne 
varattomille henkilöille.

Uskallamme toivoa, että 
ystäviemme avulla tilaaja- 
määrämme piakkoin on mel
koisesti kasvava. Asiaakar- 
rastavien myötä vaikutuksella 
on Uusi Aika esteettä jatkava 
työtään ihmiskunnan suurten 
elämänkysymysten palveluk
sessa.

Niitä, jotka käsittävät sel
laisen sanomalehden merkityk
sen, jollainen on Uusi Aika, 
keholtamme tekemään jotakin 
lehden hyväksi.

Rauhanaate ja suh

teemme siihen.
K iij. Lydia Bosengren.

Yleisen maailmanrauhan aate on 
kysymys, jota valitettavasti meidän 
maassamme vielä jotenkin vähän on 
pohdittu. Jokapäiväiset sanomaleh- 
temme antavat tosin silloin tällöin 
lukijakunnalleen jonkun tiedon rau
hantyöstä tuolla ulkona suurissa 
maissa, mutta harvoin jotain valai- 
sevampaa, saati sitte itsenäistä aja
tusta näiden humaniteetin- ja  oikeu- 
denharrastusten laajuudesta ja  mer
kityksestä, harrastusten, joita rau- 
hanystävät tahtovat levittää ja  
saattaa yleisesti vaikuttamaan.

Kun asiaa ei tunneta, ei se myös
kään herätä mielenkiintoa. Ja kun 
erikoiset valtiolliset olomme ei ar-

sitä edestakaisin, ja  tuulen sekä 
laineiden kohina kuului. Mutta 
aluksen vaivuttua muutamia metriä, 
ei enää huomattu mitään liikettä, 
ja  kaikki melu taukosi. 20 jalan 
syvyydessä näkyi kalpea viheriä 
valo, 70 jalan syvyydessä ei mikään 
valo enää tunkeutunut veteen, oli 
pilkoisen pimeä.

Vielä kummallisemmalta tuntui 
kun laiva kuljettuaan muutaman 
tnmiin veden alla, taas kohosi ylös 
syvästä hiljaisuudesta ja  rauhasta 
joutuakseen äkkiä tuulen, aaltojen 
ja meren heiteltäväksi.

Banskassa täten saavutettujen 
tuloksien yhteydessä lienee huvit
tavaa kuulla, mitä kuuluisa insinööri 
Holland, amerikalaisten vedenalais
ten veneiden keksijä, arvelee ve
denalaisten veneiden merkityksestä 
tulevaisuuden sodassa.

Holland kirjoittaa tästä North 
American Review  lehdessä:

Ensimäinen toimeensa ryhtyvä ve
den alainen torpedovene tao ih
miskunnan nähtäväksi mitä moni- 
mutkaisimman pulman sotataidon 
historiassa. Siellä me olemme teke
misessä aseen kanssa, jota  vastaan 
emme voi puolustaida. Voi asettaa 
miekan miekkaa vastaan, rihlapys- 
syn rihlapyssyä vastaan, kanuunan 
kanuunaa ja  panssarilaivan panssa
rilaivaa vastaan. Voidaan lähettää 
torpedohävittäjä torpedohävittäjää 
vastaan. Mutta veden alaista ve
nettä vastaan ei voi lähettää mi
tään, ei edes samanlaista venettä. 
Vedenalaisia aluksia vastaan ei 
voida taistella vedenalaisilla aluk
silla. Kaikissa eriskum m allisissa, kä

vellä olevan omiansa synnyttämään 
personallista osanottoa tähän asi
aan, niin kysytään mitä merkitsee 
maassamme rauhankysymys? Eikö 
kaikki keskustelu tästä kysymyk
sestä jää hyödyttömäksi, ilman käy
tännöllisiä seurauksia?

Mutta äskettäin on kuitenkin 
Humanitas-nimisessä aikakauslehdes
sä ollut, luettavana kehoitus ylei
söllemme, muodostamaan ranhanyh- 
distys Suomessa. Älköön annettako 
näiden valtaavien, ajallansa lausut- 
sujen sanojen haihtua tyhjiin, vaan 
lämmittäkööt ne meitä työhön ja  
toimintavoimaan!

Halki vuosisatojen on opetettu, 
että sodat eivät ole ainoastaan Ju
malan, sotajoukkojen herran, itsensä 
sallimia, vaan vieläpä käskemiäkiu, 
että hänen rangaistuksieDsa estämi
nen olisi häiritseväistä kajoamista 
jumalalliseen maailmanjärjestykseen, 
että sotia aina on ollut ja  tulee 
olemaan, niin kauan kuin maan 
päällä asuu ihmisiä, jotka ovat kau
kana täydellisyydestä. Vielä kuu
lemme sanottavan, että maa tulisi 
ilman sotia liiaksi kansoitetuksi, että 
rauha veltostuttaa kansoja, mutta 
sodat puhdistavat ukkosen lailla il
man ja  tarjoavat tilaisuutta sanka
ruuteen, itsensä ohraavaisuuteen, 
luonteenkehitykseen j. n. e. Ikuinen 
rauha on niinmuodoin turha unelma, 
luulotelma, jäljetön houre. Tämmöi
siin syihin perustuu suuren yleisön 
epäluottamus rauhantyöhön.

Kuitenkin kannattaa tätä aatetta 
nykyään mahtava voima: ajatteli
joita, runoilijoita valtio- ja  lakimie- 
hiä. Eikä siinä kyllin! Vaan tu
hannet jalot ja  oikein ajattelevat 
ihmiset, jotka elävät ja  tekevät 
työtä ihmiskunnan onnen ja  menes
tyksen puolesta, ovat kokoontuneet 
sen lippujen alle. He ovat yhty
neet ja  järjestyneet rauhanyhdis- 
tyksiin, jotka voimakkaasti ovat 
kääntäneet yleistä mielipidettä kan
nattamaan kansainvälistä rauhanpo
litiikkaa, oikeuden asettamista vä
kivallan sijaan. Rauhanyhdistysten 
tarkoitus ja  päämäärä on: sota 
sotaa vastaan; sotien asemesta 
rauhanystävät tahtovat kansain
välisiä sovinto-oikeuksia riitojen 
ratkaisijaksi, he koettavat koko 
sivistyneessä maailmassa herättää 
harrastusta ulottamaan rauhan- ja  
oikeudenaikakauden maan päällä. 
He eivät perusta toivoaan mihin
kään intohimoista vapaaseen ihan 
netilaan, johon ihmiskunnan muka 
olisi kohottava, —  he luottavat 
kehityksen lakiin, yhteiskuntaeli- 
mistön parantumiseen, terveen jär
jen ja  oikeuden voittoon väkival
lan ja  vääryyden laitoksista.

»Tiedätkö mitä sota on?" kysyy 
eräs maamme etevimmistä runoili
joista. »Sota on viha ja  murha 
jäljestettyinä joukoiksi. — —  — 
Sota on väkevän ylimielisyys 
ja  heikon masentuminen. Sota pilk
kaa Jumalan lakia ja  polkee ihmis
ten. Sen lippu on väkivalta, sen 
tunnuslause yhtä valheellinen kuin 
vääräkin, se on Napoleonin lause, 
jonka mukaan Jumala aina on sen 
kanssa, jolla  on enimmät tykit ja  
mieslukuisimmat pataljoonat. Sota 
on ihminen muuttuneena petoeläi
meksi. Sota on raaka itsekkäisyys, 
joka polkee epälukuisia uhreja. Sota 
kieltää kaikki sivistysmuodot ja  
käyttää väärin kaikkia tieteitä".

»Sinä, joka ylistät sotaa, oletko 
nähnyt taistelukenttää tappelun tuok
sinassa ja  sen hiljettyä? Tunnetko 
sotasairaalaa? Niin, kaataneilla on 
rauha, mutta oletko laskenut raa
jarikot ja mitannut yksinjääneiden

Tauksissa vedenalaisista taisteluista 
on sama päävirhe; veden alle ei 
voida nähdä eikä siellä siis voi 
taistellakaan. Hyökkäyksiä vastaan 
ei veden piimän alla voi puolustaida 
muulla kuin pakenemalla. Ken ei 
voi paeta on myyty. Mutta eivät
hän laivaveisfämöt eivätkä ankka- 
rissa olevat laivat voi paeta.

Veden alaisten sota-aluksien lä
hettäminen niitä vastaan, on sa
malla niiden turmio.

Kyllin snuri veden alainen lai
vasto kykenee täydellisesti suojele
maan New Yorkin satamaa koko 
maailman veden päällä kulkevien 
laivojen yhdistyneitä hyökkäyksiä 
vastaan. Mutta siinä silmän rä- 
päyksessä kun vihollinen saa yhden 
ainoankin hyvän vedenalaisen, tai
tavalla ja  uskaliaalla miehistöllä 
miehitetyn aluksen, on satama lai
noineen sen hallussa. E i saata 
hätyyttää sellaista venettä mii
noilla, sillä se asettaisi vastamii- 
noja. Eli voisi sulkea satamaa siltä, 
vaikka asettaisi torpedo- ja  rauta- 
ketju-verkon yli koko suun, me
ren pinnalta pohjaan asti. Siellä 
vedenalainen vene lähettäisi aivan 
yksinkertaisesti, ollen itse turvalli
sen matkan päässä, torpedon verk
koa vastaan, jolloin se murtuisi, ja  
pääsy olisi vapaa. Tuostajvihollisen 
vedenalaislaivaa ei kokonainen lai
vastokaan salaisia vedenalaisia aluk
sia saata ajaa takaa. Sillä hel
pompi on heinäsuovosta löytää neula 
kuin 65 jalan pituinen sylinteri 
New-Yorkin lahdesta. Elivät takaa. 
ajavat laivat veden alla myöskään 
milloinkaan tietäisi, ovatko nman

kyyneleet! Tiedätkö, mikä voima 
on mennyt hukkaan, tiedätkö miten 
paljon tuhlattua leipää on temmattu 
nälistyneiden huulilta? Hävitettyjä 
vainioita voi uudestaan kylvää, rau
nioiksi palaneita kaupunkeja ja  ky
liä uudestaan rakentaa ja  asuttaa, 
mutta silloin elävän sukupolven har
venneihin riveihin polttaa sota pit
kiksi ajoiksi raaistumisen ja  tapo
jen turmeluksen leveän tuliarven".

Sodat ovat jäännös barbarisesta 
muinaisajasta, jolloin jokaista muu
kalaista pidettiin vihollisena, jolloin 
perhe soti perhettä, kaupunki kau
punkia ja  maakunta maakuntaa vas
taan. Mutta mikäli ihmiset kohoa
vat barbarisesta alkutilastaan ja  
laki ja  yhteiskuntajärjestys kehit
tyy, sikäli yhä useammat myös al
kavat käsittää, etteivät ole luodut 
toisiansa surmaamaan, he alkavat 
ymmärtää, että sodat eivät perustu 
mihinkään järkkymättömään luon- 
nonjäijestykseen, vaan että niiden 
hirmuinen vitsaus on ihmiskunnan 
oma valitsema.

Samoin kuin on voitu nyrkkioi- 
keutta vastaan perheiden, heimojen 
ja  maakuntien välillä asettaa yhteis
kunnan oikeuden periaatteille pe
rustettu tuomiovalta, samoin on 
kerran koittava aika, jolloin laki 
ja  oikeus, eikä verenvuodatus ja  
hävitys, ratkaisee kansakuntien rii
taisuudet.

Me elämme aikakautena, jolloin 
kansoja elähyttää keskenäisen edes- 
vastauksen tunne. Vaihtamalla pal
veluksen ja  ystävyydenosotuksia 
kansakunnat tulevat kiinnitetyiksi 
toisiinsa lukemattomilla ja  katkea
mattomilla aineellisten ja  siveellis
ten velvoitusten siteillä.

Elämme keskellä yleismaailmal
lisen sivistyksen piiriä. Ajanhenki 
vaikuttaa mahtavasti. Rautatiet ja  
sähköleunättimet, yhteiset aatteet ja  
taloudelliset harrastukset lähentävät 
kansoja toisiinsa, tehden heitä toi
silleen veljiksi. Tämä yhteisyyden- 
tunne eli solidariteetti ja  siitä joh 
tuva kehitys on niin muuttanut 
kansakuntien keskinäiset suhteet, 
että vakituinen rauha niiden välillä 
yhä enemmän ja  enemmän käy pois
tamattomaksi välttämättömyydeksi.

Eli kenenkään järjellisen ihmisen 
päähän laillisesti ja  oikeudellisesti 
jäljestetyssä yhteiskunnassa johdu 
enää ruveta asettamaan olojansa 
nyrkkioikeuden ja  väkivallan poh
jalle. Hän vetoaa lakiin ja  alistuu 
sen määräyksille, jotka ovat hänelle 
sama kuin oikeus itse, oikeuden il
maisu. Varmaa on, että tulevat 
sukupolvet kummastellen katselevat 
taaksensa aikaan, jona väkivalta ja  
raaka voima ratkaisi kansakuntain
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asiat. Rauhanystävien työ tähtää 
tulevaisuutta. He tahtovat poistaa 
nämä barbarisuuden jäännökset koet
taen saada yleisesti hyväksytyiksi 
uusia vaikutusmuotoja, uutta kor
keampaa käsitystä oikeudesta ja  
ihmisyydestä. Onkohan se pyrintö 
turhiksi houreiksi tuomittava?

(Jatk.) Humanitas 1898.

Avarampi oä^öala.
Kysymys, jota meidän kaikkien 

täytyy katsoa erittäin tähdelliseksi 
on se, kuinka me oikein ymmärtäi
simme kanssaihmisiämme, kuinka 
menettelisimme, niin ettemme jou
tuisi epäsopuun toisinajattelevaan 
kanssa. Tämä koskee semminkin 
erilaisia uskonnollisia katsantokan
toja. Jos enemmän kuin tavallista 
on koettaisimme syventyä ja  eläy
tyä eri uskontoihin, eri käsityskan
toihin ikäänkuin henkisyys ja  Ju
mala olisivat olemassa, niin saisim
me melkoisen laajemman ja  avaram
man maailmankatsannon. Tulisim
me toisin sanoen suvaitsevaisemmiksi. 
Suvaitsevaisuus se näet on jotain, 
johon ennen muita tulisi paunaa ar
voa.

Mitä eri uskonnollisiin käsityk
siin tulee, meidän täytyy, huolimatta 
siitä, mikä meidän käsityksemme 
on, etsiä toisesta samaa pyrkimystä 
korkeinta olentoa kohti. Meidän 
täytyy itsellemme myöntää, että 
kuinka alhainen joku käsitys tästä 
korkeimmasta olennosta onkin, niin 
on kuitenkin sisäinen näkemys pal
joa  ylempänä kuin se muoto, jossa 
tämä käsitys pyrkii ilmenemään. 
Ihminen voi valvoin ajatuksessaan 
esitellä ne tunteet ja mielialat, jotka 
liikkuvat ja  läikkyvät hänen sisim
mässä sisässään, mistä meidän kui
tenkin kaikitenkin täytyy odottaa 
saavamme vastauksen siihen kysy-
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vai vihollisveneen kanssa tekemi
sessä. Tätä estettä voisi auttaa sii- 
ten, että pantaisiin liikkeille vain 
yksi vedenalainen laiva; vihollislai- 
voa vastaan mutta siinä tapauksessa 
on melkein^ mahdotanta saavuttaa 
viimeksimainittu.

E i — vedenalainen laiva on „me- 
ripiru", jota nykyään on mahdoton 
vastustaa. Se voi liikkua kaikki
alla sekä veden alla että päällä, 
hävittää veistämöitä, ankkurissa 
olevia kauppa- ja  sotalaivoja, heit
tää pommeja kaupunkeihin ja  sen 
jälkeen taas lähteä aavalle merelle. 
Päivät pääksytysten voi se virua 
meren pohjassa tarvitsematta läh
teä pois, ennenkuin se on käyttä
nyt loppuun kaiken varastossa ole
van voiman, paitsi sen, joka tarvi
taan tuottamaan sen takaisin aavalle 
merelle, jossa se sukeltaa näkyviin 
kuin pilkku vedenpinnalla. Sen ei 
ole pakko paljastaa itsensä kuin 
kerran, nimittäin kohotessaan veden 
pinnalle ampuakseen kanimna.iila.n- 
kauksen kaupunkia kohden. Am- 
muttuaan laukauksen vajoo se taas 
syvyyteen, ja  vaikka koko satama 
olisi uiskentelevana patteriana olisi 
miltei mahdoton osata siihen. Tor
pedokaan voi se lähettää tarvitse
matta itse kohota vedenpinnalle.

—  Lynkkaus Amerikassa. Viime 
kuluneina 16 vuotena on 2583 hen
keä lynkattu Amerikassa. Useat 
näistä lynkkauksista ovat norjalais
ten ja  ruotsalaisten toimeenpanemat. 
Viime vuonna lynkattiin 115, joista 
useita poltettiin elävältä; yhtä rää
kättiin julmasti, hakattiin sitten 
palasiksi ja  poltettiin. V. 1900 oli 
lynkkausten luku seuraavissa val
tioissa: Louisianassa ja  Missisipissä 
20 kummassakin, Georgiassa 16, 
Floridassa 9, Alabamassa 8, Ten- 
nessessä 7, Arkansovissa ja  Virgi
niassa 6 kummassakin, Indianassa 3, 
Coloradossa 3 ja  Kansasissa 2. 
10 prosenttia lynkatuista, olivat 
neekereitä. Yleensä on 10 prosenttia 
lynkatuista viattomia.

—  Sosialismia pidetään vaaralli
sena. Sähkön keksijää (Galvania) pil
kattiin' vain, ja  Ranskan akademia 
nauroi Edisonin fonografia pitäen sitä 
vastapuhujan petoksena. Höyrylai
van keksijän Faltonin täytyi paeta 
Amerikasta. Anaxagoraa vainottiin, 
koska hän oli sanonut aurinkoa 
Kreikanmaata suoremmaksi ja  Gali
lein täytyi valalla hyljätä väitöksensä, 
että maa oh pyöreä, auringon ympäri 
liikkuva pallo. Uskontomme perus
taja ristiinnaulittiin. Nämä ovat his
toriallisia tosiasioita, joita me nyt 
ihmettelemme.

—  Lontoon piispan omaisuuden
suuruus on tavallisen, suurta päivä
palkkaa nauttivan miehen 4,000 vuo
tinen työpalkka. »Ei teidän pidä 
varastaman itsiänne kullalla eikä ho- 
pialla teidän vyöllänne".
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mykseen, johon ihminen polvesta 
.polveen, ajast aikojen aamusta asti 
on itsellensä tehnyt Jumalasta. 
Kuinka hän ei siis erehtyisi, kun 
hän sanoin ja  uskollisin menoin tah
too lähestyä tuota kankaista pää
määrää? Jos kaikki ihmiset olisivat 
samalla kehityksenasteella, ‘niin ei 
mikään sellaista kuin väärinkä
sitys ja  siitä johtuva suvaitse
mattomuus tietenkään tulia kysy
mykseen. Nyt sitä vastoin, huomi
oon otettuina kaikki eri] luonteet, 
tavat ja  tottumukset, ja  katsomatta 
siihen eri kehitysikään, josta eri 
yksilöihin nähden.puhutaan, löydäm
me kaikkialta maailmasta, kaakkien 
kansakuntain ja  rotujen keskuudesta 
ihmisiä, jotka ovat" mikä milEikin 
kehityksenasteella, villistä alkaen filo
sofiin .saakka ja  sitäkin korkeampia. 
Niin alhaisella kannalla kuin esim. 
fetishinpalvelija tänäpäivänä on, niin 
meidän yhtä kaikki täytyy myön- 
rtää hänestä kerran tulevaisuudessa, 
visseissä olosuhteissa — ajatelkaam
me reinkarnatsionia, jälleensynnyn- 
tää —  tulevan Platon tai Newto- 
nin, Buddhan tai Kristuksen. Mut
ta meidän täytyy hänelle sellaise- 
nakin kuin hän nyt on antaa täysi 
tunnustuksemme siitä, että hän toi
sesta tai loisesta havainnollisesta 
uskonnon tai „taik aaskon" —  su
vaitsemattani asti puhuaksemme —  
muodosta, jossa universalinen to
tuus on hänelle osaksi ilmestynyt, 
on löytänyt sen tajunnauasteeu ku
vastuksen ja  ilmaisun, jolle hän 
on ehtinyt, sillä meidän täytyy kat
soa jokaista, vähäisintäkin. Kor
keimman ilmaumaa kunnioituksella.

Ja pohjaan mennessä ei erotus 
lienekään niin äärettömän suuri; 
ihminen se ainoastaan näkee toisen

] malan, väKRä. Tätä suhdetta ja  yh
teyttä koikeimman olennon kanssa, 
joka kallasta uskonnoista löydetään, 
tulkita;ta monella eri tavalla, kuten 
io on sanottu, riippuen itsekurikin 
uskonaonperustajan ja  kansan luon- 
nonlaadusta sekä erilaisista histo
riallisista ja  muista olosuhteista. 
Nuo uskonnonperustajat ne ovat ta
vallisesti korotettu mahtaviksi olen
noiksi. siksi välittäjäksi, jonka kantta 
kansa ajatuksissaan on koettanut 
kohentua Koikeimmaa puoleen.

Jos kykenisimme silmätä yli in- 
Mmillisen elämän sellaisena, jo l- 
■laiselta se kerrassaan persoaatto- 
malta kannatta katsoen täytyy näytr 
tää, niin katoilivat kaikki pikku 
eroovaisuudet ja  me näkisimme ih
miskunnan kokonaisuutena, yhtenä 
ainoana elimistönä ponnistelevan 
eteenpäin, verkalleen ja  varmasti, 
halki aikakantten. Ja missä vanha 
sivistys, missä vuosituhanten kehi
tys on painanut leimansa kansan 
tai yksilön otsaan, siellä tämä kansa, 
tämä yksilö on näkevä sen suurea 
valon kirkkaana, siellä se ei enää 
ole niukasti seuloutuva illusiomn 
suuren esiripun läpi, vaan siellä se 
on huomättävä voimallisena valovir
tana. Ja syvällä tuon kansan, sy
vällä tuon yksilön sydämessä on 
väräjävä tunne, tunne yhteisyy
destä koko maailmankaikkeuden 
kanssa. Tyhjiin raukeavat ihmisen 
personallisuus, tyhjiin kaikki muo
dot ajan ja  avaruuden äärettömyy
den edessä, mutta ytimeltään kaikki 
on oleva jumalallista, ja  jos  halu
amme kohoutua oman jumaluuteni', 
me totiseen tietoon ja  puolustaa 
esikoisoikeuttamme olla -Juma
lan poikia", niin meidän täytyy op
pia elämään ikuisessa, olemaan osa 
siitä tajunnasta, joka ei tunne ai
kaa eikä paikkaa. Aineen uäköhäi-, 
riöiden humun täytyy revetä ih
misen henkisen silmän edestä ja  in
himilliset toiveet ja  intohimot eivät; 
enää saa häntä vallita ja  pakottaa! 
hänen henkeänsä takaisin maani 
päälle tyydyttämätönten himojen vuv

malan yhteyteen. Ihmisen täytyy! 
astua „in die Blossheit", niinkuin! 
mnndan vanha keskiaikainen mys
tikko lausuu, s. o. nähdä-Jumalan 
välityksettä.

Tällaiset näköalat silmäimme 
edessä, kuinka joutavilta 'tuntuvat
kaan meistä kaikki pakinat toisen 
tai toisen uskonnon, toisen tai toi
sen käsityksen etevämmyydestä toi
sen rinnalla, kuinka joutavilta, kun 
muistamme, että kaikkihan ne pyr
kivät samaa päämäärää kohti.

Herm. Grönberg.

O lip a  ke rran
kaunis rmaa, jossa «li vain muutamia 
Buuria : miehiä, matta hyvin paljon 
pieniä, jetka vilpittömästi surivat sitä, 
etteivät olleet suurempia.

He kehuivat itseään, niin että oikein 
ilefcti mutta eivät käyneet siitä suu
remmiksi. He syytävät myrkkyä ja! 
sappea saarten päälle, mutta eivät 
saaneet heitä pienemmiksi. He aset
tuivat sekä 'valtaistuimelle että aitta-. 
rille, mutta « i sittenkään kukaan hno 
mannut heitä.

N yt oli noiden suurten joukossa 
yksi, joka oli kuuluisa kautta koko

—  Dresdenin ravintoyhdistys, jo 
ka on sosialidemokraattisen johdon 
alainen, on viime kuluneena vuonna 
voittanut lähes yhden miljonan mark
kaa, joista 800,000 on jaettu osak
kaille.

Valinnassa.

(Suomennos noijasta).

Y ö on pimeä. O lof Holm oli 
pienellä R . .  .-nimisellä syijäase- 
maila kaukana pääkaupungista. Hän 
kulki hermostuneena nopeasti edes
takaisin asemasillalla --------------- neu-
votonna. Hänen vaimonsa oli asema
rakennuksen toisessa kerroksessa. 
H än e li  vuoteen omana kuoleman 
ja  elämän rajalla. Olot Holm odotti 
j än n ity k se llä  —  odotti tulevansa 
isäksi —  hän ja  E vi olivat vuoden 
ajan olleet naim isissa. Tällä het-; 
kellä oli hän ainoa mies -asemalla. 
Apu, jota hän nyt tiesi Evin niin 
kovin tarvitsevan, oli saatavissa 
asemalta peninkulman päässä ole
vasta kylästä. Salainen vaierrus, 
jonka O lof oli kuulevinaan asema
sillalle asti, pyysi häntä viipymättä 
hankkimaan apna.

Matta ainakin kaksi tuntia täytyi 
kulua ennenkuin hän saattaisi hank
kia sitä ja  ennen näitä kahta pit
kää tuntia pitää kahden yöpika- 
junan yhtyä hänen asemallaan. Hä
nen täytyi silloin olla läsnä asemalla, 
joka oli hyvin pitkän ja  syvän tun
nelin päässä. Aseman toiselta puo
lelta virtasi kohiseva virta tuntu
reilta. Tunnin kuluttaa saapuivat 
junat. -Saattaisiko hän nyt jättää 
siltaa myöden tulevassa junassa 
matkustavaiset toisen, tunnelista 
samaan aikaan saapuvan junan mu
serrettaviksi? Tai knnlisiko vielä 
tunnin aikaa rakkaan vaimonsa va-

Hän tiesi, että jos hän juoksisi 
hankkimaan apua, rakkaalle vaimol
leen, se ekhä maksaisi kaikkien 
matkustavien hengen.

Seistessään siinä nenvotonna kuu
lee hän käheää voihkmtaa ylhäältä 
-.asunnostaan.

Ajattelematta sm  enempää ihyök- 
kää hän apua hakemaan, mutta, kap- 
palen maikan päässä seisahtuu hän, 
katsahtaa taakseen, ja  .seisoo jälleen 
nenvotonna kun ei enää kuule vai
monsa voihkintaa. Samalla ajattelee 
hän mikä rikos olisi olla antamatta 
vadhtomerkkiä sekä kärsimyksiä, 
jonka alaisiksi hän saattaa monet 
matkustajat siinä tapauksessa, että 
junat törmäävät yhteen musertaen 
toisiaan. Hän kääntyy takaisin 
päättäen uhrata ihanan ja  rakaste
tun vaimonsa matkustavaisille, jotka 
eivät kaikki yhteensä ole hänen 
sydämmelleen vaimon arvoiset.

Takaisin tultuaan kuulee hän ju 
nan viheltävän ja  samalla vaimonsa 
sydäntäsärkeviä avunhuutoja. Hän 
antaa merkin „selvä“ ja  juna kiirehtii 
asemalle. Nyt kuulee hän taas v i
hellyksen ja  näkee tunnelissa jnna- 
lyhdyt, jotka luovat pirullisen va
lonsa kallioseinille. Taas „selvä“ . 
Hän juoksee ratavekselille, vekseli- 
tanko tuntuu polttavan hänen kä
sissään. —

Junat ovat haihtuneet näkymät
tömiin. Selviytyessään seisoo hän

taan. Sielun täytyy yhä enemmän 
vapautua, ei ainoastaan kaikista luo-- 
duista olioista ja  kappaleista, kai
kista kuvista ja  muodoista, vaa: 
sen täytyy vapautua itsestäänkin. 
siten yhä enemmän ja  enemmän jäi 
lopulta täydellisesti haipuakseen Ju

ntusta? Hänen rakkaan Evinsä 
tuon tunnin kuluessa kärsimät vai- 

.njfvat tuntuivat hänestä vaikeimmilta 
kuin kokonaisen vuoden kärsimyk
set hänelle itselleen.

tunnottomana lepäävän vaimonsa 
vuoteen ääressä.^

Kuten takaa ajettn peura, koin 
vaijo juoksee hän. E i kestä kauan 
ennenkuin hän on lääkärin asunnolla. 
Soittaa —  vanhanpuoleinen herra 
avaa, ja  O lof kertoa änkyttää syyn 
epätoivoiseen käytökseensä, vaipuen 
uupuneena lääkärin jalkoihin.

Tämä ymmärtää jotain tavatonta 
tapahtuneen tavallisesti niin reip
paalle Holm’ille, pyytää vaimonsa 
pitämään hänestä huolta ja  ajaa 
hetkisen kuluttua nopean hevosen 
vetämässä reessä pimeään yöhön.

Aukaistussaan oven Holm’in tu
paan, kohtaa häntä hirveä näky.

Vuoteella istun Holm’in vaimo sil
mät selki seljallaan, lumivalkoisena 
pöytään nojautuneena —  kuolleena.

Laattialla lepää lapsi, vaikeroiva 
nyyhkivä poika.

O lofin  herätessä nojautua lääkäri 
hänen ylitsensä; hän oli kalpea ja  
väsynyt mielenliikutuksesta. Hänen 
ensimäinen kysymyksensä koskee 
Erviä. Vastaus kuuluu: „Kuollut! 
Lapsi elää". Kaikuva nauru vää
ristää O lofin  k asvoja --------hänen
järkensä on häm m entynyt.--------

—  Salaisuus. Benjamin Franklin 
saattoi työhuoneensa akkunasta seu
rata erästä käsityöläistä, joka aina 
työssään näkyi olevan mitä par äim
in alla tuulella ja  hymyili ystävällisesti 
jokaiselle, jonka hän kohtasi. K er
ran Franklin tapasi hänen ja  tiedus
teli mikä oli hänen horjumattoman 
tasaisen mielialansa salaisuus. Mies 
vastasi: Ei se mikään salaisuus ole. 
Minulla on oikein hyvä vaimo. Kun 
lähden työhön, niin antaa hän minulle 
aina hyvän sanan kehoitukseksi ja  
suudelman loppusiunaukseksi. Kun 
tulen kotia, niin hän on minua aina 
vastaanottamassa hymyilyllä ja  ter- 
vetulosnudelmalla. Tilallinen on sil
loin aina valmiina. Kun sitten kaikki 
istumme koolla pakinoiden, niin huO' 
maan, että hän pitkin päivää on teh 
nyt iaikellaista ilahduttaaksensa mi
nua.

Kuleksia-poika.
:01i meitä kolme nuorta miestä rees

sä —  kaksi jauhokauppoja hieromassa 
ja  minä kolmantena satunnaisella huvi' 
matkalla. Oli kaunis joulukuun yö 
ja  oli hevonen hyvä. Rekilaulut ka
jahtivat tienvarren ohikiitäviä kuusia 
vasten tahi joen sileän jään yli.

Tultiin talolle ja  saatiin isäntä he
reille, pistettiin takkaan tulta ja  olu- 
eet tuhkaan lämpimään. Muiden tuu
miessa sitä kauppa-asiaa, minä, jota  se 
ei koskenut, sain rauhassa jatkojani 
lämmittää.

Hetken kuluttaa herätti huomiotam
me liike tuvan toisella puolella. Siellä 
nousi ikkunan ja  höyläpenkin välillä 
olevalta penkiltä manan rnskea repa- 
lekääre ja  tuli esille. Se oli poika, 
luullakseni noin neljäntoista vuotias, — 
vaan kukapa niitten nälkäisten ijästä 
tietää; pieniä ne orvat yleensä kaikki 
varreltaan. Kasvot olivat itsessään 
kalpeat ja  laihat, vaikka tuulen paisut
tamat ja  auringon polttamat; vartalo 
oli hoikka ja  pienet, kylmän punotta
mat kädet päästivät melkein liiaksi 
vsloa läpi, kun hän niitä tulta vastaan 
lämmittääkseen nosti. Vaaleat sinihar
maat silmät olivat vilkkaat ja  piirteet 
suun ympärillä näyttivät, että oli po
jassa tarkkaa älyä ja  veitikkamaisnntta 
kyllin, —  ehkäpä liiaksikin. Hasnnaan-

kellertävä tokka liehui säännöttömästä 
ympäri korvia ja  ylitse otsan, jossa jo  
kaksi syvää, selvää piirrettä tiesi ker
toa kaipauksista ja  murheista. Vaat
teet olivat, kuten kerrottu, ruskeat, 
tuota tunnettua ruskeata, jota  joskus 
kuulee köyhän ruskeaksi nimitettävän, 
taota, joka aikoinaan on voinut olla 
sinistä, harmaata viheriätä ja  mitä 
hyvänsä, vaan jota  aika, kuluminen, 
sateet ja  tuulet, aurinko ja  välinpitä
mättömyys puhtauden vaatimuksista 
ovat saattaneet melkein tummanrus
kean paperin väriseksi. Rääsyiset hou
sut olivat samaa lajia —  toista polvea 
hieman näkyi. Jalassa oli aika- 
miehen kuivaneet pieksut, jotka kuten 
iso knlunnt lakkikin olivat yllä myös 
pojan nukkuessa. Nappien puutteessa oli 
takki yli rinnan kiinnitetty seililangalla 
ja  vyötäisten ympäri oli aidotta vanha 
huivi, jokanäyttisurullisenkokeneelta.

—  Noh, mikä mies se tämä sitten ?
—  Koleksiapoika se on, vastasi 

isäntä, —  on ollut täällä halonhak
kuussa jo  kolme päivää —  tuli tuolta 
ylikylästä, jossa on ollut pari viik
koa kai.

—  Noh, mistä sinä olet kotoisin?
Oli tuolta Hämeenkankaan erämail

ta, en muista enään mistä pitäjästä.
—  Jos nyt viemme nimismiehelle, 

niin vie hän sinut kotia.
Poika tuikki tukan alta sivulta, 

että oliko tuo vaan leikkiä, vai oliko 
tässä hätä kintuissa.

—  No miksi sinä kuleksit etkä 
pysy kotoperukalla?2

—  Onpa täälläpäin rikkaampaa ja 
työtä saatavissa.

—  Mihinkäpä työhön sinä kelpaat?
Poika näytti vähän loukkaantu

neelta ja  kääntyi isäntään päin, ää
neti apua pyytäen.

—  Kyllähän tuo puoleltaan, myönsi 
tämä.

—  Vai on tuo jo  koko mies? —  
Oletko orpo?

—  Isä meni tukkijoelle keväällä, 
eikä ole tullut takasin. Kuuluu otta
neen uuden vaimon Waasassa, ja  
äiti kun kuuli, niin sanoi, että ottaa 
hänkin toisen kullan, eikä rupea mo
koman kakaroita syöttämään, ja  sillä 
se meni. Vähän oli leipää talossa 
ja  ne otti mukaan, vaan jäi noita 
jauhoja, että riitti kolme päivää vel
liksi mulle ja  pikku siskolle.

—  Vai on sulia sisko, —  minne 
sen jätit?

—  Noh, kun vielä kolmatta päi
vää olimme ruuatta odottaneet eikä 
äitiä kuulunut, vein lapsen naapuri- 
torppaan, jonne ottivat, ja  lähdin itse 
kulkemaan. Siitä on nyt kai kansi 
viikkoa.

—  Lapsiparka! No etkö ole isääsi 
löytänyt?

—  Vieläkö minä sen pieksettä
väksi —  sillä knn on se toinen sitä
paitsi!

Tuli hetken äänettömyys.
Lensi korkki takassa lämpiävästä 

olutpullosta.
—  Kah kun taota! —  Kuule poi

ka, tienaat olutlasin jo s  vartioit noi
ta  pulloja, etteivät kiehumaan pääse?

—  En huoli.
—  Etkö sinä olutta juo?
—  En vielä.
—  Vai e t vielä?! Noh, saat viisi 

penniä jos  olet meidän kyypparina. 
Saat pitää meille kynttilääkin, vaan 
seiso suorana kuin sotilas ja  ota 
lakki päästä, kun juomme. Puhujalla 
oli niin koin meillä kaikilla, lakki

Peika puri hampaitansa mutta tot- 
teli.

—  E i pidä sortaa onnetonta! sa
noi toinen totisesti.

—  E h! —  Ethän sinä paheksu
nut?

—  E  e n.
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Tilatkaa lehteä, tu
tustukaa nuorison liik- 
keesen!

Tilaus osoite: „Pyr- 
kijä \ Laihia.

—  Enhän minä pilkalla, leikillä 
vaan. Kas tuossa kymmenen pen
niä, ja  pane lakki päähäs.

Poika sai lakin päähän aika vik
kelään, kiitti puoliääneen ja  seisoi 
kuin patsas.

—  Nyt, nyt nousee, sanoi hän sitten 
äkkiä ja  pelasti viime silmänräpäyk
sessä pullon. —  Vähän päästä lisäsi hän 
puoleksi rohkeasti, puoleksi varovai
sesti: „ Saattaisitte antaa paperossin
kin".

—  Vai poltat sinä! Kas tuossa.
Ja poika poltti sydämmensä pöh

jasta, vartioi tarkalla silmällä pulloja, ja, 
sen huomasin kasvojensa hymyliik- 
keistä, kuunteli keskustelun sukke
luuksia.

Tunti meni ja  toinen alkoi. Rupesi 
näkymään lämmitetyn olueen vaiku
tuksia keskustelussa. Yhtäkkiä käänsi 
toinen kauppias unisia silmiään poikaa 
kohti ja  änkytti: —  Men sinä nyt 
jo  maata, ei täällä ole sinulla kuu
lemista.

Poika siirtyi vanhalla makuupai
kalle.

—  Ettäs annat lapsen maata tnolla. 
Siellähän vetää ikkunasta.

—  Saisihan tuommoinen lattiallakin. 
Itse se paikkansa valitsi. Sängyt, on 
renkiä, piikoja täynnä, taruni isäntä.

—  Ota tuolta turkkini allesi ja  
pane höyläpenkille, komensi kauppias.

Poika koitteli kädellä sileätä kan
gasta ja  pitkäkarvaista lammasnahkaa 
ja  tuikki tapansa mukaan tokan 
alta, että oliko tuo leikkiä —  vai?

niin paljon etevämpänä kuin toisen. 
Emme näet koskaan saa unohtaa, 
että ajatuksemme monista asioista, 
semminkin mikä esim. koskee ru
kousta, monessa kohdin ovat sa
mat kuin papuasneekerien ja  hot
tentottien, jos kohta ue useasti voi
vatkin olla niiden käsitystä yleväm- 
mät. Onpa niitäkin, jotka pyytä
vät väittää, että jopa eläimetkin 
^palvelisivat" ja  rukoilisivat, jos
kaan siitä tietysti ei mitään todis
teita ole. Mohammed sanoo ilman 
linnuista, että itsekukin niistä ru
kouksensa tietää ja  että Jumala sen 
kuulee. Olemmeko milloinkaan tul
leet ajatelleeksi, että parsilaiset, tu- 
lenpalvelijat, jotka joka aamu ter
vehtivät nousevaa aurinkoa pala
valla rukouksella, että he vielä, ai
nakin mitä tähän avnksihuutoon tu
lee, ovat äärettömän paljon edellä 
monista muista, jotka kiivaasti tun
nustavat kuuluvansa johonkuhun 
suureen uskontoon, mutta jotka siltä 
harvoin tulevat ajatelleeksi jotain 
sellaista kuin rukousta.

Tiedämme näet, että sellaiset mie
lipiteet ja  käsitystavat, jotka ovat 
syvästi toiseen kansaan juurtuneet, 
saattavat toisesta olla tuiki käsit
tämättömiä, ja  että tavat ja  tottu
mukset, jotka osalle ihmisiä ovat 
vaistomaisesti puoleensa vetäviä, 
saattavat toiselle osalle olla yhtä 
vaistomaisesti vastenmielisiä. El- 
käämme kuitenkaan tässä niin pal
jon ajatelko rukousta, sillä eiköhän 
joka ihminen tavalla tai toisella ru
koile?

Fetishinpalveluksesta kehitty- 
neimpään ja  hienostuneimpaan kult
tiin saakka, sisältävät kaikki us
konnot perusolemukseltaan saman 
eikä ole ainoaakaan uskontoa, joka 
ei pohjaltaan myöntäisi ja  väittäisi, 
että on olemassa suhde ihmisen ja  
häntä ympäröivän maailmankaikkeu
den tai sen ensimmäisen syyn, Ju

maailman.
Hän oli tuonut elämää ja  henkeä 

vierailta mailta isänmaahansa, ja  hän 
eli tehnyt isänmaansa mainehikkaaksi 
laajalti vierailla mailla, Jos tuli lau
sua kiitos-, moite- tai varoitnssana, 
tuli hänen aina lausua se. Kun tuli 
puhua niin että kuuluisi yli pikku 
maan rajojenkin, puhui hänen kielensä 
aina.

Senvuoksi rakastivat ja  kunnioitti
vat häntä kaikki muut paitsi pikku 
miehet, jotka eivät olleet suurempia. 
He häpäisivät hänen päälleen niinkauan 
kuin uskalsivat, ja  kun eivät he enää 
uskaltaneet sitä tehdä, ryömivät he 
huoneisiinsa, nukkuivat aina toinen 
silmä ummessa, vakoilivat ja vaanivat 
hänen jokaista askeltaan.

Tapahtuipa sitten eräänä päivänä, 
että tuo suuri mies teki jotain tyh
mää.

Silmänräpäyksessä syöksyivät pikku 
miehet, jotka eivät olleet suurempia, 
riemuiten ulos huoneistaan, tarttuivat 
tyhmyyteen, kirjoittivat ja  sähköitti- 
vät siitä, kierittivät sitä kunnes se 
kasvoi lumivyöryn tavoin, kiipesivät 
sitten sen huipulle, nousivat varpail
leen ja  heiluttivat hattuaan, jotta 
ihmiset lopultakin näkisivät heidät.

Ihmiset näkivät heidät.
He osoittivat heitä kysellen, ketä 

he olivat, ja  pikku miehet, jotka eivät 
olleet suurempia, tulivat aivan hup
suiksi ilosta.

Mutta melkein samalla oli lumi- 
vyöry kadonnut ja  tyhmyys unoh
tunut.

Suuri mies oli jälleen entisessä 
arvossa ja  kunniassa. Pikku miehet 
istuivat asunnoissaan vilpittömästi 
surren sitä, etteivät olleet suurempia.

Carl Ewald.
„Politikenissä“ .

—  44 —

Tämän jälkeen sattui Jeesus oppilainensa tulemaan 
kylään, ja  täällä eräs nainen, Martta, käski hänet vieraisiin 
luoksensa. Ja Martalla oli Maria niminen sisar, jok a  istuu
tui Jeesuksen j aikain juureen kuuntelemaan hänen oppi
ansa. Mutta Martta puuhasi saadakseen toimeen hyvää 
kestitystä.

Ja Martta tuli Jeesuksen luo ja  sanoi: etpä sinäkään 
välitä, vaikka sisareni jätti minut yksin palvelemaan. Sano 
hänelle, että hänkin vähän auttaisi minua.

Ja vastaukseksi sanoi Jeesus hänelle: Martta, Martta! 
paljon sinä hommaat ja  pnuhaat, mutta yksi asia ainoas
taan on tarpeen. Ja Maria on sen ainoan tarpeellisen va
linnut, jota  ei kenkään häneltä ota pois. Elämiseksi on 
ainoastaan hengen ruoka tarpeen.

Ja Jeesus sanoi kaikille:
Joka tahtoo minun jälkiäni kulkea, se luopukoon 

omasta tahdostansa ja  olkoon valmis joka hetkenä kaik
kiin mahdollisiin lihan kärsimyksiin ja  puutteibin, ainoas
taan silloin hän voi seurata minun tietäni. Sillä se, jok a  
tahtoo pitää huolta lihallisesta elämästänsä, hän hukuttaa 
todellisen elämän. Mutta joka Isän tahtoa täyttäessä vaikka 
hukkaisikin lihallisen’ elämänsä, se pelastaa todellisen elä
män. Sillä mitä hyötyä on ihmiselle vaikka hän koko maa
ilman anastaa, jos hän oman elämänsä hukuttaa tai vahin
goittaa.

Ja Jeesus sanoi: varokaa rikkautta, sillä ei elämänne 
ole siinä, että teillä on enemmän kuin muilla.

Oli rikas mies, jo lle  tuli hyvä sato. Ja hän ajatteli 
itseksensä: täytyy tästä rakennuttaa entistä suuremmat 
eloaitat ja  koota niihin kaikki rikkauteni. Sittenpähän 
sanon sielulleni: siinä on sinulle, sielu, hyvyyttä moneksi 
vuodeksi; lepää, syö, ju o ja  elä onneksesi. Mutta Jumala 
sanoi hänelle: m ieletön! tänä yönä viedään sinulta sielu, 
ja  kaikki mitä olet varustanut, joutuu muille.

Niin on laita jokaisen, joka lihallista elämää varten 
varustaa, eikä elä Jumalassa.

Evankeliumi. 11. —  41 —

tänne Isän tahtomatta. Mitä pelkäämistä siis teidän olisi, 
jo s  olette Isän tahdossa?

E i minun oppiini kaikki usko. Ja ne, jotka eivät 
usko, vihaavat sitä, sillä tämä oppi ottaa heiltä sen mitä 
he rakastavat. Minun oppini leviää kulon lailla maailmann 
Riitaa on siitä maailmaan syntyvä. Joka talossa nousee 
riita. Isä riitaantuu poikansa, äiti tyttärensä kanssa, ja  
omat perheenjäsenet tulevat sen vihamiehiksi, jok a  minun 
oppini ymmärtää, ja  tahtovat tappaa heitä. Sillä se, jok a  
oppini ymmärtää, ei pane mitään merkitystä isään ei äitiin, 
ei vaim oon, ei lapsiin eikä omaisuuteensa.

Ja silloin oppineet oikeauskoiset tulivat Jerusalemista 
Jeesuksen luo. Jeesus oleskeli eräässä kylässä, ja  paljon 
väkeä oli tunkeutunut taloon hänen ympärillensä.

Oikeauskoiset rupesivat puhumaan kansalle, ettei pi
täisi kuunnella Jeesuksen oppia, että Jeesus on villiintynyt, 
että jo s  hänen käskyjensä mukaan ruvetaan elämään, niin 
on kansaan leviävä vielä enemmän pahuutta kuin siinä nyt 
on. He sanoivat hänen karkoittavan pahaa pahalla.

Jeesus kutsui heidät luoksensa ja  sanoi: te sanotte 
minun karkoittavan pahaa pahalla. Mutta eihän mikään 
voim a voi itseänsä kukistaa. Jos se itse itsensä kukistaisi, 
niin ei sitä enää olisikaan. Te karkoitatte pahaa uhkauk
silla, rangaistuksilla ja  tapoilla, eikä paha sittenkään häviä, 
junri siksi, ettei se voi itseänsä vastaan nousta; mutta minä 
en karkoita pahaa teidän aseillanne, —  en siis pahalla.

Minä karkoitan pahaa kutsumalla ihmiset täyttämään 
Isän hengen tahtoa, joka antaa elämän kaikille. Viisi käs
kyä ilmaisee sen hengen tahdon, joka antaa onnea ja  elä
mää. Ja nämä käskyt siis karkoittavat pahan. Siinäpä 
teille onkin todistus niiden totuudesta.

Elleivät ihmiset olisi saman hengen poikia, olisi mah
doton voittaa pahaa, niinkuin on mahdoton mennä väke- 
vämmän taloon ja  ryöstää se. Ryöstääkseen väkevän taloa 
on väkevä ensin sidottava. Niin on elämän hengen yhtyys 
sitonut ihmiset.
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—  Noh, tee nyt vaan; ja  poika 
totteli.

—  Saanet hyyryläisiä turkkiisi, —  
vielä tarttuu joku tauti, kuiskasi 
toveri kylläkin ääneen.

—  N yt minä olen humalassa ja  
semmoisista välitän viisi.

Poikaa en sen jälkeen ole nähnyt. 
Sain yGsijan ja  jätin toiset juomin- 
kiaan jatkamaan. Kun aamupimeässä 
lähdettiin kotiapäin, oli poika jo  
mennyt —  liekko sitten halkoja pie
nentämään vaiko taasen taipaleelle.

Olisipa huvittava tietää, mikä tuom- 
moisestakin kuleksiapojasta varttu
nee, tuommoisesta, joka ei „  vielä“ 
ryyppää, ja  joka mieluimmin vapaan 
miehen tavalla pitää lakkiaan pääs
sään, joskin jo  ymmärtää puoleksi, 
ellei aivan kokonaankaan, antautua 
narriksi tuon siunatun leivänmurun 
tähden, —  jonka olosuhteet lähinnä 
riippuvat vieraitten ihmisten tilapäi
sestä mielialasta, joka kerjäten, ja  
työtä hakien kiertelee maata orpona, 
koditta, kasvatuksetta, usein pitäjä- 
läistensä vihaamana avuntarpeensa ta
kia. Lieneekö yhteiskunnan velvolli
suudet sillä täytetyt, että hän joku 
kerta vuodessa ruununkyydillä lähe
tetään kotipitäjään, saa siellä selkä- 
saunan ja  vastenmielisesti elätetään 
—  tahi oikeimmin nälkäytetään, kun
nes uudestaan karkaa etsimään „  rik
kaampia seutuja1*, joissa saanee ala- 
ikäinenkin joskus työtä tehtyään syödä 
vatsansa täyteen, —  vaikkapa se 
työkään välistä ei ole niin suuren- 
arvoista.

Kärkäshän sitä joskus levoton sielu 
kodista, jossa huolettakin saa elatuk
sensa, mutta suurin osa pakosta 
kuljeskelee, olivatpa sitten orpoja tai 
ei —  mitä arvelette arvokkat luinani?

Wihannissa Maaliskuussa 1901.
Gunnar von Numers.

—  Aina onnellinen. Martti Void
ei ollut niitä miehiä, jotka pian valit
tavat. Jos jotain oli hullusti, olisi 
voinut vieläkin hullummin käydä. E i 
mikään ollut niin hullua, ettei olisi 
voinut käydä hullummin. Ja silloin
kin kun oli niin hullusti kuin mah
dollista, oli hän kaikessa tapauksessa 
onnellinen.

Eräänä hyvin huonosatoisena syk
synä, jolloin ei voitu hankkia mitään 
sellaista maatuotetta, josta olisi voi
nut saada pienintäkään hintaa, saapui 
hän nimismiehen luo verorästiä mak
samaan. Nimismies, joka oli kuullut, 
ettei Martin satoa voinut käyttää edes 
eläinrehuksi, lausui rahoja kuitates- 
Saan:

»Niin, Jumala armahtakoon talon
poikaa tänä vuonna, jolloin ei mis
tään tuotteesta saa kunnollista hin
taa!"

„A h, niin, kyllä se niin on —  
mutta enkö minä ole tänäkin vuonna 
onnellinen —  eihän minulla ole mi
tään myymistä, tiedän m a!"

—  „Wjestnik Jewropyn" viime 
numerossa ottaa hra L . Buch tarkas- 
taakseen valtakunnan tililaskuja 15 
vuoden kuluessa ja  tulee kirjoituk
sessaan johtopäätöksen, että näissä 
laskuissa on 44 milj ruplan lasku- 
virhe. |

—  Mons Pedersen oli hiljakkoin |
kutsuttu todistajaksi eräässä oikeus
jutussa. Monsia pidettiin yleensä 
hiukan omituisena ihmisenä ja  vasta
puolen asianajaja luuli helpostikin 
saavansa hänet ymmälle ja  voivansa 
kumota hänen todistuksensa.

Asianajaja kysyi „ Tiedätkö kuka 
sinua on luonut, Mons?"

Mons seisoi hetkisen neuvotonna 
ja  mietti. Viimein sanoi hän: nLuu
len, että se oli M ooses."

Asianajaja kääntyy tuomarin puo
leen ja  sanoo: »Todistaja sanoo luu
levansa, että Mooses on hänen luo
nut. Se vastaus oli järkevämpi kuin 
mitä olin odottanut, sillä se todistaa, 
että hänellä kaikessa tapauksessa on 
hämärä aavistus raamatusta. Mutta 
minä esitän arvoisalle tuomioistui
melle ettei todistajan, jolla on näin 
heikot henkiset lahjat sallittaisi 
tehdä todistusvalaa“ .

Mons Pedersen: »Herra tuomari, 
onko minun sallittu tehdä kysymys 
asianajajalle?

Tuomari: »Olkaa hyvä".
Mons Pedersen: »Kuka on luonut 

sinut?"
Asianajaja (ivallisesti)! »Luulen, 

että se oli Aaron," Yleinen nauru.
Mons Pedersen: »Sepä surullista. 

Olen lukenut raamatussa, että Aaron 
kerran teki vasikan. Mutta en luul
lut tapaavani sitä elukkaa täällä."

Tuomari päätti, että todistaja olisi 
koukistettava.

Olemmeko kristityltä?

Ihmisiä, jotka tunnustavat kristin
uskoa, kutsutaan yhteisellä nimellä 
»kristityiksi".

Kirkossa käynti: urkujen soitto, 
kirkkoveisu, saama, juhlamenot j. 
n. e. muodostavat n. k. »Jumalan 
palveluksen."

Kristityillä löytyy: (paitsi kirk
koja ja  rukoushuoneita).

Suuret sotajoukot, vankilat, ku
ritushuoneet, valtion suojelemat vä- 
krjuomalaitokset, porttolat, kapakat 
y. m. y. m.

Kristitty!
Mitä merkitsee saarnata tahi 

kuulla saamaa siveellisestä kristit
tyjen elämästä, kun kerran suosim
me yhteiskunnassamme edellä lue
teltuja yhteiskunnallisia rasituksia?

Suosiko Kristus paheita, suo- 
sisiko hän ehken nykyistä yhteis
kuntajärjestelmää, olisikohan tyy
tyväinen tähän meidän mädännäi- 
syyteen?

Kieltämättä ei.
Kristillisyyden nimessä, Jumalan 

sanan- ja  miekan voimalla, tunkeu
tuvat kristityt sortamaan jo  sor
tuvia veljiään.

Kristillisyyden nimessä kärsii suu
ri joukko ihmisiä nälkää ja  kaik
kea puutetta, uskoen kirkko vei
suun Kurita täätt’ ja  säästä sielV.a

Kristityt uskovat Jumalan kadot
tavan rikastua tulella ja  että pahat 
syöstään piinaan ansionsa jälkeen.

Suuri Jumala!
Sinähän puhalsit luomiskertomuk

sen mukaan ihmiseen elävän hen
gen, oman henkesi; tahdotko niin

armottomasti menetellä niiden kans
sa, jotka ovat osa sinusta, etkö sinä 
rakastakaan ihmiskuntaasi.

Suomen kristityt!
Meitä kaikkia myös kutsutaan 

kristityiksi, olemmeko sellaisia, 
teemmekö kuten Kristus opetti? 
Niinhän tunnustamme suullamme, 
mutta sydän on vielä kaukana.

V. K.

Poikakauppa
Euroopassa.

Erään saksalaisen lehden kirjeen
vaihtaja Englannissa huomautti joku 
aika sitten häpeällisestä kaupasta, 
jota etupäässä harjoittivat italialai
set. Nämä ovat olleet ulkomailla 
rahaa ansaitsemassa ja  kehoittavat 
nyt kotiseutunsa köyhiä jättämään 
itselleen 9— 13 vuotiset poikansa 
vähäisestä maksusta.

Nämä valkoiset orjametsästäjät 
vakuuttavat vanhemmille voivansa 
hankkia lapsille tuottavan toimen, 
jolla  he pian voivat elättää itsensä. 
Uhrit viedään Sveitsin ja  Ranskan 
tehdaskaupunkeihin, joissa suurem
mat ja  voimakkaammat pojat pan
naan tehtaisiin sekä heikot ja  hennot 
lähetetään kerjuulle.

Viikon lopulla täytyy tehdaspoi- 
kien luovuttaa palkkansa ja  kerjää
vien ketjäämänsä. Nämät tunnotto
mat ihmiset kohtelevat poikia erittäin 
huonosti, ja  Parisin poliisi syytti 
kerran erästä tuollaista henkilöä 
siitä, että hän oli antanut tusinalle 
poikia, jotka 10 tuntia joka päivä 
työskentelivät lasitehtaassa, yöma
jaksi huoneen ilman ikkunaruutuja, 
jossa he nukkuivat muutamilla ko
villa matrasseilla.

Poliisin keksiessä tämän hävyttö
män kohtelun, olivat poikaparat mitä 
kutjimmassa tilassa, ollen vailla ruo
kaa, ilmaa ja  puhtautta, niin että 
kolme heistä pian kuoli sairashuo
neessa näivetystautiin.

Todisteena siitä, miten hyvästi 
tämä hävytön kauppa kannattaa, 
mainittakoon, että eräs italialainen 
ansaitsi 90,000 kruunua.

—  Peoples Newspaper, Australian 
suurlehtiä, lausuu australiaaisten ko
tomain yhteenliittäytymisestä seuraa- 
vaa:

»Elköön meidän päämaalimme olko 
suureksi sotavoimaksi tuleminen, se 
on villien ihanne. Mieluummin tah
domme pyrkiä suureksi kansaksi tie
teessä, taiteessa, yritteliäisyydessä, 
lakien puhtaudessa, vapauden puo
lustuksessa —  ja  ennen kaikkia tah
domme tulla suureksi kansaksi siinä 
suhteessa, ettei kenenkään työtä te
kevän tarvitse kärsiä eikä kenkään 
joutilas kerskailla pääse tilaisuuteen 
toisten työstä.

Ä . V . dnbom
Läkki- pelti- ja  Kupari- 

sepänliike.
Helsinki. Tehdas Annankatu 21. 
Telefooni 90.

L  A .  A$pM m ’in
Satulaseppä ja verhollljaliike.

Valmistetaan ajo ja  huonekalu
jen  verhousta sekä valmiita töitä 
löytyy varastossa. Matkakapineita 
ynnä muuta.

Ratakatu 14.
Telefooni n:o 2763.

Hjelt <6 Lindgren
Helsinki.

Länsi Rantakatu 16.

Tervattuja ja tervaamattomia köysiä 

Tappuraa, pikiä ja tervaa, 

Benseliköysiä ja määrlinkiä. 

Lippu- ja purjevaatetta, 

Laivatarpeita kaikeflaisia.

Hjelt & Lindgren’iUä.
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Ja sentähden sanon teille, että jokainen inhimillinen 
erehdys ja  väärä opettaminen voidaan antaa anteeksi, vaan 
väärä opetus pyhästä hengestä, jok a  antaa elämän kaikille, 
ei tule anteeksi annetuksi ihmisille.

Jos jok u  sanoo sanan ihmistä vastaan, niin se ei vielä 
mitään ole, mutta jo s  jok u  sanoo pahan sanan sitä vastaan, 
mikä on pyhää ihmisessä, hengestä, niin se ei voi jäädä 
sillensä. Moittikaa minua minkä halaatte, mutta älkää 
sanoko pahaksi niitä elämän käskyjä, jotka olen teille osoit- 
tanut. E i v oi jäädä sillensä se, että ihminen sanoo nyvää 
pahaksi.

Täytyy olla yhtä elämän hengen kanssa. Joka ei ole 
sen kanssa yhdestä puolesta, se on sitä vastaan. Täytyy 
palvella hyvän ja  elämän henkeä kaikissa ihmisissä, eikä 
ainoastaan omassa itsessä.

Olkaa jok o sitä mieltä, että onni ja  elämä on koko 
maailman hyväksi, silloin myöskin rakastakaa onnea ja  elä
mää kaikkien hyväksi; taikka pitäkää onnea ja  elämää 
pahana, mutta älkää myös silloin rakastako onnea ja  elämää 
itseenne nähden. Joko pidätte puuta hyvänä ja  sen hedel
mää hyvänä, vaikka pidätte puuta huonona ja  sen hedelmää 
huonona. Sillä hedelmästä puun arvo tunnetaan.

KUUDES LUKU.

Valhe-elämä.

Ja siis, todellisen elämän saamiseksi, ihmisen on maan päällä 
luopuminen lihan valhe-elämästä ja  eläminen hengessä.

Ja kerran Jeesuksen luo tulivat hänen äitinsä ja  vel
jensä voimatta kuitenkaan tavata häntä hänen ympärillään 
olevan väenpaljouden tähden. Ja yksi ihminen huomasi 
heidät ja  tuli Jeesukselle sanomaan: sinun omaisesi, äitisi 
ja  veljesi, ovat ulkopuolella ja  tahtovat tavata sinua.
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Ja Jeesus sanoi: äitini ja  veljeni ovat ne, jotka ovat 
ymmärtäneet Isäni tahdon ja  täyttävät sitä.

Ja eräs vaim o sanoi: autnas on se kohtu, joka on 
sinut kantanut, ja  ne rinnat, joita  olet imenyt.

Siihen Jeesus vastasi: autuaat ovat ainoastaan, jotka 
ovat ymmärtäneet Isän mielen ja  noudattavat sitä.

Ja eräs mies sanoi Jeesukselle: sinua tahdon seurata 
minne ikinä kulkenetkin.

Johon Jeesus hänelle sanoi: ei minua voi minnekään 
seurata, sillä ei minulla ole kotia eikä asuinpaikkaa. Eläi
millä vaan on luolia ja  pesiä, mutta ihminen on kaikkialla 
kotona, jos  hän elää hengessä.

Ja sattui Jeesus kerran oppilainensa kulkemaan ve
sitse. Hän sanoi: lähtekäämme tuolle puolen. —  Selällä 
nousi m yrsky ja  vettä tuli laitojen y li, että he olivat hukkaa. 
Mutta hän oli pitkänään kokassa ja  nukkui. H e herättivät 
hänet sanoen: opettaja! etkö huomaa että hukumme? — 
Ja myrskyn vaiettua hän sanoi: miksi näin pelkäätte? 
Ette siis usko hengen elämään.

Eräälle ihmiselle Jeesus sanoi: seuraa minua.
Ja tämä ihminen vastasi: minulla on isäukko: anna

han kun ensin vaan hänet hautaan, kyllä sitten seuraan 
sinua.

Ja sanoi hänelle Jeesus: haudatkoot kuolleet kuollei
tansa, mutta jo s  sinä tahdot elää, niin täytä Isän tahtoa ja  
ju lista sitä.

Ja vielä sanoi eräskin: minä rapean oppilaaksesi ja  
aijon täyttää Isän tahtoa, niinlmin käsket, mutta anna mi
nun ensin järjestää kotolaisteni asiat.

Ja Jeesus sanoi hänelle: jok a  auraan tarttua ja  taak
sensa katsoo, ei hän v o i kyntää. Niinkanan koin taaksensa 
katsoo, niin katsoipa kuinka kanan tahansa, kyntämisestä 
e i tule mitään. Täytyy kaikki unohtaa, paitsi sitä vakoa, 
jo ta  kyntää, silloin vasta voi kyntää. Jos sinä ajattelet, 
miten lihallinen elämäsi on muodostuva, niin et sinä ole 
ymmärtänyt todellista elämää etkä voi sitä elää.

H. Tuupaisen 
J a H s i o e f i i H e

Fredrikinkatu 45. Tel. 25 99.
Alituinen runsas ja hyvin lajiteltu varasto naisten, miesten 

ja lasten jalkineita sekä kalossia. Hinnat kohtuulliset, työ taattua. 

Tilaukset suoritetaan joutuin. Varastossa löytyy sekä koti- että 

ulkomaalaisia jalkineita useaa eri lajia. Suutariliikkeen yhteydessä 

on nahkakauppa.

H. TUU PA INEN . 45  Fredrikinkatu 45.

Osakeyhtiö

heisinkin hoyrykipomo.
Ludvikinkatu 5. Telefooni 1732.

Suosittaa hyvin tunnettuja, Kauppa- ja Teolli- 
suusnäyttelyssä Lyypekissä palkittuja

R u o k a le ip iä ä n
niinkuin: Hapanleipää, Maustettua ja  maustam atonta ruokaleipääpä. 

leipomon erityistuotteita: Herkku- ja  kate-, ruoka- ja  näkki

leipää. Kaikki tuoretta, mureata ja  hyvänmakuista. No
pea suoritus. Hiritaluettelo annetaan pyydettäessä.

P a l k i t t u j a .

Husqvarnan Teräs-Ompelukoneita

»Treja Triumf".
Polkupyöriä.

Husqvarnan pääasioimistossa
Centraalipasaasissa.

Telef. 1847.

Holmström &  Svensson
myyrät alituisesta varastostaan:
“ l:a  kivihiiliä, valukoksia js  takomohiiliä 
halvimmalla.

T elet 29 24 —  32 03.

0. J. D a h lb erg in
Papcrikauppa

Alek8anteriuk. 15. (Haarakauppa P . Es
planadikatu 23.

Valokuva- albumeja, 
Näköala-kortteja ja -album. Halvalla.

I
KAUTSCHUKKI KUMILEIMASIN 1

t e h d a s .

Aleksanterinkatu N:o 50.

peltojen,
3(ronometerieti

ynnä hienompien

Präsisiooni
koneitten

KORJAUS VERSTAA
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tarkisteltuja

Seinä- ja Taskukelloja
Kellonperiä y. m.

C. U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skilnaden

Telef. 37 12.

Henrik EkbonTin
Verhoiljja ja  Puusepänliike,

Fabianinkatu 28.

J o ssa  valmistetaan kaikkia 
ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, R e so o ri- 
m adrassia j. n. e.

' ■ Kaupassa — —

1, BoHlevardiskatu 1.
Mnuttoloppuunmyynti koriste- 

kappaleita, samettia, hanskoja, 
nauhoja, helmityllejä ja  pitsejä, 
kankaita halvimmalla, keväthat- 
tuja hyvä mallisia ja  hienosti ko
ristettuja kaupassa

1, Bonleoardinkara 1.
Sisäänkäytävä portista.

600 kpl.
Emaljoituja vesisankoja

sekä pienempi määrä keitinastioita (prima laatua) muutetaan 
rahaksi ulkomaisen toiminimen lukuun hyvin halpoihin hintoihin..

K. Aug. Forsbäckin rautakaupassa
33 Fredrikinkatu 33.

___  Pukimo-Yhtiö
A a l t o  k u m p j ) .

Ratakatu N:o 9. Telet\ 1505 ’
Suositetaan miesten pukuja ja  pukutarpeita. Uusia 

kevätkankaita on saapunut. Taattu työ, 
hinnat kohtuulliset.



Jfco 1«.
JtahtUciran 20 p. 1901.

Toimisto ja  konttori; 

Fabianinkatu 13. Tel. 3430.
Avoinna k lo  12—2 6—8.

T oim itta ja t :
Pekka Ervast. Jean Boldt.

Tilaushinta:
7 i  « f c » ...................................Smk 4  SS
7a ......................................
kuukaudella .................. ,  —:B8

Ilmoitusta intä: 20 p. petiittiriviltä.
Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 

alennusta.
Irtonumero: 10 p.

Asiamiehiä otetaan kaikissa paikoissa, joissa emme 
vielä ole edustetut.

Chikago,
ovat maailman suurimmat polkupyörätehtaat. Jo vuosi
kausia sitten ovat „Crescent“-pyörät m a ailm an  en in  käy
tettyjä polkupyöriä. Ei mikään tehdas voi sellaista me
nekkiä osottaa kuin mitä „Crescent“ nauttii. Tämä 
myötään ja  varmasti nouseva luottamus »Crescent“-pyö
rään on saavutettu ainoastaan sen suuren ja  täydellisen 
tunnustuksen kautta, jonka jokainen »Crescent“-pyörän 
käyttäjä on antanut koneestaan. »Crescent’in“ vahvana 
puolena on nyt niinkuin ennen: 1) erittäin yksinkertainen 
rakenne, 2) koettu, paraslaatuinen aines sekä 8) yksin
kertainen, säilyvä ulkomuto*

»Crescent" on lujin maantiepyörä, —  ei mikään ko- 
rukapine, vaan välttämätön tarvekalu.

PääMra$to Suomea varten

Aktiebolaget Crescent Osakeyhtiö.
Sähköosote: Crescent. t it l i in k i , € .  E s p la n a d in . 2 (k a u p p a to rin  la id a s s a ) . Teief. 82 ss .

Rauhanaate ja suh

teemme siihen.
K iij. Lydia Rosengren.

jatk.
Miten paljon hirmnisempi olisi

kaan sota meidän päivinämme, sitä 
vastaan mitä se ennen on ollut! 
On sanottu, että sota kasvattaa san
karuutta, personallista urhoolli
suutta y. m. Mutta tulevaisuuden 
sodassa ei todella kysytä muuta 
rohkeutta kuin sitä, että rohkenee 
tulla näkymättömän vihollisen etäältä 
tähdätyn kuulan ruhjomaksi. —  Voi, 
noita joukkomurhia, joissa surma
taan kymmeniä-, satojatuhansia viat
tomia, jaloja, järkeviä, hyväntahtoi
sia ihmisiä, jotka kaikki olisivat 
voineet työskennellä isänmaansa puo
lesta, perheensä hyväksi! Ja yhteis
kunta hyväksyy noita murhia, jotka 
loukkaavat kaikkea mitä pyhänä 
pidetään, jotka ovat ihmiskunnan 
häpeäpilkkuna! Kaiken minkä ih- 
misnero luo tänään, ruhjoo jo  ehkä 
huomenna miekka ja  kanuunat. Ja 
syynä on ehkä joku pieni seikka 
vain, joku itse asiassa mitätön dip
lomaattien selkkaus, personallinen 
itsekkäisyys, »kunnianhimo" tahi jo 
tain muuta sellaista.

Ja mikä, on hyöty noista joukko- 
tapoista? Keskinäinen vihollisuus 
vain paisuu, tappio vaatii hyvitystä, 
ja niin vihamielisyys kehittyy aina 
loppumattomiin. Jokainen sota, päät
tyköön miten tahansa, kätkee aina 
aiheen uuteen sotaan.

Tällainen kostonhalu, jonka jo 
kainen päättynyt sota jättää perin
nöksi seuraavalle sukupolvelle, pa
kottaa kansoja uusiin varustuksiin. 
Vaikka kansat haluavat rauhaa 
eivätkä mitään niin toivo kuin plää 
sovussa toistensa kanssa, on Eu
rooppa kuitenkin muodstunut sotilas
leiriksi, jossa kansat nääntyvät ras
kaan verotaakan alle, jota sotava
rustukset vaativat.

Kaikilla aloilla aikaansaadut suu
ret ja  hyödylliset edistykset, jotka 
sittemmin ovat saavuttaneet täyden 
tunnustuksen, ovat alussa aina he
rättäneet vastustusta ja  on epäilty, 
tokko niitä voitaisiin käytännössä 
toteuttaa. Kun muistaa, miten suu
rimmat historialliset tapahtumat ja  
suuret jättiläisaskeleet ihmiskunnan 
nehityksessä, kuten esim. kristin
usko, orjuuden poistaminen y. m. 
dlussa pidettiin hulluutena tai mah- 
kottomina unelmina, kuinka suuret 
keksinnöt ihmiskunnan palveluk
seksi ovat olleet epäluulon, jopa 
vainonkin alaisina, niin ei mei
dän tarvitse epäillä tämänkään asian 
lopullista voittoa.

Koska rauhanystävät eivät puo
lusta minkään yksityisen kansan 
oikeuksia vaan koko ihmiskunnan, 
niin on joka ihmisen ja  erittäin naisen

velvollisuus luopua välinpitämättö
myydestään rauhanasian suhteen. Nai
sella on luonnostaan rikkaampi tunne- 
elämä, hellempi sydän, juuri hänen 
tehtävänsä etupäässä on kehittää 
ja  teroittaa laupeutta, oikeutta ja  
jaloutta, joiden hyveiden kehitty
misestä ihmiskunnan sopusointuinen 
yhteistyö riippuu. Meidän, naisten, 
pitäisi voida paljon vaikuttaa, kun 
on kysymys ajatustavan muuttami
sesta, oikeudentunnon kehittämi
sestä, epäkohtien korjaamisesta ja  
epäluulojen poistamisesta.

Nainen on yhteiskunnan suurena 
siveellisenä voimana ja  hänen tulee

rauhanaatteen harrastajien rivissä.
Kysymys, joka ensikädessä on 

edessämme meillä tänne kokoontu
neilla, on: mitä voisi erittäin Suo
men Naisyhdistys tehdä Rauhan 
asian edistämiseksi.

Ensimäinen, minkä jokainen yh
distyksemme jäsen voisi ja  minkä 
hänen tulisi tehdä, on rauhantyön 
suosiminen ja  harrastaminen, tutus
tuminen niihin ajatuksiin ja  toimiin, 
joihin asia on aiheuttanut. Vakau
muksen mahtavalla aseella voimme 
tehdä työtä uuden katsantotavan 
levittämiseksi, johon) kuuluu: inho 
kaikellaista murhaa, lakienkin hy
väksymiä murhia vastaan, ylenkatse 
raakuuden ja  itsekkäisyyden voi
man ilmaisuja kohtaan, mutta myö- 
tätuntoisuutemme ja  puolustuksemme 
heikoille ja  sorretuille!

Olisi hyvin suotavaa että Suomen 
Naisyhdistys tahtoisi!

1) asettaa rauhankysymyksen oh
jelmaansa;

2) että jokainen sen jäsen kir
joittautuisi Suomeen perustetta
vaan rauhanyhdistykseen jäseneksi 
ja  antaisi sen toimelle hartaan myö
tävaikutuksensa;

3) että Naisyhdistys rupeaisi vuo
rovaikutukseen muiden yhdistysten 
kanssa maassamme ja  koettaisi niis
säkin herättää harrastusta kysymyk
seen;

4) että me koettaisimme levittää 
rauhanasiaa koskevaa kirjallisuutta 
ja  lehtisiä, vaikuttaa esitelmien, 
keskustelujen ja  sanomalehtikirjoi- 
tusten kautta yleiseen mielipiteesen 
niin laajoissa piireissä kuin suinkin;

5) että koettaisimme voittaa sa
nomalehdistön rauhankysymyksen 
puolellle.

Jos sanomalehdet, sen sijaan, että 
kylvävät vihaaja erimielisyyttä, tah
toisivat tehdä työtä rauhanaatteen 
puolesta, niin ansaitsisivat ne kan  ̂
samme siunauksen.

Mies on aina ollut vallan ja  voi
man edustaja, edustakoon nainen 
lempeämpää vaikutusvoimaa ja  hän, 
hiljaisuudessa työtä tehden, mutta 
katse valppaana ja  tunne lämpi
mänä kaikkeen hyvään ja  ylevään 
elämässä, kumotkoon väkivallan us
konkappaleet ja  kohottakoon sen 
sijaan rauhan, oikeuden ja  ihmis
rakkauden lipun!

Vuosi vuodelta kuuntelemme jou
lun viestiä: »Kunnia olkoon Juma
lalle korkeudessa, maassa rauha ja  
ihmisille hyvä tahto". Mutta miten 
toteutamme rauhantervehdystä omis
sa sydämissämme ja  lähimmäistemme 
kesken?

Ryhtykäämme rohkeasti, rakkau
della työhön, ottakaamme rauhan
aate ohjelmaamme, luottamuksella 
toimikaamme tämän asian hyväksi, 
jotta meidänkin rakas isänmaamme 
saisi olla pienenä aseena tämän ih
miskunnan suuren, kaikkien sivis
tyneiden ihmisten voimia kysyvän 
työn suorittamisessa.

» T i m e s "

on julaissut kuvauksen suurvaltain 
sodankäynnistä Kiinassa. Tämä ku
vaus, joka on silminnäkijän tekemä, 
antaa hirvittävän kuvan »kansain
välisten joukkojen" menettelystä. 
»Marssiessaan Pekingiin", sanotaan 
siinä, »osottivat valtain joukko- 
osastot pirullista julmuutta. Ilman 
pienintäkään järkevää syytä poltet
tiin kokonaiset kyläkunnat ja  kaup
pakaupungit poroksi ja  laajat maa- 
alat muutettiin erämaaksi.

Pahimmin käyttäytyivät saksa
laiset ja  jotkut muut Englantilaiset, 
japanilaiset ja  amerikkalaiset an
toivat edes armoa, mutta saksa
laiset ja  muut surmasivat armotta 
jokaisen kimalaisen, jonka tapasivat. 
Naisia, miehiä, vieläpä lapsiakin sil
vottiin tuhansittain. Naisille tehtiin 
sen ohessa mitä inhottavinta väki
valtaa. Murhattiin vaan murhan 
himosta, taloja ja  kyliä sytytetiin 
pelkän hävittämisen halusta.

Kun Peking oli »vapautettu" 
antauduttiin kaikesta sydämestä 
ryöstötyöhön. Ryöstö oli seisova 
puheenaine ja  vasituisia »ryöstö
retkiä" pantiin toimeen ympäri 
maata. Eikä ainoastaan sotamiehet, 
mutta myöskin muukalaiset asuk
kaat, naisetkin, varastivat mitä 
vaan kynsiinsä saivat.

Arvokaluja koottiin yhteen lä
jään ja  myytiin huutokaupalla Eng
lannin lähetystöpalatsin pylvästössä. 
Ryöstö oli lyhyesti sanoen tehty 
sotamiesten säännölliseksi amma
tiksi ja  järjestetty täydelliseksi 
systeemiksi".

Näin kertoo »Timesin" kuvaus, 
joka läpeensä on yhtäpitävä niiden 
kertomusten kanssa, joita muut 
ulkomaalaiset lehdet, varsinkin sosia
listinen „Vorwärts“ , ovat julaisseet 
tavasta, jolla suurvallat noudattavat 
sivistyksen periaatteita kaukaisessa 
Kiinassa. Tyhjän takia ei keisari 
Wilhelm viime vuonna maininnut 
Attilaa ja  hunneja seurattaviksi esi
merkeiksi. Suurvaltain käytös Kii
nassa ei häpeä hunnilaislaumojen 
tuhoovaa kulkua monta vuosisataa 
sitten.

—  Tanskan valtiopäivämiesvaa- 
leissa ovat sosiaalidemokraatit ainoa 
puolue, joka on saanut äänimääränsä 
lisäytymään. Lisäys on 11,000. 
Muitten puolueitten äänimäärä on 
alentunut. Vasemmisto on menät- 
tänyt 1,500 maltillisvapaamieliset
14,000 ja  oikeisto 7,000 ääntä.

—  Muutamat rikkaat hir.duit ovat 
päättäneet lähettää lähetyssaarnaa
jia  kristittyjen luo kääntääksensä 
heitä juoppoudesta.

Eräs lähetyssaarnaaja kirjoittaa 
Liberiasta:

»Minua kummastuttaa, ettfeivät 
Afrikan neekerit ammu myrkyte
tyillä nuolillaan jokaista valkea- 
ihoista, sillä nämä tuovat heille 
viinaa, joka synnyttää juoppoutta 
siihen määrään, että täällä muuta- 
tamien vuosikymmenien kuluttua ei 
ole ketään pelastettavaa. Kuumissa 
maissa tuo kirottu juoma hävittää 
väestöä enempi kuin nälkä, rutto 
ja  sota yhteensä."

Kun amerikkalaiset valloittivat 
Filippiinit, löytyi siellä ainoastaan 
kaksi kapakkaa. Nyt löytyy niitä 
jo  430 ja  juoppous on paisunut 
kauheasti.

»Valkoisen nauhan" äskettäin 
Edinburgissa pitämässä kokouksessa 
puhui m. m. mrs Bamey olosuhteista 
eri maissa:

Muhamettilaiset ovat enimmäk
seen ehdottomasti raittiita. Jokunen 
heistä juo, mutta he juovat yöllä, 
että ei heitä nähtäisi juovuksissa 
päivällä ja  sen tähden syytettäisi 
kristityiksi; kun persialainen näh
dään juovuksissa, on hänellä tapana 
sanoa että hän on luopunut Muha- 
medista ja  tullut kristityksi.

Pakanat pitävät juoppoutta kris
tillisyydestä johtuvana.

Sivistys antaa pakanaraukoille 
lähetyssaarnaajia ja  viinaa."

Millä mielellä villit tätä katsele
vat, siitä saa käsityksen kun kuulee 
mitä eräs mohowki-heimon päällikkö 
vastasi valkeaihoiselle, joka halusi 
heille lähettää lähetyssaarnaajia:

»Kerran me olimme suuri ja  mah
tava heimo. .Nuoria miehiämme oli 
paljo ja  majamme olivat täynnä 
lapsia. Vihollisemme pelkäsi meitä. 
Sitten tulivat lähetyssaarnaajat ja  
tulivesi. Nyt meitä on vähän, köy
hinä ja  heikkoina, ei kukaan pelkää 
meitä. Majamme ovat tyhjiä ja  
neuvottelu-tulemme sammuneet. Em
me huoli lähetyssaarnaajista emmekä 
viinasta, mene tiehesi!"

—  Chälonsin piispa (Ranskassa) 
on hiippakuntansa papeille lähettä
nyt paimenkirjeen, jossa säädetään:
1) ettei koskaan tarjota juovutus- 
juomia, kun piispa on mukana;
2) että juovutusjuomat poistetaan 
kaikista niistä laitoksista, joissa 
pappeja kasvatetaan; 3) että papit 
omissa pidoissaan välttäisivät kaik
kia juovutusjuomia.

—  Itsemurhat tulevat lukuisam
miksi Ranskassa. V. 1841 oli 100,000 
asukasta kohti 9 itsemurhaa, mutta 
1894 kokonaista 26, ja  kohoaminen 
on ollut tasainen kautta vuosien.

astua esiin ja  näyttää tätä voimaa

Vakuutusosake-yhtiö KALEVAN  osak
kaat samoinkuin voittoosaan oikeutetut 
vakuuttajat kutsutaan täten varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, joka pidetään lauvantaina 
ensitulevan toukokuun 4:tenä päivänä kl. 7 j. p.p 
yhtiön pääkonttorissa Helsingissä Erottajakatu 2 
ja tulee siinä käsiteltäväksi ja  päätettäväksi 
ne asiat, mitkä yhtiösääntöjenBl pykälä sisältää.

Helsinki, 22 p. MaaJisk. 1901.

Johtokunta.

—  Sokeita on 100,000:sta hen-
kilöstä
B u lg a ria ssa ................. . . . 315
Irla n n issa ...................... . . . 260
Indiassa (brit) . . . . . . . 224
P ortu galissa .................. . . . 205
Argentinassa.................. . . .202
V e n ä jä llä ......................
S u om essa ...................... . . . 156
K a p m a a ssa .................. . . . 153
E sp a n ja ss a .................. . . . 150
N o r ja s s a ...................... . . . 130
Itävalta-Unkarissa . . . . . 91
R anskassa..................• . . . 88
E n glan n issa ................. . . . 87
R u ots issa ...................... . . . 82
B e lg ia ss a ...................... . . . 81
Ysdysvalloissa . . . . . . . 80
Italiassa.......................... . . .  Ib
S a k s a s s a ...................... . . .  11
Kanadassa...................... . . . 62
Tanskassa...................... • . . 53
Alankomaissa . . . . . . . 47

—  Uusi murha-ase. New. He-
rold kertoo Chikagosta, että insi-
nööri Cameron on keksinyt kauhean
murha-aseen, sotilasilmalaivan, jota
voidaan sähköllä ohjata Oman lau-
kaa. Ilmapallo voidaan päästää
ylös ladattuna vissillä määrällä rä-
jähdysaineita ja  ohjata vihollisjou-
kon yläpuolelle, ja  saattaa lähettäjä
sopivana hetkenä sytyttää ainekset.

Englannin sotaministeriö tekee
parhaillaan kokeita Cameronin il-
mapallolla.

—  Kreivi Waldersee, Kiinassa
olevien Euroopan joukkojen ylipääl
likkö on sähköittänyt Saksan kei
sarille, että liittoutuneiden joukot 
pitää pian kutsuttaman sieltä pois, 
sillä hän ei voi kauvemmin estää 
tappeluita eri valtojen sotilasten vä
lillä.

—  Työläisnaisten järjestäyty
minen Englannissa. Lady Dilken 
johdolla piti viime kuun lopulla 
naistelitaalaisten liitto vuosikokouk
sensa. Liittoon kuuluu 50 yhdis
tystä ja  niissä yhteensä noin 40 tai 
50,000 järjestynyttä työntekijätärtä. 
Liitto pyrkii saamaan työläisnaiset 
järjestäytymään; sitä paitsi se joka 
tavalla antaa apuansa työväestön 
naispuoliselle osalle.

—  Volhovskin piirissä, Orelin lää
nissä, toimii omituinen koulu, kertoo 
»Ori. W jestnik“ . Tässä koulussa 
ei opeteta lukemaan, ei kirjoitta
maan, vaan lämmittämään uunia. 
Opettaja kantaa halkoja, oppilaat 
asettavat ne uuniin ja  panevat ha
lot palamaan. Tähän kuluu kaikki 
opetusaika.

Viime talvena keräytyi kouluhuo- 
neen akknnalaudoille pieniä lumiki
noksia, vesi jäätyi sangoissa ja  sor
met kohmettuivat. Kun vahtimiestä 
ei ole, täytyy opettajan kantaa hal
koja ja  vettä sekä lämmittää uuneja. 
Mitä koululle välttämättömiin ope- 
tusesineisiin tulee, ei sellaisia aina
kaan vielä ole nimeksikään.

M erkillinen kirje.

Zerkovnija Vedomostin mukaan 
on kreivitär Sofia Tolstoi lähettänyt 
Pietarin metropoliitalle, Antoniuk- 
selle, seuraa van kirjeen:

Kun minä eilen luin synoodin 
ankaran toimenpiteen koskeva mie
heni poistamista kirkosta ja  alle
kirjoittaneiden joukossa huomasin 
teidänkin nimenne, niin en voinut 
tapahtuman johdosta pysyä aivan 
väliäpitämättömällä kannalla; en 
sentahden, että mieheni mainitun 
asiakirjan kautta olisi hengellisesti 
kadotettu, sillä se ei ole ihmisten 
vaan Jumalan asia. Ihmissielun elä
mä on uskonnolliselta kannalta kat
sottuna jotain, jota vaan Jumala 
tuntee ja  jota  vain, onneksi kyllä,

hän vallitsee. Mutta sen kirkon nä
kökannalta, johon minä kuulun ja 
josta minä en koskaan tule luopu
maan, jonka on luonut Kristus 
Jumalan nimessä pyhittämään tär
keimmät hetket ihmisen elämässä: 
syntymän, avioliiton, kuoleman, ih
misen ilot ja  hänen surunsa — jon
ka voimakkaasti tulee saarnata rak
kauden lakia, anteeksiantamuksen 
velvollisuutta ja  rakkautta viholli
siin, jotka meitä vihaavat, ja  jonka 
tulee rukoilla meidän kaikkien puo
lesta —  tältä näkökannalta katsot
tuna tuntuu minusta synoodin toi
menpide käsittämättömältä.

Se ei tule herättämään myötä- 
tuntoisuutta (paitsi mahdollisesti 
Moskovskija Vedomostin puolelta), 
vaan vastenmielisyyttä ihmisissä ja  
suurempaa myötätuntoisuutta ja  rak
kautta Leo Nikolajevitschiin. Jo 
saamme vastaanottaa sellaisia mie
lenosoituksia ja  maailman kaikista 
osista on niitä ilman määrää vir- 
taava.

En voi myöskään olla tässä sano
matta mikä suru mulle on saatettu 
mahdottomuuden kautta, josta aika- 
semmin olen saanut tiedou, nim. 
että synoodi salaisesti olisi papis
tolle antanut määräyksen, että Leo 
Nikolajevitschin kuollessa ei saa 
hänelle toimittaa kirkossa mitään 
hautausjumalanpalvelusta.

Ketä senkautta tahdotaan ran
gaista —  kuolluttako, joka ei enään 
mitään tiedä, vai hänen ympäristö- 
änsäkö, uskovaisiako ja  häntä lä
hellä olevia ihmisiäkö? Jos tämä 
on uhkaus, niin kelle ja  mitä tar
koitusta varten?

Tuleeko minun todellakin saa
dakseni mieheni kuollessa toimeen 
hautausjumalanpaiveluksen tai pidet
täväksi esirukouksia hänen puoles
taan olla löytämättä joko kunnol
lista pappia, joka totisen Jumalan 
ja  rakkauden Jumalan kasvojen 
edessä ei pelkää ihmisiä, tai myös 
vähemmän rehellistä, jonka suurem
malla rahasummalla voin ostaa sitä 
tarkoitusta varten?

Mutta se on minulle turhaa. Mi
nusta on kirkko abstraktinen käsi
te ja  sen palvelijoiksi tunnustan 
vaan ne, jotka todellakin ymmärtä
vät kirkon merkityksen.

Jos kirkoksi tunnustaisi henki
löitä, jotka pahuudessaan uskalta
vat loukata korkeinta lakia, Kris
tuksen rakkauden lakia, niin me 
kaikki, jotka olemme todellisesti 
uskovaisia ja  käymme kirkoissa, jo  
aikoja sitten olisimme sen hyljän
neet.

Mutta syntisiin luopumisiin kir
kosta eivät ole erehdyksiin joutuvat 
ihmiset syynä, vaan ne, jotka yl
peästi ovat ilmoittaneet seisovansa 
sen etunenässä ja  sen sijaan että 
saarnaisivat rakkautta, nöyryyttä ja  
anteeksi antamusta, haluavat hen
kisesti mestata ne, joille Jumala 
heidän nöyrän, itsensä uhraavaisen, 
rakkautta ja  avunantoa täynnä ole
van elämän vuoksi, jos kohtakin 
kirkon ulkopuolella, epäilemättä mie
luummin tulee lahjoittamaan anteek
siantamuksen kuin niille, jotka kan
tavat jalokivillä koristettuja valti- 
koita ja  tähtiä, mutta rankaisevat 
ja  kirkosta pois ajavat —  tämän 
paimenia.

On helppoa lipein sanoin kumota 
se, mitä tässä olen sanonut. Mutta 
syvempi käsitys totuudesta ja  ihmis
ten todellisista aikeista eivät tule 
ketään pettämään.

—  Casertan kirkossa, kertovat 
Italian lehdet, säilytetään kivilaat- 
taa, johon olisi muinais hebreankie- 
lellä kaiverrettu maaherra Pontius 
Pilatuksen Kristukselle langettama 
kuolemantuomion alkuteksti. Kään
nettynä kuuluisi tämä tuomio seu
raavasti:

Täten suositetaan
arvoisalle yleisölle Em il Rundmanin Valokuvaamo Aleksanterinkatu 21. (Tallbergm Liikepalatsissa)

Avoinna valokuvausta varten kl. 10— 3. Kulku maksuton Hissillä.
Fuhelin 27 64.
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myöntää H e n k i-, E lin k o r k o -, E lä k e - Ja M y ö tä jä is -v a k u u 
tu k sia  huokeita vakuutusmaksuja vastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu
tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien jälkeen. « .

jo h iO ic t u i fS *

»Tuomio,
jonka on langetttanut alisen gali- 
lean maaherra Pontins Pilatus ja  
joka määrää, että]

(Jesus Natsarealainen
tulee kärsiä ristinkuolema Keisari 
Tiberiuksen hallituksen seitsemän- 
tenätoista vuotena Maaliskuun kah
dentenakymmenentenä viidentenä 
päivänä Jerusalemin pyhässä kau
pungissa, kun Ananias ja  Kaifas 
olivat ylimmäisinä pappina.

Pontins Pilatus, alisen Galilean 
maanhoitaja, istuen Paetonin tuo- 
marin-istuimella, tuomitsee Jesus 
Natsarealaisen kuolemaan ristillä 
kahden ryövärin välissä, koska kan
san suuret ja  yhtämittaiset todis
tukset osottavat että:

1. Jesus on viettelijä,
2. Jesus on kiihottaja,
3. Jesus on lain vihollinen,
4. Jesus kutsuu itseään petolli

sesti Jumalan pojaksi,
5. Jesus kutsuu itseään petolli

sesti Israelin kuninkaaksi.
6. Jesus on astunut temppeliin, 

palmunoksia kädessään kantavan 
joukon seuraamana,
käskee ensimmäisen senturionin Qui- 
rilinus Comeliuksen viemään hänet 
rangaistuspaikalle, kieltää kaikkia 
köyhiä ja  rikkaita henkilöitä estä
mästä Jesuksen kuolemaa. Todistaiat 
jotka ovat allekirjoittaneet tuomion 
Jesusta vastaan ovat:

1. Daniel Robani, farisealainen,
2. Johannes Zaranatel,
3. Rafael Robani,
4. Caper, kirjanoppinut.
Jesus on vietävä Jerusalemin 

kaupungista Serenan portin kautta".
Tämän tekstin syrjässä on huo

mautus „ Samanlainen laatta on lä
hetetty joka heimolle".

Kultaisia sanoja.
Filosofia on kuin lampun heikko 

valo verrattuna päivän valoon; yhtä 
vähän kuin silmä saattaa sietää au
ringon täyttä kirkkautta, saattaa 
ihmisjärkikään muodostaa täydellistä 
käsitystä Jumalasta.

Origenes.
*

Vaan siinä, missä järki valaisee ja  
tunne lämmittää, syntyy oikea us
konnollisuus.

F . Koppel.
*

Uskonnon vaikutus on rajaton.
J. H . Merle d'Aubigne.

*

Juuri erinomaisimmat ihmiset tar
vitsevat uskontoa paraiten, sillä he 
tuntevat selvimmin inhimillisen ym
märryksemme rajoituksen.

J. Eötvös.
*

Älköön olko mitään pakkoa us
konnossa! Oikeahan on kyllin sel
vään eroitettu väärästä.

Karan.
s

Tarvitsemme vapaamman, tilavam
man, henkisemmän, siveellisemmän, 
enemmän valaistun ja  kaikista polii- 
tillisista ennakkoluuloista enemmän 
vapautetun kristinuskon.

A . W . Neander.
*

(Unkarilainen kertomus)

Meidän seuduillamme asui tilan
omistaja, Lorents Gathy nimeltään, 
jonka kaunis, nuori vaimo kuoli lap
sivuoteeseen. Hänen omaisensa hau- 
tasivat hänen murehtien, ja  pieni 
lapsi, kaunis poika, oli äiditön.

Gathyllä oli vanha täti, joka hau
tajaisten jälkeen kum artui kehdon 
ylitse itkien. „Pikku raukka, mikä
hän sinustakin tullee. Ilman äidil
listä hoitoa, joudut armotta huk
kaan!"

„Mikäkö hänestä tullee?" vastasi 
syvästi sureva isä. »Rehellinen ja  
kunnon ihmislapsi hänestä tulee! 
Elä pelkää, lapseni, sinä tarvitset 
ja  saatkin äidin!"

-Mutta oikeata äitiä ei hän kui
tenkaan koskaan saa, rakas sisa
ren poikani! Oikea lepää haudassa, 
ja  se, jonka aiot tuoda kotiisi, py
syy aina äitipuolena, palmitkoon 
sitten vaikka tuhannesti kultaisia 
nauhoja suortuviinsa".

„Ja kuitenkin sanon minä sinul
le, että lapseni tulee saamaan oi
kean äidin."

»Uskon sinua, jos olet kyllin mah
tava herättäksesi kuolleet".

Gathy ei vastannut siihen mi
tään. Hautajaisten jälkeen otti hän 
poikansa mukaansa Pesthiin jättä
en hänet sinne. E i kukaan uskal
tanut kysyä häneltä, minne hän oli 
jättänyt lapsen, sillä hän oli totinen

Sydän se luo teologin.
J. H . Merle d’Aubignd.

*

Paras saarna, mikä milloinkaan on 
pidetty, on pyhä elämä.

2%. de Viti Talmage.

*

Kuinka mieletöntä on koittaa pa- 
koittaa kahta ihmistä ajattelemaan 
samalla lailla uskonnollisissa asioissa; 
enhän saata pakoittaa kahta kelloa 
käymään samalla lailla.

Kaarle V.

H y  v ä  l a h lo .
Kaikkea muuta ylempänä ovat 

totuus ja  hyvyys. Suurimpana lah
janaan tarjoaa elämä meille hyvän, 
jottasitä valitsisimme, rakastaisimme, 
sen puolesta eläisimme. Ja tämä 
koskee kaikkia, ylhäisiä ja  alhaisia, 
nuoria ja  vanhoja. Meidän kaikki
en päämääränä olkoon: elämä hy
vän ja  oikean palveluksessa, elämä 
Jumalan tarkoituksen mukaisesti. 
Hyvää emme koskaan opi kylliksi 
tuntemaan, emme koskaan väsy sii
hen. Se on elämämme tärkein 
kysymys.

Hyvä ja  totuus yhdistävät ihmi
set. Rakasta hyvää, totta ja  kau
nista maan päällä; missä takaansa 
sitä tapaatkin, saata se päivän val
keuteen, puolusta sitä, kärsi sen 
kanssa ja  elä sen puolesta. —  Etkä 
sinä ole ainoa, joka sitä teet.

On niin paljon maan päällä, josta 
voi iloita, mutta meidän ilomme ei 
koskaan ole puhtaampi eikä syvempi 
kuin rakastaessamme hyvää ja  pi- 
täessämme sitä päämääränämme.

Tätä päämääräämme emme me 
järjellisinä olentojina voi täyttä so
keasti eikä tajuttomasti. Voimme 
ajatella kasvien ja  eläinten tajutto
masti täyttävän tarkoituksensa maan 
päällä, mutta ei ihmisen joka on 
järjellinen olento ja  joka voi arvos
tella sekä omia että muiden toimia. 
Vaikka emme aina lausu ajatus
tamme, arvostelemme kuitenkin, itse 
tuomitsemme omassa sydämessämme, 
me tuomitsemme ehdottomasti ja  
heti kuultuamme jostain toiminnasta. 
Niin, tuomitsemmepa sitäkin mitä 
toinen ei vielä ole tehnyt ainoas
taan aikonut. Ja samaten tuomit
semme itseämmekin. Sydämmes- 
sämme tuomitsemme jo  senkin, mitä 
aijomme tehdä ennenkuin olemme 
aikomuksemme toimeen panneet. 
Mitä enemmän me kuuntelemme 
tätä tahtoamme ja  toimiamme tuo
mitsevaa ääntä, sitä selvemmäksi 
ja  varmemmaksi tulee se. Ja sil
loin huomaamme löytyvän kaksi 
aivan vastakkaista ääntä. Toinen 
hyväksyy toimemme, se sanoo: hy
vin tehty, oikein, hyvä: toinen taas 
lausuu vastakohdan: teet väärin 
noin tehdessäsi, se on syntiä, pa
hasti. Tunnemmehan kaikki tämän 
ääneen, se on omantunnon, Juma
lan ääni. Se yhdistää meidät kaikki 
opettaen meitä kuulemaan ja  seu
raamaan sitä. Elämän monissa 
eri vaiheissa valitessamme hyvän 
ja pahan välillä, kuului tämä ääni; 
omatuntomme ja  Jumalan ääni 
omassa itsessämme arvostelevat töi
tämme.

ja  umpimielinen mies. Korkeintaan 
kohouttivat ihmiset, olkapäitään kes
kenään kuiskutellen: »Hän valmis
taa sijaa toiselle vaimolle".

Ja aivan oikein, tuskin kolme 
viikkoa myöhemmin nai Lorents 
Gathy tilanhoitajansa sisaren, Bar
bara Zcherneyn, seudun kauneim
man tytön. Vuosi ei vielä ollut ku
lunut umpeen, kuin haikara jo  toi 
pojan taloon. Mutta rouva Gathy 
ei vielä ollut noussut lapsivuoteel
taan ennenkuin hänen miehensä taas 
matkusti Pesthiin ja  otti äskensyn- 
tyneen lapsen mukaansa jättäen sen 
sinne. Ihmiset pudistivat arvelutta- 
vasti päätään sanoen: »Mitä tämä 
merkitsee? Eilen toi haikara lap
sen ja  tänään vie sen oma isä pois 
sen?"

Nuori äiti suri epätoivoissaan ka
donnutta lastaan, rukoili Gathya 
hankkimaan sen takaisin, uhkasi 
avioeroa ja  kutsui häntä rosvoksi. 
»Anna lapseni takaisin!" huudahti 
hän sydäntäsärkevällä äänellä. 
Mutta tuo kummallinen mies pysyi 
järkähtämättömänä.

»Lapsesta on pidetty hyvä huoli," 
vastasi hän, »tulet kerran huomaa
maan sen. Mutta elä etsi sitä, se 
olisi turha. Eläkä vaivaa minua 
rukouksilla, olen taipumaton. En
simmäisen vaimoni paarien ääressä 
tein lupauksen, jonka aijon pitää".

Näin kului viisi vuotta. Barbara 
rouva koetti turhaan k a ik k ia  kei
noja ja  neuvoja. Isä pysyi taipu
mattomana. Usein matkusti hän 
Pesthiin valvoakseen lasten hoi
toa, mutta ei koskaan ottanut vai
moaan mukaansa ja  vastasi ainoas

Mutta tämä ääni ei ole yhtä 
selvä haileissa ja  muutamissa on 
se aivan himmeä.

Tämä riippuu siitä kuinka paljon 
kasvatusta ja  tietoa olemme saaneet 
hyvän ja pahan suhteen. Ja etu
päässä riippuu se siitä, olemmeko 
välinpitämättömiä tai pidämmekö 
hyvän oikeassa arvossa. Ja ellemme 
ole välinpitämättömiä, niin a ja te
lemme vakavasti, ja  niin pidämme 
silmällä itseämme ja  muita huoma
ten siten, kuinka hyvä ja  paha 
asuvat ihmissielussa. Huomaamme 
myöskin mikä jyrkkä ero on niiden 
välillä, niin että varmasti tiedämme 
itsessämme joskin emme sitä maa
ilmalle tunnusta; tämä kuuluu hy
vään, tämä pahaan.

Arvostelemalla noin sekä omia 
että toisten ajatuksia, tahtoa ja  toi
mintaa hyvän mittakaavan mukaan 
opimme me todellakin jotain. Ja 
me opimme hiukan parhaasta, min
kä elämässä voimme oppia. Sillä 
miettiessämme todellakin pyhää, 
hienoa ja  puhdasta ja asettaessamme 
sen mittakaavaksemme ja  päämää
räksemme, antaessamme tahtomme 
mukautua Jumalan pyhään tah
toon kaikessa; vähimmässäkin —  
juuri vähässä vaatiikin Jumala us
kollisuutta —  huomaamme tärke
ämpää olevan että hyvä meidän 
kauttamme toteutuu kuin että me 
tulemme rikkaiksi maan päällä ja  
lähimmäistemme mielestä muita pa
remmiksi ja  korkeimmiksi.

Niinkuin meidän vähitellen elä
mässä täytyy oppia osaamaan jo 
tain, niin täytyy myös oppia tahto
maan hyvää. Mitä useammin valit
semme oikean väärän sijasta sitä 
enemmän voimaa saamme ensi ker
ralla samaan valintoon.

(jatk.) H , 8 .

Niille arvoisille henkilöille, 
jotka soisivat

Uuden Ajan
menestyvän ja  tahtovat tehdä 
jotakin sen hyväksi, pyydäm
me ilmoittaa, että paras keino 
Uuden Ajan avustamiseksi on 
tilata lehteä muutamia kap
paleita ja sitten tarjota toi
sille itselleen tarpeettomat 
kappaleet tahi lahjottaa ne 
varattomille henkilöille.

Uskallamme toivoa, että 
ystäviemme avulla tilaaja- 
määrämme piakkoin on mel
koisesti kasvava. Asiaahar- 
rastavien myötä vaikutuksella 
on Uusi Aika esteettä jatkava 
työtään ihmiskunnan suurten 
elämänkysymysten palveluk
sessa.

Niitä, jotka käsittävät sel
laisen sanomalehden merkityk
sen, jollainen on Uusi Aika, 
kehoitamme tekemään jotakin 
lehden hyväksi.

—  Vankeja jotka eivät välitä va
paudestaan. Viimeisen yleisen an
teeksiannon yhteydessä on Italiassa 
tapahtunut monta merkillistä näy
telmää kuritushuoneissa ja  muissa 
rangaistuslaitoksissa.

taan lyhyesti hänen kysymyksiinsä, 
että he jaksoivat hyvin. Viidennen 
vuoden lopulla sanoi Gathy vaimol
leen: »Laita nyt kaikki järjestyk
seen, Barbara, ylihuomenna mat
kustan Pesthiin hakemaan lapset!"

Hohuudoin lankesi vaimo mie
hensä kaulaan. Nämä muutamat 
sanat haihduttivat hänen sydäm- 
mestään kuluneiden vuosien katke
ruuden. Ja kun kolmen päivän ku
luttua vaunut pysähtyivät talon ul
kopuolella, ja  kaksi kaunista voi
makasta poikaa nostettiin alas sekä 
juoksivat häntä vastaan, olivat kaik
ki surut unohtuneet. Barbara sy
leili molempia. Toinen oli nimel
tään Paul, toinen Ladislaus. He 
oli yhtä suuret ja  hyvin yhdennä- 
köiset eikä heidän ulkomuodossaan 
huomattu mitään ijän eroitusta.

Barbara rouva kumartui miehensä 
puoleen täynnä äidillistä kaipausta: 
»Mikä heistä on poikani? sano!"

Gathy naurahti sanoen: Mikä 
tyhmä kysymys? Molemmat ovat 
poikiasi!"

»Mutta kumpi on minun synnyt
tämäni?

»Elä siitä huoli! Olen tähän asti 
antanut poikien jäädä vieraihin, jotta 
rakastaisit yhtäpaljon molempia ja  
jottei kumpikaan heistä saisi äiti
puolta".

»Mutta ajattelehan--------------
»Olen ajatellut sitä. Ole kärsi

vällinen kunnes he täyttävät kaksi
kymmentä vuotta. Silloin ovat he 
kyllin isot voidakseen tulla toimeen 
äidittä, ja  sinä saat tietää totuuden. 
Et ennen."

Suuri joukko rangaistusvankeja, 
niiden joukossa sellaisiakin, jotka 
ovat viettäneet melkein puolen ikään
sä kahleissa, kieltäytyi päättävästi 
jättämästä sitä paikkaa, joka niin 
kauvan on pitänyt heidät sidottuina, 
eikä siis huolinut anteeksiannosta.

Portoferron kuritushuoneessa, 
niemimaan kovimmassa, alkoi vanki 
Beltramo, joka jo  22 vuotta oli 
siellä istunut —  itkeä, ja  saadak
seen jäädä jälelle ilmoitti hän edel
leen tehneensä kaksi suurta rikosta, 
jotka hän siihen asti oli salannut. 
Kun hän kuitenkin vietiin ulos, uh
kasi hän heittäytyä veteen. Bolog
nassa heittäytyi muuan vasten tah
toansa vapautettu vanki poliisivi
ranomaisten tähden alas poliisika- 
mariu kolmannesta kerroksesta.

Italiassa on hätä kovin suuri ja  
työnsaannin toivo niin pieni, 
että moni mieluummin valitsee ku- 
ritusvankilat ja  niiden huonon ra
vinnon sekä keskiaikaisia oloja muis
tuttavan hallinnon kuin vapauden.

—  Köyhien kohtalo. Jelisa- 
vetgratin piiristä Etelä-Venäjältä on 
eräs kirjeenvaihtaja lähettänyt »Pet. 
Vjedomostin" toimitukselle kappa
leen leipää, joka kansan suussa 
kulkee »nälkäleivän" nimellä ja  jota 
siellä nykyään yleensä nautitaan. 
Tämä »leipä" on valmistettu saha
jauhoista, olista ja  rikkaruohoista. 
Se on kirjeenvaihtajan mielestä omi
aan todistamaan, että Hersonin, 
Taurian ja  Bessarabian läänit, joista 
tähän saakka on ulkomaille vie
ty parasta vehnää, ovat nyttemmin 
astuneet nälkäläänien riveihin. Hä
dänalaisten asema on pelottava, 
kauheampi kuin edellisenä vuotena, 
mutta siitä huolimatta on avunanto 
heille hyvin niukkaa ja  huonosti 
järjestetty.

Eräässä toisessa kirjeessä samalle 
lehdelle kuvaa lähetyssaarnaaja Je- 
lifejew räikein piirtein Siperian kir
giisien kurjaa asemaa. »Sairaiden 
ja  nälänhätäisten asema on kauhis
tuttava. On tapahtunut sellaistakin, 
että ihmiset ovat syöneet hevosen- 
lantaa".

—  Jättiläislakko Skotlannissa.
Skotlannissa äsken puhennut kai- 
vostyömiesten lakko käsittää koko
naista 40,000 miestä. Lakkolaiset 
vaativat kahdeksantuntista työpäi
vää. Muutamat pienemmät, jotka 
eivät kuuluu työnantajainliittoon, 
ovat vaatimuksiin suostuneet, mutta 
muut ovat kieltäytyneet.

Myöskin Northumberlandin kai- 
vostenomistajat ovat tuntuvasti 
alentaneet palkkoja, kokonaista 
13 3/« prosenttia, joten sielläkin 
syntynee lakko.

—  Englanti sosialistiseksi —
sellainen on Englannin parlamen
tissa olevan työväenedustaja Keir 
Hardien äsken tekemä ehdotus. Hän 
ehdottaa alahuoneelle seuraavaa:

»Koska ne taakat, joita maan ja  
pääoman yksityisomistus laskee ah- 
keroitten ja  hyödyllisten yhteiskun
taluokkien kannettaviksi, yhä lisäy- 
tyvät;

Koska rikkautta tavotteleva kil
pailujärjestelmä, jossa voitto on 
pääasia, synnyttää köyhyyttä, kur
juutta ja  siveellistä sekä ruumiillista 
rappeutumista; ja

Koska yhtiöt ja  trustit, jotka poh
jattoman rikkautensa kautta kykene 
vätvaikuttamaan hallintoon ja  syök- 
semään rauhalliset kansat sotiin ai- 
uoastaan saavuttaaksensa itsellensä 
etuja, yhä kasvavat pelottavassa 
määrässä;

Niin on alahuone sitä mieltä, että 
tällainen asiain tila on vaarallinen

Tämä oli taipumattoman isän 
tahto eikä siitä mihinkään päästy. 
Eihän vaimo voinut tehdä muuta kuin 
tasata rakkautensa ja  huolenpitonsa 
molemmille lapsille? Kuitenkin he
räsi äidin tunne usein, hän tutki, 
vakoili ja  oli aina taisteluun valmis. 
Hän piti silmällä lapsia niiden val
voessa ja  nukkuessa. Kenties on
nistui hänen keksiä joku omaa olen
toaan muistuttava piirre! Usein oli 
hän huomaavinaan jonkun liikkeen 
tai kasvojen eleen, joka pani hänen 
sydämmensä sykkimään. Mutta tä
mä tapahtui sekä Paulille että La- 
dislaulle.

Lapset viihtyivät hyvin ja  olivat 
terveet sekä ruumiin etä sielun puo
lesta. Hekin tiesivät, että toisella 
heistä oli äitipuoli, mutta kumpikin 
piti toistaan poikapuolena. Kerran 
sairastui Gathy, ja  hänen vaimonsa 
tahtoi käyttää titaisuutta hyväkseen 
saadakseen tietää totuuden. Hän 
ahdisti miestään rukouksilla ja  hy
väilyillä. »Sanohan toki minulle, 
kumpi heistä on poikani —  ole ar
mollinen, ystäväni! Vannon sinulle, 
että minä yksin tulen sen tietämään, 
mutta poikapuoleni ei ole sitä huo
maava. Tahdon aina, pysyä hänen 
oikeana äitinään."

»Hyvä on, vaim o! koska olet 
vannonut, saat sen tietää".

Samassa silmänräpäyksessä astui 
Paul huoneeseen. »Tämä on poi
kasi" kuiskasi Gathy.

Barbava rouva riensi pojan luo, 
syleili häntä, peitti hänen kasvonsa 
suudelmiin, painoi hänen päänsä 
helmaansa ja  silitteli hänen vaaleita 
siUdnhienoja kutrejaan. Jo päiväl

valtion menestykselle, ja  kannattaa 
sentähden lainsäädäntöä, joka koet
taa parantaa näitä epäkohtia laske
malla perustuksen uudelle yhteis
kunnalle, jonka pohjana on maan 
ja  tuotannonvälikappalten yhteiso
mistus, tavarain valmistaminen käy
täntöä eikä kauppaa varten sekä 
kaikillle kansalaisille taattu yhtäläi-

Henry George
Y k silö llisen  elänjäi) pulinasta.

(Viimeinen luku hänen kuuluisasta 
teoksestaan Edistys ja köyhyys.)

(Jatk.)

Ja jos edelleen huomaamme, ettei 
sosiaalista kehitystä johda erityinen 
kaitselmus enempää kuin säälimätön 
kohtalokaan, vaan muuttumaton ja  
samalla hyvää tekevä laki; jos huo
maamme, että inhimillinen tahto on 
päävaikuttimena, ja  että ihmiset 
yleensä itse muodostavat asemansa; 
jos huomaamme, että taloudellinen 
ja  siveellinen laki ovat oikeastaan 
yksi, ja  että se totuus, jota ymmär- 
iys vaivaloisesti käsittää, on aivan 
sama, johon siveellinen aisti johtuu 
äkillisen havainnon kautta, niin virtai- 
lee valo yksilöllisen elämän problee
mia kirkastamaan. Nuo lukemattomat 
miljoonat olennot —  ihmisiä kuten 
me — jotka ovat vaeltaneet ja  yhä 
vaeltavat maan päällä iloineen ja  
suruineen, vaivoineen ja  pyrkimyk- 
sineen, kahmineen ja  pelkoineen, 
mahtavine aavistuksmeen asioista, 
joita ymmärrys ei jaksa käsittää, 
yleisine tunteineen, jotka muodostavat 
yhteisen perustan toisistaan kau- 
vimmas eronneillekin uskontunnus
tuksille —  heidän vähäpätöinen 
elämänsä ei silloin enään näytä tyh- 
jäupäiväiseltä ylellisyydeltä.

Se suuri tosiasia, jota tiede kai
kissa sen eri haaroissa osoittaa, on 
lain ainainen paikkansa pitäväisyys. 
Tähtientutkija näkee kaikkialla, 
minne hänen vaariinottokykynsä 
ulottuu, olkoonpa sitten omenan 
putoamisessa tahi kaksoisaurinkojen 
kierrossa, saman lain vaikutuksen, 
joka vaikuttaa samalla tavalla niissä 
pienimmissäkin osissa, joihin voimme 
jakaa paikan, kuin niillä äärettömillä 
aloilla, joilla  hänen tieteensä työs
kentelee. Siitä etäisyydestä, jonne 
hänen kaukoputkensa ei enään 
kanna, syöksyy esille uusi maail- 
mankappale ja  katoaa jälleen. Hän 
huomaa että, niin kauvas kuin hän 
pystyy seuraamaan sen rataa, se ei

lispöydässä sai Paul suurimman 
omenan, veitsi leikkasi aivan kuin 
itsestään suuremman kakkuviipa- 
leen Paulille, ja  kun pojat illalla 
pallin heitossa särkivät akkunan 
syytettiin siitä Ladislauta Taikka. 
Paul nähtävästi oli siihen syypää. 
Näin kului jonkun aikaa, kunnes 
Gathy eräänä päivänä sanoi:

»Huomaan äitipuolen io näyttäy
tyvän, olet huonosti kestänyt koe
tuksen".

»Minkä koetuksen?"
»Lasten suhteen. Luuletko ehkä 

minun sanoneen totuuden? Aiko
mukseni oli osoittaa pojaksesi sen, 
joka ensimäiseksi huoneeseen astui".

»Olet siis pettänyt m inut!" huu
dahti vaimo epätoivoissaan.

»Mahdollisesti kyllä, mutta petit
hän sinäkin minun luvatessasi ra
kastaa molempia yhtä paljon?"

Petetty vaimo ei enää uskaltanut 
kysyä. Hän tiesi nyt, sen olevan 
turhaa.

Vähitellen lähestyi kahdeskymme
nes vuosi. Talvi ja  kesä vaihteli- 
vat, pojat kävivät koulua kaupun
gissa ja  viettivät lomaaikansa ko
tona. Näin kului siis monta vuotta. 
Mutta eräänä kesänä odotti äidin 
sydän turhaan heitä kolia palavaksi. 
He olivat koulupenkiltä lähteneet 
§inne, missä ruusut kukkivat, veri
set ruusut, jotka taistelun jumala 
;antaa versoa vehreillä kedoilla. 
Taistelussa vapauden puolesta kärsi 
toinen Gathyn pojista sankarikuo
leman isänmaan edestä. Ladislaus 
yksin palasi kotio. Tämä ei ollut 
mitään tavatonta tähän aikaan. 
Päinvastoin pidettiin miltei ihmeenä

Teosoofioeij
kirjasto
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ole yhtäpitävä yleisen lain kanssa. 
Sanooko hän sentähden tämän ole
van poikkeuksen laista? Ei suin
kaan; hän sanoo, että kaikki mitä 
hän on nähnyt, on ainoastaan osa 
kiertokulusta, ja  että lailla on pä
tevyytensä hänen kaukoputkensa 
näköpiirin ulkopuolellakin. Tämän 
nojalla tekee hän laskunsa ja  vuo
sisatojen kuluttua osottautuvat nämä 
oikeiksi.

Jos nyt tutkimme niitä lakeja, 
jotka johtavat yhteiskunnan inhi
millistä elämää, niin huomaamme, 
että ne niin suurimmassa kuin pie- 
nimmässäkin yhteiskunnassa ovat 
samat. Me huomaamme, että se, 
joka alussa näyttää meistä eroavai
suudelta ja  poikkeukselta, on aino
astaan samojen prinsiippien vaikutin, 
vaikka eri yhteydessä; ja  että kaik
kialla jonne voimine sitä seurata, 
sosiaalinen laki muuttuu siveelliseksi 
laiksi ja  on yhtäpitävä sen kanssa; 
että yhteiskunta-elämässä oikeus 
varmasti saa palkkansa ja  vääryys 
rangaistuksensa. Mutta yksilöllisessä 
elämässä emme aina kykene tätä 
näkemään. Jos tarkastelemme ai
noastaan yksilöllistä elämää, niin 
emme voi huomata, että maailman
kaikkeuden laeilla olisi pienintäkään 
yhteyttä hyvän ja  pahan kanssa, 
oikean ja  väärän. Tuleeko meidän 
siksi sanoa, että sosiaalisessa elä
mässä ilmenevä laki ei koskisi yk
silöllistä inhimillistä elämää? Niin 
sanoa ei ainakaan olisi tieteellistä. 
Me emme siten keskustelisi muista 
asioista. Eikö meidän tule pikem
minkin sanoa tämän vaan todistavan 
sitä, ettemme näe koko yksilöllistä 
elämää tässä ajassa?

Ne lait, joita kansallistalous ilmai
see, ovat, kuten fyysillistäkin laatua 
olevat tosiasiat ja  suhteet, yhtäpitä
vät sen kanssa, joka näyttää muo
dostavan henkisen kehityksen lain; 
— edistys ei ole välttämätöntä ja  
ehdotouta, vaan edistymistä, jossa 
inhimillinen tahto on johtavana voi
mana. Mutta elämässä, semmoisena 
kuin me sitä tunnemme, voi henki-

sitä, että toinen veljeksistä oli jää
nyt eloon.

Hoittiin toisen kotiintulosta ja  
itkettiin hiljaisuudessa kaatunutta. 
Ken heistä oli äidin oikea poika? 
Gathy säläsi totuuden yhä edelleen
kin. Hän odotti kahdennenkymme- 
nen vuoden loppua. Eräänä päi
vänä meni hän vaimonsa luo. »Bar
bara" sanoi hän vakavana, »tie
dätkö, kahdennenkymmenennen vuo
den tänään päättyvän?"

Silmänräpäyksen tuntui hänen sy
dämmensä tykytys seisahtuvan, ja  
hän tuli kuolonkalpeaksi »Entä sit
ten?" kysyi hän kolealla äänellä.

Gathy otti muutamia asiapaperia 
taskustaan. »Tahdon täyttää lupa
ukseni. Sinulla on oikeus tietää 
kumpi näistä kahdesta on poikasi!"

Äiti hypähti ylös kuin salaman 
iskemänä ja  pani kätensä Gathyn 
huulille „ Vaiti! “ huusi hän raskaasti 
hengittäen. En tahdo sitä tietää. 
En koskaan tahdo sitä tietää!"

»Olet oikeassa, Barbara," sanoi 
Gatby hetkisen mietittyään. Mutta 
mitä teen nyt. näillä papereilla?"

»Heitä ne tuleen. Rukoilen sinua 
sitä tekemään!"

Takassa oli juuri tuli. Gathy 
viskasi paperit siihen, ja  silmänrä
päyksen kuluttua olivat liekit ah
mineet ne.

nen edistymismahdollisuus".

Ken tilaa „Uuden Ajan" vuoden alusta, saa 
samalla suomennettuna

Leo Tolstoin

£vapH eliu ipir> .
Suom entaja

Ä r v i d  « J ä r n e f e l t .
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Palo- ja Henkivakuutus Osakeyhtiö

■ - =  S K Ä N E -------■-
myöntää halvimpiin vakuutusmaksuihin palo- ja  henkivakuutuksia

kautta q  p Qarlander, Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Hauta 18. Telefooni N:o 345.

Björkbodan Tehdas Osakeyhtiö
(Kellokosken Tehdas).

Valmistaa: rakennustaiteita, kirveitä, meijeriastioita y. m. 
Valimo- ja  Nikkelöimislaitos.

Pääkonttori s Helsinki, Länsi Ranta 18. Telefooni 345.

K A N S A I N V Ä L I N E N
T a p a t u r m a v a k u u t u s  O a a k e y k t i S  W  i  e  n i s  s  ä.-

Ainoastann S m k  16: 76 p:n  vuotuista vakuutusmaksua vastaan myön
netään 10,000 markan vakuutus kestävästä invaliditeetista ja yhtä suuri ohi
menevästä invaliditeetista sekä 5 markan päivänkorvausvakuutus, vaaraluokka 0 
kun vakuutus pidetään voimassa 10 vuotta.

Lähempiä tietoja antaa C* F »  C a .r la .n d e r , Pää-asiamies
Helsinki, Länsi Ranta 18. Tel. 345.

Palkintoja

»Uuden Ajan”
levittämisestä.

Täten julistetaan kil
pailu »Uuden A ja n “

asiamiesten kesken kol
mella palkinnolla

l:nen palk. ä 100 mk. 

2:nen „ ä 50 „ 

3:as „ ä 25 „

Kilpailu aika kestää 
tämän vuoden loppuun, 
jolloin palkinnot jae
taan.

Arvoisia asiamiehiäm- 

me keholtamme tilittä

mään tilauksensa mah

dollisimman pian.

nen kehitys taivaltaa ainoastaan 
aivan lyhyen matkan. Henki on 
tuskin alkanut herätä, ennenkuin 
ruumiilliset voimat jo  alkavat vä
hetä; sen tietoisuuteen tulee vaan 
himmeästi sille leviävät suunnatto
mat alat, se rapeaa ainoastaan tun
temaan voimaansa ja  käyttämään 
sitä, käsittämään olokappalten yhte
näisyyttä ja  laajentamaan sympa- 
tiiojaDsa —  silloin täytyy sen jo  
siirtyä pois näyttämöltä ruumiin 
kuoleman kantta. Jos ei tätä seu
raa mitään muuta, niin näyttää"tässä 
olevan aukko, puute. Olkoonpa 
vaan Humboldt tai Herschel, Mooses, 
joka Pisgahista silmäilee tuota lu
vattua maata, Joosua, joka johtaa 
sotajoukkoja, tai joku noita lempeitä 
kärsivällisiä sieluja, jotka ahtaissa 
piireissä elävät rikasta henkistä 
elämää. Ellei täällä maan päällä 
kehittynyt sielu voi edistyä edel
leen, näyttää siltä, knin tässä olisi 
tarkoituksen puute, jota ei voi so
vittaa siihen yhtenäisyyteen ja  tar- 
koituksenmukaisuuteen, joka käy läpi 
maailmankaikkeuden.

Erään järkemme peruslain mukaan 
—  se laki, johon kansallistalons itse 
teossa nojautuu kaikissa loppujoh- 
teissään —  emme voi ajatella mi
tään välikappaletta ilman tarkoi
tusta, mitään säädöstä ilman esi
nettä. Koko luonnolle, mikäli me 
olemme tekemisessä sen kanssa, 
antaa inhimillinen järki töissä ja  
toiminnassaan sellaisen tarkoituksen 
ja  esineen. Mutta ellei ihminen itse 
voi aikaansaada mitään suurempaa 
elikkä kohota korkeammalle, on hä
nen olemisensa käsittämätön. Niin 
voimakas on tämä metafyysillinen 
välttämättömyys, että niiden, jotka 
kieltävät yksilöllä muuta olevan 
kuin tämä elämä, on muuttaminen 
täydellistyväisyysaate —  mahdolli
suuden täydellisyntymiseen —  ro
tuun. Mutta knten jo  olemme huo
manneet (ja  tämä olisi voinut tulla 
esitetyksi täydellisemmin), ei itse 
teossa löydy mitään, joka todistaisi 
varsinaisen rotuparannuksen ihmis
kunnassa tapahtuneen. Inhimillinen 
edistys ei ole ihmisluonteen olento- 
mnutoksessa. Sitä edistystä, josta 
sivistys johtuu, ei säilytetä ihmisen 
rakenteessa, vaan yhteiskunnan ra
kenteessa. Se ei siis ole kiinteää 
ja  pysyvää, vaan voi se millä het
kellä hyvänsä poistua —  niin, sillä 
on alinomainen taipumus häviämi
seen. Ja sitäpaitsi, jos inhimillinen 
elämä ei ulottuisi meidän havainto
kykymme ulkopuolelle, niin olemme 
rodun suhteen samassa vaikeudessa 
kuin yksilönkin suhteen! Sillä yhtä 
varmasti rodun tulee kuolla kuin 
yksilönkin. Tiedämme olleen geo
lo g is ia  tapahtumia, jolloin ihmis
elämä olisi ollut mahdoton. Tie
dämme, että sellaisia aikoja jälleen 
tulee. Vieläpä nytkin maan pyö
riessä määrätyssä radassaan, pak- 
sunevat ne pohjoiset jääpeitteet hi
taasti, ja  se aika  ̂lähestyy vähitel
len, kun niiden jäätiköt uudelleen 
vierivät yli maan, ja  kun nuo poh
joiseen päin yyöiyävät aallot etelä- 
merestä hautaavat nykyisen sivis
tyksen näyttämön sellaisten vesi- 
erämaiden alle, jotka kenties tänään 
peittävät seutuja, joissa sivistys oli 
yhtä korkea knin meidän. Ja tämän 
aikakauden jälkeen näkee tiede 
kuolleen maan, sammuneen auringon

—  ajan, jolloin itseensä knkistnnut 
aurinkokunta hajaantuu kaasumuo- 
dossa, uudestaan alkaakseen rataansa 
äärettömine muutoksineen.

Mika. sitten on elämän merkitys, 
tämän kuoleman rajoittaman elämän 
tarkoitus? Minusta näyttää se ole
van ainoastaan käytävä eli esihuone 
toiseen elämään. Sen ilmiöt ovat 
mielestäni selitettävissä ainoastaan 
yhden teorian avulla, jota voi aino
astaan taruissa ja  vertauskuvissa 
ilmituoda. Ja niissä taruissa ja  
vertauskuvissa, joissa ihmiset kaik
kialla ja  kalkkeina aikoina ovat 
koettaneet selittää syvimmät aja
tuksensa, onkin se jossain määrin 
selitetty.

Olleiden ja  menneiden sukujen 
pyhät kujat: Raamattu, Zendavesta, 
Vedakirjat, Dhamapada ja  Korani; 
vanhojen filosofien salaperäiset opit; 
muutamien luonnottomien uskonmuo- 
tojen alkuperäinen tarkoitus, yleisten 
koncilien dogmaattinen perustus, 
Foxin, Wesleyn, Savonarolan saar
nat; punaisten intiaanein kansanta
rut ja  mustien villien taikakappaleet, 
kaikilla näillä on sydän ja  keskus, 
jossa ne yhtyvät, kaikilla näillä on 
yhteinen eräs jotain, joka näkyy 
olevan ainoastaan eritavoin vääris
telty käsitys alkuperäisestä totuu
desta. Ja seuraamastamme ajatus- 
renkaasta pilkoittaa heikko säde, 
jonka he hämärästi näkivät —  var
jostettu heijastus olioiden äärimmäi
sestä yhtenäisyydestä, joka, jos sille 
koettaa antaa ilmausta, välttämättä- 
mästi saa kuvien ja  allegorien muo
don: kasvitarha, jossa on hyvän ja  
pahan tiedon puu, viinitarha; johon 
olemme asetetut Herramme määrää
mää työtä suorittamaan; maallisesta 
elämästä siirtyminen toiseen elämään 
tuolla ylhäällä; koetus ja  kamppaus, 
jonka loppua emme voi tietää.

Katsahda ympärillesi tällä hetkellä.
Katso! yhä vielä keskellä sivisty

nyttä yhteiskuntaamme on näillä 
vanhoilla allegoreilla merkityksensä, 
yhä vielä sisältävät vanhat tarut 
totuuden. Kuolon varjon laaksoon 
johtaa vielä usein velvollisuuden tie, 
turhamaisuuden poluilla vaeltaa 
Kristitty ja  Uskovainen ja  Suurisy- 
dämen varustuksilla kajahtelevat 
jyskyvät iskut. Yhä vielä taistelee 
Ormuz ja  Ahriman, valon ruhtinas 
pimeyden valtojen kanssa. Taisto- 
torvet kutsuvat sitä, joka on halu
kas sen ääntä kuulemaan.

Kuinka ne kutsuvat ja  kutsuvat, 
kunnes niiden ääntä kuulevien sydän 
uhkuu Vahvoja sieluja ja  korkeita 
pyrkimyksiä maailma nyt kaipaa. 
Kauneus on vielä kahlehdittuna ja 
rautapyöriä vyöryää yli sen hyvän, 
sen toden, sen kauniin, joka pyrkii 
kohoamaan ihmisen maallisesta elä
mästä. Kerran kokoontuvat Or- 
muzin puolella taistelevat, vaikkeivät 
tuntisikaan toisiansa, esiinhnutoon 
katselmusluettelossa.

Vaikkakin totuus ja  oikeus usein 
näyttävät meistä joutuneen häviölle, 
on se kenties riksi, ettemme voi 
nähdä kokonaisuutta. Kuinka voi
simmekaan nähdä kokonaisuutta? 
Me emme tiedä edes kaikkea, joka 
tapahtua täällä. Aineen aikaan 
saamaa valon ja  värin vaikutusta 
emme voi enään eroittaa, niin pian 
knin se menee erään määrätyn rajan 
yli. Samoin voimme rajoitetun alan 
sisäpuolella eroittaa ääniä. Eläi
milläkin on ääniä, joita emme omista. 
Ja tämä maa? Aurinkokuntaan 
verraten on maamme huomaamaton 
piste ja  itse aurinkokunta kutistun 
mitättömäksi, jos sitä mitataan täh
tien syvyyksien mukaan. Saammeko 
sanoa että se, joka on meidän huo- 
miopiirimme ulkopuolella, käy kohti 
tyhjyyttä? Ei, ei tyhjyyttä. Kauvas, 
kauvas meidän näköpiiriänne ulko
puolella käyttävät ikuiset lait val
taansa.

Se toivo, joka täten kohoaa, on 
kaikkien eri uskontojen ydin! Ru
noilijat ovat sitä ylistäneet, tietäjät 
ovat sitä julistaneet, ja  syvimpine 
lyönteineen sykahtää ihmissydän 
vastakaikua sen totuudelle. Plutar- 
kon sanat ilmaisevat, mitä kaikkina 
aikoina ja  kaikilla kielillä ne, jotka 
puhtaalla sydämellä ja  terävällä 
katseella seisten aatosten vuorikor- 
keuksilla ja  tähystellen yli synkän 
valtameren näkien maansäteen siin
tävän siitä, ovat sanoneet:

»Ihmisten sieluilla, joita täällä 
rajoittavat ruumiit ja  kärsimykset, ei 
ole minkäänlaista yhteyttä Jumalan 
kanssa, paitsi minkä he voivat ikään 
koin hämärässä unessa omata hen
kisen tutkimisen kantta filosofian 
avulla. Mutta kun ne ovat vapau
tuneet ruumiista ja  siirtyneet näke
mättömään, näkymättömään, ylinou- 
semattomaan ja  puhtaaseen ilma
kerrokseen, silloin on tämä Jumala 
heidän johdattajansa ja  kuninkaansa; 
silloin ne kokonaan ikäänkuin riip
puvat hänessä kiinni eivätkä kos
kaan väsy katselemasta ja  intohi
moisesti rakastamasta sitä ihannetta, 
jota ei kenkään ihminen voi ilmi 
lausua."

Loppu.

—  Sotaministerin määräys. H.
M. on armollisesti käskenyt antaa 
luvan sota- ja  junkkarikoulujen 
junkkareille pitää viikset, parran ja  
poskiparran: sekä kadeteille ja  so
takoulujen oppilaille pitää viikset, 
mutta parta ja  poskiparta on pois 
ajettava.

—  Koulun ja perheen väliset 
suhteet Tulan kaupungissa, jossa
on toistasataatuhatta asukasta, eivät 
ole juuri kehuttavalla kannalla, jonka 
vuoksi läänin kuvernööri on sekaan
tunut asiaan sovittaakseen taistelevia 
riitapuolia. Tätä varten kutsui ku
vernööri läänin sanomalehden mukaan 
vanhemmat ja  lapset kokoon. Koko
uksen avasi hän puheella, missä hän, 
huomauttamalla, että perhe ja  koulu 
viimeaikoina muodostavat kaksi vi
hollisleiriä, esitti kysymyksen kuka 
voi ja  kenen tulee sovittaa riitelevät? 
Rauhan rakentaminen kuuluu puhu
jan mielestä läänin kuvernöörille. 
Lain mukaan on minulle oikeus huo
lehtia tämän minulla armollisesti us
kotun läänin kaikkein asujanten pa
rasta, ja  minun tulee siis valvoa, 
että kunkin kansalaisena ja  perheen
jäsenenä kulkee laillista uraansa. Jos 
siis huomaan jossain, että tätä suun
taa ei seurata, koitan oikaista epä
kohtaa ja  sovittaa elämän jälleen 
asianomaiseen kuntoon. Tällä kan
nalla ollessaan ei herra kuvernööri 
ole voinut jättää sikseen semmoista 
säännötöntä ilmiötä, kuin koulun ja  
perheenvälistä riitaa. Puhetta seurasi 
lääninsanomalehden mukaan avopu- 
heinen keskustelu. Keskustelu oli 
niin hauska ja  vilkas, että se, alkaen 
kl. 8 j .  p. p. kesti kl. 12 yöllä ja  
olisi kestänyt vielä kauemminkin, el
lei myöhänen aika olisi ollut esteenä, 
sillä keskustelualuetta ja  halua kes
kusteluun ei puuttunut. Mitä mai
nitussa kokouksessa oikeastaan kes
kusteltiin, ei virallinen lehti tiedä 
kertoa.

—  Keisari Wilhelmin varovaisus- 
toimeenpiteet. Kun keisari nyttem
min ajelee Berliinissä tai sen ym
päristössä, seuraa häntä polkupyö
rällä neljä santarmia; ne ajavat 
kaksi kammallakin puolella vannuja, 
parhaillaan harjoitelevat ne innok
kaasti Thiegartenissa ja Unter den 
Lindenillä voidakseen pysyä vaunu
jen rinnalla. On sitä paitsi kyseessä 
varustaa keisarillisten vaunujen kuski 
ja  palvelijat revolvereilla.

—  Omituinen sattuma oli, että 
samana päivänä (t. k. 1 p:nä) kuin 
«Transvaalin ylimmäisen herran" 
ylimääräinen lähetystö saapui Lis
saboniin Portugalin hallitukselle il
moittamaan mainitun herran nouse
mista Englannin valtaistuimelle, 
laski lissabonin satamaan höyrylaiva 
«Benguella" mukana 800 buueripa- 
kolaista Komattipoortin y. m. tais
teluista. Rannalle kokoontunut tu
hansiin nouseva väkijoukko paljasti 
päänsä, kun onnettomat pakolaiset 
nousivat maihin. Päivän paahtamia 
miehiä, vahvaruumiisia, joiden kas
voihin suru ja  taudit olivat uurta
neet syviä piirteitä, astui Euroopan 
tantereelle.

Syvä tnska valtasi mielen näh
dessään näitä kotoisen lietensä on
nettomia puolustajia. Silloin tällöin

pyyhkäsi katsoja kyyneleen silmäs
tään, kertoo Berl. Tag. kirjeenvaih
taja.

—  Sosialistinen sanomalehdistö 
Espanjassa on äskettäin saanut lisäksi 
uuden lehden, La Nueva Erä (Uusi 
Aika) Madridissa. Espanjalla on en
nestään 6 sosialistista viikkolehteä. 
Sitäpaitse ilmestyy Buenos Airesissa 
Etelä-Amerikassa sangen levinnyt so
sialistinen viikkolehti Espanjan kie
lellä.

—  Svveitsissä Yliopiston opet
taja, rouva Miihlberg-Sutermeister 
Aaraussa, on asettunut johtamaan 
yritystä, jonka tarkoituksena on saa
da aikaan joukkoanomus Sveitsin liit
toneuvostolla, jotta «jokainen nai
nen, joka on tullut äidiksi olemat
ta avioliitossa ja  joka tahtoo itse 
kasvattaa lapsensa, saisi tämän ai
komuksensa toteuttamiseksi ja  lap
sensa ja  sen mahdollisten perillsten 
hyväksi käyttää nimensä edessä 
«rouva"-sanaa. Anomuksen ovat 
etupäässä allekirjoittaneet naiset.

Anojat luulevat, että jos anomus 
toteutettaisiin, niin lieventyisi suu
resti aviottomaan äitien kova koh
talo.

Temppelin edustalla.
Kirjoittanut Annie Bcsant
(Suomennos Uudelle A jalle).

n
Puhdistus.

(jatk.).
Eräässä pyhässä kirjassa kerro

taan, että yksi niistä Mahtavista, 
joka kerran astui lyhyintä ja  jyr- 
kintä polkua, yksi niistä suurista, 
joka kulki sen niin nopeasti, että 
hän jätti jälkeensä koko heimonsa 
ja  seisoi yksin etupäässä, ihmiskun
nan esikoinen ja  lupaus, hänestä, 
joka myöhemmin tuli tunnetuksi 
Budha nimellä, on sanottu, että 
«hän täytti lupauksensa ikäkausi 
toisensa jälkeen", sillä se urotyö, 
joka kirnunasi hänen elämäntyönsä, 
alkoi palvelemisen lupauksella ja  
se on tämä sielun velvoitus, joka 
sitoo sen niihin mahtaviin, jotka 
ovat menneet edelle ja  joka ikään
kuin muodostaa sen siteen, joka 
vie koettelemusten tielle, sille tielle, 
joka johtaa esikartanoon ja  sitten 
Temppelin portille. Wihdoin monen 
pyrkiväisen elämän, monen työteli- 
äisen elämän jälkeen, jolloin sieln 
on yhä puhdistunut, jalostanut ja  
viisastunut, antaa se jyrkän ja  sel
vän ilmauksen sille tahdolle, joka 
nyt on kasvanut vahvaksi. Ja kun 
tämä tahto ilmenee lujana ja var
mana päätöksenä — ei enään kuis- 
kaistuna toivomuksena, vaan käs
kevänä sanana, silloin kolkuttaa 
tämä luja päätös esipihan portille 
ja  kolkuttaa sillä tavalla, että sitä 
kuullaan. Se on näet sen voiman 
ilmaus, joka syntyy päätöksestä 
täyttää suoritettavaksi otettu teh
tävä ja  täysi tietoisuus sen tehtä
vän laajuudesta. Sillä ulkopuolella 
kolkuttava sielu tietää mitä se 
tahtoo tehdä ja  tuntee siihen yh
distetyt vaikeudet. Ja tämä ei ole
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muuta kuin että tahtoo luopua su
vustansa ja  mennä kanvemmas sitä 
— tätä sukua, joka vuosituhansia 
väsyttävässä jaksossa vaeltaa ym
päri ja  yhä uudelleen ympäri pal
losta toiseen. Se rohkea sielu, joka 
nyt kolkuttaa esikartanon portille, 
aikoo saavuttaa vuoren harjanteen 
muutaman ihmis-iän kuluessa. As
kel askeleelta, siinä missä nousu 
on jyrkin, koettaa se päästä sille 
tielle, joka johtaa suoraan kaikkein 
pyhimpään. Ainoastaan muutaman 
ihmisiän kuluessa aikoo se täyttää 
sen, joka suvulta vaatisi kymmen- 
tuhansia ikäkausia, yritys niin roh
kea, että aivoja huimaa sen tote
uttamisen vaikeatta ajatellessa, niin 
suunnaton työ, että tämän tehtä
väkseen ottaneesta sielusta melkein 
voi sanoa sen tajunneen oman ju 
malallisuutensa ja  sisimmässään asus
tavan kaikkivaltaisuuden. Sillä su
viin nyt saavuttamasta ajanjaksosta, 
muutaman ihmisiän kuluessa suorittaa 
sen, joka suvulta kokonaisuudessaan 
vaatisi ei ainoastaan ne ikäkaudet, 
jolloin rotu seuraa rotua samassa 
kierroksessa, vaan myös kierros 
kierroksen jälkeen jälelläolevista —  
tämän suorittaminen on tosiaankin 
Jumalan tehtävän arvoinen ja  tä
män toteuttaminen on yhtämerkit- 
sevä täydellisen jumaluusvoiman ke
hityksen kanssa inhimillisessä muo
dossa.

Perssonin
kutomakoneita
Villalankaa
runsaassa valikoimassa.

tavaroita
Mikonkatu 2. Tel. 13 32.

Th. Neovius.
Sauna!

Saunalaitoksessa
Ratakatu s

taijotaan kaikkina arkipäivinä kaiket- 
laisia erinomaisia kylpyjä; ammekyl- 
pyä, puolikylpyä, istumakylpyä, höyry- 
kaappia, suihkua, sekä

»S u om a la ista  saunaa“  y. m.
Luuvaloa, teiniä y. m. poteville hen

kilöille suositellaan oivallisia lääketie
teellisiä kylpyjä. HUOM.! Erityinen 
osasto naisille. Telef. 12 03.

Pyrkijä,
nuorison rientojen 

kannattaja
maksaa

ainoastaan 2 mk. 
vuosikerta.

Tilatkaa lehteä, tu
tustukaa nuorison liik- 
keesen!

Tilaus osoite: »Pyr
k ijä1, Laihia.

Sitten kolkuttaa sielu portille, se 
avautuu sitä sisääupäästäkseen ja  
se astuu esikartanoon. Tämän esi
kartanon yli tulee sen vaeltaa askel 
askeleelta, kunnes ensimmäinen niistä 
porteista on saavutetta, joka johtaa 
Temppelin sisimpään, ensimmäinen 
niistä neljästä portista, joista jokai
nen kuvaa yhtä noista suurista vih-
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joka oli velkaa 60, sille 20, ja  samaten kaikille muille. 
Mutta saatuaan tämän tietää, ajatteli isäntä: eipä tuo ollut
kaan tyhmästi tehty, sillä keppikerjäläisenä se muutoin olisi 
saanut tallustaa. Minulle tosin teki vahingon, mutta oikein 
se laskenut oli.

Sillä lihallisessa elämässä jokainen ymmärrämme oikein 
laskea, mutta emme vaan tahdo ymmärtää samaa hengen 
elämässä. Niinpä on meidänkin siis menetteleminen väärän 
ja  valheellisen rikkauden kanssa. Meidän on antaminen se 
pois hengen elämän saamiseksi. Vaan jos  on sääli antaa 
hengen elämälle niin vähäpätöisiä asioita kuin rikkaatta, 
niin emmepä saa tätä elämää osaksemme. Ellemme vaihe
rikkaatta anna pois, niin emme saa itsellemme omaa elä
määmme.

E i voi yhtaikaa palvella kahta herraa: Jumalaa ja  
rikkautta, Isän tahtoa ja  omaa tahtoansa. Toinen tai toinen 
on valittava.

Ja tämän kuulivat oikeauskoiset. Mutta oikeauskoiset 
rakastivat rikkauksia ja  nauroivat Jeesusta.

Ja Jeesus sanoi heille: kun teitä rikkauden tähden 
ihmiset kunnioittavat, niin te kai luulette todella kunnioi
tettavia ole vannekin? E i; ei Jumala katso ulkomuotoa, 
vaan katsoo sydämmeen. Mikä on suurta ihmisten edessä, 
se on alhaista Jumalan edessä. N yt on taivaan valtakunta 
maan päällä, ja  suuret ovat ne, jotka siihen tulevat. Mutta 
eivät siihen rikkaat tnle, vaan ne, joilla  ei mitään ole. Ja 
näin on aina ollut —  näin on ollut teidänkin, Mooseksen 
lain mukaan, ja  myöskin profeettain mukaan. Kuulkaahan 
mitä teidän uskonne mukaan rikkaat ja  köyhät ovat:

Elipä kerran rikas pohatta, joka kävi komeissa vaat
teissa, herkutteli ja  huvitteli joka päivä. Oli myöskin ker
jäläinen Latsarus, joka sairasti paisetautia ja  makasi poha
tan oven edessä, odottaen saavansa ruuan tähteitä tämän 
pöydältä; mutta ei niitäkään annettu hänelle, sillä rikkaan 
koirat söivät ne suuhunsa nuollen vielä Latsaruksen paisu
miakin. Ja sitten molemmat kuolivat, sekä Latsarus että
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Ja Jeesus sanoi heille: te kerrotte Pilatuksen tappa
neen galilealaiset. Luulette kai, että nämä galilealaiset 
olivat jotenkin huonommat muita ihmisiä, koska niille noin 
huonosti kävi. E i suinkaan. Kaikki me olemme samal- 
laiset ja  kaikki me siten hukumme, ellemme löydä pelas
tusta kuolemasta. Taikka olivatko ne 18 ihmistä, jotka 
kaatuva torni allensa musersi, mitenkään pahemmat muita 
Jerusalemin asukkaita? E i suinkaan. Ellemme kuolemasta 
pelasta, niin minä hetkenä tahansa samoin hukumme.

Jollemme siis ole vielä hukkuneet, knten nuo, niin on 
meidän ajatteleminen asemaamme näin:

Eräällä isännällä kasvaa puutarhassa omenapuu. Hän 
tulee puutarhaan eikä huomaa omenapuussa mitään hedel
mää. Silloin hän sanoo puutarhurille: olen jo  kolmena 
vuonna pannut merkille, että tuo puu on hedelmätön. Se 
on hakattava pois, ettei se turhaan maata turmele- Mutta 
puutarhuri sanoo: anna, isäntä, sen vielä tämä vuosi olla, 
minä kuohitan ja  sonnitan maan sen ympärillä. Ehkä se 
vielä tekeekin hedelmän. Mutta ellei sittenkään tee, niin 
hakataan pois.

Niinpä mekin, kun olemme lihallisesti elossa tuotta
matta hedelmää henkielämässä, olemme kuten hedelmätön 
omenapuu. Jonkun armosta olemme jätetyt vielä ajaksi 
pystyyn. Mutta ellemme sittenkään tuota hedelmätä, niin 
hukumme samalla tavalla, kuten hukkui se, joka eloaitat 
rakensi, kuten galilealaiset, kutan nuo 18 tornin alle jou
tunutta, ja  kuten hukkuivat kaikki ne, jotka eivät tuota 
hedelmätä, vaan kuollessansa kuolevat ainiaaksi.

Tätä ymmärtääkseen ei tarvita mitään viisautta, jokai
nen näkee sen itse. Emmehän ainoastaan omia kotiasioi
tamme, vaan koko maailmankin asioita me arvostelemme 
ja  päättelemme. Kun itä pilveentyy, ennustamme sadetta, 
ja  sade tulee. Kun tuoli kääntyy pohjoiseen, sanomme: 
tulee pouta, ja  pouta tuleekin. Kun näin säätä osaamme 
ennustaa, emmekö muka osaisi ennakolta arvata, että me
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kimyksistä, tämä ensimmäinen portti, 
jonka läpi ei kenkään voi astua 
ainaiseksi omistamattansa ikuisuu
den ja  luopumattansa kaikesta, joka 
on sitonut hänet katoavaiseen. Sillä 
silloin kun sielu kerran on astunut 
Temppelin portista sisään, ei se 
koskaan enään halua pois sieltä, ei 
se koskaan palaja takaisin Temppe
lin esikartanoista sen ulkopuolelle. 
Se on valinnut osansa tuleviksi 
vuosituhansiksi, se oleskelee pai
kassa, jota ei kenkään sinne kerran 
astunut jätä. Temppelin sisällä 
tapahtuu ensimmäinen suuri vihki
mys. Mutta se sielu, jonka vaellusta 
me seuraamme, valmistautuu esi
kartanossa ollakseen tulevassa elär 
mässä kelvollinen astumaan seitse
män porrasta ylös ensimmäiselle 
portille ja  odottaa lupaa saada astua 
kynnyksen yli itse Temppeliin.

Mikä sitten on sen tehtävä esi
kartanossa? Kuinka sen siellä on 
eläminen, tullakseen kelvolliseksi 
kolkattamaan Temppelinportille? 
Tämä on se aine, jonka olemme 
ottaneet selittääksemme, se aine, 
jota tahdon koettaa esittää teille, 
vaikkakin vaan puhuisin yhdelle tai 
parille sellaiselle, joita sanani ovat 
liikuttaneet. Sillä tiedän varsin 
hyvin, sisareni ja  veljeni, että ku- 
vatessani tätä esikartanoa tulen pu
humaan paljon, joka teistä tuntuu 
kaikkea muuta kuin miellyttävältä, 
paljon, joka teistä tuntuu pelotta
valta. Vaikeata tosin on tien löy
täminen esikartanoon, arveluttavalta 
ja  raskaalta kylläkin tontun uskon
toon sovelluttaminen ja  niiden hyvei
den harjoittaminen, jotka aluksi 
saavat sielun kelvolliseksi Temppelin 
esikartanon portille kolkuttamaan, 
ja  sisään astuvat ovat jo  tehneet 
suuria edistyksiä edellisessä elämässä. 
Voi tapahtua, niinpä tapahtuu, että 
siellä vietettävä elämä toisille ei 
lainkaan tunnu mielittelevältä — niille, 
jotka eivät vielä täydelleen ole kä
sittäneet elämän tarkoitusta. Sillä 
muistakaa: ainoastaan ne ovat esi
kartanossa, jotka lujasti ovat päät
täneet antautua ihmiskunnan palve
lukseen, jotka antavat kaikki, pyy
tämättä muuta korvausta kuin edun

saada palvella, ne, jotka selvään 
ovat tajunneet maallisen elämän ka
toavaisuutta, jotka päättäväisesti 
ovat ryhtyneet siihen tehtävään, 
jonka ovat asettaneet itselleen, 
kääntyneet pois vuorta ympäröitse- 
vältä kukkaispolulta ja  jotka nyt 
ovat lujasti päättiheet kiivetä ylös 
korkeuksille, huolimatta mitä se 
heille maksaa, huolimatta elämästä 
toiseen jatkuvasta ponnistuksesta. 
Tässä esikartanossa tulee olemaan 
kamppausta ja  tuskaa ja  taistelua, 
paljon taistelua, sillä paljon on suo
ritettava ja  aika on lyhyt.

—  Wenäjän valtakunnan 35 lää
nissä oli vuonna 1899 ollut yhteensä 
16,913 viinamyymälää. Viinaa oli 
mainittuna vuonna myyty 33,081,114 
ämpäriä eli 2,868,378 ämpäriä enem
män kuin edellisenä vuonna. Val
tion puhdas voitto viinamonopoo- 
lista oli 37 l/s miljoonaa ruplaa.

—  Kun kiertävä taidenäyttely
Pietarissa äsken suljettiin, tapahtui 
mielenosoitus Tolstoin kuvan edessä. 
Puiteet ja  kuvan alusta koristettiin 
elävillä kasveilla. Samoin oli tapah
tunut viikko aikaisemmin. Suuri 
joukko yleisöä päätti samalla lähet
tää suurelle kilpailijalle sähkösano
man toivottaenhänelle vielä pitkää 
ikää.

—  Kapakkain hävitys Ameri
kassa Kansasin valtiossa. Souva 
Carrie Nation,* johtaa” siellä sotaa 
kapäkoita vastaan. Niitä ei Kan
sasin lain mukaan saisi olla ole
massakaan, mutta viranomaiset, 
jotka valitaan vaan määrätyksi 
ajaksi, eivät tee tehtäväänsä siinä 
suhteessa. Rouva Nation on ryhtynyt 
huonoja viranomaisia auttamaan, 
ja kulkee kaupungista toiseen ka
pakkain hävitysretkellä saaden nai
set yhtymään tähän, joten pa
huuden pesät käsivoimalla kukiste
taan. Hän on usean kerran jo  van
gittu, mutta päästetty heti aina va
paaksi, kun hän vaan on tahtonut 
saada muitakin lakia noudattamaan.

Uuden Ajan
tilauksia otetaan vastaan kaikissa posti
konttoreissa, asiamiesten luona sekä leh
den konttorissa.

600 kpl.
Emaljoituja vesisankoja

sekä pienempi määrä keitinastioita (prima laatua) muutetaan rahaksi ulko
maisen toiminimen lukuun hyvin halpoihin hintoihin.

K. Aug. Forsbackin rautakaupassa
33 Fredrikinkatu 33.

Ä .  V .  (E ^ n b o m
Läkki- pelti- ja  Kupari- 

sepänliike.
Helsinki. Tehdas Annankatu 21. 
Telefooni 90.

Holmström &  Svensson
myyvät alituisesta varastostaan:

l:a kivihiiliä, valukoksia js takomohiiliä 
halvimmalla.

Telef. 2924 — 32 03.

Topekan kaupankin poliisimestari 
hänet viimeksi otti kiinni, matta 
antoi hänelle taas vapauden selit
täen, että hän hyväksyy täydelli
sesti Rva Nationin toimen niinkau- 
an kunnes kapakoita toisella tavoin 
ryhdytään hävittämään. Ja nyt on
kin tässä pastori Scheldonin koti
kaupungissa yhlyneet miehetkin 
naisten tuumiin. He pitivät yhtei
sen kokouksen, jossa oli läsnä pari 
tuhatta miestä, ja  jossa päätettiin 
kapakoitsijoille antaa tieto, että 
jollei määrätyn ajan kuluttaa jokai
nen sulje krouviansa, he tekevät 
sen miesvoimalla. Tuhat kaksisataa 
kokouksessa ollutta lupasi lähteä 
hävilysretkelle, jolleivat kapakoitsi
ja t määrätyn ajan kulottaa ala lakia 
nondattaa. Matta uhkaus auttoi. 
Topekan kapakat ovat nykyään 
kiinni.

—  Mrs. Cavie Nation otti hiljat
tain osaa medodistien uskonnolliseen 
kokoukseen Tapekassa Kan. Saa
tuaan sananvuoron puhui hän ensin 
papeille: „Te papit olette laimeita 
niinkuin koulupoika kuumana ke
säpäivänä. Ei teissä ole innostusta 
ei henkeä eikä ryhtiä asianne aja
miseen. Ette te saa kuulijoita in
nostumaan aineeseenne, siihen asi
aan, jota ajatte. Ellette paremmin 
voi toimittaa tehtäväänne, paras on 
kun menette kotiinne, ei tänne ole 
tultu torkkumaan".

Sitte kääntyi mrs. Nation naisten 
puoleen, jotka kauniisti ja  loista
vasti koristettuina istuivat penkeis
sään: Teidän sijanne ei ole täällä 
tällaisessa kokouksessa. Te olette 
Kristuksen ja  hänen oppinsa hävit
täjiä, te silkkiin ja  samettiin pue
tut, te keikailijat, jotka ette osaa 
muuta ajatella kuin höyhenistä, ha
meittanne liepeistä, röijyinne ryn- 
kyistä ja  siitä, mitä miehet teistä 
mahdollisesti ajattelisivat. Häpeä 
teille. $# %

Rouva Nation on nyttemmin ryh
tynyt toimittamaan sanomalehteä, 
omaa äänenkannattajaa. Ensimäi-

Hjelt & Lindgren
Helsinki.

Länsi Rantakatu 16.

Tervattuja ja tervaamattomia köysiä' 

Tappuraa, pikiä ja tervaa, 

Benseliköysiä ja määrlinkiä. 

Lippu- ja purjevaatetta, 

Laivatarpeita kaikellaisia.

L  f l .  flspbolnfn
Satulaseppä ja verhoilljalilke.

Valmistetaan ajo ja  huonekalu
jen  verhousta sekä valmiita töitä 
löytyy varastossa. Matkakapineita 
ynnä muuta.

Ratakatu 14.
Telefooni n:o 27 63.

sessä numerossa oli aseita kuvia, 
jotka esittivät ronva Nationin ka
pakkain hävitystä Topekassa. Esipu
heessaan sanoo ronva Nation:

«Minä en katso tarpeelliseksi 
tehdä anteeksi pyyntöjä, vaikka leh
den kustantaja onkin Nick Chiles 
(neekeri). Vapahtajammekin söi pub
likaanien ja  syntisten kanssa teh- 
däksensä heille hyvää. Palvelija ei 
ole suurempi isäntäänsä".

—  Buuerein puolesta. Aikanaan 
muodostettiin useimmissa Euroopan 
maissa komiteoja buuerein itsenäi- 
syysasian ajamista varten. Komi- 
teain edustajilla oli v. k. 9— 12 
p:nä Pariisissa kokous, joka uudel
leen tahtoo kääntää hnomion niihin 
seikkoihin, jotka olivat ja  ovat 
syynä Etelä-Afrikan sotaan.

Vedoten Britanian kansojen oikea- 
dentuntoon ja  kehoittaen heitä 
tutkimaan, missä määrässä hallitus 
on heitä pettänyt, ovat komitean 
edustajat päättäneet:

Muodostaa kansainvälisen liiton, 
joka saa tehtäväkseen kaikilla lail
lisilla keinoilla koettaa kaikissa kan
soissa, parlamenteissa ja  hallituk
sissa saada herätetyksi hengen, joka 
on saannt aikaan Haagin rauhan- 
kongressin päätökset. Liiton teh
tävänä on lisäksi tuoda ilmi seikat, 
jotka todistavat, että tässä sodassa 
on rikottu sotalakeja ja  tapoja sekä 
virallisti toimittaa ne eduskunnille 
ja  hallituksille.

—  Serbia saa uuden perustus
lain. Kuningas on kutsunut kaik
kien puolueitten johtajat palatsiin, 
jossa uudesta perustuslaista on kes
kusteltu ja  sen periaatteet yksimie
lisesti hyväksytty.

Uusi perustuslaki rakennetaan 
kauttaaltaan vapaamieliselle perus
tukselle, se takaa vaalivapauden, 
painovapauden, yhdistys- ja  kokoon
tumisvapauden.
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kaikki kuolemme ja  hukumme, ja  että ainoa pelastuksemme 
on hengen elämä, sen tahdon täyttäminen?

Ja Jesusta seurasi paljon kansaa, ja  hän sanoi vielä 
kerran kaikille:

Joka tahtoo olla minun oppilaani, hän älköön pitäkö 
minään isäänsä tai äitiänsä, tai vaimoansa, tai lapsiaan, tai 
sisariaan, tai omaisuuttansa, ja  olkoon joka hetkenä valmis 
kaikkeen. Ja ainoastaan se, joka tekee sitä, mitä minä 
teen, seuraa minun oppiani, ja  ainoastaan se pelastuu 
kuolemasta.

Sillä jokainen, ennenkuin johonkin toimeen ryhtyy, 
arvostelee, onko edullista se, mitä hän aikoo tehdä, ja  jos 
se on edullista, niin hän ryhtyy siihen, mutta ellei ole, niin 
hän jättää sen tekemättä. Ennenkuin jolcu ryhtyy taloa 
rakentamaan, hän istuu laskemaan, paljoko on menevä 
rahoja, paljoko hänellä niitä on ja  riittääkö työn lopetta
miseksi. Ettei kävisi hullusti: hän alkoi, mutta pitikin 
heittää kesken —  ja  nyt kaikki ihmiset hänelle nauravat.

Niinpä senkin, joka tahtoo elää lihallista elämää, on 
ensin punnitseminen, voiko hän saattaa loppuun sen, mitä 
hän puuhaa.

Jos joku kuningas aikoo sodan alkaa, niin hänkin 
ensin ajattelee, voiko 10 tuhannella mennä 20 tuhatta vas
taan. Ellei hän katso voivansa, niin hän lähettää lähetti
läänsä rauhaa hieromaan, eikä rupea sotimaan.

Niin jokaisen ihmisenkin, ennenkuin antautuu lihalli
seen elämään, ajatelkoon, voiko hän sotia kuolemaa vastaan 
vai onko tämä väkevämpi häntä, ja  eikö siinä tapauksessa 
liene parempi tehdä sovintoa.

Niinpä on teistäkin jokaisen pääseminen ensin selville 
siitä, mitä hän pitää omanansa: perhettänsäkö, rahojaan, 
omaisuuttansa? Ja vasta saatuaan selville, mikä hyöty 
tästä on, ymmärrettyään, ettei ole mitään hyötyä, hän voi 
tulla minun oppilaakseni.

Ja tämän johdosta sanoi yksi ihminen: käyhän se 
päinsä, kun on hengen elämä. Entä jo s  kaikki jätettyämme 
ei tätä elämää olekaan.

Siihen Jeesus sanoi: tuo ei pidä paikkaansa, sillä 
jokainen tuntee hengen elämän. Teistä jokainen sen tietää, 
ettekä suinkaan epäilystenne vuoksi jätä sitä tekemättä, 
vaan sen vuoksi, että valheelliset puuhat vieroittavat teidän 
mielenne totisesta elämästä ja  te keksitte tekotyitä sitä 
vastaan.

Näin te menettelette: valmistapa kerran isäntä juhla- 
aterian ja  lähetti vieraita käskemään, mutta vieraat alkoivat 
estellä. Yksi sanoi: olen ostanut talon ja  menen sitä kat
somaan. —  Toinen sanoi: olen ostanut ajohärkiä ja  menen 
niitä koettelemaan. —  Kolmas sanoi: olen mennyt kihloihin 
ja  häät ovat vietettävät. — Palvelijat tulivat ja  sanoivat 
isännälle kunkin esteet. —  Silloin isäntä lähetti kerjäläisiä 
käskemään. Kerjäläisillä ei ollut esteitä ja  he tulivat. Ja 
heidän tultuansa olisi vieläkin ollut tilaa vieraille. Ja isäntä 
lähetti enemmän vieraita käskemään: menkää ja  kehoittakaa 
kaikkia tulemaan juhlaani, että taloni täyttyisi. —  Mutta 
joilla  esteitä oli ollut, ne eivät juhlaan päässeetkään.

Kaikki tietävät, että Isän tahdon täyttäminen antaa 
elämää, mutta he ovat menemättä sen vuoksi, että rikkau
den petos viettelee heidän mieltänsä.

Joka luopuu ajallisesta valherikkaudestansa Isän tah
dossa olevan totisen elämäu hyväksi, hän menettelee niin, 
kuin menetteli viisas vouti seuraavassa sadussa:

Olipa rikkaalla isännällä vouti. Ja tämä vouti oivalsi, 
että minä hetkenä hyvänsä saattaa isäntä panna hänet pal
veluksesta ja  hän jää leivättömäksi ja  kodittomaksi. Ja 
vouti ajatteli itseksensä: nyt tiedän mitä teen; mirrä jaan 
torppareille salaa talon varoja, vähennän heidän velkansa, 
ja  jo s  sitten isäntä ajaa minut pois, niin muistavat he hy
vyyttäni eivätkä hylkää minua. —  Niin vouti tekikin. Kutsui 
kokoon talonpojat, jotka olivat isännälle velkaa, ja  kirjoitti 
velat vähemmiksi. Sille, joka oli velkaa 100, kirjoitettiin 50;
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Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tarkisteltnja

Seinä- ja Taskukelloja
Kellonperiä y . m.

C. U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skilnaden

Telef. 37 12.

Sulttaanin yksityis
elämää.

Valtiollisissa asioissa sulttaani 
Abdul Hamid toteuttaa turkkilaisen 
perusajatuksen: Kiire on pahan 
työtä, matta lepo on Allahista sä
löinen seikka. Usein antaa hän mitä 
tärkeimpien asioitten odottaa pää
töstä useat kuukaudet, vieläpä vuo
siakin.

Mutta sitä vastoin hänen yksityi
set asiansa antavat hänelle siksi 
paljon työtä, että hän jo  72 4  aa 
mulla nousee ylös tarkastamaan il
moituksia, joitä hänelle lähettävät 
kaikille maailmansnnnnille asetta
mansa salaiset valtiolliset asiamie
het. Abdul Hamidin mielestä on vain 
kahdenlaisia alamaisia: ne, jotka 
vakoilevat, ja  ne, joita täytyy va
koilla.

Omituinen on se herkkäuskoisuu
den ja  epäluulon yhdistys, joka on 
ominaista hänen luonteelleen. Kun 
jo  pitkä aika sitten hänelle ennus
tettiin, että hän hallitsisi niin kauan 
kuin joisi vettä eräästä määrätystä 
lähteestä Kiachthonen poistossa, niin 
tuodaan hänelle joka päivä Yilditz- 
palatsiin vesi tuosta kristallikirk- 
kaasta lähteestä. Ja kun kuljeksiva 
juutalaisnainen on ennustanut, että 
Abdul Hamid tulee kuolemaan maa
han muualta tulleeseen tautiin, niin 
on Konstantinooppelia varten laa
dittu parhaillaan voimassaolevat ter
veydenhoitoa koskevat säännökset.

Padischa on melkein kemistin 
lailla oman turvallisuutensa vuoksi 
perehtynyt ruoka-aineitten tarkas
tukseen. Ja knn hän suuresti luot
taa tähän tieteenhaaraan, niin kat
soo hän parhaimmaksi itse olla oma 
henkilääkärinsä. Hänen yksityis- 
keittiönsä, jonka ikknnat ovat ranta- 
ristikoilla varustetut ja  ovet ras
kasta rautaa, muistuttaa linnoitusta, 
ja  on sillä oma päällikkönsä, Ke- 
lardjhi Bachi. Vain tämän ylen 
tärkeän virkamiehen läsnäollessa 
voidaan Sulttaanin yleensä yksin
kertaiset ruoat valmistaa, jonka 
jälkeen ne suuremman varmuuden 
vuoksi varustetaan lyijysinetillä, 
joka vakuuttaa, että ne ovat olleet 
koskemattomia siksi kunnes pa
discha istuutuu syömään.

Tacituksen kertomia kauheimpia 
aikoja Rooman Caesarein hallitessa 
muistuttaa se levottomuus, joka 
nsein anastaa sulttaanin valtoihinsa 
tämän vielä ollessa vuoteessa. Pel
jäten pimeyttä samoinkuin yönkin 
hiljaisuutta, jolloin hänen veriuh- 
riensa haamut hänen untaan häi
ritsevät, on hän antanut käskyn 
valaista kaikki huoneet sähkövalolla, 
niin että huoneissa on yhtä kirkasta 
kuin päivällä.

Jotta padischa voisi tuntea it
sensä turvalliseksi, täytyy hänen 
aina kuulla palatsin edustalla mars
sivan keisarillisen kaartui jalan- 
astunnan tai myös tulee soittokun
tain soittaa hänen lempiaarioitaan 
Rigolettosta ja  Trubadurista. Yleensä 
onnistun sulttaanin rintaveljen kui
tenkin tavallisesti vaivuttaa hänet 
uneen lukemalla hänelle ääneen kir
joja, jotka kuvailevat ihmisten ja  
elämän varjopuolia.

Kun alakuloisuus ei kiusaa Abdnl 
Hamidia, niin seurustelee hän joskus 
nerokkaimpain haareminsa jäsenien 
kanssa ja  kertoilee heille tuoreim
mat jutut ulkomaisista hoveista.

P a l k i t t u j a .

Husqvarnan Teräs-0 mpe lukoneita

„7reja Triurof".
Polkupyöriä.

Husqvarnan pääasioimistossa
Centraalipasaasissa.

Telef. 1847.

Duhoboorit
Joka vuosi sitten mäntti etelä- 

Venäjältä 5,000 duhobooria Cana- 
daan, jossa hallitus Manitoban ain
eella lnovutti heille ilmaiseksi maa
ta. Matkakulut maksoi osaksi Ca
nadan hallitus, osaksi Leo Tolstoi 
ja  hänen aatetoverinsa. Otaksut
tiin että dnhoboorit Canadan vapaa
mielisten lakien torvissa menestyi
sivät paremmin koin Venäjällä, jos
sa he saivat kärsiä vainoa uskon
nollisten käsitteidensä tähden.

Mutta Duhoboorit eivät ota me
nestyäkseen Canadassa, jonka vuoksi 
he ovat lähettäneet pyyntikirjeitä 
maailman valloille, anoen että heille 
luovutettaisiin sellainen paikka, jos
sa’ he saavat elää ja  asua riippu
mattomina maallisista laeista, että 
he saavat noudattaa ainoastaan Ju
malan säätämiä lakeja ja  asetuksia.

Ensiksi soti heidän uskonnollisia 
käsitteitään vastaan se, että maata 
luovutettiin ainoastaan yksityisen 
nimelle eikä koko lahkolle yhteises
ti. Yksityinen ei heidän käsityk
sensä mukaan saa omistaa maata. 
Sen tulee olla yhteistä niin kuin 
Jumala on sanassaan määrännyt, 
He eivät tahdo alistua määräyksille, 
joita eivät pidä oikeina ja  oman
tunnon mukaisina, sillä mies tekee 
kaikessa tapauksessa syntiä, jos 
vaikkakin väliaikaisesti otta nimiin
sä maaomaisuutta.

Avioliittolaki on niin ikään heille 
raskaana tunnon vaivana. He eivät 
tunnusta avioliittovihkimisen siviili- 
eikä kirkollista menoa.

Niinikään vastustavat he sitä että 
kaikki syntyneet ja  kastetut ovat 
lain mukaisesti ilmoitettavat maal
liselle virastolle. He sanovat että 
Luoja kyllä tietää kaikki mitä ta
pahtuu. Hän tietää milloin kukin 
on syntynyt ja  milloin kukin kuo
lee.

Duhoboorit pelkäävät ja  kammo- 
vat maallista lakia, jota he pitävät 
synnillisenä ja  loukkaavana sille 
uskonnolliselle suunnalle, jota edus
tavat. Sen tähden ovatkin he kään
tyneet eri maiden puoleen anoen 
sellaista paikkaa asumukselleen, jos
sa he saavat olla kokonaan erotet
tuna kaikesta munsta vallasta, jos
sa saavat elää sen käsityskannan 
mukaan, joka heillä on maallisesta 
elämästä ja  yhteiskunnasta.

Jumalan laki ja  ihmisen omatun
to ovat ne ohjeet, joita duhoboorit 
tahtovat nondattaa elämässään.

Helsinki 1901* Hnfvudst&dsbL Uusi Kirjapaino.
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Chikago,
ovat maailman suurimmat polkupyörätehtaat. Jo vuosi
kausia sitten ovat „Crescent“-pyörät maailman enin käy
tettyjä polkupyöriä. Ei mikään tehdas voi sellaista me
nekkiä osottaa kuin m itä . «Crescent" nauttii. Tämä 
myötään ja  varmasti nouseva luottamus „Crescent“-pyö
rään on saavutettu ainoastaan sen suuren ja  täydellisen 
tunnustuksen kantta, jonka jokainen „Crescent“-pyörän 
käyttäjä on antanut koneestaan. „Crescent’in“ vahvana 
puolena on nyt niinkuin ennen: 1) erittäin yksinkertainen 
rakenne, 2) koettu, paraslaatuinen aines sekä 8) yksin
kertainen, säilyvä ulkomuoto.

«Crescent" on lujin maantiepyörä, —  ei mikään ko- 
rukapine, vaan välttämätön tarvekalu.

Asiamiehiä otetaan kaikissa paikoissa, joissa emme ---------------
vielä ole edustetut. lp

Pääbarasto Suomea varten

Aktiebolaget Crescent Osakeyhtiö.
Sähköosote: Crescent. IjelsinKi, £. Bplattaadik* 2 (kauppatorin laidassa)* Teief. 3293.

Käyttäkää tilaisuutta!
Taaskin on meidän onnistunut rahaostolla hankkia itsellemme

suuren määrän,

n o in  7 0 0 0  M e tr iä

Vahvoja sheviotteja.
Voidaksem m e nopeasti muuttaa sen rahaksi myymme ne metriltä

Tavarata on 10 eri väriä ja  on 
se taatusti värinpitävää ja  kukis- 
tumatonta. $mk:lla 3 : 5©

SUOM EN KORSI- &  H U O PAH ATTU TEH TAAN  

— —  OSAKEYHTIÖ

A leksanterin i 21. Talibergin talo.

j C o v s i ^ a f t u j a .  "
S u u rin  va lik oim a , v e r h o ttu ja  j a  verh o a m a t

tom ia  om ia  ja  u lk om a a n  te o k s ia .

Lasten hattuja. 

Puseroita
pumpulisia ja  silkkisiä.

Kureliivejä
tunnettuja merkkejämme.

Naisten hattuja. 

Alushameita
kaikenlaatuisia.

Tyiliä ja harsoa
Pariisista.

Poikain hattuja. 

Pestäviä Pukuja
suuri, hieno valikoima.

huokeita & hienoja.

Tanskalaisia Hansikkaita 2:50.
SUOM EN KO RSI- & H U O PAH ATTU TEH TAAN  

—  —   OSAKEYHTIÖ.  = —

Aleksanterinkatu 21. Talibergin talo.

Suomen Sahanomistajain Palovakuutusyhtiö
Helsingissä, konttori Unioninkatu n:o 
23, avoinna 10—x/24.

Valokuvaus Atelieri.
Axel Strandberg E. Esplanaatinkatu 

4 Helsinki. Filiaali Linnakatu 3 Turku. 
Vastaan ottaa kaikenlaisia valokuvaus 
töitä sekä atelierissa ettO sen ulkopuo
lella. Palkinnon saanut Pariisin maa
ilman näyttelyssä 1900.

Helsinki, 15 p . kesäfc. 1901.

Lukijalle.
Viime toukokuussa Uuden Ajan 

tilaajille jaetussa tiedonannossa esi
tettiin kysymys sanomalehden ko
konaan lakkaamisesta tahi sen il
mestymisestä jonkun ajan jälestä, 
riippuen siitä kannatuksesta, minkä 
lehti taloudellisessa suhteessa voisi 
saavuttaa sen harrastajien puolelta.

Voimme ilolla sanoa, että tässä 
suhteessa tehdyt ponnistukset ovat 
antaneet sellaisen tuloksen, että 
Uuden Ajan ilmestymistä se vuoden 
loppuun asti voi pitää taattuna.

Me ryhdymme siis jatkamaan työ
tämme niiden aatteiden puolesta, 
joita me tahdomme parhaan ky
kymme mukaan palvella. Hyvää 
tahtoa meiltä ei tule puuttumaan, 
vaikkapa voimammekaan eivät olisi 
suuret. Meidän työmme ei ole mer
kitystään vailla, vaikka onkin vai
keata ajan huumaavassa hälinässä 
saada kuuluville niitä aatteita joita 
Uusi Aika tahtoo palvella.

Meidän toivomme ja  meidän luot
tamuksemme kuitenkin on, että ih
miskunta kulkee valoisampia aikoja 
kohti. Monet ovat ne merkit jotka 
viittaavat tähän. Ja ketkä eivät 
tahtoisi kesnaasti olla niitten jou
kossa, jotka kylvävät itävän viljan 
tuleville päiville.

Reippaalla mielellä jatkamme jä l
leen työtämme ja  niille jalomieli
sille naisille ja  miehille, jotka eivät 
ole säästäneet voimiaan ja  aikaansa 
Uuden Ajan turvaamista varten tah
domme lausua sulimmat kiitoksem
me. Me uskomme, että ne eivät 
tule katumaan työtään.

Toim.

Liikkeemme on jälleen avattu yleisölle uudessa 
huoneustossamme.

Unioninkatu 23
kauppatorin kulmassa, apteekin yläpuolella, sisäänkäy 
tävä portista. Telef. 22 20.

0 .  §>fenber£ $  Co.
Villa- ja  trikootavarakauppa.

F . Esplanaatinkatu 37. Tel. 17 27.

Maalaustöitä.
Kaikkia mitä ammattiin kaulaa tekee Helsingissä, Korkeavuorenk. 

17. Telef. 2403. Teirro K o s k e lo .

Yhdenvertaisuus.
Maailma on paha. Ihmisten 

suhde toisiinsa on särkynyt.
Se ei kuitenkaan mahda olla 

huonompi nyt kuin ennen.
Parainta mitä elämä uudelleen 

taijoo uusille sukupolville on tais
telu hyvän ja  totuuden puolesta.

Ja hyvän ja  totuuden edessä me 
olemme kaikki yhdenvertaiset!

Jos me rakastamme elämää, huo
maamme heti miten se kaikkialla 
on huolenpidon ja  hoidon tarpeessa.

Ajatelkaa lapsia! Elämä on yh
teinen omaisuus.

«Kaiken sota kaikkea vastaan" 
on kuolema. «Taistelu on elämää", 
ainoastaan silloin, kuin sen tarkoi
tuksena on elämän hyvien voimien 
suojeleminen.

Silloin me olemme eläneet, jos 
olemme omistaneet elämämme sille, 
mitä sydämemme sisimmässä pi
dämme korkeimpana: totens, rehel
lisyys, hyväntahtoisuus, jalous, oi
keudellisuus, hienotnnteellisnns, roh- 
keamielisyys, itsenäisyys, urhoolli- 
snns.

Näissä pyrinnöissämme, jotka 
kaikkien mielestä ovat hyvät, me 
emme saata olla toisillemme es
teeksi; vaan päinvastoin avuksi —  
ilman eroitusta rotuun ja  luokkaan 
nähden.

Ehkä elämä kuitenkaan ei ole 
niin haono. Joskus saattaa suh
teissa ihmisten välillä ilmaantua 
vivahdus katoamatonta kauneutta.

G. S.

—  Sosiaalinen kysymys Espan
jassa. Madridista kirjoitetaan St. 
Petersburger Heraldille m. m. seu- 
raavaa nykyisestä tilastaEspanjassa: 
Viimeiset tapahtumat, etenkin äskei
set vaalitapahtumat, eivät ole omi
aan antamaan valoisia toiveita Es
panjan tulevaisuudesta. Päinvastoin 
pimenee taivas joka taholla. Levot
tomuudet Kataloniassa, tasavalta
laisten kiihotustyö ja  anarkistien 
huuto «Kuolkoon Espanja!" Barse- 
lonan kaduilla antavat aihetta va
kaviin mietteisiin. Sosiaalinen ky
symys kärjistyy yhä enemmän ja  
johtaa epäilemättä ennen pitkää 
verisiin kahakoihin, ellei piakkoin 
keksitä parannuskeinoa asiain me
noon nähden. Maatyömiehet, jotka 
muodostavat Espanjan terveimmän 
aineksen, horjuvat raskaan vero- 
kuorman alla; maanomistajat eivät 
kykene maksamaan heille koin ai
noastaan noin 50 pennin päivärahan, 
jolla heidän tulee elää. Luulisi 
tällaisen asiain tilan aukaisevan hal
lituksenkin silmät. Mutta kummin
kaan ei ryhdytä mihinkään toimiin.

Toimeentulonsa vuoksi siirtyy 
maatyömies maasta pois tahi pyrkii 
hän työhön tehtaisiin ja  vuorikai- 
voksiin. Mutta kun maatyömies on 
huono tehdastyömies alentaa hän 
palkat kaupungeissa aivan mitättö

miin ja  levittää siis köyhyyttään 
kaupunkeihinkin. Mutta hallitus ei 
tee mitään! Jos työväki tekee la
kon —  ja  Espanjassa on lakko ai
van verinen — niin luulee se voi
vansa ratkaista kysymyksen siten 
että se komentaa santarmit väki
joukon kimppuun eikä silloin sääs
tetä hätätilassa ruutiakaan. Mutta 
miekka ja ruoska eivät paranna. 
Päinvastoin syvenee haava joka 
iskusta. Kaikki ennustaa veristä 
mullistusta.

—  Italian ministeripresidentin 
Zanardellin sosiaalipolitillinen oh
jelma. Eräässä panheessaan on 
Italian ministeripresidentti Zanar- 
delli luvannut parhaan kykynsä mu
kaan vaikuttaa siihen suuntaan, että 
työväen eläkerahastoja ja  vaimojen 
sekä lasten työtä koskeva lakiehdo
tus oiettaisiin käytäntöön. Zanar- 
delli huomautti, että valtion tär
kein tehtävä tällä haavaa on va
kauttaa työväelle, että se tästälähin 
käyttää vaikutusvaltaansa ei väke
vien vaan heikkojen hyväksi. Minis 
teripresidentin silmämääränä onkes- 
kostyötoimiston ja  korkeamman työ
neuvoston aikaansaaminen. Hän 
toivoo myös, että eri maakuntiin 
perustettaisiin työväenyhdistyksiä ja  
syndikaatteja. Edelleen lapasi hän 
puuhata lakiehdotuksen pakollisen 
tuomioistuimen perustamisesta, joka 
ratkaisi mahdollisesti syntyvät eri
mielisyydet.

Aivojen vararikko.

Kohtaako meitä kansamme ter
veyden ja  aivojen vararikko, joka 
hävittää sen sisimmäisen elinvoiman? 
Tätä tärkeätä kysymystä käsittelee 
Professori Karl Pearson teoksessaan 
«National Life fram the Standpoint 
o f Science" (Kansallinen elämä tie
teelliseltä kannalta katsoen). Hän 
tarkastaa tieteellisesti Englannin 
nykyistä tilaa ja  ennustaa, että sillä 
on oleva suuri vaara: aivojen ja  
terveyden perikato. Kansan voi- 
raakkaisuus ei yksinomaan riipn sen 
erinomaisesta aineellisesta tilasta 
vaan sen järjestetystä henkisestä 
voimasta. Se ainoastaan on kaiken 
kehityksen takuuna.

Professori Pearson väittää, että 
ihmiskunnan kehityksen edistämi
sessä yleensä kiinnitetään liian snuita 
huomiota individuaaliseen kilpailuun. 
Hän nskoo kilpailun rotujen välillä 
olevan paljon suoremmasta merki
tyksestä. Tässä kilpailussa voittaa 
aina kansa, joka on fyysillisesti ja  
henkisesti paraiten järjestetty. Epäi
lemättä tao tämä mukanaan saaria 
kärsimyksiä niinkuin yksilönkin 
taistelu yksilöä vastaan aikaan saa 
persoonallista kuijuutta.J Professori 
Pearson sanoo:

Kehityksen tie on ripoiteltu kan
sojen pirstaleilla; joka paikassa nä
kyy jälkiä alhaisimpien rotujen heca- 
tombeista, ja  uhreista, jotka eivät 
löytäneet kapeata tietä suurimpaan 
täydellisyyteen. Ja kumminkin itse 
asiassa ovat nämä kuolleet kansat 
ne portaat, joita myöden ihmiskunta 
on noussut nykyiseen korkeaan 
intellektuaaliseen ja  syvempään 
tunne elämään.

myöntää H e n k i - ,  E l i n k o r k o - ,  E l ä k e -  j a  
JlT y o t ä j ä i s -  v a k u u t u k s i a  huokeita vakuu

tusmaksuja vaastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu

tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien 

jälkeen.

Johtokunta
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TAPATURMA VAKUUTUS OSAKEYHTIÖ.
Helsingissä Pääkonttori Unioninkatu 25 
antaa tapaturmavakuutuksia edullisim
milla ehdoilla...............................................

PALOVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ, Pääkonttori Hei-
singissä, Unioninkatu 25. Asiamiehiä kaikissa kaupungeissa 

sekä m aaseuduilla,...........................................................

Kansan turvallisuus riippuu siitä 
miten syvästi sosiaaliset vaistot siinä 
ovat kehittyneet ja  rodun kestäväi
syys riippuu kokonaan miten syvästi 
sosiaaliset tunteet ovat siihen juur
tuneet.

Professori Pearson vaatii, että 
jokaisen oikean valtiomiehen velvol
lisuus on pitää huolta ett’ei kan
sallinen luonne pääse huononemaan 
ja  ett’ei aivojen varasto pienene. 
Me tarvitsemme jäljestetyn henkisen 
vallan tarkastaen hermo systeemi
ämme aina pienimpään sopukkaan 
saakka. Meidän tulee käyttää aivoja 
teollisuudessamme ylhäältä alas asti. 
Me tarvitsemme miehiä, jotka voivat 
asettua muuttuvien olosuhteiden mu
kaan. Kasvatuksen tulee etupäässä 
laajentaa aivojen kykyä. Uskoen 
perinnöllisyyteen, Professori Pear
son näkee suuren vaaran kansalli
selle menestymiselle huonomman 
sukupolven suuressa lisääntymisessä.

Hän sanoo: Saattaa tuUa krisis, 
jolloin me tarvitsemme kaikki aivot 
ja  kaikki jäntereet mitkä vaan ovat 
saatavina, ja  tulemme ehkä silloin 
huomaamaan sekä kyvyn että ter
veyden puutteen, kun olemme salli
neet huonomman sukupolven lisään
tyä paremman kustannuksella. On 
tapauksia, jolloin kansa tarvitsee 
varaston voimakkaita miehiä ja  jo l
loin sen täytyy hankkia aivoja ja  
jäntereitä kaikkialta, ja  silloin on 
onnettomuus kohtaava kansaa joka 
on muodostanut varastonsa heikoista 
sukupolvista.

Tulevien kansalaisten sukuperä on 
oleva tärkeä kysymys kansan me
nestymiselle. Kansan kannalta kat
soen tulee meidän, sanoo Professori 
Pearson:

istuttaa häpeän tunteen vennok- 
kaan vanhempiin, olkoon hän sitten 
ruumiillisesti tai henkisesti heikko. 
Me tahdomme saada vanhemmat 
ymmärtämään, että he ovat antaneet 
elämän uudelle kansalaiselle, ja  kä
sittämään velvollisuutensa yhteis
kuntaa kohtaan sekä kasvatuksessa 
ja  hoidossa, ja  vanhempien taas 
vaatia valtiolta edullisia olosuhteita 
kasvattamaan terveitä ja  henkisesti 
voimakkaita naisia ja  miehiä.

Koska Prof. Pearson ei mene niin 
kauvas, että hän väittäisi tällä het
kellä olevan puutteen aivoista ja  
jäntereistä, uskoo hän kumminkin 
että niitä puuttuu oikeilta paikoil
taan. Sentähden hän kehoittaa 
vanhempia, joilla ei ole varoja kas
vattaa lapsiaan omaan luokkaansa, 
antaa heidän tehdä muiden töitä. —

Jos te ette voi tehdä heistä laki- 
miehiä ja  koneenrakentajia, pankaa 
heidät kylänopettajiksi ja  mekaani
koiksi. Ja jos tälle olisi esteenä 
voittamaton, vaikka väärä häpeä, 
antakaa heidän mennä toisiin maihin 
maanviljeliöiksi ja  paimeniksi; ja  he 
ovat vahvistavat kansan varastoa, 
ja  tämä on paljoa parempi kuin jos 
heitä ei olisi koskaan ollut.

(Review o f Review’n mukaan).

—  Kokonainen seurakunta tekee 
raittiuslupauksen. Koko katolilai
nen seurakunta Wilkesbarressa, Penn
sylvaniassa, johon kuuluu lähes tu
hat kuusisataa jäsentä, teki äsket
täin raittiuslupauksen kirkossaan suu
rilla juhlallisuuksilla. Koko seura
kunta —  lapsista harmaapäisiin 
miehiin ja  naisiin saakka —  astui 
juhlakulkuessa kirkkoon. Ensin as
tuivat tytöt valkoisissa vaatteissa ja  
heitä seurasivat pojat sotilaan pu
vuissa. Kirkko oli koristettu ku
killa ja  köynöksillä. Koko seura
kunta sitoutui juhlallisesti koko elä-

Mitenkä Hiiden See
lannin läheisillä 

saarilla alusmaita 
hankitaan.

Kaikella merentakaisella on jonkin
lainen salaperäinen viehätysvoima 
ihmisiin.

Otaksukaamme sellainen mahdolli
suus, että Englannin hallitus kat
soo maansa arvolle soveliaaksi 
hankkia entisten alusmaittansa lisäksi 
jonkun hyvissä ajoissa merkille pan
nun saaren, josta emämaalle voi koitua 
sangen paljon hyvää alkuasukasten 
kustannuksella. Tuota saarta ei voi 
kuitenkaan noin vaan ilman mitään 
näennäistä syytä anastaa, sillä kaikki 
anastus on sellaista, joka saattaa kil
pailijoissa herättää suuttumusta ja  
siitä johtuvia ikävänlaisia seurauksia. 
Sentähden on meneteltävä viisaasti ja  
se voi tapahtua seuraavasti:

Jos saaren asukkaat ovat korkeam
malla tahi yhtä korkealla sivistys- 
asteella kuin englantilaiset anastajat 
itse, niin lähetyssaarnaajia ei laisin
kaan lähetetä edeltäpäin, vaan koete
taan muulla tavalla rakentaa riitaa; 
mutta jos he ovat n. k. pakanoita, 
silloin lähetyssaarnaajat saavat tehtä
väkseen saarnata semmoista oppia, 
jota  ei kukaan emämaassa noudata,

mänsä ajan olla väkijuomia nautti
matta, kertovat Amerikan lehdet.

—  Englantilaiset ylimykset ka
pakoitsijoina. Muuan edusmies on 
laatinut tilastollisen selvityksen, joka 
osottaa missä määrin parlamentin 
ylähuoneen jäsenet ovat kapakkain 
perustajina a ja  isäntänä. Ministeri 
ordi Salisbhry omistaa 11 „  ravinto

laa” tahi kapakkaa, lordi Derby 72, 
Devonshiren herttua 47, Bedfordin 
herttua 50, Rutlandin herttua 37, 
Northumberland 36, Eudley 33, lordi 
Covber 22, Dungaven 11, Harting- 
ton 6 ravintolaa, joten nämä 10 yli. 
mystä yhteensä omistavat 325 ka
pakkaa; niistä he saavat suunnatto
mia tuloja ja  englantilaiset pohatat 
vallan kernaasti pan evätkin rahansa 
tällaisiin tuottaviin laitoksiin. Tätä 
kertovat nykyään sanomalehdet suu
rena ihmeenä.

Miten on laita lähempänä omaa 
kynnystämme? Kellä on tilaisuutta 
katsella viime vuonna ilmestynyttä 
„ Teollisuuskalenteria“ , löytää olut ja  
viinatehdasten itse toimeenpanevina 
tirehtööreinä miehiä, joilla on suuri 
sanavalta niin valtiopäivillä kuin 
muualla, puhumattakaan suuresta 
joukosta edusmiehiämme, jotka pii- 
loitteleiksevat kaikenlaisten osakeyh- 
tiönimien hämäräperäisessä varjossa, 
sanoo Kylväjä.

Siv istys ja vivi- 

sektsiooni.

Sivistyksen kehittyessä viime ai
koina on käsitys ihmisen suhteesta 
ja  velvollisuuksista muita eläviä olen
toja, alhaisimpiakin, kohtaan. suuresti 
laajentunut. Samalla kertaa on myös
kin selvennyt totuus, että eläimillä 
—  joita ei ole luotu ainoastaan ih
misen, vaan myöskin oman itsensä 
tähden —  on oikeus saada suojelusta 
siveelliseltä maailmanjärjestykseltä.

Tämä mielipide ilmenee myöskin 
eri sivistysmaiden lainsäädännössä, 
vaikka se eläinten suojellukseen näh
den vielä on hyvin vaillinainen ja  
tyydyttämätön. Samassa määrässä 
kuin valistuksen ja  kasvatuksen kaut
ta vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen, 
samassa määrässä on myöskin lakien, 
jotka vapaissa valtioissa ovat kootun 
mielipiteen ilmaisuna, enemmän pi
dettävä huolta eläinten oikeuksista.

Sen vuoksi on syytä toivoa, että 
selvät epäjohdonmukaisuudet ihmisen 
suhteessa eläinmaailmaan, joihin vielä 
kaikissa Euroopan maissa ollaan syyl
liset, tulevat lähimmässä tulevaisuu
dessa —  jos ei poistetuiksi —  niin 
ainakin rajoitetuiksi.

Sellaisessa tarkoituksessa sallitta
koon tyynesti ja  ilman ennakkoluuloa 
ensiseikkain puhua ja  sitten —  mi- 
häli mahdollista —  puolueettomasti 
vertailtakoon ja  sitten päästäköön sel
ville siitä mitä on pidettävä oikeana 
ja  oikeudenmukaisena.

Että —  niinkuin nykyisin tapah
tuu monessa maassa —  esimerkiksi 
köyhä mies, joka taistelussaan ole
misensa puolesta tulee liiaksi rasitta
neeksi hevostaan, tuomitaan sakkoi
hin ja  vankeuteen, kun sitä vastoin 
moni eläinrääkkäys, jota ilman pai
navia syitä harjoitetaan tieteen ni
messä, ei ainoastaan voi tapahtua 
rankaisematta vaan vieläpä tuottaa 
harjoittajalleen kunniaa ja  kiitosta, 
ne on yksi näitä epäjohdonmukaisuuk
sia, jotka kaipaavat pikaista kor
jausta.

Näihin mietteihin olen tullut aivan 
ehdottomasti tutkiessani Ernst Ehm - 
rothin akateemista väitöskirjaa.

Tämä väitöskirja „O m  trau m ats 
b e ty d e ls e  fö r  u p p k om sten  a f 
in fe k tiö s a  ce re b ra lä k o m m o r”  oli 
julkisesti tarkastettavana lainopilli
sessa luentosalissa toukokuun 4 pnä.

Väitöskirja on herättänyt huomiota 
ulkomaillakin. Niissä piireissä, joissa 
eläinten oikeuksille annetan jotain ar
voa, on tähän huomioon yhtynyt tuska 
ja  inho.

Tekijälle voi kuitenkin olla kiitol- 
linnen siitä avomielisyydestä, jolla 
hän tunnusta k y llä  tie täv än sä  e ttä  
h än en  tek em ä n sä  k o k e e t ovat 
p u u tte e llise t ja  v ir h e e llis e t , ja  
ettei hän varmasti väitä että kidute
tuissa eläimissä huomatuilla seurauk
silla olisi vastineensa ihmisissä. A vo
mielisestä ja  suaraan hän sanoo: 
„  Väittämättä, että eläimillä toimeen
pannut kokeet välttämättä voisivat 
olla todisteena ihmispatologiaa koske
ville hypoteeseille, katson kokeiden 
antavan hyvää tukea vanhalle, vaikka 
ei yleisesti tunnustetulle mielipiteelle, 
että päätä kohdannut väkivalta vai
kuttaa edistävästi tarttuma-aivovam
mojen syntymiseen, myöskin ilman 
että taudinsynnyttäjillä on suoranaista 
pääsöpaikkaa iho tai lmakalvon kautta” . 
Tästä käy selville myöskin että toi
mitetuilla kokeilla on pääasiallisesti 
ollut tarkotuksena „ saada selville edis- 
tääkö trauma, lyönti tai kolhaus koe- 
eläimen päätä vasten, joka on saatettu 
värenmyrkytyksen (septikemilliseen) 
tilaan, bakterialokalisatsioonin synty
mistä aivoissa tai aivokalvoissa” .

Tekijä esittää ensin useitä toisten 
henkilöiden tekemiä huomioita ja  niis
täkin käy selville tosiasia, että toi
nen vivisektori luulee saavuttavansa 
tuloksia ja  siitä tekee johtopäätöksiä, 
jotka toinen kieltää.

Siinä mainitaan m. m. että Lutzen- 
berger lyömällä marsua päätä vasten

on luullut saavuttaneensa tuloksia, 
josta tekijä kokeissaan ei koskaan 
ole nähnyt” .

Kokeita varten on käytetty noin 
250 kaniinia, eri osista Suomea sekä 
Tukholmasta ja  Pietarista. Tekijät 
kumminkin mielestään oli tarvinnut 
useampia. Näistä on osa ainoastaan 
ta r tu te ttu ja , osa on a in oa sta a n  
ly ö ty  päähän tekijän valmistamalla 
vasaralla ja  muita sek ä  ta rtu te ttu  
e ttä  ly ö ty .

Näistä lähemmäs 200 eläimestä, 
joita kirjoittaja itse tällä vasaralla, 
„joka hyvin on vastanut tarkotus- 
taan” , on lyönyt, on ainoastaan 7 
kuollut y k sistä ä n  lyönnistä; 3 pai
kalla, muut päivän tai useamman 
kuluttua.

On sattunut, sanoo kirjoittaja, että 
eläin saatuaan yhden ainoan lyönnin 
on kepertynyt pitkälleen, saanut eri
vahvuista suonenvetokohtauksia. Toi
set eläimet ovat saaneet yltäyleisiä 
suonenvetoja, maanneet enemmän tai 
vähemmän tiedottomassa tilassa sy
dämen toiminnan ollessa hyvin kii- 
hoittunut ja  hengittäen hyvin tiheään. 
Koe-eläimissä on sen lisäksi näkynyt 
joukko muita vaikeita taudin oireita 
niinkuin ankaraa ripulia y. m.

Kuten ennen on mainittu on ai
noastaan kolme heti lyönnin saatuaan 
päässyt kidutuksesta; muut ovat saa
neet kärsiä 1 jopa 44 vuorokautta. 
Jotkut eläimet näkyvät parantuneen 
tai ovat tällä hetkellä parantumaisil- 
laan.

Tällä olemme ainoastaan kosketel
leet varsin laajan kirjan sisällystä. 
Lukija itse ottakoon selkoa sisällyk
sestä ja  sitä tehdessään tarkoin pun
nitkoon onko meidän pysyttävä aja
tuksessa, että rakkaudesta rikas Luoja 
niin on kätkenyt meille välttämättö
män totuuden, että me voimme sen 
saavuttaa ainoastaan tuottamalla sa
nomatonta tuskaa tunteellisille olen
noille.

Axel B.

—  Italian sosialistisesta sano
malehdistöstä antaa Avanti lehden 
toimittaja tietoja, jotka osottavat, 
kuinka vaikeissa oloissa nämät leh
det tuossa kurjassa maassa saaavat 
taistella.

Oma puoluelehti päätettiin perus
taa v. 1896 puoluekokonksessa. 
Innokas sosialisti Ferri läksi agi- 
tatsioonimatkalle, ja  oli 100,000 
mk koossa osaksi rahoina, osaksi 
sitoumuksina, jota paitsi kaksi puo
lueen jäsentä oli merkinnyt yh
teensä 40,000 mk. Se oli uhraa- 
vaisuuta se!

Mutta siihen eivät vaikeudet lopu 
Italiassa. Kun paino ja  ulosanto- 
oikeus oli saatu yksityisten nimiin, 
jotta ei poliisi voisi ottaa koneita

P a l o u a k u u f u s - O s a k e - ^ f i f i ö

Pohjola.
Osakepääoma 5 milj. Smk*

Vakuuttaa kiinteätä ja irtainta! omaisuutta m a a lla
ja kaupungeissa.

Huom.l Uusia tehtaita suunniteltaessa ja  vanhoja kokattaessa annetaan maksutta 
neuvoja rakennusten sijoittamisesta ja  sisustamisesta.

ja  moittia ja  häväistä kaikkea sitä 
hyvää, mitä alkuasukkaat ovat oppi
neet pitämään pyhänä ja  kunniassa. 
Jos nämä siitä huolimatta käyttäyty
vät niin hienosti ja  sävyisästi, mikä 
muuten ei ole niinkään harvinaista, 
etteivät rakkaudenopin levittäjät mil
lään kummalla saa häiriötä aikaan, 
silloin lähetetään maalle muutamia 
merisotilaita humalapäissä räyhäämään 
(juopotteleminen tapahtuu vasta 
maalla). Näille ei sanota, että hei
dän välttämättömästä pitää hnrjistella, 
sillä semmoista syntiä ei voi koskaan 
tapahtua kristillisissä sotajoukoissa, 
mutta heille voidaan sanoa: „no po
jat, pitäkää lystiä” , ja  se riitti».

L ysti alkaa ja  saaren alkuasukkaat 
menettävät malttinsa ja  koettavat puo
lustaa vaimojaan ja  tyttäriään raaistet
tujen merimiesten väkivaltaa vastaan; 
mutta sitä heidän ei olisi pitänyt tehdä, 
sillä olivathan lähetyssaarnaajat ikään
kuin edellyttäneet tällaisten ilkivaltai- 
suuksien mahdollisuuden, koska he oli
vat nimenomaan sanoneet, että jos joku 
lyö heitä poskelle niin tulee heidän 
kääntää toisen poskensa, että lyöjä 
pääsisi vähemmällä vaivalla. Ja koska 
nyt nämä pakanat tulivat tappaneeksi 
muutamia sotamiehiä, jotka väkival
lalla tunkeutuivat heidän majoihinsa, 
murhasivat, ryöstivät ja  varastivat ja  
häpäisivät heidän naisiaan, niin se on 
tuhatkertaisesti kostettava ja  koko 
saari on anastettava. Ja se tapah
tuu näin.

Englantilaisella laivalla joku vir-

kansa puolesta viheltää pilliinsä, eikä 
ollenkaan naura, vaan on sangen toti
sen näköinen. Silloin ilmestyy muu
tamia miehiä kannelle, jotka myöskään 
eivät naura, vaan ovat sitäkin toti
semman näköisiä, sillä he ovat totu
tetut kunnioittamaan sitä, joka pil
liinsä vihelsi. Se joka pilliinsä vi
helsi vetää ilmaa keuhkoihinsa ja  
komentaa: „ Maalle nousu, neljä kepeää 
tykkiä, kaksi kuularuiskua ja  neljä
sataa jalkamiestä, 120 patruunaa 
miestä kohti, tolimmaisessa lennossa 
mars! Nämä muutamat miehet pois
tuvat silmänräpäyksessä sinne mistä 
tulivatkin ja  kohta alkaa kuulua lak
kaamatonta pillinvihellystä ja  huutoa; 
juostaan edestakaisin minkä ehditään 
ja  sitte taas vihelletään ja  taas huu
detaan: „ Ankkurit ylös, veneet alas. . .  
komentajan vene alas . . . varaväki 
kuntoon . . . hinatkaa tykki N :o 1 —  
styyrbuurdi rantaan päin ja  täyteen 
tappelu kuntoon . . . luutnantti N ; 
alkaa, kapteeni X . jää odottamaan 
minun käskyjäni . . . silloinkuin en
simmäiset veneet saapuvat rantaan 
luutnantti A . antaa yhteislaukauksen 
löyhillä latinkeilla järeistä tykeistä” . 
Niinpiankuin miehet tykkeineen ovat 
veneisiinsä laskeutuneet lakkaa hälinä 
laivalla ja  siellä vallitsee melkein 
haudan hiljaisuus: yksi ainoa mies 
vaan kävelee edestakaisin, se on hän, 
joka jää odottamaan käskyjä.

Hälinä on siirtynyt laivasta ran
nalle ja  luutnantti A. antaa yhteis
laukauksen löyhillä latingeilla järeistä'

tykeistä. Alkuasukkaat luulevat vii
meisen tuomiopäivän tulleen ja  maassa 
ryömien huutavat vuorille, että ne 
heidän päällensä lankeaisivat niinkuin 
olivat kuulleet pappien opettavan. 
Vuoret eivät kyllä lankea heidän 
päällensä, mutta sen sijaan tunkeutu
vat pistimet ja  miekat heidän kylki- 
luittensa väliin. Ne onnettomat jotka 
peljästyksestä eivät kaatuneet juok
sevat metsiin minkä henkensä takaa 
jaksavat ja  heidän jälestään ne joilla 
on kepeät tykit ja  kuularuiskut. Etu
maisina juoksevat ne jotka huiskivat 
sapeleillaan ja  huutavat jotakin niille 
jotka jälessä tulevat ja  huutavat h-u-r- 
r - a - a. Kepeistä tykeistä ammu
taan aina ajan takaa alkuasukasten 
autioiksi jätettyjä majoja, että ne pa
laisivat ja  kauhua herättäisivät.

Valloitus tahi anastus päättyy siltä, 
että metsästä tuodaan pitkä riuku, 
joka pystytetään jollekin näkyvälle 
paikalle ja  tämän riu’un nenään hi
nataan Englannin lippu.

Se sivistystyö, jota tämän jälestä 
jatketaan alotetaan säännöllisesti sillä 
että ainoastaan joku satakunta enim
män syyllistä asukasta hirtetään, tahi 
muulla kristillisellä tavalla rangaistaan.

J. Koch

0. J. Dahlberg in

P a p crika u p p a
Aleksanterink. 15. (Haarakauppa P. Es

planadikatu 23.

Valokuva- albumeja, 
Näköala-kortteja- jaalbum. Halvalla.

y. m. pois, ilmestyi A v a n t i  lehden 
ensi numero jouluksi 1897. Pai
nos oli ensi vuonna 14,000, mutta 
tilaajia vaan 3,500, loput myytiin 
irtonaisnumeroina. Nykyjään on 
painos 20,000.

Lehti on alituisesti saanut tais
tella poliisi- y. m. viranomaisten 
kanssa. Sensuuria käytetään sosia
listisia lehtiä vastaan aivan mieli
valtaisesti. Avanti on usein otettu 
takavarikkoon 5, 6, 8, jopa ker
ran 14 päivänä peräkkäin. Kaksiker
taa ovat lehteä kaupanneet kaduilla 
parlamentin jäsenet Bissolati ja  Mor- 
gari, kun poliisi karkoitti kaikki 
muut kauppiaat. Mutta nämä oli
vat edusmiesoikeuden turvaamat, 
joten poliisi ei voinut heitä ahdis
taa. Neljänä vuotena on Avanti 
kärsinyt 150 takavarikkoa ja  30,000 
markkaa sakkoja.

Erään kuningasta kohdanneen 
murhayrityksen johdosta kiihotettu 
tietämätön kansa särki toimituksen 
ikkunat, kävitteli sisustuksen sekä 
haavoitti toimittajan. Poliisi kat
seli rauhallisesti tätä menettelyä. 
Wappuna v. 1898 pltettiin  koko 
toimitus vankilaan. Mutta kaikista 
huolimatta on Avanti ilmestynyt 
joka päivä. Lukemattomat paino- 
jutut sakkoineen, joista osa vielä 
on maksamatta, eivät ole voineet 
estää lehteä erinomaisella terävyy
dellä vetämästä esiin väärinkäytök
siä.

Paitsi Avantia, on Italiassa 62 
sosialistista viikkolekteä, muutamien 
painos 10,000. Kaikkiaan leviää 
näitä viikossa noin 300,000 kpl. 
Äsken on päätetty puolueelle pe
rustaa uusi jokapäiväinen sanoma
lehti entisten lisäksi.

—  Kurjuuden vuoksi. Erään 
kaupungin palo-asemalle tuli Espan
jassa pieni tyttö, joka kertoi, että 
hänen äitinsä oli hukuttanut itsensä 
ja  kolme lastaan.

„ Minun nimeni on Margherita 
Dhondt” , kertoi lapsi. „Ä itini on jo  
pitkät ajat ollut surullisella mielellä. 
Tänä aamuna, kun isä oli mennyt 
työhön, sanoi äiti lähtevänsä käymään 
erään tädin luona ja  otti meidät nel
jä  lastaan, mukaansa. Kun tulimme 
Canteleun sillalle, sanoi äiti lepää
vänsä hieman ja  kehoitti meitä ole
maan sokkosilla. Hän antoi meille 
nenäliinoja ja  sitoi niillä silmämme. 
Kun sitten aloimme leikkiä, nosti 
äiti lapsen toisensa jälkeen ylös sil
lalta ja  viskasi jokeen. Myöskin 
minulle aikoi hän tehdä samoin, mutta 
minä aloin huutaa ja  vastustella. 
Silloin paiskautui äitikin jokeen” .

Poliisi löysi jo  samana päivänä on
nettomien ruumiit.

Avaruuden ja tähtimailman ää
rettömyydestä voidaan antaa edes 
hämäräkään aavistus ainoastaan ver
taamalla sitä maapalloon ja  sen eri 
käsitteisiin. Huimaavia numeroita 
siihen sittekin täytyy käyttää. Vii
meksi on englantilainen tiedemies 
Robert Ball, jolla  on verraton kyky 
tehdä selkoa sellaisista tähtitieteel
lisistä seikoista jotka tavallisesti 
ovat inhimillsen käsityksen ulkopuo
lella, koettanut antaa aavistusta muu
tamien taivaankappaleiden tavatto
masta etäisyydestä, ottamalla ver- 
tausvälikappaleekseen sähkösano
man.

Sähkö kulkee maanpallon ympäri 
seitsemään kertaan yhdessä sekun
n issa . Sen mukaan, todistaa Ro
bert Ball, sähkösanoman lähettämi
nen aurikoon ottaisi kahdeksan 
m inuuttia.

Mutta Alpha Centanri, läheisin 
tähtemme, on sellaisen matkan pääs
sä, että sinne lähetetty sähkösanoma 
saapuisi perille vasta neljän v u o d e n  
päästä. Useat vielä etäämpänä 
olevat tähdet olisivat vieläkin vailla 
sähkösanomaansa, jos sellainen olisi 
heille lähetetty Vaterloon tappelun 
aikoina, v. 1814, vaikka sanoma 
olisikin siitä asti ollut vakaassa 
kulussa, edenlyen 330,000 kilometriä 
jokaisessa sekunnissa.

Ompa meidän päämme päällä tu
hansia tähtiä niin kaukaisia että 
jos uutinen Amerikan löydöstä yli 
neljäsataa vuotta takaperin olisi 
pantu sähköteitse kulkemaan niihin, 
nuo tuhannet tähdet ovat Tiiin suun
nattoman kaukana avaruudessa, että 
sanoma ei vielä olisi saapunut niihin. 
Monet tähdet ovat tunnetut meille 
ainoastaan valokuvauksen avulla, 
jonka kautta saadaan häämy sellai
sestakin tähdestä, jota  paraskaan 
kaukoputki ei voi näyttää.

Useat niistä ovat niin kaukana 
maasta, että jos sanoma ensimäisestä 
joulunvietosta Betlehmissä olisi säh
köteitse niihin lennätetty, sillä olisi 
vielä pitkä taival tehtävänä.

Aleksanterink. 48.
2:n kerros, pääkäytävä.

Erityisliike kaikenlaisilla, käytän
nöllisiä patenteratuilla uutuuksilla. 
Koneellinen tehdas täsmyystöille.

Puhelin 32 92.

—  Leo Tolstoin teokset. Näinä 
päivinä Leipzigissä ilmestyy ensi- 
mäinen nidos Leo Tolstoin täy
dellisiä venäjänkielisiä koottuja te
oksia. Nämä Tolstoin kootut te
okset tulevat käsittämään kaikki, 
mitä hän on elämänsä aikana kir
joittanut.

Kuinka kiivautta 

taltutetaan.

Tämä tapahtui siihen aikaan kun 
Pohjois-Amerika vielä oli englantilai
nen siirtomaa. Eben Limoin ja Nancy 
W est olivat kihloissa ja heidän piti 
ratsastaa Bostoniin, lähimpään, 20 
peninkulman päässää olevaan kaupun
kiin, ostaakseen myötäjäisiä ja  hääveli- 
keitä. Nancy oli ympäristössä kuu
luisa sukkelakielisyydestään ja  kii
vaasta luonteestaan ja  kenties vielä, 
enemmän tavattomasta kauneudes
taan. Ilta oli viileä ja  he lähtivät 
aikaisin kotimatkalle kuonnittaen he
vosen selkään ainakin 20 erilaista 
kääröä.

Noin puoli tiessä kaipasi Nancy 
yhtä kääröistä ja  halusi kääntyä ta
kaisin sitä hakemaan; hän oli vakuu
tettu siitä, että se oli pudonnut. 
Mutta Eben muistutti hänelle, että 
viime silmänräpäyksessä oli kiireessä 
ähdistetty kaksi kääröä yhdeksi, ja  
vakuutti hänelle, ettei mitään ollut 
hukkunut; hän vain erehtyi. Mutta 
Nancy ei häntä laisinkaan uskonut.

Niitä pitää olla 13, »selitti hän, 
tusina ja  yksi kaupanpäällisiksi” . 
Vain kaksitoisia vakuutti Eben ul
jaasti.

N yt menetti Nancy käraivällisyy- 
tensä. Hän väitti varmasti olevansa 
oikeassa ja  tahtovansa etsiä kadon
neen käärön. Tahtoiko Eben rat
sastaa heti takaisin? Ystävällisesti 
mutta päättävästi vastasi hän, ettei 
tahtonut, sillä olli jo  myöhäistä ja  
aika kuluisi liiaksi. H yvä; tahtoiko 
hän pysähtyä ja  antaa Nancyn astua 
alas ratsailta? Tehköön Eben mie
lensä mukaan, mutta Nancy tahtoi 
mennä takaisin kääröaän etsimään 
vaikka hän saisikin kulkea yksin ja  
jalkasin! Mutta Eben ei suostunut 
pysähtymään. Silloin viskasi Nancy 
vihoissaan yhden kääröistään maan
tielle katkerasti sanoen nyt ainakin 
yhden puutuvan ja  hän vaati häntä 
pysähtymään.

Mutta Eben, joka oli hidas ja  hy
väntahtoinen saattoi myöskin olla päät
täväinen. Hän vastasi, että jos Nancy 
oikullisuudessaan heitti tavaransa pois, 
ei hän saattanut eikä tahtonut pysäh
dyttää hevosta sen tähden. Raivois
saan heitti Nancy poisyhden pakan lisää 
jatkaen näin joka virstantolpan luona, 
kunnes he saapuivat kotia. Kun Eben 
viimein pani hänet kotiportaille, itki 
ja  raivosi hän vihoissaan, sulhasen 
yhä ollessa ystävällinen ja  tyyni.

Samoilla portailla löysi Nancy seuraa- 
vana aamua kaksitoista kääröä päälle
tysten ladottuina. Eben oli ratsasta
nut takaisin ja  koonnut ne. Sisällyk
sestä päättäen oli hän ollut oikeassa 
sillä ei mitään ostoksista puuttunut.

Hyvin vanhana vaimona oli Nancyn 
tapana kertoa tätä tapausta lastensa- 
lapsille lopettaen aina näillä sanoilla: 
„ Ja se teki minulle vain hyvää. Jos 
joku muu kuin teidän isoisänne olisi 
minut nainut, olisi minästä luultavasti 
tullut kiukkuinen vaimo, oikea Xan- 
tippa” .

Mutta Ebenille — niin kertovat 
seudun vanhat —  oli kiivas nainen 
rakastava ja  kannon vaimo.

Urheilukenkiä ja  kaikellaisia 
Kummi tavaroita.

Asfalttihuopaa ja Asfalttilakka
halvim piin hintoihin.
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Palo- ja  Henkivakuutus Osakeyhtiö
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myöntää halvimpiin vakuutusmaksuihin palo- ja  henkivakuutuksia

kautta C. F. Carlander, Päa-asiamies.
Helsinki, Länsi Ranta 18. Telefooni N:o 345.

Björkbodan Tehdas Osakeyhtiö
(Kellokosken Tehdas).

Valm istaa: rak ennustakeita, kirveitä, meijeri astioita y . m.
Valimo- ja  Nikkelöimislaitos. 

P ä ä k on tto ri: Helsinki, Länsi Ranta 18. Tel. 345.

T ( ] l * t a m s r i k n a i v i  O s a k e y h t i ö  W i o n i s s a .

Ainoastaan Sm k IB: TS j *:n Tuotoista vakuutusmaksua vastaan myön
netään 10,000 markan vakuutus kestävästä invaliditeetista ja  yhtä suuri ohi
menevästä invaliditeetista sekä 5 markan päivänkorvansvakuutus, varaluokka 0 
kun vakuutus pidetään voimassa 10 vuotta.

Lähempiä tietoja antaa C • F »  C B r ls n d e r f  Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Ranta 18. Tel. 345.

Ostakaa „Agros“ yhtiön

Jauhoja
(Ruis-, lesty-, nisujauhoja).

Osakeyhtiö Agros.
H elsinki —  P ietari.

Ehdottomasti huokeimpiin 

----------hintoihin.------------
Länninkikankaita mastia ja  värillisiä, 
sileitä ja  kuosillisia, eri hinhoihin. Pu
sero- ja  kappakankaita. Englantilaisia ja 
Wieniläisfä kenkiä, tunnustettua hyvää 
työtä, hyvä muoto, halvat hinnat, m yy

Aug. Lundeqvist
Aleksanterinkatu 48, 

H uom .! 1 rappu y lös.

K e n k ä k a u p p a .
Vladimirinkatu 4. Telf. 24 89.

A ina hyvin  järjestetty  valikoim a, 
kotim aisia ja  ulkom aalaisia hyvin  
valm istettuja ja  kauniita ja lk in eita  
halpoin hintoihin.

Tilauksia ja  korjauksia toim ite
taan huolellisesti.

4  Vladimirinkatu 4.

n Columbia l f

on edelleen sama erinomainen polkupyörä mikä se 
aina on ollut. Kestävä, yksinkertainen ja nerokas 
rakenteeltaan hieno.

Grand Prix, Paris 1900.
Pääa$ioimi$to Suomea varten

G. F. SliictiiiJiiiiiii FoltipiöFi Varasto.
Haaraosasto Viipurissa ja asiamiehiä maan useimmissa 

kaupungeissa.

iA K ^ P E IA N D E i?
'H E151N6 IS5Ä
FABIANINKATUS 
rEl_EFö0Ni2O7f

Polkupyöriä.
180 nukasta korkeam
piin hintoihin. 
Polkupyorätarpeita. 

Polkupyöräkaupassa

G E R Ä
Länninkikankaita kesäksi: 

paraita koko villaisia, vaalean 
harm aita, beige-värillisiä, har- 
m aanviheriäisiä, ruskeita, tum - 

Tehtaiden villakangas kauppa, m anharm aita.

----------------- 1 :9 0  m eeteriltä. -------------------
E. Esplanaatinkatu 4, pihan sisällä.

Eoppiuinmyynti.
Om istajan kuolem an joh dosta  ja  liikkeen uudestaan järjestäm i

sen vuoksi loppuun m yydään koko varasto osto hintoihin ja  n ii
den alle. 1

Unioninkatu 30. 

Tel. 2017.

§uosikaa kotimaista teollisuutta
ja  tehkää ostoksenne Suomalaisen kenkätehtaan kaupassa. 
P oh j. Esplanaatinkatu 37. T elf. 1308.

H u o m . !  K estävää työtä, hyvin  järjestetty  valikoim a. 
H alvat hinnat.

John Ericsson,
Puuseppä & Verhoiliatehdas,

E rittäin  suositellaan:

Mattoja,
Pöytäliinoja,
Draperiioja,
Rullagardiinia,

Pukuja,
Kravatteja, 
Kauluksia ja Kalvos- 

timia,

Hengseleitä.

Sjalia & Matkaplaideja
sekä m yöskin:

Liinoja, Korsettia, Urheilupaitoja, Alusvaatteita, 
Sukkia, Vanttuja y . m .

lulius Sjögren,
mihonfcatn « ia 0cntraalipasaa$$i.

t r i k o o -  j a  U i l l a e a a t e k a u p p a .

Sanomalehtien arvosteluja

«Käsitellä kysymystä yhtiön var
muudesta on yhtä tarpeetonta kuin 
pnhna Englannin valtiopankin vank- 
kuudesta". Fairplay 20/i 1893.

«Niinkuin tunnettu on yhtiö yksi 
maailman merkitsevimpiä liikkeitä".

Lontoon vakuutuslehti 13/i 1893,

«Yhtiö saattaa iloita siitä suu
resta tunnustuksesta ja  luottamuk
sesta, jota se on saanut osakseen".

Australish Mime St. 22/i 1803.

«The Mutual Life osoittaa, että 
se on voinut pitää voimassa vii
meisen seitsemän vuoden ihmeelli
set edistykset".

Ins. Agent & Ins. R. y 6 1894.

«Erittäinkin Ranskassa on Mutual 
L ife’illä ollut suurenmoinen menes
tys, — ---------paitsi ensi luokan
takuita on yhtiö voinut tarjota va
kauttajille suuria etuja".

Le Journal 22/6 1894.

«The Mntnal L ife on ensi luo
kan yhtiö".

Hamb. Börsen Halle 4/9 1895.

«Sen erinomaisen hyvän maineen 
johdosta, joka tällä yhtiöllä on". —  

Finanz Reporter 15/s 1890.

Perssonin
kutomakoneita

Villalankaa
runsaassa valikoimassa.

Kudottuja tavaroita
Mikonkatu 2. Tel. 13 32.

Th. Neovius.

Luujauhoja
oikeata Schafforstia, merkitty A. K. F. 
osittain ja  joukottani, myy

Wilhelm Kommonen.

§ a u s i a !
-------- Yhtiö on jo  aikaisemmin

osoittanut vapaamielistä jäljestä
mistä vakuutus sopimuksissa. —  
Yhtiö on Suomessa tullut populää- 
riseksi ja  saavuttanut hyvän mai-
n päti w

W ib. hl. 18/9 1899.

ja

Virvoitusjuomia.
Tehdas ja konttori
Capinlahdenkatu 8,

H e ls in k i.

Saunalaitoksessa
Ratakatu 3

tarjotaan kaikkina arkipäivinä kaikel- 
laisia erinomaisia kylpyjä: ammekyl- 
pyä, puolikylpyä, istumakylpyä, höyry- 
kaappia, suihkua, sekä

,,Suom alaista saunaa“  y . m.
Luuvaloa, leiniä y. m. poteville hen

kilöille suositellaan oivallisia lääketie
teellisiä kylpyjä. H UOM .! Erityinen 
osasto naisille. Telef. 12 93.

nuorison rientojen kannattaja
maksaa

ainoastaan 2  m k. 
vuosikerta.

Tilatkaa lehteä, tutustukaa 
nuorison liikkeesen!

Tilaus osoite: »Pyrkijä". 
Laihia.

o A l m i n

m m  t a p e t t i*  &  \Tärikai^fifia
Iso Robertinkatu 4 . T e le f. 338 5 .

Myy halvimpiin hintoihin Tapeteja, Kattokoristeita, Linoleum mat
toja, Vaksikankaita, Akknnaverhoja, Vernissaa, Liina-öljyä, Tärpättiä, 
Sprii- & öljylakkoja, Kuivia ja  öljystävapaita värejä, Siveltimiä & Bronsi- 
värejä sekä kaikkea mitä rikaslajiseen varastoni! kuulun.

-  — Nikolainkatu 15. Tel. as 3 6 .-----------------

Valmistaa kaikenlaisia puuseppä ja  verhoilla töitä hyvin ja  sirosti koh
tuullisiin hintoihin.

Valikoima hyvin valm istettuja huonekaluja ja  huonekaiukankaita valittui
hin, kauniisiin malleihin halpoin hintoin.

myytävillä kaikissa KirjaKanpoissa.

Kevään ajoilta.
Jutelmia. Kirjoitti Samuli S. 2 m 75 p.

Retkeilyjä metsissä ja  vainioilla.
Viittauksia havaintojen tekemisiin kotiseudun luonnossa. Kirj. B. Landsberg. 97 kovalla. (Vanamon 

kirjoja N:o 4). Kansissa 5 m. 50 p.

Zoologiin kansalaisille.
Pääasiallisesti A. K. Bretonin ^Eläinten elämän- mukaan toim. ja  ihmiskuntaa koskevalla alkuosalla 

lisännyt A. J. Hela. I. Imettäväiset. 466 kuvalla' Sid. 25 m.
Suomen lnnrankoiset, eli luonnon tieteellisen Suomen laurankoiseläimistfi. Kiij. A. J. Hela. Varastettu 

215 piirroksella, 10 taululla ja  1 kartalla. 10 m.
Itä-Saomeaaa. Luonnoksia ja  harjoitelmia. 140 kuvalla. Tehnyt S. Falkman. Hans. 6 m. 50 p. 
Hatkaatas Suomessa. 86 kovaa, tehnyt alkuperäisten Oliymaalaosten mukaan. Selitykset z . Tope- 

lius’en kirj. Sid. 20 m.
Kurina MauDintyttären muisto. Kovat. C. Larssonin piirtämia. Kana. 4 m. 50 p.
Kuvia kasTikannasta. 800 värikuvaa C. HoUmannilta. Teksti mukailemalla A  Helan toimittama 

Sid. 25 m.
Slvelistö,

kaikuja laulustamme. Sekaainisia laulelmia, Suomen nuorisolla Toimitt D- Hahl ja  K  Forsström. 
1 vihko 3 m., 2 vihko 8 m-, 3 vihko 3 m. 75 p., 4 vihko 4 m.

Ylioppilaslauluja.
Toim. D- Hahl, G. A. Gripenberg, E. Forsström ja  J. Hahl, 1 v. 2 m. 75 p. n  v. 3 n .  UI v. 4 m , IV v. 

4 m-, V v. 4 m,, VI vihko 3 m. 50 p.
Det ajnngande Finland. 150 laulua pianon myOtäilykselle sovitettu. S:a vihkossa k 5 m. Korak. a 7 m. 
Suomalaisia kansanlauluja, koonnut A. A. Borenius. Pianon mOytäilykselle sovittanut G. Linsen. 2 m,

igoo v. painos 
Suomenmaan kartta

toim. L J. Inberg. Vuonna 1900 täydentänyt ja  oikaissut H. Holmström, insinööri H&anmittaus ylihal
lituksessa.

Monten runsaan sisältönsä ja  selvyytensä tähden voitanee sitä sentähden suosittaa seka matkallUoiUo 
ja  matkustavaisille, että konttoria ja  koton varten.

Kartta IOyttyy:
Seinäkarttana, vuorattu ja  keppineen. 18 m.
Katkakartta,_vuorattu j a  taitetta taskumuotoon. Kans. 15 m.
Sama neljänsä lehdessä, täydellisenä 10 m. Jokainen lehti erikseen 5 m.
Kartta voidaan myös saada painettuna ainoastaan mustalla tahi mustalla ja  sinisellä ilman värillisiä 

rajoja.

Elim in taidosta Ja Ellmlnkysym yksll.
Kirja kansalle, kirjoitti Prof. Max Hansholer. 5 m. '

Kultaisia sanoja.
Hengen ravinnoksi koottuja koti- ja  ulkomaisista teoksista, toimitti A—a. Sid. 2 m.
Tieteiden Taistelut. Kirjoitti A. D. White. Snom. A. J. Mela. 2 m. 50 p. (Vanomon kirjoja N:o 2).

Walikoima runoelmia*
Kirj. J H. Erkko. 5 m. Sid. 6 m. 60 p.
Kotoisia tarinoita, Kirj. J. H. Erkko. 2 vihkoa. 2 m. 75.

K. E. Holm ’in Kustannustoimisto, Helsingissä.

—  52 —

Ja oppilaat alkoivat keskenään arvostella naisen käy
töstä huonoksi. Ja Juudas, se, jok a  sittem m in petti Jeesuksen, 
sanoi: katsokaa, kuinka paljon  voidetta on m ennyt hukkaan. 
Sen olisi voinut m yydä 300 m arkkaan ja  antaa rahat vai
vaisille. —  Ja oppilaat rupesivat m oittim aan naista; tämä 
jou tu i häm ille, eikä tiennyt hyvinkö hän oli tehnyt vai 
huonosti.

Silloin Jeesus sainoi: turhaan te häntä moititte, sillä 
varmaan on hän tehnyt hyvin, ja  tarpeetonta on tässä vai
vaisista puhua. Jos tahdotte vaivaisille hyvää tehdä, niin 
tehkää, kyllä niitä aina löytyy. Mutta mitä se tähän kuuluu? 
Hän on säälinyt ja  tehnyt totista hyvää minulle, sillä hän 
on antanut kaikki, mitä hänellä oli. Kuka teistä voi tietää, 
mikä on tarpeellista mikä ei? Mistä te tiedätte, että on 
tarpeetonta voidella minun päätäni. Ehkäpä hän on vuo
dattanut öljyä  minun päälleni valmistaakseen minun ruu
miini hautajaisiin, ja  siihenhän se on kyllä tarpeellista ollut. 
Hän on varmaan täyttänyt Isän tahdon, unohtaessaan itsensä 
ja  sääliessään toista, unohtaessaan aineelliset laskut ja  an
taessaan kaikki mitä omisti.

Ja Jeesus sanoi: oppini on Jumalan tahdon täyttämi
nen, mutta Jumalan tahtoa voi täyttää ainoastaan teolla 
eikä sanoilla. Jos poika vastaa isänsä käskyihin alituiseen 
hokien: «kyllä, kyllä", mutta ei tee mitä isä käskee, niin 
eipä hän silloin täytä isän tahtoa. Mutta toinen poika, 
vaikka sanookin: enpäs tottele, ja  sitten kuitenkin menee 
ja  tekee niinkuin isä oli käskenyt, niin sehän poika täyttää 
isän tahdon. Samoin on ihmisten keskuudessa: Isän tah
dossa ei ole se, joka sanoo: minä olen Isän tahdossa, vaan 
se, joka tekee mitä Isä tahtoo.

Evankeliumi. 13. —  49 —

pohatta. Ja kiirastulessa ollessaan näki rikas mies kau
kana Ahramin, ja  Latsaruksen istuvan hänen kerällänsä. 
Silloin hän sanoi: isä Abraham, sinua en uskalla vaivata, 
mutta lähetäppä tänne tuo Latsarus pahainen, joka oveni 
edessä viruili, lähetä hänet tänne, että hän kastaisi sor
mensa pään veteen ja  kieltäni vähän kostuttaisi, sillä ihan 
minä palan tähän. —  Mutta Abraham vastasi: miksi lähet
täisin Latsarusta tuleen? Sinä olet siellä maailmassa saanut 
kaikkea mitä halusit, jotavastoin Latsaruksella ei ole ollut 
kuin suruja; antaapa hänen nyt vuorostaan iloita. Ja vaikka 
tahtoisinkin lähettää, niin en voi, sillä teidän ja  meidän 
välillämme on suuri juopa, jonka yli ei pääse. Me olemme 
eläviä, mutta te olette kuolleita. — Silloin sanoi pohatta: 
isä hyvä, lähettäisit hänet sitten edes kotitalooni. Minulla 
on siellä viisi veljeä, joita  minun on surku. Kertokoon hän 
näille kaikki asiat ja  osoittakoon heille kuinka turmiollinen 
rikkaus on; etteivät vaan nekin joudu tähän vaivaan. —  
Mutta Abraham sanoi: tietäväthän ne sen turmiollisuuden 
muutenkin. Onhan siitä sekä Mooses että kaikki profeetat 
puhuneet. —  Tähän sanoi pohatta: kyllä vaan olisi parempi, 
kun joku  kuolleista nousisi ja  tulisi heidän luokseen; silloin 
he varmaan muuttaisivat mielensä. Mutta Abraham sanoi: 
elleivät he Moosesta eikä profeettoja kuuntele, niin mitäpä 
ne kuolleista noussuttakaan kuuntelisivat.

Että veljen kanssa on tasajakoon mentävä ja  ihmisille 
hyvää tekeminen, sen tietävät kaikki. Sekä koko Mooseksen 
laki että kaikki profeetat siitä vaan puhuivatkin. Te tie
dätte sen, mutta ette voi tehdä, koska rakastatte rikkautta.

Ja Jeesuksen luo tuli rikas esimies oikeauskoisten 
joukosta ja  sanoi: sinä olet autuas opettäja, sano minulle 
mitä minun on tekeminen saadakseni ikuisen elämän?

Jeesus vastasi: miksi sanot minua autuaaksi. Autuas 
on ainoastaan Isä. Mutta jo s  tahdot ikuisesti elää, niin 
täytä käskyt.

Esimies sanoi siihen: paljon käskyjä, —  mitkä ovat 
niistä täytettävät?



^Kesäkuun 15:p. 1901. U u si £ ika . Jt:o 17.

Vakuuta
Henki ja Omaisuus

|)kandiassa
(toim ii Suomessa vuodesta 1856).

^  jtfsiam ieh iä  kaihissa maamme kaupungeissa.
X*SS*Bioim iato s

Schildt &  Hallberg
Helsinki.

Hooperatiivlnen Cyöpäen Kauppa- 
I ja Ccolli$uu$=0$aKeybtiö.
Olladimirittkatu 2;. Puhelin 3*9$.

Valm istaa kaikkea räätälinam m attiiii kuuluvaa työtä huolelli
sesti ja  kohtuullisilla hinnoilla.

H U O M . !  L i ikeen tuottama voitto jaetaan vuosittain ostajille.

Tehkää kesätilauksenne hyvissä ajoin. Kesäpukukankaat ovat 
saapuneet. Samoin suuri varasto hattuja.

Huom .! Liike muutetaan 1 p:stä Huhtikuuta TYladimirink. 13.

600 kpl.
Emaljoituja vesisankoja

sekä pienempi määrä keitinastioita (priimaa laatua) muutetaan rahaksi 
ulkomaisen toiminimen lukuun hyvin halpoihin hintoihin.

K  Aug. Forsbädtfi? rautakaupassa
33 Fredrikinkatu 33.

Läkki- pelti- ja Kupari- 

sepänliike.
Helsinki. Tehdas Korkeavuoden- 

katu 32.
Telefooni 90.

Holmström & Svensson
m yyvät alituisesta varastostaan: 

l.a  kivihiiliä, valukoksia ja  tako- 
mohiiliä halvimmalla.

Telef. 29 24 —  32 03.

• J C e s ä - a j a k s i :
s ö

■

O
S -
C3

-CÖ

P3

Krokettlpelejä Riippumattoja Lippukangasta

i Lawntennls Puutarhakaluja Pesutelineitä

Urhellukärryjä Puutarhahuonekaluja Pesumankeleita

Kasvlporttöörejä Ameriikk. kiikkuja Primuskeittiöitä

Yedenpuhdistus
koneita Jääielökoneita Jääkaappeja

CD

Pohjoismainen Talousfarpeiden Kauppa.

Arabia
Iittala

p ö y t ä k & l u s t o j a ,  uusia kauneita malleja. 
K a h v i -  ja t e e k u p p e j a , ;  uusia muotoja ja  malleja. 
K u k k a r u u k k u j a ,  v a a s e j a ,  i a l u s t o j a .  

P e s u k a l u s t o j a ,  iso valikoima, useita uutuuksia.

J u o m a l a s e j a ,  v i i n i l a s e j a ,  k a r a & i n e j a ,  

k a n n u j a ,  h e d e l m ä m a l j o j a ,  

l a u t a s i a  y .  m .  sekä yksinkertaisesta että hiotusta 
lasista.

Suuri valikoima ja huokeimpiin hintoihin.

Arabian ltlyynti-maka$iini$$a.
Omistaja © .  F .  S T O C K M A N N .

Kluuvikatu 2, Kämpin hotelli.

Hjelt & Lindgren
H ELSIN KI.

Länsi Rantakatu 16.

Tervattuja ja  tervaam attom ia 
köysiä,

Tappuraa, pikiä ja  tervaa, 
Benseliköysiä ja  m äärlinkiä. 

Lippu- ja  pnrj e vaatetta, 
Laivatarpeita kaikellaisia.

Hjelt &  LindgreiTillä.

E. n . flspbolnfin
Satulaseppä ja verhoilijatiike.

Valmistetaan ajo ja  huonekalu
jen  verhousta sekä valmiita töitä 
löytyy varastossa- Matkakapineita 
ynnä muuta.

Ratakatu 14.
Telefooni N :o 27 63.

! KAUTSCHUKSTÄMPtLFABRIK.

• v  4 . x *
Aleksanterinkatu Nro 50.

f i

Kultaseppä.

Alexanterinkatu N:o 7.
Suurin varasto uuden

aikaisia teoksia. Tilauk
sia sk i korjauksia toi
mitetaan-

Vanha kulta ja  hopea 
ostetaan korkeimpiin

V O I T A
Useampia lajia halvempiin hintoihin 

V oikau pp a  V ht.
Forsström , j a  Knm pp

Etelä Esplanaadink. 16. Puhelin 2875.

Henrik EKbonTin
iriiouija ja n iu sejiiu

F abianinkatu  28 .

Jo ssa  valmistetaan kaikkia 
ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, Resoori- 
m adrassia j. n. e.

peltojen, 
3(ronometerien

ynnä hienompien

prasisiooni 
koneitten

KORJAUS VERSTAA
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tartasteltuja

Seinä- ja Caskukettoja
Kellonperiä y. m.

C . U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skal nadon

Telef. 37 12.

Osakeyhtiö

pelsingin fiöyrykipomo.
Ludvikinkatu 5. Telefooni 1732.

Suosittaa hyvin tunnettuja, Kauppa- ja Teolli- 

suusnäyttelyssä Lyypekissä palkittuja

R u okale ip iään
niinkuin: Hapanleipää, Maustettua ja  m austamatonta ruokaleipää ja  
leipomon erityistuotteita: Herkku- ja  kate-, ruoka- ja  näkkileipää. 

Kaikki tuoretta, mureata ja  hyvänmakuista.
Nopea suoritus. Hintaluettelo annetaan pyydettäessä.

Naisten koru- 
tavarakauppa.

City’n talo
A lek san terin k atu  54 .

Koristekappaleita, samettia, hans
koja, nauhoja, helmityllejä ja  pitsejä, 
kankaita halvimmalla, keväthattuja 
hyvä mallisia ja  hienosti koristettuja.

Leninki-« «
« ompeluinko

M ikonkatu 1, 2:uen kerros. 
T elef. 33 95 .

Huom.!

Hautapatsaita
jotka ovat valmistetut

H ien osta  G raniitista
uskomattoman halpoihin hintoihin

A. V. Kalenius’en luona,
Lapinlahdenkatu 25.

I P a l k i t t u j  a.

Husqvarnan Teräs-Ompelukoneita

„ freja Triunjf
Polkupyöriä.

Husqvarnan pääasioimistossa
C entraalipasaasissa.

Telel. 18 47.

M issä ostetaan  siroin  ja  hal
vin k esä h a ttu ?

T ie ty s ti

Anna Äkerfeldfin
Muotikaupassa.

Yrjönkatu 4. Tel. 21 45.
H u o m . !  Puettuja hattuja 3 mar

kasta.

Valmiita tikatulta peitteitä 10 
markasta, puseroita 2 m. 5 p:stä. 

Korkeavuorenkatu 36.

Teuse Fofysfröm.
H u o m.! Peitteiden ompelemista 

vastaan otetaan.
m 1 11,1—ngyn

J. R. Lukander
Vaskenvalaja,

Ruoholahdenkatu N:o 5.
Tekee tilattaissa kaikenlaatuisia 

messinkitöitä sekä korjauksia ja  
tinauksia puhtaalla englannin ti
nalla.

Helsingin

Kemiallinen Pesulaitos
Antinkatu 15, T e le fo o n i 507.

Toimittaa kemiallista pesoa ja tahran 
poistamista kaikenlaisista herrain, naisten 
ja lasten vaatteista, kuin myös silkistä, 
sametista, pitseistä, vilteistä, pöytäliinoista 
y. m.

M im m i T alen .

Puutarha
työkaluja

alkuperäisiä 

Amerikalaisia

halpoja ja hyviä.

Erittäinkin suositellaan:
P u m p p u ja  m c s s in k lY U o r a - 
tu illa  ey lin tereillä  veden var
jelem ista varten ruosteelta, ja  myös

Laivapumppuja
yksi- ja kaksi cyiinterisiä

sekä

Diafragma-imupunipiiUja.
— 50 —

Jeesus vastasi: älä tapa, älä tee huorin, älä valehtele, 
älä varasta, ja  vielä: kunnioita Isääsi ja  täytä hänen tah
toansa, ja  rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi?

Mutta oikeauskoinen esimies sanoi jo  lapsuudestaan 
asti täyttäneensä nämä käskyt, ja  nyt vaan kysyvänsä mitä 
hänen vielä oli tekeminen Jeesuksen opin mukaan.

Jeesus katsahti häneen, hänen rikkaaseen pukuunsa, 
hymähti ja  sanoi: eräs pikku seikka on jäänyt sinulta nou
dattamatta, sinä et ole täyttänyt sitä, mitä puhut. Jos tah
dot täyttää nuo käskyt: älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, 
älä valehtele, ja  erittäinkin käskyn: rakasta lähimmäistä 
niinkuin itseäsi, —  niin m yö heti kaikki omaisuutesi ja  anna 
kerjäläisille; silloin täytät Isän tahdon.

Tämän kuultuansa meni esimies happameksi ja  poistui, 
sillä hänen oli sääli omaisuuttansa.

Ja Jeesus sanoi oppilaille." kuten itse näette, ei voi olla 
rikkaana ja  täyttää Isän tahtoa.

Oppilaat kauhistuivat näitä sanoja, mutta Jeesus toisti 
vieläkin samaa ja  sanoi: niin, lapsukaiset, ei voi se, jolla  
on omaa omaisuutta, olla Isän tahdossa. Pikemmin kameli 
menee neulansilmän läpi, kuin että se, joka rikkauteensa 
perustaa, täyttäisi Isän tahdon.

Ja vielä enemmän kauhistuen he sanoivat: eihän noin 
ollen voi itseänsä elättääkään.

Mutta hän sanoi: ihmisestä näyttää, ettei hän voi omai
suudetta elättää itseänsä, mutta Jumala elättää ihmisen 
omaisuudettakin.

Kerran kulki Jeesus Jerikonin kaupungin kautta. Ja siinä 
kaupungissa oli veronnostajain päällikkö, rikas mies nimeltä 
Sakeus. Tämä Sakeus oli kuullut Jeesuksen opista ja  uskoi 
siihen. Ja saatuaan tietää Jeesuksen olevan Jerikonissa 
tahtoi Sakeus nähdä häntä. Kansaa oli Jeesuksen ympärillä 
niin paljon, että oli mahdoton työntäytyä hänen luokseen. 
Mutta Sakeus oli pienikasvuinen. Silloin hän juoksi edelle 
ja  kiipesi puuhun saadakseen Jeesusta tavatuksi, kun tämä 
kävisi puun ohitse. Ja aivan oikein, puun ohi kulkiessaan
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Jeesus huomasikin hänet ja , saatuaan tietää Sakeuksen 
uskovan hänen oppiansa, sanoi: tule alas puusta ja  mene 
kotiin, minä tulen luoksesi. —  Sakeus teki niin, jaoksi ko
tiinsa ja  valmisti Jesukselle tuliaiset sekä otti hänet ilolla 
vastaan.

Kansa alkoi paheksia Jeesuksen käytöstä, kun hän 
meni veropeijaajan talossa käymään.

Mutta Sakeus sillä aikaa sanoi Jeesukselle: herra, näin 
minä aijon tehdä: puolet omaisuudestani annan vaivaisille, 
ja  jälelle jääneestä maksan nelinkertaisesti niille, jo ille  olen 
vääryyttä tehnyt.

Ja Jeesus sanoi: niinpä sinä oletkin pelastunut; olit 
kuollut ja  olet tullut eläväksi, olit hukuksissa ja  olet löyty
nyt, sillä sinä teit niinkuin Abraham, kun hän tahtoi pistää 
poikansa kuoliaaksi, sinä olet uskosi osoittannt. Sillä siinä 
on ihmisen koko elämä, että hän sydämmestään löytää ja  
pelastaa sen, mikä on katoamassa. Uhria ei saa mitata sen 
suuruuden mukaan.

Kerran Jeesus sattui istumaan oppilainensa almuruukun 
luona, johon ihmiset panivat omistansa Jumalalle. Moni 
rikas pani paljonkin. Tuli sitten myöskin eräs kerjäläisleski 
ja  laski ruukkuun kaksi ropoista.

Niin Jeesus osoitti häneen ja  sanoi: näittehän että tuo 
leski pani ruukkuun kaksi ropoa, ja  kuitenkin hän on sinne 
pannut enemmän kuin kukaan mun. Sillä nuo muut pani
vat sinne sen, mitä he eivät elääkseensä tarvinneet, mutta 
tämä pani kaiken, mitä hänellä oli, pani koko elämänsä.

Olipa Jeesus kerran spitalitautia sairastavan Simo- 
nin luona.

Ja sinne tuli nainen, jolla oli lasillinen hienoa ja  kal
lista voidetta 300 markan edestä. Jeesus puhui oppilailleen 
kuolemansa jo  olevan lähellä. Ja sen kuultuansa nainen 
sääli Jeesusta ja  rakkauttaan hänelle osoittaakseen tahtoi 
voidella hänen päätänsä. Ja hän unohti kaikki, särki pullon 
ja  voiteli sekä pään että jalat, ja  kaatoi kaiken öljyn.

myö
G . F . S tockm ann .

VafraJsa ĝasfa, Öljy- 
tarhasta, Cummi-

t o o g a s t a

myö

G .  F . Stockm ann.

Suurin valikoima kaikenlaisia

Vesijohtotarpeita
Ilm a isia  neuvoja pumppujen 

valinassa j. n. e. ja  neuvoj-a niiden 
ylöspanemisessa. V a lm iita  j  Oh
io ja  asetetaan yhteen lähetettyjen 
mittojen mukaan.

Rob. Kober.
H elsinki, M ikonkatu 15,

Tam pere, Kauppiask. 11, 
W iipuri, Torkkelink. 2.
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Keskinäinen HenkivakuutusyJitio

Suomi
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—  Helsingissä.----

Henkivakuutuksia, Elinkorkoja, Myö- 
täjäisvakuutuksia, Jäikeenelokor- 

koja, Lapsenvakuutuksia.

Kymmenen vuotisen toim intansa 
aikana on yhtiö suorittanut:

Kuolemantapauksista............. %.* 3,160,186
Voitto-osuuksina vakuutetuille „ 1,193,897
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1900 vuoden lopussa o li:
Henkivakuutuskanta . . . .  84,503,112
Henkivakuutettujen luku 25,293 henkilöä.

Vakuutusrahasta..............13, 287,617

Pohjarahasto . 300.000
Vararahasto . „ 820,000 
Voittorahasto. „  184,409 „  1,304,409

S u u rin  kotim ainen  
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Helsinki 1901. Hufvudstadabl. Uusi Kirjapaino.



Jt:o 18.
SCesäkuun 22  p. 1901

Toimisto ja  konttori: 

A leksan terin k atu  52 . T e l. 343 0 .
Avoinna k:lo 11—1.

T oim itta ja t :
Pekka Ervast Jean Boldt. Vi vk. . . .  . 

Vs »» • • • • kuukaudelta

T ila u sh in ta :
.....................Smk

llmoitustainta: 20 p. petiittiriviltä.

4 :5 5
2 :55

—:58

Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 
alennusta.

Irtonumero; 10 p.

Asiamiehiä otetaan kaikissa paikoissa, joissa emme 
vielä ole edustetut.

Chikago,
ovat maailman suurimmat polkupyörätehtaat. Jo vuosi
kausia sitten ovat „ Crescent “ -pyörät maailman enin käy
tettyjä polkupyöriä. Ei mikään tehdas voi sellaista me
nekkiä osottaa kuin mitä „ Crescent" nauttii. Tämä 
myötään ja  varmasti nouseva luottamus „Crescent“-pyö- 
rään on saavutettu ainoastaan sen suuren ja  täydellisen 
tunnustuksen kantta, jonka jokainen „Crescentw-pyörän 
käyttäjä on antanut koneestaan. „Crescent’in“ vahvana 
puolena on nyt niinkuin ennen: 1) erittäin yksinkertainen 
rakenne, 2) koettu, paraslaatuinen aines sekä 8) yksin
kertainen, säilyvä ulkomuoto.

„Crescent“ on lujin maantiepyörä, —  ei mikään ko- 
rukapine, vaan välttämätön tarvekalu.

Pääosasto Suomea varten

M b o la g e t  £re$cent Osakeyhtiö.
Sähköosote: Crescent. Helsinki, €. €$planaadik. 2 (kauppatorin laidassa). Telef. 82 93

Suomen Sahanomistajain Palovakuutusyhtiö
Helsingissä, konttori Unioninkatu n:o 
23, avoinna 10—Vo 4.Käyttäkää tilaisuutta! I Valokuvaus Atelieri.

*  M Axel Strandberff E. Esnlanaatinkatu

suuren määrän,

Taaskin on meidän onnistunut rahaostoila hankkia itsellemme

n o in  7 0 0 0  M e tr iä

Axel Strandberg E. Esplanaatinkatu 
4 Helsinki. Filiaali Linnakatu 3 Turku. 
Vastaan ottaa kaikenlaisia valokuvaus 
töitä sekä atelierissa että sen ulkopuo 
lella. Palkinnon saanut Pariisin maa
ilman näyttelyssä 1900.

I  Rauhanarmeija.
Voidaksem m e nopeasti muuttaa sen rahaksi myymme ne metriltä

Tavarata on 10 eri väriä ja  on 
se taatusti värinpitävää ja  kutis- 
tumatonta. Sukilla 2 :5 0

SUOM EN KORSI- & HU O PAH ATTU TEH TAAN  

—  OSAKEYHTIÖ

Aleksanterin i 21. Tallbergin talo.

opsifyattuja.
S u u rin  va lik oim a , v e r h o ttu ja  j a  v erh o o m a t -

tornia om ia  ja  u lk om a a n  te o k s ia •

Lasten hattuja. 

Puseroita
pumpulisia ja silkkisiä.

Kureliivejä
tunnettuja merkkejämme.

Naisten hattuja. 

Alushameita
kaikenlaatuisia.

Tylliä ja harsoa
Pariisista.

Poikain hattuja. 

Pestäviä Pukuja
suuri, bieno valikoima.

huokeita & hienoja.

Tanskalaisia Hansikkaita 2:50.
SUO M EN  KORSI- &  H U O PAH ATTU TEH TAAN  

—  .. OSAKEYHTIÖ. —

Kaikki velvollisuuksilleen uskoi 
liset ihmiset ovat omantuntonsa kas 
kystä kutsutut varjelemaan ihmis 
kuntaa sotia vastaan ja  kaikkea 
sitä vastaan mikä näitten kanssa 
on yhteydessä.

Uhratkaa sentähden Rauhantyölle 
edes sadas osa siitä, mitä muut uh
raavat sodan valmistuksille.

Parempi on taistella Veljeyden 
hyväksi kuin sotia sitä vastaan. 
Jalompaa on pystyttää sivistyksen 
pylväitä kuin kaataa niitä. Kun
niakkaampaa on olla sotilaana ar
meijassa, joka taistelee ihmiskunnan 
puolesta kuin sotajoukossa, joka 
sitä sortaa.

Katso! Viittaus vaan. ja  miljoo
nat joukot sytyttävät sodan liekit 
yli maailman, ikäänkuin tämä mei
dän maapallomme ei jo  niinkin olisi 
surun täyttämä, veren ja  kyynelten 

1 kostuttama. He tekevät sen sil- 
I miään räpäyttämättä uhraamalla 
niinhyvin itsensä, kuin vihollisensa- 

|'kin turmiolle.
Eikö meidän, korkeimman Kunin

kaan käskyn täyttäjinä, tule jotakin 
uhrata, Hänen valtakuntansa lähes
tymiseksi maan päällä.

Toverit, ihmiskunnan hätähuuto 
kaikuu. Järjestykäämme Rauhan- 
armeijamme riveihin.

Jean Boldt.

Aleksanterinkatu 21. Tallbergin talo.

A. Kyrklund.
Helsinki

Aleksanterinkatu 44.

Suosittaa:

Kotom aisia kankaita sum m issa 
ja  vähittäin. 

Huonekalukankaita. 
Verhostim ia.
Korko-om peluksia (broderier). 
Pitsiä.

Sekä tuoreita että ruoka- 

munia on saatavina mahdol

lisimman halpoin hintoihin 

joka päivä myymälässämme 

Unioninkatu 26. Tel. 36 52.

K aik en la isia  om pelu ain eksia . Munanvienti osake-yhtiö.

©. §tenbei?£ % Co.
Villa- ja  trikootavarakauppa.

P . Esplanaatinkatu 37. Tel. 17 37.

Maalaustöitä.
Kaikkia mitä ammattiin kuuluu tekee Helsingissä, Korkeavuorenk. 

17. Telef. 2403. T eu v o  K o s k e lo .

Kristus ja sosiaalinen 

kysymys.
Ote tunnetun norjalaisen pastorin 
Kristofer Janson’in esitelmästä.

Ameriikassa tunnettiin johonkin 
määrin myötätuntoisuutta mustia 
orjia kohtaan —  ja  heidät vapau
tettiin orjuudesta. Milloinka herää 
ihmiskonnassa säälintunne valkeita 
orjia kohtaan, milloinka heille koit
taa vapauden päivä? Milloinka 
tunnetaan myötätuntoisuutta kaikkia 
niitä orjuutettuja ompelijattaria ja  
tehtaantyöntekijättäriä, sekä anka
ran ruumiillisen työn raatajia koh
taan, jotka päivän ponnistuksien 
jälkeen palaavat kotiinsa näänty
neinä —  ja  silloin usein tarttuvat 
viinapulloon unohtaaksensa kurjan 
elämän.

On jo  aika saattaa nämä kau
histuttavat epäkohdat päivän valoon. 
Sanomalehdistö tehköön velvolli- 
snntensa ja  papit saarnastuoleistaan 
samoin. Ihmiset, joiden silmät ovat 
auenneet näkemään näitä epäkohtia 
yhteiskunnassa, huutakoot kaikkialla 
—  niinkuin profeetat ennen Israe
lissa —  kuinka heikkoja sorretaan. 
On mahdotonta saarnata Kristuksen 
oppia koskematta työväen kysy
mykseen.

Eräs ameriikkalainen puhuja sa
noo: Luuletteko te, että Jumala 
välittää teidän kirkoistanne ja  eri
laisista nskontnnnustuksistanne, ja  
että hän ainoastaan kuuntelee tei
dän rukouksianne ja  ylistuslauln- 
janne. Varma on, että paljon suu
remmasta merkityksestä on hänelle 
maksavatko työnantajat kunnolliset 
palkat työväelleen. Niiden työ
huoneiden, joissa kansa työsken
telee, tulee olla yhtä pyhät, kuin 
kirkkojen, joissa he rukoilevat. 
Kirkko saamaa, että ne, joilla ei 
ole oikea usko, tulevat tuomituiksi, 
mutta Jeesus selittää selvästi, että 
ne, jotka tekevät väärin, tulevat 
varmemmin tuomituiksi kuin ne, 
jotka uskovat väärin. Ihmiset tuo
mitaan tekojensa eikä uskonsa mu
kaan. Jeesus kohtasi ihmisiä, jotka 
lukivat pitkiä rukouksia samalla 
anastaen köyhiltä heidän viimeisensä.

Hän ei sanonut sanaakaan ru
kousta vastaan, mutta hän selitti 
heille, että tehdä oikeutta lähim
mäisilleen on yhtä suuri velvollisuus 
kuin lukea pitkiä rukouksia.

Lähimmäiselle tehtyä vääryyttä 
ei sovita uhrit eikä ulkonaiset ru
koukset —  ja  me emme sodi varal
lisuutta vaan vääryyttä vastaan.

Se yhteiskunta-asetus, joka säätää, 
että monet ovat riippuvaiset har
voista, on läpi mädännyt.

Niinkuin nyt esim. Ameriikassa 
pieni joukkue ihmisiä määrää kuinka 
paljon Ameriikan monien miljoonien 
asukkaiden tulee maksaa öljystä, 
jota he polttavat lampuissaan ja  
hiilistä, joita he käyttävät uuneis
saan; tämä ei todista tervettä yh- 
teiskuntalaitosta.

Tunnetta puhuja Philips sanoi, 
että hän häpesi senlaista sivistystä, 
joka tekee 5,000 ihmistä riippu
vaisiksi yhden ainoan miehen tah
dosta, matta mitä pitää meidän 
ajatella senlaisesta sivistyksestä, 
joka sallii 60 miljoonaa ihmistä ole

van riippuvaisen ainoastaan 6 mie
hen tahdosta.

Joukkojen tila on koko kansan 
tila. Me emme saa määrätä kansan 
kantaa niiden muutamien harvojen 
varallisuuden ja  kehityksen mukaan! 
Nämä muutamat, jotka istuvat yh
teiskunnan ylimmillä portailla. Ny
kyisten olosuhteiden pitäminen Ju
malan mielen mukaisina on loukkaus 
Jeesuksen evankeliumia vastaan. 
Tehdä Jumala vastuunalaiseksi yh
teiskunnallisista epäkohdista, jotka 
ihmisien rahanhimo on synnyttänyt, 
on karkeinta herjausta. Jumala on 
luonut maailman, missä on tarpeeksi 
ilmaa ja  valoa, kylliksi maata ja  
ja  leipää kaikille. Miksi niin monet 
ihmiset nääntyvät nälkään ja  toiset 
elävät ylellisyydessä, riippuu siitä, 
että ne monet tietävät niin vähän 
ja  ne toiset ovat rahanhimon orjia.

Sosiaalinen liike voittaa alaa 
ylfym päri maailman, joukot ovat 
alkaneet herätä ja  huomaavat miten 
heiltä on vääryydellä ja  petoksella 
riistetty ihmisoikeus. He eivät pyydä 
sääliä, vaan vaativat oikentta. He 
vaativat ihmisoikeutta, veljen osaa, 
ja  rauha ei saavu, eikä saakaan 
saapua ennenkuin vääryys on ma
sennettu.

Jeesns ei tullut tänne pelastamaan 
yksityisiä ihmisiä —  vaan vapaut
tamaan koko yhteiskunnan. Ja 
vaikka hänen kirkkonsa on muu
tettu palvelijasta hallitsijaksi ja  siten 
muodostettu luokkaeroitus, ja  vaikka 
Jeesuksen evankeliumi on väären
netty sekä sodan että sorron puo
lustajaksi —  ei se kuitenkaan voi 
tukahnttaa ja  knolettaa niitä ihan
teita, joiden puolesta mestari taisteli.

Ne aatteet ilmaisevat, että Jumala 
on kaikkien isä, ne ilmaisevat so
siaalisen valtakunnan, jossa kaikki 
ovat veljiä, yhteiskuntamuodon, joka 
ei salli kenenkään työstä uupua 
eikä kärsiä puutetta. Vaikka Jee
suksen oma kirkko on koettanut 
tukahnttaa nämä aatteet, ovat ne 
yhä uudelleen kohoutuvat jaloina ja  
ihanina siksi kunnes hänen, mesta- 
riu, ajatukset ovat saaneet voiton.

—  Uusi räjähdysaine. Erään itä
valtalaisen teknikon on äskettäin 
„onnistnnut“ keksiä uusi räjähdys
aine, joka on voimakkaampaa, 
kuin mitkään tähänastiset räjähdys
aineet ja  sen lisäksi vielä hyvin 
vaaratonta käytellä. Aineella on 
tehty useita kokeita, jotka aina ovat 
onnistuneet erinomaisesti. Lähempiä 
tietoja ei vielä ole saatavissa. Kek
sinnölle on jo  otettu patentti kai
kissa kulttuurimaissa.

—  Kansi Pao Ting Fun alu
eella on kieltäytynyt maksamasta 
veroa sillä perusteella, että keisari 
karkasi ja  jätti maansa alttiiksi. 
Viranomaiset koettivat sotamiesten 
avulla ottaa valtion saatavat, mutta 
kanssa murhasi kolme sotamiestä. 
Sen johdosta on kielletty sotamiehiä 
käyttämästä veroja kerätessä.

—  Englannin hevoshukka. 260,000 
hevosta surmattu. Englannin sota
ministeri ilmoitti äskettäin Parla
mentin alahuoneelle että 260,000 
hevosta on lähetetty Etelä-Afrikaau 
sotajoukkojen käytettäväksi. Nyt 
niistä on ainoastaan noin 50,000

myöntää H e n k i - ,  E l i n k o r k o - ,  E l ä k e -  ja .  
H y & ta j& ia -  v a k u u t u k s i a  huokeita vakuu

tusmaksuja vaastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu

tussumma maksetaan halnttaissa heti kuolintapauksien 

jälkeen.

Johtokunta
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jäljellä, ja  kun Englantilaiset sitä
paitsi ovat|ottaneet tuhansittain he
vosia Baareilta, voidaan laskea, 
että vähintäin 260,000 hevosta on 
joutanut sodan uhriksi.

—  Ranskalaiset ovat aikeessa to
denteolla valloittaa etelä Algerian, 
joka tähän saakka vaaa nimellisesti 
on kuulunut Hanskaan. Mutta ma
rokkolaiset araabialaiset, jotka saa
puvat tänne Etelä-Marokosta, estä
vät heitä aikeissaan, auttaen alku
asukkaita ranskalaisia vastaan. Ker
rotaan tämän tapahtuvan sulttaanin 
tahdosta, mutta sulttaani itse selit
tää, että hänen on mahdoton ohjata 
eteläisiä kansakuntiaan. Vaan Rans
ka sitä häneltä vaatii, ja  koska sult
taani, kohottaen olkapäitään, sanoo 
sen mahdottomaksi, on ranskalainen 
hallitus päättänyt lähettää 62 rans
kalaista sotalaivaa Tangeriin.

Tämän johdosta on englantilaisen 
välimeri-laivaston päällikkö, jonka 
pääasema on Maltassa, sähkOittänyt 
Englantiin ja  pyytänyt heti paikalla 
lähetettäväksi Välimerelle 4 tap- 
pelulaivaa, 12 risteiliälaivaa ja  20 
torpeedolaivaa.

Jos Ranska ja  Marokko jontuisi- 
vat tekemisiin toistensa kanssa olisi 
Englannillakin sana sanottavana.

—  Onko Bresci murhattu van
kilassa? Neapel’issa vangittiin äs
kettäin mies, joka oli julkisesti il
moittanut, että Bresci ei ollut tehnyt 
itsemurhaa.

Mies väittää vanginvartian olevan 
syypään Brescin kuolemaan.

Tämän johdosta pantiin toimeen 
tutkinto, jossa kumminkin sanotaan 
tulleen ilmi, että itsemurha oli ta
pahtunut.

Tämä muistuttaa Frezzi’in kohta
loa.

Frezzi oli valtiollisista syistä sul
jettu erääseen Itaalian kauheimmista 
vankiloista, jossa häntä mitä kama
lammalla tavalla kidutettiin.

Eräänä päivänä, niin kerrottiin, 
syöksyi Frezzi eräältä käytävän aita
ukselta maahan ja  heitti heti hen
kensä.

Mutta sanomalehti »Avantti" sai 
aikaan tutkinnon asiassa, ja  ansio 
lehden väsymättömille ponnistuksille, 
saatiin ilmi, että santarmi oli rääkän
nyt Frezzin kuoliaaksi.]

—  Muistopatsasta kuningasmur- 
haaja Brescille hankkivat Nevyor
kin anarkistit pystytettäväksi. Sak
san lehdille saapuneet sähkösanomat 
kertovat, että sikäläinen poliisi on 
kieltänyt näytelmäiltaman, joka ai- 
jottiin toimeenpanna tässä tarkoituk
sessa ja  johon jo  oli m yyty 4,000 
pääsylippua.

Mietelmiä.
Kaikki hyveet ovat hyvässä tah

dossa. Omistaa sydän ja  rakastaa 
on paljon enemmän kuin suuret tie
dot, suuret lahjat ja  urotyöt.

Fenelon.
£

Viisas ei koskaan väsy pyrkimyk
sessään: osoittaa tekonsa totuuden- 
sanoilla ja  sanansa teoilla.

Confucius.

Jos veljesi sinua lonkkaa; älä ajat- 
tele: „Hän lonkkaa minua.“ Ajattele 
keraaammin: „Hän on veljeni, elä
mäni toveri*. Silloin löydät asian 
oikean puolen ja  olet ymmärtävä 
hänen tekonsa.

E p ik te t.

y ö i i ä .
(Suomennos Uudelle Ajalle).

Vaikka he olivat asettuneet aivan 
uunin eteen, oli heidän kumminkin 
kylmä.

Valkea oli jo  kauan sitten sammu
nut ja  muuri oli enään tuskin hailea^

Äiti istui ompelukoneen ääressä. 
Hän polki sitä varovaisesti. Tytär 
ompeli käsin ja  silosti saumoja liina- 
paitojen kauluksissa. E i kumpainen- 
kaan heistä puhunut; he istuivat 
molemmat ääneti myöhäisen yön hil
jaisuudessa.

Äiti oli jälleen saanut kaistaleen 
valmiiksi, hän laski sen tuolille vie
reensä; tyttö ojensi hänelle toisen.

»Onko vielä montakin jälellä?" 
kysyi äiti.

»Vielä on seitsemän", vastasi tyttö, 
pikaisesti laskettuaan kaistaleet.

Tyttö katsahti pientä herätyskelloa, 
joka oli pesukaapin päällä ikkunan 
ääressä: »puoli kaksi?"

»Puoli kaksi? sittenhän me saamme 
kaikki hyvissä ajoissa valmiiksi".

»K yllä".
»O let varmaankin jo  hyvin väsy

nyt?"
»En, äiti, kyllä minä vielä jaksan!" 

Tyttö koetti puhua reippaalla äänellä, 
mutta se ei onnistunut. Hänen siinä 
istuessaan olivat silmänsä väkisin 
sulkeutua.

»Kun jo  pian saisimme nämä val
m iiksi", sanoi äiti, alkaen kiireemmin 
polkea konetta.

—  Puiden istutuspäivä.' V  1899 
julistettiin New-Yorkin valtiossa 
lailliseksi koululaisten juhlapäiväksi 
nk. Arbor Day (Puun päivä), jolloin 
koululapset opettajiensa johtamina 
istuttavat puita koulujen lähistöön 
ja  muille yleisille sopiville paikoille. 
Puiden istutuspäivä on toukok. 3 
p. Heti ensi vuonna kun puiden 
istutus tavaksi otettiin, istuttivat 
koululapset New-Yorkin valtiossa 
24,166 puuta ja  tähän lukien ovat 
lapset istuttaneet 250,000 puuta, 
joista istutuksista moni ennen autio 
paikka New-Yorkin valtiossa on 
saanut viehättävän näön istute
tuista puista.

Eräästä Leo Tol

stoin kirjeestä.

»En asetu Jumalaa vastaan kiel- 
täessäni kirkon. Eun olen kieltä
nyt kirkon, on se tapahtunut siitä 
syystä, että halusin palvella Juma
laa kaikilla sieluni voimilla. Vuo
sikausia olen tutkinut kirkon oppia 
tieteellisesti ja  käytännössä. Olen 
koettanut lukea kaikki, mikä kos
kee tätä oppia, pannut paljon työtä 
dogmatillisen (järjestelmällisen) us
konopin opiskelemiseen ja  arvoste
levaan tutkimiseen. Samaan aikaan 
olen yli vuoden omantunnon mukai
sesti seurannut kaikkia kirkon mää
räyksiä, pitänyt kaikki paastot ja  
ollut läsnä jokaisessa jumalanpalve
luksessa. Siten olen tullut siihen 
vakaumukseen, että kirkon oppi —
-------- ----------------hävittää käsityksen
kristillisistä opinkappaleista.

Siitä syystä olen kieltänyt kirkon. 
Olen lakannut ottamasta osaa sen 
kirkonmenoihin ja  testamentissani 
olen antanut omaisilleni määräyk
sen, etteivät kuoltuani laske luok
seni ketään kirkon miestä, vaan toi
mittavat ruumiini hautaan niin jou
tuisasti ja  huomiota herättämättä 
kuin mahdollista.

On totta, että kiellän käsittämät
tömän kolminaisuusopin ja sadun 
ihmisen lankeamisesta-------------------

totta, että kiellän kertomuksen neit- 
seestä syntyneestä Jumalasta, jonka 
tarkoituksena oli ihmiskuunnan pe
lastaminen. Mutta Jumalan henkeä, 
Jumalan rakkautta, Jumalaa —  
kaiken ainoata prinsiippiä (alkuläh
dettä ja  tarkoitusperää) en minä 
kiellä. Vieläpä tunnustan ainoas
taan sen todellisuudeksi ja  katson

elämän tarkoituksen olevan Jumalan 
tahdon täyttämistä, joka selvimmin 
on lausuttuna kristinopissa.

Väitetään vielä, etten usko elä
mää kuoleman jälkeen enkä ijäistä 
rangaistusta. Jos ei eroteta toisis
taan uskoa toiseen elämään ja  ku
vittelua viimeisestä tuomiosta, pa
hoilla hengillä täytetystä helvetistä, 
jossa kadotukseen tuomitut kärsivät 
ijäisiä tuskia, paratiisista, jossa va
litut nauttivat ikuista onnellisuutta, 
niin silloin on totta, etten usko 
ijäistä elämää olevan kuoleman jä l
keen. Mutta minä uskon ijäiseen 
elämään ja  minä uskon, että ihminen 
tulee palkituksi tekojensa mukaan 
täällä ja  toisessa elämässä nyt ja  
aina. Minä uskon kaiken tämän niin 
järkähtämättömästä että tällä ijälläni 
ja  seisten haudan partaalla minun 
täytyy useasti hillitä mieltäni, etten 
toivoisi kuolemaa ruumiilleni, s. o. 
heräämiselläni toiseen elämään. Olen 
vakuutettu, että jokainen hyvä työ 
lisää onnellisuuttani ijäisessä elä
mässä ja  että jokainen paha työ 
vähentää sitä.

Väitetään, että kiellän kaikki 
sakramentit. Se on varsin oikein.
------------------------- —  Sakramentteja
ei voi yhdistää Jumala-aatteeseen 
ja  Kristuksen oppiin ja  sen lisäksi 
pidän niitä rikoksena evankeliumin 
selviä määräyksiä vastaan. Vasta
syntyneiden kastamisella minun mie
lestäni väärennetään se merkitys, 
joka kasteella voi olla täysikasvui
siin nähden, jotka omantunnon mu
kaisesti käsittävät kristinopin. Avio
liiton sakramentissa —  sovitettuna 
kahteen olentoon, jotka vapaaehtoi
sesti yhdistyvät —  avioeroissa ja  
uudessa avioliitossa eronneiden hen
kilöiden välillä on minun mielestäni 
selvä vastalause evankeliumin opin' 
henkeä ja  kirjainta vastaan.

Syntein anteeksi-saaminen, joka 
saadaan aika ajoin tapahtuvan ripin 
kautta, on minun mielestäni vaaral
linen harhakuva, joka ainoastaan 
voi kehottaa epäsiveellisyyteen ja  
hävittää synnin pelon.

Väitetään lopuksi arvottomuuteni 
mitan täydennykseksi, että minä 
pilkattuani kaikkein pyhimpiä us
konasioita en ole pitänyt lukua 
kaikkein pyhimmästä sakramentista 
—  Herranehtoollisesta. On totta, 
etten ole peljännyt kertoa yksinker
taisesti ja  yleiseltä näkökannalta 
kaikkia niitä tekoja, joita pappi 
suorittaa jakaessaan tätä muka hal
veksimaani sakramenttia. Mutta se 
on väärä, että nämä menot ovat 
jotakin pyhää ja  että on pilkkaa 
kuvata sitä hyvin yksinkertaisesti 
siten kun se tapahtuu. E i ole 
pilkkaa sanoa seinää seinäksi, sa
noa pikaria pikariksi eikä kalkiksi.

Mutta se on p ilkkaa--------------------
-------------- kun käytetään kaikkia
keinoja ih m isten -------------------------
hypnotiseeraamiseen, kun käyttä
mällä edukseen lasten ja  rahvaan 
yksinkertaisuutta saatetaan ne sii
hen vakaumukseen, että — ---------
jumalallinen luonto vuodatetaan lei
pään, että pappi, kun hän kohot
taa sen joko elävälle tahi kuol
leelle, jakaa edelliselle terveyttä, 
jälkimäiselle paremman olemisen 
toisessa maailmassa, että lopuksi 
se, joka syö tämän leipäpalasen, 
vastaan ottaa ruumiiseensa itse Ju
malan.

Kristuksen oppi on vääristetty.

—  Pesemisellä,] voitelulla,] ruumiin 
liikkeillä, manauksilla, —  —  kai
killa niillä ei ole mitään yhteyttä 
sen opin kanssa, joka ainoastaan 
käskee ihmisiä rakastamaan toi
siansa, ei palkitsemaan pahaa pa
halla, tuomitsemaan toisiansa, eikä 
tappamaan. Ja kuitenkin selittävät 
ihmiset, jotka käyttävät kirjois
sansa, sanomalehdissänsä ja  kat- 
kesmuksissansa olevia valheita, et
tei Kristus koskaan kieltänyt van
nomista (valan tekoa), eikä mur
haa (mestauksia ja  sotaa).

Hirmuisinta on, että ihmiset —

--------------------------johtavat harhaan
lapsia —  noita pienokaisia —  joista 
Kristus on sanonut: voi sitä, joka 
pahentaa yhdenkään heistä.

Kun minä annan heidän teoil
lensa sen nimen, jonka ne ansait
sevat, niin teen minä sitä, jota 
minun täytyy tehdä ja  jota en voi 
olla tekemättä uskoessani Jumalaan 
ja  Kristuksen oppiin. Jos he huu
tavat sitä pyhyyden häväistykseksi,

niin osottaa se ainoastaan heidän 
tekemänsä pahan laajuutta ja  sen 
tulee kaksinkerroin kiihottaa Ju
malaan ja  Kristuksen oppiin usko
vien ponistuksia hävittämään niitä 
hairauksia, jotka salaavat totisen 
Jumalan ihmisiltä. Sitä Kristusta, 
joka ajoi temppelistä kaljan, vai- 
hettajat ja  myyjät, sanoisivat he 
temppelin häpäisijäksi. Jos hän tu
lisi takaisin meidän päivinämme ja  
näkisi mitä tapahtuu hänen nimes
sään, niin suurimmalla ja  oikeute
tuimmalla vihalla viskaisi hän ulos 
-------------- nuo taikakalut, jotka aut
tavat heitä kääntämään ihmisiä 
pois Jumalasta ja  hänen opistaan.

On mahdollista että] mielipiteeni 
haavoittavat, loukkaavat tai suutut
tavat monta, mutta yhtä vähän on 
vallassani vakaumukseni kuin ruu- 
miinikin muuttaminen toiseksi. En 
voi uskoa muuta kuin mitä uskon * Oi,
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Pohjola.
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Vakuuttaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta m aalla
ja kaupungeissa.

Huom.! Uusia tehtaita suunniteltaessa ja  vanhoja korjattaessa annetaan maksutta 
neuvoja rakennusten sijoittamisesta ja  sisustamisesta.

Tyttö nousi ylös ja  tarttui jälleen 
työhönsä. Neula rätisi hienossa palt
tinassa. Mutta hetkeksi hän taas 
lepäsi. »Meillä ei enään ole paljon 
jälellä. Tämä on viimeinen käsin 
neulottava kaistale, ja  se käy pian".

»Mutta sinulla on vielä napinreijät 
ommeltavana".

»Niin, napinreijät". Sitten molem
mat jälleen vaikenivat. Ä iti otti pai
dan ja  asetti koneelle. Hetken ku
luttua sanoi hän tytölle: »ota vähän 
paksumpaa lankaa, niin joutuu pi
kemmin".

»Ja saadakseni nuhteita taas huo
mennakin. Johtajatar tarkastaa aina 
napinreijät eikä ole milloinkaan tyy
tyväinen".

»N o, sano hänelle sitten että hän 
maksaa vähintäin kolme markkaa tu
sinasta; sillä kahdella markalla vii- 
delläkymmenellä pennillä ei kukaan 
voi neuloa napinreikiä päiväpaitoi- 
hin".

»Mutta hän ei suostu siihen, täytyy 
vaan olla tyytyväinen tähänkin".

»Niin, täytyy olla tyytyväinen". 
A ili huokasi ja  nojasi hetkeksi tuolin 
selkää vastaan. »Minä olen niin väsy
nyt", sanoi hän hieroen silmiään.

»E i ole ihme —  kolme yötä perä
tysten olet jo  valvonut ja  tehnyt 
työtä. Keittäisinkö meille tilkan 
kahvia? “

»E i, ei, anna olla", vastasi äiti, 
»pidä vaan huolta, että työ valmis
tuu, kohta olen jälleen virkeä. Kello 
kuuden aikaan saamme käydä hetkeksi 
levolle, silloin varmaan työ jo  on 
valmis".

»N iin", äänsi tyttö aivan koneel
lisesti. Pää paiui raskaana rin
nalle, mutta samassa hetkessä hän 
sen jälleen kohotti.

»O le tyytyväinen, tyttöni, huokasi 
äiti. Kun nämä valmistuvat, saamme 
taas' tänäkin lauvantaina viisitoista 
markkaa".

»Niin, viisitoista markkaa". Tytön 
äänessä oli ivan värähdys. Hän no
jasi tuolin selkää vastaan ja  katseli 
ulos ikkunasta: »Tuolla jo  leipuri
aukaisee puotinsa".

Ä iti ei vastannut mitään, hän vaan 
ompeli, vasta pitkän hetken kuluttua 
kohotti hän päänsä ja  sanoi: Eihän
tätä, rakas lapsi, ikuisesti kestä. 
Kohta Hanneskin pääsee koulusta ja  
alkaa ansaitsemaan. Kauppias täällä 
on hänelle jo  luvannut paikan ja  viisi
toista markkaa kuussa, onhan sekin 
oleva apuna.

»Tietysti —  suurena apuna!" — 
Jälleen värähteli iva tytön äänessä.

Ä iti pudisti päätään: »Mitenkä niin, 
Klaara! Ajattele toki, eihän niin pieni 
poika voi odottaakaan enempää vä
hästä työstään". Ä iti rupesi tyttöä 
nuhtelemaan —  vaikka hän mieluum
min olisi itkenyt —  mutta hän ei 
uskaltanut antaa sydämensä epätoivon 
puhkeutua kyyneliin eikä sanoihin. 
jHän kiihtyi; ompelukone surisi ko
vemmin; mutta äkkiä kaikki hiljeni. 
Ä iti, kääntäen ommeltuja kaistaleita 
sanoi tuskaisella äänellä:

»Varmaan he tuolta alhaaltakin 
kohta taas tulevat meitä torumaan 
kun joka yö ompelemme koneella. 
Keittäjätär onkin sanonut herransa

luvanneen valittaa isännälle mitenkä 
me kaiket yöt jyryämme. Hänen 
rouvansa ei saa rauhassa nukkua!
Oi, —  hyvä Jumala, Klaara —  nyt 
sinäkin itket!" Ä iti poikasi jalkaa. 
Tekeekö tyttö kurjuuden vielä tus
kallisemmaksi? Miksi ei hän vaien
nut? Miksi tämä nuoruuden uhka? 
Olisiko mahdollista toisin? Ei, täytyy 
tyytyä kohtaloonsa, täytyy oppia hil
litsemään itseänsä. Kaikki muu on 
mahdotonta. Ja vihaisena hän nyrk
kiänsä puristaen huusi tytölle: Lakkaa 
jo  toki nyyhkimästä!"

Tytön kasvoissa ei ilme muuttunut, 
mutta suuret kyyneleet vuotivat yhä 
pitkin poskia. »Alhaalla ei kenkään 
meitä tänä yönä kuule", sanoi hän 
äkkiä. »E i kukaan ole siellä kotona".

»Eikö kukaan?" kysyi äiti rauhoit
tuen jälleen. Eihän hän ollut vihai
nen pienelle tytöllensä, mutta uhka- 
mielisyys oli masennettava. Mitä 
hänestä muuten tulisi.

»He ovat kaikki tanssiaisissa".
»Vai niin".
»Niin, minä näin kuin he lähtivät 

illalla. Rouvalla oli hieno vaalean
punainen silkkipuku ja  tyttärellä 
kauniita pitsiä, ja  he ilmoittivat pal- 
velialle tulevansa vasta aamulla kotiin, 
ja  tytär sanoi: Oi, minä tanssin koko 
yön".

Työ putosi tytön kädestä ja  Hil
jaan hän itsekseen vielä kerran äänsi: 
»Oi, minä tanssin koko yön !"

0. J. Dahlberg’in

Paperi kauppa
Aleksanterink. 15. (Haarakauppa P. Es

planadikatu 23.

Valokuva- albumeja, 
Näköala-kortteja* jaalbum. Halvalla.

sillä hetkellä, jolloin valmistaudun 
palaamaan takaisin Jumalan luo, 
jonka luota olen tullutkin. En sano 
että uskoni on ainoa ehdottomasti 
oikein kaikiksi ajoiksi, vaan en tun
ne mitään muuta yksinkertaisempaa 
ja  selvempää, mitään, joka parem
min vastaa sieluni ja  sydämeni vaa
timuksia. Jos äkkiä ilmestyisi joku 
toinen, joka paremmin tyydyttäisi 
minua, niin heti hyväksyisin sen. 
Mutta en voi palata takaisin niihin 
opinkappaleihin, joista niin monilla 
kärsimyksillä olen irtautunut. Lintu, 
joka on koetellut siipiänsä, ei palaa 
enää takaisin munankuoreen, josta 
se on tu llu t.--------------

—  Paavin rikkaudet. Paavin 
omaisuus lasketaan 2 miljaardiksi 
markaksi, Siitä on tuloja 120 mil
joonaa mk. vuodessa eli 10 miljoo
naa kuukaudessa, 2 miljoonaa vii
kossa, 411,000 päivässä, 17,000 tun
nissa.

Tähän laskuun ei vielä ole otettu 
tuloja luostareista, Pietarin kirkosta, 
tuloja syntien anteeksi annoista y . m. 
Eikä myöskään ole siihen otettu niitä 
suunnattomia omaisuuksia, jotka ovat 
sijotetut kalleuksiin ja  niin ollen ei
vät mitään tuota. Rafaelin maalauk
set yksistään ovat niin suuresta ar
vosta, että niistä saaduilla rahoilla 
voitaisiin maksaa Italian koko val
tiovelka.

—  Sosialismi »vaatii huomiota.
Public Opinion, ameriikkalainen viik
ko-julkaisu, joka käsittelee päivän ta
pahtumia ja  sanomalehtien kirjoituk
sia, on nyt myöskin alkanut julaista 
artikkelia sosialismin edistymisestä ja  
sosialistisista sanomalehdistä Amerii- 
kassa ja  Euroopassa. Tämä on ajan 
merkki sosialismin suuresta merki
tyksestä.

—  Uhkapelitrusti on äskettäin 
paljastettu New-Yorkissa, kertovat 
sikäläiset lehdet, On saatu selville 
seitsemän miestä käsittävä yhtiö, joka 
on hallinnut kokonaisuudessaan laissa 
kiellettyä uhkapeliliikettä New-Yor- 
kissa hankkien peliluolille »turvalli- 
suusvakuutuksen" ja  nauttien siitä 
hyvästä 65 prosenttia palkkiota kai
kista peliluolien nettovoitosta.

Jo pitemmän aikaa olivat puhdis- 
tuskomitean jäsenet tienneet, että 
eräs tuntematon ja  salaperäinen »John 
D oe" oli lik^isesti yhteydessä kaik
kien kiellettyjen peliluolien kanssa, 
nauttien suuria tuloja pelipaikoista. 
Komitean jäsenet tekivät uupumatta 
työtä, ja  satoja salapoliiseja oli lak
kaamatta liikkeellä.

Nyt näyttää siltä, että nuo pimey
dessä harjoitetut työt alkavat vähi
tellen selvitä. Useita uhkapelipaik- 
koja on hävitetty ja  niistä saatu ilmi 
seuraavaa:

On olemassa liitto, seitsemän mies
tä, jotka »John D oe" nimellä seiso
vat kaikkien peliluolien takana ja  
joita  turvaavat ylim m ät poliisivir- 
kam iehet. Ja tuo rikollinen liitto 
on perustanut peliluolia eri osiin kau
punkia, ei omissa nimissään, vaan 
jonkun muun nimessä, joka on peli
paikan näennäinen pitäjä. Nimellinen 
pelipaikan omistaja on saanut 10 
prosenttia kaikista nettovoitoista, 25 
prosenttia on maksettu alemmille po- 
liisivirkamiehille y . m. »asiaan kuu
luville", joten 65 prosenttia voitoista 
on langennut noille seitsemälle ja  
ylemmille poliisiviranomaisille.

»Liikettä" on harjoitettu erinomai
sella taidolla, Ylin johtaja on ollut 
eräs Farrell niminen mies, jonka 
»konttooriin" on joka yö tuotu ra
portit kunkin peliluolan tuloista ja  
yleisestä liikkeestä. Useita tarkasta
jia  on pidetty liikkeellä, ettei vaan 
»vääryyttä" saa tehdä eikä »epäre
hellisyyttä" harjoittaa.

—  Mrs. Nation, se ameriikkalai
nen nainen, joka alotti sodan vii
nakauppiaita vastaan hävittämällä 
heidän varastonsa ja  joka sai koko
naisen pienen naisarmeijan kanssaan 
sotaretkelleen, on nyt julistettu mie
lipuoliseksi ja  lähetetty sairaalaan. 
Mutta ajattelevat ihmiset pitävät 
häntä marttyyrina. Kotikaupungis
saan, Kansassissa, on mrs. Carrie 
Nationilla paljon puoluelaisia, jotka 
uskovat kirveen paraimmaksi aseek
si raittiusasian palveluksessa.

Kun metsä kuolee.
(Tämän niminen W ald. Lindholmin 

kirj. kirja on äskettäin ilmestynyt 
Tukholmassa. K irjan alkusanat 
otamme tähän).

On kuin kansa tuolla pohjoisessa 
olisi noiduttu.

Amia Deiof.
Aleksanterink. 48.

2:n kerros, pääkäytävä.

Erityisliike kaikenlaisilla, käytän
nöllisiä patenteratuilla uutuuksilla. 
Koneellinen tehdas täsmyystöille.

Puhelin 32 92.

Ho on loppunut. \Viulu riippuu 
tomuisena ja  kielittä seinällä; —  ja. 
kuollutta ja  hiljaista on ladossa, jossa 
ennen kävi tanssi kesä-illoin. Nuoriso 
on vanhaa kahdenkymmenen vaiheilla. 
Vaienneet ovat sadut ja  laulut talvi- 
iltain takkavalkeain ääressä eivätkä 
enää paimenpojat näe haltioita ja 
metsänneitoja salossa ja  vuorilla.

Nyt puhutaan vain rahasta ja  an
sioista. Kirotaan sahayhtiöitä ja  et
sitään lohdutusta väkijuomista.

Mutta ilo on poissa.
W äliin puhutaan metsästäkin, ha

katusta, raiskatusta, kuolleesta met
sästä. Ja rahoista, joita siitä saadaan.

Mutta elävä salo, jossa isä, isoisä 
ja  hänenkin isänsä elivät ja  kuolivat 
taistelussa karua luontoa vastaan, —  
jossa he kuulivat loihtulauluja vuo
rilta ja  järviltä ja  näkivät Udutarten 
heittelevän harsojaan juhannusöitten 
uinuvassa valaistuksessa —  siitä ei 
välitetä. Se on kuolemassa heille.

Ho on kuollut. Elämä on poissa. 
Ihmiset muuttuvat koneiksi sahayh- 
tiöitten käsissä.

Ja kohta on metsäkin oleva poissa.
V oi silloin, voi ja  jälleen voi met- 

sänraiskaajia, voi metsän murhaajia!
Kansa on noiduttu. Vaivat ja  huo

let ja  vuosikausien rasituksen —  ne 
he kantoivat.

Pakkasen ja  hädän he kestivät, 
—  mutta eivät kullan loistoa. N yt 
on raha tullut itsevaltiaaksi Juma
lan kauneimmassa maassa.

Siksi käy raskaita huokauksia läpi 
harventuvain konkametsäin; —  on 
kuin kuuluisi valitusta ja  vaikerrusta.

Mutta kanssa ei sitä kuule.
Ennen oli korva tarkka ja  katse 

terävä; nyt on kulta tukinnut korvan 
ja  sumentanut silmän.

Kansa ei näe, että se kirveellään 
valmistaa omaa häviötään.

Mutta päivä on tuleva, jolloin he
rätään.

Päivä on tuleva, jolloin likaisten 
setelien kahina ei voi korvata honkain 
huminaa —  kun kullan loisto ei voi 
korvata auringon säteitten leikkiä 
honkain punertavilla rungoilla —  kun 
väkijuomat eivät enää korvaa mene
tettyä nuoruuden iloa.

Kirous silloin metsänraiskaajille! 
V oi niitä, jotka ovat ryöstäneet kan
salta sen arvokkaimman omaisuuden! 
V oi niitä, jotka ovat murhanneet sen 
pyhimmät ja  kauneimmat tunteet; —  
jotka ovat varastaneet tuhansien ja  
taas tuhansien ihmisten nuoruuden- 
innon, terveyden ja  elämän.

Sadoilta ja  tuhansilta tahoilta on 
kuuluva huuto kiroten varkaita —  
murhaajia —  metsänraiskaajia.

Kantojen ja  pehkojen keskeltä, 
metsän entisiltä sijoilta on kuuluva 
nurinaa ja  rapinaa. Kirkkomaana 
risteineen ja  hautakivineen on autio 
seutu oleva, ja  jokainen risti ja  kivi, 
joka pensas ja  kanto om mumiseva 
oman kirouksensa.

V oi! V oi!
Synkkinä ja  köyryisinä —  kalpein 

poskin ja  tuijottavin silmin —  hoip
puvat silloin ihmiset —  vanhuksina 
nuoruuden ijässä —  tunnottomina 
kuin harhailevat haamut, sadatellen 
niitä, jotka heille kirveen käsiin an
toivat. Ja vuoret, joitten vihreä ver
ho on riistetty, seisovat alastomina 
ja  harmaina kaiuttaen murinan tu- 
hatkertaikseksi: V oi! V oi!

Jollei pikainen apu joudu, kuolee 
metsä.

Se on kuolonkouristuksissa.
Siksi riippuu viulu kielittä ja  to

muisena seinällä, eikä kaiu enää pai
menten torvi tuuheilla mäillä.

Tuntureille ovat jo  ammoin paen
neet haltijat ja  metsänneidot ja  hon
kain rivit harvenevat nopeasti. —  
Jollei apua tule, kuolee metsä.

Mutta voi metsän tappajia!

Urheilukenkiä ja kaikellaisia 
Kummitavaroita.

Asfalttihuopaa ja Asfalttilakka

halvimpiin hintoihin.
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Palo- ja  Henkivakuutus Osakeyhtiö

= =  SKÄNE = Z Z
myöntää halvimpiin vakuutusmaksuihin palo- ja  henkivakuutuksia

kautta 0. F. Carlander, Pää-asiamies.
Helsinki^ Länsi Ranta 18. Telefooni Nro 345.

Björkbodan Tehdas Osakeyhtiö
(Kellokosken Tehdas).

Valm istaa: rakennustakeita, kirveitä, meijeriastioita y . m.
Valimo- ja  Nikkelöimislaitos. 

Pääkonttori: Helsinki, Länsi Ranta 18. Tel. 345.

K A N S A I N V Ä L I N E N
T » p i t i r a i i r i i a a ( i i  O a u k e y h t i S  1V i e a i s i * .

Ainoastaan S m k  IBr TS p m  vuotuista vakuutusmaksua vastaan myön
netään 10,000 markan vakuutus kestävästä invaliditeetista ja  yhtä suuri ohi
menevästä invaliditeetista sekä 5 markan päivänkorvausvakuutus, varaluokka 0 
kun vakuutus pidetään voimassa 10 vuotta.

Lähempiä tietoja antaa C .  JF. C a r la n d e r , Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Ranta 18. Tel. 345.

ssaL

Ostakaa ,,Agros“ yhtiön

Jauhoja
(Ruis-, lesty-, nisujauhoja).

Osakeyhtiö Agros.
Helsinki —  Pietari.

■Jr

Puusepin 0*0
ia

*  *  Sorvarinliikc
i B uleoaardlnkatu 1.

Uilbo Koivisto.

Keofälsaupp a.
Vladimirinkatu 4. Telf. 24 89.

Aina hyvin järjestetty valikoima, 
kotimaisia ja  ulkomaalaisia hyvin 
valmistettuja ja  kauniita jalkineita 
halpoin hintoihin.

Tilauksia ja  korjauksia toimite
taan huolellisesti.

4  Vladimirinkatu 4.

I ! Columbia I C

on edelleen sama erinomainen polkupyörä mikä se 
aina on ollut. Kestävä, yksinkertainen ja nerokas 
rakenteeltaan hieno.

Grand Prix, Paris
Pääa$ioimi$to Suomen varten

G. F. Stoclmannlii
Haaraosasto Viipurissa ja asiamiehiä maan useimmissa 

kaupungeissa.

A lP S P B iö N B E R
j h e s in g b s ä
jFABlANINKATUg

3 0  m i n u u t i s s a
korjataan jalkineet Uno Pelander’in Jalkinetehtaassa,
Fredrikinkatu 35.

Korjattavat jalkineet noudetaan, kun ilmoitetaan siitä 
telefoonilla 27 07.

öuom.1 Coppumyynti Ruonu
Suomen Jalkinetehtaan erityismyymälässä j 

pohj. Ssplanaadfnk. 37
muutetaan osa kevät- ja  kesävarastosta rahaksi 10—20 %  alennuksella.

rer-
polkupyörät ovat kaikin puolin erinomaisia, (te ovat halpoja, 
kestäviä, keVeästi kulkevia, keVyeitä ja siroja.

Saanut suuren palkinnon Pariisin n>aailn)an näytelyssä 
vuonna 1900.

Jokaisen tulee tutustua näihin erinon>aisiin polkupyöriin. 
Jälleen njyyjille myönnetään suuri alennus. Pyytäkää (rintaluettelo.

Yleisasianjies Suodessa

g y  Kesäleninkikankaita
A M  kävelypuvuiksi, leninkeiksi ja  

W f  ■  ■  f l  hameiksi, suuri valikoima tun-
nettuihiu halpoihin hintoi
himme.

Tehtaiden villakangas E. Esplanaatinkatll 4,
kauppa pihan sisällä.

Coppuuitmyynti.
Omistajan kuoleman johdosta ja  liikkeen uudestaan järjestäm i

sen vuoksi loppuun myydään koko varasto osto hintoihin ja  nii
täkin halvemmalla.

Erittäin suositellaan:

Mattoja,
Pöytäliinoja,
Draperiioja,
Pumpulifilttejä,

Pukukankaita, 
Kauluksia ja Kaivos- 

timia,
Urheilupaitoja,

Värillisiä paitoja.

SJalia & Matkaplaideja

Julius Sjögren,
mikoRkatn 4 ia GtRtraalipasaasti.

C r iR o o -  j a  U i l l a v a a t e k a u p p a .
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KeRkirakURtnsybtiS
The Mutual Life

Perustettu v. 1843.

Vakuutusyhtiön valinnassa 
ovat seuraavat seikat otet
tavat huomioon:

1. Vankkuus.
2. Edulliset ehdot.
3. Kustannukset.

Mitä vankkuuteen tulee,
on The Mutual Life maail
man rikkain yhtiö: 

yaknntnsrahasto: 1,394,772,695 
ja  voittosumma: 280,424,985

Vakuutusrahaston suuruu
den määrää joka vuosi New- 
Y  ork’in vakuutus-inspehtoori, 
joka myöskin valvoo kaikkia 
sijoituksia.

„The Mutual Life’in“ va
kuutusehdot ovat mahdolli
simman edulliset, jonka kaut
ta yhtiö on saavuttanut niin 
suurta suosiota, että vuonna 
1900vakuutettiin912,000,000 
markan edestä.

Kustannukset vakuutuk
sissa The Mutual Life’issä 
tulevat halvemmiksi kuin 
muissa yhtiöissä sentähden, 
että

koko voitto

jaetaan vakuuttajille.

Alex. F. Lindberg.
Yliasiamies Helsinki, Alek

santerinkatu 48.

isvesn
99Sanitas

• nisvesia
ja

Tehdas ja konttori
Capinlahdenkatu 8,

H e ls in k i.

Perssonin
kutomakoneita

Villalankaa
runsaassa valikoimassa.

Kudottuja tavaroita
Mikonkatu 2. Tel. 13 32.

Th. Neovius.

Luujauhoja
oikeata Schafforstia, merkitty A. K. F 
osittain ja  joukottain, myy

Wilhelm Kommonen.

Kylpylaitos!
K ylpylaitoksessa Ratakatu 3,

on saatavina joka arkipäivä kaikenlai
sia erinomaisia kylpyjä Erittäin suo
sitellaan puolikylpyjä, Nauheimer- 
mer- (hiilihappo-) kylpyjä sekä mänty- 
kylpyjä.

T e le /1. 12 03.

m m *

Pyrkijä
nuorison rientojen kannattaja

maksaa

ainoastaan 2  m k. 
vuosikerta.

Tilatkaa lehteä, tutustukaa 
nuorison liikkeesen!

Tilaus osoite: „ P y rk ijä “ . 
Laihia.

« A l m i n
S a m etti" &  V ärik au |)j)a

Iso Robertinkatu 4. Telef. 3385.

Myy halvimpiin hintoihin Tapeteja, Kattokoristeita, Linolenm mat
toja, Vaksikankaita, Akkunaverhoja, Vernissaa, Liina-öljyä, Tärpättiä, 
Sprii- & öljylakkoja, Kuivia ja  öljystävapaita värejä, Siveltimiä & Bronsi- 
värejä sekä kaikkea mitä rikaslajiseen varastoon knnluu.

Heisiini 30.
myytävänä kaikissa kirjakaupoissa.

Kevään ajoilta.
Jutelmia. Kirjoitti Samuli S. 2 m 75 p.

Retkeilyjä metsissä ja  vainioilla-
Viittauksia havaintojen tekemisiin kotiseudun luonnossa» Kirj. B. Landsberg. 97 kuvalla. (Vanamon 

kirjoja N:o 4). Kausissa 5 m. 50 p.

Zoologiin kansalaisille.
Pääasiallisesti A. E. Brehmin »Eläinten elämän** makaan toim. ja  ihmiskuntaa koskevalla aikaosalla 

lisännyt A» J. Mela. I. Imettäväiset 466 kuvalla* Sid. 25 m. 
tuomen luuraukoiset, eli luonnon tieteellisen Suomen laorankoiseläimistö. Kirj. A. J. Mela. Varustettu 

215 piirroksella. 10 taululla ja  1 kartalla. 10 m.
Ita-Saomessa. Luonnoksia ja  haijoitelmia. 140 kuvalla. Tehnyt S» Falkman. Kans. 6 m. 50 p. 
Matkastus Suomessa» 36 kuvaa, tehnyt alkuperäisten öljymaalausten mukaan. Selitykset Z. Tope

liusten kirj. Sld. 20 m.
Kaarina Hansntyttarea muisto. Kuvat C. Larssonin piirtämiä. Kans. 4 m. 50 p»
Kuria kasriknnnasta» 800 värikuvaa C. Holfmamnlta. Teksti mukailemalla A J» Melan toimittama. 

Sid. 25 m»
SävellstS,

kaikuja tantastamme. Sekaaänisii laulelmia, Suonen nuorisolle. Toimitt D- Haki ja  E. Forsström. 
1 vihko 3 m., 2 vihko 3 im, 3 vihko 3 m. 7ä p., 4 vihko 4 m.

Ylioppilaslauluja.
Toim. D. Hahl, G. A. Gripenberg, E. Forsström ja  J. Hahl, 1 r . 8 m. 75 p, d  v. 3 m , ID v. 1 m , IVv. 

4 m , T v, 4 m , VI vihko 3 m. 50 p.
Det sjungande Finland. 150 laulua pianon myötäilykselle sovitettu. 3:a vihkossa & 5 m. Koruk. k 7 m. 
Suomalais i, kansanlauluja, koonnut A. A. Borenius. Pianon myötäilykselle sovittanut G. Linsen. 2 m,

1900 v, painos 
Suomenmaan kartta

toim. 1. J. Inberg. Vuonna 1900 tiydentänyt ja  oikaissut N. Holmström, insinööri Maanmittaus ylihal
lituksessa.

Muuten runsaan sisältönsä ja  selvyytensä tähden voitanee sitä sentähden suosittaa sekä matkailijoille 
ja  matkustavaisille, että koattoria ja  kotoa varten.

Kartta Iöyttyy:
Seinäkarttaa s , vuorattu ja  keppineen. 18 m.
Hatkakartta, vuorattu ja  taitettu taskumuotoon. Kans. 15 m.
Sama neljissä lehdessä, täydellisenä 10 m. Jokainen lehti erikseen 5 m.
Kartta voidaan myös saada painettuna ainoastaan mustalla tahi mustalla ja  (iäisellä ilman värillisiä 

rajoja.

Elim in taidosta ja Elämänkysymyksiä.
Kirja kansalle, kirjoitti Prol. Max Haushofer. 5 to.

Kultaisia sanoja.
Hengen ravinnoksi koottuja koti- ja  ulkomaisista teoksista, toimitti A—a. Sid. 2 m.
Tieteiden luistelut. Kirjoitti A. D. White. Suom. A. J. Mela. 2 m. 50 p. (Vanomon kirjoja N:o 2).

Walikoima runoelmia*
Kiij. J H. Erkko. 5 m. Sid. 6 m- 50 p.
Kotoisia tarinoita. Kirj. J. H. Erkko. 2 vihkoa. 2 m. 75.

K. E. HoIm’in Kustannustoim isto, Helsingissä.

—  56 —

Ja papeille sanoi Nikodemus, se jolle  Jeesus oli op
pinsa selittänyt: ei saa tuomita ihmistä kuulematta häntä 
ja  ottamatta selvää, mihin hän johtaa.

Mutta he sanoivat hänelle: mitä siinä on tuomitse
mista ja  kuulemista. Me tiedämme, ettei profeetta voi olla 
Galileasta syntyisin.

Toisella kerralla Jeesus, puhuessaan oikeauskoisten 
kanssa, sanoi: todistuksia oppini totuuteen ei voi olla, niin
kuin ei voi valoa millään valaista. Minun oppini on toti
nen valo, jonka avulla ihmiset näkevät mikä on hyvä ja  
mikä paha, ja  sentähden ei sitä voi todistaa: se todistaa 
itse kaiken muun. Joka minua seuraa, se ei ole pim ey
dessä oleva, vaan sillä on oleva elämä. Elämä ja  valo ovat 
samaa.

Mutta oikeauskoiset sanoivat: sinä yksinäsi olet siinä 
mielessä.

Ja hän vastasi heille: jos  olenkin yksinäni siinä mie
lessä, niin kuitenkin olen oikeassa, sillä minä tiedän mistä, 
olen tullut ja  minne menen. Minun oppini mukaan elä
mällä on järki, mutta teidän oppinne mukaan ei ole. Paitsi 
sitä, en minä yksinäni opeta, vaan samaa opettaa minun 
Isäni —  henki.

He sanoivat: missä on sinun Isäsi?
Hän sanoi: te ette ymmärrä oppiani ja  siksi ette tunne 

minun Isääni. Ette te tiedä inistä te olette ja  minne me
nette.

Minä johdan teitä, mutta te ette seuraa minua ja  sen 
sijaan tutkitte kuka minä olen; ja  juuri sentähden ette v oi 
tulla pelastukseen ja  elämään, johon minä johdan teitä. Ja 
te hukutte, jo s  jäätte tuohon erehdykseen ettekä seuraa 
rpinua.

Ja juutalaiset kysyivät: kuka sinä olet?
Hän sanoi: alusta asti olen teille sanonut. Minä olen 

ihmispoika, jok a  tunnustan hengen Isäkseni, ja  mitä Isäl
täni olen ymmärtänyt, sitä puhun maailmalle. Ja kun ylen
nätte itsessänne ihmispojan, silloin saatte tietää, mitä minä

Evankeliumi. 14. —  53 __

SEITSEM ÄS LU KU.

Minä ja Isä olemme yhtä.

Ikuisen elämän totinen ravinto on Isän tahdon täyttäminen,

Senjälkeen koettivat juutalaiset saada Jeesuksen tuo
mituksi kuolemaan, ja  Jeesus meni Galileaan ja  eli omais
tensa kanssa.

Tulossa oli juutalaisten lehtimajan-juhla. Ja sinne te
kivät lähtöä myöskin Jeesuksen veljet, kutsuen Jeesusta 
mukaansa. Eivät he uskoneet hänen oppiinsa, vaan sanoi
vat hänelle:

Sinähän väität juutalaista jumalanpalvelusta vääräksi 
ja  sanot tietäväsi toisen jumalanpalveluksen, jok a  tapahtuu 
teolla. Jos siis todella luulet yksin tietäväsi, mikä on oi
kea jumalapalvelus, niin tule juhlalle, siellä on paljon kan
saa, ja  siellähän sitten voit kaiken kansan kuullen julistaa 
Mooseksen opin vääräksi. Jos kaikki uskovat sinua, niin 
silloin saavat oppilaasikin nähdä, että olet oikeassa. Mutta 
mitä sinä tänne piiloudut? Jos kerran sanot jumalanpal
velustamme vääräksi ja  omaasi oikeaksi, niin näytä se ju l
kisesti kaikille.

Ja Jeesus sanoi heille: teillä pitää olla eri aika ja  eri 
paikka jumalanpalvelusta varten, mutta minun jumalanpal
velukseni ei kaipaa erityistä aikaa. Minä teen aina ja  jo 
kapaikassa työtä Jumalalle. Tätä asiaa minä tahdonkin ih
misille opettaa, opetan heille, että heidän jumalanpalveluk
sensa on erehdystä, ja  siksi he minua vihaavatkin. Men
kää te vaan juhlalle, minä menen milloin menen.

V eljet läksivät, vaan hän jä i ja  tuli juhlalle vasta sen 
jo  alettua.

Ja juutalaiset olivat loukkaantuneet siitä, ettei hän 
kunnioittanut heidän juhlaansa ottamalla siihen osaa. Ja 
paljon oli väittelyä hänen opistaan. Toiset sanoivat hänen, 
puhuvan totta, toiset taas väittivät hänen kiihoittavan kan
saa.
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Vakuuta
Henki ja  Omaisuus

§>kandiassa
(toim ii Suomessa vuodesta 1856).

jfisiam ieh iä  kaihissa maamme kaupungeissa.

Schildt &  Hallberg
Helsinki.

Koopcratitoincn työväen Kauppa- 
ja tcolli$uu$-0$akcyl)tiö.

(UladiairiHkatu n. Puhelin }&s.
Tai niistää kaikkea räätälinammattiin kuuluvaa työtä huolelli

sesti ja  kohtuullisilla hinnoilla.

H U O M . !  L i ikeen tuottama voitto jaetaan vuosittain ostajille.

Tehkää kesätilauksenne hyvissä ajoin. Kesäpukukankaat ovat 
saapuneet. Samoin suuri varasto hattuja.

Huom.! Liike muutetaan 1 pistä Huhtikuuta Wladimirink. 13.

Vakuutus-Osakeyhtiö KALEVA.
Yleinen J^ansanoakuufus

Ilman lääkärintarkastusta.

Uusi vakuutusmuoto Suomessa
Osallisuus yhtiön voittoon.

Lakki- pelti- ja  Kupari- 

sepänliike.
Helsinki. Tehdas Korkeavuoden- 

katu 32.
Telefooni 90.

Holmström &  Svensson
m yyvät alituisesta varastostaan: 

l.a  kivihiiliä, valukoksia ja  tako- 
mohiiliä halvimmalla.

Telef. 29 24 —  32 03.

Hjelt & Lindgren
H ELSINKI.

Länsi Rantakatu 16.

Tervattuja ja  tervaamattomia 
köysiä,

Tappuraa, pikiä ja  tervaa, 
Benseliköysiä ja  määrlinkiä. 

Lippu- ja  purjevaatetta, 
Laivatarpeita kaikellaisia.

Hjelt &  Lindgren’illä.

J C e s ä - a j a k s i :
CO

Krokettipelejä Riippumattoja Lippukangasta

a a n a
O Lawntennis Puutarhakaluja Pesuielineitä

CO Urheilukärryjä Puutarhahuonekaluja Pesumankeleita

CO
E

a
Kasviporttöörejä Ameriikk. kiikkuja Primuskeittiöitä

S- •
Yedenpuhdistus

koneita Jääteiökoneita Jääkaappeja

CD
su

su

Pohjoismainen Taloustarpeiden Kauppa.

n Lamin
suositellaan vähäverisyyttä, huonoa ruuansulatusta ja  umpitautia sairastoville. 
Tarkempia tietoja on broshyrissa:

L ah m an n ’ in rav in tosu olava lm istu s.
Joukottain ja  osittain

Osakeyhtiö Axel Pihlgren’illä.

$e
loka tahtoo suo* 

iclla

Patsaansa

ei saa juoda kahvia eikä teetä aamulla, 
vaan helposti sulavaa, oikeata, täysin 
hyvää kakaota. Saniaista on

Cahmamfin Raointosuola Kakao
joka on paraiten ravitsevaa ja  enin käy
tetään. Sitä on saatavana joka siirto
maan kaupassa. Ainoa EabmannMn ka- 
kaOll joukottain myyjä on

jf. 6. Hxel Piblgren.

C. mutikainen.
Pikku Robertiini. u.

Kesäpuseroita valkeita ja  väril
lisiä, sekä kauluksia & kalvostimia, 
pumpulisukkia, vöitä etc. Kangas
kaupassa P. Robertinkatu 13.

Juhannus-
ilotulituksia,

ilmapalloja
y. m-, Edvin Forsbäck’in 

ilotulituskauppa,

Pasaasissa.

L .  j\ . RspbolnTln
Satulaseppä ja verhoilijaliike.

Valmistetaan ajo ja  huonekalu
jen  verhousta sekä valmiita töitä 
löytyy  varastossa. Hatkakapineita 
ynnä muuta.

Ratakatu 14.
Telefooni Nlo 27 63.

Kultaseppä.
! Alexanterinkatu N:o 7.

Suurin varasto uuden 
aikaisia teoksia. Tilauk
sia skä korjauksia toi 
mitetaan.

Vanha kulta ja  hopea 
ostetaan korkeimpiin 
hintoihin.

V O I T A
Useampia lajia halvempiin hintoihin 

V oika u p p a  Y ht.
Forsström , j a  Knm pp.

Etelä Esplanaadink. 16. Puhelin 2875.

Henrik €Rbom’in
Verhoilija ja Puusepänliike,

F abianinkatu  28 .
Jo ssa  valmistetaan kaikkia 

ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, Resoori- 
m adrassia j. n. e.

I

* kARL SUNDSTRÖM ‘
. K A I V E R T A J A . .

KAUTSCHUKKI KUMILEIMASIN 1
T E  H D A S .

Aleksanterinkatu Nro 50.

peltojen, 
JCronometerten

ynnä hienompien

Präsisiooni 
koneitten

KORJAUS VERSTAA
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tartasteltuja
Seinä- ja taskukelloja

Kellonperiä y. in.
C .  U. B E R G S T R Ö M

Erottaja 19 Skalnaden
' “ 37 12.

Naisten koru- 
tavarakauppa.

City’n talo
A lek san terin k atu  54 .

Koristekappaleita. samettia, hans
koja, nauhoja, kelmityllejä ja  pitsejä, 
kankaita halvimmalla, keväthattuja 
hyvä mallisia ja  hienosti koristettuja.

i  N f i n n
Leninki*«  *

« ompeluinko
M ikonkatu  1, 2:uen kerros.

_______  T elef. 3 3 9 5 .

Telef.

Osakeyhtiö

Helsingin fiöyryleipomo.
Ludvikinkatu 5. Telefooni 1732.

Suosittaa hyvin tunnettuja, Kauppa- ja Teolli- 

suusnäyttelyssä Lyypekissä palkittuja

okaleipiään

Huom.!

Hautapatsaita
jotka ovat valmistetut

Hienosta Graniitista
uskomattoman halpoihin hintoihin

A. V. Kalenius’en luona,
Laplnlahdenkatu 25.

IP a lk it tu j a.

Husqvaman Teräs-Ompelukoneita

„ freja Jriun)f‘.
Polkupyöriä.

Husqvarnan pääasioimistossa 
Cityn talo, Aleksanterinkatu 54 .

Telet. 18 47.

Helsingin

Kemiallinen Pesulasi s
|  |  •  •  • •  • •  Antinkatu 15, Telefooni 507.KuoKaiei osaan i Toimittaa kemiallista pesoa ja tahran

^  ' poistamista kaikenlaisista herrain, naisten
. . . . .  . . , ja  lasten vaatteista, kuin myös silkistä,

niinkuin: Hapanleipää, Maustettua ja  maustam atonta ruokaleipää ia S sametista, pitseistä, vilteistä, pöytäliinoista
. . ly .  m.

leipomon erityt stuotteita: Herkku- ja  kate-, ruoka- ja  näkkileipää. | ___________  Mimmi Talen.
Kaikki tuoretta, mureata ja  hyvänmakuista.

Nopea suoritus. Hintaluettelo annetaan p id ettäessä . |

M issä ostetaan  siro in  ja  h al
vin  k esäh attu ?

T ie ty sti

Anna Äkerfeldfin
Muotikaupassa.

Yrjönkatu 4. Tel. a i 45.

Huom. !  Puettuja hattuja 3 mar
kasta.

Valmiita tikatulta peitteitä 10 
markasta, puseroita 2 m. 5 pistä. 

Korkeavuorenkatu 36.

Terese Fofysfröm.
H u o m . !  Peitteiden ompelemista 

vastaan otetaan.

S I

J. R. Lukander
Vaskenvalaja,

Ruoholahdenkatu N:o 5.
Tekee tilattaissa kaikenlaatuisia

messinkitöitä seka korjauksia ^Erittä inkin  suositetaan:

alkuperäisiä

Am srikalaisia

halpoja ja hyviä.

tinauksia puhtaalla englannin ti 
nalla.

Ja
Markiî ikangasta

myö
G . F . Stockm ann.

P a m p p u ja  m e s s i n k i  v u o r a 
t u i l la  c y l in t e r e i l l ä  veden var
jelemista varten ruosteelta, ja  myös

Laivapumppuja
yksi- j'a kaksi cylinterisiä

sekä

Diafragma-imupumppuja.
Suurin valikoima kaikenlaisia
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Juhlain keskipaikoilla tuli Jeesus temppeliin ja  rupesi 
opettamaan kansalle, että heidän jumalanpalveluksensa oli 
erehdystä, että Jumalaa ei ole temppelissä eikä uhrilla pal
veleminen, vaan hengessä ja  teolla.

Kaikki kuuntelivat häntä ja  ihmettelivät, että tuo op
pimaton mies, tuntee kaiken viisauden. Mutta Jeesus kuul
tuaan, että kaikki hänen viisauttansa ihmettelevät, sanoi 
heille:

E i minun oppini ole minun, vaan sen, joka on minut 
lähettänyt. Jos joku  tahtoo täyttää sen hengen tahtoa, joka 
on meidät elämään lähettänyt, hän on tietävä, etten ole minä 
tätä keksinyt, vaan että tämä oppi on jumalalta. Sillä joka 
omasta päästään on jotain keksinyt, hän hakee sitä, mikä 
on hänen mielensä mukaista, mutta joka hakee sitä, mikä 
on mielenmukaista sille, joka on hänet lähettänyt, hän on 
oikeassa eikä hänessä väärää ole.

Teidän Mooseksenlakinne ei ole Isän lakia, ja  siitä tu
lee, että ne, jotka seuraavat M ooseksen lakia, eivät täytä 
Isän lakia, van harjoittavat pahuutta ja  valhetta. Minä 
opetan teille ainoastaan Isän tahdon täyttämistä, ja  siksi 
minun opissani ei voi olla ristiriitaisantta. Mutta teidän 
kirjoitettu Mooseksenlakinne on täynnänsä ristiriitaisuuksia. 
Älkää arvostelko ulkonäön mukaan, vaan arvostelkaa hen
gen mukaa.

Ja useat sanoivat: äsken mainittiin tuota miestä vää
räksi profeetaksi, mutta tuossa kän kumoo lakia eikä ku
kaan mitään hänelle vastaa. Ehkäpä hän todella onkin oi
kea; ehkä ovat jo  johtajatkin hyväksyneet hänet. On ai
noastaan yksi seikka epäiltävä: sanottu on, että kun Ju
malan lähettiläs tulee, niin ei kukaan ole tietävä, mistä hän 
on; mutta mehän tiedämme mistä tämä on syntyisin ja  tun
nemme koko hänen sukunsa.

Kansa ei vieläkään ymmärtänyt hänen oppiaan, vaan 
yhä vaati todistuksia.

Silloin sanoi Jeesus heille: tunnette minut ja  tiedätte 
mistä minä olen lihan puolesta syntysin, mutta ette tiedä
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mistä minä hengen puolesta syntyisin olen. Sitä juuri, mistä 
minä olen hengen puolesta kotosin, ette tiedäkään, ja  kui
tenkin se vaan on tärkeätä tietää. Jos olisin sanonut itseäni 
Kristukseksi, niin olisitte uskoneet minua, ihmistä, vaan ette 
silloin olisi uskoneet Isää, joka on minussa ja  teissä. Mutta 
Isää on yksistään on uskominen.

Olen täällä teidän joukossanne jonkun ajan elämäs
täni, osoitan teille tietä siihen elämän lähteeseen, josta olen 
tullut. Mutta te vaaditte minulta todistuksia ja  tahdotte 
saada minut tuomituksi. Ellette tätä tietä tunne, niin pois
tuttuani ette sitä enää mitenkään löydä. E i minua pidä tuo
mita vaan minua pitää seurata. Joka tekee sitä, mitä olen 
sanonut, hän tietää puhunko minä totta vai en. Jolle li
hallinen elämä ei ole muuttunut hengen ravinnoksi, — joka 
ei janoisen tavalla hae elämää, hän ei voi minua ymmär
tää. Mutta joka totuutta janoo, hän tulkoon minun luok
seni ja  juokoon. Ja joka uskoo minun oppiini, hän saa 
ikuisen elämän. Hän saa hengen elämän.

Ja useat uskoivat hänen oppiinsa ja  sanoivat': se mitä 
hän puhuu on totuus ja  on jumalalta. Toiset taas eivät 
ymmärtäneet häntä ja  yhä hakivat ennustuksista todistuksia 
siihen, että hän oli jumalan lähettämä. Ja monet väitteli
vät hänen kanssaan voimatta kuitenkaan voittaa häntä. 
Oppineet oikeauskoiset lähettivät apulaisensa väittelemään 
hänen kanssansa. Mutta nämä palasivat ylimmäisten pap
pien luo eivätkä sanoneet voivansa hänelle mitään.

Papit sanoivat: miksi ette ole saaneet käntä kiinni 
vääräoppisuudesta?

He vastasivat: ei ole koskaan yksikään ihminen niin 
puhunut kuin hän.

Silloin sanoivat oikeauskoiset: ei se mitään merkitse, 
ettei häntä saa voitetuksi ja  että kansa hänen oppiinsa us
koo. Emmehän me usko, eikä usko yksikään johtajista. 
Mitä taas kansaan tulee, niin se on kirottu, se on aina en
nenkin ollut tyhmä ja  oppimaton, ja  jokaista uskonut.

Säkkikangasta & 

Kanavaa
ikkuna- ja  oviverhoiksi myö

G . F . S tockm ann.

Vesijohtotarpeita
Ilm a isia  neuvoja pumppujen 

Valmassa j. n. e. ja neuvoja niiden 
ylöspanemisessa. V a lm iita  jo h 
toja  asetetaan yhteen lähetettyjen 
mittojen mukaan.

Rob. Huber.
Helsinki, Mikonkatu 15,

Tampere, Kauppiask. 11, 
W iipuri, Torkkelink. 2.
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Keskinäinen Henkivakuutiisyhtiö
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Henkivakuutuksia. Elinkorkoja, Myö- 
täjäisvakuutuksia, Jälkeenelokor-
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Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 
alennusta.

Irtonumero s 10 p.

Asiamiehiä otetaan kaikissa paikoissa, joissa 
vielä ole edustetut.

Chikago,
ovat maailman suurimmat polkupyörätehtaat. Jo vuosi
kausia sitten ovat »Crescent “-pyörät maailman enin käy- 
tettyjä"polkupyöriä. Ei mikään tehdas voi sellaista me
nekkiä*. osottaa kuin mitä „Crescent“ nauttii. Tämä 
myötään ja  varmasti nouseva luottamus „Crescent“-pyö- 
rään on saavutettu ainoastaan sen suuren ja  täydellisen 
tunnustuksen kautta, jonka jokainen „Crescent“-pyörän 
käyttäjä on antanut koneestaan. „Crescent’in“ vahvana 
puolena on nyt niinkuin ennen: 1) erittäin yksinkertainen 
rakenne, 2) koettu, paraslaatuinen aines sekä S) yksin
kertainen, säilyvä ulkomuoto.

„Crescent“ on lujin maantiepyörä, —  ei mikään ko- 
rukapine, vaan välttämätön tarvekalu.

Pääoara$to Suomea varten

Aktiebolaget Crescent Osakeyhtiö.
Sähköosote: Crescent. T>elslnKU €. Csplanaadik. 2 (kauppatorin laidassa)* Telef 32 93.

Ita lia ssa

Suomen Sahanomistajain Palovakuutusyhtiö
Helsingissä, konttori Unioninkatu n:o 
23, avoinna 10—y34.

Valokuvaus Atelieri.
A x e l Strandberg K  Esplanaatinkatu 

4  Helsinki. Filiaali Linnakatu 3  Turku. 
Vastaan ottaa kaikenlaisia valokuvaus 
tö itä  sekä atelierissa että sen ulkopuo
lella. Palkinnon saanut Pariisin maa
ilm an näyttelyssä 1900.

Rauhanarmeija.
n.

Asevelvollisuutemme tarkoituk
sena on levittää taistelu sotia vas
taan kaikkialle.

Monet ovat tiet ja  keinot tähän. 
Valitse niistä muutamia.

Levitä ympäristössäsi inhoa so
tia vastaan, ja  kasvata ennen kaik
kea lapsesi kammoamaan niitä.

Kun pidät pienokaistasi sylissäsi, 
ajattele silloin, että sinusta on pal
jon riippuva tuleeko tästä lapsesta 
ihmiskunnalle ilo ja  kaunistus, taik
ka yksi niitä sortajia, joidenka jä l
kiä veri ja  kyyneleet peittävät.

Kerro lähimmäilsillesi sotien kau
histuksista, ja  niiden ikeestä rau- 
hanaikanakin. Selitä heille sotilas- 
ammatin oikea laatu.

Kerro kuinka sodat päästävät 
valloilleen ihmisten petomaiset vais
tot. Kerro heille miten kristityt 
sotajoukot menettelevät Kiinassa, 
Filipiineillä, Etelä-Afrikassa.

Kerro miten rauhanaikana sota
laitos kahlehtii kaiken todellisen 
kultturin. Selitä länimmäisillesi kir
kon valitettava suhde tähän laitok
seen. Älä anna minkään estää it
seäsi levittämästä ranhan evanke
liumia, jonka ääni on kerran oleva 
kyllin voimakas pakottamaan ihmi
siä sitä kuulemaan.

Hanki itsellesi kaikki mahdolliset 
tiedot rauhanpyrinnöistä, ja  toi
mi ranhankiijastojen perustamiseksi 
kaikkialle.

Uhraa tälle aatteelle osasi, uhraa 
se kymmenen kertaa suurempana 
kuin muutoin.

Kohota aina sinäkin äänesi niitä 
ilkitöitä vastaan, joidenkaavulla ih
miskuntaa sorretaan.

Tee tämä, ja  tee sitäkin enem
män.

Tehkää kaikki parhaanne vastus- 
taaksenne sotia; ja  jo s  sodan liekki 
kamminkin syttyy, tehkää parhaan
ne sen tnkehdnttamiseksi, ennen
kuin se on kaiken hävittänyt.

Jean Boldt.

tapahtnneitten kansan-levottomnuk- 
sien johdosta on sisäasiainministeri 
Giolitti pitänyt huomattavan puheen. 
Hän lausui m. m.: Maalaistyöväes
tön levottomuus on uutta Italiassa, 
vaikka ei suinkaan muissa maissa. 
Se on huolestuttava asia, mutta ku
kaan ei voi sitä estää. Hallitns ei 
ole ennen tehnyt mitään useissa 
maakunnissa vallitsevan työväestön 
kurjan tilan helpottamiseksi, vaan 
päinvastoin koettanut vastustaa maa- 
laisväestön vaatimuksia, estämällä 
heidän säännöllisesti yhdistymistään. 
Palkat ovat tähän asti nseissa seu
duissa yhä alenneet. Levottomnns 
on tullut todellakin pelottavaksi. 
Se olisi muodostunut suorastaan val
tiolliseksi, jos hallitns olisi avoimesti 
asettunut työväkeä vastaan. Niitten 
toiveet, jotka tahtovat pitää palkkoja 
alhaalla, eivät ole sopusoinnussa val
tiollisen suunnan kanssa. Älköön ke
tään kiellettäkö esittämästä vaati
muksiaan. Hallituksen pitää olla puo
lueeton. —  Yhdistymis- ja  työ- 
vapaus tulee laillisesti turvata. 
Tämän jälkeen mainitsi pnhuja, 
että viranomaiset nyt ovat koit
taneet välttää kaikkia pakkokei
noja ja  yleensä vakuuttaa työväes
töä siitä, että hallitus ei ole heille 
vihamielinen. Hän oli iloinen voides
saan mainita, että työväestökin on 
toiminnallaan osottanut, kuinka Ita
lian kansa on vapauden nauttimi
seen kypsynnyttä. Jos hallitns olisi 
tahtonut vastustaa liikettä, ei se 
olisi voinut tehdä mnuta kuin vas
tustaa työväestön yhdistymistä ja  
estää heidän kokouksiaan. Mutta 
nämä toimeenpiteet olisivat taotta
neet ikäviä seurauksia. Italian mai
nekin olisi ulkomaiden silmissä sen 
johdosta paljon kärsinyt. Mainit
tuaan niistä ehdotuksista, mitä hal
litus on tehnyt, sanoi puhuja, että 
vielä on ryhdyttävä toimiin työvä
en valtiolliseksi kasvatukseksi ja  ve- 
rotnsjäijestelmän muuttamiseksi. Jos 
tahdottaisi toimia työväen liittoja 
vastaan, tulisi se tapahtumaan aino
astaan asetusten mukaisen vapau
den rajoittamisen kantta. Sentäh- 
den on hallitns menetellyt suoranai
sesti ja  asetusten mukaan. Tarvit
taisi pitkä jakso hyödyllisiä toimen
piteitä, jos tahdottaisi toijua tämän 
surullisen ajan huonot seuraukset, 
—  ajan, joka oli vähällä järkyttää 
perustuslaillista vapautta.

Kansalle tulee osottaa, että jo 
kainen edistysaskel ja  jokainen va
pauteen pyrkimys on valtakunnas
samme mahdollinen. Todellisen lu
jan hallituksen täytyy toimia sopu
soinnussa kansan tahdon kanssa. 
Vuoden 1900 vaalit antavat konser

vatiiveille katkeran opetuksen ja  
vakuuttavat siitä tosiasiasta, että 
kansan edistystä ei voida väkival
lalla estää. Hallitus, joka sitä yrit
tää, toimii sokeasti ja  unohtaa ase- 
tnsmnkaisen velvollisuutensa.

Tämä puhe herätti vasemmistossa 
vilkasta mieltymystä. Oikeisto sitä
vastoin on esiintynyt puhujaa vas
taan.

Vanhuusvakuutus
Ranskassa.

T. k. 18 päivän istunnossa päät
tyi yleiskeskustelu tästä jo  kohta 
10 päivää ahkerasti pohditusta ky
symyksestä. 486:11a äänellä 75:tä 
vastaan päätti kamari ottaa asetuk
sen yksityiskohdat mietittäviksi. Pa
kollinen vanhuus- ja  työkyvyttö
myys-vakuutus on siis periaatteessa 
saannt miltei yksimielisen kanna
tuksen.

Kuin nyt näin on suoriuduttu 
pääasiasta, tulee yksityiskohtain 
vuoro. Miten kauan näitten pohti
minen kestänee, on vaikea varmuu
della sanoa; mutta koska kaikki 
puolueet ovat yksimieliset siitä, että 
asetus on tämän vuoden kuluessa 
julaistava, niin on luultavaa, ettei 
se tule yli kesä-istnntokauden kes
tämään. Nykyinen, v. 1898 valittu 
edustajakunta tahtoo näet antaa 
työväestölle tämän lahjan, jonka se 
luonnollisesti toivoo ensitulevissa 
vaaleissa olevan sen tuoreessa muis
tissa. Kaikki pnolneet ovat sitä 
mieltä, että tasavallan on vihdoikin 
31 vuotisen olemassaolonsa jälkeen 
tekeminen jotain suuren joukonkin 
hyväksi. Mutta kaikki huomaavat 
myös, ettei maksajankaan kuor
maa enää ole hyvä lisätä. Toi
selta puolen tahdotaan varattomille 
antaa hyvä rahalahja, mutta toi
selta puolen taas on huomattava, 
että rahat ovat otettavat niistä tas
kuista, missä niitä on. Näitä tas
kuja on siis kaikissa tapauksissa 
avattava ja  luultavasti mnsaanpuo- 
leisestikin.

Neiti Emily Hebhouse
jonka kertomuksista havainnoistaan 
Etelä-Afrikan leireissä julkaisemme 
otteita, on Leonard Hobhonsen, 
„ Manchester Guardianin" johtajan 
sisar ja  40 vuoden ikäinen. Lord 
Milner oli antanut hänelle luvan 
käydä Kapinaan ja  Oranjevaltion

A. Kyrklund.
Helsinki

Aleksanterinkatu 44. f|

Suosittaa:

Kotom aista kankaita*summissa 
ja  vähittäin. 

Huonekalukankaita. 
Verhostimia.
Korko-om peluksia (broderier). 
Pitsiä.

Munia.
Sekä tuoreita että ruoka- 

munia on saatavina mahdol

lisimman halpoin hintoihin 

joka päivä myymälässämme 

Unioninkatu 26. Tel. 36 52.

Munanvienti osake-yhtiö.

Kaikenlaisia ompeluaineksia.

0 .  §tenberg %  Co.
Villa- ja  trikootavarakauppa.

P . Esplanaatinkatu 37. Tel. 17 27.

M aalaustöitä.
Kaikkia mitä ammattiin kuuluu tekee Helsingissä, Korkeavuorenk. 

17. Telet. 24 03. Teuvo K osk elo .

l E r i k
i f S l  m r i s f r f i y r T i n  vat°kuvausatetieeri Fabianinkatu nro 27.

leireissä. Tällä kiertomatkallaan 
hän on suorittanut jättiläistyön. Hän 
on hoitanut sairaita vaimoja, vaa
tettanut puolialastomat lapset, hank
kinut pikku potilaille maitoa ja  lääk
keitä; häntä on kiittäminen siitä, 
että juomavesi Bloemfonteinin lei
rissä, missä se ennen oli aivan kel
votonta, nyt on parannettu, sanoo 
„Voss. Ztrgin" kirjenvaihtaja Lon
toossa. Yksinään, ilman apua hän 
on nuoremmille bunrivaimoUe opet
tanut sairashoitoa, ja  koko tällä ih
misystävällisellä toiminnallaan an
sainnut mitä suurinta arvoa ja  kun
nioitusta. Ja hänen toimintansa 
esti ja  keskeytti lordi Kitchener, 
joka ej antannnt hänelle lupaa läh
teä Kroonstadtiin.

Mitä on sota.
Kristinusko ristiinnaulittuna —  hel

vetti päässyt valloilleen.
(W. T. Stead).

Tiedonannot, jotka hiljakkoin jul
kaistiin Timesissä ja  vestminster Ga- 
zettessä todistavat yhä enemmän sen 
kammottavan kuvan todeksi, jonka 
Dillon ennen on levitellyt Kiinasta. 
Ne raakuudet, joita on harjoitettu 
naisia ja  pieniä lapsia kohtaan, hie
nosti sivistyneiden kiinalaisten nais
ten itsemurhat pahimpain loukkaus
ten välttämiseksi ja  kaikennäköisiä 
hävyttömyyksiä, jotka estelemättä 
tapahtuvat ja  jotka, kumma kyllä, 
eivät näytä aiheuttaneen vastalausetta 
edes lähetyssaamaaj ain puolelta, kaik
ki tämä muodostaa mitä synkimmän 
luvan sivistyksen historiassa.

Liiankin hyvin ovat Enropan sota
joukot totelleet Saksan keisarin ke
hoituksia. Attila hunneineen olisi 
oikein kotiintunut kaiken tämän mur
haamisen ja  työväyksen keskellä, jota 
ristin lipun johdolla on harjoitetta.

Väitetään tietysti tähän, että sota 
on sotaa ja  se onkin totta.

Toivokaamme nyt, että sanomaleh- 
dentoimittajamme ja  pappimme huu
taessaan ensi kerran sotaa, näkevät 
silmäinsä edessä elävän kuvan siitä, 
mitä sota tosiaankin on. Suurta edistystä 
olisi, elleivät valtiomiehet jasanom a- 
lehtimiehet koskaan puhuisi .sodan 
julistuksesta", vaan sanoisivat että 
helvetti päästetään valloilleen. Jos 
tämä lanse tulisi yleiseksi koko maa
ilmassa, voisi otaksua, että ain «.km 
jotkut levottomista hengellisistämme 
kävisivät hiukan arvelevaisemmiksi.

Juhla Zolan kunniaksi
pädettiin viime viikon maanantaina 
Parisissa hänen »työ" nimisen romaa
ninsa ämestymisen johdosta. Juhlan 
oävat panneet toimeen »Fourierin 
Oppilaat" sekä osa työväenseuroja. 
Rouva Zola oh juhlassa läsnä, mutta 
Zola itse oli vaan lähettänyt kirjeen 
juhlan isännälle John Labusquiörelle.

Kirjeessä lausuu suuri kirjailija 
muun muassa seuraavan.

Minä en ole teidän seurassanne 
sillä minun mielestäni ou vaatimatto
mampaa ja  johdonmukaisempaa, ettei 
kirjailija saavu sinne. Minä en mi
tään merkitse, eikä edes minun te
okseni. Te juhlitte kurmioittaaksenne 
harrastusta suurempaan oikeuteen, 
kurmioittaaksenne hyvää taistelua ih
miskunnan onnen ja  rauhan puolesta. 
Ja minä olen seurassanne —  eikö 
ole kyllaksi, että minun ajatukseni 
ovat teidän?

Meissä asuu suuria toiveita, tule
vaisuus on unelmien maa. Mutta 
täuään tiedämme varman tosiasian, 
joka viittaa eteenpäin —  sen, että 
tuleva yhteiskunta perustuu työn 
uudesta järjestämiseen ja  että yhteis
kunnan antimien oikeudenmukainen 
jako saattaa koitua ainoastaan tästä 
uudesti järjestämisestä. Fourier on 
ollut tämän totuuden nerokas tienrai
vaaja. Minä olen ainoastaan toista
nut sen, vähän merkitsee tie, matkan 
päässä on tulevaisuuden rauhan valtio.

Nykyaikana, näinä tuskan ja  levot
tomuuden päivinä ovat syntyvät ja  
toimivat työväenseurat tulevan yh
teiskunnan siemen. Tuote ja  tava
rain valmistusyhdistyksillä lähenemme 
päivä päivältä sitä veljeyden kansaa, 
josta vielä pilkkaa tehdään.

Naurakaat —  kehitys etenee ete
nemistään, yhdenvertaisuus ei ole ai
noastaan muutamien uljaiden ja  kun
nollisten ihmisten toive ja  harrastus, 
se on luonnon voima, samaten kuin 
adraktiooni. Se kasvaa kasvamis
taan ja  kokoo viimein koko ihmis
kunnan yhdeksi ainoaksi perheeksi.

Teräsrengas.
Kuka tarkastaa teräsrengasta? 

kysyy Arthur Brisbaue eräässä 
pääkirjoituksessa „New-York Jour- 
nal’issa“ . Olisi luonnollista, että 
ne miehet, jotka antoivat aatteen 
ja  miljoonansa tämän äärettö
män liikkeen perustamiseen, myös
kin olisivat ne, jotka sitä tarkas
taisivat. Toisin sanoen, pitäisi vas
taukseksi kysymykselle saada, että 
Rockefeller, Morgan ja  muut, joiden
ka rahavaralliset harrastukset yhteys- 
tössä ovat suurimmat, olisivat myös 
sen tarkastajat. Mutta niin ei ole 
asian laita sanoo Brisbane. E i 
Morgan, ei Rockefeller eikä kukaan 
muukaan yhtiön jäsen pidä sen koh
taloa käsissään. Se joka tarkastaa 
teräs-rengasta sanoo hän, on ole
va mies, jonka kerran tulee joh
taa niitä kahta sataa tuhatta 
ihmistä, jotka työskenlelevät te- 
räksenvalmistamisessa. Suuret fi- 
nansimiehet ovat tyytyväisiä siitä, 
että ovat saaneet kootuksi markki
noiden kaikki munat yhteen koriin, 
ja  iloinneet siitä, että kaikki teolli
suuden harjoittajat, jotka ovat riip
puvaiset terästuotteista, ovat pa- 
koitetut hyväksymään heidän eh
tonsa. Mntta he erehtyivät. He 
ovat sijoittaneet yksitoista sataa 
miljoonaa dollaria yhteen ainoaan 
työalaan. —  Heidän renkaansa voi 
ainoastaan olla olemassa niin kau- 
van kuin tämä suuri työvoima tah
too valmistaa heidän tavaroitaan.

KALEVA, Vakuutus-osakeyhtiö
myöntää H e n k i - ,  E l i n k o r k o - ,  E l o k o -  j o  
J H y o tS jä is -  -v a k u u tu k s ia ,  huokeita vakuu

tusmaksuja vaastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu

tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien 

jälkeen.

Johtokunta.
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He ovat yhdistäneet kaikki teräs-1 
tehtaat yhdeksi yhtiöksi samalla 
ovat he koonnet kaikki terästyön- 
tekiät myös yhdeksi yhdistyksesi.

Senlaista miestä, joka kykenee 
kaikkien näiden työmiesten johta
jaksi ei vielä ole noussut, sanoo lehti, 
mutta hän on vielä tuleva. „Kun 
tämä mies tulee, silloin me saamme 
nähdä, emme ennen, kuka pitää te
räs-renkaan kohtaloa käsissään."

Kun sata tehdasta valmisti teräs- 
tavaroita, ei yksi lakko vielä mer
kinnyt mitään, 99 oli täydessä 
työssä. Nyt on Rockefeller pakoit- 
tanut kaikki terästyömiehet yh
deksi ainoaksi yhdistykseksi; ja  
mitä hän vastaisi, jos johtaja senlai
nen, jolla  olisi voimaa ja  mahtia, 
tulisi kerran hänen luokseen ja  sa
noisi: „Minä edustan kaikkia näitä 
miehiä; ja  minä oikeastaan olen se, 
joka johdan teräs-rengasta.

Tämän johdosta lausun eräs kon
servatiivinen lehti:

Niinkuin tunnettu uhkasi lakko 
eräästä terästehdasta Me Keespor- 
tissa noin pari viikkoa sitten, ja  jo  
silloin mainittiin, - että yleinen työ- 
lakko niiden 200,000 teräs-renkaan 
työssä olevien työmiesten keskuu
dessa ei ollenkaan olisi mahdoton. 
Työmiesten vaatimukset täytettiin 
ja  asia suoriutui ilman minkäänlai
sia vaikeuksia. Mutta täytyy myön
tää, että kiijoittaja New-York 
Journalissa on oikeassa kun hän 
väittää, että tämä suuri miesarmeija 
taitavan johtajan avulla on tuleva 
voimaksi, jota mahtavat teräsylimyk- 
set eivät saata olla huomaamatta.

Vangittujen Öuurinaisfen 
elanjasta.

»Daily &Tews“ julkaisi t. k. 19 
p:nä pitempiä otteita eräästä kerto
muksesta Lontoossa toimivalle »Apu- 
komitealle Etelä-Afrikan naisia ja  
lapsia varten". Kertomuksessa neiti 
Emily Hobhouse, joka mainitun ko
mitean toimesta on matkustanut 
Etelä-Afrikassa, asiallisesti ja  vai
kuttavasti kuvaa vankileireissä säi
lytettyjen naisten ja  lasten kärsi
myksiä. Neiti Hobhouse alotti kier
tomatkansa tammikuun lopulla Blo- 
emfonteinissa, kävi sitten Norvals 
Pontin, Alival Northin, Sprmgfon- 
teinin, Kimberleyn ja  Mafekmgm 
leireissä sekä palasi Bloemfonteiniin 
huhtikuun lopulla aikoen lähteä 
Kroonstadiin. Mutta kun sitä ei 
sallittu, palasi hän Englantiin. Hä
nen kertomuksensa on kirjeitten 
muodossa. Lamaamme siitä seuraa- 
via kohtia:

»Kodistaan karkoitettujen leiri 
Bloemfonteinissa on hyvästi 2 engl. 
peninkulman päässä kaupungista, 
erään kummunj eteläisellä rinteellä, 
alastomalla kentällä, missä ei ole 
puun, ei varjon jälkeäkään. Oli 
polttavan kuuman iltapäivän neljäs 
tunti, kun saavuin leiriin. En osaa 
sanoa, mitä tunsin, enkä siksi sitä 
koetakkaan. Tässä yhdessä aino
assa leirissä oli 2,000 henkeä, niistä 
joitakuita miehiä ja  yli 900 lasta. 
Sitä kuumuutta telttojen ulkopuo
lella ja  tukahuttavaa ilmaa itse tel
tassa! Istuimme rouva B:n teltassä 
hänen kokoonkäärityllä khakikar- 
vaisella peitteellään. Aurinko poltti 
kuumasti teltan katon läpi, ja  isoja, 
mustia kärpäsiä istui joka paikassa. 
Ei ollut pöytää, ei tuolia, ei tilaa
kaan semmoisille. Tässä mitättö

män pienessä teltassa asuu rouva 
B. viiden lapsensa (joista jo  3 on 
isoa) ja  pienan kafferilaisen piika- 
tyttösen kera. Monessa teltassa on 
enemmänkin asukkaita. Sadeöinä 
virtaa vesi teltan sivuja pitkin ja  
ovesta sisään kastellen peitteen, 
jolla he makaavat paljaalla maalla. . .

Rouva B. on urhokas ja  levolli
nen. Hänellä on kuusi lasta (kah
den ja  15 vuoden välillä) eikä hän 
tiedä yhdenkään olinpaikkaa. Hän 
erotettiin heistä ilman muuta. Mies 
on jossakin Bloemfonteinissa van
kina. Vaimo odottaa synnytyshet- 
keään noin kolmen viikon päästä. 
Ja kuitenkin täytyy hänen maata 
paljaalla maalla ruumiinsa araksi 
ja  kankeaksi, eikä hänellä kahteen 
kuukauteen ole ollut muuta istuinta 
kuin kokoonkääritty peite. Kaikki 
lapsenrievut ovat häneltä kadonneet. 
Tämä on vain aivan tavallinen ta
paus satojen samallaisten joukossa...

Minä kutsun suurenmoiseksi jul
muudeksi tätä leirijärjestelmää. Se 
ei voi koskaan haihtua näiden ih
misten mielestä. Pahimmin se ra
sittaa lapsia. He kuihtuvat tässä 
kauheassa kuumuudessa ja  riittämät
tömässä ruokinnassa. Tuhansien on 
mahdoton sietää näitä oloja heitä, 
uhkaa varma kuolema.

Tänään (maalisk. 13 p:nä) olen 
viettänyt koko päivän Kimberleyn 
leirissä. Alaltaan se on pienin, 
minkä olen nähnyt. Teltat ovat 
liika lähellä toisiaan, ja  koko leiriä 
ympäröi 8 jalkaa korkea teräslanka- 
aita, joka on maksanut 500 puntaa. 
Vartiostoja on leirin uiko- ja  sisä
puolella. Ei yhtään sairaanhoita
jatarta; teltat ylen täynnä väkeä; 
hinkuyskä yleinen; leiri likainen 
ja  haiseva; polttopuuta ei juuri ni
meksikään; yksi sotilaslääkäri, joka 
ei paljoa ymmärrä lastentaudeista.

Eräänkomendantin vaimo on täällä 
6 lapsensa kera. Eräs kenraali 
joukkoineen saapui hänen asunnol
leen ja  ajoi hänet pois. Kun eng
lantilaiset tulivat, oli hänen nuorin 
lapsensa vasta 17 päivän vanha, 
hän itse hyvin heikko. Hän ei itse 
saattanut antaa ruokaa lapselleen, 
vaan ruokkii sitä niinkuin muitakin 
aasin maidolla. Hän ilmoitti tämän 
kenraalille joka salli hänen viedä 
aasia mukaansa. Niin päästiin Kim- 
berleyhin. Mutta siellä aasi katosi. 
Lapsi sairastui ja  kuihtui. Ystävät 
Kimberleyssä koettivat kaikkea, 
mutta ei mikään auttanut. Tuli sit
ten uusi tarkastaja leiriin. Kään
nyttiin hänen puoleensa, ja  aasi 
saatiin takaisin, mutta liian myö
hään. Lapsi oli niin heikontunut, 
ettei se enään voinut kortautua. . .  
Parin tunnin kuluttua kuoli toinen 
lapsi.

Kaste on paha vieras. Se on 
niin runsasta, että se kostuttaa 
kaikki. Viettäessäni yön Norvals 
Pontin leirissä sain sen kokea. Vaikka 
makasin kaksinkertaisella liinakan- 
gaskatolla varustetussa teltassa, kas
tuivat vaatteeni läpitsensä, ja  näi
den ihmisten täytyy päivä toisensa 
perästä käyttää samoja kosteita vaat
teita. Lääkäri sanoi minulle tänään 
olevansa kokonaan sitä vastaan, 
että sallitaan pienten lasten asua 
teltoissa, ja  odottavansa suurta kuo
levaisuutta ennen kesäkuuta".

Mitä kuolevaisuusnumeroihin näis
sä oloissa tulee, ilmoitetaan, että 
Oranjevaltiossa kuolevaisuussuhde 
oli 250 tuhatta henkeä kohti, Trans
vaalissa 120 ja  Johannesburgin van
kileirissä 435 tuhatta kohti. Eng
lannissa säännöllinen kuolevaisuus- 
suhde on 22 tuhannesta. Tämä kau

hea tilasto, sanoo sen johdosta. 
»Daily News", osottaa Englannin 
kansalle, mitä sen nimessä Etelä- 
Afrikassa tapahtuu. Rhodesin leh
det sanovat, että nämät leirit ovat 
suoja- ja  pakopaikkoja. Se on val
hetta. Siellä elävät naiset ja  lapset 
on saatettu sinne väkivallalla ja  pi
detään siellä väkivaltaisesti. Jingot 
saattavat liikutuksetta lukea tämän 
kauhean luettelon. Mutta Englan
nin kansa ei ole jingoja. Sille on 
niin paljon valheteltu tästä sodasta, 
ettei se tiedä, mitä sen on uskot
tava. Tässä on tosiasioita". »Star" 
huudahtaa, että näiden pienten las
ten veri lankeaa meidän päällemme".

—  Espanjan kuningas Alfonso
täytti toissa maanantaina 15 vuotta 
ja  sai sen johdosta ensimmäisen ker
ran olla saapuvilla härkätaistelussa. 
8 härkää ja  20 hevosta sai taiste
lussa surmansa. Kuningas seurasi 
mielenkiinnolla taistelun kulkua ja  
antoi toreadoreille sen päätyttä kal
lisarvoisia lahjoja.

—  Sultaani hädässä. K o n s t a n 
t in o p o l i ,  kesäk. 24 p. Sulttaanin 
nukkuessa eräässä haaremin asu
mattomassa huoneessa syttyi tuli, 
joka sammutettiin tunnin kuluttua. 
Huolimatta ankarasta tutkinnosta ei 
ole saatu selville syytä tulen irti 
pääsemiseen. Sulttaani on suuressa 
tuskassa. Ottaessaan puheilleen ul
komaiset lähettiläät hän selitti ol
leensa suuressa vaarassa.

2o:nn?n vuosisadan 
valkeat orjat

Osotukseksi siitä millaiseen tilaan 
osa Italian väestöä on vallinneiden 
raskasten verojen kautta joutunut, 
otamme tähän erään Göteborgs Hand.
o. Sjöf. Tidningissä olleen yllämai
nitulla päällekirjoituksella varuste
tun kirjoituksen.

E i missään ole köyhyys suurempi 
ja  yleisempi kuin Italiassa. Kansaa 
painavat raskaat verot ja  sitä vai- 
noo poliisi. Ravinnoksi on heillä lei
vänpala, vähän makaroonia ja  mus
taa kahvia. Jos perheellä on paljon 
lapsia, niin ei sen asema suinkaan 
ole sen kautta parempi.

Tätä epätoivoista asemaa, jossa 
muutamat italialaiset elävät, käyt
tävät jotknt tunnottomat ihmiset 
hyväkseen. He ostavat vanhemmilta 
heidän lapsiaan niin halvalla hin
nalla kuin mahdollista, voidakseen 
siten saada heistä helposti voittoa.

Lontoossa kutsutaan ihmisiä, jot
ka näin harjoittavat kauppaa pie
nillä lapsilla, italialaisella nimellä 
padroneiksi.

Siellä löyttyy myös erityinen 
paikka n. k. Saffion Hill, jossa ta
paa suuren joukon näitä maahan
tuotuja italialaisia poikia.

Hankkiakseen näitä matkustaa 
»padrona" Italiaan. Koska hän on 
henkilö, joka on rikastunut toisten 
kustannuksella, niin matkusta hän 
tietysti, kuten gentlemanni ainakin, 
sihteerinsä eli asioitsiansa seuraa
mana. Saavuttuansa Italiaan asettuu 
hän asumaan jonkun köyhäin asu- 
musryhmän läheisyyteen, josta hän 
sitte lähettää asioitsiansa toimilleen.

Asioitsia tulee johonkuhun köy
hään perheeseen, puhuu perheen 
huonosta toimeentulosta ja  esittää

lopuksi vanhemmille, että nämä an
taisivat yhden tai kaksi lapsistaan 
huostaansa, hän on pitävä huolta 
siitä, että he saavat toimeentulot ja  
kehittyvät johonkin ammattiin. He 
tulevat osakkaiksi erääseen liikkee
seen, jonka hän aikoo perustaa. 
Tämä ystävällinen mies lupaa vielä, 
että lapset saavat vapaan matkan 
Lontooseen sekä ilmaiset vaatteet 
ja  ruuan siihen asti, kunnes liike 
on alotettu.

Tällä aikaa istuu »padrona" ho
tellissaan odottamassa. Kun sitte 
pienokaiset esitetään hänelle, niin 
hän joko hyväksyy tai hylkää ne, 
miten hän itselleen edulliseksi nä
kee. Ne, jotka hän ottaa palveluk
seensa eli »kompanjoneikseen", niin 
hän niitä kutsuu, saavat allekirjoit
taa sopimuksen, jossa he sitoutuvat 
vastedes määrättävästä palkasta pal
velemaan »padronaa" 5 vuotta.

Kun näin on saatu kokoon 20— 
30 nuorta 12— 17 vuoden ikäistä 
poikaa, sullotaan he kaikki rauta- 
tienvaunuun, ja  niin alkaa matka 
Lontoota kohden.

Kun pojat ovat saapuneet perille, 
niin silloin ei enää ole puhettakaan 
mistään »kumppanuudesta". Heitä 
ahdetaan 10—12 samaan makuu
huoneeseen. Joka aamu herätetään 
he k:lo 5 ja  lähetetään erääseen 
kosteeseen kellariin valmistamaan 
vaniljajäätelöä. Kun se on valmista, 
saavat he päivän pitkän kulkea 
pitkin kaupunkia ja  vetäen pieniä 
vankkureja tarjota kaupaksi »ice- 
cream“ ’iään.

»Padronalla", jonka palvelukses
sa on 30 poikaa on 1,500— 1,800 
m:kan viikkotulot. Poikaraukat, 
20:nnen vuosisadan valkeat orjat, 
sitävastoin saavat luvattujen hyvien 
tulojen sijasta ainoastaan 3— 4 mk.

Eräs sanomalehtimies on ollut 
tilaisuudessa näkemään sellaisen 
makuuhuoneen, jossa 14 poikaa ma
kasi. Se olisi ollut kohtuullinen 
kahdelle hengelle. Terveyslauta
kunta ei niissä koskaan käy, —  
sillä »ne ovat niin kovin vasten
mielisiä". Pojat makaavat pitkällä 
pöydällä tai, jos ilma on hyvin läm
min, niillä pienillä vaunuilla, joita 
he päivin vetävät.

Nälistyneinä ja  liiaksi rasitettuina 
kun ovat, tulevat »padronien" pie
net »kumppanit" useimmiten kuih
tuneiksi, hervottomiksi olennoiksi. 
Mutta »padrona" tulee joka tapa
uksessa rikkaaksi. Eräs sellainen 
myi joku aika takaperin kuusi poi
kaa vaunuineen 1,050 markasta.

Italiaiaispoikia ei käytetä yksin
omaan jäätelön kauppaamiseen. Toi
set saavat posetiivia soittaen kul
kea pitkin kaupunkia ja  ansaita 
viikossa 60 mk. —  »padronalleen".

Saijani) tsuotenja.
Ranskalaiset lehdet kertovat seu- 

raavan liikuttavan tapahtuman:
BellevilTen korttelissa Pariisissa- 

asui köyhä leski poikansa kans
sa. Huolimatta sairaudesta ja  
huonoista voimista teki hän tyOtä 
niin hyvin kuin jaksoi ja  heille on
nistuikin ansaita, vaikka niukasti, 
kaikista tärkeimpiin elämän tarpeisiin 
sa. Mutta eräänä päivänä kadotti hän 
näkönsä, ja  sokeana oli hänelle enään 
mahdotonta tehdä työtä. Poika, jonka 
toinen jalka oli rampa, ei voinut 
hänkään suuria aikaansaada. Leskellä 
oli kyllä elossa nuori ja  tervekin poika, 
mutta hän oli sotapalveluksessa eikä

0. J. Dahlberg in
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siis voinut tarjota mitään apua. Rans
kan laki taain säätä, että ne nuoret 
miehet, jotka ovat perheen ainoa 
turva, ovat vapautettavat asevollisuu- 
desta, mutta toinen lain pykälä selit
tää että »perheen huolenpitäjällä" tar
koitetaan Vanhinta poikaa. Jos on 
useampia poikia perheessä, vapaute
taan ainoastaan vanhin. Tässä ta
pauksessa oli kumminkin vanhin poika 
kykenemätön elättämään äitiään, 
mutta niin ovat lainmääräykset.

Molemmat elivät nyt suuressa epä
toivossa, hyljättynä, vaipuneena kat
keraan hätään ja  kurjuteen. Heidän 
ainoa toiveensa oli saada apua nuo
remmalta veljeltä, mutta asevelvolli- 
suusaika oli pitkä, kauhean pitkä: 
kokonaista kaksi vuotta. Voisivatko 
he kestää nälkää ja  kurjuutta niin 
kauvan?

Eräänä iltana, kun äiti valitti hä
täänsä tavallista katkerammin, huu
dahti sairas poika kuvasti: »Tämä 
elämä on sietämätöntä; veljeni täy
tyy tulla jo  kotiin, hän ei saa kau- 
vemmin enään viipyä",

»Mutta mitenkä?" huokasi äiti.
»Rauhoitu vaan, kyllä minä tiedän 

keinon".
Ja siinä samassa raajarikko raukka 

ryömi ikkunan luo ja  heittäytyi alas 
viidennestä kerroksesta. Hänet löy
dettiin kadulta ruhjaottuna möhkä- 
leenä. Mutta hän oli löytänyt kei
non. Kun hän oli poissa, ei ollut 
enään mitään lakipykälää estämässä 
nuoremman pojan palaamista kotiin 
hoitamaan vanhaa äitiään ja  estämään 
häntä kuolemasta nälkään. Hänen 
itsemurhansa ei ollut epätoivon teko 
vaan sankarillinen itsensä uhraaminen.

Jos tämä olisi tapahtunut muinais- 
aikana, sanoo lehti, ja  me olisimme 
siitä historiassa lukenet, niin varmaan 
ihailisimme tätä tapausta suurimpana 
lapsenrakkauden osoitteena. Nyt 
se on tapahtunut silmiemme edessä 
keskellä paatunutta Pariisia. Mutta 
ehk’eivät kumminkaan vielä ole 
kaikki hyveet kuolleet. Sankari, 
tässä kertomuksessa, on köyhä raukka, 
jonka nimeä ei kukaan tuntenut, jota 
ei kukaan enään huomenna muista
nut. Me ihailemme tekoja, jotka 
herättävät suurta melua, mutta jotka 
sisimmässä suuruudessa eivät vedä 
tälle vertoja.

E rä s am er/ikkalainen 

valtiomies.
Tom L . Johnson on nimeltään se 

mies, joka on valittu pormestariksi 
Clevelandissa, Ohio’n suurimmassa 
kaupungissa ja  Markus Hanna’n 
arkki-piispakunnassa. Johnson ei 
kuulu Hanna’n puolueeseen, jolla 
aina on ollut valta Clevelandissa. 
Ja demokraatisella listalla oli hän 
ainoa, joka tuli valituksi. Muuten 
valitsi toisen puolueen suuri ene- 
mistö koko valtuuskunnan. Tänlai- 
nen tekee Ameriikassa miehen yh-

Aleksanterink. 48.
2:n kerros, pääkäytävä.

Erityisliike kaikenlaisilla, käytän
nöllisiä patenteratuilla uutuuksilla. 
Koneellinen tehdas täsmyystöille.

Puhelin 32 92.

dellä lyönnillä kansalliseksi henki
löksi ja  senlaiseksi on tullut mr. 
Johnson. Muuten on hän jo  en
nenkin maassaan ollut tunnettu. 
Hän on ollut kongressin jäsenenä, 
ja  amerikkalaisten olojen mukaan 
on hän rikas mies. Hän omistaa 
noin 40 miljoonaa markkaa, jonka 
omaisuuden hän on koonnut ollen 
Clevelandin raitioteiden tarkastaja
na ja  raitiotiekiskojen valmistajana. 
Kongressin jäsenenä edusti hän täy
dellisesti vapaata kauppaa. Hän kulki 
ympäri työmiestensä keskuudessa ja  
sanoi heille: »Te näätte miten suo- 
jelustulli minua rikastuttaa; mutta 
hyödyttääkö se teitä? Tuottaako se 
teille rikkauksia’ " Kongressissa hän 
myös puhui aivan avonaisesti, että 
väärät yhteiskuntaolot ovat tuotta
neet hänelle omaisuuden, ja  kertoi 
miten teräsrengas maksoi hänelle
125,000 markkaa vuodessa ett’ei 
hän valmistaisi rautatienkiskoja.

Nyt on Tom Johnsson lopettanut 
liikkeensä. Hän on mies parhaassa 
ijässään. »Yhteiskunta on minusta 
tehnyt ryövärin," sanoo hän. Hän 
sanoi sen kongressissa, kirjoitti 
siitä sanomalehtiin ja  esitti lave
asti vaalipuheissaan. Nyt on hän 
valittu Ohio’n suurimmankaupun- 
gin pormestariksi, josta hän lä
himmässä tulevaisuudessa kohoaa 
kuvernööriksi, ja  kuvernööri Ohio’ssa 
on lähempänä presidentin arvoa 
kuin kukaan muu.

Chicagolainen lehti The American 
kirjoittaa miten Tom on alkanut 
toimintansa: »Cleveland on yhtäk
kiä muuttunut suureksi laboratori- 
umiksi, jossa ratkaistaan suuria yh
teiskunnallisia kysymyksiä. Uusi 
pormestari on vetänyt koko maan 
huomion puoleensa sillä pontevuu- 
della, jota hän heti osoitti toimes
saan, viime hetkessä hän esti edel
täjänsä luovuttamasta eräälle rau
tatieyhtiölle suuren osan kaupungin- 
alaa. Hän on määrännyt vaarallis
ten rakennuksien purkamisen, ja  
alottanut tarkastuksen kaupungin- 
veron määräämisessä, siten että 
paino lankeaa sinne, minne se on 
lankeava. Sanat eivät voi kertoa 
sitä intoa* millä tämä erinomainen 
mies on tarttunut työhönsä.

New York Journal on lähettänyt 
inteviewer’in Clevelandin luo. Tälle 
sanoi pormestari:

Minä en ole mikään reformaatto
ri. Minä en pidä siitä sanasta. Se 
muistuttaa minulle kilppikonnamaista 
liikettä, joka on takapäin kulkua. 
Minä tahdon kulkea eteenpäin, minä 
tahdon todellista edistystä ja  refor
mi on huonon paikkaamisen nimi.

On ajanhukkaa puhua turmeluk
sesta politiikassa niinkauan kun me 
emme välitä siitä suuresta voimasta, 
joka hallitsee ja  turmelee yhteis
kunta politiikan. On luonnollista, 
että syntyy turmelusta, yleistä kel
vottomuutta ja  kehnoutta —  siksi

Punainen sulttaani.
P; Tulevaisuuden historioitsijoille on 
oleva vaikeata määrätä lisänimeä Tur
kin sulttaanille, Abdul-Hamidille —  
sanoo ranskalainen runoilia. Pierre 
Quillard, esipuheessa kirjassaan Tur
kin hallitsijasta. Rumentavia nimi
tyksiä on taipeeksi valittavana. Glad- 
stone kutsui häntä »suureksi mur- 
hamieheksi", Anatole France nimit
tää häntä »pelosta hulluksi despoo
tiksi", toiset sanovat häntä »punai
seksi eläimeksi".

Mutta ei mikään näistä nimistä ole 
tarpeeksi tehokas tälle ihmisen näköi
selle pedolle, josta eräs maanpakoon 
tuomittu etevä turkkilainen on ny
kyään sanonut, ett’ei hänen kaltais
taan ole, ei ole ollut, eikä koskaan 
tule olemaan maailmassa. Eivät hä
nelle vedä vertoja assyyrialaiset ryö
värit, jotka kerskailevat perin pohjin 
hävittäneensä kokonaisia kansakuntia 
ja  ihmisten nahoilla peittäneensä val
loitettujen kaupunkien muurit, ei 
Nero, Caligula, Tjingis— Khan, eivät 
katoolilaiset inkvisiitorit, eivätkä kii
nalaiset pyövelit —  ei ketään kama
lampaa ihmismurhaaj aa ole maailma 
nähnyt.

Hän on erään ameriikkalaisen tans- 
sijattaren poika ja  saadaksensa kruu
nun antoi hän sulkea veljensä ikui
seen vankeuteen. Murhahulluudes- 
saan on hänellä yksi ainoa päämaali: 
oman pyhän persoonansa puolusta
minen ja  varjeleminen. Jos hän

otaksuu jonkun yksityisen ihmisen 
tai joukon häntä uhkaavan, hävittää 
hän ne ja  uskoo pelastaneensa elä
mänsä uhraamalla viattomia, joiden 
ainoa rikos oli, että he olivat joutu
neet hänen epäilyksensä alaisiksi.

Siten antoi hän murhata Midhat 
Pascha’n, jonka ansio oli hänen ylen- 
nyksensä sulttaaniksi, eikä saanut 
lepoa ennenkuin eräs hänen uskottu- 
jaan kalvoi ruumiin haudasta, irroitti 
sen vihatun ja  peljätyn pään ja  lä
hetti sen sulttaanin palatsiin laati
kossa merkittynä: »taideteoksia ja  
japanilaista norsunluuta".

Hän antoi murhata joukottain araa- 
bialaisia.

Hän määräsi joukottain murhatta
vaksi druuseja Syriassa. Hän käski 
joukottain murhata lazziemeja, tscher- 
kessejä ja  albaaneja Euroopassa, sil
loin kun hänen ei tarvinnut heitä käyt
tää murhaamaan muita kansakuntia.

Hän antoi murhata ne aivan rau
halliset yezidiet MossuTissa, kreik
kalaiset Kretassa ja  Epiruksessa.

Hän murhautti bulgaarialaiset, 
serbialaiset ja  valaakialaiset Makedo
niassa.

Hän on murhauttanut tuhansittain 
turkkilaisia upottamalla heidät Bos- 
porukseen, kiduttamisella vankiloissa 
ja  maapaossa.

Jo vuodesta 1894, mutta erittäin 
vuosina 1895 ja  1896, järjesti hän 
rauhan aikana metoodillisen armee- 
nialaisten alamaistensa hävittämisen. 
Näinä kahtena mainittuna kauheina 
vuosina antoi hän 300,000 ihmistä 
hirttää, polttaa, ja  musertaa heiltä sel

kärangan, ja  hän jatkaa työtään järjes
telmällisesti levittäen nälänhätää ja  kur
juutta; ja  kohta taas —  jos Euroo
pan pelkurimaisuus sen sallii —  al
kavat joukkomurhat juurineen hävit
tämään viimeiset jäännökset armee- 
nialaisesta kansasta.

Konstantinoopelin murhien jälkeen 
kun aseelliset joukot kulkivat pitkin 
kaupungin ja  esikaupunkien katuja 
murhataksensa kaikki armeenialaiset, 
jotka he kohtasivat, —  kun lakkaa
matta suuret vaunut ihmis-ruumiita 
täynnä vyörivät pitkin katuja, kir
joitti ranskalainen lähettiläs hallituk
selleen (keltainen kirja armenialai
sista, 1897):

»Tulisi liian laveaksi luetella Tei" 
dän ylhäisyydellenne se suunnaton 
määrä todisteita, jotka selvästi osoit
tavat, että sulttaani itse on varusta
nut nämä murhaajat aseilla ja  kii- 
hoittanut heidät hyökkäämään jokai
seen armeenialaiseen, jonka he koh
taavat".

Siten ovat sulttaani Abdul Hamid’ 
in julkiset teot, eivät niinkuin ro- 
maanikirjoittajien mielikuvitus ne 
muodostaa —  vaan sellaisina kuin 
ne ovat merkityt tosiperäisissä, di- 
plomaatisissä kirjoissa. Kauhistuk
sista Bulgaariassa aina joukkomur
hiin Orfassa, missä kolmetuhatta van
husta, naista ja  lasta yht’aikaa poltet
tiin tuomiokirkossa, ovat kaikki hä
nen rikoksensa sovitettu kumoamat
tomilla todisteilla.

Kaikki nämä ilkiteot ovat nyt 
yleensä tunnetut, vaikka eurooppa
lainen diplomatia osoittautuu ystäväl

liseksi sulttaania kohtaan, joka tuhlaa 
kunniamerkkejä ja  vaikka itse suurin 
osa sanomalehdistöäkin pysyy äänet
tömänä.

Teoksessa, tahtoo tekijä näyt
tää miten tämä salaperäinen rikok
sien tekijä elää jokapäiväistä elä
määnsä. E i kukaan toivo elävänsä 
paremmin piilossa kuin sulttaani A b- 
dul-Hamid, mutta tässä me näemme 
hänet kerran päivän valossa henki- 
sine ja  ruumillisine paheineen. Lap
sena hän oli salakavala, vakoilija ja  
antoi ilmi veljensä; prinssinä hän oli 
kivulloinen ja  kokosi ympärilleen noi
tia ja  palveli velhoutta; hän tuli 
oman veljensä murhaajaksi, rupesi 
vihaamaan omia lapsiaan, tuli vaino- 
raivoon ja  oli aina valmiina puolus
tamaan itseään väkivaltaa vastaan; 
hän surmasi varomattoman orjattaren 
vuoteellaan, hän tuli suur hulluksi, 
ja  Eurooppa oli pelkuri kyllä kärsi
mään hänen hävyttömyyksiään; hän 
luulee olevansa kaikkivaltias ja  pel
kää elämänsä puolesta; hän ei nuku 
kuin kaksi yötä samassa huoneessa, 
hän antaa ensin kissojen ja  koirien 
syödä ruuista joita hänen eteensä 
tuodaan ja hän antaa sahata puiden 
oksat puistossaan nähdäksensä pitkät 
käytävät. Siten näyttää Abdul-H a- 
mid joka hetki olevansa kahden in
tohimon orjana: kauhea julmuus ja  
vallan himo sekä kamala pelko.

Luvut.
Aina kun suuri sota puhkeaa, käy 

mahtava rauhan virtaus läpi ihmisten 
mielen. Kaikki sähkösanomat luetaan 
harmilla ja  jännityksellä, ajatellaan 
kauhistuksella taisteluita ja  niitä 
ihmishenkiä, joita niissä menetetään, 
kirjoitetaan »Politikenissä".

Mutta sitä myöden kun sotaa ja t
ketaan, lauhtuu ihmisten osanotto. 
Sähkösanomat sotanäyttämöltä alka
vat tulla ikäviksi, ne luetaan, ilman 
että ne jättävät syvempää vaikutusta. 
Niin on käynyt buuerisodankin. K o
konainen kaupunki murhataan siellä 
kaukana —  se kuuluu päivän järjes
tykseen.

Ja niin tapahtuu, että rautatien- 
vaunussa saa kuulla erään herran 
lukevan sanomalehteä matkatoveril
leen ja  sitten kysyvän:

Montako englantilaista luulet kaa
tuneen tahi haavoittuneen Etelä-Afri
kassa? Noin 20,000.

Toinen vastaa tyynesti:
Kyllähän sen saattoi arvata.
Ja sitten alkavat he muusta puhua.
Siitä ei ole paljon sanottavaa. Sillä 

tuo mainittu luku on niin äärettömän 
suuri, että se ikäänkuin ei mitään 
puhu. 20,000 (tarkasti 19,648) kaa
tunutta, kuka voi sitä mielessään 
kuvailla? 20,000 vertavuotavaa, raa- 
jarikkoista ruumista, 40,000 sammu
nutta silmää, voiko mielikuvitukses
saan loihtia kuvan tästä kaikesta?

Ja ehdottomasti sysäämme sen 
syrjään. Se on kaikki niin luonno
tonta.

Jospa jokin runoilija tahi maalari 
joka olisi rauhanaatteen tahi sota- 
vihan valtaama, kykenisi kuvailemaan 
tätä kuolemankenttää, tätä verimerta, 
jotta  vapauttava virtaus jälleen tun
tuisi kansakuntien mielessä. Sillä 
ainoastaan kansan tahto voi lakkaut
taa sodat.

Koittakaamme kukin ajatella noita 
20,000 kaatunutta. Sanokaamme 
itsellemme 20,000, se on kaksikym- 
mentätuhatta yksilöä. J  a meidän 
tulee ajatella kutakin erikseen. Ne 
ovat ihmisiä jotka hengittävät, ajat- 
televat, jotka ovat sidotut toisiin, 
joilla  on paikkansa, tehtävänsä, tule
vaisuuden onnensa ja  jotka seuraavalla 
hetkellä, vasten tahtoansa, ilman 
hyötyä tapetaan, riuhtaistaan irti 
omista oloistaan ja  viskataan suurelle 
teurastuslavalle.

Lukiessamme tulipalosta, missä ih
minen palaa tahi vahingoittuu, kau
histumme. Me saatamme kuvailla 
tämän ihmisen tuskia ja  me tulemme 
ehdottomasti ajatelleeksi, että sama 
onnettomuus voi kohdata meitäkin.

Sota on tuli, joka kuluttaa 20,000 
toisessa sotajoukossa ja  varmaankin 
yhtä monta toisessa. Ja ellemme 
vältä tulta, saattaa se piankin puh
jeta omassa talossamme.



Jf:o 19 U usi f i k a TCesäkuun 29 p. 1190.

Palo- ja Henkivakuutus Osakeyhtiö

7=  SKÄNE E=^.' -
myöntää halvimpiin vakuntusmaksuihin palo- ja  henkivakuutuksia

kautta C. F. Carlander, Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Banta IS . Telefooni N:o 315.

Björkbodan Tehdas Osakeyhtiö
(Kellokosken Tehdas).

Valm istaa: rakennustakeita, kirveitä, meijeriastioita y. m.
Valimo- ja  Nikkelöimislaitos. 

P ä ä k on tto ri: Helsinki, Länsi Banta 18. Tel. 345.

K A N S A I N V Ä L I N E N
T a p a t u r m a v a k u u t u s  O s a k e y h t i ö  W i o n i s s a -

Ainoastaan S m k  IB: 7 5  p :u  vuotuista vakuutusmaksua vastaan m yön
netään, 10,000 'markan vakuutus kestävästä invaliditeetista ja  yhtä suuri ohi
menevästä invaliditeetista sekä 5 markan päivänkorvausvakuutus, varaluokka 0 
kun vakuutus pidetään voimassa 10 vuotta.

Lähempiä tietoja antaa C» F »  C a r la n d e r ,  Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Banta 18. Tel. 345.

kunnes politiikalta otetaan pois yk- 
sityiskapitaalit ja  annetaae kaupun
gin ottaa haltuunsa kaiken sen, 
mikä on yleistä. Tämä on se teh
tävä yhteiskunnan politiikassa, joka 
nykyään peittää kaiken muun.

Työmiehet ovat valinneet John
sonin pormestariksi Clevelaud’issä. 
Ja hänen ainoa valituksensa heitä 
kohtaan on, etteivät he käsitä siksi' 
kyvin sosialismia, että hän antaisi j 
valita itsensä täydellisenä sosialis
tina. Me kapitalistit, me emme 
saata kulkea täällä työväen edellä, 
sanoo Johnson. Työmiehet murta
koot itse tiensä ja  kun kerran tiet- 
tämyyden harso repeää heidän sil
miltään silloin he sen tekevätkin.

Ameriikkalaiset lehdet ajattelevat, 
että sillä suurella huomiolla, jota 
Tom Johnson on saanut osaakseen, 
tulee hän kokonaan kukistamaan 
Bryan’in, vastustajansa finansi po
litiikassa, ja  silloin on demokraati- 
sesa puolueessa odotettavissa mul
listus, niinkuin muutamat sanovat, 
sosialistiseen suuntaan. Myöskin on 
tasavaltaisessa puolueessa ääniä, 
jotka puolustavat valtiokaappausta, 
ehdottavat perustuslakien uudestaan 
muodostamista ja  monarkian perus
tamista.

Ratkaiseva taistelu on syttyvä 
despotismin ja  sosialismin välillä — 
ja  se on jo  tulossa, sanoo eräs hei
dän lehdistään. Ne ovat rengas- 
miehet, jotka yleisen varmuuden 
vuoksi toivovat monarkiaa.

I l Columbia I I
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K e n k ä k a u p p a .
Vladimirinkatu 4. Telf. 24 89 .

Aina hyvin jäljestetty valikoima, 
kotimaisia ja  ulkomaalaisia hyvin 
valmistettuja ja  kauniita jalkineita 
halpoin hintoihin.

Tilauksia ja  korjauksia toimite
taan huolellisesti.

4 Vladimirinkatu 4.

9 » T | L£23.

on edelleen sama erinomainen polkupyörä mikä se 
aina on ollut. Kestävä, yksinkertainen ja nerokas 
rakenteeltaan hieno.

Grand Prix, Paris 1900.
Pääa$ioimi$to Suomea varten

G. F. s tittu iili PoltanTörä Varasto.
Haaraosasto Viipurissa ja asiamiehiä maan useimmissa 

kaupungeissa.

Tr» T tr

Ostakaa ,,Agros“ yhtiön

Jauhoja
(Ruis-, lesty-, nisujauhoja).

Osakeyhtiö Agros.
Helsinki —  Pietari.

Puusepän 9  9  9

ia

*  *  Soroarinliike
i Bulevaardinkatu i.

Uilbo Koivisto.

30 minuutissa
korjataan jalkineet Uno Pelander’in Jalkinetehtaassa,
Fredrikinkatu 85.

Korjattavat jalkineet noudetaan, kun ilmoitetaan siitä 
telefoonilla 27 07.

§uosikaa kotimaista teollisuutta
ja  tehkää ostoksenne Suomalaisen kenkätehtaan kaupassa. 
P oh j. Esplanaatinkatu 37. Telf. 1308.

H u  o m .! Kestävää työtä, hyvin järjestetty valikoima. 
Halvat hinnat.

Kesäleninkikankaiia
f l  ^ 9 9 9  ^ 9  kävelypuvuiksi, leninkeiksi ja  
■ T B I  # 1  hameiksi, suuri valikoima tun-

nettuihin halpoihin hintoi
himme.

Tehtaiden villakangas E. Esplanaatinkatu 4, 
kauppa pihan sisällä.

Coppuunmyynti.
Omistajan kuoleman johdosta ja  liikkeen uudestaan järjestäm i

sen vuoksi loppuun myydään koko varasto osto hintoihin ja  nii
täkin halvemmalla.

Erittäin suositellaan:

Mattoja,
Pöytäliinoja,
Draperiioja,

Pukukankaita, 
Kauluksia ja Kalvos- 

timia,

n

RenkioaltHHiiiiyhtiö
The Mutual Life

Perustettu v. 1843.

Vakuutusyhtiön valinnassa 
ovat seuraavat seikat otet
tavat huomioon:

1. Vankkuus.
2. Edulliset ehdot.
8. Kustannukset.

Mitä vankkuuteen tulee, 
on The Mutual Life maail
man rikkain yhtiö: 

vakuutusrahasto: 1,394,772,695 
ja  voittosumma: 280,424,985

Vakuutusrahaston suuruu
den määrää joka vuosi New- 
York’invakuutus-inspehtoori, 
joka myöskin valvoo kaikkia 
sijoituksia.

„The Mutual Life’in“ va
kuutusehdot ovat mahdolli
simman edulliset, jonka kaut
ta yhtiö on saavuttanut niin 
suurta suosiota, että vuonna 
1900vakuutettiin912,000,000 
markan edestä.

Kustannukset vakuutuk
sissa The Mutual Life’issä 
tulevat halvemmiksi kuin 
muissa yhtiöissä sentähden, 
että

koko voitto

jaetaan vakuuttajille.

Alex. F. Lindberg.
Yliasiamies Helsinki, Alek

santerinkatu 48.

Perssonin
kutomakoneita

Villalankaa
runsaassa valikoimassa.

Kudottuja tavaroita
Mikonkatu 2. Tel. 13 32.

Th. Neovius.

Luujauhoja
oikeata Schafforstia, m erkitty A. K. F 
osittain ja  joukottani, m yy

Wilhelm Kommonen.
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imaisvesitena
Sanitas h

Pumpulifilttejä, Urheilupaitoja, 

Värillisiä paitoja.

Sjalia & Matkaplaideja

1 uliu$ Sjögren,
ItlikORkatu 4 fa Gcntraalipasaassi.

trikoo» ja U illao aatek au p p a

ja

litusjuomia.
Tehdas ja konttori
Capinlahdenkatu 8,

H e ls in k i.

Kylpylaitos!
Kylpylaitoksessa Ratakatu 3,

on saatavina jok a  arkipäivä kaikenlai
sia erinomaisia kylpyjä Erittäin suo
sitellaan pu olik y lpy jä , N auheim er- 
m e r - (hiilihappo-) kylpyjä sekä m ä n ty - 
M pyiä.

T ele f . 12 9 3 .

A »!

Pyrkijä
nuorison rientojen kannattaja

maksaa

ainoastaan 2  m k .  
vuosikerta.

Tilatkaa lehteä, tutustukaa 
nuorison liikkeesen!

Tilaus osoite: »Pyrkijä". 
Laihia.

W  T T  1 •
A s  A l m i n

& \Tär i kauf>{>a
Iso Robertinkatu 4. Telef. 33 85.

Myy halvimpiin hintoihin Tapeteja, Kattokoristeita, Linoleum mat
toja, Vaksikankaita, Akkunaverhoja, Vernissaa, Liina-öljyä, Tärpättiä, 
Sprii- & öljylakkoja, Kuivia ja  öljystävapaita värejä, Siveltimiä & Bronsi- 
värejä sekä kaikkea mitä rikaslajiseen varastoon kuuluu.

Pohjolan Kellokaupassa
Helsinki, Mikonkatu N:o 3.

Myydään ehdottomasti halvimmalla parhaimpia
Schveitziläisiä taskukelloja, komeita seinäregu- 
laattoria, paino- ja  vieterikäynnillä useita eri 

mallia, kellonperiä ja  ripustimia, silmälasia, kulta- ja  
double-sormuksia, rinta- ja  kravattineuloja, rannerenkaita, 
kulta, hopea- ja  uusihopea teoksia; niinkuin hedelmä- 
vaaseja, kahviserviisejä, leipäkoreja, teelasinpitimiä, ser- 
viettirenkaita, lusikoita y. m. y. m.

P O H J O L A N  K E L L O K A U P P A .
(Omistaja M . Träskelin.)

H U  O M .! Kellojen myydään kuukausi ja  viikko- 
maksulla.
S B T  Jäieenmyyjille suurella hinnanalennuksella.

K. Aug. Forsbäck
B a u ta. A VHri Liike

33 Fredrikinkatu 33.

Alituisesti hyvin lajitettu varasto huokeampiin hintoihin: K e i t 
t o a s t i o i t a  &  T a J .o n s k a p in .e ita , H u o n e k a l u j a ,  s i -  
I c j a  4  R e s o o r e j a  p a r a s t a  l a j i a ,  F ä i q f f i ,  V e r n i s 
s a a , ö l j y s i  k a i k k e a  l a j i a  R a k e n n n s t a k o m i a  S e 
m e n t t i ä ,  T i i l i ä  y .  m .

J. W. Nylanderin

Mikonkatu 1, 2:nen ker. Tel. 33 95 .

Hyvinlajlteltu varasto koti- ja ulkomaisia kan
kaita. Tilaukset valmistetaan huollellisesti uusim
man kuosia mukaan.
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valo minulle aukeni ja  minä näin, mitä en ollut ennen 
nähnyt.

Mies käskettiin oikeauskoisten opettajain eteen. Ja 
oli sabattipäivä.

Ja oikeanskoiset kyselivät häneltä, miten hän oli ru
vennut kaikki ymmärtämään oltuaan ensin älytön?

Hän vastasi: en tiedä, sen vaan tiedän, että nyt ym
märrän kaikki tyyni.

He sanoivat: et sinä sitä Jumalan tahdon mukaisesti 
ymmärrä, sillä sen on tehnyt Jeesus sabattina; eikä sitä
paitsi maallikko voikaan ihmisiä valistaa.

Ja he alkoivat kiistellä. Ja kysyivät jälleen valistu
neelta: mitä sinä hänestä ajattelet?

Hän vastasi: pidän profeettana.
Juutalaiset eivät saattaneet uskoa miehen olleen ensin 

älytönnä ja  nyt valistuneen ennenkuin kutsuivat luokseen 
tämän vanhemmat ja  kysyivät heiltä: tämäkö on se teidän 
poikanne, joka on syntymästään saakka ollut älyttömänä? 
Miten on hän nyt valistunut?

Vanhemmat vastasivat: tiedämme hänet pojaksemme 
ja  hänen olleen syntymästään asti älyttömänä. Mutta miten 
hän nyt on valistunut, sitä emme tiedä. Hän on jo  täys
ikäinen, kysykää häneltä itseltänsä.

Toiseen kertaan käskivät oikeauskoiset miehen luok
sensa ja  sanoivat: rukoile sinä meidän oikeata jumalaamme, 
sillä se ihminen, joka on sinut valistanut, on maallikko eikä 
ole Jumalasta; kyllä me asian tiedämme.

Mutta valistunut sanoi: onko se ihminen jumalasta 
vai ei, sitä en tiedä. Tiedän vaan, että ennen en nähnyt, 
mutta nyt näen.

Ja taas kysyivät oikeauskoiset: mitä hän sinulle teki, 
miten hän oikein sinut valisti?

Hän vastasi: johan minä selitin teille, mutta ettepä 
näy uskovan. Jos tahdotte ruveta hänen oppilaiksensa, niin 
kerron teille uudelleen.

Silloin he alkoivat haukkua häntä ja  sanoivat: sinä
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olen, sillä en minä itsestäni tee ja  puhu, niinkuin ihminen, 
vaan puhun ja opetan sitä, mitä Isä on minulle opettanut.

Ja joka on minun lähettänyt, hän on aina minun mu
kanani, eikä Isä jätä minua, sillä minä teen hänen tah
toansa. Joka pysyy minun ymmärryksessäni, —  joka täyt
tää Isän tahtoa, hän on totisesti minnn opettamani. To
tuutta-tunteakseen täytyy tehdä hyvää ihmisille. Joka te
kee ihmisille pahaa, se rakastaa pimeyttä ja  menee pim ey
teen päin; joka hyvää tekee, hän menee valoa kohden. Ja 
sentähden, ymmärtääkseen minun oppini, täytyy tehdä hy
vän töitä. Joka tekee hyvää hän on tunteva totuuden, hän 
on tuleva vapaaksi pahasta ja  kuolemasta. Sillä jokainen, 
joka eksyy, tulee oman eksymyksessä orjaksi.

Mutta niinkuin orja ei aina elä isännän talossa, jota- 
vastoin isännän poika on aina talossa, niin ihminenkin, ek
sytty ään elämässä ja  tultuaan eksymystensä orjaksi, ei elä 
aina, vaan kuolee. Ainoastaan se, joka on totuudessa, jää 
aina elämään. Mutta totuus on oleminen poikana, eikä 
orjana. Jos siis eksytte, niin olette orjia ja  kuolette. Mutta 
jo s  olette totuudessa, niin olette vapaina poikina ja  jäätte 
elämään.

Ja sanotte olevanne Abrahamin pojat ja  tietävänne 
totuuden. Ja te tahdotte tappaa minut, kun ette tunne 
minun oppiani. Ja niinpä siis: minä puhun, mitä olen omalta 
Isältäni ymmärtänyt, ja  te taas tahdotte tehdä mitä olette 
ymmärtäneet omalta isältänne.

He sanoivat: meidän isämme on Abraham.
Jeesus sanoi heille: jos te olisitte Abrahamin pojat, 

niin tekisitte hänen töitänsä. Mutta sen sijaan te tahdotte 
tappaa minut, koska olen puhunut sitä, mitä olen Juma
lalta ymmärtänyt. E i Abraham niin menetellyt. Niinpä 
ette te siis Jnmalata palvele, vaan palvelette omaa isäänne 
—  sitä toista.

He sanoivat hänelle emme me ole äpärinä syntyneet, 
vaan me olemme kaikki saman Isän lapsia, kaikki olemme 
Jumalan omat.
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Koopcraiiivinen CyöDäcn Kauppa
la Ccolli$uu$-O$akevbtiö\

OlladitniriBkatN » .  Pnbelii 369J.
Talm istaa kaikkea räätälinammattiin kuuluvaa työtä huolelli

sesti ja  kohtuullisilla hinnoilla.
H U O M . !  H ikeen tuottama voitto jaetaan vuosittain ostajille.

Tehkää kesätilauksenne hyvissä ajoin. Kesäpukukankaat ovat 
saapuneet. Samoin suuri varasto hattuja. ~ - ~ 1 _~T?

Huom.! Liike muutetaan 1 pistä Huhtikuuta W ladim irink. 13.

Vakuutus-Osakeyhtiö KALEVA.
Yleinen JCansanuakuufus

Ilman lääkärintarkastusta.

Uusi vakuutusmuoto Suomessa
Osallisuus yhtiön voittoon.

Läkki- pelti- ja Kupari- 

sepänliike.
Helsinki. Tehdas Korkeavuoden- 

katu 32.
Telefooni 90.

Holmström & Svensson
m yyvät alituisesta varastostaan: 

l.a  kivihiiliä, valukoksia ja  tako- 
mohiiliä halvimmalla.

Telef. 29 24 —  32 03.

J C e s ä - a j a k s i :
CC

tm
CS

G3

CO
E

Krokettipelejä Riippumattoja Lippukangasta

Lawntennis Puutarhakaluja Pesutelineitä

Urheilukärryjä Puutarhahuonekaiuja Pesumankeleita

Kasviporttöörejä Ameriikk. kiikkuja Primuskeittiöitä

Vedenpuhdistus
koneita Jäätelökoneita Jääkaappeja

CD

Pohjoismainen Taloustarpeiden Kauppa.

Tohtori Lamannm Ravintosuolaextektia
suositellaan vähäverisyyttä, huonoa ruuansulatusta ja  umpitautia sairastoville. 
Tarkempia tietoja on broshyrissa:

L ahm ann ’ in  rav in tosu olava lm istu s.
Joukottain ja  osittain

Osakeyhtiö Axel Pihlgren’illä.

Se
joka tahtoo suo

jella

patsaansa

ei saa juoda kahvia eikä teetä aamulla, 
vaan helposti sulavaa, oikeata, täysin 
hyvää kakaota. Senlaista on

Eahmann in Kavintosuola Kakao
joka on paraiten ravitsevaa ja  enin käy
tetään. Sitä on saatavana joka siirto
maan kaupassa. Ainoa Eal)iuanu’in ka- 
kaOH joukottain myyjä on

Jl. B. Axel Piblgren.

Ie. 2VLutikainen,
Pikku Robertiuk. u .

Kesäpuseroita valkeita ja  väriUisiä, 
sekä kauluksia & kalvostimia, pumpu- 
lisukkia, vöitä etc. Kangaskaupassa 
P . Robertinkatn 13.

A I P S P E I Ö N D H ?
|HB5IN6I$$Ä 

INKÄTUj 
lEFÖONlSOTI

Hjelt & Lindgren
HELSINKI.

Länsi Rantakatu 16.

Tervattuja ja  tervaam attom ia 
köysiä,

Tappuraa, pikiä ja  tervaa, 
B enseliköysiä ja  m äärlinkiä. 

Lippu- ja  purjevaatetta, 
Laivatarpeita kaikellaisia.

Hjelt &  Lindgrenillä.

L  A .  Aspholnrin
Satulaseppä ja verhollijalilke.

Valmistetaan ajo ja  huonekalu
jen  verhousta sekä valmiita töitä 
löytyy varastossa. Matkakapineita 
ynnä muuta.

Ratakatu 14.
Telefooni N :o 27 63.

Peri Timper
Kultaseppä.

Alexanterinkatu N:o 7.

Suurin varasto uuden
aikaisia teoksia. Tilauk
sia skä korjauksia toi
mitetaan.

Vanha kulta ja  hopea 
ostetaan korkeimpiin 
hintoihin.

v o i t a
Useampia lajia halvempiin hintoihin 

V oilca u p p a  P h t.
F o rss trö m , j a  JSumpp.

Etelä Esplanaadink. 16. Puhelin 28 75.

Henrik ekbomln
)

F abianinkatu  28 .

Jo ssa  valmistetaan kaikkia 
ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, Resoori- 
m adrassia j. n. e.

I

‘ KARL SUNDSTRÖM*
* K A IV E R T A J A . .

KAUTSCHUKKI KUMILEIMASIN 1 
T E H D A S .  .

• v  A x * 1
Aleksanterinkatu N:o 50.

peltojen, 
3(ronometerien

ynnä hienompien

präsisiooni 
koneitten

KORJAUS VERSTAA
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin taivasteltuja
Seinä- ja taskukelloja

Kellonperiä y. m.
C . U. B E R G S T R Ö M

Erottaja 19 Skalnaden
Telef. 37 12.

Naisten koru- 
tavarakauppa.

City’n talo
A lek san terin k atu  54 .

Koristekappaleita. samettia, hans
koja, nauhoja, helmityllejä ja  pitsejä, 
kankaita halvimmalla, keväthattuja 
hyvä mallisia ja hienosti koristettuja.

n
Leninki-«  «

« ompeluliike
M ikonkatu  1, 2:nen kerros. 

T e le f. 33 95 .

Osakeyhtiö

fielsingin böyrykipomo.
Ludvikinkatu 5. Telefooni 17 32.

Suosittaa hyvin tunnettuja, Kauppa- ja Teolli- 

suusnäyttelyssä Lyypekissä palkittuja

Ruokaleipiään
niinkuin: Hapanleipää, Maustettua ja  maustamatonta ruokaleipää ja  
leipomon erityistuotteita: Herkku-  ja  kate-, ruoka- ja  näkkileipää. 

Kaikki tuoretta, mureata ja  hyvänmakuista.
Nopea suoritus. Hintaluettelo annetaan pyydettäessä

M issä osteta an  siro in  ja  h al
v in  k esä h a ttu ?

T ie ty s ti

Anna Äkerfeldfin
Muotikaupassa.

Yrjönkatu 4. Tel. ai 45.

H u o m . !  Puettuja hattuja 3 mar
kasta.

Valmiita tikatulta peitteitä 10 
markasta, puseroita 2 m. 5 pistä. 

Korkeavuorenkatu 36.

T e r e s e  F o f y s f r ö m .
H u o m.! Peitteiden ompelemista 

vastaan otetaan.

Huom.!

Hautapatsaita
, otka ovat valmistetut

H ienosta  G raniitista
uskomattoman halpoihin hintoihin 

A. V. Kalenius en luona,
Lapinlahdenkatu 25.

Telef. 34 74.

IP alkittu j a.

Husqvarnan Teräs-Ompelukoneita

„ T r e j a  T r i u n j f " .
Polkupyöriä.

Husqvarnan pääasioimistossa
Cityn talo, Aleksanterinkatu 54.

Telet. 18 47.

Helsingin

Kemiallinen Pesulaitos
Antinkatu 15, Telefooni 507.

Toimittaa kemiallista pesoa ja  tahran 
poistamista kaikenlaisista herrain, naisten 
ja lasten vaatteista, kuin myös silkistä, 
sametista, pitseistä, vilteistä, pöytäliinoista 
y. m.

M inim i T aldn .

J. R. Lukander
Vaskenvalaja,

Ruoholahdenkatu N:o 5.
Tekee tilattaissa kaikenlaatuisia 

messinkitöitä sekä korjauksia ja  
hinauksia puhtaalla englannin ti
nalla.

KylpyJ
lakanoita
vaippoja
vanttuita

( pyyheliinoja 
lämpömittareita

myö
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Ja Jeesus vastasi heille! jos  teidän isänne olisi yhtä 
minun kanssani, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen 
tallat Isästä. En minä ole omasta itsestäni syntynyt. Te 
ette ole minun kanssani saman Isän lapsia, ja  juuri siksi 
ette sanojani käsitäkään, eikä minun elämän-ymmärrykseni 
saa teissä sijaa. Jos minä olen Isästä ja  te olette samasta 
Isästä, niin ette voi tahtoa tappaa minua. Vaan jos  te tah
dotte tappaa minut, niin meillä ei ole samaa isää.

Minä olen hyvän Isästä, Jumalasta, mutta te olette 
pahan isästä, perkeleestä. Te takdotte tehdä isänne, perke
leen intohim oja; hän on aina ollut tappaja ja  valehtelija, 
eikä hänessä ole totuutta. Mitä häu, perkele, puhuneekin, 
niin omaa personaa se aina tarkoittaa, eikä kaikille yhteistä, 
ja  hän on valheen isä. Senvuoksi olette te perkeleen pal
velijat ja  hänen lapsiansa.

Huomaatteko kuinka helppo on teidän eksymystänne 
saattaa päivän valoon. Jos minä eksyn, niin osoittakaa se; 
jo s  taas ei minnssa eksymystä ole, niin miksi ette usko 
minua?

Ja juutalaiset alkoivat haukkua häntä, sanoen hänen 
puheitaan pahan hengen vaikuttamiksi.

Siihen hän sanoi: en minä puhu pahan hengen vai
kuttamana, vaan kunnioitan Isää; mutta te tahdotte tappaa 
minua, ettekä siis ole minun veljiäni, vaan toisen isän lapsia.

En minä itse vakaata olevani oikeassa, vaan totuus 
puhuu minun puolestani. Ja senvuoksi toistaan vieläkin: 
jok a  minun oppini käsittää, hän ei ole kuolemata näkevä.

Ja juutalaiset sanoivat: eikö ollut totta väitteemme, 
että sinä elet samarialainen pahan hengen palveluksessa? 
N yt olet itse osoittanut eksymyksesi. Profeetat ovat kuol
leet, Abraham on kuollut, ja  sinä sanot, että jok a  sinun op
pisi täyttää, ei ole kuolemata näkevä. Abrahamko siis kuoli, 
mutta sinä et knole? Sinä olet kai suurempi Abrahamia, 
mitä?

Juutalaiset näin yhä punnitsivat sitä seikkaa, että Jee
sus o li Galileasta, että oliko hän suuri vai vähäinen pro.
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feetta, ja  unohtivat, mitä hän oli heille puhunut, ettei hän 
itsestänsä ihmisenä mitään opeta, vaan ainoastaan hengestä, 
joka hänessä oli.

Ja Jeesus sanoi: en minä tee itseäni miksikään. Jos 
minä puhuisin itsestäni, siitä, mikä minusta näyttää, niin 
kaikki minun puheeni eivät merkitsisi mitään; matta on 
olemassa kaiken perus, jota  te sanotte jum alaksi; siitäpä 
minä puhunkin. Matta te  ette ole tunteneet ettekä tunne 
todellista jumalaa. Minä tunnen hänet. Enkä voi sanoa, 
etten tuntisi häntä; olisin samallainen valehtelija kuin tekin, 
jo s  kieltäisin tuntevani häntä. Minä tunnen hänet ja  tun
nen hänen tahtonsa ja  täytän sitä. Abraham, teidän isänne, 
näki minnn ymmärrykseni valoa ja  iloitsi siitä.

Juutalaiset sanoivat: sinä olet 30:n ikäinen; kuinka 
olisit siis Abrahamin aikoina elänyt.

Hän sanoi: ennenkuin Abraham olikaan, oli olemassa 
hyvän ymmärrys, se, josta minä puhun teille.

Juutalaiset kävivät käsiksi kiviin, tappaksensa hänet, 
mutta hän meni pois heidän luotansa.

Ja tiellä tapasi Jeesus ihmisen, joka oli syntymästään 
saakka ollut älytönnä.

Opetuslapset kysyivät: kuka on syypäänä siihen, että 
tuo ihminen elää syntymästään saakka älyttömänä? Onko 
hän itse siihen syynä, vai hänen vanhempansako, jotka ei
vät ole häntä opettaneet?

Ja Jeesus vastasi: Siihen ei ole syynä hän eikä hänen 
vanhempansa, mutta Jom alan työ on siinä, että valo talisi 
sinne, missä on pimeys. Jos oppini on olemassa, niin se 
on maailman valkeus.

Ja Jeesus selitti älyttömälle opin siitä, että hän on 
henki- Jumalan poika; ja  ymmärrettyään tämän opin, näki 
älytön valon. Ja ne, jotka olivat häntä ennestään tunte
neet, eivät nyt tunteneet häntä samaksi. K yllä hän saman 
näköinen oli, matta oli tullut ihan toiseksi ihmiseksi. Itse 
hän sanoi itsestänsä: sama minä olen, mutta kun Jeesus 
selitti minulle, että minä olen Jumalan poika, niin silloin

G . F , S tockm ann •

Venhe-tarpeita
suuresta valikoimasta

myö

G . F , S tockm ann,

alkuperäisiä

Amerikalaisia

halpoja ja hyviä.

Erittäinkin suositetaan:
P u m p p u ja  m essi u k i vuora
tu illa  cy lin tcreillä  veden var
jelem ista varten ruosteelta, ja  myös

Laivapumppuja
yksi- ja kaksi cylinterisiä

sekä

Diafragma-imupumppuja.
Suurin valikoima kaikenlaisia

Vesijohtotarpeita
Ilm a isia  neuvoja pumppujen 

valinassa j. n. e. ja  neuvoja niiden 
ylöspanemisessa. V a lm iita  jo h 
toja asetetaan yhteen lähetettyjen 
mittojen mukaan.

Rob. Huber-
H elsinki, Mikonkatu 15,

Tam pere, Kauppiäsk. 11, 
W iipuri, Torkkelink. 2.
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Keskinäinen Henkivakuntasyiitiö

Suomi
—  H els in g issä .-----

Henkivakuutuksia, Elinkorkoja, Myö- 
täjäisvakuutuksia, Jälkeenelokor- 

koja, Lapsenvakuutuksia.

Kymmenen vuotisen toimintansa 
aikana on yhtiö suorittanut:

Kuolemantapauksista............. 3,160,186
Voitto-osuuksina vakuutetuille * 1,193,897

1900 vnoden lopussa oli:
Henkivakuutuskanta 84,503,112
Henklvakuutettujen luku 25,293 henkilöi.

Vakuutusrahasta................13, 287,617

Pohjarahasto. 300,000
Vararahasto .  „  820,000 
Voittorahasto. „  184,409 „  1,304,409

S u o rin  k o t l n a i a a a
J fsa iirsk a u tu srU il

Helsinki 1901- HulvudstadsbL Unsi Kirjapaino.
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Toimisto ja  konttori:

A leksan terin k atu  5 2 . T e l. 3 4 3 0 .
Avoinna k:lo 11—1.

T o im itta ja t:
Pekka Ervast Jean Boldt.

Tilaushinta:
Vi vk................... ...  Smk
V2  ............................  »»
kuukaudelta ■ . „

Ilm oitushlnta: 20 p. petiittiriviltä.

4 :55
2 :55

—:58

Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 
alennusta.

Ir to n u m e ro ; 10 p.

»Columbia"
on edelleen sama erinomainen polkupyörä mikä se 
aina on ollut Kestävä, yksinkertainen ja nerokas 
rakenteeltaan, hieno.

Grand Prix, Paris 1900.
Pääa$ioimi$to Suomea varten

G. F. M n i I d PfilUpfätä Kalasto.
Haaraosasto Viipurissa ja asiamiehiä maan useimmissa 

kaupungeissa.

Suomen Sahanomlstajain Palovakuutusyhtiö
Helsingissä, konttori Unioninkatu n:o 
23, avoinna 10—1/24.

Valokuvaus Atelieri.
Axel Strandbere E. Esplana&tinkatu 

4  Helsinki. Eiliaan Linnakatu 8 Turku. 
Vastaan ottaa kaikenlaisia valokuvaus 
töitä sekä atelierissa että sen ulkopuo
lella. Palkinnon saanut Pariisin maa
ilman näyttelyssä 1900.

Kirje Kangasaita.
1. V II 1901.
Auringon lasku tänä iltana täytti 

mieleni suurella tyynellä ilolla . . .
Peninkulmanpituisena laajeni ta

sanko edessäni tummassa ja  koste
assa vihreydessään rankkasateen 
jälkeen. Korkeat metsänpeittämät 
harjut taivaanrannalla hohtivat kel
lertävän sinipunervina, ja  niiden 
yläpuolella sankat siniharmaat, pii- 
vet, joiden rajaviivat aurinko ku
vasi välkkyvässä kullassa. Pienet 
pilvenkärjet loivat lyhyitä vaijoja 
ylöspäin ilmaan. Kauan paloi tä
mä kultareuna kirkkaana, syttyen 
vähitellen pilvenreunaa pitkin kau
emmas pohjoiseen. Sen yläpuolella 
valoisa, lämmin kellertävä, läpi
kuultavan kirkas taivas keveine 
pilvenhattaroineen.

Ihana aurinko! Sinä yksin olet 
vielä uljas ja  vapaa! Kuinka olet
kaan tänä iltana lohduttanut sy
däntäni! Onpa täällä kuitenkin ole

massa yksi, joka vielä uskaltaa 
kulkea tietänsä eteenpäin ja  olla 
oma itsensä, olla hyvä!

*

»E x oriente lnx“ . Tuolla kan
kaisessa idässä tunnen minä erään, 
joka hänkin on uljas ja  vapaa kuin 
aurinko. Elämänsä myöhäisenä il- 
tahetkenä loistaa hän ihanasti vielä 
niinkuin sekin ja  valonsa täyttää 
ihmisten sydämet ilolla. Hän on 
vapaa, koska hän julkisesti lausun 
ilmi sen mitä ajattelee, minkä luu
lee olevan totta ja  sen mukaan 
elää. Totuus on tehnyt hänet va
paaksi. Hänkin uskaltaa kulkea 
tietänsä eteenpäin ja  olla oma it
sensä ja  olla hyvä.

Tällaisilta näyttävät muutamat 
välkkyvät kultarajat niissä pilvissä, 
joita hän valaisee lämpimillä säteil
lään:

»Vapaa mies lausuu julki ajatuk
sensa ja  tunteensa keskellä tuhan
sia ihmisiä, joiden työt ja  sanat 
ilmaisevat kokonaan vastakohdan. 
Saattaisi laolla, että se, joka re
hellisesti ajatuksensa lausun, talisi 
seisomaan yksin: mutta useimmiten 
sattuu, että kaikki tahi ainakin 
useimmat ihmisistä jo  kauan ovat 
kätkeneet sisällään samoja ajatuk
sia ja  samoja tunteita, vaikkeivät 
ole niitä ilmi lausuneet. Täten voi 
se, mikä eilen oli yksityisen ihmi
sen mielipide pian tulla enemmistön 
mielipiteeksi. Ja tnskin on tämä 
yleinen mielipide ennättänyt esiintyä, 
kun ihmisten menettelytavassa jo  
tapahtua muutos!"

„Oi, jospa ihmiset ainoastaan tu
lisivat vakuutetuiksi siitä, että voi
ma ei ole vallassa, vaan totuudessa, 
Ja jos he pelkäämättä seuraisivat 
sitä ajatuksissa, sanoissa ja  töissä; 
jolTeivät koskaan sanoisi, mitä ei
vät ajattele, jolTeivät tekisi sitä, 
mikä heidän silmissään ei saata 
olla oikeata!"

»Se henkinen voima, joka vie 
maailmata eteenpäin, se ei ole kiin
nitetty kirjoihin tai sanomalehtiin; 
se on aina saavuttamaton ja  va
paa, sillä se elää syvällä ihmisten 
omissatunnoissa. Tämä kaikkival
tias, tavoittamaton ja  vapaa voima 
on se, joka syntyy ihmisen sielussa, 
kun hän yksinäisyydessä, itsekseen 
miettii sitä, mikä maailmassa tapah
tua ja  sitten tahtomattaan ilmaisee 
ajatuksensa vaimolleen, veljelleen, 
ystävälle, kaikkille niille henkilöille, 
joita hän rakastaa ja  joille hän 
mielestään tekisi väärin, jos heiltä 
kätkisi, minkä luulee olevan totuu
den. Eivät miljaardit, eivät legi
oonat, eivät mitkään laitokset, ei
vät sodat, eivätkä vallankumoukset 
voi koskaan saada aikaan mitä va
paa mies voi, kun hän rehellisesti

lausun jälki sen, minkä pitää oi
keana, antamatta minkään itseänsä 
peloittaa."

»Ainoastaan totuus, ääneen jul
kilausuttu totuus on kyllin voima
kas laskemaan perustuksen uudelle 
todelliselle yleiselle mielipiteelle, 
joka on luova uudestaan vanhan 
yhteiskunnan!"

*
Nyt nousee aurinko! Se tervehtii 

minua ja  Teitä: »Totnns on tekevä 
Teidät vapaiksi!"

2. VII.
a. s.

Pörssitaistelu New- 

Yor kissa.
Yli 50 miljoonaa ansailta yhtenä 

aamuna.

Vnme toukokuun 10 p:nä taistel
tiin New-Yorkin pörssissä ankara 
keinottelutaistelu, jossa muutamat 
rahapohatat ansaitsivat suunnattomia 
summia suurten joukkoin joutuessa 
epätoivoon ja  perikatoon. Kysymyk
sessä olevasta taistelusta kertoo eräs 
vanhoillinen lehti:

Mainitun taistelun suunnitelma ja  
sen seuraukset ovat liiaan laajat, jotta 
niistä saisi heti yleiskatsausta.

Noin 200 vararikkoa ja  parisen 
kymmentä itsemurhaa oli taistelun 
välittömänä seurauksena, mutta nii
den lukua, jotka kuolottavasti haa
voitettuina vetäytyivät tappotante
reelta tuskin saattaa arvatakaan; 
ennemmin tai myöhemmin turvautu
vat hekin samoihin keinoihin.

Kireälle pingoitetun keinottelun 
synnyttämät pulat eivät ole nykyään 
harvinaisia ilmiöitä. Yhdeksännen
toista vuosisadan yhteiskunnassa ovat 
se noin vuosikymmenen päästä uu
distuneet. —  Kaikeksi onneksi ei 
viimeinen amerikkalainen pörssipula 
laajentunut yleismailmalliseksi, mutta 
joka tapauksessa on se omansa 
eteemme luomaan pelottovan kuvan 
varjopuolista nykyisessä taloudelli
sessa elämässä.

Jo moniaita viikkoja ennen saat
toi tarkka havaintojen tekijä huo
mata, että pörssipula oli tulossa 
W allstreetin varrella sijaitsevassa 
New-Yorkin pörssissä. Keinotteluhui- 
jaus oh kohonnut yli äyräitten. Mutta 
amerikkalaiset ylpeässä itseluotta- 
muksessaann eivät tahtoneet nähdä 
eivätkä kuulla mitään.

Pula tuli ja  heti tavattomalla voi
malla.

Rankasta sateesta huolimatta oli 
kello 10 aikana aamulla pörssiraken- 
nuksen edustalla tuhansittan ihmisiä 
kasvot kalpeina pelästyksestä, jäykkä 
tuijottava katse suunnattuna sisään- 
käytävää kohden. Naisia komeissa 
vannoissa ajoi paikalle. Hekin tie
dustelivat kursseja ja  ajoivat itkien 
pois. Eräs välittäjä saapuu portaille, 
heiluttaa paksua arvopaperiapakkaa 
ja  huutain täyttä kurkkua tarjoaa 
niitä kaupaksi yhdestä sentistä kap
pale. —  Hetken päästä oli hän hul
lujenhuoneessa.

0 . §tenberg % Co.
Villa- ja  trikootavarakauppa.

P . Esplanaatinkatu 37. Tel. 17 27.

M aalaustöitä.
Kaikkia mitä ammattiin kuuluu tekee Helsingissä, Korkeavuorenk. 

17. Telet. 24 03. Teuvo K oskelo .

l£rik S&undsfrömln Helsinki.

Tuolla juoksee joukosta epätoivon 
vimmalla esiin mies ja  yrittää tun
keutua sisään. Kansanjoukko seu
raa jälessä. Syntyy kiivas ottelu 
pörssin palvelusväen ja  kansan 
välillä. Wimmatun ottelun jäl
keen täytyy joukon peräytyä. Joukko 
ei saa tunkeutua paikkaan, jossa ra
haruhtinaat kamppailevat heidän 
työnsä hedelmistä. Katsojain par
vekkeet tyhjennettyt kauhean melun 
vuoksi alhaalla salissa.

Taistelu oli nyt kehittynyt huippuun
sa molempain kilpailevain puolueitten 
välillä. —  Eräs suorimpain välittäjä- 
liikkeen johtaja arveli, että ellei pi
kaista käännettä tapahdu, ei illalla 
ole ainoatakaan firmaa pystyssä W all- 
streetin varrella (New Yorkin pank
kiirein ja  kaupanvälittäjäin katu).

Tokalinta oli välittäjillä, joiden 
kundeina oli naisia. Heillä piti olla 
joukottain lääkäreitä hoitamassa heik
kohermoisia ja  virvoittamassa pyör
tyneitä.

Tuli sitten loppu.
Raharuhtinas Morgan, joka oli toi

sen puolueen päämiehenä johtanut 
taistelua telegraafin avulla Pariisista, 
arveli jo  saenneensa tarpeekseen. 
Hän tarjosi Morthem-Pacifick radan 
osakkeita 120 kurssilla.

Sitä ennen oli Rnssel Sage lainan
nut suuria summia 60 °/o korolla.

Myrsky alkoi vähitellen tauota. 
Kurssit laskeutuivat jotenkin entisil- 
leen ja  työ riensi pelastamaan, mitä 
mahdollisesti vielä saattoi.

Iloisessa pariisissa, ^Valtameren 
toisella puolen, laski sillä aikaa Mor
gan upeassa hotellissaan päivän an
sioita. Hän oli keinotellut itselleen 
noin 56 miljoonaa markkaa. Menoja 
sähkösanomista oli ollut vaan 17,000 
markan vaiheilla.

Nykyisen pörssimiehen paras omi
naisuus on epäilemättä, että hänellä 
on mahdollisimman vähän sitä, mitä 
yleensä kutsutaan omaksitunnoksi.

Tapahtuma kerrotaan sellaisena 
kuin se oli. Se on hurjinta anarkiaa, 
ihmisyyden polkemista.

Nuo 56 m ilj., jotka Morgan muu
tamina tunteina voitti, edustaa työtä, 
jonka edestä sadat- ja  vielä sadat 
tuhannet euroopalaiset ja  ame- 
rikalaiset työmiehet ovat saaneet raa
taa Ylijäämä työstä ei ole tullut 
työntekijäin OBaksi —  sen on kapi
taali niellyt. Työmiehiä ovat pikku 
kapitalisti nylkeneet, niitä taas puo
lestaan kynivät raharuhtinaat. Hankka 
iskee kyyhkyseen, kotkan saaliiksi 
joutuu haukka.

Anarkia, hurja mellastus, kaikkien 
sota kaikkia vastaan on nykyinen yh
teiskuntajärjestys suurissa sivistys
maissa. Työntekijä-parka surmaa 
itsensä työnpuutteesta. Ä idit vuodatta
vat epätoivon kyyneleitä —  lapsilta 
puuttuu leipää. Hirmuista taistelua 
olemassa olon puolesta kaikkialla, 
epätoivoa, kurjuutta, kyyneleitä ja  
ennenaikainen kuolema —  monasti 
vaan pienen rovon puutteessa.

Usein kymmenmarkkanenkin olisi 
kylliksi tuomaan huojennusta, iloa ja  
valoa köyhän synkkään majaan —  
poistamaan korjuutta ja  rikoksia. 
Mutta sellaiset kuin Morgan ja  sadat 
hänen kaltaisensa käärivät kassaansa 
yhdellä iskulla viisi ja  puoli miljoona 
kymmenmarkkasta —  tuhansien työn- 
tuloksen, jonka olisi pitänyt tuottaa 
riittävästi leipää työntekijäin koteihin.

Ja tällaista yhteiskuntajärjestystä 
puolustetaan, ihannoidaan ja  ihaillaan 
ja  niitä, jotka tahtovat saada siinä 
parannuksia aikaan, vainotaan.

(Tanskan Sosiaali Demokraatin mu
kaan).

Pekingistä
ilmoitettiin »Timesille" v. k. 24 
p:nä: Kaikki vallat ovat arvioineet 
ja  ilmoittaneet vahingonkorvausvaa
timuksensa; luettelo annetaan ennen 
pitkää kiinalaisille. Matta luette
lossa ei soinkaan tarkalleen määrätä 
Kiinalta vaadittua korvausta. W e-

näjä ei esim. laske vähennettäväksi 
sitä, mitä se Mandshurian rikkaista 
kaupungeista on saanut saaliina eikä 
Teintsinin arvaamattoman arvokasta 
arsenaalia, joka kokonaan on kule- 
tettu Port Arthuriin. Saksa ei laske 
vähennettäväksi niitä sumia summia, 
jotka se säännöllisillä ryöstöretkil- 
lään Tshilin maakunnassa on saanut, 
ei myöskään niitä arvokkaita koneita, 
jotka on otettu Pekingin tähtitor
nista ja  lähetetty Saksaan. Ranska
laiset vaativaat kaikkiaan 11,460,000 
puntaa, josta 3,720,000 puntaa on 
katolisen kirkon vaatimaa lähetys- 
omaisuuden hävittämisestä. Tästä 
suuresta summasta ei ole vähennet
ty niitä varoja, joita katoliset lähe
tyssaarnaajat hävitetyillä asemilla 
jo  ovat saaneet kristityiltä kiinalai
silta. Katoliset ovat sangen yksin
kertaisella, mutta tehokkaalla kei
nolla osanneet koota »vapaaehtoisia" 
vahingonkorvauksia. Maa-aateli on 
maksanut näitä korvauksia, jottei 
ulkomainen sotaväki kävisi sitä ah
distamassa, ja  virkamiehet ovat 
maksaneet, jotteivät heidän nimensä 
joutuisi syytettyjen luetteloon. Kaik
kiaan on tällä tavalla tuhansia taelia 
saatu kokoon, mutta tämä kerää- 
mistapa on kankaisissa Tshekiangin 
ja  Honaninkin maakunnissa sekä 
Mongoliassa herättänyt ja  kasvatta
nut vihaa ja  kiukkua. Jotkut pro- 
testanttisetkin lähetyssaarnaajat ovat 
ottaneet vastaan tällaisia paikka- 
kunnallisia vahingonkorvauksia, 
mutta paljon vähemmässä määrässä 
koin katolilaiset. —  E i mainita tässä 
tiedonannossa, paljonko Englanti 
on tilapäisesti ja  ennenaikaisesti 
itselleen »vahingonkorvausta" hank
kinut.

—  Haagissa on perustettu Alan
komaiden ryhmä kansainväliseen 
liittoon, jonka tarkoituksena on so
vinto-oikeusasian julistaminen. Saa
puvilla ollut William Stead kehoitta 
kaikkia rauhan ystäviä liittymään 
yhteen sovinto-oikeusasian edistä
miseksi. Varsinkin, sanoi hän, täy
tyy varmasti ja  jyrkästi protestee- 
rata Englannin menettelyä vastaan 
Transvaalin suhteen; nyt on siihen 
erittäin suotuisa hetki.

—  Uusi murha-ase. Englannissa 
on näinä päivinä tehty kokeiluja uu
della tykillä, joka Doverin kohdalla 
kantaa Ranskan rannikolle. Tykki 
painaa 10 tonnia ja  on 12,s met
rin pituinen. Lnoti painaa 850 ja  
latinki 250 Vs naulaa. Luoti kulkee 
710 metrin nopeudella sekunnissa. 
Englannin amiraliteetti on tilannut 
450 tällaista tykkiä; 150 näistä on 
jo  valmiina ja  muita rekennetään 
parhaillaan. Hintana on 250 toh. 
mk. kappaleelta.

— Tulipalo sulttaanin asunnossa.
Konstantinopoli, heinäk. 4 p. Sult
taanin makuuhuoneen vieressä syt
tyneen tulipalon johdosta pidetyssä 
tutkimuksessa on käynyt selville, 
että sen. tarkoituksena todella oli 
murhayritys sulttaania vastaan. Yksi 
haaremiorja on tunnustanut sytyt
täneensä tulen, mutta telineensä sen 
toisen käskystä. Orja ei vielä ole 
ilmaissut, kuka hänen tehtäväkseen 
oli antanut tulipalon sytyttämisen. 
Tuli oli sytytetty sillä tavalla, että 
jos sitä hyvissä ajoin ei olisi huo
matta, tärkeä tapaus olisi ollut siitä 
välttämättömänä seurauksena.

Upseerin alentaminen.
Itaalian valtiopäivillä sattui hil

jattain kysymys seuraavasta tapah
tumasta.

Reserviupseeri F. della Grisa, so- 
siaali-demokraatti ja  työmiespuolueen 
jäsen, oli alennettu tavalliseksi sota- 
mieheksi.

Sotaminesteri lausui valtiopäivillä, 
että Grisa oli kieltäytynyt vastaa
masta kysymyksiin, tahtoisiko hän

Munia.
Sekä tuoreita että ruoka- 

munia on saatavina mahdol

lisimman halpoin hintoihin 

joka päivä myymälässämme 

Unioninkatu 26. Tel. 36 52.

Munanvienti osake-yhtiö.

upseerina tehdä velvollisuutensa, jos 
sattuisi ristiriita kansan ja  hallituksen 
välillä.

Valtiopäivämies Nefri kertoi ky
symykset, jotka olivat tehdyt Grisalle.

Upseerilta kysyttiin:
1. Mitä hän tekisi työmiesten suh

teen, jotka nälän tähden tekevät rau
hattomuuksia ja  pahoittavat sotamiehet 
tarttumaan aseisiin.

2, Miten hän menettelisi käskyn 
suhteen, joka määrää sotamiehet am
pumaan työmiesj erakkoja, jotka nälän 
pakoittamana ovat nostaneet mella
kan.

Grisa vastasi: Näihin kysymyk
siin minä en vastaa.
Upseeri alennettiin sotamieheksi.

puolueitten taistelu 
Hollannissa*

Kun nyttemmin aadistnsvaalit Hol
lannissa on toimitettu, on aasi ka
mari täysilnkninen ja  entistä sel
vemmin todistaa vapaamielisen hal
lituspuolueen tappiota. Ennen vaa
leja oli vapaamielisillä viiden ää
nen enemmistö, nyt heidän aseman
sa on mnnttonnt niin että heillä on 
kahdeksan äänen vähemmistö. Hal
litus joutaa yhdistyneitten kirkollis
ten käsiin. Pääministeriksi tullee 
kirkollisten johtava mies, Amster
damin kalvinistisen yliopiston pro
fessori Kuyper.

Vapaamieliset olivat hallituksessa 
olleet v:sta 1891 asti. Vielä viime 
kamarissa heillä oli 77 sijaa kama
rin 100:sta ja  knn kaikissa tärkeim
missä asioissa sosialistit ja  radikaa
lit heitä varmasti kannattivat, oli 
heillä taatto enemmistö. Vapaamie
listen tappioon ovat monet seikat 
vaikuttaneet. Ensi sijassa vapaa
mielisten hajaantuminen. Eri saan
tia on heidän joakossaan jo  entuu- 
desta useampia ollut ja  näiden koossa 
pitämisessä on ollnt saari vaiva. 
Vaalien edellä tapahtui suoranainen 
hajaantuminen yleistä äänioikeutta 
koskevassa asiassa. Edistyspuolue- 
lainen siipi otti yleisen äänioikeu
den vaaliohjelmaansa, maut vapaa
mieliset taas tahtoivat lykätä sei
kan tuonnemmaksi. Vielä muita 
ryhmiä syntyi. Sosiaalidemokraatit 
esiintyivät erikseen ja  lisäksi va
paamieliset pysyivät tavallisessa huo
lettomuudessaan. Vastapuolneet se
kä sosiaalidemokraatit sitä vastoin 
puuhasivat innokkaasti ja  menestyi
vät hyvin, —  sosialistit esim. saivat 
edustajainsa luvun nousemaan 4: 
stä 7:ään. Katsoen yksinään va
paamielisiä (ahtaammassa merkityk
sessä) on koko sen puolueen tappio 
vieläkin suurempi. Näillä on nim. 
uudessa kamarissa ainoastaan 36 
jäsentä ja  ovat menettäneet kaik
kiaan 17 sijaa.

Voittavaan puolueeseen kuuluu 30 
protestanttista n. s. vallankumouk
sen vastustajaa, 25 katolilaista ja  3 
n. k. historiallista kristittyä; viime 
raamitat ovat protestantteja, jotka 
eivät ole tehneet liittoa katolilais
ten kanssa, matta kuitenkin yhdes
sä näiden kanssa käyvät taistelua 
vapaamielisyyttä vastaan. Kirkol
listen voiton ratkaiseva aihe oli 
tämä liitto. E i kyllä ole mikään 
harvinainen tapaus, sanoo »Frankf. 
Z tg", että protestantit ja  puhtaat 
katolilaiset yhdessä vastustavat va
paamielisyyttä, matta merkiUisempi 
on tämä ilmiö Hollannissa, sillä sit
ten uskonpuhdistuksen ovat täällä 
katolilaiset ja  protestantit pysyneet 
jyrkästi toisiaan vastustavalla kan
nalla. Se, että molemmat puolueet

myöntää .Henki-, EUakorko-,' EISJce- Ja, 
HlyötSJaia- vakuutuksia huokeita vakuu

tusmaksuja vaastaan ja  edullisimmilla ehdoilla. Vakuu

tussumma maksetaan haluttaissa heti kuolintapauksien 

jälkeen.
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nyt saattavat asettua yhteiseen lei
riin johtuu siitä, että molemmat v i
haavat vapaamielisyyttä. Tällä il
miöllä on muuten kansainvälinen 
merkitys, päättää »Journ. des De- 
bats“ , se nim. vahvistaa todeksi jo  
muissakin maissa havaitun seikan, 
että maltilliset ja  vapaamieliset puo
lueet heikkonevat ja  murtuvat jy r- 
kempien puolueitten, oikeiston ja  
vasemmiston välillä.

C n g la n fl ja kafferi- 
la isva a ra -

Pelkäämme, kirjoittaa eräs lontoo
lainen kirjeenvaihtaja »Berliner Ta- 
geblatfille, “ että arvostellessamme 
etelä-afrik alaisen sodan Englannille 
tuottamia vaaroja, olemme yhden sei
kan jättäneet aivan huomioonottamat
ta, nim. alkuasukkaat. Niissä maissa, 
joissa taistelu on riehunut on „ Guide 
to South Africa’n“ viimeisen painok
sen mukaan noin 3,100,000 musta- 
ja  puoli milj. valko-ihoista. Nämät 
neekerit ovat olleet taistelun todis
tajina, jota kotiansa ja  kontu
ansa rakastava joukko valkoihoisia, 
yksinomaan turvautuen omiin apu
neuvoihinsa, rohkeuteensa, kuole
man halveksimiseen sekä tarkkaan 
maansa tuntemiseen, ovat menestyk
sellä käyneet, viime aikoina kym
men, 12 vieläpä 20-kertaistakin yli
voimaa vastaan. Näiden neekerein 
joukssa on miehiä, jotka ovat saa
neet kasvatuksensa Kapkaupun
gissa, usea Euroopassakin, ja  jotka 
huomaavat heille avautuvat mahdol
lisuudet pelkäämäinsä buurein hävit
tämisen kautta, joita englantilaiset 
eivät vielä 18 kuukauden lakkaa
mattomilla taisteluilla ole saaneet ku
kistetuiksi. Jo joku aika sitten olivat 
Natalin neekeri-papit alkaneet saar
nata heimolaisilleen evankeliumia 
»Afrika afrikalaisille, “ ja  nyt on taas 
merkille pantava pari huomiota an
saitsevaa lausuntoa. —

Näinä päivinä oli »Daily News’in“ 
palstoilla seuraava Ormonde Loge’n 
kirjoitus:

Kafferit osoittavat kaikkialla 
maassa suurta itseluottamusta ja  
tyytyväisyyttä. He ratsastavat eng
lantilaisten leiriin ja  huutavat: »Hal
loo, Johnny", ja  sotamiehet laskevat 
leikkiä ja  nauravat heidän kanssaan. 
Sotamihet eivät arvaa, että jokainen 
leikinlasku mustain kanssa on naula 
Englannin menestyksen ruumisark
kuun Afrikassa. Kafferit Modifon- 
tein’issä riemuitsevat kilvan veljiensä 
kanssa muissa seuduissa. He iloit
sevat ajatellessaan tulevia aikoja, 
jolloin kafferit liittyvät yhteen ja  
karkoitavat valkoisen miehen. Val
koset taistelevat toisiaan vastaan, tie 
on kaffereille tasoitettu. Tämä on 
teksti, jota päivästä päivään, viik
koja umpeensa saarnataan Afrikan 
mustain keskuudessa. Ajomiehet 
kertovat siitä yöllä nuotiotulilla istu
essaan. Postiljoonit keskustelevat 
samaa, tiellä toisensa kohdatessaan. 
Sanalla sanoen se on nykyään kaf- 
ferilaisten ainoa keskustelunaihe. 
Kaikki sen tietävät, paitsi maan hal
litus. Myös hallitus saa sen tietoonsa, 
ehkä sitte kun jo  on liian myöhästä.

Markus Thrane.
Yliopiston stipendin saanut Häiv

ään Koht, joka »Norjalaisen kiijai- 
lijasanakiijan" jatkamista varten on 
jonkun aikaa tutkinut Markus 
Thrane’a, on hiljattain kirjoittanut

Avioerot ja etelä- 

afrikalainen sota.
Tuomio-istuimilla Lontoossa on 

ollut, aina siitä asti kun alettiin lä
hettää kotiin englantilaisia sotamie
hiä Eteläafrikan sotanäyttämöltä, ta
vallista enemmän kiirettä. —  Koskaan 
ei ole niin monia avioeroja etsitty, 
konsanaan ei asianajajilla ole ollut 
enempää tekemistä tai ansainneet 
enemmän rahaa.

Ei ole niin itsestään selvää, että 
sotamies tapaa Penelopensa uskolli
sena kotoisen lieden ääressä palattu
ansa kulkurielämästä kodin helmaan.

Sillä monet noista urheista miehistä, 
jotka ovat kestäneet kaikki sotaelä- 
män vaivat ja  vastukset, tapaavat 
kotiin palatessaan kutsumattoman vie
raan tuvassaan, saaden ensi terveh- 
dyksekseen nyreitä katseita tai ken
ties valmiin avierohakemuksen, tai- 
myös se on tapahtunut, hiilos liedellä 
on kylmä, lintu on lentänyt tiehensä. 
Viimeisinä 14 päivänä on 13 kotiin- 
p ai aavaa soturia anonut avioeroa. 
Haavat käsissään ja  jaloissaan palaavat 
he kotiin saadakseen haavan sydäm- 
meensä. Sama kohtalo on kohdannu- 
joka arvoastetta, everstiluutnantista 
aina varsinaiseen kanuunan ruokaan 
asti.

artikkelin „Syn o g  Segn’iin“ tämän 
maanmiehensä elämästä Ameriikassa. 
ThranematkustiAmeriikkaanv.1864, 
oleskeli pari vuotta valokuvaajana 
New- Yorkissa ja  tuli v. 1866 Chika- 
goon. Täällä kohtasi hän useampia 
hengenheimolaisiaan ja  joutui siten 
vilkkaaseen piiriin. Hän alkoi heti 
julkaista lehteä, jota hän nimitti 
„Den nye Amerikaner", mutta se 
ei onnistunut. Sitten perustettiin 
„Skandinavisk fremskridtsföreniug" 
ja  tämä alkoi 1869 julkaista Thra- 
nen toimittamaa kuukauslehteä, 
„Dagslyset“ . Tämän llidistyksen 
sieluna oli nnori taidemaalari F . 
O. Snstad Kristianiasta. Hänen 
tulinen, innokas luonteensa herätti 
rohkeutta Thranessäkin ja  rahalli
set vaikeudet voitettiin. »Dagslylet" 
alotti heti taistelun noijalais-ame- 
riikkalaista, ahdasmielistä, pimeätä 
pappis-valtaa vastaan. Suuret vai
keudet kohtasivat myös tätä leh
teä, ja  v. 1873 oli sen pakko la
kata. Kaksi vuotta työskenteli 
Sustad saadaksensa kokoon varoja 
ja  v. 1875 ilmestyi se jälleen ja  
leveni nyt täydellisenä vapaa-aate- 
lehtenä, siksi kunnes taas lakkasi 
v. 1878. Sitten alottivat norjalai
set ja  tanskalaiset Louis Pio’n joh
tamana julkaista puhtaasti sosialis
tista lehteä »Den nye tid“ , johon 
Thrane kirjoitti paraimmat artik
kelit. Tämä ilmestyi aina vuoteen 
1884 ja  jonkun aikaa oli se laa
jalle levinyt. Tähän päättyi Thra- 
nen vaikutus ja  hän kuoli Eau 
Claire’ssä Huhtikuussa 1890.

Siemen, jonka Thrane oli kyl
vänyt, alkoi itää Ameriikassakin.

V . 1872 pyydettiin Thrane’a toi
mittamaan erästä vapaamielisdemo- 
kraatista työmieslehteä Milwau- 
kee’ssa, mutta hän kieltäytyi ilmoit
taen, että hänen mielipiteensä eivät 
olleet ostettavissa.

Omilla mielipiteillään hän ei an
sainnut rahoja. Tämän hän oli 
kokenut ja  näiden kokemuksiensa 
johdosta kirjoittanut „Dagslyseniin“ 
v. 1875:

»Jos tahdot voittaa lähimmäisiesi 
kunnioituksen ja  yhteiskunnassa 
hyvän aseman, niin älä taivaan 
nimessä asetu mailman tuomion 
alaiseksi, älä vastusta yleistä mieli
pidettä, vaan kulje sitä leveätä, 
kristillistä tietä, jota kaikki muutkin 
ennen sinua ovat tyytyväisinä kul
keneet, jos tältä tieltä väistyt olet 
vaarassa joutua elämän erämaahan, 
hyljätyksi, halveksituksi, ilman ystä
viä, vaille kaikkea suojaa. Olet 
usein kärsivä puutetta ja  vihdoin 
kuoleva kurjuuteen."

Ja samassa kirjoituksessa hän 
jatkaa:

»Katso, miten pelätään ja  kun
nioitetaan pettäjiä (s. o. suurpettu- 
ria), katso, miten kansa heitä jo 
kapaikassa tervehtii huutaen: Mes
tari, herra, herra! Minkätähden? 
Siksi, että heillä on rahaa ja  ase
ma, sentähden, että heitä kunnioi
tetaan. Ja ketkä osoittavat suu
rinta kunnioitusta heitä kohtaan? 
Juuri nuo petetyt. Mitä suurempi 
petturi, sitä enemmän häntä kunni
oitetaan . . . .  Mutta miten koh
dellaan totuuden ystäviä, heitä, 
jotka tahtovat yhteiskunnan parasta? 
Heitä panetellaan, varoitetaan ih
misiä heidän suhteensa, ja  useat 
eivät tahdo heille edes yösijaa 
suoda.

Koht on paljon vetänyt esiin 
Thrane’n lehdistä ja  samoin »VVis- 
consinbibdel’istä, joka aikaansai suu
ren myrskyn Ameriikassa Thrane’a 
vastaan.

Thrane ihaili luontoa, ja  erittäin
kin rakasti hän kukkia. Kun hän 
Eau Claire’ssä makasi sairasvuo
teellaan, kantoivat hänelle pienet 
tytöt kukkia joka päivä, ja  kun

Eteläafrikan sodan saattaa jakaa 
kolmeen jaksoon.

Ensimmäinen jakso käsittää ajan 
sodanjulistamisesta Cronjen antautu
miseen. Tämä on ehkä synkin lehti 
Englannin sotahistoriassa, mutta yh
dessä suhteessa loistava: englantilais
ten naisten uskollisuus ei ole koskaan 
esiintynyt kauniimmassa valossa.

Kaikki, joiden tuli matkustaa so- 
tanäyttämölle, järjestivät sydämen asi
oitaan, ja  avioliittojen luku nousi 
10 —14 vieläpä muutamin paikoin 
17 prosentilla. Papeilla Pyhän Pie
tarin kirkossa oli usein niin kiire, 
etfeivät tienneet, miten k erjä isi
vät saada kaikki aviosäätyyn hahua- 
vat vihityiksi,

Ja kun englantilaiset sotamiehet 
kärsivät tappion tappion jälkeen, oli 
heillä kuitenkin lohdutuksena tieto, 
että kotona kaukana taistelutantereelta 
seuraavat heidän vaimonsa tuskalli
sina, huolestuneina heidän kohtalo
aan. Esimerkkinä tältä jaksolta ol
koon ote kirjeestä, jonka eräs nykyään 
avioeroa pyytänyt vaimo silloin kir
joitti miehelleen:

»Rakastan sinua kaikkien niiden 
kärsimysten vuoksi, joita  saat kestää, 
kirjoittaa hän. Oi miten toivoisin, 
että sota olisi loppunut ja  sinä olisit 
luonani jälleen".

Buurinaiset saavat toki pitää mie
hensä. Meille on kerrottu, että ker-

hänet 1 p. Toukokuuta Eau dare ’n 
hautausmaalla laskettiin multaan, 
peittivät he kokonaan hänen hau
takumpunsa ruusuilla.

Kaukana Missisipin varrella nuk- 
kuufhän nyt ikuista untaan, mutta 
kahdessa maanosassa säilyttää nor
jalainen työmies kirkkaana hänen 
muistonsa, ja  se työ, minkä hän 
suoritti, kantaa hedelmän. Hän 
herätti eloon työväen yhteistoiminta- 
aatteen. Itsenäinen sosiaalinen työ- 
järjestelmä, käsittäen työmiehet aina 
Lindesnes’istä Nordkap’iin asti, on 
oleva loistavin muistopatsas, jonka 
voimme pystyttää Markus Thrane’lle 
Norjassa.

(N. S.-D.)

Belgiasta.
Puolitoista vuotta sitten, kun kleri- 

kaalinen enemmistö belgialaisessa 
kamarissa tahtoi muuttaa äänioikeus- 
säännöt siten, että ne turvaisivat kleri- 
kealeille vaalivoiton tulevaisuudessa 
lähtivät porvarit miehissä marssi
maan edustajahuonetta kohti. Sota
väki, joka komennettiin heitä vastaan, 
ei totellut käskyä. Ja hallituksen 
täytyi erota sekä enemistön peruuttaa 
aikeensa aiotun tuumansa toteuttami
seksi.

Antwerpenistä kirjoitetaan näinä 
päivinä:

Sotajoukon harjoituksessa eilen 
huomasi upseeri kaarttilaisen poltta
van tupakkaa. Upseeri nuhteli häntä, 
sotamies vastusti ja  joutui kiinni. 
Toiset kaarttilaiset alkoivat viheltää, 
käänsivät kiväärinsä ylösalaisin ja  
yhtyivät laulamaan marseljeesiä. 
Poliisi tuli väliin suojelemaan upsee
reja ja  yksi kaarttilainen vangittiin. 
Toiset kulkivat pitkin katuja laulaen 
marseljeesiä.

*
Kamarissa on näinä päivinä ollut 

kysym ys' yleisestä vaalioikeudesta. 
Puhevuoroa käytti myös sosialisti 
Anseele, ja  hänen lausuntonsa ovat 
erittäin huomattavia senkintähden, 
että hän niissä tuli puhuneeksi »m i- 
nisterismistä. “

Emme ole koskaan väittäneet, että 
yleinen vaali oikeus yksinään tuottaisi 
työväestölle kultakauden, mutta 
mahdollisuuden tulla ymmärretyk
si me sillä voittaisimme. Pula rai- 
vooa kaikkialla ja  kurjuus vallitsee 
työmiehen majassa. Jos Vandervelde 
ja  toiset ystävämme olisivat minis
terejä voisivat sorretut edes osaksi 
saada lohtua. Nähdäkseen orjuutensa 
päivät loppuvan on työväen luokan 
pyrittävä poliittiseen valtaan.

Emme ole kehittyneitä, väittää 
herra W oeste (oikeiston johtaja), 
sen osoittavat tosiseikat. Kun Bel
gian lapset tekevät työtä aamusta 
iltataan, kun lasten kuolevaisuus kas
vaa suunnattomssa suhteessa, ei teille 
vielä nämät tosiseikat riitä osoitta
maan, että valtion on jotakin tehtävä. 
Lakimme ovat luodut työmiehiä vas
taan. Laki pakottaa meidät ryhty
mään sotamiehiksi, ja  meillä uhrataan 
enempi rahaa kasarmeja kuin ammat
tikouluja varten. Niille, jotka raa
tavat ei löydy minkäänlaista yleistä 
laitosta. Mutta jos ilmoittaudun 
sotamieheksi oppiakseni tappamaan, 
silloin kyllä ruokkii ja  vaatettaa 
valtio minut. Te suotte siis niille 
suurempia etuja, jotka tahtovat har
jaantua verityöhön kuin hyödyllisen 
työntekijöille.

Me olemme ryhtyneet taisteluun 
poliittisen yhdenvertaisuuden saavut
tamiseksi, taisteluun sortopolitiikkaa, 
väärennyksiä ja  erityisoikeuksia vas
taan, joiden edustajia te olette. Yh
tykööt kaikki, jotka tätä politiikkaa 
inhoavat meihin.

(Vorwärts.)

ran viikossa, joka sunnuntai, käyvät 
buurit kotona olevia tervehtimässä. 
Mutta minulla ei ole muuta kuin si
nun] rakkaat, kyyneleni kostuttamat 
kirjeesi ja  valokuvasi joka on suute
loistani kulunut.

Istun yksinäni huoneessani, enkä 
tahdo ketään nähdä. Minä ajattelen 
vään sinua, en tahdo muuta muis
tella kuin sinua" . . .

Mutta lehti kääntyy.
Lordi Roberts saapuu sotanäyttä- 

mölle ja  kaikki muuttuu —  myös 
avioseikat.

Sama vaimo, jonka liikuttavasta 
kirjeestä yllä oleva on lainattu, kir
joittaa nyt miehelleen:

»Olen nyt alkanut tehdä pienem
piä kävelyretkiä. Puistossa tapasin 
iaannoin F:n vaimoineen. En ole 
aivan varma siitä, koettiko F . vähän 
mielistellä minua. Olen ajatellut kiel
tää häntä käymästä minua tervehti
mässä. Koska luulet palaavasi takai? 
sin? Olen sinua vastassa Southamp
ton issa".

Aika kului ja  vihdoin palasikin 
rakastettu kotiin. Kuka oli häntä 
vastaanottamassa?

Vaimonsa tietystikin, mutta F:n 
perheen mukana . . .

N yt on eron hetki lyönyt.
Everstin, jonka ei milloinkaan on

nistunut yllättää Bothaa, yllätti jo  
toisena päivänä kotiintulonsa jälkeen

Cassius ja hänen 

vastakohtansa.
Shakespeare antaa Caesarin lau

sua: »Minä tahdon nähdä lähei
syydessäni lihavia ihmisiä, kauniisti 
kammattua väkeä, jotka nukkuvat 
yönsä hyvin; tuo Cassius, hän on 
laiha nälkäinen ulkomuodoltaan, hän 
ajattelee paljon; semmoinen väki on 
vaarallista". Caesarin rakkaus noi
hin lihaviin, mukavuudessa eläjiin, 
on helposti ymmärrettävissä, kun 
tiedämme, että lihavuus on kiitolli
sin maaperä kuuliaisuuden istut
tamiseksi. Mutta vaikka liha
vat ovatkin mailman ensimäisiä 
alistuvaisuuden taidossa, täytyy kui
tenkin totuuden nimessä myöntää, 
että hekin, ihmisiä kun kerran ovat, 
voivat huolimatta kaikesta tästä 
etevämmyydestään joskus hairahtua. 
Silloin he saattavat ruveta mureh
timaan tahi tehdä itsensä syypäiksi 
valitushuutoihin (suurin vastarinta 
mitä lihavat saattavat tehdä) kuten 
Caesarin aikana tapahtui, mutta 
siihen oli luonnollisesti syynä täy
dellinen väärinkäsitys, eikä uppi
niskaisuus. Tämä väärinkäsitys pe
rustui näet siihen, että he 
luulivat Caesarin uudistuspuu- 
hillaan tarkoittavan heidän tär
keimmän elinehtonsa lihavuutensa 
hävittämistä, mutta niinpiankuin 
he kuulivat Caesarin sanansaattajan 
julistuksen, malttoivat he kohta mie
lensä ja  vaikenivat. Sanansaattaja 
sanoi: »Aiheeton levottomuutenne 
lihavuutenne epävakaisuudesta ou 
tullut Caesarin tietoon. Mitään 
syytä suruun ja  murheeseen teillä 
ei ole, sillä Caesar näkee teidän li
havuudessanne sen salaisen voiman, 
joka on Caesarin ja  Rooman lujin 
tuki ja  turva. Lihokaa siis yhä 
edelleenkin ja  pysykää iloisina ja 
huolettomina, sillä semmoinen on 
Caesarin armollinen tahto".

Caesarin kammo laihoihin on yhtä 
helposti ymmärrettävä kuin hänen 
rakkautensa lihaviin.

Laihat ihmiset (yksinkertaisia elä
mäntapoja noudattavat ihmiset) 
semminkin Cassius’en kaltaiset lai
hat ovat mitä pahimpia ajatella saat
taa. »Yksi ainoa levoton sielu saat
taa tuottaa enemmän päänvaivaa 
kuin satatuhatta vihollista sotaken- 
tällä", lausui muuan sulttaani, ja  tämä 
on totta jos mikään. Tuo Cassius 
oli juuri tuollainen sielu. Aikansa 
oloissa hän oli näkevinään pelkkää 
pahuutta ja  mädännäisyyttä: rik
kaitten palatsit, syömingit, juomin
git, naisruumiin alastomuuden ihailu, 
kaksimielisesti esitetty rivohenkinen 
mieltävä sivelevä taide ja  ylipäänsä 
kaikki se", mikä teki Rooman muu
kalaisten silmissä, kateuden ja  jä l
jittelyn esineeksi oli hänestä roo- 
malaisvallan kukistumisen enteitä, 
joista hän tullen mennen sätti ja  
ivasi kansalaisiaan. Itse hän vältti 
lihavuutta ja  pilkkasi kaikkia niitä, 
jotka lihavuuden osallisuuteen pyr
kivät ja  saamasi heille, että heidän 
tulisi roomankansan hyväksi jakaa 
hyvinvoinnistaan niille, jotka liiaksi 
laihoja ja  nääntyneitä olivat. Hän 
ajatteli paljon, niinkuin Caesar sanoo, 
ja  puhui ainoastaan silloin, kun pääsi 
olevien olojen kehnoutta tuomitse
maan. Hänen pelkkä läsnä-olonsa 
oli omiaan karkoittamaan ylellisyy
den maailmasta koko elämän ilon 
ja  hänestä ei suotta sanottu, että 
hän oli aikalaistensa pahana omana
tuntona.

Valtiomiehenä Cassius oli niin
ikään lihavien suorana vastakoh
tana. Hän unohti kokonaan itsensä 
ja  eli yksinomaan kansaansa varten; 
hän ei uskonut mitään eikä luotta
nut mihinkään ennenkuin itse tun-

vaimonsa, ja  eräs luutnanti, joka ei 
kuudessa kuukaudessa onnistunut van
gitsemaan De W et’ä, vangitsi kilpai
lijansa vaimonsa suosiosta 8 päivään.

Eteläafrikan sota näyttää muodos
tavan, käyttääksemme Bismarckin 
kuuluisaa lausetta, aviollisen hyveen 
haudaksi Englannissa.

T esla,
kuuluisa böhmiläis-ameriikkalainen 

fyysikko työskentelee lakkaamaatta 
suurten aatteidensa toteuttamiseksi. 
Kuten tunnette oli se juuri hän, joka 
puolivuotta sitten ennusti että ennen 
20 vuoden kuluttua ovat maapallon 
asukkaat Mars tähden kanssa yhtey
dessä siinä tapauksessa, että kysy- 
mykssä olevalla planeetalla asun ajat- 
televia olennolta.

N yt kertovat ameriikkalaiset leh
det hänestä seuraavaa:

Tosia työskentelee kaikessa hil
jaisuudessa ja  salaisuudessa mutta 
sangen tarmokkaasti aikeensa hyväksi, 
ja  hänen fantastillinnen hankkeensa 
on saada aikaan sähkövirran avulla 
yhteys maan ja  Marsin välillä. Hän 
kuuluu jo  saavuttaneen tuloksia, jotka 
ovat tieteelle suuresta merkityksestä.

0. J. Dahlberg in

Papcr ikau ppa
Aleksanterink. 15. (Haarakauppa P. Es

planadikatu 23.

Valokuva- albumeja, 
Näköala-kortteja- jaalbum. Halvalla.

nosteli. Sanalla sanoen hän oli 
oikea uppiniskaisuuden esikuva, 
häntä ei voitu taivuttaa kullalla eikä 
uhalla ja  siksi Caesar piti häntä 
vaarallisena.

J. K oek.

Viattomasti mestattu.
Mayennin Ranskalaisessa läänissä 

syytettiin v. 1894 AbbottiBruneau’ta 
sikäläisen papin F ricofn  murhasta. 
Hän vannoi olevansa syytön, mutta 
siitä huolimatta hänet mestattiin.

Eräs päätodistajista häntä vas
taan oli murhatun papin palvelijatar 
Jeannette. Hän on nyt kuollut 
Nantes’issa, missä hän kuolinvuo
teellaan on tunnustanut, että hän 
se olikin, joka erään toisen kanssa 
oli murhannut papin, ja  heti rikok
sen jälkeen rientänyt abotti Bru- 
neau’n luo, missä hän rippi-tuolin 
ääressä hänelle tunnusti rikoksensa, 
ollaksensa siten varma tämän äänet
tömyydestä.

Abbott! Bruneau’n täytyi kuolla, 
vaikka hän tiesi, kuka murhaaja o li 
Rippi-salaisuus sitoi hänet.

Palvelijatar Jeanette’in tunnustus 
on herättänyt suurta huomiota koko 
Ranskassa. Muistetaan vielä, miten 
abbotti Bruneau mestauslavalle nous
tessaan kiihkeästi pyysi jätettäväksi 
erästä suljettua kirjettä yleiselle 
syyttäjälle, ja  nyt vaaditaan tämän 
kujeen sisältö juhlistavaksi.

Italia herää.
Sosiaalidemokraatit ja  radikaalit.

Hiljattain on Italian edustajaka- 
marissa taisteltu suuri parlamentaa
rinen taistelu, jossa sosiaalidemo
kraateilla onolluthuomattavaosansa. 
Oli kysymys sisäasiainministerin 
kulunkiarvioehdotuksesta. Parvek
keet olivat kuulijoita täynnä, ja  
suurella tarkkaavaisuudella kuun
neltiin sisäasiainministerin Giolittfin 
mahtavaa puhetta, josta teimme sel
koa lehtemme viime numerossa.

Seuraavana päivänä väiteltiin pu
heen johdosta. Entinen ministeri 
Fortis arvosteli sitä oikeiston ni
messä ja  4 radikaalia ja  2 sosiaa
lidemokraattia kannatti Giolittia.

Sosiaalidemokraatti Ferri selitti 
kannattavansa hallitusta, koska se 
on nykyaikaisen kansalaisvapauden 
vilpitön ilmaus.

Ministeripresidentti Zanardelli an
toi vielä suuremman tunnustuksen 
kuin virkatoverinsa Giolitti työvä
estön oikeuksille ja  vaatimuksille. 
Mainiossa puheessaan lausui hän 
muunmuassa:

Kaikki puhujat ovat oikeudelli
siksi tunnustaneet lakot ja  työväen
yhdistykset ja  melkein kaikki 
myös niiden hyödyn. Nykyaikai
sessa taloudellisessa järjestelmässä, 
jota rajaton kilpailu hallitsee oli 
työlakko ja  työväen yhteenliittymis- 
oikeus työväen ainoana puolustus-

Erityisesti koettaa hän keksiä keinoa 
johtaa sähköä hyvin pitkille mat
koille ilman lankaa tai muuta johtoa. 
Hän on valmistanut suunnattoman 
suuren dynamon 40000 voltin jännityk
sellä, jonka sähkön hän sitte johtaa 
Sähkö aaltoina ilman läpi lähettäjä- 
asemalta vastaanottoasemalle.

Marconin järjestelmä on siis laajen
nettu ja  parannettu.

Hänen varma vakaumuksensa on, 
että tarpeksi vahvalla virran valmista
jalla voidaan lähettää sähköaaltoja 
äärettömän kanaksi ilman johtoa, 
ja  kerran väittää hän, ollaan vielä ti- 
laisuudeessa lähettämään sähkövirta 
Mars’iin. Siitä, ettei sähkövirtaa 
muka voisi johtaa miltei ilmattoman 
avaruuden läpi, ei Tesla tahdo kuulla 
puhuttavankaan, sillä aivan yhtähyvin 
kuin valo aallot saattavat kulkea 
kautta avaruuden voivat myös sähkö- 
aallot, väittää hän.

Kaikki riippuu vaan siitä, tunne
taanko M arsissa sähköä. Mutta jos 
niin ei ole laita, ovat Marsin asukkaat 
siksi tietämättömiä, ettei maksa vai
vaa heidän kanssaan puhua.

A m ia  D tp i.
Aleksanterink. 48.

2:n kerros, pääkäytävä.

Erityisliike kaikenlaisilla, käytän
nöllisiä patenteratuilla uutuuksilla. 
Koneellinen tehdas täsmyystöille.

Puhelin 32 92'..

keinona. Hänen oma mielipiteensä' 
oli, että yhdistyksiä, joilla oli ri- 
koksellisia tarkoituksia, saattaa ha
joittaa; mutta tällaista tapausta ei 
ollut sattunut. Yhdistykset olivat 
aina pysyneet laillisuuden rajain 
sisällä. Lakot eivät olleet aiheut
taneet mitään levottomuuksia. Va
paamielisellä hallituksella on heikot 
puolensa, vapaus kun saavutetaan 
tuimain taistelujen kautta, mutta 
hänen vanha mielilauseensa on : 
Valitsen vapauden, sen vaaroista 
huolimatta. (Vilkkaita suosionosoi
tuksia).

Jos katsotaan viaksi, päätti mi
nisteripresidentti puheensa, ettemme 
ole antautuneet sortopolitiikkaan, 
vaan olemme sensijaan turvanneet 
kaikkien kansalaisoikeuksien va
paata kehitystä, tuomitkoot ne meitä. 
Mutta minulla on se vahva vakau
mus, että vapaamieliset ja  puolueet
tomat edustajahuoneen jäsenet mie
lellään kannattavat hallitusta (In
nokkaita suosionosoituksia).

Päiväjäijestysesitys, jota  hallitus: 
ei ollut voinut hyväksyä, hyljättiin 
senjälkeen 264 äänellä 184 vastaan. 
Päätöstä tervehtivät radikaalit ja  
sosiaalidemokraatit myrskyävillä suo
sionosoituksilla.

Luottamuslause hallitukselle an
nettiin 262 äänellä 172 vastaan. 
Sen jälkeen lopetettiin kokous, ja  
Italia saattoi viettää Juhannuksensa 
iloisempana kuin pitkiin aikoihin-

*

ZanardeH’in ministeristä muodos
tettiin viime helmikuun 15 p:nä- 
Saracco’n johtama välitysministe- 
ristö oli syösty hallituksesta 6 p.. 
helmikuuta Genuassa yhdessä toi
mivien ammattiyhdistysten hajoitta- 
misen tähden. Radikaalit äänesti
vät Saracco’a vastaan, siksi että hän- 
oli hajoittanut tyäväen yhdistykset 
ja  oikeisto taasen syystä, että hän 
oli taipunut peruuttamaan hajoitta- 
miskäskyn. 318 miestä äänesti m i- 
nisteristöä vastaan ja  102 sen hy
väksi. Mutta radikaalit olivat vuo
den 1900 vaaleissa paisuneet niin 
mahtaviksi, ettei juuri hevin halli
tusta heitä vastaan voitu saada ai
kaan. Edustajahuoneessa on 32  
sosiaalidemokraattia ja  68 muuta, 
jotka tärkeimmissä kysymyksissä 
äänestävät heidän kanssaan, ja  paitsi 
näitä sataa on kyllin radikaalisia 
vasemmiston miehiä muodostamaan 
vapaamielistä enemmistöä, joka suo
sii uudistuksia ja  pitää työväen lii
kettä mahtina, jota ei voida syrjäyt
tää. Kun Zanardelli-Giolitti’n mi
nisteristä muodostettiin, ei löytynyt 
monta, jotka luottivat sen menes
tykseen. Mutta sen enemmistö' 
edustajakamarissa onkin kasvanut, 
niin että se nykyään nousee 80* 
ääneen. Tämä on saavutettu tar
mokkaalla uudistuspolitiikalla, joka 
on kylläkin mahtavasti vaikuttanut 
Italian sisälliseen elämään. Y . 1898 
kukistettiin Italiassa kaikki lakot 
verisesti. V. 1899 toimeenpani 
Pelloux'in ministeristö valtiokaap- 
pauksensa. Mutta sosiaalidemo
kraatit vastasivat jarrutuksella, jota  
loistavasti johti Enrico Ferri, ja  
päättyi voitolla. Vaaleissa v. 1900 
saavuttivat sosiaalidemokraatit ja  
radikaalit suuren menestyksen ja  
muodostavat nykyään hallituksen 
enemmistön ytimen.

Tämän ottakoot kaikkien maiden 
vastustuspuolueet huomioonsa.

Polttava kysymys.
Tässä hiljattain valitti eräs tut

tavani, kun pistäydyin hänen luok
sensa, joutuneensa kovin ikävään 
taloon asumaan.

—  »Mutta näyttäväthän huo
neenne hauskoilta; miksi ette pidä 
asunnostanne?" —  »Suoraan sa
noen" vastasi hän, »siksi, että tässä 
aivan vastapäätä on julkinen hau
reuden pesä ja  tuollaista alituista 
elämää on inhoittava nähdä.

Aikaisin ja  myähään näkee sinne 
ajelevan kaupunkimme herroja, sekä 
naineita että naimattomia, joista 
minä tunnen monta, öisin varsinkin 
on siellä kauhea elämä; siellä soi
tetaan ja  lauletaan ja  pidetään sel
laista meteliä, että herää sikeästä- 
kin unestaan. Yoi toki, jo s  joku 
voisi toimittaa nuo saastaisuuden 
luolat kaupungistamme p o is !" --------
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Palo- ja Henkivakuutus Osakeyhtiö

- =:=  SKÄNE
myöntää halvimpiin vakuutusmaksuihin palo- ja  henkivakuutuksia

kautta q  p Carlander, Pää-asiamies.
H elsinki, Länsi Kanta 18. T elefoon i N:o 345.

Björkbodan Tehdas Osakeyhtiö
(K ellokosken Tehdas).

Valm istaa: rakennustakeita, k irveitä, m eijeriastioita y . m.
Valim o- ja  N ikkelöim islaitos. 

Pääkonttori: H elsinki, Länsi Kanta 18. T el. 345.

K A N S A I N V Ä L I N E N
r * p i t i r a « r » l n i ( a i  O a m k e y h t i S  W  i  e n i  s s M.

Ainoastaan SmJc IB : 75 p :n  vuotuista vakuutusmaksua vastaan myön
netään 10,000 markan vakuutus kestävästä in validiteetista ja  yhtä suuri ohi
menevästä invaliditeetista sekä 5 markan päivänkorvausvakuutus, varaluokka 0 
kun vakuutus pidetään voimassa 10 vuotta.

Lähempiä tietoja antaa Cm F* C&rlandeTf Pää-asiamies.
H elsinki, Länsi Kanta 18. T el. 345.

Tähän huokaukseen yhtyvät kaik
ki ne, jotka ymmärtävät kuinka 
tällaiset irstaisuuden pesät levittä
vät saastaa ja  syntiä ympärilleen 
ja  hämmentävät kansan oikeuden 
käsitteet. Mitä pyhittää opettaa 
kouluissa puhtaudesta ja  siveellisen 
elämän välttämättömyydestä, kun 
esivallan suostumuksella ja  lakien 
turvissa harjoitellaan siveettömyyttä 
luvallisena elinkeinona!

Ohjesääntöinen haureus on sel
lainen häpeä ja  rikos siiveellistä 
maailmanjärjestystä vastaan, ettei 
kenenkään oikeutta rakastavan, puh- 
dassydämmisen henkilön pitäisi suo
da itselleen rauhaa ja  lepoa, ennen
kuin se on keskuudestamme hävi
tetty. Siihen pitäisi käydä yhtä 
tarmokkaasti kiinni kuin koskaan 
juoppouteen, sen sijaan että asiaa 
nyt peitetään ja  salataan.

On tosin jo  olemassa mailmassa 
yhdistyksiä, jotka työskentelevät 
ohjesääutöisen haureuden poistami
seksi, joilla on omat pienet äänen- 
kanattajansa, jotka silloin tällöin 
pitävät kansainvälisiä kokouksiakin; 
mutta kovin vähän niiden työstä 
tiedetään, sillä sanomalehdet, jotka 
muuten ovat valmiit toistamaan 
kaikkea mitä maailmassa tapahtua 
—  kaikenlaista vähäpätöistä jopa 
roskamaistakin —  ovat sangen ää
neti tällaisiin liik k eisiin  nähden. 
Ja niinpä ne eivät ole nytkään 
tienneet kertoa niin mitään siitä ■ 
ohjesääntöistä siveettömyyttä vas-J 
tusta vasta kansainvälisestä kongres-J 
sista, joka tämän knon alassa pi
dettiin Lyonissa, Pariisin jälkeen 
Ranskan suurimmassa kaupungissa, 
ja  kuitenkin tämä oli hyvin mer
killinen kokous. Merkillinen siksi, 
että siellä oli edustajia eri maiden 
nais- ja  siveellisyysyhdistyksistä, 
että täällä ensi kertaa oli mukana 
suuri joukko organiseeratun työvä
estön edustajia ja  että kokouspaik
ka oli Lyonin muhkea raatihuone. 
Sen maalauksilla koristetut seinät, 
jättiläissuuret kruunut ja  sametti- 
sohvat muodostivat omituisen ke
hyksen kokoukselle, missä mailman 
suurin kurjuus oli keskustelun esi
neenä.

Avauspuheessaan, jonka ylipor
mestari, tri Augagneur piti, sanoi 
hän, etteivät sukupuolitaudit vielä 
koskaan ole vähenneet ohjesääntöi- 
sen siveettömyyden kantta. Sitä 
vastoin osoittaa se tilasto, jonka 
vuosittain Englannin parlamenttia 
varten toimittavat ohjesääntöisen 
siveettömyyden sikäläiset vastusta
jat, että sukupuolitaudit ovat yhtä
mittaa vähennemässä ohjesääntöi
sen hanrenden poistettua Englan
nista. Puhuja tunnusti itse ennen 
aikaan puolustaneensa olyesääntöi- 
syyttä yleisen terveyden ja  julkisen 
siivouden nimessä, mutta vähitellen 
muuttaneensa kantaa. Hänen täy
delliseen kääntymykseensä oli v. 
1899 Briisselissä pidetty kansanvä
linen kongressi vaikuttanut, siellä 
kun näet eri maiden hallituksien 
jäsenet, joiden olisi pitänyt ohje- 
sääntöistä sivettömyyttä puolustaa, 
olivat pakotetut myöntämään, että 
siitä sen nykyisessä muodossa ei 
ole mitään hyötyä.

—  „Siis“ —  jatkoi puhuja — 
„pois sellainen laitos, joka tervey
dellisessä suhteessa ei ole mistään 
hyödystä, moraalliselta kannalta taas 
hyljättävä, se kun sotii selvää lakia 
vastaan.-

laa niitä kaikkia toistaa. Olosuh
teet meillä ovatkin muutamissa koh
din tällä alalla toisenlaiset kuin 
esim Ranskassa, mutta siinä suh
teessa on kyllä suuri yhdennäköi- 
svys, että haureuden pesät meillä 
kuten sielläkin ovat eläviä kapa- 
koita, vieläpä siinä määrässä, että 
moni haureudenpesä pääasiallisim- 
man voiton tuottaa juuri kapakoi- 
misella. Sillä kun juopuneet „kundit“ 
poliisia peläten puolen yön jälkeen 
ajetaan ulos varsinaisista kapakoista, 
menevät monet jatkamaan noihin 
„numero“ paikkoihin, jotka laimean 
poliisivalvonnan tähden uskaltavat 
varustautua sangen runsailla juo- 
mavarastoilla ja perinpohjin osaavat 
kyniä nuo himojensa kiihdyt,tämät 
miesparat.

Tähän kohtaan pitäisi meidän 
raittinsseurojemme välttämättömäsi! 
iskeä kiinni rautakynsin ja  nostaa 
niitä vastaan vielä paljoa ankaram
man sodan kuin konsanaan esim. 
se, jota on käyty sanomalehtien 
väkijuomailmoituksia vastaan! Sillä 
jos mikään maailmassa on omiaan 
ihmisiä turmelemaan ja heidän si
veellisiä käsitteitään tykyttämään 
on se tuollainen törkeä ja  monin
kertainen lain rikkominen.

(Kylväjä.)

—  Pelastusarmeijan toimintaa.
Newyorkista ilmoitetaan, että pelas
tusarmeija on Yhdysvalloissa pannat 
alalle jättiläisyrityksen. Se on erään 
yhtiön avulla ostanut yli neljännes- 
miljoohan hehtaaria maata Colora
dossa, jonne se aikoo perustaa siir
tolan. Tässä siirtolassa tullaan har- 
j  ottamaan pääasiallisesti sokerijuu- 
rikasviljelystä. Mainittu yhtiö ra
kentaa snuremmoisen sokeritehtaan, 
joka markkinahintoihin ostaa siir
tolaisten viljelemät juurikkaat. Siir
tolaisia ei kuhankaan pakoteta vil
jelemään sokirijuurikkaita, vaan on 
heillä täysi vapaus viljellä mitä itse 
halaavat. Maa jaetaan pieniin osiin. 
Kymmenen prosenttia ostosummasta 
on suorit&ttava heti, loput pienissä 
erissä kahdeksan vuoden kuluessa.

—  Uusia boksareita. Kiinassa on 
alkanut levitä liike nimeltä „maan- 
miesten yhdistys". Liikkeen pyrki
mykset ovat ilmeisesti mnukalais- 
viholliset, liike on sama kuin bok- 
sarien, vaikka eriniminen.

A r a b i a  {
s«l<ä

P öytä serviisejä 
Pesnserviisejä 
y . m.

Jittalat) {Juomalaseja
^Viinilaseja
Karahveja

Suuri valikoima ja huokeimpiin 
hintoihin

M ia  Myönti-Makasiimssa
Omist, G. F. Stockmann.

Kluuvikatu N:o 2.

Suurin valikoima
tinatulta-, emaljoituja-, vaski-, 
valetuita- &  puhdasnikkelisiä

Keittoastioita
Lopuksi hän vakautti, että hän 

jo  seuraavana päivänä olisi valmis 
sulkemaan kaikki haureuden pesät 
Lyonissa, jos hänellä siihen suinkin 
olisi valtaa. —  Valitettavasti riip
puu tämä järjestelmä siellä prefek
tistä ja  sisäasiainministäristä.

Matta on toisia pormestaria, joilla 
on enemmän päätösvaltaa tässä asi- 
siassa paikkakunnillaan. Niinpä on 
esim. Salins’in pormestari v. 1897 
poistanut siveettömyyden pesät kau
pungistaan".

Ronva Legrain y li koko Euroo
pan tunnetun raittiusmiehen, tri 
Legrain’in puoliso kertoi missälähei- 
sessä yhteydessä juominen ja  siveet
tömyys ova t Kaikissa saastaisuu
den pesissä virtailee alkohooli, vaik
ka sen myyminen niissä muka on 
laitonta. Ja juuri alkohoolin kautta 
ovat useimmat tytöt tähän kurjuuteen 
saatukin. Juominen kuuluu ihan 
hänen ammattiinsa, hänen _ täytyy 
itse naattia ja  saada „vieraita“  te
kemään samaten. Ken paraiten 
siinä onnistun, saa porttolan emän
nältä palkkion.

Rouva Legrain’n kuvaus oli sy
däntä särkevä.

Kaikki läsnäolevat olivat sitä 
mieltä, että, raittiuden ystäväin vält
tämättömäsi! pitäisi ryhtyä toimiin 
laittoman alkohoolinmyymisen pois
tamiseksi porttoloista. Ohjesääntöi
sen siveettömyyden vastustajat eivät 
voi ruveta yhtä hyvillä syillä tämän 
kohdan korjaamiseen, sillä heidän 
ohjelmaansa knuluu koko jäijestel- 
män poistaminen, eikä sen paranta
minen yksityiskohdissa.

Monta muutakin vakavaa saanaa 
tässä kongressissa lausuttiin ja  sa
lassa pidettyjä rikoksia vedettiin 
päivänvaloon, vaikkei tässä ole ti-

myo

G. F. S tockm ann .

f)enkioakMutu$ybtiö
..The Mutual Life“

Perustettiin v. 1843

yleisen henkivakuutusliik
keen harjoittamiseksi keski- 
näisyyden periaatteelle kiin
teillä vakuutusmaksuilla jo 
ten

Kokovoitto
jaetaan vakuutettujen kes
ken.

Voittorahasto teki
vuonna 1885 Smk 26,000,000 

* 1890 „ 52,000,000
„ 1895 „ 139,000,000
n 1900 „  280,000,000

Yhtiön kaikki rahastot tekivät 
vuonna 1885 Smk 564,000,000 

» 1890 „ 762,000,000
„  1895 „  1,146,000,000
„ 1900 „  1,688,000,000

Uusia vakuutuksia vuonna 1900: 
Smk 912,000,000.

Nykyään voimassa olevia vakuu
tuksia ja  elinkorkoja:

Smk 5,900,000,000. 
P ä ä a sio im isto  S u om ea  v a rten :

Alex. F. Lindberg.
Helsinki,

Aleksanterinkatu 48.

Palovakuutus-Osake-Yhtiö

Pohjola.
Osakepääoma 5 milj. Smk.

Vakuuttaa kiinteätä ja  irtainta omaisuutta 
maalla ja  kaupungeissa.

HUOM.! Uusia tehtaita suunniteltaessa ja vanhoja kor
jattaessa annetaan maksutta neuvoja rakennusten sijoittami
sesta ja sisustamisesta.

3älleenmyyjäl huoitu
Omistajan kuoleman ja  liikkeen uudestaan järjestä

misen vuoksi loppuunmyydään sisäänostohintoihin ja nii

den alle

tukkutavaroita
niinkuin alusvaatteita, sukkia, käsineitä, urheilupaitoja, liinoja, 
erilaatuista lyhyttä tavaraa y. m.

Julius Sjögren. -
Trikoo- ja  villatavarankauppa

Mikonkatu 4  ja Sentraali pasaasi.

Puusepän *  *  *
la

K e o M k n u p p a .
Vladimirinkatu 4. Telf. 24 89.

*  «  Sorvarinliike
l Buleoaardiukatu 1.

Oilbo Koivisto.

Aina hyvin jä ljestetty  valikoima, 
kotimaisia ja  ulkomaalaisia hyvin 
valmistettuja ja  kauniita jalkineita 
halpoin hintoihin.

Tilauksia ja  korjauksia toimite
taan huolellisesti.

ja

4  Vladimirinkatu 4.

Ostakaa „Agros“ yhtiön

Jauhoja
(Ruis-, lesty-, nisujauhoja).

ui v ui tuo uumia.
Tehdas ja konttori
Capinlahdenkatn 8,

H e ls in k i.

Osakeyhtiö Agros.
H elsinki —  P ietari.

5 0  m i n u u t i s s a
korjataan jalkineet Uno Pelander’in Jalkinetehtaassa,
Fredrikinkatu 85.

Korjattavat jalkineet noudetaan, kun ilmoitetaan siitä 
telefoonilla 27 07.

Tehtaiden villakangas 
kauppa

Kesäleninkikankaita
kävelypuvuiksi, leninkeiksi ja  
hameiksi, suuri valikoima tun
nettuihin halpoihin hintoi- 
liimme.

E. Esplanaatinkatu 4,
pihan sisällä.

myytävinä Kaikissa kirjakaupoissa.
Kevään ajoilta.

Jatebnta. Kirjoitti Samuli S. 2 m 75 p.

Retkeilyjä metsissä ja  vainioilla-
Viittauksia havaintojen tekemisiin kotiseudun luonnossa. K iij. B. Landsberg. 97 kuvalla. (Vanamon 

kirjoja Nro 1). Kansissa 5 m. 50 p.

Zoologiin kansalaisille.
Pääasiallisesti A. E. Brehmin »Eläinten elämän- mukaan toim. ja  ihmiskuntaa koskevalla alkuosalla 

lisännyt A. J. Mela. I. Imettäväiset. 466 kuvalla* Sid. 25 m.
Suomen lm rukoiset, eli luonnon tieteellisen Snomen luurankoiseläimisto. Kirj. A. j .  Mela. Varustetta 

215 piirroksella, 10 taululla ja  1 kartalla. 10 m.
Itä-Siom eua. Luonnoksia ja  harjoitelmia. 140 kavalla. Tehnyt S. Falkman. Kans. 6 m. 50 p.
Matkustus Suomessa. 86 kuvaa, tehnyt alknperäisten Oljym&alansten mukaan. Selitykset Z. Tope

ille e n  kirj. Sid. 20 m.
Kaarina Baununtyttiren muisto. Kovat. C. Larssonin piirtämiä. Kans. 4 m. 50 p.
Kuvia kaarikuanasta. 800 värikuvaa C. Hoffmanini ta. Teksti mukailemalla A  J. Melan toimittama. 

Sid. 25 m.
Slvelistö,

kaikuja laulustamme. Sekaäänisiä laulelmia. Suomen nuorisolle. Toimitt D* Hah] ja  E Forsström. 
1 vihko 3 m» 2 vihko 3 m» 3 vihko 3 m. 75 p» 4 vihko 4 m.

Ylioppilaslauluja.
Toim. D- Hahl, 6 . A. Gripenberg, E  Forsström ja  J. Hahl, 1 v . 2 m. 75 p. n  v. 3 m» UI v. 4 m., IV v. 

4  m-, V v. 4 m., VI vihko 3 m. 50 p.
Det alungande Finland. 150 lantaa pianon myOtäilykselle sovitettu. 3ra vihkossa k 5 m. Koruk. ä 7 m. 
Suomalaisia kansanlauluja, koonnat A. A. Borenins. Pianon myOtäilykselle sovittanut G. LinsOn. 2  m,

1900 v. painos 
Suomenmaan kartta

toim. I. J. Inberg. Vuonna 1900 täydentänyt ja  oikaissut N. Holmström, insinööri Maanmittaus ylihal
lituksessa.

Muuten runsaan sisältönsä ja  selvyytensä tähden voitanee sitä sentähden suosittaa sekä matkailijoille 
ja  matkoatavaioille, että konttoria ja  kotoa varten.

Kartta IOyttyy:
Seinäkarttana, vuorattu ja  keppineen. IB m.
Matkaknrtta, vuorattu ja  taitetta taskumuotoon. Kans. 15 m.
Sama neljästä lehdessä, täydellisenä 10 m. Jokainen lehti erikseen 5 m.
Kartta voidaan myOs saada painettuna ainoastaan matalta tahi mustalta ja  sinisellä ilman värillisiä 

rajoja.

Elim in taidosta Ja Ellm lnkysym yksil.
K irja kansalle, kirjoitti Prof. Max Hanshofer. 5 m.

Kultaisia sanoja.
Hengen ravinnoksi koottuja koti- ja  ulkomaisista teoksista, toimitti A—a. Sid. 2 ra
itateiden Taistelut. Kirjoitti A. D. White. Suoni. A- J. Mela. 2 m. 50 p. (Vanomon kirjoja N:o 2).

Walikoima runoelmia*
Kirj. J H. Erkko. 5 m. Sid. 6 m. 60 p.
Kotoilta tarinoita. K irj. J. H. Erkko. 2 vihkoa. 2  m. 75.

K . E . H olm ’ in  K u stan n u stoim isto , H elsingissa.

a A l m i n
h m  7a{>etti~ &  Värikau|)|)a m b

Iso Robertinkatu 4. Telef. 3385 .
Myy halvimpiin hintoihin Tapeteja, Kattokoristeita, Linoleum mat

toja, Yaksikankaita, Akkunaverhoja, Vernissaa, Liina-öljyä, Tärpättiä, 
Sprii- & öljylakkoja, Kuivia ja  öljystävapaita värejä, Siveltimiä & Bronsi- 
värejä sekä kaikkea mitä rikaslajiseen varastoon kanina.

—  64 —

jotka näkevät yhtäläisyyttä Jeremiaan opin kanssa, ym
märtäen sinua profetaksi.

Mitenkäs te ajattelette minun opistani?
Ja vastasi hänelle Siimon Pietari: minusta nähden on 

sinun oppisi se, että sinä olet elämän Jomalan valittu poika
sina opetat, että Jumala on elämä ihmisessä.

Ja Jeesus sanoi hänelle: onnellinen sinä Siimon, joka 
sen olet ymmärtänyt. E i ole yksikään ihminen voinut 
sinulle sitä ilmaista, vaan sinä olet sen ymmärtänyt siitä, 
että sinussa oleva Jumala on sen sinulle ilmaissut. E i 
lihallinen järkeilemminen enkä minä sanoillani ole sitä si
nulle ilmaissut, vaan Jumala, minun Isäni, ilmaisi sen si
nulle suoraan.

Ja siihen perustuu se seura ihmisiä, joih in  nähden ei 
ole kuolemata.

K AH D EK SAS LU KU .

Elämä ei ole ajassa.

Ja sentähden totinen elämä on ainoastaan elämä 
nykyisyydessä.

Jeesus sanoi: jok a  ei ole valmis kaikkiin lihan kärsi
myksiin ja  puutteisiin, se ei ole ymmärtänyt minua. Joka 
kaikkea hyvää hankkii lihallista elämäänsä varten, hän hu
kuttaa totisen elämän. Matta, joka lihallisen elämänsä hu
kuttaa, minun oppiani täyttäen, hän saapi totisen elämän.

Ja tähän sanoi hänelle P ietari: olemmehan me neu
voasi noudattaen, jättäneet kaikki huolet ja  omaisuntemme 
ja  seuranneet sinua. Mikä on oleva palkkamme?

Jeesus vastasi hänelle: j‘ okainen, joka on oppini ni
messä luopunut talostaan, sisaristaan, veljestään, isästään, 
äidistään, vaimostaan, lapsistaan ja  pelloistaan, saapi sata
kertaisesti sekä veljiä että sisaria ja  peltoja ja  kaikkea,

Evankeliumi. 16. —  g l  —

olet hänen oppilaansa, mutta me olemme Mooseksen oppi
laita. Moosekselle on Jumala itse puhunut. Mutta tästä 
ihmisestä emme edes tiedä mistä hän on.

Ja hän vastasi: sehän kummallista on, että hän valisti 
minut ja  te ette tiedä, mistä hän on. E i Jumala syntisiä 
kuule, vaan niitä, jotka kunnioittavat Jumalaa ja  täyttävät 
hänen tahtoansa. En koskaan nsko voivan tapahtua, että 
ihminen, joka ei ole Jumalasta, voisi valistaa älyttömän 
ihmisen. Jos hän ei olisi jumalasta, ei hän mitään voisi.

Oikeauskoiset suuttuivat ja  sanoivat: sinä olet korvia 
m yöten erhetyksessä, ja  tahdot opetta meitä! —  Ja ajoivat 
hänet ulos.

Ja Jeesus sanoi: minun oppini on elämään herätys. 
Joka uskoo minnn oppiini, hän jää  elämään vaikka kuoli- 
sikin, ja  jokainen, joka elää ja  uskoo minuun, hän ei ole 
kuoleva.

Ja vielä kolmantena päivänä Jeesus opetti kansaa. 
Hän puhui:

E ivät ihmiset siitä syystä omista oppiani, että minä 
itse todistaisin sitä oikeaksi; ei totuutta voi todistaa. To
tuus on itse kaiken muun todistajana. Vaan ihmiset omis
tavat oppini sen vuoksi, että se on ainoa ja  tuttu ihmisille 
ja  lupaa elämää.

M in u n  oppini on ihmisille n iin k u in  paimenen tuttu 
ääni lampaille, kun hän ovitse tulee tarhaan kokoomaan heitä 
laitumelle. Teidän oppianne sitävastoin ei kukaan usko, 
sillä se on vieras ihmisille ja  ihmiset siinä näkevät teidän 
himojanne. Se on ih m isille  samaa kuin lampaille semmoi
sen miehen näkeminen, joka ei tule ovesta vaan aidan yli. 
Lampaat eivät sitä tunne ja  vainuavat rosvoksi- Minun 
oppini on ainoa totinen, ruikuin ovi on ainoa lampaille. 
Kaikki teidän oppinne Mooseksen laista ovat valhetta, 
kaikki ne ovat samaa kuin varkaat ja  ryövärit lampaille. 
Joka omistaa m in n n  oppini, hän on löytävä totisen elä
män, niinkuin lampaat tulevat tarhastansa ja  löytävät lai
tumen, jo s  paimentansa seuraavat. Sillä varas tulee vaan
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Kooperatiioinen Cyoväen Kauppa- 
ja Ceolli$uu$-O$akeybtio*

UlladimiriNkatu 2$. PnheliM mi.
Valmistaa kaikkea räätälinammattiin kuuluvaa työtä huolelli

sesti ja  kohtuullisilla hinnoilla.
H U O M . !  Liikeen tuottama voitto jaetaan vuosittain ostajille.

Tehkää kesätilauksenne hyvissä ajoin. Kesäpukukankaat ovat 
saapuneet. Samoin suuri varasto hattuja.

Huom.! Liike muutetaan 1 pestä Huhtikuuta Wladimirink. 13.

Vakuutus-Osakeyhtiö KALEVA.
Yleinen JCansanuakuutus

Ilman lääkärintarkastusta.

Uusi vakuutusmuoto Suomessa
Osallisuus yhtiön voittoon.

Läkki- pelti- ja Kupari- 

sepänliike.
Helsinki. Tehdas Korkeavuoden- 

katu 32.
Telefooni 90.

Holmström &  Svensson
m yyvät alituisesta varastostaan: 

l.a  kivihiiliä, valukoksia ja  tako- 
mohiiliä halvimmalla.

Telef. 29 24 —  32 03.

K. Aug. Forsbäck
R auta. A lV ä r i L iik e

33 Fredrikinkatu 33.

Alituisesti hyvin lajiteltu varasto huokeampiin hintoihin: K e i t 
t o a s t i o i t a .  dfe V a l o u s k a p i n e i t a ,  H u o n e k a lu .I a ., s i -  
l e j a  &  R e s o o r e j a  p a r a s t a  l a j i a ,  V a x e j a ,  " V e r n is 
s a a ,  ö l i y a  k a i k k e a  l a j i a  R a k e n n u s t a k o m i a  S e 
m e n t t i ä ,  T i i l i ä  y .  m .

J. W. Nylanderin

Räätäiinliike
Mikonkatu 1, 2:nen ker. Tel. 3 3 9 5 .

Hyvinlajiteltu varasto koti- ja ulkomaisia kan
kaita. Tilaukset valmistetaan huollellisesti uusim
man kuosia mukaan.

Perssonin
kutomakoneita

Villalankaa
runsaassa valikoimassa.

Kudottuja tavaroita
Mikonkatu 2. Tel. 13 32.

Th. Neovius.

Kylpylaitos!
K ylpylaitoksessa Ratakatu 3,

on saatavina joka arkipäivä kaikenlai
sia erinomaisia kylpyjä. Erittäin suo
sitellaan pu olik y lpy jä , N auhelm er- 
m e r - (hiilihappo-) kylpyjä sekä m ä n ty - 
kylpy jä .

T e le f. 12  9 3 .

L  J\. Jl$pholni’itt
S a tu la se p p l ja  verhoilija liike»

Valmistetaan ajo ja  huonekalu
jen  verhousta sekä valmiita töitä 
löytyy  varastossa. Matkakapineita 
ynnä maata.

Ratakatu 14.
Telefooni N :o 27 63.

I
* K A R L  SUNDSTRÖM
. K A I V E R T A J A .

KAUTSCHUKKI KUMILEIMASIN i 
T E H D A S .

Aleksanterinkatu N:o 50.

Peri Timper
Kultaseppä.

Alexanterlnkatu N:o 7.

Suurin varasto uuden
aikaisia teoksia. Tilauk- 
•na jii^korjauks ia toi 
e?B a aS ss 

Vanha kulta ja  hopea 
ostetaan korkeimpiin 
hintoihin.

V O IT A
Useampia lajia halvempiin hintoihin 

V o ik a a p p a  T h t.
F o r s s t r ö m , j a  K u m p p .

Etelä Esplanaadink. 16. Puhelin 2875.

Henrik Ekbonfin
ja

Fabianinkatu 28.
Jo ssa  valmistetaan kaikkia  

ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, Resoori- 
m adrassia j. n. e.

Kellojen, 
Kronometerien

ynnä hienompien

präsisiooni 
koneitten

K O R JA U S V E R S T A A
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tartasteltuja

Seini- ja taskukelloja
Kellonperiä y. m.

C . U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skalnaden

Telef. 37 12.

Naisten koru- 
tavarakauppa.

City’n talo
A lek san terin k atu  54 .

Koristekappaleita, samettia, hans
koja, nauhoja, helmityllejä ja  pitsejä, 
kankaita halvimmalla, keväthattuja 
hyvä mallisia ja  hienosti koristettuja.

1  p n
Leninki*«  «

« otnpcluliike
M ikonkatu  1, 2:nen kerros. 

T elef. 3 3 9 5 .

ri
suositellaan vähäverisyyttä, huonoa ruuansulatusta ja  umpitautia sairastaville. 
Tarkempia tietoja on broshyrissa:

Lahmann’in ravintosuolavalm istus.
Joukottain ja  vähittäin

Osakeyhtiö Axel Pihlgren’illä.

Se
joka tahtoo $#o* 

jolla

Uat$aan$a

ei saa juoda kahvia eikä teetä aamulla, 
vaan helposti sulavaa, oikeata, täysin 
hyvää kakaota. Senlaista on

CaknannMa Kaeintosnola Kakao
joka on paraiten ravitsevaa ja  enin käy
tetään. Sitä on saatavana joka siirto
maan kaupassa. Ainoa CahnaaR’ia kR- 
kaOR joukottain myyjä on

JI. B. Jlxel Piblgrto.

Luujauhoja
oikeata Schafforstia, merkitty A. K. 
osittain ja  joukottain, myy

*W ilhelm  Kommonen.

A l P S P E If lN P E R
IHE151NGIS5Ä
FABIANINKATU8
TELEFOONI 2071

I*

Osakeyhtiö

htlsingin fiöyryklpomo.
Ludvikinkatu 5. Telefooni 1732.

Suosittaa hyvin tunnettuja, Kauppa- ja Teolli- 

suusnäyttelyssä Lyypekissä palkittuja

R u o k a le ip iä ä n
niinkuin: Hapanleipää, Maustettua ja  m austam atonta ruokaleipää ja  
leipomon erityistuotteita: Herkku-  ja  kate-, ruoka- ja  näkkileipää. 

Kaikki tuoretta, mureata ja  hyvänmakuista.
Nopea suoritus. Hintaluettelo annetaan pyydettäessä.

Huom .!

Hautapatsaita
jotka ovat valmistetut

Hienosta Graniitista
uskomattoman halpoihin hintoihin

A. V. Kalenius en luona, 
Lapinlahdenkatu 25.

Telef. 34 74.

IP alkittuj a.

Husqvarnan Teräs-Ompelukoneita

„Treja Triurof*.

Polkupyöriä.
Husqvarnan pääasioimistossa

Cityn talo, Aleksanterinkatu 54.
Telet. 1847.

Missä ostetaan siroin ja  hal
vin kesähattu?

Tietysti

Anna Äkerfeldfin
Muotikaupassa.

Y rjönk atu  4 . T e l. 2 14 5 .

H u o m .! Puettuja hattuja 3 mar
kasta.

Valmiita tikatulta peitteitä 10 
markasta, puseroita 2 m. 5 pistä. 

Korkeavuorenkatu 36.

Terese Fofyström.
H u o m . !  Peitteiden ompelemista 

vastaan otetaan.
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varastamaan, ryöstämään ja  tappamaan, mutta paimen tulee 
elämää antamaan. Ja ainoastaan minun oppini lapaa ja  
antaa totista elämää.

Paimenia on semmoisia, jo ille  heidän lampaansa on 
heidän elämänsä, ja  jotka antavat elämänsä lammasten 
edestä; tämmöiset ovat oikeita paimenia. Mutta on palkka- 
paimeniakin, semmoisia, jotka eivät huoli lampaista, sillä 
he tekevät työtä palkasta, eivätkä lampaat ole heidän omansa, 
semmoisia, jotka nähtyään suden pakenevat ja  jättävät laa
mansa suden raadeltavaksi. Nämät eivät ole oikeita paime
n ia ; samalla tavalla voivat opettajatkin olla vääriä, semmoi
sia, joilla  ei ole tekemistä ihmis-elämän kanssa; mutta oi
keat ovat semmoisia, jotka antavat henkensä ihmisten elä
män edestä.

Minä olen semmoinen opettaja. Oppini on siinä, että 
oma elämä on annettava ihmisten elämän edestä. E i ku
kaan ota elämää minulta, vaan minä itse vapaasti annan 
sen ihm isten edestä, totisen elämän saamiseksi. Sen käs
kyn olen Isältäni saanut. Ja niinkuin Isä tuntee minut, 
niin minäkin tunnen hänet, ja  sentähden annan elämäni ih
misten edestä. Siksipä Isä minua rakastaakin, että minä 
täytän hänen käskynsä.

Ja kaikki ihm iset, ei ainoastaan ne, jotka elävät täällä 
ja  tällä hetkellä, vaan kaikki ovat kerran ymmärtävät mi
nun ääneni, kaikki ovat yhtyvät, ja  yksi on oleva heidän 
oppinsa.

Ja juutalaiset ym päröivät hänet ja  sanoivat, mitä sinä 
puhunetkin, se on kaikki vaikeata ymmärtää eikä pidä yhtä 
raamatuittemme kanssa. Ä lä koittele kärsivällisyyttämme, 
vaan sano meille selvästi ja  snoraan, sinäkö olet se Mesias, 
jo ta  raamattumme ennustaa maailmaan tulevaksi.

Ja Jesus vastasi heile: olenhan jo  sanonnt teille, koka 
olen, mutta te ette usko. Ellette usko sanojani, niin usko
kaa tekojani: niistä ottakaa selvä, kuka olen ja  mitä var
ten olen tullut.

—  63 —

Mutta te ette usko, koska ette seuraa minua. Joka 
minua seuraa ja  tekee mitä minä puhun, se ymmärtää mi
nua. Ja jok a  oppini ymmärtää ja  täyttää sitä, hän saa oi
kean elämän. Isäni on yhdistänyt heidät minun kanssani, 
eikä meitä voi kukaan toisistamme eroittaa. Minä ja  Isä 
olemme yhtä.

Ja juutalaiset loukkaantuivat tähän sekä tarttuivat 
kiviin tappaaksensa hänet.

Vaan hän sanoi heille: olen teille monta hyvää tekoa 
osoittanut ja  ilmaissut teille opin Isästäni; minkä hyvän 
työn tähden te nyt tahdotte tappaa minut.

He vastasivat: emme hyvän vuoksi sinua tappaa tahdo, 
vaan siksi, että sinä, ihminen, tekeydyt Jumalaksi.

Ja Jesus sanoi heille: teidän omissa raamatuissanne- 
han se on sanottu. Sanottu on, että Jumala itse sanoi pa
hoille hallitsijoille: te olette Jumalat. Jos hän rikoksellisia 
ihm isiä sanoi jum aliksi, niin miksi pidätte herjauksena sa
noa Jumalan pojaksi sitä, minkä hän on, rakastaen, lähet
tänyt maailmaan. Jokainen ihminen on hengeltään Juma
lan poika. Ellen minä elä Jumalan mukaisesti, niin elämäs
täni päättäen uskokaa minun olevan Isässä; silloin ymmär
rätte Isän olevan minussa ja  minun hänessä.

Ja juutalaiset alkoivat kiistellä. Toiset sanoivat hänen 
olevan paholaisen vallassa, toiset taas sanoivat: ei voi paho
laisen alainen ihmisiä valistaa.

Eivätkä juutalaiset tienneet, mitä olisivat hänen teh
neet, kun eivät saaneet häntä tuomituksikaan. Ja hän läksi 
jälleen Jordanin toiselle puolelle, olemaan siellä.

Ja useat hyväksyivät hänen oppiansa, pitäen sitä to
tuutena niinkuin Johanneksenkin oppia. Niin että monet 
uskoivat hänen oppiinsa.

Ja Herra Jesus kysyi oppilailtansa: sanokaa, miten ih
miset ymmärtävät oppiani Jumalan pojasta ja  ihmispojasta.

H e vastaisivat: toiset ymmärtävät samoin koin Johan
neksen oppia, toiset niinkuin Esaiaan profetiioja; on niitäkin,

Pyrkijä
nuorison rientojen kannattaja

maksaa

ainoastaan 2  m k. 
vuosikerta.

Tilatkaa lehteä, tutustukaa 
nuorison liikkeesen!

Tilaus osoite: »Pyrkijä". 
Laihia.

J. R. Lukander
Vaskenvalaja,

Ruoholahdenkatu N:o 5.
Tekee tilattaissa kaikenlaatuisia 

messinkitöitä sekä korjauksia ja  
tinauksia puhtaalla englannin ti
nalla.

Helsingin

Kemiallinen Pesulaitos
Antinkatu 15, T e le fo o n i 507.

Toimittaa kemiallista pesoa ja  tahran 
poistamista kaikenlaisista herrain, naisten 
ja  lasten vaatteista, kuin myös silkistä, 
sametista, pitseistä, vilteistä, pöytäliinoista 
y. m.

Mimmi Taldn.

alkuperäisiä 

Amerikalaisia

halpoja ja hyviä.

Erittäinkin suositetaan:
Pumppuja messi nkivuora- 
tuilla r y i  liitereillä veden var
jelem ista varten ruosteelta, ja  myös

Laivapumppuja
yksi- ja kaksi cylinterisiä

sekä

Siafragma-imupumppuja.
Suurin valikoima kaikenlaisia

Vesijohtotarpe ita
Ilm aisia neuvoja pumppujen 

valinassa j. n. e. ja  neuvoja niiden 
ylöspanemisessa. Valm iita joh 
toja asetetaan yhteen lähetettyjen 
mittojen mukaan.

Rob. Huber.
H elsinki, Mikonkatu 15,

Tam pere, Kauppiask. 11, 
W iipnri, Torkkelink. 2.
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K e s k in ä in e n  H e n k iv a k u u tu sy h tiö

Suomi
—  H elsingissä.----

Henkivakuutuksia, Elinkorkoja, Myö-
f

"S0Q
täjäisvakuutuksia, Jälkeenelokor- 

koja, Lapsenvakuutuksia.

g  £  
S  s Kymmenen vuotisen toimintansa
s  s

- s
aikana on yhtiö suorittanut:

cS ^3 Kuolemantapauksista............. 3,160,186
og M Voitto-osuuksina vakuutetuille „ 1,193,897

es •*»
o  cö 1900 vuoden lopussa oli:

Henklvakuutuskanta . . . .  St# 84,503,112 
Henkivakuutettujen luku 25,293 henkilöä.

Vakuutusrahasta................ * *  13, 287,617

Pohjarahasto. Smfi 300,000 
Vararahasto . „  820,000 
Voittorahasto. „  184,409 „ 1,304,409 

S u u rin  k o M n s i n t n  
H ta k lrs k a n tu y h tiä

Helsinki 1901. HufrndstndsbL Uusi Kirjspnino.
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jteinäktran 13 p. 1901.

Toimisto ja  konttori: 

Aleksanterinkatu 52. Tel. 3430 .
Avoinna k:lo 11—1.

T o im itta ja t:
Pekka E rvast Jean B oldt.

T ila u sh in ta :
Vi vk................................... Smk
V2  ............................  n
kuukaudelta • . „

Ilm oitushinta: 20 p. petiittiriviltä.

4 :55  
2 :55  

—:58

Pysyvistä ilmoituksista myönnetään 
alennusta.

Irtonumero f 10 p.

»Columbia”
on edelleen sama erinomainen polkupyörä mikä se 
aina on ollut. Kestävä, yksinkertainen ja nerokas 
rakenteeltaan, hieno.

Grand Prix, Paris 1900.
Pääa$ioimi$to Suomea varten

K. F. Stockmannin P o lh u iM  Varasto.
Haaraosasto Viipurissa ja asiamiehiä maan useimmissa 

kaupungeissa.

-  Pal o vakuutus-osakeyhtiö
P o h j o l a n

Capaturmavakuutus-Osakeyhtiö
K u l l e r v o n

JConiforif ovat muutetut Pohjolan uuteen taloon 
Aleksanterinkatu n:o 44.

-------  Konttorit avoinna kko 10—4. -------

0 . §fenbet?£ 4f Co.
Villa- ja  trikootavarakauppa.

P. Esplanaatinkatu 37. Tel. 17 27.

M aalaustöitä.
Kaikkia mitä ammattiin kuuluu tekee Helsingissä, Korkeavuorenk. 

17. Telef. 2403. T eu v o  K o s k e lo .

l£rik £>und$fröm’in Helsinki.

Suomen Sahanomistajain Palovakuutusyhtiö
Helsingissä, konttori Unioninkatu n:o 
23, avoinna 10—1jn 4.

Usko.
Oi usko, sinä jota paitsi ei elämä 

mitään olisi, vaan kaikki tyhjää ja  
synkkää olisi! Usko, sinä, joka 
lapsuuteni päivinä, viattomuuden 
onnellisina aikoina loihdit mieliku
vitukseeni kuvia niin kauniita, kirk
kaita ja  suloisen lohduttavia, oletko 
nyt ijäksi haihtunut? Haihtunut 
jäljettömiin et ole, sinun ilmestys- 
muotosi vaan ovat muuttuneet. Sinä, 
joka lapsen vilkkaaseen mielikuvi
tukseen luot kaikellaisia ihmeel
lisiä ilmiöitä, jotka kehittymätön 
järki todeksi uskoo, ilmiöitä satujen 
mailmasta, kaukaa todellisuudesta, 
luot kehittyneemmällä ijällä, jäljen  
mielikuvitusta hallitessa myös ku
via ei vähemmän kauniita, rusohoh- 
teisia mutta kuvia, joiden toteutta
minen on mahdollinen. Nuo kuvat 
eivät ole uusia; ne ovat tuhansia 
kertoja uudestaan esiin loihdittu 
ja  niiden toteuttamiseksi on paljon
kin työtä tehty sillä niiden kerran 
toteutuessa varmaankin onnen aika 
vihdoin koittaisi, jolloin kaikki ole
massaolostaan todella voivat iloita.

Me elämme tässä mailmassa, sen 
kaikki tiedämme, mitä jälkeenpäin 
seuraa siitä olemme erimieliä. Em
mekä sitä onnellisina elääksemme 
kaipaakaan tietää. Täyttäissämme 
velvollisuutemme lähimmäistämme 
kohtaan, työskentelemällä hyvän- 
palveluksessa tunnemme itsemme 
onnellisiksi. Uskomme älköön siis 
olko kuiva, hedelmätön, joka itsek
kään autuuden toivoD, oman hyvän 
voinnin tähden eroittaa rateidät Iä- 
himmäisistämme, saattaen meidät 
vaan ajattelemaan itseämme. Sel
lainen on itsekästen, kylläisten, 
monen „uskovaisen“ usko, mutta 
usko, joka eläväksi tekee ja  tuo 
todellista lohtua mailman myrs

kyissä, on usko valon voittoon. 
Se ei ole uskoa palkintoihin tai 
ikuisiin rangaistuksiin ei, elävä 
usko ou lähimmäisen rakkauden 
avulla usko hyvän lopulliseen voit
toon, usko siihen, että huolet kerran 
huojentuvat ja  yleinen onnen 
päivä koittaa rakkauden, todellisen 
humaniteetin pohjalla. Mutta tämä 
uskomme ei toteudu ilman työtä, 
ja  työala on laaja. Paljon on vielä 
kurjuutta, kyyneleitä ja  kärsimyk
siä mailmassa, paljon vielä ihmisiä, 
jotka eivät huomaa tai ole huomaa
vinaan todellista syytä epätoivoon 
äitien itkunn, lasten ennenaikaiseen 
kuolemaan. He eivät ole tietävinään, 
että siihen on syynä nurinpäiset 
yhteiskunnalliset olot, rahan sorto
valta, heidän oma itsekkäisyytensä, 
uskon pnute tulevaisuuteen oman 
mitättömyytensä jumaloiminen lä
himmäisten kustannuksella. Katso, 
miten raharuhtinas, satojentuhansien 
verellä ja  kyynelillä kokoamilla- 
varoilla viettää päivänsä heku
massa ja  ylellisyydessä. Katso, 
miten taas tuolla syrjä kaupungilla 
ummehtuneessa, pimeässä kellari
kerroksessa, köyhä työmies perhei
neen, yksi hänen rikkantensa kokoo
jia , elää tietämättömyydessä ja  kur
juudessa, tarpeellisen ravinnon puut
teessa! Mutta onnelliseksi tuo ri
kas mies ei voine itseään tuntea, 
sillä onnea ei saavuteta lähimmäis
ten kyynelillä ja  hädällä vaan 
uhrautuvalla rakkaudella, joka kaikki 
kärsii, hailiin toivoo, eikä koskaan 
väsy. Uskomalla humanisuuden, oike
uden voittoon ja  työskentelemällä 
sen eduksi, tulemme sen näkymättö
män, olennon, luojan, jumalan tai 
miksi häntä kutsunemmekin auttajiksi 
ja työtovereiksi, joka luodessaan mail- 
man ei ollut kyllin mahtava järjes
tämään sitä niin, että kaikki 
tuntisivat itsensä onnellisiksi. Voiko 
ihannampaa uskoa löytyä kuin usko 
siihen, että me ihmislapset, tomun- 
hiukkaset äärettömyydessä, saa
tamme työskennellä luojan apumie- 
hinä, työtovereina olojen saattami

seksi sellaisiksi, ettei kenenkään 
tarvitsee surra syntymistään. Ja 
tähän työhön on jo  aikain ammois
ten ryhdytty. Taistelua hyvän ja  
pahan välillä käydään innolla nyky
äänkin, lakkaamatonta taistelua, 
jossa ei ainoakaan ihmisolento ole 
tarpeeton, kykenemätön hyödyttä
mään toista tai toista puolta. Pie
ninkin apu hyvän puolella on omansa 
edistämään sen, joskin hitaasti 
edistyvää, kuitenkin lopullista voit
toa tulevaisuudessa.

Uskomme siihen, että hyvän voitto, 
joskan ei meidän eläissämme, kui
tenkin toteutan. Ja tieto, että 
työmme, vaikka pienikin sen hyväksi, 
edistää sitä, olkoon johtotähtenäm- 
me elämämme synkkinäkin hetkinä.

H j. T .
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ja bäi)ei) Kirjaosa «Vuosisatain 
toivo**.

Entisen suurkäräjämiehen P . Rin- 
dön Kristianiassa toimittamassa leh
dessä „Normanden“ on reviisori 
N. J. Sörensen’in kirjoittama artik
keli, josta lainaamme seuraavan:

Olav N orlfn kustannuksella ilmes
tyi v. 1896 kirja nimellä „K . P. Ar
noldson." Viittaamme tähän elämä
kerralliseen kuvaukseen. Tahdomme 
tällä kertaa puhua hänen suurtyös
tään, joka tänä vuonna on ilmes
tynyt nimellä „Wuosisatain toivo, 
kiija maihnanrauhasta". Se on si- 
sältörikkain kiija, mitä ajatella 
saattaa. Se on käänteen tekevä kir 
joitus, mailmanepos, samalla suora 
ja  selvä esitys historiallisesta mo- 
raallista ja  ihmisten jalosta työstä 
rauhan ja  onnen hyväksi.

Aikalainen kansakunta on maan 
perivä, ovat viisauden sanat, jotka 
tavallaan kuvaavat koko teoksen

aatetta. Aikalaisen kansakunnan 
elämän, aikalaisen sukukirjan on 
hän asettanut kehykseksi AVuosisa- 
tain toivolle: mailmanrauhalle.

Jokaisella ajalla on johtava ja  
kokoova aatteensa. Rauhan aate 
on ollut kahden viime kuluneen 
vuosikymmenen suuri aate. Tosin 
on seppä Elihu Burrit, synt. 1810 
ja  kuoli. 1879, Ise mies, jota täydellä 
syyllä saatta kutsua »rauhan aat
teen isäksi", mutta asia kehittyi 
vasta »isän" kuoltua sellaisella voi
malla, että aika tunsi sen vaiku
tuksen. Ennen se oli ollut aate, 
joka ei ollut saavuttanut kansoissa 
kannatusta, nyt oli toisin.

Kirja, jonka K. P. Arnoldson nyt 
mailmalle lähettää rauhan aatteen 
paraana hedelmänä, on erittäin ar
vokas teos.

Kymmenen vuotta sitten ilmestyi 
»tuhansien kotien kustannuksella"
K. P. Arnoldsonin kirja »Älä ylistä 
sotaa", johon Björstjerne Björnson 
kirjoitti esipuheen, ja  josta sittem
min väiteltiinkin. Björnsonin esi
puheesta käy selville, miten suuri 
vaikutus Arnoldsonnilla on ollut hä
neen —  hänen rauhanharrastuksensa 
herättäjänä —  ja  luulempa, että 
usean meidän laita on sama. Ar
noldsonin puheen ja  esitelmän seura
uksinahan perustettiin maahamme 
suarkäräjäin rauhanliitto ja  päätet
tiin v. 1890, maaliskauu 5 p. rau- 
hantuomio-adressi niin suurella 
enemmistöllä, että melkein saattaa 
sanoa sen olleen yksimielisen lau
sunnon.

Koko toimeliaan elämänsä ajan 
on Arnoldson kerännyt aineeksia 
kirjaansa varten maailman rauhasta, 
joka nyt on ilmestynyt sitten kak- 
sivuosikymmentä rauhanaatteen toi
minnan jälkeen, uuden kokoovan 
voiman valaistessa kansoja.

Erittäin sisältörikas on Arnold
sonin »yleiskatsaus" rauhan-aatteen 
asemaan. Siihen on pantava eri
tyinen huomio.

Pääosasto »Perivihollinen", jän
nittävä, mieltäkimittävä mailman- 
historiallinen kuvaus sodan Neme
siksestä jakaantuu, sisältönsä puo
lesta aivan luonnollisesti kahteen 
osaan; toinen osa käsittelee sotaa 
ja  pakannutta, toinen sotaa ja  kris
tittyä mailmaa. Loistavalla tavalla 
kuvailee hän »mailman jumalia" 
sellaisia koin David, Aleksander, 
Bannibal ja  Caesar. Toisessa osassa 
»Perivihollista" on tärisyttäviä ku
vauksia kolmenkymmenvuotisesta so
dasta.

Siinä mainitaan muun muassa ku
vaavia numeroita: V. 1618 oli Sak
san väkiluku 16 ja  17 miljoonan 
välillä, mutta v. 1649 vähempi kuin 
puolet edellisestä, siis tuskin 5 mil
joonaa. Ennen sodan alkua oli 
Augsburgin kaupungissa 90,000 asu
kasta, sodan jälkeen hiiviskeli siellä 
noin 6,000 ihmisolentoa pitkin hil
jaisia katuja. Böhmin asukas-luku 
aleni 3 miljoonasta 800,000. —  Yk
sinään pienessä AVurtenbergin ruhti
nas-konnassa poltettiin sotavuosina 
8 kaupunkia, 45 maalaiskylää, 158 
konina ja  luostaria, 65 kirkkoa ja
36,000 muuta taloa. —

»Puolustus" on toisen laajan pää
osan nimenä. Se jakaantuu sisäl
tönsä puolesta kahteen suurempaan 
osastoon. Toinen puhuu rauhalli
sesta puolustuksesta, toinen yksin 
omaan nykyaikaisesta rauhan työstä 
ja  tekee selvää tämän ajan tapah
tumista.

Viimeinen osa Arnoldsonin kirjaa 
on omistettu »Isänmaallemme." —

Se on elämäntyö, joka meillä on 
edessämme. Mies, joka seu ou ai
kaansaanut ei ole turhaan elänyt, ja  
hänen muistonsa ei kuole Pohjo
lassa. —  Tiedämme, että Arnold
son teostaan kiijoittaessaan oli 
kobpe kertaa lähellä kuolemaa. 
Mutia,' hänen piti sittenkin saada 
valmiiksi suurtyönsä, jolla  ei ole 
vertaistaan; se on läpeensä itsenäi
nen lähdekiija, rikas Pohjolan ja  
mailman henkisen elämän lähde- 
suoni.

—  Työväenpuolue Belgiassa.
Työväenpuolueen ylineuvosto on 
antanut Belgian kansalle julistuk
sen, jossa sanotaan, että kansa on 
valloittava itselleen yleisen vaalioi
keuden. Samalla vaaditaan kaikkia 
maan sosialistisia yhdistyksiä ka
marin jälleen kokoontuessa kaikki
alla panemaan toimeen kokouksia 
ja  mielenosotuksia. Lopuksi sano
taan julistuksessa, että jos rauhal
liset, lailliset neuvot eivät vie pe
rille, ei työväenpuolue säiky vallan
kumoukseen rupeamista.

—  Saksan keisarin puheiden ja  
lausuntojen suojelemiseksi on ryh
dytty toimenpiteisiin, jotka astuivat 
ensimäisen kerran voimaan Bis- 
marck-patsaan paljastuksessa. Kat- 
sojalavojen viereen oli asetettu 
pöytiä virallisia kertomuksenantajia 
varten, jotka sitten jättivät sano- 
malehdille kertomuksen keisarin pa
heista.

AVolffin toimisto on saanut mää
räyksen, joka kieltää sitä levittä
mästä yksityisten antamia tietoja 
keisarin lausunnoista, vaan tulee 
sen odottaa »virallisia" tietoja. Up
seeristoa on niinikään kehoitettu 
olemaan vaiti keisarin puheista ja  
toimenpiteistä.

&)<jlai)fi aikaansaa näläij- 

|>ädäi) Iijdiassa.

Tunnettu englantilainen sosialisti 
ja  valtiotaloustieteilijä H. M. Hynd- 
man julkaisee »Justicissä" 29 p. ke- 
säk. artikkelin, jossa hän ankarasti 
arvostelee Englannin käytöstä on
netonta Indiaa kohtaan ja  osoittaa, 
että Englannin kiristyshaln on syy
nä alituiseen, kauheaan nälänhä
tään. Englannissa, kirjoittaa hän, 
kuultiin joku aika sitten vaan hau
toa ja  nurinaa kauan kestävän ete
lä afrikalaisen sodan johdosta, ja  
kuitenkin ovat olot Indiassa paljoa 
pelottavammat Puolustamalla Indian 
nälkiintyneiden miljoonain asiaa ei 
saata lyödä poliittista rahaa —  
siksi annetaan sen olla. Indian 
nälänhätään ei ole, knten sa
nottu, syynä luonnolliset seikat, 
vaan on sen aikaan saanut englan
tilaisten kauheat kiskomiset; 230 
miljoonalta hengeltä brittiläisessä 
Indiassa kantaa Englanti vuosittain 
noin 25— 35 miljoonaa puntaa 
f noin 650— 875 milj. markkaa). Y li 
20 milj. pantaa anastavat tästä eng
lantilaiset virkamiehet Indiassa 
omaan taskuansa, väittäen että 
kauhea nälänhätä johtaa luonnolli
sista syistä —  sitteknn he ovat 
ryöstäneet indialaisen maatyömie- 
hen tulot veroina ja  maavuokrina. 
Joka vuosi kiduttuvat siis Englan
nin hallitsevat luokat miljoonittain 
ruti köyhiä hinduja kuoliaaksi, eläen 
noilla verirahoilla rauhassa ja  le
vossa; joskus saattavat he lähettää 
jonkun tuhannen pantaa hyvän sy
dämensä todistukseksi takaisin .näl
käänäkeville, jotka he ovat saatta
neet äärimmäiseen kurjuuteen.

Varakuningas lordi Curzon ja  
Calcuttan piispa tohtori Welldon, 
vakuuttavat varmasti, että kaikki 
on paraimmassa järjestyksessä, ja  
että keisarillinen hallitus (Englan
nin kuningas on Indian keisari) on 
maalle erittäin siunausta tuottava. 
Mutta muut, jotka eivät ole pal
katut valehtelemaan, väittävät, että 
nälänhätään ovat englantilaiset suo
ranaisena syynä, ja  Englanti on 
siitä vastuun alainen.

Tämän kyllä ohjaksissa olijat 
hyvinkin tietävät, mutta ymmär
rettävässä itsekkäisyydessään eivät 
he hiisku siitä sanaakaan. Lordi 
Georg Hamilton saa vuosittain noin
113,000 markkaa intialaisia tuloja 
selittäkseen, ettei häu mitään tiedä 
ja  lordi Curzon saa 450,000 mark
kaa selittäkseen samaa.

Munia.
Sekä tuoreita että ruoka- 

munia on saatavina mahdol

lisimman halpoin hintoihin 
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Munanvienti osake-yhtiö.

Hyndman ilmoittaa tämän jäl
keen, että eräs herra Digbeg, joka 
25 vuotta sitten oli »nälkäkassan" 
päällikkönä väittää, että tuhansia, 
vieläpä miljoonia maalaisväestöstä 
jätetään maaveron kantajain ja  
veronnostajain kynsiin, siksi kun
nes ne eivät enää jaksa maksaa, 
jolloin he karkotetaan. Yksin 
alueilla, joissa yleisten tiedon 
antojen makaan lei nälänhätä raivoa, 
kasvaa nälkääkärsivien Inka kau
histuttavasta Lähetyssaarnaajatkin, 
jotka aina ovat hyvin englantilais- 
ystävällisiä väittävät, että maalai
set alueilla, joissa ei virallisesti pi
täisi olla nälän hätää, saavat ate
rian perheilleen noin joka kolmas 
päivä.

Hyndman kiijoittaa lopuksi: »In- 
dia on hävitetty ja  auttamatto
masti perikatoon tuomittu englanti
laisten vuotuisten kiskomisien täh
den. Ainoa keino varjella maata 
varmasta perikadasto on tuon veren 
imemisen pikainen lopettaminen ja  
kotimaisen, indialaisen hallitustavan 
käyttäminen, eurooppalaisen tarkas
tuksen alaisena. Matta mitään ei 
tahdota siihen suuntaan tehdä. Yli- 
ja  keskiluokalla Englannissa on 
liian suuria suoranaisia etnja tuosta 
Englannin kauheasta hallituksesta. 
Koko verenimijä joukko, porvari- 
nen sanomalehdistö etupäässä, on 
yksimielinen siitä, että tietoja In
dian todellisesta tilasta on yleisön 
tietoon tulemasta estettävä."

»Kiijotan tämän, pahasti peläten, 
että viime vuotiset kauheat nälän 
hävilykset uudistavat tänä vuona
kin, jota lordi Hamilton ja  vara
kuningas ovat tahtoneet peitellä. 
Olemme taloudellisen mullistuksen 
partaalla ja  näyttää siltä, että se, 
mitä minä ja  toiset vähäväkiset 
tässä lehdessä neljännes vuosisataa 
sitte ennustimme olevan odotetta
vissa, on toteutunnt ja  saamme kait 
nähdä Indian lopullisenkin häviön 
ja  perikadon, oman verenhimomme 
hedelmänä."

(Ruhtinaallista
keinottelua»

New-Yorkin lehden W orlds’in ber- 
liniläinen kirjeenvaihtaja on lähet
tänyt lehdelleen pitemmän selonteon 
Saksan keisarin ja  koko keisarilli
sen perheen taloudellisista tappi
oista nykyisen pulan tähden. Mihin 
nuo mailman sanomalehdistössä ny
kyään kiertelevät jutut perustune- 
vatkin, todistavat ne ainakin, että 
huhut pörssikeinottelijani taotta
mista laajoista taloudellisista tap
pioista koskevat ylhäisimpiäkin 
henkilöitä.

Kirjeenvaihtaja ilmoittaa, että 
melkein koko keisari AVilhelmin 
yksityisen omaisuuden on hukkaan 
keinotellut nykyään vangittu pan
kinjohtaja Sanden, ja  sama on kei
sarinnan ja  muiden keisarillisen per
heen jäsenten rahojen laita.

Mikäli tiedetään on Sanden me
nettänyt kaikkiaan noin 37 milj. 
markkaa keisarin ja  hänen per
heensä varoja. Näitä ja  muita si
toumuksia täyttääkseen oli San- 
den’illa vaan 150,000 markkaa puh
dasta rahaa; hänen purjealuksensa, 
talonsa ja  hevostallinsa ovat arvi
oidut 750,000 markaksi. Luullaan, 
että keisarin persoonallista omai
suutta on hävinnyt 18 milj. markkaa. 
Keisarinna, jonka yksityis omaisuus 
nnnsi vähän yli 2 milj. maikan,
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menettää kaikki. Keisarin vävy, 
Schleswig-Holsteinin herttua kuu
lun auttamattomasti joutuneen hä
viöön,

Jos ministeri ei olisi tullut vä
liin olisi keisarillisten tappiot nous
seet melkoista suuremmiksi. Va
kuutetaan, että keisari, joka suu
resti ihaili Sandenia, olisi tahtonut 
uskoa hänen haltuunsa koko «Rau- 
taobligationirahaston", joka nousee 
noin 150 milj. markkaan, toivossa, 
että tuo etevä rahamies toisi pää
oman moninkertaisena takaisin. 
«Rautanbligationirahastot", jotka 
ovat kuninkaallisen huoneen perhe- 
kassa, ovat nyt sijoitetut New-Yor- 
kin ja  Lontoon Minteimistöihin, ja  
jos Sandenin olisi onnistunut päästä 
niihin käsiksi olisi hän varmaankin 
vuosikausia jatkanut keinottelujaan 
tulematta ilmi. Syynä hänen ku- 
kistumiseensa oli hänen keinotte
lunsa amerikkalaisilla arvopape
reilla, etenkin Northern Pacifie 
radan osakkeilla.

Ministerin kehoituksesta tarkas
tettiin hänen liikkeensä ja  tulos oli 
vangitsemiskäsky.

Vangitseminen tapahtui Sandenin 
tillalla Potsdamissa hänen paraillaan 
vieraineen nauttiessa hienoa päi
vällistä. Potsdamin kuvernööri, 
joka oli saanut vangitsemisen toi
meen panon tehtäväkseen, pyysi 
saada keskustella pankkiirin kanssa. 
Kuvernööri vei hänet virkahuonee
seen, missä Sandenia kahden tun
nin ajan ankarasti kuulusteltiin.

Alussa oli Sanden hyvin varmaa 
ja  selitti, ettei hän ainoastaan hel
posti saata takaisin maksaa kaikille 
velkojilleen, niiden joukossa myös 
keisarilliselle perheelle, heidän ra
hojansa vaan myös lupaamansa mel
koiset korot, mutta kuulustelun lo
pussa oli hänen täytynyt tunnustaa, 
että hän on mennyttä miestä, sillä 
kaikki varat, jotka hänelle oli us
kottu olivat auttamattomasti hävin
neet. Huhu Sandenin vangitsemi
sesta levisi salaman nopeudella ja  
teki asian pahemmaksi vielä kuin 
se oli.

Paitsi keisarin yllämainittua 18 
miljoonan persoonallista tappiota on 
12 milj. markkaa «kuninkaallis- 
ruhtinaallisesta perhe-fideikom- 
mis’ista“ hävinnyt. Nämät rahat 
olivat ensin olleet sijoitettuina preus
silaisiin vaitiopareihin, mutta sit
temmin siirrettyt Sandenin pankkei
hin.

Useat hovin herroista ja  naisista 
ovat kadottaneet kaikki rahansa.

Sanden pääsi valtaan ja  kunni
aan avioliiton kautta keisarinnan 
ylihovimarsalkan baroni von Mir- 
bachin sisaren kanssa. Osoittamalla 
suurta teeskenneltyä harrastusta 
kuningattaren kirkon rakennus- 
hommiin ja  hyvän tekeväisyys yri
tyksiin ja  lahjoittamalla suuria 
summia niitä varten voitti hän 
kuunigattaren suosion ja  vähitellen 
myös keisarin ja  koko hovin luot
tamuksen, huolimatta raha-asiain 
ministerin varoituksista. Hovin 
naiset ja  herrat oikein kerjäsivät 
Sandenia ottamaan vastaan heidän 
rahojansa; ja  useat ylhäiset seura- 
sivat heidän esimerkkiään.

—  Pelastusarmeijan työ. Lon
toon lord-majorin johdolla äskettäin 
pidetyssä pelastusarmeijan kokouk
sessa kerrottiin armeijan toimin
nasta vuonna 1900 m. m., että ar
meija on jakanut 2,440,000 halpa
hintaista ateriaa ja  yösijaa 1,500,000

H a i r ) i f )  r t ) e r ^ i .
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Suomennos.

„ Vuonna 1849 unkarilaisen va
paussodan aikana piirittivät eräs 
itävaltalainen ja  rumaanilainen 
rykmentti pientä unkarilaista, kau 
punkia. Sen asukkaiden sitkeä 
ja  kestävä vastarinta harmitti joh
tavaa itävaltalaista kenraalia, joka 
antoi käskyn, että jokainen, joka 
lopullisessa antautumisessa tavat
taisiin ase kädessä, olisi armotta 
surmattava.

Kun kaupungin vihdoin täytyi 
antautua eivät sotamiehet, joiden 
nurjamielisyys pitkällisen piirityksen 
aikana myös oli kiihtynyt, vitkas
telleet käskyä tottelemasta ja  kun 
muuan rumaanilaisen rykmentin 
osasto kiivaan taistelun jälkeen oli 
saanut haltuunsa erään suurehkon 
talon, vietiin sen puolustajat, 
nuori mies ja  kolmentoistavuotias 
poikanen, heti sieltä ulos ja  asetet
tiin selkä seinää vasten. Poika, 
joka tietysti ymmärsi mistä oli 
kysymys, ei kuitenkaan osoitta
nut minkäänlaista pelon merkkiä. 
Hän ei liikahtanut paikaltaan eikä 
pieninkään vavistus häntä puistat
tanut nähdessään sotamiesten täh
täävän. Ratkaisevaa sanaa ei kui
tenkaan nyt lausuttu. Eräs ohikul

hengelle, että 11,282 henkeä haki 
armeijalta työtä ja  enimmäkseen 
saikin, että 525 rikoksentekijää 
otettiin hoidettavaksi ja  että 59,000 
perheelle köyhäinkortteleissa annet
tiin apua viime kuluneena vuotena.

—  Neekerien valtiolliset oikeu
det. Virginian valtion perustusla
keja käsittelevä kokous, jota on pi
detty Richmondissa, päätti istunnos
saan, että neekerit etelässä ovat 
saaneet liian suuria valtiollisia ja  
yhteiskunnallisia oikeuksia, jonka 
vuoksi heiltä olisi niitä supistettava 
valtion ja  maan menestykseksi. Yh
dysvaltain perustuslakien 15 lisäys, 
jonka mukaan mustilla on samat oi
keudet kuin valkoisillakin, on ko
konaan väärä virginialaisten mie
lestä, jonka vuoksi se olisi muutet
tava siihen suuntaan, että neekerien 
oikeuksia vähennetään. „Valkea 
mies on ollut ajan alusta saakka 
ylempi mustaa miestä" oli koko
uksessa perusajatuksena ja  sitä oli
si vieläkin noudatettava.

Tähän suuntaan kävivät kristilliset 
mielipiteet.

Saltykow—
Seedrin.

Tuskin minkään muun maan kir
jallisuudella on enemmän tendenssin 
tai oppositsionin leimaa kuin V e
näjän. Aina Pietari suuren ajoista, 
joka tavattomalla jäntevyydellään 
avasi länsimaisille aatteille tien Ve
näjälle, on siellä kestänyt lakkaa
matonta sivistystaistelua länsi- ja  
itämaisten intressien välillä, aina 
meidän päiviimme saakka. Tähän 
tulee vielä lisäksi hallituksen va
paamielisten aatteiden kammo, jo i
den levitäkseen on täytynyt yksin
omaan turvautua kirjallisuuteen, ja  
ovatkin ne satiirin verhoon pukeu
tuneena suuresti vaikuttaneet vas
taisiin parannuksiin. Jo Wenäjän 
ensimäinen „taiteellinen“ kirjailija 
Kantemir aloitti satiireillaan tais
telun väärinkäytöksiä vastaan sil
loisessa yhteiskunnassa. Hänen 
jälkiään seurasivat sitte sellaiset 
etevät kirjailijat knin von W izin, 
Gribojedov ja  Gogol y. m., joista 
etenkin viimemainittu teoksillaan 
«Reviisori" ja , «Kuolleet sielut" 
on suuresti vaikuttanut seuraaviin 
parannuksiin. —  Etevin tämän sa- 
tiiris-reformisen suunnan myöhem
mistä edustajista oli Mihail Jegoro- 
fovitsch Saltykov, kirjailijana tun
nettu nimellä Seedrin.

Hän syntyi Tverin kuvernemen- 
tissä v. 1826, aatelisista vanhem
mista. Koulusivistyksensä sai hän 
Tsarskoje Selon lyseossa, jonka lä- 
pikäytyään hän sai paikan sotami- 
nisteriossa. Mutta pitkäksi ei hä
nen virkauransa tullut, sillä vapaa
mielisten kertomustensa tähden: 
«Vastaväitteitä" ja  «Sotkeutunut 
asia" sai hän eron virastaan ja  li
säksi vasten tahtoaan uuden, 
asunnon Wjatkan-kuvemementissä. 
Seitsemän vuotta maanpaossa ol
tuaan sai hän vihdoin v. 1853 luvan 
palata Pietariin ja  pysyi aina vuo
teen 1863 valtion palveluksessa, 
jonka jälkeen hän kokonaan antautui 
kirjalliseen toimintaansa. Hän kir- 
joitteli poliitillisia satiireja aika- 
kaus-kirjaan «Aikalainen", mutta 
kun tämä «vaarallisen" suun
tansa vuoksi pian lakkautettiin, 
liittyi hän «Isänmaallisiin sa
nomiin" ja  tuli runoilija Nekraso-

keva upseeri oli huomannut tuon 
hennon olennon muurin luona ja  
voimakas huuto; «pidättäkää!" sai 
sotamiehet laskemaan kiväärinsä 
alas. •

«E i suinkaan tuo poika ole otta
nut osaa kaupungin puolustukseen?" 
kysyi hän, lähestyen molempia uh
reja.

„On“ , kuului yksiääninen vas
taus.

Upseeri katseli säälivästi pojan 
tarmokkaita, kauniita kasvoja, lan
nistumattomasta rohkeudesta loista
vine silmineen, ja  huokaus kohosi 
hänen rinnastaan —  hän huomasi, 
että kaikki kokeet lapsen pelasta
miseksi olisivat turhat.

«Sääli poikaparkaa!" hän mutisi, 
ja  oli juuri poistumaisillaan, kun 
toinen kuolemaan tuomituista pu- 
hutteli häntä.

«Herra," mies lausui, «näen että 
teillä on hyvä sydän —  suostukaa 
viimeiseen pyyntööni —  sallikaa 
minun lähettää tämä kotelo vaimol
leni! Se sisältää arvopapereita, 
joita vaikkeivät voi olla miksikään 
hyödyksi kellekään toiselle, kuiten
kin turvaavat vaimoni ja  tyttärem- 
me tulevaisuuden.'

Upseeri näytti epäröivän, mutta 
kaikki epätietoisuus hälveni kun 
rykmentin eversti samassa näyt
täytyi ja  mies, käyttäen tilai
suutta hyväkseen, riensi esittä
mään asiansa hänelle.

«Kenenkä mukana aijotte sitten 
lähettää kotelon?" eversti kysyi.

«Poikani mukana", hän vastasi.

v in  knoltua niiden päätoimittajaksi. 
Tähän liittyykin tärkein osa hänen 
toimintaansa, osa, joka tuotti hä
nelle kuuluisuutta oman maan rajo
jen ulkopuolellakin etevänä yhteis
kunnallisten epäkohtain vitsojana.

Hänen ensimäiset teoksensa nuo 
yllämainitut «Vastaväitteitä" ja  
«Sotkeutunut asia" ovat muodon 
täydellisyyteen ja  satiirin terävyy
teen katsoen tois-arvoisia. Vasta 
v. 1856 julkaisemillaan «Maakunta 
kertomuksillaan" perusti hän var
sinaisen maineensa poliitillissa- 
tiirisena kirjailijana. Nyt ei ole 
enää kuten edellisissä, kysymys yk
sityisistä henkilöistä, jotka käyttä
vät väärin heille uskottua valtaa. 
Meidän eteemme avautuu synkkä 
kuva yleisestä väärinkäytöksestä, 
joka raskaana ikeenä painaa varsin
kin alhaisoa. Osan otto «yhteisen 
kansan" kahtaloon, sen pyrintöihin 
ja rientoihin on huomattava piirre 
«Maakuntakertomuksissa". —  Se 
mädännäisyys yhteiskunnassa, jonka 
Nikolai I:n mahtava, itsevaltias hal
litus oli osaksi peittänyt, vaan ei 
poistanut, astui räikeänä näkyviin 
Krimi sodan päätyttyä. Huomat
tiin, että paljon on kokattavaa yh
teiskunnassa. «Maakunta kertomuk
sissa" luo Saltykov kuvauksia oloista 
venäläisessä maaseudussa, etenkin 
virkamies piiristä. Kuvaavat, tyy
pilliset henkilöt, jotka jo  aikoinaan 
Gogol toi esille venäläisestä virka- 
mies-piiristä milloin naurua milloin 
inhoa herättävinä, astuvat myös Sal- 
tykovin «kertomuksissa" näkyviin, 
tosin hieman ehkä hienoutuneina, 
mutta kuitenkin pohjiltaan ja  pe
rustuksiltaan samoina herrasmie- 
hinä. Eletään suuren reformin 
(orjain vapauttamisen) aamun koit
teessa, Ilma on täynnänsä uudis- 
tuspuuhia. Uudistajia nousee kuin 
sieniä syksyllä sateen jälkeen. 
Kaikki tahtovat he uudistaa, järke
västi tai ei —  siihen ei huomiota 
pantu.

Nämät viekkaat, itsekkäät, aina 
ylhäällä käyvien tuulien mukaan 
heiluvat, nyt «vapaamieliset" virkat 
miehet ovat satiirin esineinä «Maa
kuntakertomuksissa". Raaka, rai
voava kuvernööri Petrovitsch ynnä 
koko liuta muita virkamiehiä, suuria 
lurjuksia, esitetään meille näissä 
«Kertomuksissa". Mutta samasten 
pyyleväin, hyvin voipain hallitusher- 
rojen rinnalle luo kirjailija myötä- 
tuntoisuuttamme herättäviä tyyp
pejä yhteisestä kansasta. Virka
miesten upeista salongeista johtaa 
kirjailija meidät vankikomeroihin, 
rangaistus siirtolaisten kurjille asun
noille. Hän osoittaa, miten moni
kin aivan sattuman kautta on sinne 
joutunut, ja  mitenkä kurjat yhteis
kunnalliset olot, kapitaalin sortovalta 
ja  ääretön kilpailu, jotka panevat 
ihmisen kärsivällisyyden, siveellisen 
tarmon äärimmäisyyteen asti koe
tukselle, johtavat rikoksiin ja  täyt
tävät vankikomerot asukkailla, 
joista toisten yhteiskunnallisten olo
jen vallitessa olisi saattanut tulla 
jalojo, ihmiskunnalle hyödyllisiä kan
salaisia. Kaikkialla ilmenee kirjai
lijan suuri myötätuntoisuus varsi
naista kansaa kohtaan, jonka kat
santokanta häntä näyttää erittäin 
miellyttävän. Se on sama katsan
tokanta, joka ilmenee Leo Tolstoj’n 
mainioissa teoksissa ja  etenkin hä
nen romaanissaan «Sota ja  Rauha": 
rakkaus ihmiseen yksilönä, kärsi
vänä lähimmäisenä, vastapainona 
abstraktiseen rakkauteen ihmis
sukua kohtaan, jonka varjon alle 
monikin kätkee oman itsenäisyy
tensä. Täten on niiden laita, jotka

kirjailija seuraavissa luvuissa esit
telee «nerokkaina henkilöinä." He 
ovat suuria salonki- ja  sanasanka- 
reita suurine aatteineen ja  aikeineen 
joitka eivät koskaan toteudu —  
eikä ole tarkoituskaan. Vapaa
mielisistä uudistuksista kansan 
hyväksi kevenisi heidän paksu kuk
karonsa. Se ei käy laatuun.

Kuten luonnollista on satiiriselle 
kirjailijalle, ei Saltykov voinut py
syä ajan vieriessä samain epäkoh
tain vitsojana, sillä olojen muut
tuessa tulee uusia ennen aavista
mattomia epäkohtia näkyviin. «Maa
kunta-kertomuksilla", jotka kuvai
levat aikaa ennen suurta reformia 
ja  satiireilla, jotka ilmestyivät ai
koina reformin jälkeen on aivan 
toinen luonne.

«Suorasanaiset Satiirit" ja  «Viat
tomia juttuja" ilmestyivät keskellä 
uudistuspuuhain kiirettä v. 1863. 
Niissä osoittaa kirjailija, miten suuri 
uudistus yllätti suuren enemmistön 
vähän kehittynyttä venäläistä yh
teiskuntaa. E i oltu valmiita muu
tosta vastaan ottamaan —  siitä ylei
nen hämminki ja  usein tyytymättö
myyskin taholta, jonka hyväksi ko
ko suuri uudistuspuuha oli aijottu. 
Orjuus oli painanut syvät jäljet kan
saan. Toiselta puolen tehtiin kai- 
kellaisia pitkiä esityksiä, pidettiin 
pitkiä, päättömiä puheita. «Puhe- 
koneita" oli kaikkialla.

«Ajan merkkejä" ja «Maakunta- 
kirjeitä" aloittavat loistavimman 
osan Saltykovin toimintaa. Varsin
kin kaksi tyyppiä pistää ylläolevissa 
kertomuksissa esiin, nim. niinsa- 
notut «kevyet ja  ahnaat". Edel
listen pyrintöperänä on tavoitella 
jotakin kaukaisuudessa heiluvaa ras- 
vapalaa, jälkimmäiset taasen ovat 
jonkinlainen uusi muunnos talon
poikain orjuuttajia. Satiirissa «Maa- 
seutukaupunkilaisen päiväkirja Pie
tarista," joka likeisesti liittyy edel
lisiin satiireihin, Kerrotaan haus
kalla tavalla, pikkukaupunkilaisen 
Pietarin matkasta, ja  mitenkä hän 
Pietarissa kietoutui uudistusbom- 
miin saaden toistaan tyhmempiä eh
dotuksia toteuttaakseen.

«Herrat Taschkentilaiset" kuvaa 
sen aikuista suurta teollisuuden har- 
joittajakiihkoa, jotka «Taschkentis- 
sa“ teollisuuden luvatussa maassa ku
vitelivat vähällä vaivalla saavansa 
viettää makianleivän päiviä. Puh
taasti novellin muotoon ovat kirjoi
tetut satiirit «Täysivuosi" ja  «Go- 
bowljovit“ . Seitsenkymmen luvun 
tuotteihin kuuluvat parhaat, mitä 
Saltykorin kynästä on lähtenyt. 
Tunnettuin lienee v. 1876 ilmesty
nyt «Sävyisiä puheita" joissa hän 
kuvailee, miten pieniksi tulokset 
reformiajan pilviäpitelevistä aikeista 
olivat kutistuneet. Parasta, mitä 
Saltykov on kirjoittanut, ovat «Sä
vyisissä puheissa" löytyvät kerto
mukset «Isä ja  poika", «Tukeet" y. 
m., jotka kunnialla pitävät paik
kansa mailman kirjallisuuden ete- 
vimpäin tuotteiden rinnalla.

«Kohtuuden ja  Nöyryyden piiris
sä" kuvataan notkeaselkäisiä her
roja alemmasta virkamiehistöstä. 
Seuraavista Saltykovin tuotteista 
ovat huomattavimmat: «Rajan ta- 
kaana", «Kirjeitä tädilleni", «Ajan 
idylli", «Loputtomia loruja", “Kir
javia kirjeitä" 23 Satua y. m., 
joissa kuvataan Venäjän yhteiskun
nallisia oloja yhtä loistavasti 70- 
luvun alku ja  80-luvun loppupuo
lella, kuin edellisissä oli kerrottu 
oloja 60-luvulla ja  70 luvu alku
puolella.

Epäilemättä on näillä Saltykovin 
satiireilla ollut suuri merkitys hänen
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aikalaisiinsa nähden, jotka niissä 
kuten peilissä näkivät yhteiskun
tansa varjopuolet ja  omat virheensä. 
Mutta merkitystään eivät ne ole 
myöhempinäkän aikoina kadottaneet, 
eivätkä sitä tule tekemään. Histo
riallisina muistomerkkeinä ja  ete
vinä kirjallisina tuotteina on niillä 
pysyvä, etevä sijansa mailman kir
jallisuudessa.

H j. T .

Puulaivan
sijaan tuli rautalaiva, suuret sota
laivat väistyivät yhä enemmän no
peiden risteiliöiden tieltä, ja  äsken on 
keksitty uusi vielä merkillisempi 
laivalaji, joka ehkä tulee hävittä
mään kaikki tappelulaivat. Se ou 
vedenalainen, salamurhaajalaiva, 
joka näkymättömänä sukeltaa veden 
alla ja  lähettää dynamiitilla täyte
tyn torpeedon sotalaivaa kohti, sär
kien sen sirpaleiksi.

Ranska on aloittanut. Ranskan 
insinöörit ovat keksineet laivan. 
Nyt niitä jo  on 14 valmista, 22 ra
kennuksen alaisena, ja  niinkuin säh
kösanomat kertovat, on ranskalai
nen meriasian ministeri Toulon’issa, 
Cherbourg’issa ja  La Rochelle’ssa 
tilannut toista 22 vedenalaistalaivaa, 
joten Ranskan koko vedenalainen 
laivasto on 58 alusta.

Englanti kiirehtii seuraamaan esi
merkkiä. 16 on jo  lyönalaisena. 
Italia ja  Venäjä tekevät kokeita, 
ja  saksalaisilla ovat piirustukset 
valmiina. Euroopassa tehdään siis 
ahkerasti työtä rakentamalla laivoja, 
joiden ainoa tarkoitus on särkeä 
ja  hävittää laivastot, joiden raken
taminen on maksanut miljaardeja —  
miljaardeja ja  kansojen työn.

Intiaanipäällikön 
kokemus kristityistä.

Intiaanipäällikkö Pokayon, viimei
nen heimonsa johtaja, lähetti kuo
linvuoteeltaan kansalleen sanoman, 
jossa hän pyysi heitä varomaan 
itseään kristittyjen tulivedeltä.

«Jos se olisi rehellinen viholli
nen," sanoo hän, «niin voisimme 
voiton toivoisina taistella sitä vas
taan." Mutta, oi, leiriimme on tul
lut kavaltaja, viekas kuin kettu. 
Hän syleilee, suutelee meitä, siten 
myrkyttäen meidät. Kun valkeat 
meitä opettivat rakastamaan juma
laa kaikesta sydämestämme, ja  lähi- 
mäistämme niinkuin itseämme, kun 
he opettivat meitä rakoilemaan: 
Isä meidän, joka olet taivaassa, 
pyhitetty olkoon sinun nimesi, ta
pahtukoon sinun tahtosi!" kohotti
vat he samalla kimallelevan lasin 
huulillemme ja  sanoivat: «Juokaa
ja  iloitkaa." Me ja  meidän lapsem
me joivat, —  ja  niinkuin käärme
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katsellaan lumoaa uhrinsa, jonka 
hän seuraavana hetkenä musertaa, 
samoin lumosi heidän juomansa 
meidät, samalla hävittäen meistä 
ystävyyden, rakkauden, kunnian ja  
miehuuden ja  muutti meidät kurjiksi 
olennoiksi."

Alhaison verta.
Ferraron tasangolla on osakeyh

tiö «Turin’in Pankki" hankkinut 
haltuunsa laajoja maa-alueita, noin
30,000 hehtaaria. Maataloustyö- 
väki on viime aikoina kaikkialla 
maakunnassa esittänyt palkankoroi- 
tus vaatimuksia. Useimmat maan
omistajat ovat suostuneetkin työ
väen vaatimuksiin, tai ainakin ryh
tyneet prefektin kautta työväestön 
edustajain kanssa keskusteluihin. 
Ainoastaan «Tunnin Pankki", jonka 
osakkeet lakon tähden jo  olivat 
melkoisesti alentuneet, ei tahtonut 
ottaa työväen toivomuksia kuuleviin 
korviin, vaan toimitti sensijaan 
tekosyyllä työvoiman vähyydestä 
työmiehiä Piemontista luvaten heille 
korkeamman päivnpalkan kuin lak
kolaisten vaatima.

Piemontilaisten työmiesten saa
puminen herätti luonnollisesti kiih
tymystä lakkolaisten joukossa. 
Mutta suurin osa piemoutilaisia 
kieltäytyikin* työhön ryhtymästä 
knultnaan asian todellisen laidan. 
Eräässä maatilan äärimmäisessä kol
kassa ainoastaan lyhtyi joukko työ
miehiä, jotka eivät asiain oikeasta 
tilasta mitään tienneet, työhön. 
Nyt kokoontui noin 500 henkinen 
joukko talonpoikia vaimoineen ja  
lapsineen aikeessa lähteä työhön 
ryhtyneille selittämään asiain tilan 
ja  ilmoittamaan, että heidän tove
rinsa ovat yksimielisiä lakkolaisten 
kanssa.

Sinne samotessaan tuli heidän 
kulkea erään sillan yli. jolla seisoi 
vahdissa upseeri 20 sotamiehen 
kanssa. Hän komensi joukkoa py
sähtymään ja  kääntymään takaisin. 
Kun niin ei heti käynyt, käski hän 
miestensä ampua. Kaksi kuollutta 
jä i paikalle, 35 haavoittui.

Nyt vasta kun on verta vuota
nut on «Turin’in Pankki" ryhty
nyt keskustelemaan työmiesten 
kanssa ja  vihdoin suostunut heidän 
vaatimnksiinsa.

W oitto on työväestön. Kalliisti 
ostettu voitto.

*

Myöhemmät yksityiskohtaiset tie
dot tapahtumasta osoittavat, että 
syy oli yksin omaan upseerin: 

Työmiesten kulkue pysättyi sil
lalle ja  anoi upseerilta sovintolä- 
hettiä. Lakkolaiset tahtoivat ilmoit-

Everstiä seuraavat upseerit nau- 
roivat pilkallisesti ja  eräs rumaani
lainen kapteeni, joka myöskin oli 
saapuvilla, alkos kiihkeisti vastus
taa.

«Luulette ehkä, että tahdon hank
kia pojalleni tilaisuuden pakenemi
seen!" isä lausui. «Olkaa huoletta; 
hän ei käyttäisi sitä keinoa hyväk
seen."

«Vakuutan teille, herra upseeri, 
että tulen takaisin!" huudahti 
poika, kiinnittäen kirkkaan kat
seensa everstiin. «En pelkää kuo
lemaa!"

«No, olkoon menneeksi —  mene 
sitten!"

Poika tarttui koteloon, jonka isä 
hänelle ojensi, ja  lähti matkalle, 
juosten kaikin voimin. Eversti kat
soi hänen jälkeensä, kunnes poika 
katosi näkyvistä, ja  meni sittenj^A 
seeriensa kerällä lähellä olevaan 
majataloon. Ainoastaan rumaanilai
nen kapteeni jä i paikalle. Hänen 
oli täytynyt, vaikka pidätetystä 
raivosta vavisten, nähdä esityksensä 
jätettävän huomioon ottamatta, ja  
kun poika riensi matkoihinsa heh
kuivat hänen silmänsä kuin suden, 
jolta saalis on temmattu. Nyt hän 
kääntyi sotamiesten puoleen.

«Ampukaa tuo koira!« hän huusi 
viitaten mieheen, joka seisoi muu
ria vasten.

Miehet tottelivat; kaksikymmentä 
kaulaa lävisti yhfaikaa tuon onnet
toman. Ääntäkään päästämättä hän 
kaatui —  tuskin huomattava väris
tys, ja  kaikki oli lopussa.

Sotamiehet asettuivat maahan le
päämään, päivän ponnistuksista 
nääntyneinä. Kapteeni istuutui suu
relle kivelle muurin viereen, sytytti 
sikaarinsa ja  alkoi poltella, heittäen 
silloin tällöin silmäyksen ruumii
seen, joka oli melkein hänen jalko
jensa juuressa. Hänen petolinnun 
näköiset kasvonsa olivat synkät ja  
hänen mustissa silmissään iski 
toisinaan uhkaava välähdys, ilmais
ten, että viha vielä kiehui hänen si- 
sässään.

Äkkiä hän kuuli erään sotamie
hen huudahtavan:

«Kapteeni! Katsokaa —  poika 
tulee takaisin!"

Ja todellakin —  poika lähestyi 
juosten melkein yhtä nopeasti kuin 
lähtiessäänkin. Hänen rintansa ko
hoili hänen kasvonsa olivat tum- 
manp,unaiset ja  hiki helmeili hänen 
otsallaan. Hän ei hiljentänyt vauh
tiaan ennenkuin oli ennättänyt muu
rin luo, jolloin hän nähdessään isän
sä elottoman ruumiin pysähtyi ja  
epätoivon huudolla heittäytyi hän 
verisen ruumiin päälle.

«Oi, isäni, rakastettu isäni," hän 
nyyhkytti.

«Miksi ei ole voitu odottaa kun
nes minä palaiin takaisin!"

Lapsen suru näytti tekevän jon
kunlaisen vaikutuksen kapteeniin, 
joka vielä istui kivellä, ja  jonkun 
hetken näytti siltä kuin pääsisivät 
lempammät tunteet hänessä valloil
leen. Mutta sitten hän syöksyi 
ylös, tarttui pojan käsivarteen ja  
heitti hänet muuria vasten.

«Ampukaa hänet!" hnnsi hän pe
lottavalla äänellä. «Ampukaa tuo 
julkea luijns, joka on uskaltanut 
sekoittautua asioihimme!"

Käsky oli tuskin annetta, ennen
kuin se toimeenpantiin. Laukauk
set pamahtivat yhfaikaa ja  jokai
nen kuola osui maaliinsa . --------------
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on hyvin suuressa määrässä vallalla 
Ashanten kuningaskunnassa Afrikassa. 
Kuta useampia vaimoja jollakin mie
hellä on, sitä suurempi on myös hä
nen yhteiskunnallinen vaikutuksensa. 
Yksityisen miehen vaimojen luku
määrää, ei rajoita mnn kuin hänen 
varallisuutensa, joka kyllä sanoo, mon
tako vaimoa hän voi ostaa ja  elät
tää; mutta kuninkaan vaimojen luku
määrä sitä vastoin on rajoitettu lailla 
—  rajoitettu kolmeen tuhanteen kol
meen sataan kolmeenkymmeneen kol
meen (3,333). Ja tavallisesti hän 
ei riko tätä lakia —  sanotaan.

Kaikissa tapauksissa tulee kunin
kaalla aina olla useampia vaimoja 
Imin yhdelläkään hänen alamaisis- 
tansa, hän kun muuten olisi vaarassa 
menettää alamaistensa kunnioituksen. 
Nykyisellä kuninkaalla onkin todella 
korkein lain myöntämä lukumäärä 
vaimoja, ja  jo  vuonna 1891 —  jo l
loin eräs matkustaja, jonka muistiin
panoista nämä tiedot ovat otetut,

vieraili Aelianten kuninkaallisessa 
hovissa —  oli kuninkaalla näiden 
vaimojen kanssa 600 lasta.

Hankkiessaan itselleen uuden vai
mon ei kuninkaalla ole mnuta tehtä
vää kuin —  valita. Tapahtuu usein, 
että tyttö, joka ei vielä ole täyttänyt 
kymmentäkään vuotta, miellyttää hänen 
majesteettiansa, mutta siinä tapauk
sessa saa morsian nuoruutensa täh
den jäädä äitinsä luokse, kunnes hän 
on neitoseksi kehittynyt.

Vieraan mieshenkilön ei ole sallittu 
nähdä kuninkaan vaimoja, ja  se on
neton, joka vaikkapa vahingossa, sat
tuisi vilahdukselta näkemään jonkun 
heistä, rangaistaan kuolemalla. Siihen 
aikaan vuodesta, jolloin maanviljelys 
kysyy raatajia, työskentelevät kaikki 
nämä kuninkaalliset puolisot kunin
kaan istutusmailla; muina vuoden ai
koina taasen asuvat he Coomassie’ ssa, 
valtakunnan pääkaupungissa, jossa 
huoneet kahden pitkän kadun pituu
delta ovat heitä täynnä.

Kun he, kuten usein tapahtuu, 
kaikin lähtevät kävelyretkelle, kul
kee joukko vartijoita heidän edellään 
ja  ilmoittavat heidän tuloansa, jotta 
kaikki miehet tietäisivät väistyä hei
dän tieltään. Jos tämä syystä tahi 
toisesta ei ole kaikille mahdollista, 
täytyy sen, joka ei voi poistua, heit
täytyä maahan kasvoilleen, jo lle i hän 
tahdo joutua kiinni ja paikalla tulla 
mestatuksi.
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Palo- ja  Henkivakuutus Osakeyhtiö

Z =  SKÄNE =
myöntää halvimpiin vakuutusmaksuihin palo- ja  henkivakuutuksia

kautta C. F. Carlander, Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Ranta 1$. Telefooni N:o 345.

Björkbodan Tehdas Osakeyhtiö
(Kellokosken Tehdas).

Valmistaa: rakennustaiteita, kirveitä, meijeriastioita y. m.
Valimo- ja  Nikkelöimislaitos. 

P ä ä k o n t to r i :  Helsinki, Länsi Ranta 18. Tel. 345.

T t p i t a r n a n J c i a t a a  O s a .l c e y h .t i5  W i e n i s s ä .

Ainoastaan S m k  15 ; 75 psn  vuotuista vakuutusmaksua vastaan myön
netään 10,000 markan vakuutus kestävästä invaliditeetista ja  yhtä suuri ohi
menevästä invaliditeetista sekä 5 markan päivänkorvausvakuutus, varaluokka 0 
kun vakuutus pidetään voimassa 10 vuotta.

Lähempiä tietoja antaa C. F* Carlonder, Pää-asiamies.
Helsinki, Länsi Ranta 18. Tel. 345.

Iittala

p o y tä k a lu s to ja , uusia kauneita malleja. 
K a h v i -  ja  t e e k u p p e j a ,  uusia muotoja ja  malleja.
K u k k a r u u k k u ja , v a a s e ja , J a lu stoja . 
P e su k a lu sto ja , iso valikoima, useita uutuuksia.

J u o m a la seja , v iin ila s e ja , k a ra & in eja , 
k a n n u ja , hedelm äm aJLjoja, 
la u ta sia  y .  m . sekä yksinkertaisesta että hiotusta 

lasista.

Suuri valikoima ja huokeimpiin hintoihin.

Hrabian myynti-makasiinissa.
Omistaja G. F. S T O C K M A N N .

Kluuvikatu 2, Kämpin hotelli.

taa komentavalle npseerille, että he 
olivat aseettomia ja  olivat saapu
neet ilman pahoja aikeita; tarkoi
tuksensa oli vaan antaa selitys työ
tovereilleen. Joukko heilutti sini
siä nenäliinojaan, ja  työväenliiton 
johtaja Desvo lähti levollisena hattu 
kädessä upseerin luo.

„Pyydän puhua sanan kanssanne," 
huudahti hän luutnantille.

..Tuosta saatte sen!"
Samalla lankasi luutnantti di 

Benedetto revolverinsa. Kolmen 
kuulan lävistämänä syöksyi Desvo 
kuolleena maalian. Tämään teh
tyään komensi upseeri sotamiehet 
ampumaan joukkoa ja  huomatessaan 
heidän ehdoin tahdon tähtäävän 
liian korkealle, lyö tuo hirviö sota
miesten kiväärit alemma, jotta kuu
lat tapaisivat uhrinsa. Kaksi yh
teislaukausta ammuttiin; haavoitet
tujen lukumäärä, joista useat ovat 
vaarallisesti selkään haavoitettuja, 
nousee 50:een. Talonpoika Fussati, 
jota  kuula kohtasi, huudahti kaa
tuessaan: „Rohkeutta, toverit! Elä
köön sosialismi!"

Upseeri, joka verilöylyn pani toi
meen, kuuluu jo  muutamia päiviä 
ennen virkkaneen: „Noita ihmisiä 
on lyijyllä ruokittava".

virheitä. Me emme tule paremmiksi 
vaikka ne olisivat kuinka lukuisat 
ja  suuret. Mutta varmaan on meille 
oleva hyödyksi, jos  opimme tunte
maan lähimmäisemme hyvät puolet 
ja  ansiot. Ja paljon suurempaa iloa 
tuottaa meille huomata lähimmäi- 
semrne hyvät vaikuttimet kuin jos 
itse olisimme oikeassa. Se on kyllä 
paljon vaikeampaa. Mutta ainoas
taan tätä tietä kulkien me lähe
nemme oikeatta. Kaikki hyvät suh
teet ihmisten välillä perustuvat 
yllämainittuihin sääntöihin; huonot 
suhteet ovat niiden rikkomisen seu
raukset. G. S.

—  Ameriikkalaiset miljardein 
omistajat pitivät äskettäin kokouksen 
Claridge’n hotellissa Lontoossa. Lon
toon kauppakamari oli kutsunut New- 
Yorkin kauppakamarin Lontooseen ko
koukseen, kutsua olivat noudattaneet 
seuraavat, miljardein ja  miljoonain 
omistajat:

Dollars.
350.000. 000
300.000. 000

50.000. 000
25.000. 000
20.000.  000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
18,000,000

Mr Andrew Carnegie .
Mr I. Pierpont Morgan 
Mr W . Bayard Cutting 
Mr J. P. Morgan juu.
Mr A . Foster Higgins.
Mr James Speyer . .
Mr G. S. Bow doin. .
Mr Levi C. W eir . .
Mr Eugene Delcano 
Mr John J. W aterbyry 
Mr William Butler Dun

can .............................  15,000,000
Mr Barton Hepbura . 15,000,000
Mr W . H. Parssons . 10,00,0000
Hon. Isidor Straus . . 10,000,000
Hon. Comelius N. Bliss 10,000,000 
Hon. Levi P . Morton . 10,000,000
Mr Charles L an ier, . 19,000,000
Mr I. Mc Creery . . 5,000,000
Mr Morris K . Jesup . 5,00U,000

Yhteisen päivällispöydän ääressä oli 
edustettuna 1,000 miljoonaa dollaria 
(enempi kuin 5,000 miljoonaa mark
kaa).

Oikeus.
Uskoannehan me totuuteen käs

kyissä: „Kaiken mitä te tahdotte 
ihmisten tekevän teille se tehkää 
heille; mitä te tahdotte, että he 
eivät tee teille, älkää tekään sitä 
heille tehkö!" ja  „Rakasta lähim
mäistäsi niinkuin itseäsi!" Nämä 
ovat perussäännöt, piirretyt jo 
kaisen sydämeen.

Me emme tahdo, että lähimmäi
semme luulee meistä pahaa; siksi 
älkäämme mekään ajatelko hänestä 
sitä.

Päinvastoin tulee meidän lähim- 
mäisestämme uskoa hyvää —  sen 
teemmekin jos  itse olemme hyvät 
—ja  antakaamme hänen tunteahy v yy- 
destämme. Jos hän meitä loukkaa, 
tulee meidän antaa hänelle anteeksi. 
Jos me häntä lonkkaamme tulee 
meidän rehellisesti tunnustaa vi
kamme eikä antaa sen aiheuttaa 
tylyyttä lähimmäistämme kohtaan. 
Tiedämmehän kaikki olevamme puut
teelliset.

Rakastaen itseämme me emme 
unohda esiintuoda kaikkia mahdol
lisia huojentavia seikkoja silloin, 
kun asia koskee m eitl jjbseämme. 
Mutta jos tahdomme tehöä oikein 
tulee meidän lähimmäisemmekin vi
koja tuomitessa olla hänen suopea 
puolustajansa.

Mutta älkäämme etsikö toisten

Eräs tapahtuma.
A. L:n mukaan.

Pnhellessani varjoisan puun juu
rella kylän postihuoneen edustalla, 
alkoi koirien tappelu maantiellä.

„ Tulkaa mukaan", sanoin toverilleni 
hypähtäessäni ylös penkiltä. „Tul 
kaa tätä tietä", sanoi översti tarttuen 
käsivarteeni ja  veti minut postikuo- 
neeseen.

„Mutta tahdon katsella, kun koi
rat tappelevat", selitin minä hänelle.

„Niin, tietysti; mutta te ette 
tahdo tulla ammutuksi?

„Minkätähden tulisi tässä kysymys 
ampumisesta?"

„ Sillä toinen koira antaa toista 
selkään, ja  selkään annetun koiran 
omistaja ei vaan jätä asiaa niin hel
polla. Tuolla tulevat molemmat omis
tajat."

Kymmenen minuutin kuluttua läh
dimme ulos. Me kohtasimme miehen 
kahden kuulan lävistämänä makaa
massa maassa, ja  näimme ihmisten 
kantavan pois toista miestä, hänellä
kin suuri joukko lyijyä ruumissaan.

„ Koira tappelut ovat huvittavia näy 
telmiä sanoi översti “ , „ mutta varminta 
on niitä katsella silloin kun ne jo  
ovat ohi ja  kuolleet kannetut pois."

Kananhäkki-
verkkoa

m yö
G. F . Stockmann.

Kaikellaisia

Taloustarpeita
ostetaan edullisimmin

Cr. F . Stockmann.

Jääkaappeja
Jäätelökoneita

??

IjenRitalmututybliÖ
The Mutual Lifea

myö
G. F . Stockmann.

Perustettiin v. 1843
yleisen henkivakuutusliik
keen harj oittamiseksi keski- 
näisyyden periaatteelle kiin
teillä vakuutusmaksuilla jo 
ten

Kokovoitto
jaetaan vakuutettujen kes
ken.

Voittorahasto teki
vuonna 1885 Smk 26,000,000 

„ 1890 „ 52,000,000
„ 1895 „ 139,000,000
„ 1900 „ 280,000,000

Yhtiön kaikki rahastot tekivät 
vuonna 1885 Smk 564,000,000 

„ 1890 „ 762,000,000
„ 1895 „ 1,146,000,000
„ 1900 „ 1,688,000,000

Uusia vakuutuksia vuonna 1900: 
Smk 912,000,000.

Nykyään voimassa olevia vakau
tuksia ja  elinkorkoja:

Smk 5,900,000,000. 
Pääasioim isto Suom ea varten:

Alex. F. Lindberg.
Helsinki,

Aleksanterinkatu 48.

Puusepän 9 9  9

ia

*  «  Soroarinliike
i BuleuaardinKatu 1.

Uilbo Koivisto.

99

jsvesii
Sanitas.

M • • Il

ja

Virvoitusjuomia.
Tehdas ja konttori
Capittlahdetikahi 8,

H e ls in k i.

O  *jl A  *J1 A  ji A  *11 A

Crheilukenkiä ja  kaikellaisia 
KummitaTaroita. 

Asfalttihuopaa ja Asfalttilakka
halvimpiin hintoihin.

K e o ^ ä ^ a u p p a .

Vladimirinkatu 4. Telf. 24 89.

Aina hyvin järjestetty valikoima, 
kotimaisia ja  ulkomaalaisia hyvin 
valmistettuja ja  kauniita jalkineita 
halpoin hintoihin.

Tilauksia ja  korjauksia toimite
taan huolellisesti

4  Vladimirinkatu 4.

Ostakaa ,:Agros“ yhtiön

Jauhoja
(Ruis-, testy-, nisujauhoja).

Osakeyhtiö Agros.
Helsinki — Pietari.
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veli talon heitti ja  omaisuutensa jo i renttujen kanssa, niin 
hänelle sinä tapat juotetun vasikan! —  Isä sanoi tähän: 
sinä oletkin aina minun luonani, ja  kaikki mikä on minun 
on myöskin sinun. Eikä sinun siis ole pahastuminen vaan 
iloitseminen siitä, että veljesi oltuaan kuollut on eläväksi 
vironnut, kadoksissa oltuaan on jälleen löytynyt.

Eräs isäntä laittoi puutarhan, ojitti sen, aituutti ja  
saattoi kaikki semmoiseen kuntoon, että puntarhasta voi 
odottaa paljon hedelmätä. Ja hän lähetti miehiä työhön, 
joiden  piti koota hedelmiä ja  sopimuksen mukaan maksaa 
isännälle puntarhasta.

Isäntä on isä, puutarha on maailma, työmiehet on 
ihmiset. Isä ön lähettänyt maailmaan poikansa, ihmispojan, 
ainoastaan sitävarten, että ihmiset tuottaisivat Isälle sitä 
elämänjärkeä, jonka hän on heihin pannat. A jan tultua 
lähetti isäntä vuokramaksua hakemaan. Isä on lakkaamatta 
puhunut ihmisille siitä, että heidän on täyttäminen hänen 
tahtoansa. Työmiehet ovat ajaneet pois isännän lähettilään 
mitään tälle antamatta ja  jatkavat elämäänsä kuvaillen puu
tarhaa omaksensa, eli että he omasta armostansa siinä istu
vat. Ihmiset ovat luotansa karkottaneet sen, mikä muistut- 
taa heille Isän tahdosta ja  yhä elävät kukin itseänsä var
ten, kuy^ifcf&n elävänsä lihallisen elämän iloja  varten. Isäntä 
lähetti uudestaan ja  vieläpä rakkaimmat miehensä —  oman 
poikansa —  muistuttamaan työmiehille heidän velastansa. 
Mutta työmiehet olivat jo  kokonansa hulttautuneet ja  ku
vailivat, että jo s  he tappavat isännän pojan, joka heille 
muistuttaa, ettei puutarha ole heidän, niin he jätetään tyk
känään rauhaan. Ja he tappoivat hänet.

Ihmiset eivät kärsi muistutettavankaan heitä siitä hen
gestä, joka heissä elää ja  heille osoittaa, että hän on ikui
nen, he sitävastoin kuolevaisia; ja  he ovat parhaansa mu
kaan tappaneet itsessään hengen tietoisuuden, käärineet 
riepuun ja  haudanneet maahan heille annetun rahan.

Mitä on isännän nyt tekeminen? Eipä muuta kuin kar- 
koittaminen mokomat työmiehet ja  toimittaminen uusia sijalle.

Pohjolan Kellokaupassa
Helsinki, Mikonkatu N:o 3.

Myydään ehdottomasti halvimmalla parhaimpia 
Schveitziläisiä taskukelloja, komeita seinäregu- 
laattoria, paino- ja  vieterikäynnillä useita eri 

mallia, kellonperiä ja  ripustimia, silmälasia, kulta- ja  
double-sormuksia, rinta- ja  kravattineuloja, rannerenkaita, 
kulta, hopea- ja  uusihopea teoksia; niinkuin hedelmä- 
vaaseja, kahviserviisejä, leipäkoreja, teelasinpitimiä, ser- 
viettirenkaita, lusikoita y. m. y. m.

P O H J O L A N  K E L L O K A U P P A .
(Omistaja M. Träskelin.)

H  U O  M .! Kellojen myydään kuukausi ja  viikko- 
jjtaksulla.
tM T " Jäleenmyyjille suurella hinnanalennuksella.^^^

Parhain osto-aika!
Taulunkehyksiä. Kehyslistoja, Akkunanverholistoja, Tauluja, 

Kuvastimia y. m.
Uudestaan kultausta sangen kohtuullisella palkkiolla

Berndt KahlrothJin Kultaamis- ja  Kehystehtaassa
Korkeavuorenk. 27:ssä Helsingissä.

Palovakuutus-Osake-Yhtiö

Pohjola.
Osakepääoma 5 milj. Smk.

Vakuuttaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta 
maalla ja kaupungeissa.

HJJOM.! Uusia tehtaita suunniteltaessa ja vanhoja kor
jattaessa annetaan maksutta neuvoja rakennusten sijoittami
sesta ja sisustamisesta.

Jälleenmyyjät buom.i
Omistajan kuoleman ja  liikkeen uudestaan järjestä

misen vuoksi loppuunmyydäiin sisäänostohintoihin ja nii

den alle

tukkutavaroita
niinkuin alusvaatteita, sukkia, käsineitä, urheilupaitoja, liinoja, 
erilaatuista lyhyttä tavaraa y. m.

Julius Sjögren.
Trikoo- ja  villatavarankauppa

Mikonkatu 4 ja Sentraali pasaasi

a A l m i n

Äapetti^ & Värikauppa ■ ■ ■
Iso Robertinkatu 4 . Telef. 338 5 .

Myy halvimpiin hintoihin Tapeteja, Kattokoristeita, Linoleum mat
toja, Vaksikankaita, Akkunaverhoja, Vernissaa, Liina-öljyä, Tärpättiä, 
Sprii- & öljylakkoja, Kuivia ja  öljystävapaita värejä, Siveltimiä & Bronsi- 
värejä sekä kaikkea mitä rikaslajiseen varastoon kuolan.

Evankeliumi. 17. __ 65 __

mitä tässä elämässä tarvitaan, ja  saapi sitäpaitsi vielä ajat
toman elämän. Palkintoa ei taivaan valtakunnassa ole. 
Taivaan valtakunta on tarkoitusperä ja  palkinto. Taivaan 
valtakunnassa ovat kaikki yhdenarvoisia: ei ole ensimäisiä 
eikä viimeisiä.

Sillä taivaan valtakunta on tämmöinen. Talon isäntä 
läksi aamuseltaan työväkeä puutarhaansa toimittamaan. Hän 
lupasi markan mieheen, tuli puutarhaan ja  pani miehet työ
hön. Toisella rupeamalla hän palkkasi lisäväkeä ja  lähetti 
nekin puutarhaan. Iltarupeamasta niinikään palkkasi uutta 
väkeä ja  lähetti puutarhaan. Ja kaikille lupasi markan päi
värahaa. Tuli sitten tilinteon aika. Isäntä käski maksaa 
kaikille saman verran; ensiksi niille, jotka viimeiksi olivat 
tulleet ja  sitten ensintulleille. Nähtyään että viimeisille 
annetaan markka kullekin, luulivat ensimäiset saavansa 
enemmän; mutta heillekin annettiin vaan markka mieheen. 
Rahan saatuansa he sanoivat: nuo ovat olleet vaan rupeman 
työssä, me sitävastoin kaikki neljä, miksi meille siis anne
taan yhtäpaljon? se on vääryyttä. —  Mutta isäntä sanoi 
siihen: älkää nurisko, enhän minä ole teille vääyyttä teh
nyt. Enkö ole antanut teille mitä lupasin? Markastahan 
puhekin oli. Ottakaa rahanne ja  menkää. Mutta jos minä 
tahdon viimeiselle antaa sen minkä teillekin, enkö saa mie- 
lein mukaan omaani jakaa? Vai sekö. teitä sapettaa, että 
näette minut hyvänluontoiseksi.

E i ole taivaan valtakunnassa ensimäisiä eikä viimeisiä, 
—  kaikki ovat yhdenarvoiset.

Jeesuksen luo tuli kerran kaksi hänen oppilaistansa, 
Jaakop ja  Johannes, ja  sanoivat: opettaja, lupaa tehdä, 
mitä sinulta aijomme pyytää.

Hän kysyi: mitä te tahdotte?
He vastasivat: että olisimme sinun kaltaisesi.
Jeesus sanoi heille: että itse tiedä, mitä pyydätte. 

Elää voitte niin kuin minä, voitte myöskin puhdistua lihal- 
lisesti elämästä niinkuin minä, mutta tehdä teidät samallai- 
siksi kuin minä —  se ei ole minun vallassani. Jokainen
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| Vakuuta £
| Henki ja  Omaisuus |
| §)kanäiassa |
S » (toimu Suomessa vuodesta 1856). ||

S! jfisiam iehiä kaihissa maamme kaupungeissa. ^
y y  1*£ä*sioim isto:  iii

«J Schildt &  Hallberg
S  Helsinki. ^
% ^r>

Kooperatitoinen Cyöpäen Kauppa- 
ja Ceolli$uu$-O$akeybtiö.

miaditBirinkatu 23. Puhelin 3693.
Valmistaa kaikkea räätälinammattiin kuulnvaa työtä huolelli

sesti ja  kohtuullisilla hinnoilla.
H U O M . !  Liikeen tuottama voitto jaetaan vuosittain ostajille.

Tehkää kesätilauksenne hyvissä ajoin. Kesäpukukankaat ovat 
saapuneet. Samoin suuri varasto hattuja.

Huom.! Liike muutetaan 1 pistä Huhtikuuta Wladimirink. 13.

K. Aug. Forsbäck
R a n ta  A  V ä r i L iik e

33 Fredrikinkatu 33.

Alituisesti hyvin lajiteltu varasto huokeampiin hintoihin: K e i t 
t o a s t i o i t a  &  T a l o u s k a p i n e i t a ,  H u o n e k a l u t  a , a i - 
l o j a  A  R e s o o r e j a  p a r a s t a  l a j i a ,  V ä l e j ä ,  V e r n i s 
s a a ,  ä i t y ä  k a i k k e a  l a j i a  R a k e n n u s t a k o m i a  S e 
m e n t t i ä ,  T i i l i ä  y .  m .

J. W. Nylanderin

Räätälinliike
Mikonkatu 1, 2:nen ker. Tel. 3395.

Hyvinlajiteltu varasto koti- ja ulkomaisia kan
kaita. Tilaukset valmistetaan huollellisesti uusim
man kuosia mukaan.

Tohtori L ataai in Ravintosuolaextraktia
suositellaan vähäverisyyttä, huonoa ruuansulatusta ja  umpitautia sairastaville. 
Tarkempia tietoja on broshyrissa:

Lahmann’in ravintosuolavalm istus.
Joukottaan ja  vähittäin

Osakeyhtiö Axel Pihlgren’illä.

Se
joka tahtoo suo

jella

Patsaansa

ei saa juoda kahvia eikä teetä aamulla, 
vaan helposti sulavaa, oikeata, täysin 
hyvää kakaota. Senlaista on

Eabmannln Kaointosuola Kakao
joka on paraiten ravitsevaa ja  enin käy
tetään. Sitä on saatavana joka siirto
maan kaupassa. Ainoa Eal)ttaM’in ka-
kaOH jonkottain myyjä on

Jf. B. Jfxcl Piblgren.
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ihminen voi omalla voimainponnistuksellansa tulla Isän val
takuntaan, antautuen hänen valtansa alaiseksi ja  täyttäen 
hänen tahtoansa.

Kuultuansa tämän, toiset oppilaat suuttuivat noihin 
veljeksiin, kun ne tahtoivat olla opettajan kaltaiset ja  ensi- 
mäiset oppilaiden joukossa.

Mutta Jeesus kutsui heidät luoksensa ja  sanoi: jo s  te, 
veljekset Johannes ja  Jaakop, olette pyytäneet minun teke
mään teidät kaltaisikseni siinä aikomuksessa, että tulisitte 
ensimäisiksi, niin olette erhetyksissä; samoin jo s  te muut 
olette heille vihoissanne siitä syystä, että he haluavat olla 
teidän edellänne, olette tekin erhetyksissä. Ainoastaan 
maailmassa pitävät kuninkaat ja  esimiehet laskua siitä, kuka 
heistä on ensimäinen, hallitaksensa siten kansoja. Mutta 
teidän joukossanne ei saata olla ensimäisiä eikä viimeisiä, 
ei vanhempia eikä nuorempia. Teidän joukossanne on suu
rempi toisia se, joka on kaikkien palvelija. Joka teidän 
joukossanne tahtoo olla ensim äinen, hän pitäköön itseään 
viimeisenä. Sillä niin on Isän tahto ihmispoikaan nähden, 
että ei tämä elä palveluttaakseen itseänsä, vaan itse pal
vellakseen kaikkia ja  antaakseen lihallisen elämänsä lunas
tukseksi hengen elämästä.

Ja Jeesus sanoi kansalle: Isä pyrkii pelastamaan sitä, 
mikä on hukkumassa. Hän iloitsee löydöstänsä niinkuin 
iloitsee paimen löytäessään yhden kadonneen lampaan. 
Kun yksi on kadonnut, jättää hän 99 ja  menee kadonnutta 
pelastamaan. Jos vaim o pennin kadottaa rahoistansa niin 
koko pirttinsä hän lakasee, kunnes sen penninsä löytää. 
Isä rakastaa poikaa ja  kutsuu häntä luoksensa.

Ja hän sanoi heille vieläkin vertauksen, osoittaakseen, 
ettei ole ylentäminen itseänsä, jo s  mieli elää Jumalan tah
dossa. Hän sanoi: kun sinua pitoihin käsketään, älä istu 
peräpenkille kunniasijalle, sillä jo s  jok u  sinua arvokkaampi 
sattuu sitten tulemaan, niin isäntä pyytää sinua siirtymään 
ja  antamaan tälle tilaa; silloin saat vasta oikein hävetä. 
Matta istu sinä paremmin lähemmäksi ovensnuta; silloin

30 minuutissa
korjataan jalkineet Uno Pelander’in Jalkinetehtaassa,
Fredrikinkatu 35.

Korjattavat jalkineet noudetaan, kun ilmoitetaan siitä 
telefoonilla 27 07.

Läkki- pelti- ja Kupari- 

sepänliike.
Helsinki. Tehdas Korkeavuoden- 

katu 32.
Telefooni 90.

Kylpylaitos!
Kylpylaitoksessa Ratakatu 3,

on saatavina joka arkipäivä kaikenlai
sia erinomaisia kylpyjä. Erittäin suo
sitellaan puolikylpyjä, Nauheimer- 
m er- (hiilihappo-) kylpyjä sekä m änty- 
kylpyjä.

T e le/ . 12  9 3 .

Holmström &  Svensson
m yyvät alituisesta varastostaan: 

l.a  kivihiiliä, valukoksia ja  tako- 
mohiiliä halvimmalla.

Telef. 29 24 —  32 03.

Perssonin
kutomakoneita

Villalankaa
runsaassa valikoimassa.

Kudottuja tavaroita
Mikonkatu 2. Tel. 13 32.

Th. Neovius.

Luujauhoja
keata Schafforstia, merkitty A. K. 
iittain ja joukottain, myy

Wilhelm Kommonen.
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C. E .  flspbolnnn
Satulaseppä ja verhollijaliike.

Valmistetaan ajo ja  huonekalu
jen  verhousta sekä valmiita töitä 
löytyy  varastossa. Matkakapineita 
ynnä muuta.

Ratakatu 14.
Telefooni N :o 27 63.

I
KARL SUNDSTRÖM *
K A I V E R T A J A . .

KAUTSCHUKKI KUMILEIMASIN i
T E H D A S .

Aleksanterinkatu N:o 50-

F e ii Timper
Kultaseppä.

Alexanterinkatu N:o 7.

Saarin varasto uuden
aikaisia teoksia. Tilauk
sia sekä korjauksia toi 
alitetaan.

Vanha koita ja  hopea 
ostetaan korkeimpiin 
hintoihin.

V O I T A
Useampia lajia halvempiin hintoihin 

V o i t a  l ip p a  Y ht.
F o r s s t r ö m . J a  H n m p p -

Etelä Esplanaadink. 16. Puhelin 2875.

bctirlk €kbom’jn
ijaja

Fabianinkatu 28.
Jo ssa  valmistetaan kaikkia 

ammattiin kuuluvia töitä e. s. 
m. Huonekaluja, Resoori- 
m adrassia j. n. e.

hellojen, 
3(rotiomeferien

juna hienompien

präsisiooni 
koneitten

KO R JA U S V E R ST A A
Taatusti hyvä työ.

Alituinen varasto hyvin tartasteltuja

Seinä- ja taskukelloja
Kellonperiä y. m.

C . U. B E R G S T R Ö M
Erottaja 19 Skalnaden

Telef. 37 12.

Naisten koru- 
tavarakauppa.

City’n talo
Aleksanterinkatu 54.

Koristekappaleita, samettia, hans
koja, nauhoja, helmityllejä ja  pitsejä, 
kanlfflita halvimmalla, keväthattuja 
hyvä mallisia ja  hienosti koristettuja.

Leninki-« *
« ompeluliikc

M ikonkatu  1, 2:nen kerros. 
T elef. 33 95 .

Osakeyhtiö

Helsingin fiöyrykipomo.
Ludvikinkatu 5. Telefooni 1732.

Suosittaa hyvin tunnettuja, Kauppa- ja Teolli- 

suusnäyttelyssä Lyypekissä palkittuja

R u ok ale ip iään
niinkuin: Hapanleipää, Maustettua ja  maustam atonta ruokaleipää ja  
leipomon erityistuotteita: Herkku- ja  kate-, ruoka- ja  näkkileipää. 

Kaikki tuoretta, mureata ja  hyvänmakuista.
Nopea suoritus. Hintaluettelo annetaan pyydettäessä.

Huom .!

Hautapatsaita
jotka ovat valmistetut

Hienosta Graniitista
uskomattoman halpoihin hintoihin

A. V. Kalenius’en luona, 
Lapinlahdenkatu 25.

Telef. 34 74.

JPalkittuj a.

Husqvarnan Teräs-Ompelukoneita

„ treja Trianjf".

Polkupyöriä.
Husqvarnan pääasioimistossa 

Cityn talo, Aleksanterinkatu 54 .
Telet. 1847.

Missä ostetaan siroin ja  hal
vin kesähattu?

Tietysti

Anna Äkerfeldfin
Muotikaupassa.

Yrjönkatu 4. Tel. 2145.

H u o m . !  Puettuja hattuja 3 mar
kasta.

.
Valmiita tikatulta peitteitä 10 

markasta, puseroita 2 m. 5 pistä. 
Korkeavuorenkatu 36.

Terese Fofysfröm.
H u o m.! Peitteiden ompelemista 

vastaan otetaan.

Helsingin

Kemiallinen Pesulaitos
Antinkatu 15, Telefooni 507.

Toimittaa kemiallista pesoa ja tahran 
poistamista kaikenlaisista herrain, naisten 
ja  lasten vaatteista, kuin myös silkistä, 
sametista, pitseistä, vilteistä, pöytäliinoista 
y. m.

Mimmi Talen.

Pyrkijä
nuorison rientojen kannattaja

maksaa

ainoastaan 2  m k .  
vuosikerta.

Tilatkaa lehteä, tutustukaa 
nuorison liikkeesen!

Tilaus osoite: „ P y rk ijä “ . 
Laihia.

alkuperäisiä

Amerikalaisia

halpoja ja hyviä.

Erittäinkin suositetaan:
Pumppuja messinki vuora
tuilla cylintereillä veden var
jelem ista varten ruosteelta, ja  myös

Laivapumppuja
yksi* ja kaksi cylinterisiä

sekä

Diafragma-imupumppuja.
Suurin valikoima kaikenlaisia
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isäntä, huomattuaan sinut, käskee sinut peremmälle, ja  kun
nia tulee osaksesi.

Niin ei ole Jumalan valtakunnassakaan ylpeyden sijaa. 
Joka itseänsä ylentää se sillä juuri alentaakin itseänsä; 
vaan joka itseänsä alentaa, se sillä ylentää itseänsä Jumalan 
valtakunnassa.

Olipa eräällä miehellä kaksi poikaa. Nuorempi po
jista sanoi: isä erota minulle perintö. Ja isä teki niin. 
Nuorempi otti osuutensa, meni vieraaseen poikkakuntaan, 
tuhlasi koko omaisuutensa ja  joutui kurjuuteen. Hänen oli 
rupeaaminen siellä sikopaimeneksi. Ja niin nälissään hän 
oli, että söi, mitä sioille heitettiin. Ja hän alkoi katua elä
määnsä ja  ajatteli: miksi minä erosinkaan isän talosta? 
Isällä oli yltäkyllin kaikkea ja  hänen palvelijansakin olivat 
kylläiset, mutta minä tässä saan sianruokaa maistella. En
köhän menekin isän luo! Notkistan hänen eteensä ja  sa
non : anna minulle anteeksi, isäni, en kelpaa sinun pojak
sesi, mutta ota minut edes palvelijaksesi. —  Sanasta toimeen. 
Mutta ei hän vielä ollut talon pihalle päässyt, kun isä hänet 
jo  huomasi ja  juoksi häntä vastaan, syleili ja  snnteli häntä. 
Poika sanoi hänelle: isä, pahoin olen menetellyt, enkä kel
paa enää sinun pojaksesi. Akitta isä oi ottanut kuullak- 
seenkaan ja  sanoi palvelijoille: tuokaa tänne pahim m at 
vaatteet ja  pukekaa hänen yllensä. Ja tappakaa juotettu 
vasikka, ja  iloitkaamme siitä, että tämä poikani, joka oli 
kuollut, on nyt tullut eläväksi, oli kadoksissa ja  nyt on 
löytynyt. Tulee sitten vanhempi veli työstä ja  jo  etäältä 
kuulee laulut ja  hypyt. Kysäsee palvelijalta, että mikä ilo 
siellä käy? —  Palvelija vastasi: etkö tiedä, että veljesi on 
palannut, ja  isäsi on antanut tappaa juotetun vasikan ilosta, 
että on saanut poikansa takasin. —  Vanhempi veli pahastui 
eikä mennjrt sisälle. Niin isä tuli hänen luokseen ulos ja  
käski sisälle. Mutta poika sanoi: monet vuodet olen minä 
talon töitä tehnyt enkä ole kertaakaan sinun käskyjäsi täyt
tämättä jättänyt, vaan etpä sinä minua varten ole koskaan 

• juotettua vasikkaa tapattanut. Mutta kun tuo nuorempi

J. R. Lukander
Vaskenvalaja,

Ruoholahdenkatu N:o 5.
Tekee tilattaissa kaikenlaatuisia 

messinkitöitä sekä korjauksia ja  
tinauksia puhtaalla englannin ti
nalla.
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Vesijohtotarpe ita
Ilm aista neuvoja pumppujen 

valinassa j. n. e. ja  neuvoja niiden 
ylöspanemisessa. V almiita joh
toja asetetaan yhteen lähetettyjen 
mittojen mukaan.

Rob. Huber.
H elsinki, Mikonkatu 15,

Tampere, Kauppiask. l i ,  
^Viipuri, Torkkelink. 2.

K e s k i n ä i n e n  Henk iva ku utusyh t i ö

Suomi
—  Helsingissa. —

Henkivakuutuksia, Elinkorkoja, Myö- 
täjäisvakuutuksia, lälkeenelokor* 

koja, Lapsenvakuutuksia.

Kymmenen vuotisen toim intansa 
aikana on yhtiö suorittanut:

Kuolemantapauksista............. Smf. 3,160,186
Voitto-osuuksina vakuutetuille „ 1,193,897

1900 vuoden lopussa oli:
Henklvakuutuskanta . . . .  tfmf 84,503,112 
Henkivakuutettujen luku 25,293 henkilöä.

Vakuutusrahasta.................» y :  13, 287,617

Pohjarahasto. Smp 300,000 
Vararahasto . „  820,000 
Voittorahasto. ,. 184,409 „  1,304,409

Suurin kotim ainen
nouMcirakuutuajrhtiS

Helsinki 1901. HufrudstadsbL Uusi Kirjapaino-
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