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VUOSIEN TAKAA
Poimintoja vanhoista Auttajan numeroista

Kokoillut W. J.

40 vuotta sitten ...

Maaliskuun 17 p. 1910
(Auttajan sivut olivat täl-

löin 6 palstaisia. Etusivu oli
puoleksi englanninkielellä, e-
tupäässä selostusta väkijuo-
ma asiasta. Tämä oli juuri
ennen vaaleja, joissa äänes-
tettiin vieltolain voimaanpa-
nosta.) \

•

Varma merkki keväimen
tulosta. Duluth Evening
Herald kertoo, että Duluthin
poliisioikeus on taas täydes-
sä “käynnissä”, joka on var-
ma merkki siitä, että kevät
on tullut. Poliisiviranomais-
ten siellä ei tarvitse tutkia
ilmatietoja saadakseen tietää
'keväimen tulosta. Kun polii-
sioikeudessa on useita juo-
pumisesta vangittuja metsä-
miehiä, niin poliisit kyllä sil-
loin jo uskaltavat ostaa itsel-
leen kevät puvun.

•

Huhtikuun 4 p. toimitetaan
äänestys Gogebic kauntissa,
josko väkijuomiin valmistus
ja myynti kielletään tässä
kauntissa ... Merkitään hy-
vin näkyvä risti YES-sanan
kohdalle ... Tätä numeroa
Auttajaa levitetään Ironwoo-
diin ja ympäristöön 1000 kap-
paletta enemmän kuin taval-
lisesti (Ironwoodin kieltola-
kipuolueen .kustantamana).

• .

Kansalliskirkon johtokun-
nassa olivat v. 1910 seuraa-
vat: ‘Esimies, past. K. Rissa-
nen; varaesimies, past. J.
Huuskonen; kirjuri, past. J.
Hirvi; varakirjuri, past. P.
Wuori; rahastonhoitaja, Wm
Brannes.

30 vuotta sitten ...

Maalisk. 25 p. 1920
Uusi hyökkäys suomalaisia

vastaan. Käyttäen Muur-
mannin rautatietä tukikohta-
naan ovat bolshevikit alotta-
neet uuden hyökkäyksen
suomalaisia vastaan, kertoo
Suomen lähetystöön Wash-
ingtoniin saapunut tieto.

•

Korkosaalavamme Euro-
paita. Sihteeri Houston il-
moittaa maksamattomien kor-
kojen Europalle myöntämis-
tämme lainoista nousevan jo
viime marraskuussa $236,-
240,114. ...Ranska on vel-
kaa maallemme maksamatto-
missa koroissa $65,858,101;

Suur Britannia, $105,503,126;
Italia, $39,228,303; Venäjä,
$15,051,977. (Kellon ääni ei o-
le muuttnut 30 vuoden aika-
na.)

•

New Yerk. Täältä lähte-
vien avustuslaivojen muka-
na joissa kuletetaan jauhoja
y.m. tavaraa hädänalaisille
seuduille Europassa, tullaan
samalla kertaa lähettämään
400 suomalaista ja puolalais-
ta punaista hallitusvastaisen
toimintansa takia takaisin
kotimaahansa.

•

Ishpeming, Mich. Hyvin
tuhoisa räjähdys saatiin este-
tyksi täällä, kun Duluth,
South Shoren juna saatiin
pysäytetyksi noin neljän ja-
lan päähän 4,000 paunaa dy-
namiittia käsittävästä hevos-
kuormasta, joka oli tarttu-
nut lumikinokseen rautatie-
risteyksessä.

•

Pasi. M. N. Wesierback on
saanut valmiiksi aapisen
luonnoksen, jonka työn kir-
kollisjohtokunta jätti hänel-
le.

•

Pankkien ilmoituksista il-
menee, että Amerikan dolla-
rista maksettiin 18 Suomen
markkaa.

•

20 vuotta sitten ...

Maalisk. 20 p. 1930
Suomen uusi konsuli Du-

luthissa on E. A. Aaltio, joka
astui toimeensa t.k. 1 p., tul-
len konsuli A. Jalkasen tilal-
le.

•

Tämän viikon keskiviikko-
na vietettiin roomalaiskato-
lilaisissa kirkoissa erityisiä
rukoushetkiä Venäjäin kris-
tittyjen puolesta. Paavi on
antanut määräyksen, että
kaikissa sen uskontokunnan
kirkoissa on pidettävä tällai-
sia rukoushetkiä. Vastauk-
seksi paavin julistukselle ja
muittenkin kristittyjen toi-
mille Venäjän vainonalaisten
kristittyjen puolesta on Ve-
näjän jumalankieltäjien liit-
to innostunut entistä voi-
makkaampaan hyök k ä y k -

seen kaikkia siellä löytyviä
uskontoja vastaan. 24:tä Wi-
nitzan piirikunnassa revittiin
alas kaikki kirkonkellot ja
kaikkien kirkkojen sulkemis-
ta vaaditaan. Elämme mer-
killistä murrosaikaa.

Mrs Wlskarln hauisjäisiin

viime lauantaina oli saapu-
nut paljon vainajan sukulai-
sia ja ystäviä muilta paikka-
kunnilta ...Pastori G. A.
Aho puhui suomenkielellä ja
past. R. V. Niemi englannin-
kielellä

10 vuotta sitten ...

Maalisk. 21 p. 1940

Hitler ja Mussolini neuvot-
teluissa. Ennakolta ilmoit-
tamatta mitään lähempää
hankkeistaan kansleri Adolf
Hitler sunnuntai-iltana lähti
yöjunassa Italian rajaa koh-
ti, jossa häin sitten kohtasi I-
talian pääministerin, Musso-
linin, Brenner solalla, jolloin
he neuvottelivat Saksalle ar-
vattavasti tärkeistä asioista.

•

Kenttämarsalkka Manner-
heim piti jäähyväispuheen
joukoilleen. Tässä muutamia
otteita siitä: “Enemmän kuin
20,000 teistä, jotka astuitte
taisteluun, eivät näe koskaam
enää kotejaan ja kuinka mon-
ta teistä onkaan kadottanut
työkykynsä ainiaaksi. Mutta
te aikaansaitte tuntuvia is-
kuja viholliselle, ja jos heitä
makaakin yli 200,000 Suomen
lumikinosten alla, niin se ei
ole teidän syytänne. Te ette
vihanneet heitä ettekä toivo-
neet heille mitään pahaa, te
ainoastaan seurasitte pakko-
vallan ankaraa lakia: tapa,
tai tule itse tapetuksi. ... 16
viikkoa kestäneiden veristen
taisteluiden jälkeen ilman
yön ja päivän lepoa armei-'
jamme yhä seisoo lyömättö-
mänä. ... Meidän kohtalom-
me tuntuu kovalta nyt, kun
meidän täytyy antaa periksi
vieraalle rodulle, jolla on ai-
va ntoiset elämän käsitteet
kuin meillä itsellämme on
monessa suhteessa. Kun mei-
dän täytyy anltaa maatamme,
iota olemme vuosisatoja vil-
jelleet ja kehittäneet kovalla
työllä.”

Vuoden jakaminen määrät-
tyyn lukuun kuukausia sa-
moin kuin kehittyneempi
ajanlaskumme kokonaisuudes-
saankin on peräsin muinaisilta
roomalaisilta, joiltase on meil-
le kulkeutunut germaanilais-
ten kansain välityksellä kris-
tinuskon mukana. Jo paka-
nuuskaudella oli kuitenkin ta-
pana jakaa vuosi epämääräi-
sen pituisiin, vuosittain toistu-
viin jaksoihin, joita sanottiin
ajoiksi. Tällaisia aikoja, joiden
nimen käyttö .on kansan pu-
heessa säilynyt näihin päiviin
saakka, olivat esim. hankiaika,
mahla-aika, toukoaika, ahavan
aika, paarma-aika, heinäaika,
eloaika, haalaika, jolloin leh-
mät “haalsivat” seiniä, routa-
aika jne. Niiden toistumisväli
on ajasta-aika eli aastaika, jo-
ka vieläkin murteissa ja van-
hemmassa kirjakielessä mer-
kitsee vuotta. Kun näiden ai-
kain mukaan sitten ruvettiin
nimittämään taivaallisen kuun
kierrosaikoja, joita jo esi-isäm-
me eivät tietenkään voineet
olla panematta merkille, saa-
tiin nimet hankikuu, mahla-
kuu, toukokuu jne. Suomessa
on tällaiset omaperäiset nimet
säilytetty vielä varsinaisten
kalenterikuukausienkin nimi-
nä, toimenpide, jonka virka-
miehet ovat katsoneet tarpeel-
liseksi, jotta kansa nuo nimet
paremmin ymmärtäisi. Useim-
missa muissa Euroopan kielis-
sä ovat, kuten tunnettua, käy-
tännössä latinalaiset kuukau-
sien nimet.

Kalenterikuukausiemme ni-
mistä ovat enimmät puolet
merkitykseltään selviä, nimit-
täin toukokuu, kesäkuu, hei-
näkuu, elokuun, syyskuu, loka-
kuu ja joulukuu. Jäljelläole-
vista on eri tutkijain taholta
esitetty useita mielipiteitä.

Viisi selvitystä kaipaavaa
kuukauden nimeä

Tammikuun nimen ovat
useat tutkijat yhdistäneet
tammi-puun nimeen. K. A.
Gottlund arvelee tätä kuuta
nimitett äv ä n tammikuuksi,
“koska se on kovin kuista, niin
kuin tammi on puista kovin”.
1ähän mielipiteeseen ovat yh-
tyneet myös monet muut. Ka-
marineuvos Rabben mukaan
nimi johtuu siitä, että tammi
säilyttää lehtensä vielä tässä
kuussa, kun muut lehtipuut
sen sijaan pudottavat ne jo
paljon aikaisemmin. Professo-
ri August Ahlqvist pitää edel-
lämainittua selitystä, jonka
mukaan tammikuun nimi pe-
rustuisi pakkasen kovuuden
vertaamiseen tammen kovuu-
teen, keinotekoisena, koska
luonnontilassa olevan ihmisen
ajatus ei ole kyllin kantava
tällaisen vertailun tekemiseen.
Sen sijalle hän esittää selityk-
sen, joka kuitenkin on vielä
keinotekoi sem p i. Ahlqvist
näet ajattelee nimen johtuvan
tamma-sanasta. Tammoja ja
muita hevosia pidettiin muka
siihen ajkaan, kun talleja ei
vielä ollut, ympäri vuoden lai-
tumella. Kylmimpänä vuoden
aikana nämä sitten hakivat
suojaa ihmisasuntojen läheltä.
Siitä nimi. Tohtori Arvi Kor-
honen on huomauttanut, että
kautta vuoden laiduntaminen
olisi käytännöllisesti täysin
mahdotonta. Hän puolestaan
yhtyy niihin, jotka ovat aset-
tuneet tammi-puun kannalle,
arvellen tammikuun kuiten-
kin alkuaan tarkoittaneen jo-
takin kevätkuukautta ja vas-
ta myöhemmin siirtyneen kes-

Herran alttarilla
Herra sun alttaris eteen
Ensikerran kun polvistun,
Sinun armosi ihmeellinen
Sai sieluni riemuhun.
Sinun siunaavat kätesi hellät
Päälleni laskeentui,
Armollas ihmeisellä
Sieluni kirkastui.

Vaan oi rakkahin Herran’,
Mun sieluni ahdistui,
Kun epäuskon verkot
Sieluuni kietoontui.
Ah! Silloin, rakkahin Herran’,
Sä katseesi hellän luot
Kuin Pietarin langenneeseen,
Anteeksi annon suot.

Nyt Jeesus, armohosi
Mä yksin luottaa saan.
Sun suuri rakkautesi
Vei ristin kuolemaan.
Ei mulla mitään antaa
Kuin sydän syntinen.
Sä ristille sait kantaa
Mun syntin’, rikoksen.

Ja nyt en tahdo muusta
Mä tietää ollenkaan
Kuin ristiinnaulitusta
Veriyljästäni vaan.
Mulla ompi autuus ilo
Ja rauha iäinen.
Hän poisti multa kuolon,
Toi voiton vapauden.

Maria Hill.

SIIRTOLAISET
Suomessa hoitaa kaikkia

asioita allekirjoittanut

huolella
Kääntykää luottamuksella

puoleeni.

JUHO SALOKANNEL
Helsinki Hämeentie 36 B 36

KUUKAUSIEN NIMIEN ALKUPERÄ, MERKITYS
kitalvisen kuukauden nimeksi.
Eri kansoilla on lehtipuiden
mukaan annettujakuukausien
nimiä juuri kevät- ja kesä-
kuukausilla, jolloin lehtipuut
antavat leimansa luonnolle.
Tuntuu kuitenkin vaikealta
käsittää, milloin tällainen kuu-
kauden nimen siirtyminen oli-
si meillä voinut tapahtua.
Tammesta • tässä kuitenkin
luonnollisimmin näyttää ole-
van kysymys. Mahdollisesti
tällä kuukauden nimellä ja sil-
lä seikalla, että tammi on mui-
nainen pyhä puu, on jotakin
tekemistä toistensa kanssa.

Helmikuun nimen alkuosan
ovat useat tutkijat, kuten
Gottlund jaAhlqvist, arvelleet
tarkoittavan talvipakkasella
hangella kimaltelevia jääkitei-
tä. Tämä selitys perustuu ki-
teen ja helmen käsitteiden toi-
siinsa sekoittamiseen eikä siis
voi pitää paikkaansa. Kamari-
neuvos Rabbe taas on arvellut
helmi-sanan tässä tarkoittavan
rakeita. Rakeita ei kuitenkaan
ole tapana verrata helmiin,
jotka ovat sileitä ja tavallisesti
kiiltäviä. Raesateet tuskin lie-
nevät myöskään juuri helmi-
kuulle erikoisen ominaisia.
Kansanelämän kuvaaja raut-
järveläinen Johannes Häyhä
on jo päässyt todellisiin hel-
miin selittäessään helmikuun
nimessä tarkoitettavan päiväs-
aikaan sulaneiden vesitippain
jäätymiä. Koska Häyhän esit-
tämässä selityksessä kuitenkin
tarkoitetaan auringonpaisteen
lumesta sulatamista vesipisa-
roista muodostuneita jäähel-
miä, mutta helmikuun on ni-
menomaan vuoden kylmintä
aikaa, ei tämäkään selitys näy-
tä pitävän paikkaansa. Myö-
hemmistä tutkijoista ovatkin
Arvi Korhonen ja Kustavi
Grotenfelt pitäneet kaikkia
edellämainit tu j a selityksiä
epätyydyttävinä, ensiksimai-
nitun huomauttaessa, että
myös germaanisella taholla on
juuri helmikuulla vaikeasti se-
litettäviä nimiä.

(Jatk.)

SOI. KANNEL. SIIONIN
“On hauska laulella Jeesuk-

sesta
ja armostansa sen suuruu-

desta,
kun Golgatalla Hän armossaan
mun päästi synneistä kuolol-

laan

Valoisassa, siistissä tuvassa
hyrrää äidin rukki. Pieni tyt-
tö istuu jakkaralla äidin vie-
ressä. Molempien laulu helk-
kyy iloisesti yhdessä: “On
hauska laulella Jeesuksesta”.
Äidin suuri ilo on ollut kertoa
ja laulaa lapselleen Jeesuksen
suuresta rakkaudesta. Lapsen
sydän on iloiten ottanut vas-
taan sanomaan Vapahtajasta ja
taivaan kodista ja nyt on hä-
nen mieluisinta ajanviettoa,
varsinkin aamupäivisin sisko-
jen ollessa koulussa, äidin vie-
ressä istuen laulaa Hänestä,
parhaasta ystävästään. Laulun
toisensa jälkeen hän löytää
Siionin Kanteleesta, vaikka ei
osaakaan vielä lukea. “Sä Jee-
sus löysit lampahas” on lapsen
lempilaulu, joka täytyy laulaa
joka päivä. Ei hän tosin siitä
vielä kaikkea ymmärrä. Lau-
lun sanat lähtöhetkestä jakyl-
menevästä kädestä oudosti vä-
rähdyttävät pientä sydäntä,
mutta sanat levosta ja rauhas-
ta Jeesuksen haavoissa virit-
tää sinne jälleen ilon jaonnen
tunteen, ja yhä uudelleen pi-
tää silmät säteillen laulaa:
“Kiitos Jeesuksen, kun osti
syntisen.”

Kauniissa luonnon temppe-
lissä vietetään evankeliumi-
juhlaa. Sana armosta, syntien
anteeksiantamuksesta Jeesuk-
sen uhriveressä on kaikunut
suloisena ja valtavana puhu-
jien huulilta. Sielut ovat juo-
neet runsaasti elonvettä ja sy-
dämistä kohoaa kiitos Veriyl-

jälle, jonka omana saa “mais-
taa autuutta jo taivaan”. Lau-
lu toisensa jälkeen viriää vä-
liä jallakin. Pikku tyttö on
päässyt äidin ja isän mukana
juhlille.Siinä hän istuu heidän
keskellään laulaen rakasta
Kanneltaan, josta hän jo osaa
lukea laulujen sanatkin. Sy-
dän on iloa tulvillaan. Kesäau-
rinko loistaa ihanasti ja ar-
monauringon rakkauden pais-
teessa pieni sydän ja suu tois-
taa heleästi juhlajoukonkans-
sa: “Oon onnellinen, oon on-
nellinen, kun oon omas, ylkäni,
Jeesus.”

Karkun Evankelisen kan-
sanopiston suojat täyttää nuor-
ten laulu. Se alkaa aamuin
asuntolassa, helkkyy päivällä
luokka- ja käsityöhuoneissa ja
jatkuuvielä iltaisin levolleme-
nohetkeen asti. Äidin rukin
vieressä lauleskellut tyttönen
on nyt kasvanut aikuiseksi ja
päässyt tänne rauhaiseen opis-
tokotiin. Täällä saa hän nyt
yhdessä opistosiskojen ja -vel-
jien kanssa kaiuttaa Kannel-
taan, josta löytää parhaan tul-
kinnan opistoajankin onnelle.
On niin ihmeellistä saada näin
suuressa siskoparvessa kiittää
Karitsaa. Sielu tuntee aavis-
tusta taivaan ihanuudesta. “Oi,
tuota suloisuutta, kun siellä
virttä uutta saa laulaa riemul-
la, synnistä päästettyinä, au-
tuuteen kätkettyinä näin tai-
vaan kuorossa”, näinkin usein
ihmetellen lauletaan jakatseet
kohoavat sinne, missä veren
kiitos vieläkin -valtavampana
soi.

On kulunut vuosia edellises-
tä. Äidin vierellä lapsena ja
opiston toveripiirissä innolla
laulellut tyttö on jo ehtinyt
keski-ikään. Kaikissa elämän
vaiheissa on SiioninKannel ol-
lut hänellä rakkaana matka-
kumppalina. • Hän muistelee,
miten sen lauluja laulaen ovat
ilonhetket kirkkaammaksi kir-
kastuneet, surut keventyneet.
Aina ne ovat kertoneet ja yhä
kertovat suurimmasta ilonai-
heesta, Vapahtajastamme ja
Hänen suorittamastaan lunas-
tustyöstä, jonka kautta on hä-
nellekin taivas avoinna. Oman
huonoutensa tuntevalle sydä-
melle on Kannel sanan kanssa
yhtäpitävästi todistanut:

“Oot autuas sä armost’ aivan
vain siksi saat sä riemut tai

vaan,
kun osti Hän sun sellaisna. >>

Samaa lohdullista sanomaa
ovat kaikkikin sen laulut ker-
toneet. Maalliset huolet ovat
häipyneet laulaessa: “Ei mur-
heita mulla oo täällä” tai “Mä
lakkaamatta laulelen”. Aina ja
kaikessa on Siionin Kannel
Raamatun sanan ohella ollut
hänelle kallis aarre.

Ja nyt tahtoo hän kehoittaa
teitä nuoriakin aina käyttä-
mään tätä hänelle niin paljon
antanutta kirjaa. Soikoon sen
sävelet runsaasti kodeissanne,
kaikukoon kaikkialla, kokouk-
sissamme, juhlissamme ja
matkoillammekin! Kertokoon
se edelleenkin Kristuksen täy-
tetystä lunastustyöstä, veri-
voiteesta, joka sairaat paran-
taa! Näin kohotatte ristinlip-
pua, kerrotte muillekin onnes-
tanne. Ehkä sitten yhä useam-
mat alkavat laulaa jo täällä
tätä uutta virttä, jota taivaas-
sakin lauletaan. Siis:

“Soi, kannel Siionin
kiitosvirttä täällä Herralle,
me kunnes kerran majoista

tään Keedarin
luo Herran pääsemme!
Jää taakse murheet maan
ja käymme voiton virttä vei-
saamaan.” .

—E. O. N. Yst.

Paimen-suojassa
Kallis hyvä Paimeneni,
Suojaa heikkoo karitsaasi,
Eksynyttä johdata,
Nääntynyttä vahvista.

Kallis hyvä paimeneni,
Armoliittoosi mun otit.
Kasteeni sen kertoopi,
Että olen omasi.

Alttarisi eessä Herran.
Valan pyhän vannoin kerran
Tahdon aina omas’ olla,
Omanasi vihdoin kuolla.

Kallis hyvä Paimeneni,
Et sä riko liittoasi,
Rikokseni anteeks’ annat,
Pelastat ja nostat, kannat.

Maria Hill
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