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gcc&onii Zssuic laulu pit>ulc.
Soome fauni kalju wallast,
Hariduse koidu kullast
Täua teile uudist toon,
Soome meeles sõnad toon.

W

aimustatud lucclecja, lahke südamega ja sooja wndmustega wõtan sule kätte ning tahan neid magnsaid
mälestusi armsale sngnrahwale kirjalitnlt üles panna,
mida minn ja ta teiste Eestlaste süda Soome locndadc seas
tundis ja nmitsis. Nelipühi laupäeloal, 26. Mail, meie katendri järele ootis anrnlaew „Neiixr' Tallinna sadamas lustisõitjaid, mida ta Helsingisse wiia tahtis. Laew oli kaskedega
kaunistatud, lippudega ehitatud ja pidulitnlt walmis seatud,
nagu noor nein, les esimest korda pidule lähäb. Oligi kannis
seltskond Vindanisa õrnemast soost laewa laele kogunud, kes
teistega seltsis hinoitufe*) teekonnale tõttasiwad. Lustisõitjate
seas oli ka locike kogu Eestlasi, kes Iooästülasse Soome laillu
pidule läksiload. Kellu lviis pärast lõunat haklasiload aurulaewa rattad liikuma ja kõiki koosreisijad soowitud sihi poole
üle Lääne lahe loiima. I l m oli pilwcs, tunle õhk paras, aga
reisijate meel roemus. Tallinna tornid tadusiload aeg ajalt
itta enam udnlise waiba hõlma. Naissaarest olime juba mööda,
*) Hnvit on Sooine keeli soua ja tähendab mi palju tui ^Ikigniigen" Saksa leelis.
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kui laew tuule ootsutesel enam hõljutama hakkas. Mõntgi
Tallinna õitsewa põskedega neiu pidi morudat merehaigust
maitsma ja õrna jume kahwatanud pale wastu wahetama.
Muidu oliwad kõik kaasreisijad latwal wäga rõõmsad ja lustilised. Eestlased, kes Soome sõitsiwad, kogusinad endid ühte
troppi, westsiwad Eesti elust, poliitikast ja põllutööst juttu,
suitsetasiwad j. n. e. Wiimne asi wiis pärast oige elawalle läbi
rääkimisele. Mõni kaasreisija oli tubaka suitsutamise wastu
ja soowis selles asjas parajuse pidamist. Teised aga mõistsiwad omalt poolt ta wastu waielda. Üks kaasreisija kinnitas
koguni, et tema tubaka suitsetamise läbi oma abikaasaga neiu
polioes esimest tutwustust oli teinud. Tõendaja oli noorena
mehena palli peal olnud, juhtunud tantsu wahe ajal neiu tõrwa
istuma, soowinud seal aga papirossi põlema panna, kus juures
ta enese kõrwoal istuja neiu käest nende sõnadega luba palunud:
„ Armas preili, tas ma Teid lvahest mitte oma suitsutamisega
ei tülita?" „„Ei koguniste!"" olnud noore neiu wastus.
Sõbralik lubamiue sünnitanud pitkemat kõnelemist. Kõnelemisest tekkinud tutlvustamine teme teisega, millest wiimaks abikaasalik armastus wälja sigiueuud. Nimetud lugu sünnitas
õige rohkeste nalja. Üks ajalehe toimetaja lubas seda ühes
juhtkirjas ära seletada, kuidas piibu põletamise läbi õnnelikud
abielud saawad alustatud. Teised pealtkuulajad lisasiwad weel
jutule juure, et uiisuguue lugu mouda sada noortmeest ajalehe
lugijaks teeb.
Lõbusa jutuga ja mõnusa naljaga kadus aeg nõnda hõlpsaste ära, et läbi udu juba Helsingi linna tornid ja kalju
kõrgendikud paistma hakkasiwad. Linnale lähemale jõudes täksiwad ka hallid rohelise kattega kaljud tihedamaks, mille keskelt
suure tülide augud ammuli suuga wälja wahtisiwad. Kell pool
10 õhtul jäime Helsingi sadamas seisatama, kust siis öökorteri
otsima lätsime, fttf telegrafi teel ette oli teatanud, wõis ka
kõige ligemast wõeraste majast, mis aina sadama lähedal on,
korteri leida, teised otsigu ise õnue. Meie waesekescd, wiis
meest, pidime oma kimpsu kampsudega kolmest wõeraste majast
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pitka Maga tagasi minema, sest tõik korterid oliwad juba ära
wõetud. Wiimaks leidsime ommetegi neljandama asupaika.
Sedawiisi wõisime selle eest juba julged olla, et meil mitte
waja polnud ööseks lausa taewa alla jäeda. Magama minemisega lõpeb ka minu reisu esimese päewa kirjeldus, sest esimene uuenägu, mida ma Helsingis nägin, on ka meelest ära
läinnd: nõnda ei wõi ma kõige parema tahtmisega sellest midagi pajatada, muud kui alustan oma jutustust jällegi üles
ärkamisega.
Teisel hommikul, 27. Lehe-kuu päewal, oli Eestimaal kõigil
suguwendade! ja õdedel esimene Suiste püha, millest meie mehikesed täuawu täitsa ilma jäime. Soomlased oliwad agaramad
olnud ja omad pühad 12 päewa waremini ära pühitsenud.
Meid ootas aga jälle teisem püha ees, millest kodumaa Suiste
pühade pidajad mitte aimatagi ei wõinud. Hommikuse einestamise järele läksime waksalisse, mis õnneks mitte kaugel polnud, järele pärima, millal raudruun meid edasi pidi sõidatama.
Kostuseks saime: see sündida alles õhtu kell pool 7. Noh, nüüd
oli meil süda päewaaeg prii nwli küllalt Helsingi linna ligemalt
tundma õppida. Kes Helsingis on läinud, wõib seda juba isegi
tunnistada, et teist puhtamat liuna mitte texwd Wenemaal leida
ei ole. Uulitsad on nii puhtad, et mitte tolmugi pole näha, Kenad puiestitud ja looduse keuaduse kohad kauuistawad liuna.
Majad on puhtad, wiisakad ja seisawad sirges rias ühe teise
kõrwal. Waatamise wääriline on iseäranis Esplanadi uulitsa
wastu suur neljakordne tähetorniga Grönqnisti tore inaja.
Nikolai kirik paistab eemalt, ilagu oleks ta ühe ainukese suure
kiwi peale ehitatud. Nelikümmend kuus trepi astet linnoad
sinna ülesse. Linna kenamad jalutuse kohad on Kaisaniemi ja
Bruunsbark. Kõige kenaduse ja iluduse keskelt paistis see aga
kohe mulle silmi, et Helsingis mitte nii õitseioa jumega neiukesi
pole kui meil Tallinnas. Seda wõis üsna selgeste igal pool
näha. Puna palelist priskust polnud leidagi. .Ka wanemad
inimesed olilvad enam kahwatanud ja waltjamad näu jume
poolest, kuna aga test Soomemaal Iywästülas õrnema soo

6
iludused jälle õige sagedaste imeks pauemise wäärilised oliwad.
Eliue louuat käisime Helsingi üliõpilaste hoouet waatcums,
mida Soome neidude agarad ja uobcdad uäpud näitemüütide
ja priitahtliku aimete läbi ou üles ehitauud. Suures pidu
saalis oliwad Soome tähtsamate meeste maalitud ja gipsist
kujud, mida seletaja meile särawail silmil uäitas. Ta oli
õluiclit, et neid wägewaid waimu kaugelast oma suguwendas
wõis nimetada. Sealt äraminnes sammusime museumisse, kus
rohked korjandused mõndagi selget mineloiku pilti andsiwad.
Wana Soomlaste tiloist ftrwed, muinasaja mänguriistad, rahwuslised ülikonnad, ta talanahtsed riided, rahad j . m. oliwad
tõik pitkema waatamise ja uurimise wäärilised, tni see meil
paari tunni sees wõimalik oli. Teiste asjade waatlemife juures
peatasime kõige kauemini Soomemaa kaardi juures, kus terwe
maapind oma kõrguste, mäe kaljude, terawa äärte, madaluste
ja jänoedcga silmale nähtawaks saab tehtud. Niisugune töö
on wissiste paljugi maksnud. Seal on ka maapinna ja kõrgendittnde mõctmine palju aega kulutanud. Soome kirik sai ka
läbi waadawd; sellega loppis enne lõunane jalutufe käik.
Lõunase keha kinnituse järele tõttasime Kaisaniemi parki,
kus noor loodus kewadist kenadust nähtawalle tõi. Seal on
suur waatamise paik, nagu mõni tähetorn, tnst terwe ilus
Helsingi linn, mis mere käärude keskelt nii kenaste waatlejalle
silmi paistab. Pargist käiwad läbi puhtad jalutnse tcevaad.
Park on ise mere taaru kaldal. Kaldale on sillad asutatud,
kus weikesed aurulaewad 10 penni eest inimesi peale wõtawad
ja natukene eemale Hcspeeriassc eht Alpillalc wiiwad. Sildade
peäl jooksewad pisikesed poisikesed, puust kastid rihmaga kaelas,
ringi ja palluwad endid saapaid pu hastama. Silla peält paistawad mitmed wabriku tornid kenade puude ja kalju tõusendittnde keskelt. Loodus on siiu ime ilus. Paremat, kätt pargist tulles silla' peält waadates on mitme järguline kalju seljand ik, pahemat kätt jälle kena looduse pilt Alpilast. Alpila poole
paadiga sõites tahtsime ta elajate aeda waatama minna, mis
aga mitte loomade poolest iseäralik rikkas polnud. Alpila tal-

julised mäekorgeuditud, lehtpuud, mis oma juuri õhukeses mulla
pinnas kalju pragude wahele puurimad, lopsakas rohi ja õitsewad tauuid teewad tujustawat waatlemist üpris ilusaks. Soomemaa iseäralikku ilusat loodust on raske kirjeldada.
Õhtu kell pool seitse algas sõit raudteel Helsingist Lahti
jaama poole. Pidule sõitjad oli õige rohkeste. Läbi maapaitade
sõites wõis imestamisega Soome rahwa tööd ja wõitlemist loodllsc wastu silmitseda. Sagedaste lätsime läbi lõhutud kalju
mägede, nõuda et wagouites aiua pime oli. Maapaigad patuwad wäga waheldaioat waatlemist. Pea rohelised rukipõllud,
mille kestel sügawad wee waud uähn; pea haljeudawad aasad
oma kullata, sinata ja puuuata õie^iste lilledega; siiu tertiwad
rohelise metsaga mäed; seal peegeldawad päikese paistel läikiwad
järwed, orgudes hiilgawad hõbekarwa fooued ja wee ojad ja terwe
õitsen' loodus tunnistab siiu wägewa Looja imelist käte tööd.
Kell 12 öösel jõudsime Lahti jaamasse. Helsingist kunni
sinna jaamani 011 125 wersta. Täis jaamade uimed ou Helsiugi poolt siuua: Malmi, Titkurila, Keraloa, Iärloeupäe, J o kola, Ierviukaa, Riihimäti, Hitie, Otti, Lappila, Iärloela,
Herrala ja Lahti. Riihimäti waksalisse tulewad teearud kokku,
kes Peterburi, Tampere, Turu ja Pori poole sõidawad. Lahtist
läksime erarongiga 50 penni eest paar loersta tuum Wesijärwe
kaldale. Siiu pidime ueli tuudi ootama, euue tui laelo Iyvästylä poole purjutama hattas. Öö oli palju Walgem tui meie
juures. Järwe wesi läitis kulla karwaliselt kuu paistel. Ämarik
hällitas toitu omas hõlmas, tui siuua jõudsime, aga tuuui aja
pärast oli koit juba täiesti walguse uwli oma katte wõitnud.
Hommitu tuli weel paar Eestlast Peterburi poolt juure; uõuda
oli meid laewa peäl 11. Üts oli juba päew euue seda Iyväskylässe sõituud.
Sõit Wesijärwe peäl oli ime teua. Kauuid kaldad kahel
pool, teuad saarekesed kestel haljeudasiioad hommikuses wärskuses. Hommitu kellu 9 ajal jõudsime Iuudisalusse, kust tamilit
mööda Päijaue järwele minnakse. Korraga jäeb laelo kestet
tanaali seisatama. Wesnvärawat tehakse lahti ja laew ou Päi-
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jäni järwe pinnast 10 jalga kõrgemal. Tagant poolt pannakse
nüüd jälle wärawad kinni ja lastakse wett kahe wäräwa wahel
alaneda. Oli lvesi Päijäni järwe wee madaluseni alanenud,
siis tehti eestpoolt locelvärawad jälle lahti ja laew liikus tasa
läbi. Nende wärawate abiga hoitakse, et wesi mitte teisest
järwest teise ei jookse.
Laew lendab jällegi kiiresti edasi. Peatuse paikades tuleb
ikka uusi pidulisi kaasa, nii et laew inimesi tubinal täis on.
Wesi hiilgab walkjas sinakalt, kaldad kaugenewad ja loodnse
kenadus ei paista mitte enam nii kcnaste silmi kui Wesijärwel.
Weel oli waja 9 tundi soita, enne kui teekonna lõpule jõudsime.
Wiimaks ommetegi kellu uelja ajal pärast lõunat libises laew
wiimsesse weitsesse järwesse, mille nimi Iyväsjärwi on. Poole
tunni pärast paistis juba Jyväskylä linn, millest suur seminaari hoone niäekiugult kõige pealt silma pnutns. Kaldale oli
murdu inimesi kokku kogunud ja meile hüüti sõbralikult: „Tere
tulemast!" wastu. Pidu toünetajad oliwad wastas ja wiisiwad
meid walnns muretsetud korteritesse, kus endid teekonna tolmust
wõisime puhastada ja peaproowile minna, mis warsi alustas.
Jyväskylä ei ole mitte suur linn. Temas elab praegu
ainult 2000 immest. Ta on aga kesket Soome maad ja
tähtis suure scminaari poolest, kus tolku umbes 600 õpilast
meeste ja naisterahwa sugust on. Semiuaari ehitus ou Soome
rahlvale 1 milljon marka (400,000 rubla) maksma tulnud.
Neli suurt kõige uuema moodi järele kõrge akeutega kiwi maja
ja kümme wcikscmat pmunaja on scminaari päralt. Seminaaris
on ta harjutuse klassid, kus õpilased lviiiusel aastal laste koolitaulise wastu walmistawad. Igalt poolt Soome maalt on
siia õpilasi kokku kogunud, kes jälle hiljemini waimu haridust
rahwa sekka wälja lautawad. 5ioolide eest pcawad Soomlased
suurt hoolt; sellepärast õitseb ka neude lvaimuharidus ja kaunad
kaunist wilja. Iyväötülä on weel 38 aasta eest küla olnud.
Koha uimi tähendab umbes sedasama, nagu meil WiljaudiEestikeclcs oleks ta „iwatüla", mis wilja iwa tähendab.
Korterist läksime pidu platsile peaproowi kuulatama. Lauljaid
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ja mängijaid oli tõttu 400. Mõni Eestlane mõtleb, et see aru
wäga wähe on, kuna meie laulu pidudel kaks ja ta kolmkõrda
rohkem lauljaid ning mängijaid.on olnud. Soomlased ei ela
aga mitte nii ligistiku külades nagu Eestlased: sellepärast on
neil ka tottntäimiuc lauluharjutuseks raskem. Rahwa laulu ja
laulu koorisid on meil Eestlastel siis rohkem, kuna muis asjns
weel wäga kangel Soomlaste taga oleme.
Pidupaik oli ütlemata kena koha peal. Noored kased kaswasiwad kahel pool platsi. Järwe wesi läitis all. Laulu põrmänd oli ilusa lippudega kenastatnd. Laulu juhatajaks oli
Soome komponist Dr. Hagfors ja muusiku juhatajaks Iyväskvlä Mängukoori juhataja Dahlström walitud.
Pea proow lats kenaste mööda. Iseäranis maheda ornuscga lauldi segakoori laulud. Seal audis Jyväskylä õpetaja
Vönnroth (ei ole mitte lauliku Elias Lönnrothi sugulane) teada,
et kuulus Soome näitlejanna Ida Aalberg seminaari pidu
saalis sell õhtnl detlamatsioni (luuletuse ettelugemise) õhtut
auuad, ja küsis, tas Eestlased sellest mitte ci soowiks osa wõtta.
Meie olime ka tõik selles nõuus ja lasksime endile sisseminekn
piletid toimetada. Kullstniku elaw, tundmustega täidetud tuust
kõue wiis tõiki kuuljaid wägewalle lvaimnswsele. Kolme ja
neljakordne plaksutamine tõi teda tagasi. Wahete wahel mängis nciti Selma Kajanus mitmed kellad tükkid klaweri peal,
tes ta tecnitnd kiitust sai. Millal wViwad Eestlased ta sarnastc tnnstnittnde üle waimustust tuuda?!
Ohtu söömaks oli kõiki Eestlasi ja ta rohkesti Soome wendi
kuukirja „Kylärrrjäston Kuwalehti" toimetaja Dr. K. F. summerus'e juure palutud. Sellel lehel on ligi 9000 lugijat.
Peäle selle ilmub seal ta weel poliitika leht „Kesti Snomi".
Õhtn loppis Soome wendade seltsis wäga lõbusasti, .«ell oli
juba kolm hommikul tui kortert poole lätsime. Magus uni
wõttis tõiti oma kaissu ja kosutas esimese pidu päewa wastu.
Teisipäewal, 29. Lehe k. p., puhuti tcllu seitsme ajal pasuuatega mitmes kohas linnas, mis ta hilja magama minijaid
nnest üles äratas. Kellu poole kümne aegu kogusiwad pidu-

wõerad rauna puiestikku. Seal seadsiwad lauljad ja mängijad
endid riasse ning hakkasiwad mäeharja poole, tenna manni ja
kuuse metsa poole minema, kus praost N. Iäroinen teretuse
kõnet pidas. Waljawaade oli siin ilus. All lehtmetsa keskel
Jyväskylä linn ja järw, kuna teine hiilgaw järw jälle orus
sellesama mäe all silmi paistis. Mäcwecrule ja künta harjale,
kuhu kõne tool oli tehtud, oli inimesi tuhandena kogunud.
Praost Iärviueu kõneles ivaga mõnusast. Tema teretas lauljäid ja kõiki pidulist, rääkis laulu ja mängu waimnstaivast
wäest ja rõcmustawast kõlast. Selle peale seletas tema „Kansanwalistns Seura" tööd ja toimetust rahwa kestel, kes ka seda
pidu mõttet ette oli wõtnud Soome rahwa laulu ja mängu
edendamiseks. Südamliste sõnadega rääkis wana hallpea, kuidas nimetud rahwa walgustufe selts Soome maa looduse
uurimise ja ajalooliste teaduste kogumise kasuks tööd teeb, kus
juures ta aga kõigekõrgemat looduse Valitsejat ka mitte ära ei
nnnsta. Lõpeks soowis ta kõigile pidnlistcle lõbusat piduaega
ja tublit edasi õppimise jõudu lveel teiste pidude alustamiseks,
kui ka tema neist enam osa ei wõi wõtta.
Enne lõnnat tclln 11 ajal algasiwad nõuu pidamised seminaari saalis praost Iiirvinen juhatuse all. Enne aga kui
„Kausaulvalistus Seura" (rahwa walgustufe selts) oma nõuupidamist ette wõttis, teretas ja teatas juhataja kõigile osalootjatele, et ka mitmed Eestlased Soome laulu pidust oliwad
osa wõtma winud. Selle peäle tänas õp. Hurt Soome keeles
suguwend: nende ülilahke ja sõbralise wastuwõtmise eest. Ta
tähendas, et suguwennalil armastus Eestlasi on ajanud Soome
laulu pidust osa wõtma. Siis teretas A. Grenzstein Eesti
keeles „Wanemuise" ja nende ridade kirjutaja „Estoonia" Seltsi
nimel Soome wendi ja õdesi. kahe wiimase teretuse sõnad
pani õp. Lõnnroth Soome keelde ümber. Eestlaste terwitustad
wõeti suure rõemnga wastu.
Nüüd algas wõidu hindade määrajate walimine. Waliti
siis neiu A. Ahnger, mag. pliil. Hannikainen, Helsingi üliõpilaste laulu juhataja, pidn lanllijnhataja E. Hagfors, ,. Eesti

11

Postimehe" toimetaja Dr. K. A. Hermann, mag. Kiljandcr.
mag-. Krot ja direktor Hämäläincn pidu wõitudc määrajaks.
Dr. A. Granfelt andis arn Seltsi tööst ja Dr. A. W. Iahnsson
Turnn osakonna aastasest tallitustest. Selle peale algasiwad
mitmed teised nõnnpidamised, mis teisel päewal enne lõunat
weel edasi pidiwad kestma. Soome seltside mõjusat tööd wõid
juba sellest ära tunda, et ka „Kansanwalistus Seural" juöa
peale 4000 liikme on.
Peäle lõunat kellu 5 algas üleüldine suur pidu-kontsert.
Segakooris ja mänguriistadega ühes lauldi ja puhuti kolm
salmi koraalist „Avfage, nii wahid hüüdwad"; nõndasama ka
J . K. H. Rinck^i himnns „Kiitus ja auu olgu Jumalal".
Laul ja mäng mceliskcelcs nii mahedalt ja magusalt, et kuuljäte tuhanded kõik waitlikn liigutusega pealt kuulasiwad. Kohe
esimese waimuliku laulu peäle tuliwad K. Kollan'i honuniku
lanl „Ei tumm päioän valva" (ei tunda päewa walu) ja Soome
rahloawiis „Vimmal istuja" lauliku Aksaueu'i kena sõnadega.
Need lanlnd lauleti sega hcaltega, kus neiude õrnad hõbe heäled
meeste parajuses pehmendatud ja laulu nõudmiste järele kõwcndatud healtega hellaste totkn sulasiwad ja kuuljate hiugesid
õunestawa tuudmustcga täitsiwad. Teiseks kontserti järguks
olilvad muusikutütid ütsiuda. Neli mäugu tükki mängiti ja
nimelt Kollana „Waasa marss", (5. Kreutzer': „Kabcl", üks
koori osa Wagnera „Tannhänser" ooperist ja ueljandcks sõjamarss ooperist „Faust", stoutscrti kolmaudauias osas laulis
meestekoor. Esimeseks lauldi Aksaucn'i sõnadega 5lollan'i
wiis „(5tclälle". Teine laul oli Satsaiueistri, Fr. Kuhlau'i
wiis: „Rahu hiugab laHoade peal". Kõige enam waimustust
äratas aga kolmas lam „Herää Snonii" (Ärka Soomemaa)
mis Soome komponisti V. ©ene$t kompouccritud ja millele
Dr. A. Geuctz isamaalised sõuad on luuletauud. 8autu korda^
mist uõucti tormilise käte plaksutamisega. Selle peale lauleti
R. Faltiu'i weike laul „Huolissaan iloitelleu". Waimustuses
wõeti kõik laulud wastu.
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Professor F. Perandcr kõneles nüüd kunstlikult ja luulerikialt koktuscatud kõne. Tema teretas kõiki piduosalisi ja algas
oma kõuet luuleliste sõnadega: „ Praegu lõpetatud laulu kõla
kosub weel meie rinnas ja meie wõime ütelda: see on Soome
laul. Laulu kuuldes kauwad nnircd! Nagu metsad, maad ja
orud mureta on, nagu luMede kmnin Soome salus tlii tnhandete järwede laenetaw läik, nagn lauluräestas suwisel ööl
mureta laulab, nõnda tõutab laulu heal inimese hinge kõrgele
taewa poole ja täidab inimese wannu püha tundmustega. Meie
peame Kanfanwalistus Seura poolt toimetatud esimest üleüldist
laulupidu Soomes. Rõemu tundes on rahwa neiud ja naised
sini sukkades ja puna paelades pidule tulnud. Isegi loodus on
endale praegusel ajal pidu ehted selga pannud." Nrnid seletas
kõneleja pitkemalt Soome emakeele ilu ja isamaa armastust.
Ta rääkis rahwa koolidest ja waimu haridusest, mis üksinda
ühte rahwast, kui ta ta arwu poolest weike on, kultuurrahwaks
wõib teha. Nõnda tni põllumees seemet lootuses põllule külwab, uii peame meie ta noore soo waimu kiilun põllul tööd
tegema ja head seemet nooresoo südametesse tülwama. mis wanal
põlwel rohket wilja kannab. Laulu wõimust ja wäest rääkides
hüüdis kõneleja: „Ärgu olgu seda poega ega tütart Soomes,
kes mitte ei oska „Maamme" laulu M u isamaa, mu onn ja
rõõm) laulda! Igas nurgas tundku ja teadku igaüks ka Soome
minewikku ja nende wõitlusi Poola, Lützen'i ja Nanoa linna
all." Kõneleja soowis, et ka see laulupidu rohket waimustust
Soome nooresoo südames waimu haridusele ja kõige headuse
edendusele ärataks ja lõpetas oma kõnet nii: „Soomemaa! Püia
oma agaras töös, Püia laulu ja mängu armastuses cdeueda, Püia usu kindluses wabana raDbana tanniste kaswada!
Elagu isade maa! Elagu Soome maa ja rahwas!" Tuhande
healeline „Elagu!" köökis waimustawa kõne peale.
Pidupäewa wiies etenduse osa oli iäiic meestekoori laul.
K. A. Hermaun'i „ Eestlane olen ja Eestlaseks jäen" sai waimustawa nõudmise peale kaks korda lauldud. Oa teised järg'

13
inised kolm laulu awaldasiwad selgesti, et lauljad endid õppimifes hoolega oliwad harjutanud.
Selle peale alustas segakoor.Ungari rahwa lauluga kuueudat kontserti järku. Moriug'i „Kewai^ laul" ja J . Kappel'i
„Üksmda", Ulida Soome keeli sõnadega lauldi, soowiti ta weel
teist korda kuulda. Sedawiisi saiload siis ta kats Eesti laulu
Soome pidnl lauldud. Neljas laul oli pidu laulujuhataja
E. A. Hagfors'i komponeeritud laul „Laula, kultani" (Laula,
kullake), mis rohket kiitust teenis ja wiicö G. 8tns6n'i „Suwe
päew", mis peale lauljad jälle hinge lvõisiwad tõmmata.
Jyväskylä seminaari lektor Dr. J . Hedberg, kes ka Tallinna
laulupidust osa wõttis, pidas nüüd teise wainmstawal mäel
räägitud isamaalise sisuga kõue. Kõneleja sõnus Soomlaste
muinasajast ja tähendas, et Soomlased kaheksa sada aastat
teistele rahwastele tundmatud on olnud. Käes olcwal aastaajal on aga Soomcrahwas juba teiste rahwaste jrnires tähele
panemist äratanud. Kõneleja tõi ka näitusi ajaloost. Ta rääkis
eudistest Soome nuia sõdadest, Paul Flemnnng'i ajast, tolmekümne aastasest ususõjast, kus Soomlased Rootslastega Lutheruse
usu eest oliwad wõideluud, mida Soomlased praegugi, kui oma
esiwanemate werega teeuitud püha waranduft talliks peawad.
Soome rahwas on ka praegu kindla seisupaiga ja põhja peal.
Mõni pead küll Soome kirjandust kõhnaks, aga ka see pole
tõsi. Soome kirjaudus on juba nõnda kõrgel, et selles teeles
lõik teadused on wõinuilit ära õppida. Soome rahwa elu ja
rcchwuslisi püüdmisi ei nõrgenda ka mingisugused parteid: ei ole
Soomes uibilismust, ei sotsialiomust ega kouununismuft, mis
rahivast alla rõhuda ja nõdraks teha wõiks. Soomerahwas
peab oma uskll talliks, ja ta on endale sellega lõige parema
osa walitscnud. Ei ole sellepärast mingisugust Põhjust, et see
rahwas uuiailmast peats kaduma. Soomlastel on oma riik,
oma raha, oma teel, oma toolid, oma perekonnad, oma kirjandus, oma usk ja tõik nõudmised, mis rähmast rahwaks teewad.
Kõneleja sõliad oüioad üli rohket lvailnustust täis ja mojusiwad

14
!a ime wäega kuuljate südametesse. Kõne lõpul hüüti jällegi
Wige piduliste poolt: „Elagu Soome maa!"
Päikene piiras juba puie littlvu, kui nimetud kõneleja sõuad
lõppesiwad. Voodus oli nii waikus ja pühalik waikus walitses
terwes piduliste riugis nagu pühas kojas. Mitte tuule õhkugi
poluud tuuda ja Iyoäsjarlvc wesi hiilgas fätendawalt weerewa
päikese tiiretc kenadusel.
Mängumched tõttasiwad nüüd laulu põrmandulle ja maugisnvad ueli ilusat tükki, mille seast aga Soomerahwa wiis
„Tuoll' on mun kultani" < Sealt ju mu tullate) kõige teuamini kõlas.
Porwoo lyceumi õpetaja Vöimboluu astus nüüd kõue tooli
ja luges mõned õuuesoouü telegrammid ette, mis pidu toimekonnale oli saadetud. Selle peale teretas cand. H. Treffner
sisurikkal soual Soome wendi ja õdesi Eestiteelcs, mida Lönnbohiu sooiueudas. Treffner luges telegrammid ette mis „Eesti
Kirjameeste", „Tartu Põllumeeste", Näriva „Ilmariue", Talliuua „Lootuse" ja „Linda", Wõru Kandle", Wiljandi „Eesti
Põllumeeste" ja „Koidu" seltside poolt oliwad läkitatud. Ka
telegrammide sisu sai Vöuudohma läbi Soome keeles seletatud,
mis peäle pidulised waimustatud meelel: „Gtäköön Wirou
lanfan!" (Elagu Eesti rahwas) hüüdsiwad.
Esimese pidu päewa lõpetuseks lauldi nüüd luccl kaks waimuliku laulu segakooris ja uiäuguriistadega ühes ja kõige wiimaks
kõikide lauljate ja piduliste poolt „Maamme" laul.
Eeskawaline pidu oli sellega lõpukorrale jõuduud.
Õhtul oli hull Soomlasi rannapuiestikku kogunud, kuhu ka
meid Eestlasi oli palutud. Helsingi üliõpilased laulsiwad seal.
Noorte meeste hästi harjutatud heäled oliwad wärsked ja tugewad. Seal algasiwad nüüd uialja (terwise) joogid. Umbes
40 terwise joogi kõuet peeti seal. Neid kõiki järestiku kirjeldada, wenitaks asja liiga pitkale. Peäle selle on ka kõned
kainus tubliste meelest ära uuuuud. Esimest kõnet ja terwise
jooki jõi lektor J . Rautela lauljate terwiseks. Elada lasti
Soomerahwast. Soomesilda. pidutoüuetouda, Kansanwalistus

Sarnit, Soome ja Eesti, tublimaid mehi, Eesti ja Soome
talupoegi, mis rahwa päris tuum õn, Soome ja Eesti uliõpilasi j . n. e. Nieie Eestlaste poolt pidi op. Hurt, kui kõige
parem Soome keele tundja õige sagedaste kõnes wälja astuma.
Soomlaste seast pidas ka filologija kandidaat A. W. Forsman
kaks Eesti keelelist kõnet ja lastis Soome-Eesti kangelast elada.
Peäle nende nimetatud meeste pidasiwad loeel kõnesid: J a r vincn, Eastrün, Treffner, Grenzstein, Sommer, Hellat, Hännikamm, Hermann, KariKo, Konkvta, Iahnsson j. p. m. Eestikeeleline „Ta elagu" sai mitme terwise joogi juures, mis
Eestlaste poolt peeti, mitmele korrale lauldud.
5tell oli juba kaks hommiku wara, tui mõned wõerad lahkama hakkasiwad. Seal kntsns lektor J . Länkelä, kellel oma
weike aurulaew oli, Eestlasi lusti sõidule järwe peäle. Muist
meie mehi oliwad juba korteritesse läinud, kes weel seal oliwad,
wõtsiwad lahte kutsumise wastu. Lustisõit tuuris paar tundi.
Päike tõusis härrandlikus ilus üles, kullatas järwe wee kulla
karwalifeks ja peegeldas loee peäle waadates mägede rohelisi
tippusi ime ilul silmi. Tagasi tulles oli aga kõht kibedasti
tühjaks läinud ja pidime katsuma, et natuke kehakinnitust saime.
Noor kesthomulit oli täiesti katte jõuduud, kui hingusclle wõisimc minna. Ei meie olnnd aga weel paari tundigi puhanud,
kni jällegi muusiku mängu läbi üles äratati. Nüüd lasksime
aga muusiku mnnsikats jäeda ja magasime peäle selle loeel
natukene aega, sest uni oli ommetegi magnsaw, km munsiku
mahe heal, mis kellu seitsme ajal korteri aknast kõrwu kostis.
Teisel pidupäewal, 30. Lehe k. p., algas kellu pool 1 wõidu
laul ja mäug. Wõidu laulmisest wõtsiwad ueli loori osa;
uimelt: Tampere töörahwa lauluselts; MHntyharjun tihclkouua
laulukoor: Saadjärwe laulukoor ja Kuopio liuna laulu selts.
Wõitu mängisiwad kolm mängukoori: Padasjueu kihelkonna
mängukoor; Helsingi linna priitahtliku tulekustutajate mängukoor ja Jyväskylä mängumeeste selts. Wõidu laulmises astusiwad Tampere (Tammerfors) lauljad 8nndelin'i juhatuse all,
kes niisama loadritu töömees oli. nagn teisedki nimetud toori
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lauljad, ette. Tampere on kõige suurem wabriku liuu Soomemaal. Lauljad uciud oliwad sealse maakonna rahwa riides.
Walged rätikud peas; mustad ehk siinsed aluskuued, kolme
punase, siuise ehk walge põiktriibuga. Puuaue põ ii triip olla
sealne päris rahwusline pruuk. Walge! põllel ou ka kolm
punast põiktriipn. Mustjas sinine liiioistik on kannis pingali
piha ümber ja walged ning siinsed paelad käiwad rinde kohal
risti wõi pool põigiti läbi. Jalgu katawad weikeste kingad ja
lnmiivalged sllkad.
Nimetnd lanlnselts lanlis kaks laulu: Borenins'e „&cnxioc
ilm" ja K. Kollana „Kewade". Laulud oliivad ivaga puhtasti
katte õpitud, saiload kindla taktiga ja märkide mõnuga lanldnd.
Sopraanist ja Altost kuulus kohe wälja, et knmrnaski heales
üks laulja on, kes oma asja hästi oskab teha. Need oliivad
laulujuhataja Vnndelin'i oma tütred olnud, nagu ma parast
kuulda saiu. Neiukeste heäled oliload nii mahedad ja kõlasilvad
sulawa õrnusega kuuljate südametesse, kes jälle selle eest lauljatele rohket kiitust awaldas.
Nende järele astus Mäntyharjun lanlnkoor ette ja lanlis
ka kaks lanln. Laulukoori juhataja nimi oli Hnopanen. Alitmcd
mehed lootsnoad jnba kindlasti enne laulmist ette, et see koor
esimese wõidu saab, sest nende seas oli üks wäga osaw ja peenitese tundmisega Sopraani laulja, kahjuks hakkasiwad lauljad
aga natnke kõrgemalt peale, nii et kõrgemais kohtades kena
lanln mõnu kogunisti ära kadus. Lauljad pidnrad küll esimese
wõidn lootuse kautamisega lanln pormandnlt maha astuma.
Saarijärwe meestekoor oli tolmas, kes wõidn platsile astus.
Nemad laulsiwad ühe Boreuilis'e ja teise Mcudclssohu'i laulu.
ssa uemad teeuisiivad kuuljate poolt kiitust. Neljas wõidulaulja oli Kuspio lima laulukoor. Ka uemad laulsiwad tugewasti ja kaunis kenasti, aga iseäralist iln ega mahcdnst polnud
mitte knnlda. Lanljad pidiwad nüüd tuksuwa südamega wõidn
kuulutust kunni kelln tnucni peäle lõunat ootama jääma.
Wõidu mängus tuli esiteks Padasjoe mängukoor Ficaudfi
juhatusel kuulajate ette. Nad puhusiwad kaunis puhtasti. Nad
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mängisiwad Karl Maria v. Weber'i palwet ooperist „Freischütz;" teiseks Fr. Schuberta „Ständchen": Leise tönen meine
Lieder. (Tasa kõlawad mu laulud.) Nende järele mängis Helsingi Tulekustutajate mängukoor professor Horst'i juhatuse all
G. Verdi Cavanitza Nebukadnezarista. Nende mäng oli parcma salongi muusika sarnane. Soowitawam oleks tüll olnud,
kui Helsingi mängukoor mitte wõitu poleks püüdnud, siis oleksiwad mängukoorid rahwa keskelt paremini oma jõudu wõinud
tatsuda. Mängust wõis juba ära tunda, et ta esimese wõidu
saab; aga nagu hiljemini kuulsin, olla wõidu määrajate seas
üks ainuke heal rohkem Helsiugi mäugijate poolt olnud; sest
Iywäskylä muufikukoor mäugis ka wäga hästi. Iywäskylä
mängijad puhusiwad ühte pitka mängutütti, ws hulk Soome
laule ja rahwa loiisisid oli koku pandud. Sarnast mängutükti
nimetakse wõera keeli sõnaga „Potpourri." Kohaline mängukoormängis üleüldise pidu mäugujuhataja Dahlström'i juhatuse all.
Sellega oli nüüd Võidulaul ja mäng lõpetud.
Päew oli juba lõunesse jõudnud. Kell kolm algas pidusöök
ranna puiestikus. Lahked Soome wennad oliload meile Eestlastele prii piletid muretsenud nagu meie ka ennemalt nende
sõbralist lahkust olime maitsta saanud. Peale kolme saja hinge
wõttis pidu söögist osa. Juba oli paar rooga söödud, kui laua
kõned algasiwad. (5'simese laua tõne pidas sealne seminari lektor
K. J . Högman. Tema järele teretas tuttaw Lõnnbohm Eestlasi Eesti keeles. Kõneleja rääkis ladusasti Eesti keeles ja ütles:
„ Eestlased ütlewad itta, et nemad kõik omad rahwuslist ettewõtmised ja seltside asutamised Soomlaste käest on õpinud; aga
seda seda ci taha nad teadagi, et Soomlased oma esimest laulupidu just Eestlaste eesmärgi järele on teinud. Elagu Eesti
suguwennad!" Eesräätija järele pidas nüüd jälle op. Hurt
meie Eestlaste nimel Soome keeles kõne. Ta tänas Soomlasi
sõbraliku meele tuletuse eest ja soowis, et Soomlased ja Eestlased, kui wennasrahwad, itta enam teine teise elust ja olust
osa wõtaksiwad ja käsi käes käiksiwad. Südamlik tänu fiftge
sõpruse ja lahkuse eest, mis Eestlastele Soomlaste läbi on osaks
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saanud. Elagu Soome wennad ja audtu Eestlastele head eesmärki!" Kolmekordne „Nad elagu!" kõlas meie teiste Eestlaste
sunst lauluga Soome wcndile. Di'. M. Ayrapää lastis pidu
toimckonda ja õpetaja J . Päiwarinta Dr. Granfclt'i elada,
kes esimene Soome lanlnpiu nõuu alustaja oli. Selle kõne eest
tänas Dr. Granfelt oinalt poolt. Õpctaia W. Eisenschmidt
pidas naljaka sisuga kõne ja lastis Soome neiust ja uaisi elada.
Naljakas kõne pani kõiki pidulist snnre suuga naerma. Vähke
meele ja rõõmsa südamega lahkusiwad tõik pidulised söömasaalist,
sest rahwa pidu, mjs kellu kuue ajal algas, pidi ta ära nähtud
saama.
Rahwa pidn ajaks tnli ka kindral kuberner Heyden ja Waast»
kuberner Ammondt sinna. Lauül ja hurraa hüüdmisega wõeti
neid wastn. Rahwapidule oli hulgana inimesi kokku tulnud. I y väskylä scminaari neiud oliwad Üliilusas rahwariides ja niitutasiwad kõigesuguste kenade käsitöödega kaetud laudade taga nlit-

mesuguseid ehte ja iln asju.

Mitmed wõtsiwad ka loosisid 5)0

penni tükk. Keegi Eestlane sai korwi wõiduts, millega ta kõige
tee tagasi tulles nalja tegi, ta olla Soomest „korwi" saanud.
Näitelandade lähedal laulsiwad seminaari kaswandikkude neiude
koor mitmed wäga ilnsad Soome müsid. Nüüd lanleti weel
kõigist pidn lauljatest mitmed laulud ja pnhnti mängu riistadega. Selle peale pidas lektor Högniann üleüldise kõne ja teatas, kes laulmises ja mängimises wõitu oliwad teeninud. VanUis sai Tampere lauluselts esimese ja Mäntyharjnn laulukoor
teise wõidu. Mängns anti esimene wõit Helsingi ja teine I y väskyla mängu toorile. Wõidu hindadeks oli esimene wõit hõbctatnd tattitepp ja amibipfoom; teiseks wõidnks aliudiploom
üksinda. Mina kirjeldasin parajaste Tampere neiude rahwariideid oma tasku raamatusse, kni wõiltu kuulutati. Neiukesed
oliwad uii õnnelist tundmustega täidetud, et rõemu pärast nutma
hakkasiwad, mis nundti õige liigutas.
Peäle selle algas weel tants. Meie ei wõinud aga enam
kauemini pidule jäeda, sest laew „Heinola" läks õhtn kelln 10
ajal minema ja olime korra nõuuks loõtuud selle Seloaga jälle
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lodu poole tulema l>afata. Rohke hulk pidulist sõitis la kaasa.
Soome wendi ja õdesi oli wiiga rohkesti ineid saatma tulnud.
Südamliku jumalaga jätmise järele astusiwe laewa peale. Ülü
õpilaste laulukoor oli juba meie „Elagu!" laulu omaks teinud
ja laulsuvad seda. Eestlased lmilsiwad omalt poolt wastu „Me
täname!" Juba liikus laew ja nihkus ikka kaldast kangemale,
aga luütside, kübarate ja taskurätikute loehtlcmiuc kestis kaldal
ja laewa peal nõuda kaua, kuuui raud silmist kadus.
Öö oli laewa peal sõites kaunis wilu. Usinamad olüoad
tohe kajutitesse magamise aseme loaliuis uxiadaulld, hilisemad pidnoad siin ja seal küürutama, kus keegi sai. Kiilina pärast tippns mõni ta ahju lähedale. Seal algas waheft kibe loõitlns.
Kellele tuul juba hambad lõdisema oli pannud, see tahtis teist
ahin äärest ära ajada kuna esimene ka wahwaste wastu paui.
Mõningad jõiioad „todi" et kohmetand liikmeid jälle soojaks
saaksiwad. Ka minul halkas wiimaks wilu olema. Läksin siis
ta alla kajutisse soendust otsima, lahked lacioadc omauitud,
kes piduliste sõidupiletid oliwad alandarnid, andsiwad ka luba
igal pool olla, kus leegi aga aset leidis. Mõlemad kajutid oliwad aga inimesi pnu püsti täis. Külm oli aga käes. Ei aidannd muu nõnn midagi, kni nkse kõrwale põrmandulle istuda,
kus weel wähc ruumi oli. 5icegi sõbralik Soome õpetaja nägi
seda ja tegi lahkeste enese kõrwale aset; sedawiisi wõis siis ta
paar tundigi pnhata. Suurem osa sõitjatest pidi tüll tcrwe
öö ülcioal olema. Ilus hommik oli iuba käes. Padasjoe manguloori liikincd puhusiwad mõnda mängutükti. Kannis loodus,
kena ilm ja lõbus jntt peletas peagi une ja wäsimnsc metsa.
Kclln 9 ajal paistis Asitkala kiriku toru Päijäui järwe kaldalt
ja meie pidime warsi jälle 10 jalga kõrgemaile Wesi järwele
U'äraloatc abil minema. Weel kahe tunni tee, siis oli wcesõit
sedapuhku otsas. Päew oli noores lõnues, kui laew Wcsijärwe
kaldal seisatama jäi. Siit samnmshne natuke maad edasi, kust
erarongiga Vahti jaamasse pidime sõitma. Siin oli aga waja
ligi tlmd aega oodata, enne kni eravong minema läks. Oma
Mäe tõrgeildik meelitas meid mäe harjale minema. Kogusime
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seal endid tyte troppi ja laulsime mõned Eesti laulud ja uimelt „ Minge üles mäqedelle!" kus meie seast aga mõni laulu
lõpu sõnu „ilus oled isamaa" muutis ja „tauuis oled Soome
maa!" selle asemel laulis. Jyväskylä senliuaari neiud, kes meiega
seltsis kodu poole reWwad ja teised kaasreisijad wõtsiwad Eesti
laulu tormilise käteplaksutamiscga wastu. Ei olnudki aga enam
palju aega teua mäe peäl ilutseda, sest raudruun tuli juba turtsildes ja ähkides waksali ette. Igamees kandis kiiresti kimbud
kämbud peale ja nüüd wõisime jälle edasi sõita, mis aga mitte
kauemiui ci tuurinud, tui weerand tundi. Lahti jaamas pidiwad need reisijad, kes Helsingi kandu Tallinnasse tahtsiwad sõita,
kuus tundi ootama. Peeterburi poole minijad wõisiwad tuuui
aja pärast edasi miuua. Eestlastest laksuvad neli meest Peeterburi kaudu kodumaale tagasi. Aega oli meil nüüd küllalt. Mõni
heitis waksali piugile puhkama, luna mõningad jälle murule maha
heitsiwad. Kolmandad läksiwad aga kaugemalle maad waatama.
Wiimiste seas olin ta mina. Mõne seminaari neiu seltsis täisime neljas wõi wiies Soome talu peres. Nagu linnad Soome
maal wäga puhtad, nõuda elawad ka Soome talurahwas wäga
wiisakalt ja suunisalt. Puhtus ja teuakord walitseb igas niajas. Meie Eesti talu peredes on weel wäga mitmes kohas
roppust ja mustust leida, mida seal mitte uäha pole. Siin
pean tüll nimetama, et &žü tütardel weel sarnaue hariduse
järg puudub tui Soome neiudel. Neil on juba naisterahwa
seminaarid, ja meil waewalt mõni kibclkouua tool tütarlaste
jauks. Viissugused imeilusad ja luustlitud näputööd tuliwad
ka rahwa pidul Jyväskyläs nähtawalle, mida seminaari kaswaudikud oliwad teinud?! Meil ou fiiu ka Tallinnas weike alustus tehtud; aga osawõtmine pole mitte nii elaw, et ta täiuselle
jõuaks. Tulewik parandagu ta neid puudusi.
Pärast lõunat kellu kuus hakkasime Helsingi poole sõitma.
Teine laew jõudis Iyväskyläst siuna ja tõi suure hulga pidulist
weel juure. Lahtist Riihimäki waksalisse jõudes oli pitkem
peatuse aeg. Siin lahkusiwad need kaasreisijad sellest rongist ära,
kes Tampere, Turuna poole läksiwad. Südamlik jumalaga
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jällegi piduliste wahel. Tampere laulukoor laulab seal ivecl
paar ilusat laulu. Neile lauldakse teiste poolt „Nad elagu!"
Sedasaiua tehakse ka Hclsiugi muusiku koorile. Ecslimehed jätalvad siiu Soome ueiudega ja tuttaloadega jumalaga, ja mõuigi
kahetseb wahest, et lahtumiue uii usinaste ou tuluud. Raudruun ci läbe aga mitte kauemiui peatada kui ettemääratud ajani.
Ta sunnib kõik kiiresti tegema ja ei hooli lahtujate tuudmustest mitte maikugi. Helsingis ou jällegi õhtu kellu 11-ue ajal
waimustaw 'vastu wõtmiue. Wägew „hurraa!" hüüdmiue paneb
aina õhu wärisema. Helsingi liunalascd ou rõõmsad, et ueude
mäugukoor esimese wõidu kodu toob. Waksalist oli muidugi
esimene asi korteri otsimine. Keegi lahke Soome wend Dr.
M. Ä. wiis unud oma juure, sedawiisi olin sellest murest prii.
Nõuda oli siis wiimne Lehe kuu päew ka õtsa lõppenud.
Reede, esimesel Juunil täisime weel Soome rahwa teaduslist muscumit waatamas. See kaunis ja wäga tähtis logu on
Soome üliõpilaste poolt rahlva seast kokku korjatud. Siiil on
täielikud pildid rahwa elust näha. Meie leiame Waasa maakonnast pildi, kus ema tütart kiriku minemisele ehitab. Tütar,
noor neiukene, istub peegli ees ja on parajaste oma ehitust
lõpetamas. Ema waatab selja tagant, kas ka kõik korra pärast
on. Laua peal ou laulu raamat rätiku fees. Wanaisa hälli«
tab puu kiigus weikest lapsukest ja noorel tütarlapsel on puulusikas käes ning wahib nii hea meelega toidnwaagna poole.
Kõik majariistad, mis warna otsas ehk aasa peal seisawad, tuleiawad wäga selgesti Eesti rahwa elu meele. Kesk Hämeen
maalt on pilt, kus noor neiu woki taga takukoonali lõngaks
tedrab. Sõrmed näiwad küll lõnga wärwa peale laskma, aga
elu puudub. Wauataat loeb laua taga suurest piiblist, prill
nina peal, juukse tukad poolkaudu silme ees, tubaka kott ja piip,
mille kullest wammtoos ära on lvõetnd, seisawad pingi peäl.
See kujustus on ka Moskwa lväljanäituse peal olnud, niisama
mitmed teised. Ka Pariisi wäljanäitusel ou need pildid käinnd
ja mõlemilt maailma wäljanäituselt on Soomlased auudiploomi
saauud, mis ka sealt näha wõib. Turu (Ado) poolt näeme

pildi, kus majarcchwas õhtu palwete on kogunud, eelsed kuukatawad kõik waikselt, aga noor poisike, sarw nvötiga kaelas,
on kärsitu ja ei taha palwctamiscst midagi teada. Ema hoiad
poissi pool wägisi kinni. Pois ajab pea kuklasse, põsed pirnetawad, suu on laiali, ta näib karjuma, aga heal ei kosta meie
kõrwadesse. Muidu kõik nit Eesti loomu järele, kui aga uütte
parre sees kuiwawad leiwad ei tuuuistaks, et Soomemaa leiwa
poolest tehwam on. Edasi näeme iveel paljugi piltisid Soome
elust, nagu: kihlused, pruuti ja peigmeest pulma ehtes, ema õpetust tütrele majast wälja minemise juures, heiuale miuemiue ja
palju muid. Wiiburi poolt pilt näitab aga juba selgesti, tuidas Weue rahwus sealse inimeste kohta on mõjunud. Suits
käib sisse, inimesed on näu jume poolest tõmmukad ja mutti
toidu nõuud ning majariistad ei ole euam nii puhtad ega siiwusad kui mujal Soome maal. Paljugi waatamise wäärilist
asju wõib siiu näha, mida üksikult kirjeldada wõimalik pole.
Kes iganes Eestlastest Helsingisse läheb, see mingu ka Soome
rahwateaduslisi muscumit waatama, mis liuua lõunapoolses jaus
ühes gümnasiumis aset leiab. Sellega lõpetan miua ka oma
teekonna loo Soome laulu pidule. Tagasi tulek Helsiugist ci
maksa jutustada. Ta oleks tuumakama asjade kohta liiga lahja.
Aceie Eestlased peame weel kaua tööd tegema ja peaasi: ühmdust nõudma, kui Soome suguwendile soowime järele jõuda".
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