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Paavi Pius X.
Paavi Leo XIII kuoleman kautta tyhjäksi jäänyt

paavin istuin piti liki pari viikkoa koko katodisen
maailman mieliä jännityksessä. Eikä suinkaan ollut
katoolisille maille yhdentekevää kuka tuli paaviksi, sillä
hänellä on suuri valta uskolaistonsa yli, jonka vuoksi
hän voi vaikuttaa eri maitten sekä keskinäisiin että
sisäisiin oloihin.

Paavin valitseminen <>nl
monimutkainen !rm|.|iul
Valitsemisen tnimiltaavatl
n. s. kardinaalit. On nartl
määrätty, että rraiitriil
paikkakuntain mi |i.m\iI
ranhaltijat ovat .ul.riiiriuil
valitsemaan paavia, kuni
joku pappi kohoaa \ irassal
niin paljon, että hän m;ia-l
rataan piispaksi sellaisen!
paikkaan, jonka Mianhal-I
tija on oikeutettu paavini
valitsemaan, saa hän kar-l
dinaalin arvon. Kanlinaali-1
piispan viroista on cnini-l
mät(yli 30) Italiassa,mmill
ovatEspanjassa, I!an^kassal
Hii\ aliassa, Irlannissa.Ansl-l
raaliassa ja Ainrriikassal
Yhteensä on heitti 64. ('B
jotka matkan pituuden tai
kia ehtivät, saapuvat laI
vallisesti paavia \alitsi<-H
maan. On näet siiiidcityß
että vaalitoimituksen olil
konklaavin pitiiii alkaa HH
p:n perästä paavin kuoliual
Vaalissa pitää (■lillukkaani
saada vähintäin kaksi kolmatta osaa annetuista äänistä.

Vaali kesti nyt monta päivää. Ei näet ollut ke-
tään kardinaaleista sellaista, joka etevämmyydelliian
olisi voittanut yleisemmän kannatuksen. Monissa ää-
nestyksissä syntyneet vaaliliput poltetttin uunissa, josta
nouseva savu aina ilmoitti ulkona toreilla odottavalle,
kymmeniin tuhansiin nousevalle ihmisjoukolle, ettei
kukaan vielä ollut saanut tarpeellista enemmistöä. Kar-

(linaalien kosken oli kaksi pääpuoluetta, jotka koettivat
saada ehdokastaan valituksi. Toinen puolue on kiivas-
kirkollinon, joka vaatii paavin maallisen vallan palaut-
tamista, toinen on maltillisempi, joka tunnustaa nykyi-
sen aseman ja toivoo parempia viilejä Italian hallituk-
sen kanssa. Tässä vaalissa pääsi tuo maltillisempi ryhmä

voitolle; sen ehdokas kar-
Idinaali Giuseppe Sarto tuli
Ivalituksi ja otti nimekseenIPius X.

Hän on syntynyt Ve-
Inetsian läheisyydessä 1885
I talonpoikaisista vanhom-
Imista. Hänen äitinsä ja
Isisarensa ovat vielä elossa
Ija ovathe, huolimatta siitä,
Iettä poika (iiuseppe onInyt paavi, säilyttäneet yk-
Isinkertaiset elämäntapansa
Isiinä määrässä, että käy-
Ivät vielä talonpoikaisessa
Ipuvussa. Äitiään ja sisa-
Iriaan rakastaa paavi hel-Iliisti.

Papiksi pääsi hiin v.
1858, siis 20-vuotiaana.
Vielä neljänkymmenen

I vuoden ikäiseksi eli hän
I unhotettuna, pienenä sev-

rakuunan paimenena Sal-
I /anossa, kunnes piispa vih-
I(loin huomasi hiinen ky-
I kynsii ja valmisti hänelle
I tilaisuutta suurempaan vai-
I kutusvaltaan.Mantuun piis-

paksi nimitettiin hänet v.
ISS4 ja v. 189.'! kardinaaliksi ja Venetsian patriar-
kaksi.

Kooltaan on uusi paavi lyhyt, tavoissaan ja esiin-
tymisossiiän yksinkertainen. Venetsiassa on hän kan-
san keskuudessa rakastettu ja arvossa pidetty. Häntä
sanotaan siellä pyhäksikin. Miten pidetty hiin on Ve-
netsiassa, todistaa m. m. se, että sadat tuhannet pat-
riarkaatin jäsenet ryhtyivät anomaan hänen virkaan-



LUKUTUPA N:o 16122

vahvistustaan kun Italian hallitus ei ensin hyväksynyt
hänen nimitystään Venetsian patriakaksi.

Giuseppe Sarton (Sarto nierkttsee suomeksi räätäli)
valitsemisen paaviksi aiheuttivat etupäässä hänen per-
soonalliset ominaisuutensa, hänen suosionsa papiston
keskuutessa, hänen laajat tietonsa kanoonisesta ja kan-
sainvälisestä oikeudesta, hänen hallinnollinen kykynsä
ja hänen nuhteeton maineensa.

Niin pian kuin vaali tiistaiaamuna oli toimitettu ja
Sarto saanut tarpeellisen enemmistön,soitti kardinaali
Oreglia hopeakcllolla saliin hovipapin ja juhlamenojen
ohjaajan. Näiden kanssa meni Oreglia Sarton luo, joka
oli polvistunut ' rukoukseen alttarin eteen ja kysyi hä-
neltä ottaako hän nimityksen vastaan. Kyynelsilmin
vastasi Sarto myöntävästi. Silloin laskettiin kaikkien
kardinaalien tuolien] yläpuolella olevat »varataivaat»
alas,paitsi Sarton, merkiksi siitä,että heillä oli nyt pää-
mies. Oreglia kääntyi sen jälkeen Sarton puoleen ja
kysyi minkä nimen hän tahtoo paavina ottaa. Kun
Sarto oli vastannut, vietiin hänet pieneen paviljonkiin,
jossa hänet puettiin paavin pukuun, Oreglia ojensi hä-
nelle kalastajan sormuksen ja kaikki kardinaalit antoi-
vat hänelle rauhan suudelman.

Jo kello 10 aamulla alkoi hansaa kerääntyä Pyhän
Pietarin torille. Kun savua ei alkanut näkyä,arvattin
vaalin tapahtuneen. Kansan joukko oli kasvanut kym-
meniin tuhansiin. Neljännestä vaille kello 12 päivällä
alkoi Sarton nimi kulkea miehestä mieheen kansan
seassa ja kohta ilmoitti kardinaalidiakooni LuigiMacclii
kansalle että kardinaali Sarto on valittu paaviksi. ll-
motusta tervehti viitoenkymmoneontuhanteen kasvanut
väkijoukko suurilla suosionosotuksillu. Kirkkojen kel-
lot alkoivat samalla soida ilmoittaen siten paavikunnan
saaneen uuden päämiehen.

Paavin pukuun puettuna astui uusi paavi esille ja
antoi kansalle siunauksensa. Osa yleisöstä poistui sen
jälkeen paavivainajan haudalle rukoilemaan.

Pilkahduksia.
{Useimmat r:lla 1902.)

I. Motto.

Öisen pimeänpilven alta
kuuhut veitikas pilkahtaa.
Niin myös laulajani mtjrlynyt mieli
ilosena joskus illcaläaa.

Kuusen kyljestä leaarnaisesta
pihkaset laikat pilkkuvat.
Niin myös lauluni laikahdukset
elämän kaarnoja ilkkuvat.

11. /kyynikko ja ihmisystävä.

»Nuo ihmisystävät maitomiehtt,
ei kärsi ne kieltä totuuden — »
» — kun kyynikot luulevat totuudeksi
vain pelkän kyynillisyyden!»

///. Taiteen tarkotus.
» Tositaitccssa piirrettä pienintäkään
ei tarkotuksella olla saa:
ken stioshn taiteessa tarkotusta,
runoimmen hän proosalle naitattaa.»

» Tositaileessa piirrettä picninlälcään
ei tarkotuksetta olla voi:
ken salli ei taiteessa tarkotusta,
hän taidetta vastaan pullikoi.*

IV Runoilija jo valtiomies.
■»Niin liatpa hyödyn kanta on!»
»Jalokas kanta vahingon?»

»En suosi kantaa viisauden.'» —
»Mä katson sangen tyhmäks sen.»

V Itse/iäisyys, itsepäisyys ja itsenäisyys.
Jos kaikkea puoleesi kiskot,
niin sinä olet ifsekainen.
Jos kaikkea uhmaten pusket,
niin sinä olet itsepäinen.
Jos kaikkea taidolla vältät,
niin sinä olet itsenäinen.

VI. Opin vaikutus.
»Kaks ääntä oppineelle antakaa,
sivistys ellei leaadu allikkoon!» —
» Voi rammaks oppi miehen nujertaa,
kun tarvitsee hän sauvat kainaloon!»

VII. Miehen opväänet.
»Perlicniekallc vaimon miehelle
kaks ääntä on suotava vaalissa — »

»Jos mieleinen mies olet vaimolles,
hän hälisevi itsekin puolesta*!»

» —
Ja kolmepa ääniä saakoon se,

kenen taskussa paljo on markkoja.»

"» Ole miehekäs herra sä markkojes,
niin helisevät itsekin taskussas!»

VIII. Eräs sorron vastustaja.
Hän valpasna sortoa vastustaa,
ei tuiminta iskua halveksu.
Ja »sortajan» tittelin kaikki ne saa,
jotka —

hälle ei, wjiksi antaudu.

»IX. Tulevaisuus tuomitkoon!»
» Tulevaisuus tuomitkoon
kuku meistä on toiminut oikein.
Nykyaika jos rylityvi siihen,
vain riitoja aikaan saa.»
»Siis kaiketi viisainta ois
koko toimi ja taistelu jättää, -
ja ristissä sormin vuottaa
tulevaisuuden luomtntaa . .. »

Lauri Soini.
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Kiinan oloja
Aleksis Kuylcnstjernan mukaan.

(Jatkon viime numeroon).

2. Sivistysolot.

Paitsi valmistavia tutkinnolta löytyy neljä eri astetta
julkisia tutkintoja, joista toinen ja kolmas oikeuttavat val-
tion virkoihin ja neljäs tuottaa jäsennyyden Pekingin kei-
sarillisessa akatemiassa. Ensi asteen tutkinto tapahtuu joka
vuosi fun-kaupungissa, ja ainoastaan sellaisetovat oikeutetut
ilmoittautumaan, joilla on hakukelpoisuuden todistus joltain
piirikuntansa oppineelta. Tämän asteen tutkittavien luku-
määrä vaihtelee 3,000 — o'.ooo jokaisessa tutkintokaupun-
gissa, näistä kuitenkin suurin osa saa repposet. Hyväksytyt
saavat arvonimen Su-tsai, s. o. hyvin kunnollinen (mies).
Toisen asteen tutkintoon, jota pidetään joka kolmas vuosi
maakuntien pääkaupungeissa, saavat ilmoittautua ainoastaan
ne, jotka ovat hyväksytty ensi asteen tutkinnossa. Tätä
tutkintoa, johon kokoontuu noin 5,000— 10,000 tutkittavaa
joka maakunnassa, johtaa kaksi kommissariusta Pekingistä.
Tässä tutkinnossa hyväksytyt — ehkä noin 140 koko lu-
vusta - - saavat arvonimen Kyu-jin, s. o. etevä mies, ja
he ovat oikeutetut mahdollisuuden mukaan pääsemään vir-
koihin. Kolmannen asteen tutkinto pidetään joka kolmas
vuosi Pekingissä, ja ainoastaan toisen asteen miehet saavat
siihen ottaa osaa. Nämä saavat yleensä valtiolta matka-
rahat pääkaupunkiin. Hyväksyttyin lukumäärä nousee joka
kerta tavallisesti noin 300:aan, ja saavat he etevän oppi-
neen arvonimen. Näissä tutkinnoissahylätyistä tulee sitten
opettajia maahan.

Neljännen eli korkeimman asteen tutkinto pidetään Pe-
kingissä kellarin edessä. Harvat no tähän kokeeseen ilmoit-
tautuvatkaan ja sitäkin harvemmat siinä hyväksytään. Mutta
hyväksytyt pääsevät Pekingin akatemian jäseniksi ja lue-
taan maan etevimmiksi miehiksi.

Kiinankielen omituisuudesta riippunevat ne erilaiset
lausunnot, joita kuulee kiinalaisten sivistyksestä. Jos näet
esimerkiksi osaa sata kirjoitusmerkkiä, niin ei sentähden
osaa lukea kirjaa, ja jos osaa lukea yhden kirjan, niin oi
sentähdon vielä osaa lukea toista kirjaa. Kiinan asukkaista
osannee noin 30 a 40 miljoonaa todella lukea ja kirjoittaa,
niistä 10 miljoonaa naisia. Yleensä on sivistys suurempi
ja laajemmalti levinnyt Pohjois- kuin Etelä-Kiinassa, eten-
kin ovat edellä mainitut 10 milj. naista luettavat kokonaan
Pohjois-Kiinaan. Etelä-Kiinassa ei ole mitään kouluja ty-
töille, jota paitsi kielikin siellä on esteenä yleisemmälle
sivistykselle. Koko Pohjois-Kiinassa käytetään näet yhteistä
kieltä n. s. mandariinimurretta, jota kaikkien valtakunnan
mandariinien on velvollisuus osata — etelässä sitävastoin
vallitsevat lukemattomat murteet, jotta ihmiset muutamien
peninkulmien päässä toisistaan olevissa piirikunnissa eivät
ymmärrä toisiansa.

Kiinankielessä on noin 40,000 kirjoitusmerkkiä, joista
7,000 on käytännössä, mutta sitävastoin vain 700 äännettä.
Kiinankieli on tavattoman sanarikasta. Esimerkkinä mai-
nittakoon, että kiinankielessä on eri sana esim. jokaiselle
eri kantotavalle, kantaa kädessä, kantaa käsivarrelle, kantaa
kainalossa, selässä j. n. e. ilmoitetaan eri sanalla (pao kan-
taa käsivarrella, ting kantaa pään päällä j. n. e.)

3. käyttelijöistä ja teaattereista.

Lieneekö missään maassa niin tavattoman paljon näyt-
telijöitä kuin Kiinassa. Näyttelijät kulkevat ympäri maata
seurueissa, vaikka isommissa kaupungeissa on paikkakun-

liallakin asuvia seurueita. Näyttelijät esiintyvät jokaisessa
pikkukaupungissa jopa kylissäkin; Shang-haissa on viisitoista
suurta teaatteria, joissa esiintyy 100 hengen suuruisia seu-
rueita. Ainoastaan suuremmissa kaupungeissa on kummin-
kin varsinaisia teaattereita. Pikkukaupungeissa ja maaseu-
dulla esiintyvät näyttelijät temppeleissä tai tilaisuutta var-
ten rakennetuilla lavoilla, ja katsojat istuvat taivasalla joko
temppolitarhoissa tai kaduilla. Näyttelijöinä ovat yksiu-
omaan miehet, koska naiset ovatKiinassa laillisesti kielletyt
esiintymästä. Mutta miosnäyttelijä osaa esittää naisosia
tavattoman luontevasti. Että jalka näyttäisi naisen jalalta,
asettaa näyttelijä jalkainsa alle tarkasti sidottujen naisen-
jalkojen näköiseksi vuollut puupalikat, pukee' niihin naisten
kengät ja antaa loveiden housunlahkeiden peittää omat jal-
kansa. Naisosien esittäjiksi pannaan tavallisesti nuoriapoi-
kia. Tekotukan, kukkien ja ihomaalin avulla he saavat
loihdituksi osiin Kiinan kultaisten liljojon uskollisia kuvia.

Näyttelijäseurueot kulettavatmukanaan pukunsa janäyt-
tämön sisustuksen isoissa arkuissa - - kulissit ovat tunte-
mattomia kiinalaisessa teaatterissa. Yhdessä näistä arkuista
on sitäpaitsi teaatterijumala, s. o. teaatterilaistenvarsinainen
suojelusjumala, jota joka näytelmän edellä palvellaan. Tyh-
jää huonetta näyttelijäin Kiinassa ei koskaan tarvitse pel-
jätä. Mutta surkea on näyttelijäin asema kiinalaisessa yh-
teiskunnassa. Niitä pidetään näet paarioina ja varkaiden,
murhaajien ja muiden pahantekijäin vertaisina. Sekä he
itse että heidän jälkeläisensä kolmanteen ja neljänteen pol-
veen ovat kaikkia yhteiskunnallisia oikeuksia vailla. Näyt-
telijäin ja heidän jälkeläistensä kieltää laki ottamasta osaa
tutkintoihin. Ne ovatkin syntyjiiän alimmista kansanluo-
kista ja kun yhteiskunta on heidät piiristään sulkenut, niin
ei ole ihmettelemistä, ettei heidän elämänsä ole erittäin
siveellistä. Se tuottaa heille tietysti yhä enemmän ylen-
katsetta, sillä siveettömyyttä kiinalainen ylenkatsoo enin
kaikista paheista.

Kiinalaiset teaatterit ovat tavallisesti auki kaiken päi-
vää, ja näytelmät kestävät tavallisesti aamusta iltaanuseina
päivinä. Kaupungeissa, joissa ei ole teaattereita, tilaa taval-
lisesti joku rikas mies joksikin aikaa näyttelijäseurueen
esiintymään ulkosalla. Näissä tilaisuuksissa ei ole sisään-
pääsymaksuja, jotka muutoin varsinaisissakin teaattcreissa
ovat hyvin alhaisot. Usein esitetään historiallisia näytel-
miä, jotka toisinaan ovat niin pitkiä, että samaa kappaletta
näytellään joka päivä koko vuoden ajan. Kappaleen jaka-
minen eri näytöksiin on kiinalaisille tuntematonta. Kiina-
laiset näytelmät ovat yksinäytöksisiä, vaikka niissä esitet-
täisiinkin 600 vuotta hallinneen kuningassuvun historiaa.
Eikä näyttämöllä tapahdu muita muutoksia, kuin että esi-
ripun ylhäällä ollessa muutellaan joitakuita pöytiä ja tuo-
leja. Eikä kiinalaisissa teaattereissa sitäpaitsi esiriippua
olekaan. Näyttämö varsinaisessa teaatterissa on puuaidak-
keella muusta huoneesta erotettu neliskulmainen parketti,
jonka ulkopuolella on paikkoja vähävaraisille sekä puoli-
tiessä kattoon leveä rivi loosseja tai varattuja paikkoja.
Kaikkialla katsojille määrätyillä paikoilla on pieniä pöytiä
ja puupenkkejä — tuolla täällä tuolejakin — ja näytelmän
aikana tunkeilee täällä teaatteripalvelijoita teekannuineon,
kuppoineen ja hedelmämaljakkoineen, jamakeisten, viuhkain
y. m. kauppiaita kulkee ulos ja sisään. Täällä häärivät
myöskin sisäänpääsymaksujen kantajat ja kuumassa vedessä
kastettujen vaatetilkkujon kantajat. Näillä vaatetilkuilla
pyyhitään hiki kasvoista ja yhtä sellaista tilkkua käyttää
arvelematta kymmenkunta henkeä vuoron perään. Näytte-
lemisen aikana käyvät katsojain kielet lakkaamatta. Itse
näyttämön muodostaa parketin yli kohoava sillako, jonka
yläpuolella on iso, punainen puulevy, jossa on teaatterin
nimi motrinkorkuisilla kultaisilla kirjaimilla. Näyttämön
takasivuna on tavallisissa tapauksissa runsaasti koristettu
liikkuva seinä peilineen näyttelijäin tarpeeksi. Pukuhuoneet
ovat yleensä tuntemattomia. Soinässä on tavallisesti kaksi
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Kuvia nuorcmpain taitcilijaimme teoksista: Hämäläisen taulu
Kanteleensoittaja.

ovea tuleville ja meneville näyttelijöille.Tavattoman suurta
mielikuvitusta vaativat katsojalta kiinalaiset näytelmät juuri
puuttuvan näyttämOsisustuksen takia. Paras'a koko näytel-
miissä tuntuu kiinalaiselle olevan orkesteri. Mutta mahdo-

tonla on kuvailla kiinalaista orkesteria ellei ole
sitä kuullut. Kiinalainen rakastaa soittoa, mutta
mitä hiin soittona pitää, se on suorastaan vain
korvia särkevää meteliä. Kiinalaisessa orkesterissa
on rumpuja, gong-gongeja, huiluja, ji^oja y. m.,
mutta musikaalisuus siitä kokonaan puuttuu. Näitä,
niinkuin kaikkiamuitakin Kiinan olojaarvostellessa,
on muukalainen liian helposti taipuvainen arvos-
telemaan väärältä kannalta. Oikein arvostellakseen
Kiinan oloja on asettauduttava kokonaan kiinalai-
selle katsantokannalle.

Saksalaisen oppineen lausunto Suo-
mesta 15-vuosisadalta.

Tähän liittyvä kuva esittää suomalaista maise-
maa erilasta 1500 luvun alkupuolella ilmesty-
neessä maantieteellisessä teoksessa nimeltä »Cos-
mograpbia universa», jonka tokijä on saksalainen
oppinut Sebastian Miinster.

Mainittu Sebastian Miinster oli syntynyt In-
gelheimissä Relnhessenic maakunnassa v. 1489,
oli aluksi fransiskaanimunkki kunnes sitten v. 1529
kiiäntyi uskonpuhdistuksen puolelle ja tuli hovi-
saarnaajaksi Heidelbergiin. Samalla hän myöskin
harjoitti oppettajatointa hepreankielessä, jumaluus-
opissa sekä myöhemmin matematiikassakin. Hän
kuoli Haselissa v. 1552.

lärkein Sebastian Ministerin teoksista on en-
nen mainittu Cosinographia, joka ilmestyi Base-
lissa v. 1544 ja käsittelee! koko maapallon maan-

tiedettä, muiden muassa Suomen, jonka valaisemiseksi te-
kijil liittilä tähän jäljennetyn maisemakuvan, vaikka sen
selvään saksalainen luonne panee epäilemään, tokko kuvan
piirtäjä on koskaan Suomea nähnytkään.

Kuvia nuorempain taitclijaiinme teoksista: EemeliHalosen honkaan veistetty Kuppari.
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Kuten kuvakin osottaa, esittää Minister
tpoksossaan Suomen varsin edullisessa va-
lossa. Sillä on esim. Ruotsiin nähden monta
tärkeätä etua. Se on Ruotsia kauniimpi,
voittaa sen viljavuudessa, viljan hyvyydeSßä
j. n. e. Tärkeimpiä paikkoja täällä ovat
Turku, hiippakuntakaupunki, Viipuri, Kare-
lia y. m., joiden maantieteellistä asemaa ja
valtiollista merkitystä tekijä kuvaa. Suomea
ja sitä ympäröiviä maita pitää tekijäkin kan-
sain kehtona ja mainitsee puolen neljättä-
kyininentä kansaa tiiältä alkunsa saaneeksi.
Suomessa puhuttavista kielistäkin puhuu
Miinster suurella tuntemuksella ja julkaisee
näytteeksi »Herran rukouksen» sekä ruotsin
että suomen kielellä. Jälkimäinen kuuluu
hänellä seuraavasti:

Isä meidhen ioko oledh taiuahissa, ftii-
hettii olkohon siun nimesi, tulkohon siun
valtakuntasi, olkohon siun tahtosi kuwin
taiuahissa nyn man palla, meidlien iokapai-
\von leipä anna meilen tänäpaiwäno, ia anna
anteixe meidon syndiä kuvin möeannamma
meden nastahan rickoillen, ia ale sata meitä
kiusauxen, mutta päästä meitä pahasta.
Amen. ■

— i—c

Kuvia nuorempikin taitellijaimme teoksista: Rissasen taulu: Kädenkatsoja

Ilta-laulu. Su sovitinako soisit
nyt päivän rikokset,
ja, kuinka tehdä voisit
sen, surren aattchet.Jo tuuli tyyntyy, nukkuu

jo laakson lehiolaan,
ja laine häipyy, hukkua
pois rannan lahdelmaan.

Myöspikku lintu päänsä
jo siiven alle saa,
ja viime sävelmäänsä
myös rastas visertää.

Jo lumme umpun sulkee,
ja kukka kupunsa,
jo hämy mailla kulkee,
jo yö on vallassa.

Mut miksi valvot vielä,
sä synkkä sydän, vaan?
Miks' oot noin murhe-miellä
ja ett käy nukkumaan.

Sebastian Miinsterin tekemä kuva Suomesta 15-vuosisndalla.

Ah, etpä sydän kulta
noin pääse niistä vaan!
Pian kaksin verroin suita
ne taasen vaaditaan.

Ne maksat kärsimyksin
jo ehkä huomenna;
ja kuinka suurin? Yksin
sen tietää Jumala.
Nyt mielehesi paina
tää miete tarkoin vaan,
sun rikoksesi aina
myös kerran rangaistaan!

E. Wallari.

Kotiseutuni koskelle.
Minne ikänä kohtaloni

minua kuljettaneckin, niin
tulen aina muistamaan si-
nut, sinä kotiseutuni mah-
tava, kohiseva koski. Sillä
olithan opettajani,opetit mi-
nulle elämää ja minä ihailin
sekä rakastin sinua.

Muistan, kuinka aina
keväällä innostuit,kun huh-
tikuun auringon hivelevät
säteet alkoivat pintaasi läm-
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niittää. Tunsit että aikasi oli tullut, silloin ei sinua voi-
nut mitkään esteet pidättää.

Silloin sinua hiukan kadehtin. Huokaus nousi rin-
nastani nähdessäni, kuinka keveästi mursit talven takomat
kahleet ja vapaana hyrskyen riensit tietäsi eteenpäin.
Olisin tahtonut olla sinun sijassasi.

Saapui kesä. Ihaillen katselin, kuinka silloin kannoit
päivän kuorman. Veneet, lautat ja tukit soluttelit harteil-
lasi, kiidättäen niitä tuolta salojen-sopukoista mailman-
markkinoille. Silloin oli sinulla työn aika.

Olin luonasi, kun elokuunillan kalpea valtias heitteli
hopeitaan pinnallesi. Silloin laulelit minulle vienoimmat
laulusi. Herätit kaihon, vaan palkitsit sen unelmilla, joilla
synkkinä hetkinä levotonta mieltäni viihdyttelen.

Vaan kun syksyn synkät myrskyt riehuivat ja syysillan-
pimeä luonnon peitteli, silloin siellä alhaalla, kosken kie-
huvimmassa kidassa, tanssivat vedenneidot hurjaa karke-
loaan. Sitä katsellessani minä vapisin, sielussani riehui
kummia aavistuksia; mutta vaikka minä vapisin, tunsin
veren kohisevan suonissani ja tarmon joustavan jäntereitäni.

Minä kammosin ja rakastin sinua, ystäväni. Sillä minä
olin sinulta paljon oppinut, sinä sait minun innostumaan,
tekemään työtä, haaveksimaan, tuntemaan tuskaa ja onnea.

Ja kun tuli talvi, opetit sinä minua elämän ulkonaisten
olojen ahdistaessa kahleissakin kulkemaan minä kuulin
jäisen kannen alta pakkasen paukkuessa sinun toivorik-
kaan ikuisen laulusi. Minä ymmärsin sen ja riemastuin,
sillä kuulin kohinastasi selvään sanat: «perästä talven taas
paistavi keväinen päivyt".

Kusti Niska.

Muutamia neuvoja nuorille naisille.
Humoreski.

[Suomennan 'Lukutavalle.

Suokaa anteeksi, nuori ystäväni,"*olin unhottaa Teidät.
Ette kai pidä minua kyllin pätevänäantamaan neuvoja nai-
sille, mutta tahdon kumminkin sivumennen mainita Teille
seuraavista seikoista:

'
.Minun äitini oli nainen.
Minun imettäjäni ja hoitajani oli nainen.
Minä sain solkäsaunan naiselta, siskoltani.
Minä olen kihlattuna naisen, morsiameni kanssa. Sitä-

paitsi olon kahtena nuoriikaisvuotenani aterioinut naisten
talouskoulussa.

Minä olen koko kesäkauden asunut yhdessä kahdeksan
enkelin kanssa — katso kirjaani »Kahdeksan kanaa ja yksi
kukko», hinta 1 markka 50 penniä. - - Tämän kaiken li-
säksi olen minä kärsinyt yhtätoista siivoojaa ja kahdeksaa-
toista silittäjää. Minun väitetään vielä antaneen avioliitto-
lupaukseni eräälle nuorelle leskelle Helsingissä.

Enkö ole pätevä antamaan neuvoja.

Nuoren naisen ensi tehtävä on hankkia itselleen veli.
Saatuaan sen tavalla tahi toisella, on hänen olemassaolonsa
BUlostettu. Hän saa silloin tilaisuuden kaikkiin mahdolli-
suuksiin. Hän saattaa kohdella tuota raukkaa kaikin mah-
dollisin keinoin ja tavoin.

Hän voi syöstä veljensä nurinniskoin korkeilta rappu-
silta. (Katso arpea vasemmassa kulmassani.)

Hiin voi käskeä veljeänsä varastamaan siirappia ruoka-
säiliöstä. Hiin saattaa uhata häntä ikuisella kirouksella ja
isän lottingilla, jollei tämä kirjoittaisi hänen ainokirjoituk-
siansa.

Vanhemmaksi tultuaan voi hän pakottaa veljeänsä mi-
hin tahansa uhkaamallailmoittaatämän lemmitylleettäuusi
puku, jolla veli komeilee, on tehty isän vanhasta puvusta.
Saattaapa hän kätkeä veljensä joutsen ja veitsen keittiön
vetosohvan alle. Jos hän haluaa voi hän kertoa ympäri
kaupunkia, että voljeä ammuttiin takapuoleensa suolalatin-
gilla, istuessaan Anttosen omenapuussa.

Hänellä on aina niin kovin hauska.
Luonnollisesti on nuoren naisen käytävä koulussa, ei

kuitenkaan säännöllisesti,eikä koskaan ilman viittäkymmentä
penniä taskussa, ostaaksensa leivoksia sokerileipurilta. Hä-
nen tulee kulkea tukka hajallaan voidakseen suututtaa Jo-
hanssonin Annaa, jolla on punaset hivuksot ja nenä kuin
piipunkoppa.

Hänen ei tarvitse paljon oppia: heikot teonsanat rans-
kankielessä, kertotaulu ja kahden viimeisen keisarin nimet.
Hyvissä ajoin tulee hänen olla selvillä siitä, millaisetkure-
liivit soveltuvat parhaiden hänen vartalolleen ja onnen kaik-
kea on hänen jo kahdeksanvuotiaana tunnettava teaatterin
ohjelmistot.

Täytettyään viisitoista vuotta piiäsce hän ripille. Sil-
loin itkee äiti tavallisesti ja syleilee nuorta lastansa, isän
miettiessä antaako hän pastorille viitosen tai kympin.

Kipille päästyään alkaa hänellä hirmuinen työ opetel-
lessaan kumartamaan »niiaamisen» asemasta, vaikka hän
onkin jo viisi vuotta armollisestihymyillen taivuttanut pää-
tään vastaan tuleville lyseolaisille. Pitkät hameet aluksi
kiusottavat, mutta hän kulkee niissä suorana kuin seiväs.
Muutoin hän on pitkä ja veltto; voi olla lyhyt ja paksu-
kin, mutta silloin eivät yhdet kureliivit kestä monta viikkoa.

Kello (i aikana istuu hän aina ikkunassa, sillä silloin
Kustaa, joka käy lyseon kuudennella luokalla, on sattumalta
tullut sinne kävelemään hänen ikkunansa ohitse.

Ah, ah, pääseepä hän sitten tanssiaisiin. Silloin sal-
paa hän veljensä vaatekammioon, jotfoi tämä pääse mu-
kaan puhumaan sopimattomuuksia.

Oi, oi, kuinka hän on viehättävä ja herttainen!
Kaikki ihailee ja ylistelee häntä. Osoitetaan hänelle

mitä suurimpia kohteliaisuuksia, pyörähdetään ympäri ja
naureskellaan selän takana. Hän punastuu, kalpenee, ja
tultuaan kotiinsa, lyö lian perheraamatulla veljeänsä päätä
vasten, kun tämä muka julkenee väittää sisarensa puute-
roivan itseänsä. —

Tideepa hän sitten aikuiseksi naiseksi — kahdenkym-
menen vuotiseksi — ja hän on kestänyt ensimaisen lem-
menleikin, ollessansa kirjanpitäjänä Kantoson jaKumppanin
konttorissa. Ho, hän ja isäntänsä, seisoivat portilla ja suu-
telivat toisiansa, niin että olivat hengästymäisillään. Por-
tinvartija, marakatti, näki sen. Siitäpä huuto huoneesen
tuli ja kumina kylälläkin; hän sai kärsiä kaikesta. Niin
se käy, ja kahdeksan päivän perästä istui Kantonen kau-
pungin puistossa ja kaulaili Sanna Löppöstä,puristeli hä-
nen kättänsä joka paikasta ja vannoi hänen olevan ainoan
maailmassa, jota hän oli rakastanut.

Sattuupa sitten taas jotakin uutta ja erinomaista. Nuo-
ren naisen oli lähdettävä ulos maailmaan, sillä kaupungin
nuorilta herroilta puuttui tykkänään maku ja kilpailuhalu.

Hiin hakee paikkaa sanomalehdissä. Tarjouksia tulee
ja hän pääsee erääseen pappilaan oppimaan taloustoimia.
Jo aivan ensi kirjeessään ilmoittaa hän kotiinsa voin ole-
van vanhaa, rouvan olevan piian komennettavana ja mie-
hen olenvan rouvan tohvelin alla.

Hei! Onpa siellä sitten muuan nuori apulaispappi, ja
ai kuinka hän on ihana! Hän on komea kuin prinssi ja
hänellä on vain kolme sataa markkaa vuodessa palkkaa ja
kolme voileipääaamiaisveroksi.

Silmäyksiä -- ah! Tuskallisia öitä. Hän korjaa apu-
laispapin alusvaatteet ja parsii hänen sukkansa punasella
langalla, ja on lukevinaan raamattua pastorin huoneeseen
tullessa.
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Sitten tulee: tyyni ilta, humina metsässä, lehmä, joka
ammuu haassa, poriseva puro laaksossa, kuu, joka peittyy
kulkevien pilvien taa, kätönen katoaa, mutta löytyy papin
karkeassa kourassa, huokaus. — Oi ... suudelma, »sä
olet mun!» Ja sitten:— Mitähän isä virkkaa? Tyttö kotiin. Hän tulee ko-
tiin, koko kaupunki tietää sen ja rouva Mannisella on jo
päivän selvillä kuinka pitkälle asiat ovat menneet.

Tuon nuoren neidin täytyy kumminkin erota pas-
torista. Hänen on näet mentävä naimisiin tukkukauppias
Niilolan kanssa, jolla on rautakauppa torin vieressä. Hän
oli näet avannut kauppansa ennekuin pastori sai kappalai-
sen viran.

Jos hän ei pääsisi naimisiin, niin hän jäisi vanhaksi
piijaksi ja se onnaisille kaikista suurin tapaturma. Tuossa is-
tuu hän nyt ja kurkistelee,silmät pistävinä,parjaa kaikkia ih-
misiä ja valittaa huokaellon kaikille nuorille herroille elä-
mää raskaaksi. Mutta kukaan ei tahdo häntä auttaa sitä
kantamaan.

Saattaapa hän olla viekaskin! Hän pääsee konttooriin
eli postitoimistoon. Postineidit ovat pahimpia maan pilalla
ja taivaaseen eivät he pääse koskaan.

Nuorella naisella on virassaan hyvä palkka, jotavastoin
ulkona kadulla kävelee koko joukko nuoria miehiä näl-
käisinä.

Hiin voi sitten erota postitoimistosta, jos tahtoo. Hän
saattaa tulla kaikeksi, miksi hän vain suinkin halajaa, sillä
hän on kaikille aloille varsin sopiva, nokkela ja viekas.
Hän taitaa antaaopetusta soitannossa, maalauksessa, kaikissa
aineissa, olla rouvan apuna, palvella kirjurina kaikissa vi-
rastoissa, hän voi perustaa lastenkoteja, ajaa polkupyörällä,
pitää rittiusluentoja, toimeenpanna huveja ja arpajaisia.

Nuori nainen, sanalla sanoen taitaa kaikkea ja kelpaa
joka paikkaan, tulemattalialvemmaksi kuin viheliäinen mies.
Nainen osaa ajaa partaa, keritä hivuksia, harjata meidät
alastomat, ommella meille paitoja ja silittää kuluneet kau-
luksemme. Osaapa hän rakastaakin meitä miehiä noin vaan
taloustarpeeksi, hän taitaa hoitaa meitä sairaina ollessamme.
Hän saattaa pettää meitä, laatia elämämme happamaksi ja
sotkea hivuksiansa sopan sekaan. Taivas tietääkään kaiken
sen, mitä nainen taitaa! Kyllä, nytpä tiedänkin

—
hän

ei voi puhua totta kuin siteiksi.
Nuoria naisia tavataan kaikkialla, ja on meidän miesten

annettava heille tietä, sillä suurinta kohteliaisuutta vaadi-
taan ja etupiiässä — he itse vaativat sitä.

He hankkivat meille miehille kaikkia taivaan alla mah-
dollisesti löytyviä vastuksia ja tehtäviä. Me kumartelemme
ja palvelemme heitä ja palkaksi he Juoruavat meistä.

Ah, te naiseni, sisareni, tätini, serkkuni ja kaikkityyni,
te olette jumalallisia olentoja, mutta te ette kumminkaan
ole, te ette ole miehiä!

Joannan lilja.
(Kansanlaulun lapaan.)

Eannalia pienen salo-lammen
On kaino liljan kukka.
Sen varsi on hoikka ja häilyväinen
Ja lehdillä lauha nukka —

■
—

Vaan lainehet lammen pienoisen
Sille laulavat armauttaan;

Sen hentoja juurin huuhdellen
Ne kuiskivat rakkauttaan"— ■

Mutt' — ei huoli hän kuiskeista aaltosien
Vain kaihoten rannalla vuottaa

—
On tulossa venonen lainehilla.— M tarvitse kauan hän vuottaa!

A— n.

Miksi?
Sunin.

»Äiti, niiksi minulla ei ole veljeä, jouka kanssa voi-
sin leikkiä! Kuulo äiti, minä tahdon pikku veikon,
jonka kanssa saan leikkiä!»

Ompelukoneen surina kuului tavallista kovemmin.
»Justiinalla on niin hauskaa leikkiä veljensä kanssa

ja minä saan aina leikkiä yksin.»
»Leiki nyt kauniisti nukkesi kanssa», sanoi äiti

katsahtaon pikku pallerokaan. »Kun elidin, niin lei-
kin kanssasi, riisumme vaatteet, kylvätämme ja pan-
naan sänkyyn. Onhan so hauskaa!»

»Kyllä — — — .»
»Mutta äiti! Justiinan ja Kallen isä leikkii aina

heidän kanssaan, kun hän on kotosalla. Missä on mi-
nun isäni, äiti?»

»Isäsi, hän on — — — kuollut», sanoi äiti hiljaa
ikäänkuin hän olisi hävennyt hauliltaan tullutta valet-
taan, kun hän ei lapselleen voinut totuutta sanoa.

Syvä huokaus tunki rinnastaan ja muutamia kyy-
nelhelmiä tipahti työlleen.

Jälleen surisi kone kuin tavallisestikin, mutta hä-
nen ajatuksensa olivat katkerat sitä miestä kohtaan,
jonka tähden hänen täytyi valehdella lapselleen.

Laulajan valitus.
Noinpa lauloi laululintu,
Valitti vähäväkinen:

Miksi ei ole minulla.
Kuin ei hoitopäiväisellä
Luonto toisten laulajien.
Mieli muiden lintusien?
Minkä muut ilolla lauloi,
Sen mä soittelin surulla,
Min surulla soinnuttivat,
Sen mä riemulla visersin,
Muut kun kertoi kevähästä
Minä syksystä sanelin,
Muut kun kaiutti kesästä,
Minä lauloin talvilaulun.

Miksi ei minulla liene
Mieli muiden lintusien?
Ei mua tunne tuttavani,
Ymmärrä ei ystäväni.

Aapo /'.
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