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Muun muassa oli suuria hoyrylla kaypia
puimakoneita, joita muun muassa talolliset ovat viime afkoina ruvenneet yhteisesti hankkimaan. SellaisiUa koneilla voi
kuukaudessa puida monen kymmenen pienen talon viljat.
Suovi]je]ysosastossa kavi selvdlle, etta
suuret alat Suomen soila on viljelty. Vjljeleminen on tapahtunut ilman karjanlantaa, saven ja apulantojen avulla.
Erityinen mallitalo oli nayttelyn yhteyteen rakennettu. Yhta ja toista oli
siinakin opittavaa. Muun muassa lehmien
alle ei pantu havuja eika olkia vaan suosta
otettuja sainmalia Ne ottavat paremmin
talteen lantaveden kuin havut ja oljet saastyvat lehmille syotettaviksi.
Maanviljelysnayttelyn yhteyteen oli
laitettu erityinen kasityonayttely, jossa oli
paljon kaikellaista tavaraa nahtavana.
Muun muassa oli nayttelyssa verkonkutojia Raja-Karjalasta, jotka lauloivat vanhoja
Vainon laulujaan.
Suuremmoisen vaikutuksen teki nayttely jokaiseen siella kavijaan. Koko nayttelyalue, joka oli alaltaan 14 hehtaaria eli
niin suuri, etta sille oli saanut kylvaa 35
kulia kauraa, oli taynna kaikellaisia laitoksia ja niiden valilla kulkivat suuret ihmisjoukot. Esitelmia (selityksia) pidettiin
kymmania monessa paikassa yhtaikaa.
Kaikellaisia kokouksia pidettiin.
Kun torvisoittoon ja koneitten ryskeeseen sekaantuivat ihmisten ja elainten aanet,
niin syntyi siita sellainen humu, etta se soi
korvissa viela monta paivaa jalkeen nayttelyn. Olisi luullut kayneensa jossakin
maailman suurkaupungissa eika MJjaisessa
Savon paakaupungissa. Mahtava oli se
juhla, johon Suomen maanviljelijat olivat
tulleet jublimaan raskasten vuosien jalkeen
— mahtavimpia, mita Suomessa on koskaan pidetty.
J. K.

Pienta pakinaa.
- Tervehdys J. II. Erkolta. Eunoilija J. H.
Erkko on lahettanyt lehdellemme lampiman, herttaisen tervehdyksonsa. .Mainittuaan muutamalla sanalla huonosta terveydentilastaan, lausnu han: ,,Te
elatte ja teidan vienalaistenne Ttevataika koittaa. Liittykiia toisiinne ja yhteis-Suomeen, etta vahvistumme.'
Sydamestcian tenehtaci ja onnitttlee Teitci ja lehiennne
J. H. E r k k o .
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Elias Lonnrot, K a l e v a l a n r u n o j e n kokooja.

Piirteita Arhippaisen
kalin elamasta.
Eunolaulaja Miihkali Arhippainen on syntynyt Latvajarven kylassa Vuokkiniemella, Valtasen
vaaran Arhipassa. Hanen isansa nimi oli Arhip
Ivanow Perttujeff, joten laulajan virallinen nimi
on siis Mikael Arkipow Perttajeff. Tamftn siivun
arvelevat Latvajarveu vanhukset muuttaneen ylimuistoisina ^lappalaisten" aikoina Suomesf-a Muhoksen pitajasta Latvajarveen ja on suvun alkuperainen nimi ollut Perttunen.
Lanlaja Miihkalin kotipaikka, Valtasen vaara,
jossa han seka syntyi. kasvoi, eli etta kuoli, on
nykyaan autiona. Hanen Yanhin poikansa on naet
tata nykya Pietarin lahistolla kaupoilla, keskimainen
poika on muuttanut salmen poikki nSaarelle" ja
nuorin mennyt Kivijarven kylaan kotivavyksi.
Tarkkoja tietoja Miihkalin syntymaajasta ei
ole onnistuttu saamaan syysta, kun Latvajarven
kirkon vanhoja kirjoja sailytetaan Vuokkiniemen
kirkossa ja Vuokkiniemessa nykyaan ei ole pappia.
Josko nuo tuollaiset asiat lienee tulleet niihin merkityksikaan . . !
Eras yli 90 vuotta vanha ukko Latvajarvella
arveli, etta jog Miihkali-vainaja olisi elanyt tahan
vuoteen aaakka ja sen yli. olisi han umpeen 100
vuoden vanha. - - Kuten tavallisesti koyhat, huomaamattomat henkilofc unhotetaan pian kuoleman
jalkeen, samoin Miihkalikin on unhoitettu kotikylassaan melkein kokonaan. Hanen oma tyttarensa
arvelee, efcta ,jo siita hanen isansa kuolemasta taitaa olla jo seitsemas vuosi. Venekelilla se sinne
,,Saareen" ^kaimattiin." Siis naiden arvelajen makaan oli vainaja syntynyt v. 1806 ja kuollut kevaalla v. 1899 noin 93 vuoden vanhana.
Miihkali-vainajan aidin nirnea ja sukuperaa ei
enaa muisteta Latvajarvella.
Mitaan inerkillista ei laulaja-vainajan elaman
tarinassa ole. .fos kyselefc vaikka vainajan sukulaisilta hanen elamakertaansa, eivat he osaa muuta
sanoa kun, etta han suuressa koyhyydessa ja puutteessa kasvatti sunrilokuista perhettansa.
Huuhdan raataminen. metsastaminen ja kalastaminen olivat hanen tyiialojaan nuoruusaikoinaan.
Wienan Karjalaisten mielityohon. tuohon totuttuun
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laukkukauppaan oi ban koskaan yrittanyt. Kotoinen tyo'ntekeminen on hanelle ollnt mieluisempaa,
kuin kiertolais-elama, jossa suhteessa hanet voi
muiden hyveidensa ohella asottaa jalkelaisilleen esikuvaksi.
Jonkunlaista turkkiraatalin ja karvarin ammattia kerrotaan hanen sen ohella harjottaneen nakevana ollessaan. Han oli naet muokannut rahvahalle lammas- y. m. nahkoja ja niista sitte ommellut turkkeja, vallyja y. m.
Yleensa muistellaan hanta hyvasydamisena, hellaluontoisena miehena ja kirosanaa ei
hanelta sanota koskaan kuuluneen.
Vahan yli 50
jkavuotensa menetti
Miihkali-vainajanakonsa. Liki vnosikauden oli hanta
vaivannut
kova
paanporotus ja silmatauti. 3a kaiken
laakarin avun ja
hoidon
puutteessa
kasvoi n. s. jaa silmien paalle, ja silloin vainajan paivat pimenivat.

Noissa illan istujaisissa kuulemiansa lauluja
nuotalla ja metsalla kaydessaan muistutteli ja hyreksi Miihkali; seka sailytti niita siksi, kunnes ne
tulivat runonkeraajan paperille ja niin ainaisesti
kiinnitetyksi jalkimaailman muistoon. ^Mahti ei
mene maan rakohon, vaikka mahtajat menevat!" —
Kauvan kaikkien kelpo karialaisten muistossa
elakoon Miihkali Perttunen, laulaja, mahtaja, kansansa valio!
Yksinkertainen puuristi Latvajarven hautausmaalla osottaa, missa hanen maalliset
jaannoksensa lepaavat.
Latvajarvi 2fi,'s06.
S a n t t u Wepsalainen.

— Ehdotus. Runoilija Ilmari Calamnius on ystavallisen kirjeensa ja
avustuslahetyksensa
ohella
lahettanyt
lehdellernme seuraavan ehdotuksen:

Vaikkakin han
menetti nakonsa ei
Minu?ta tuntuisi
ban sentaan joutihyvin
mukavalta
laisunteen tahtonut
jaada. Kun ei muunahda Wienan Karta voinut raataa.
jalaisten Pakinoissa
kaveli han pikku
painettuna niin palpoikasen tahi tytjon kuin mahdollistosen talnttamana
talnsta taloon. ei
ta asiat K a r j a l a n
krr;aamassa, vaan
omnlla
murteella.
survomassa ja iauLnulisi sen itseaan
hamassa
petajan
Karjalan kansaakin
knoria, jotka ovat
olleot sen aikaisen
miellyttavan. Kierahvahan
elintarlen ja kirjoituksen
peina. Eika se petaitajat
tekisivat
tajan
sytinti ole
kansallisuus asialle
kovin outoa vielakaan Wienan Karhyvan palveluksen,
jalassa. Vaikka haljos tassa suhteessa
litus kylla kieltaa
Karjalaisten Pakipetajan hankkimiWiihkali Arhippainen, Latvajarven A r h i p a n
noita avustaisivat.
sen metsan haaskuun Yuoksi, vaEikohan Toimituspoiha, runonlaulaja.
rastaa koyha Karkin siita pitaisi, vai
jalan rahvas senkuinka ?
taan joka Yuosi,
jonkun maaran petajan kuoria pahan paivan varalle.
T o i m i t u s kannattaa edeilista ehdotusta lehOlkoon tatna mainittu yhdessa taman paljon kurdessa painettaviin kansan satuihin ja kaskuihiu
juutta karsineen miehen maistosanojen kanssa.
nahden. Ja samalla toivomme, etta naita toimiVanhanaikaisten runojen laulamisen,^ josta
tukselle runsaasti lahetettaisiin. Mutta muissa kirMiihkali Arhippainen on anohtumattoman maineensa
jotuksissa pitaisimme edullisempana kayttaa helpposaavuttanut, oli ban oppinut enimmiiksi osaksi isaltajuista kirjakielta, se kun totuttaisi kansaa kirjatiian Arhipalta. Kun Miihkali, samoin kuin ukko
Arhippakin olivat hyvanluontoiset, rahvaan suvaitkielen kayttelyyn. Naissa kirjoiuksissa kylla voisi
siat miehet ja kun heilla oli kaikitse kalaa, kokoonkayttaa runsaasti murresanoja. Toivorome maidentuivat kylan ukot, saatuaan viinoa pikarin Miihkakin lausuvan tasta ajatuksiaan.
lin kotiin iltaa istumaan ja silloin lyotiin kasi kateen, sormet sormien lomahan. Siina vanhat
lauloivat ja nuoret kuuntelivat ja ne laulut olivat
partasuu-urosten!
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