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JOULUNA
„Jeesus Kristus on sama tänään, eilen ja ijankaikkisesti" i u-pr. 13: 8.

Kaikki on tässä maailmassa vaihtelevaista. Varsinkin tämä nykyinen aika, missä me elämme
on epävakainen ja muuttelevainen. Jos ajattelemme vain aikaa, joka on kulunut viime joulusta
nyt tulevaan joulujuhlaan, niin kuinka paljon onkaan sen kuluessa hävinnyt, muuttunut,
vaihtunut, uudistunut! Monessa kodissa eivät asiat ole samanlaiset kuin ne olivat vuosi
sitten. Silloin oli perhepiiri täysilukuinen kotoisen joulukuusen ympärillä. Nyt on joku poissa,
joku kaivattu perheen jäsen. Moni ennen niin rikas on nyt tullut köyhäksi. Moni, jolla silloin
oli työtä on nyt työtön. Moni joka vuosi sitten oli terve, on nyt sairas. Ei ole mikään
täällä pysyvää. Kaikki muuttuu, kaikki vaihtuu, katoaa, häviää.

Mutta vaikka olisikin asiat tänä jouluna toisin kuin edellisenä, niin on kuitenkin jotakin,
joka ei ole muuttunut. Samat joululaulujen säveleet kajahtelevat kodeissa kuin edellisenäkin
vuotena. Samaa jouluevankeliumia luetaan ja tutkitaan taas tänäkin vuonna kuin edellisenäkin.
Joulujuhla on aina sama sen tähden, että joulun ruhtinas, Jeesus Kristus on aina sama ja
muuttumaton eilen tänään ja ijankaikkisesti. Samana armollisena, synnit anteeksi antavana,
iloisen joulutervehdyksen tuojana hän lähestyy ihmiskuntaa, lähestyy sinuakin rauhan, elämän
ja voiman antajana. Hän on sama aina ja ijäisesti.

Hän on yhtä rikas kuin ennenkin. Hän antaa runsaasti taivaan aarteita, syntien anteeksi-
antamusta, rauhaa, elämää ja autuutta, yhä uudestaan ja uudestaan. Nämä aarteet eivät ole
riippuvia ajan vaihteluista. Jos otat vastaan ne, niin on sielusi turvassa, mitä tahansa kado-
tatkaan maanpäällä. Hän on sama uskollinen ystävä, joka tahtoo olla luonasi, kantaa huolesi
ja auttaa sinua väsymättä. Jos avaat sydämesi Hänelle niin, et sinä enää ole yksi.i, vaikka
kaikki ihmiset hylkäisivät sinut.

Hän on sama suuri kuningas kuin ennenkin. Kuningas Jeesus tahtoo sinuakin omak-
seen. Hän ottaa sinut kaikkivaltiaaseen suojaansa, vahvistaa sinua taistelussasi vihollisiasi
vastaan ja auttaa sinua voittamaan pahat kiusauksesi. Jos tahdot hänen omansa olla ei sinun
tarvitsee pelätä vaikka koko maailma ympärilläsi riehuisi.

Hän on sama suuri autuaaksitekijä kuin ennenkin. Hän jätti taivaan ja tuli maanpäälle
köyhyyteen, kärsimyksiin, ristinkuolemaan sentähden, että sinä tulisit autuaaksi, ja pääsisit
taivaaseen. Jos tartut hänen ojennettuun käteensä, johtaa hän sinut elämän tietä läpi maailman
vaivojen ja ahdistusten, kunnes hetkesi on tullut ja päämäärä on saavutettu ja sinä olet perillä
Jeesuksen luona taivaassa.
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Joulu-iltana —>

Tänä'iltana vuostuhat sitten
tuli Kristus maailmaan.
Vuoksi seimen lapsosen pienen
vuos 1- vuodelta juhlitaan.

Tänä iltana seimen luokse
käy monen, ah monen tie.
Luo lapsen, jolle sijaa
el majassa ollut lie.

Tänä iltana katseet, jo himmeet,
lailla tähtien loistavat.
Äänet vanhat ja nuoret laulun
iki-ihanan toistavat.

Moni tuhlaajapoika ehkä
kohti kotia taivaltaa,
Hyvin tietäen mielessänsä:
maalimalla el joulua saa

Sinun ovellas' joulun lapsen
tänä iltana kolkutus soi.
Sinä ovesi avannet varmaan,
sitä ethän sulkea voi.

Miia.

Katso: tämä on joulun suuri ilosanoma, että Jeesus on sama ijankaikkisesti. Ota vastaan
tämä sanoma kun se joulujuhlan aikana sinullekin kerrotaan. Mene joulukirkkoon jumalan-
palvelukseen, lue Jeesuksen syntymästä ahkerasti kotona, äläkä unhoita rukousta. Avaa sydä-
mesi tälle Vapahtajallesi, ystävällesi, kuninkaallesi ja autuaaksitekijällesi. Pyydä häntä tulemaan
luoksesi ja asumaan luonasi. Hän voi ja Hän tahtoo auttaa, lohduttaa ja neuvoa sinua. Jos
otat hänet vastaan sydämeesi niin on joulusi onnellinen ja iloinen.

Sen Herra sinulle suokoon.

»Ah Herrani, Mun Jeesuksen,
Tee asunnokses sydämen
Äl ylenanna tuskassa,
vaan vahvista am uskossa.»

KUULUMISIA JYVÄSKYLÄSTÄ
Jyväskylästä ei olekaan pitkään aikaan kir-

joitettu Kuuromykkäin lehteen mitään. Sen
ei silti tarvitse merkitä sitä, että täällä olisi
»nukuttu». Yhdistys on toiminut vain kai-
kessa hiljaisuudessa. Pieniä uudistuksia on
tänäkin vuonna tehty, esim. on hankittu omat
jäsenkirjat.

Äitien päivät olivat tavan mukaan keväällä.
Sattui niin hyvin, että matkapappimme, pastori
Karhu, kävi silloin Jyväskylässä.

Syksyllä, viime syyskuun 23 p:nä, teimme
huvi- ja samalla myöskin opintomatkan. Siitäpä
tekisikin mieleni enemmän kertoa.

Jyväskylän Kuuromykkäin yhdistyksen en-
tinen monivuotinen puheenjohtaja, johtajatar
Kahelin kutsui Jyväskylän kuuromykkiä käy-
mään luonaan jonakin syys- tai lokakuun
sunnuntaina. Yhdistyksen kokouksessa pää-
timmekin tehdä huviretken Kivelään, johtajatar
Kahelinin kotiin, sunnuntaina syyskuun 23 p:nä.
Neiti Kahelin oli kuitenkin järjestänyt asiat
niin, että saimme samalla tilaisuuden tehdä
opintomatkan 1 km päässä Kivelästä sijaitse-
valle Keski-Suomen emäntäkoululle.

Ensin kokoonnuimme Kivelässä kello 1 ai-
kaan päivällä. Neiti Kahelin tarjosi vieraille
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kahvia, jonka jälkeen lähdimme
heti emäntäkoululle. Kovin oli
siellä ystävällinen vastaanotto,
vaikka pelkäsimmekin häiritse-
vämme toisten sunnuntairauhaa.
Koulun johtajatar, neiti Johanson
ja käsitöiden opettajatar, neiti
Murole näyttelivät meille koulua L
aina ylimmästä kerroksesta pohja-
kerrokseen saakka. Ensinnä me-
nimme siis ylimpään kerrokseen.
Siellä sijaitsivat oppilaiden huo-
neet sekä seurusteluhuone. Oppi-
laiden huoneet olivat järjestetyt
3:lle ja 4:lle hengelle. Kaikki oli
siistiä ja puhdasta. Kullakin oppi-
laalla oli m.m. oma pöytälaatik-
konsa ja hyllylokeronsa kirjoja varten. Ylim-
mässä kerroksessa oli myös erikoinen
kalossien ja päällyskenkien sä; lytyshuone.
Sielläkin oli kullakin oppilaalla oma hyllynsä.
Täältä ylhäältä, sieltä sijaitsevalta parvekkeelta
saimme myös nauttia ihanasta näköalasta.
Edessä lepäsi tyynenä Tuomiojärvi syyskuun
auringon paisteessa. Sen takana kohosi harju
ja sen rinteellä Jyväskylän suksimäki. Vasem-
malla, peltojen takana näkyi I alokkajärvi ja
oikealla kauempana kohosi mahtavana Laaja-
vuori. Paljon kaunista mahtui siis tuohon
näköalaan emäntäkoulun parvekkeelta.

Siirryimme sitten toiseen kerrokseen. Siellä
olivat mm. varsinainen luokkahuone, käsityö-
sali ja toimistohuone. Luokkasali oli verraten
tilava, mutta sittenkään eivät sinne mahdu
yhtäaikaa kaikki oppilaat, sillä heitä oli yh-
teensä muistakseni siinä 50 ja 60 välillä. Käsi-
työsalissa oli k.m. naisille mielenkiintoista
nähtävää. Kangaspuissa oli erilaisia puoli-
valmiita kankaita. Neiti Murole esitteli myös
muutamia oppilaiden valmiita töitä kuten pöy-
täliinoja, kahvipannun myssyjä a muuta sel-
laista. Sitten menimme toimistohuoneeseen,
jossa yhdistyksen puheenjohtaja sai kunnian

pistää nimensä vieraskirjaan koko retkikunnan
puolesta.

Taas portaita alas ja niin tulimme ensimai-
seen kerrokseen. Täällä menimme ensin oppi-
laskeittiöön. Keittiöitä muuten oli, kuten on
helppo arvatakin, kaikkiaan kolme. Siellä näim-
me jos jonkinlaisia nykyajan käytännöllisyyttä
vastaavia laitoksia aina ruoanlämmitysuunista,
sisältä lakatusta, likaantumattomasta astiakaa-
pista ja astiain kuivaustelineistä lähtien. Edel-
leen kuljimme varsinaisen keittiön läpi ja tu-
limme ruokailuhuoneeseen. Keittiöstä jäivät
mieleeni hirmuisen suuret kattilat ja oikea
jättiläiskahvipannu.

Ruokasalissa on paikat koko talon väelle.
Tähän ei vielä lopetettu. Me saimme ko-

luta emäntökoulun aina pohjakerrosta myöten.
Nyt sinne! Täällä alimmassa kerroksessa oli
ensinnäkin huone, johon oppilaat jättävät työ-
vaatteensa ja -saappaansa tullessaan ulko-
töistä. Seiniä pitkin kiertävät lämpöjohdot,
jotka pian kuivaavat märät vaatteet. Sitä tar-
koitusta varten on myös samassa huoneessa
erikoinen uuni. Sitten kurkistimme leipomo-
tupaan. Siellä oli erikoista se, että pitkät lau-
dat, joille leivät pannaan, nousemaan, oli järjes-
tetty pyörien päällä kulkevaksi hyllyksi. Man-
kelihuone ja sauna pesuhuoneineen katseltiin
myös. Senjälkeen lähdimme puutarhaan. Sitä
ennen nappasi allekirjoittanut retkikunnasta ja
sen opastajista vieressä olevan kuvan. Siinä on
koulun johtajatar edessä oikealla ja käsitöiden
opettaja samoin edessä vasemmalla.

Puutarhassa ja kasvihuoneessa näimme, ettei
kesä ollut hukkaan mennyt. Syksyn sato
odotti vain korjaajiaan. Puutarhassa oli kul-
lakin oppilaalla oma aarin (=lOO neliömetriä)
suuruinen alansa, jonka viljelyksen hän sai
itse suunnitella. Paitsi aivan tavallisia keittiö-
kasveja oli siellä kaiken maailman vihanneksia
ja muita ihmeellisyyksiä, joista tavallinen ih-
minen ei tiedä mitään. Sanottiinhan niiden
nimiä, mutta minä ikävä kyllä en niitä todel-Kmäntäkoulun pihalla.

Keski-Suomen emäntäkoulu.
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lakaan muista ja tuskin koskaan tulen oppi-
maankaan.

Vielä oli »sokeri pohjalla». Se oli emäntä-
kouluun kuuluva Mankolan pienviljelijä-malli-
tila Ystävälliset oppaamme seurasivat meitä
sinnekin ja esittivät kaiken. Ja minä jat-
koin tulkitsemistani sen kuin kerkisin. Asuin-
rakennus sisälsi vain muutaman huoneen:
pirtin, pienen keittiön, »isännän» agronomi,
neiti Korhosen asunnon sekä kellarit. Malli-
tilaan kuuluu myöskin kanala, navetta ja sikala.
Kanoja on 200, lehmiä 6 ja sikoja 6 sekä 25
porsasta (huomattavaa sekin!). Vuoronperään
tulee koululta 5 tyttöä kerrallaan joksikin ai-
kaa tälle mallitilalle oppimaan talonhoitoa. He
saavat tehdä miltei kaikki miestenkin työt.
Oikea naisvaltakunta! Pari miestä vain oli
koko tilalla. Pelloilla oli juuri salaojitus käyn-
nissä. Uskallan vähän vain epäillä, että siinä
sentään tarvitaan miesvoimaakin.

Siirrynpä pienviljeljiä-mallitilan päiväjärjes-
tykseen. En sitä tarkkaan muista, sieltä, täältä
vain vähäsen. Aamulla klo 5 ylösnousu. Ty-
töt menevät navettaan, sikalaan ja kanalaan
ruokkimaan eläimiä. Klo 7 aamiainen. Klo
puoli yksi päiväkahvi. Päivällinen oli kai siinä
3-4 aikoihin. Klo 8 illalla pitää kaiken olla
kunnossa. Klo 9 maata. — Ajatelkaa, klo 7
aamiainen, ettekös te, hyvät lukijat, nouse sil-
loin ylös. Ja entäs, kun olisi aina mentävä
klo 9 maata! Eikös yhdistys, elokuvat tai
muut kestä joskus paljonkin yli yhdeksän.
Täytyy vain myöntää, että kyllä kai sellaisen
elintavan täytyy olla parhaan, mutta eihän se
kaupungissa tahdo oikein onnistua.

Palaanpa asiaan takaisin. Vielä olivat kanala
ja läävä katsomatta. Navettaan emme ollen-
kaan menneet, sillä lehmät olivat ulkona lai-
tumella. Kanalan takana oli ankoilla oma tar-
hansa. Tämä ankka-herrasväki ei oikein tun-
tunut pitävän meistä. Ne juoksivat karkuun
koko joukko, ja siinä rytäkässä lensi yksi ankka
parka nurin niskoin. Otin kuitenkin kuvan
tästä herrasväestä, että lukijatkin sen näkisivät.
— Sikalassa oli vain kotosalla 'kaksi suurta
emakkoa porsaineen. — Tähänpä sitten lop-
puikin emäntäkoulun tarkastelu, sillä olimme

jo kerinneet kaiken nähdä sekä ulkoa että
sisältä. Kylläpä meillä nyt oli syytä kiitellä
opastajiamme. He vielä toivottivat ystävälli-
sesti meitä tulemaan toisenkin kerran. Sanoi-
vat, että on hauska näyttää koulua, kun huo-
maa, että kaikki ovat innostuneita asiaan.

Nyt menimme uudestaan Kivelään, kuten oli
puhe ollut. Siellä aika kului rattoisasti kes-
kustellen ia ulkona kävellen. Alkoi jo tulla
kotiinlähdön aika. Niin sitten jätimme hy-
västit Kivelällekin ja sen vieraanvaraiselle emän-
nälle, neiti Kahelinille.

Eipä tosiaan tämäkään päivä hukkaan mennyt.
Taisi jo Jyväskylän kuulumiset tähän lop-

puakin. Mainittakoon vielä, että Jyväskylän
Kuuromykkäin yhdistyskin omisti pienen het-
ken Aleksis Kiven muistolle. Sunnuntaina
lokak. 14 p:nä yhdistyksen kokouksessa oli
kokoushuonetta kaunistettu suuren kirjailijam-
me merkeissä. Pöydällä oli myös Kiven »Seit-
semän veljestä» kuvitettuna painoksena kaik-
kien nähtävänä. Samassa kokouksessa piti
Aimo Kangas esitelmän Aleksis Kiven elämän-
vaiheista ja hänen kirjallisesta tuotannostaan.

Ei nyt sitten sen tärkeämpää enää olekaan
täältä kerrottavana. Kuulemiin siis joskus toi-
sen kerran tämän lehden palstoilla.

A K s.

ALMANAKKA
on jokaiselle välttämätön kirjanen. Löytyy
monenlaisia erikoisalmanakkoja ja kalentereita,
jotka ovat yleensä kallishintaisia. Kuurojen
piirissä on jo parin vuosikymmenen aikana
silloin tällöin sukeltanut esiin kysymys oman
almanakan tai kalenterin toimittamisesta yksin-
omaan meitä varten. Niinkuin lehtemme ilmoi-
tusosastosta näkyy, on tämä toivomus nyt
toteutumassa. Kalenteri ilmestyy tammikuun
alkupuolella. Suurista kustannuksista huoli-
matta on sen hinta asetettu halvemmaksi kuin
muiden kaupassa löytyvien kalenterien, että
sen jokainen kuuro voisi hankkia jokapäiväi-
seksi toverikseen. Ettei hyvä yritys tuottaisi
tappiota, toivotaan, että jokainen kuuro ja kuu-
romykkä ja heidän ystävänsä tilaisi itselleen
tämän kalenterin. Hyvän levikin saanutta kalen-
teria voidaan vuosi vuodelta parantaa niin sisäl-
lyksen kuin ulkoasunkin puolesta, vastaamaan
kaikkia niitä toivomuksia, mitä meillä on sille
asetettavana. Alku on kyllä aina hankala, mutta
uskomme, että kuurojen omasta keskuudesta
lähteneillä aloitteilla on toteutumismahdolli-
suutta. Yksi toteutunut ja menestyvä työ antaa
voimakkaan sysäyksen muunkinlaiselle kuurojen
yritteliäisyydelle. Siksi sitä kannattakaamme.

Rurik Pitkänen.

Ankkaperhe
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TERVEISIÄ KÖÖPENHAMINASTA

Sna oli lämmin silloin, 18 p:nä syyskuuta,
astuimme historialliseen höyrylaivaan »Arc-

turus», joka oli vapaussotapäivinä kuljettanut
Saksasta jääkäreitä ja sotatarpeita Vaasaan.

K päivää ja kolme kirkasta kuutamoyötä
i ihana merimatka. Laivamme saapui 2
ia myöhästyneenä (erään juutalaisliike-

miehen passin epäpätevyyden takia, Hankonie-
messä hänet pidätettiin etsivän poliisin toi-
mesta), Kööpenhaminan satamaan, jossa oli
vastassa oppaita Lauri Mikkolan
kanssa, joka oli viikkoa aikai-
semmin matkustanut järjestämään

Imalaista näyttelyä. Ensin men-
hofelliin ja sitte kuuromyk-

i ammattinäyttelyyn. Uteliai-
suus vaivasi kovasti, joten matkan
rasituksesta huolimatta riensimme
heti näyttelyyn, joka oli hyvin
kauniisti ja taiteellisesti järjestetty.
Meissä herätti ihmettelyä, kun
Tanskan kuuromykät olivat aset-
taneet näytteille tuhansia töitä, jotka ovat hyvin
taitavasti ja hienosti valmistettuja hopeasta,

Kasta, lasista, kankaista, puusta y. m. Siitä
mattiin, että Tanskan kuuromykillä on
Timän koulu- ja ammattisivistystä kuin

meillä. Suomessa kaivataan kipeästi ammatti-
koulua. - Suomalainen näyttely sijaitsi suuren
Tanskan näyttelyn oikealla puolella. Se oli
tosin pieni ja vaatimaton, mutta taiteellisesti
järjestetty Lauri Mikkolan toimesta. Hän oli
valmistanut onnistuneen näytteillepanon.

Tanskan kuningas Kristian X kävi ministe-
reineen katsomassa ammattinäyttelyä ja kun-
nioitti Suomalaista näyttelyä tervehtien meitä
10 suomalaista kuuromykkää kuninkaallisella
kädenpuristuksella, josta olemme onnellisia,
emmekä voi unhoittaa Tanskan komeaa kunin-
gasta. - Ahkerasti käytiin katselemassa kau-

neimpia puistoja, kuninkaallista puutarhaa ja
kaupunkia, jonka ympärysmitta on 31 kilomet-
riä. Pyöreästä tornista katseltiin kauvaksi
Ruotsiin saakka. Pyöreä torni antaa hyvän
yleiskatsauksen kaupungista. Sinne pääsette
hevosellakin, jos Teillä on huonot jalat.

Sunnuntaina urheilustadionilla oli Pohjois-
maiden kuuromykkien urheilukilpailut, joihin
allekirjoittaneen johdolla osallistui Suomesta
2 poikaa ja 2 tyttöä (oikeastaan urheiluoppi-
laita). Heistä yksi poika ja 2 tyttöä sai pal-
kintoja ja maamme sai 4 pistettä. Pohjois-

maiden urheilujohtomiehet luulivat, että Suomi
pidättää paremmat urheilijatkilpailusta Lontoota
varten, johon vastasin, että Suomella ei ole va-
raa lähettää useampia. Monet uskovat Suomen
yllättävän ensi vuonna Lontoossa.

Edellisenä iltana oli allekirjoittanut Elias
Savisaaren kanssa Pohjoismaiden Kuuromyk-
käin Urheiluliiton kokouksessa, jossa oli saa-
puvilla 14 henkeä. Puheenjohtaja Nielsen
Kööpenhaminasta avasi kokouksen todeten,
että Norjasta ei ollut saapunut edustajia. Alle-
kirjoittaneen ja hra Rydenin, Göteporista, tar-
kastettua N.D.hn tilit myönnettiin rahaston-
hoitajalle tilivapaus. Urheiluasioita koskevia
kysymyksiä hyväksyttiin osa ja toisia päätetään
kirjeellisesti. Puheenjohtaja Nielsen pahoitteli
hra Eino Karilaan poissaoloa, puhui allekirjoit-
taneelle ja pyysi viemään kunniajäsenkirjan
hra Karilaalle joka on siis nyt N.D.hn kunnia-
jäsen. Tästä kiitin ja lopuksi puhuin hra Niel-
senille Suomen Kuuromykkäin Urheiluliiton
puolesta, jättäen hänelle ison kirjan »Suomi
kuvissa». Nielsen otti liikutettuna kirjan vas-
taan ja kiittäen vastasi puheeseeni, pyytäen
viemään veljelliset terveiset Suomen Kuuro-
mykkäin Urheiluliitolle.

Sunnuntaina 23 p:nä syysk. oli Grundtvigin
talossa vastaanottojuhlat, jonne oli kokoon-
tunut noin 550 kuuromykkää ja kuulevaa.
»Kongressi-isä» hra Becker avasi kongressin,
lausuen osanottajat tervetulleiksi. Lopuksi
puhuin viittomalla kongressin pääsihteerille,
taiteilija V. Hansenille ja urheilujohtaja J. P.
Nielsenille, joille kummallekin jätin kirjan *Maa-
kuntiemme kauneus» muistoksi. Juhlassa tar-
jottiin tuliaiskahvia leipineen ja sikaaria.Kuninkaallisen kesäpalatsin puistossa.

Kuninkaallisen kesäpalatsin edustalla.



KUUROMYKKÄIN LEHTI134

Seuraavana päivänä, maanantaina, alkoi var-
sinainen kongressi. Klo 10 oli alkajaisjuma-
lanpalvelus Tuomiokirkossa kuuden papin pitä-
mänä. Suuri tuomiokirkko oli aivan täynnä
kuuromykkiä. — Klo 3 alkoi kongressi. Suo-
men puolesta valittiin ruotsinkieliseksi sihtee-
riksi nti Adele Schoultz ja suomenkieliseksi
sihteeriksi allekirjoittanut. Kongressi-sihteereitä
oli 8. Alkoi esitelmät: ensimmäisenä esiintyi
Islannista opettajatar rouva Rasmus, hän esitel-
möi Islannin kuuromykkäin elämästä, työtavoista
ja kuuromykkälaitoksesta hyvin pitkältä; sitte

seurasi pastori C. Bonnevie-Svendsenin esi-
telmä valtion avustamasta Norjan kuuromykkäin
työ- ja ammattikoulusta. Sitte opettajat C. Hart-
man Lundista ja Wilh. Larsen Fredericiasta esi-
telmöivät kuuromykkäin maanviljelyskouluista.
Lopuksi tuli kuusi keskustelukysymystä: kirjan-
sitojamestari L. C. Elbjörn: Sosiaaliuudistus
ja kuuromykkäin työmahdollisuudet; taiteilija
Viggo Chr. Hansen: viittomakieli kuuromykkäin
opetuksessa; herra Aage Thomsen: korkea-
koulukurssi; opettaja Kehlet. Olsen: Ansaitse-
mismahdollisuus; hra H. Völdike ajokortin anta-
minen kuuromykille ja hra Ole Hansen: Kuuro
vai kuuromykkä? Näihin käytettiin 78 puheen-
vuoroa, joten keskustelu oli hyvin vilkasta.

Maanantaina illalla Kööpenhaminan Kuuro-
mykkäin yhdistys tarjosi voileipiä ja olutta ja
hyviä Sikaareja. Monet Pohjoismaiden johto-
miehet ja allekirjoittanut pitivät kiitospuheita.
Kuuromykkäin yhdistyksellä on oma velaton
nelikerroksinen kivitalo. Ylimmässä kerrok-
sessa asuvat varattomat kuuromykkä-perheet
pientä maksua vastaan ja toiset ilmaiseksi, niin-
kuin Lallukan taiteilijakodissa Helsingissä.
Yhdistys on saanut lahjoituksien kautta toista
miljoonaa markkaa, joista korkoavustuksia jae-
taan vuosittain varattomille kuuromykille-

Tiistaina oli teatterinäytökset palatsiteatte-
rissa. Kaikki kuuromykät olivat ensiluokan
näyttelijöitä. Pojoismaiden lippujen kunniater-
vehdys ja »Sunnuntai» näytelmä kesti 2'/2 tun-

tia, lopuksi oli karkeloa. Keskiviikkona kong-
ressi päättyi klo 3. — Suomen lähettiläs ministeri
Thesleff kutsui kaikki suomalaiset vieraikseen
ja riensimme mielihyvin Suomen lähetystön
taloon klo 4, jossa meidät otettiin ystävällisesti
vastaan, tarjottiin kahvia ja teetä leipineen.
Rouva Thesleff oli oikein miellyttävä ja innos-
tui kuuromykkäin kieltä oppimaan. Seitsemän
tyttöä kansallispuvuissa esitti viittomalla Maam-
melaulun. Ministerin vieraskirjaan kirjoitet-
tuamme poistuimme. — Illalla oli kongressin
lopettajaisjuhlapäivälliset ja tanssit. Ikävä eron-
hetki alkoi hauskoista tuttavista.

Torstaina klo 'Ml kahdeksan komeaa auto-
bussia odotti meitä. Ensimmäisessä ajoivat
suomalaiset, seuraavissa ruotsalaiset, norjalaiset
ja tanskalaiset. Matkan varrella poikettiin kat-
selemaan kuninkaallisessa museossa, palatsissa,
puistossa y.m. Emme osanneet arvata, kuinka
rikas Tanska on. Kaunista maaseutua, paljon
pienviljelijöitä. Fredersborgin kaupungin kautta
kulkevan merenrantatien varrella on hyvin paljon
komeita ulkomaalaisten loistohuviloita. Hauska
huvimatka teki noin 90 kilometriä ja saavuimme
kaupunkiin klo V26 i.p. Klo 7 i.p. läksimme
kaikki suomalaiset raitiovaunulla esikaupunkiin,
missä taiteilija Viggo Chr. Hansen ja rouvansa
ottivat meidät talossaan ystävällisesti vastaan,
tarjoten kahvia leipineen, meloonia, portviiniä
ja jättiläis-sikaaria. Taiteilija Hansen näytti
elokuvia, joita hän oli itse filmannut Suomessa
1929 kuuromykkäin kongressista. Hän omis-
taa komean kivitalon, jossa käyttää itse 16
huonetta. Paljon tauluja seinillä.

Seuraavana päivänä pistäysimme Ruotsiin
katselemaan Malmön kaupunkia. K.m.yhdistyk-
sen puheenjohtaja Streiffert vei meidät raken-
teilla olevaan kivitaloon, jota Malmön kuuro-
mykkäinyhdistys on rakennuttanut; se tulee
piakkoin valmiiksi ja maksanee noin 3 miljoo-
naa markkaa. Huoneusto on ensi luokkainen ja
käytännöllinen. Ylimmissä kerroksissa varatto-
mat kuuromykkäperheet asuvat ilmaiseksi muu-
taman vuoden perästä; nyt asuvat pienellä
maksulla. Malmössä asuu vain toista sataa
kuuromykkää, kuitenkin heillä on suuri, komea
yhdistyksen talo. - Illalla palattiin Kööpen-
haminaan.

Komea kongressiviikko on päättynyt. Osan-
ottajia oli Suomesta 30, Ruotsista 50, Norjasta
45 ja Tanskasta noin 425 kuuromykkää. Koko
juhlaviikon ajan saimme osaksemme tanska-
laisten jakamattoman ystävällisyyden, siitä
olemme kiitollisia heille. — Varakkaat tanska-
laiset olivat lahjoittaneet 46,500: — kongressin
menoihin. Tanskan kuuromykät ovat onnellisia,
kun heillä on rikkaita auttajia, mutta me ajatte-
lemme, että Suomi on köyhä maa.

Lauri Vainola.

Jäähyväiset Kööpenhaminan satamassa.
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ALEKSIS KIVEN ELÄMÄ JA TOIMINTA 10. X. 1834—10. X. 1934.
Uusimaa on tuo vanha uudisraivaajaimme

kotiseutu. Sieltä ovat lähteneet Agricola,
Lönnrot y.m. Sieltä lähti Aleksis Kivikin.
Nurmijärven pitäjän Palojoen kylässä hän näki
ensi kerran päivänvalon. Se oli lokakuun
10 p:nä 1834. Syksyllä syntyi syksyn lapsi.
Koti hänellä oli
köyhä, isä kun oli
vain halpa kylän-
räätäli, Eerikki Ju-
hanna Stenvall ni-

jestää kaiken par-
hain. Paljon siinä
järjestämistä oli-
kin, sillä Aleksin
syntyessä per-
heessä oli jo en-
nestään kolme poi-
kaa ja yksi tytär,
vaan taidolla toi-

P" ssa sujui kaikki
inStenvallinkin
heessä. Vuodet

vierivät. Äidin hel-
lässä hoivassa kas-

É
Aleksis ja hä-

-5ä kirjallisuus-
oriamme suu-

rin runoilija. On
syytä mainita muu-
tamia piirteitä hä-
nen äidistään, sillä
juuri äidillä on hy-
vin suuri merkitys
runoilijamme elä-
mäntyössä. An-
nastiina Stenvall,

miestään noin viisi vuotta vanhempi. Kai-
a töissään kotona ja kylällä hän osoitti
>a ja ahkeruutta. Koti oli Annastiinalle

rakkain. Sen eteen häp uhrasi kaikkensa. Ei
ollenkaan tarvitse epäillä, etteivätkö nuo Aapon
sanat: »Hyvä emäntä on talon kirkas aurinko,
joka valaisee ja lämmittää», tarkoita juuri

Énastiinaa. Samoin epäilemättä on niissä
nissa ihanissa äiti-kuvauksissa lähtökohtana

juuri runoilijan oma äiti. Vielä voimme mai-
nita Annastiinan olleen hartaan kristityn, vie-
läpä oikein heräneen. Tämäkin on osaltaan

syynä Aleksin tuleviin töihin, vaan siitä myö-
hemmin. Äidin hartain toivo oli saada nähdä
Aleksis pitäjän kirkon saarnatuolissa. Isä sen-
sijaan toivoi pojastaan jotain muuta herraa.

Entä sitten runoilijamme itse? Millaista oli
hänen elämänsä lapsuusaikana? Lapsuutensa

ajan hän vietti va-
paana leikkien ky-
län toisten lasten
kanssa aamusta
iltaan. Halutuinta
leikkiä oli leikkiä
pappia. Jumalan-
palveluksia vietet-
tiin tämän tästä
n.s. Taahorin vuo-
rella Aleksin kodin
lähellä. Ylimpänä
leikin johtajana oli
vilkas ja oikeuden-
tuntoinen Aleksis.
Hän oli nuorten
ja vanhain suo-
sikki. Kaikki hä-
nessä viittasikehit-
tyvään suuruu-

vat ja päättelivät:

Tultuaan vähän
varttuneemmaksi

metsästysretkelle.
Nämä retket hä-
nen tuotannos-
saan ovat suur-
merkityksisiä. Niil-
lä hän on saanut
sieluunsa ne mo-
net raikkaat luon-
non kuvat, joita
hänen teoksissaan
tapaamme.

Varhain lap-
suusvuosillaan ilmeni Aleksissa pyrkimys
saada ilmi ajatuksensa. Hänellä ei kuiten-
kaan vielä silloin ollut selvillä tapa, millä hän
sen parhaiten voisi tehdä. Hän, kuten hänen
suuret edeltäjänsä Goethe, Ibsen, Strindberg
ja monet muut, turvautui aluksi siveltimeen.
Sekään ei ollut mikään taiteilijasivellin, olipa
vain pahanpäiväinen tervasuti. Värinä käytti
hän tervaa ja kankaan asemesta tuvan hirsi-
seinää. Apuneuvot eivät siis suuria olleet,
mutta taideluomus niilläkin syntyi. Tänäpäi-
vänä on vielä nähtävänä tuo ensimäinen Kiven

ALEKSIS KIVI.
Johannes Haapasalon pronssiveistos.
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työ — taivas ja helvetti. Kynällä hän luulta-
vassti on ensi kerran tuonut ajatuksiaan ilmi
seuraavassa runonpätkässä:

»Poikia tulee kuin nallikkoi,
Jumala noita hallikkoon. —Isän muoto jo ihan muuttui».

Se syntyi siten, että Aleksis kuuli naapurin
saaneen lisää vielä yhden entisen suuren poika-
joukkonsa lisäksi. Tämä todistaa jo hänessä
pyrkimystä koota aineksia jokapäiväisen elämän
tapahtumista.

Edellä mainitsin Aleksin saaneen viettää
lapsuuttaan vapaana luonnon helmassa. Tuli
kuitenkin hänellekin toisia seikkoja eteen, oli
astuttava koulun ovesta sisään. Ensimäisen
opetuksensa hän sai isältään. Tätä hän jatkoi
n.s. Costianderin kiertokoulussa. Syksyllä 1846
hän pääsi Helsinkiin kouluun. Siellä oli hänen
ensimäisenä opettajanaan vanha merimies »uk-
ko Cranberg», joka erikoisesti opetti ruotsia
se kun oli silloinen koulukieli. Seuraavana
vuonna hän pääsi ala-alkeiskouluun ja sitä
seuraavana ylä-alkeiskouluun oppilaaksi. Vii-
meksi mainitun koulun rehtorina toimi Fredrik
Cygnaeus, Kiven elämässä paljon merkitsevä
mies. Täältä Kivi koulutyöhön ikävystyneenä
erosi lokakuussa vuonna 1852.

Koulunkäynti ei ollut Kiven mielityötä. Lah-
joja ei häneltä silti puuttunut, mutta ulkonaiset
seikat vaikuttivat suuresti. Nälkä oli alituiseen
uhkaamassa ja toverien pilkka masennutti tun-
neherkkää Aleksia liian paljon. On nimittäin
huomioonotettava, että Kivi ei milloinkaan sal-
linut puhuttavan toisesta pahaa, siis voimme
päätellä syyn, miksi hän ei koulussa mielellään
viihtynyt.

Näinä aikoina alkaa Kiven toiminta-ala vä-
hitellen selvitä. Hän tarttuu jo kynään ja
kirjoittaa. Ensimäisiä hänen kynänsä tuotteita
varsinaisesti on novelli: »Koto ja kahleet».

Tassa, vuosien 1852-55 välillä syntyneessä
novellissa, ilmenee jo Kiven käsialan sujuva
aineen käsittely ja raikas luonnonkuvailu. Tältä
aikakaudelta voidaan myöskin mainita eräs
tapaus, joka suuresti vaikutti Kiveen. Muuan
hänen kyhäelmistään joutui prof. Fr. Cygnaeuk-

! Cygnaeus ihastui heti nuoren kir-
anontatapoihin, kutsutti hänet luok-
moitti jatkamaan. Tämä tapahtui
857, siis samana vuonna, jona hän, Söderholmin ja Tigerstedtin yliop-
ista valmistui ylioppilaaksi. Toiset
nitsevat kyllä, että mainittu henkilö
)llut Cygnaeus, vaan Snellman. Kui-
<in on sama, kumpi se heistä oli,
i ilosanoma se oli Kivelle. Tätä
istaa hänen sanansa kotiin tultuaan,
i rupeakaan papiksi, vaan runoili-
si». Kun joku häneltä sitten tie-
teli, miksei hän papiksi rupea, vas-

hän: »Se on koiran virka, saa
ansa edestä haukkua». Näin oli
en elämänura määrätty. Hän otti
imaiset askeleensa runoilijan kivi-
ä ja vaarallisella tiellä. Millään suu-

tietomäärillä ei hän urallensa läh-
ri. Raamattu ja Kalevala kainalos-
n astui tuleva suurrunoilijamme
caaseen työhönsä, työhön, joka vaati
eitä — hengen. Aleksis Kivi ei
lupenkillä ollessaan saanut perus-

jeja edes äidinkielessäänkään. Tämä
selittäneekin syyn hänen monissa kohdin huo-
noon kielenkäyttöönsä ja siitä seuranneeseen
Oksasen kiroustuomioon. Mutta kuitenkin kieli,
jota Aleksis Kivi kirjoitti, on niin mehevää, niin
mestarillista, että ei sen ajan korkein kielen
mestari pysy edes vanavedessäkään. Koulut
ja yliopistot luovat kyllä oppineita, mutta neron
luovaa kykyä ne eivät koskaan voi synnyttää

(Jatketaan.)

KIRJE YSTÄVÄLLENI, KUUROMYKKÄIN
LEHDELLE

Minä puolestani tahdon kiittää Kuuromyk-
käin Lehteä ja sen toimittajia lehden sisältö-
rikkaista kirjoituksista, joita uteliaasti olen leh-
den palstoilta lukenut ja tullut huomaamaan,
miten paljon siitä sentään on hyötyä. Ilman
sitä olisi ikävä ja näyttäisi elämä yksinäiseltä
ja syrjäytetyltä.

Sinä rakas K.m. Lehti olet usein ollut ystä-
vinesi mielessäni ja sydäntäni lähellä. Olet
ollut ilon ja tiedon tuojana. Sinua lukiessani tun-
tuu kuin avaran maailman näköalat avautuisivat
silmiini, sillä Sinä tuot aina rakkaine viestei-
nesi tietoja ja ulkomaan kuulumisia niin sano-

(Jatk. s:lle 141.)

Aleksis Kiven syntymäkoti nykyisessä asussaan.
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VIRALLINEN PÖYTÄKIRJA
Kööpenhaminassa elokuun 19 ja 20 päivinä 1933 pidetystä Kuuromykkäin Kansainvälisen

Urheilukomitean V kongressista
Jatk. n:osta 10, s:lta 123.)

//. Toinen osa:
Edellisen kokouksen pöytäkirja ja raportit.

Niirnbergin kongressin pöytäkirja ja Toimeen-
jDanevan Komitean raportti hyväksyttiin yksi-
mielisesti lukuunottamatta Italiaa, joka teki niihin
varauksia, kun taasen tilivuoden 1931—33 tase
aiheutti jokseenkin vilkkaan keskustelun dolla-
rin arvon alenemisen johdosta. Herra puheen-
johtaja antoi tiedoksi Toimeenpanevan Komi-
tean loppulausunnon siitä, että olisi välttämä-
töntä panna dollarin sijalle belga. Tätä rahaa
suositeltiin tällä hetkellä arvoltaan kiinteimpänä
ja sitäkin suuremmalla syyllä, koska se on lail-
linen raha siinä maassa, joka on CISS:n hallin-
non keskuspaikka. Herra Pacenza (Italia) kan-
natti tätä mielenpidettä ja herra Karilas (Suomi)
ja herra J. P. Nielsen (Tanska) yhtyivät häneen.
Hyväksyen taseen sellaisena, kuin se oli kong-
ressille esitetty, kongressi päätti ottaa Belgian
frangin CISS:n rahayksiköksi tammikuun 1 päi-
västä 1934 luettuna määräten täten maan jäsen-
maksun 175 Belgian frangiksi tai 105 Belgian
frangiksi ja kilpailulupamaksun 35 Belgian fran-
giksi ja hylkäsi herra Svenssonin (Tanska)
pyynnön, että CISS:n rahavarojen hoito tarkas-
tettaisiin, koska herra puheenjohtaja Rubens-
Alcais oli taanut, että tilit on oikein pidetty.

Itävallan tapaus: Sihteeri-rahastonhoitajan
esittämän, Itävallan KULn sääntöjen rikkomuk-
sia ja vuoden 1933:njäsenmaksun viivyttelyä
koskevan tilanneselostuksen jälkeen ja Itävallan
valtuutetun hra Hoferin annettua selityksensä,
että kaikesta oli vastuunalainen herra Weigl,
joka nyt on syrjässä kaikesta Itävallan kuuro-
mykkien urheilutoiminnasta, esittivät asiasta
mielipiteensä hrat Chante (Ranska), H. Siep-
mann (Saksa), Pacenza (Italia) ja Karilas (Suomi),
ja tuloksena oli, että yksimielisesti ratifioitiin
toimeenpanevan komission päätös, jonka mu-
kaan Itävallalle määrättiin kilpailukelvottomuus
(nyttemmin peruutettu) ja sen suhteen sovellet-
tavaksi artiklaa 23, joka määrää sille puolen
dollarin sakon.

Kansainväliset kilpailut ilman CISS:n
lupaa. Sihteeri-rahastonhoitaja huomautti hei-
näkuun 17 pnä 1932 Viennan ja T.S.Bron

välillä järjestetyn kansainvälisen ottelun sään-
töjenvastaisuudesta, koska näitä seuroja ei oltu
tunnustettu CISS:n kuuluviksi ja koska kilpailut
pidettiin CISS:n kiellosta huolimatta, mistä joh-
tui artiklojen 17:nja 23: nkaksinkertainen rik-
kominen. Asiasta olivat samaa mieltä herrat
Labecki-Labenzki (Puola), Pacenza (Italia) ja
L. G. Dronckers (Hollanti). Huolimatta Itävallan
edustajan herra Hoferin ja Tshekkoslovakian
edustajan herra Haunerin antamista selityksistä
kongressi päätti yksimielisesti määrätä sääntö-
jen mukaisesti dollarin sakon Itävallalle ja saman
sakon sekä lisäksi puoli dollaria artiklan 23
rikkomisesta Tshekkoslovakialle uhalla, että ellei
näitä sakkoja makseta tammikuun 1 päivään
1934 mennessä, seuraa sääntöjen mukainen

kilpailukelvottomuus.
Saksan tapaus: Kysymys Saksan vuoden

1932: n jäsenmaksun viivästymisestä tuli hel-
posti ratkaistuksi lyhyen keskustelun jälkeen
herrojen E. Rubens-Alcaisin ja H. Siepmannin
välillä, jolloin viimeksi mainittu suostui mukau-
tumaan artiklan 5 määräyksiin. Puheenjohtajan
esityksestä lausuttiin kiitokset Saksan edus-
tajalle tästä myötämielisyyden osoituksesta, ja
kongressi päätti myöskin lausua hänelle kiitok-
sensa hyvistä palveluksista, joita hän oli tehnyt
suorittaessaan CISS:n virallisten asiakirjojen
käännökset Skandinavian- maille ja Itävallalle.

Unkarin tapaus: Unkarin valtuutettu herra
Brener esitti perustellun valituksen sen joh-
dosta, ettei Wienissä elokuun 27—28 päivinä
1932 pidettyjen kansainvälisten vapaaurheilu-
kilpailujen jälkeen oltu jaettu mitaleita. Herra
puheenjohtaja ei myötynyt esitykseen, koskei
Unkari ollut luovuttanut CISS:IIe jäljennöstä
näiden kilpailujen säännöistä.

Muutoksia sääntöihin, yleisiä ohjeita ja
ennätyksiä koskeviin määräyksiin. — Herra
H. Siepmann (Saksa) alotti teknillisten keskus-
telujen sarjan CISS:n säännöistä mestarillisella
esityksellä, jossa hän todisteli, että olisi hyö-
dyllistä sulattaa yhdeksi tekstiksi säännöt, ylei-
set ohjeet ja maailmanennätyksiä koskevat mää-
räykset, ottaen täysin huomioon viimeksi mai-
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nittujen juriidisen pohjan, niin että säännöt
kokonaisuudessaan voisivat vastata CISS:n huo-
mattavaa kehitystä ja vahvistaa toimeenpanevan
komission arvovaltaa. Useat puhujat, pääasias-
sa herrat Pitkänen (Suomi), Rydén (Ruotsi),
Nielsen (Tanska), Pacenza (Italia) ja Dronckers
(Hollanti) esittivät lausuntoja kuuromykkäurhei-
lun teknillisiä sääntöjä koskevista opeista suh-
teessa asianomaisten kansainvälisten urheilu-
liittojen ja kansainvälisen komitean sääntöihin
ja arvostelivat sitä tapaa, jolla Niinbergin kisojen
erotuomarit ratkaisivat eräitä osallistuneiden
maiden valituksia kysymättä Kuuromykkäin
Kansainvälisen Urheilukomitean mielipidettä,
täten väheksyen viimeksimainitun arvovaltaa.
Herra Siepmann palasi ehdotukseen, ja lopuksi
herra puheenjohtaja ehdotti, että asia annet-
taisiin toimeenpanevan komission perusteel-
lisesti harkittavaksi. Kongressi hyväksyi eh-
dotuksen yksimielisesti, jaherra Pacenzan (Italia)
ehdotuksesta määrättiin herra Siepmann alusta-
maan kysymys sääntöjen yhteensulattamisesta.
Tämän johdosta kaikki sääntöjen muutoseh-
dotukset alistettiin toimeenpanevan komission
harkittaviksi, joka otti tehtäväkseen tutkia niitä
ja tehdä päätöksensä niiden sovittamisesta
sääntöjen, yleisten ohjeitten ja maailmanennä-
tyksiä koskevien määräyksien suppeisiin puit-
teisiin. Sen jälkeen hyväkyttiin Italian ehdotus,
että sääntöjenmuutoksia koskevista ehdotuksis-
ta keskusteltaisiin ainoastaan kongressissa, joka
käy kansainvälisten kisojen edellä, cii joka
neljäs vuosi.

tämän jälkeen kongressi keskeytti työnsä
tältä päivältä klo 13 jatkaakseen niitä seuraa-
vana päivänä eli elokuun 20:na klo 9.35.

CISS:n kalenterin julkaiseminen. — Herra
Dresse toi aluksi esille Belgian toivomuksen,
että julkaistaisiin CISS:n kalenteri komitean
lähestyvän kymmenvuotisjuhlan johdosta. Her-
ra Pacenza (Italia) kannatti tätä toivomusta, jota
hän piti erittäin hyödyllisenä CISS:n arvoval-
lalle, ja herra Nielsen (Tanska) suositteli kalen-
terin julkaistavaksi kahdella kielellä: ranskaksi
ja saksaksi. Lämpimästi kannatettuaan Belgian
alotetta herra Siepmann (Saksa) korosti kalen-
terin välttämättömyyttä ja ehdotti, että hän itse
sen julkaisisi- Kongressi päätti periaatteessa hy-
väksyä Belgian toivomusalotteen ja ottaa vas-
taan herra Siepmannin avustuksen, jättäen asian
toimeenpanevalle komitealle täydentävästi kä-
siteltäväksi.

CISS:n kilpailuluvat vuonna 1935. — Herra
Dresse otti keskusteltavaksi kysymyksen siitä,
että CISS antaisi luvan kansainvälisten jalka-
pallokilpailujen järjestämiseen Brysselissä ylei-
sen näyttelyn johdosta vuonna 1935 eli siis
samana vuonna, jolloin kansainväliset kisat pi-
detään. Kongressi hyväksyi kilpailujen järjes-

tämisen sillä ehdolla, että mainitut kilpailut eivät
missään tapauksessa haittaisi kansainvälisiä
kisoja että Belgian Kuuromykkäin Urheiluliitto
sitoutuu olemaan kutsumatta kilpailuihin maita,
joiden rahavarat eivät sallisi osallistumista kan-
sainvälisiin kisoihin Brysselin kansainvälisten
kilpailujen jälkeen.

Uusia maailmanennätyksiä. — Valtuutet-
tujen tarkkaavaisina seuratessa sihteeri-rahas-
tonhoitaja saattoi tiedoksi uudet maailman-
ennätykset, jotka toimeenpaneva komissio pyy-
tää kongressia hyväksymään ja jotka hyväksyt-
tiin seuraavasti:

1. 800 metriä: 2'3"4/5 T.Christensen (Tanska)
22.8. 1932;

2. 1500 m: 4'15" R. Bouscarrat (Ranska)
Pariisissa 2.7.1933;

3. 5000 m: 16"41"'/5 A. Lasserre (Ranska)
Pariisissa 15. 7. 1933;

4. 4x 100viesti: 46"2/5 Kuuromykkäin Urheilu-
seura, Pariisi (Ranska) Pariisissa 15.7.1933;

5. 400x300x200x100: 2'10" 1/5 : Idr. Dovst.
Kööpenhamina (Tanska) 30.7.1933;

6.800x400x200x100: 3'39"3/5: Idr. Dovst.
Kööpenhamina (Tanska) 5.7.1933;

7. Seiväshyppy: 3,20 m: V. Kaurela (Suomi)
Viipurissa 6.8. 1933;

8. Kuulantyöntö: 12,90 m: V. Kaurela (Suomi)
Helsingissä 18.8. 1933;

9. Kiekonheitto: 37,38 m: N. Rahmn (Ruotsi)
Gööteporissa 4.9. 1932;

10. Naisten 80 m: H"4/,: A. Kjellin (Ruotsi)
Gööteporissa 21.8. 1932;

11. Naisten pituushyppy: 4,41 m: A. Kjellin
(Ruotsi) Gööteporissa 21.8.1932;

12. 100 m vapaauinti: l'2"2/ 5 : E. Talmone
(Ranska) Marseillessa 18.6.1932;

13. 100 m selkäuinti: l'24"'/5 : J. Ringk (Hol-
lanti) Amsterdamissa 12.5.1933;

14. 400 m vapaauinti: 6'15": K. Weiss (Saksa)
Budapestissa 21.8. 1933;

15. Naisten 100 m vapaauinti: l'18" 4/5: G.
Krassner (Unkari) Budapestissa 21.8.1933;

16. Naisten 100 m selkäuinti: 1'43"2/5: G.
Unghvary (Unkari) Budapestissa 21.8.1933.

Kolmas osa:
Nurnbergin kisojen tilin selvittäminen:

Kongressi ryhtyi käsittelemään raporttia, josta
ilmeni tulopuolella ylijäämä Rmk 188.18, joka
herra Siepmannin annettua tarkempia selityksiä
osoittautuikin jonkinlaiseksi vaillingiksi, kun
otettiin huomioon Verband Deutscher Taub-
stummen'in (Saksan Kuuromykkäin Liitto) jär-
jestelykomitealle sitä muodostettaessa antama
ennakko, jota ei sittemmin oltu maksettu takai-
sin. Päätettiin lopullisesti järjestää Niirnbergin
kisoja koskeva kysymys CISS:n yleisten ohjei-
den mukaisesti ja moittia Itävallan joukkueen
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menettelyä, kun se Niirnbergistä lähtiessään
jätti hotellilaskunsa maksamatta.

Vuoden 1935:n kansainväliset kisat: —Herra puheenjohtaja selitti suurin piirtein toi-
meenpanevan komission päätöksiä, joissa se
toi julki epäilyksensä toiselta puolen Itävallan
kuuromykkäurheilun puutteellisen ja riittämät-
tömän suunnitelmallisen järjestelyn suhteen ja
toiselta puolen Itävallan taloudellisen kehityk-
sen suhteen ja katsoi, ettei seuraavia kisoja
voitaisikaan järjestää Wienissä, vaan ehdotti
Englantia Itävallan tilalle. Itävallan valtuutettu
Hofer puolusti tarmokkaasti ja kaunopuheisesti
Itävallan oikeutta saada järjestää IV kisat, mikä
sille oli uskottu Niirnbergin kongressin pää-
töksellä ja antoi herra Siepmannin antaa muu-
tamien huomattavien poliittisten ja urheiluhen-
kilöiclen kirjeitä, joissa taattiin kilpailujen menes-
tys. Herrat Rydén (Ruotsi), Dronckers (Hol-
lanti), Siepmann (Saksa) ja Zegerius (Hollanti)
puhuivat sen puolesta, että kisojen paikka
muutettaisiin Englantiin, kun taasen herrat
Brener (Unkari) ja Pacenza puolsivat Itävallan
vaatimusta. Wienin edustajan puolustettua
tarmokkaasti asiaansa aloitti esityksensä herra
Baird, joka puolusti maansa ehdokkuutta, koska
Englanti oli puolueettoman tradition maa, jolla
oli teknillisiä, taloudellisia ja raha-asiallisia etuja
puolellaan. Sen jälkeen asiasta äänestettiin,
ja Englanti voitti 17 äänellä Itävallan 10 ääntä
vastaan. Näin siis IV kuuromykkäin kansain-
väliset kisat pidetään virallisesti Lontoossa tai
sen ymäristössä.

Herra Weiglln poissulkeminen. — Koska
herra Weigliltä oli puuttunut harrastusta kuu-
romykkäurheilun asiaa kohtaan, kongressi erotti
herra Weiglin ja valitsi hänen tilalleen CISS:n
2. varapuheenjohtajaksi herra Bairdin (Englanti)
herra Rydénin (Ruotsi) ensin asetuttua ehdok-
kaaksi, mutta sitten peruutettua ehdokkuutensa.
15 äänellä 13 vastaan herra Rydénin hyväksi
toisen kierroksen jälkeen herra F. Pacenza
(Italia) tuli valituksi teknilliseksi jäseneksi.

Uusia lajeja kisoihin. — Kongressi otti
huomioon herra Chanten ehdotuksen, jossa
vaadittiin 100 m vapaauinnin poistamista, herra
Dronckersin (Hollanti), jossa vaadittiin 100 m
va|iaauinnin lisäämistä olympialaisten ohjel-
maan, herra Labecki-Labenzkyn (Puola), jossa
vaadittiin kaikissa suhteissa nykyaikaisten olym-
pialaisten kisojen ohjelman noudattamista, herra
Karilaan (Suomi), jossa vaadittiin kolmiloik-
kauksen lisäämistä, herra Pitkäsen (Suomi),
jossa vaadittiin ammunnan lisäämistä, nimittäin
150 m 3 asennosta ja lisäksi 300 m 3 asen-
nosta, ja päätti jättää tehdyt ehdotukset toi-
meenpanevan komission harkittaviksi, kun taa-
sen herra Siepmann (Saksa) ehdotti, että kil-

pailtaisiin jokaisessa olympialaisessa lajissa sillä
ehdolla, että siinä olisi enemmän kuin kolme
osanottajaa.

Onniteltuaan kongressia jaläsnä olleita valtuu-
tettuja heidän ystävällisyydestään ja yksimieli-
syydestään keskusteluissa ja lausuttuaan kong-
ressin kiitokset herra A. Dresselle hänen alt-
tiista ja uhrautuvaisesta toiminnastaan sihteeri-
rahastonhoitajana herra puheenjohtaja julisti
V kuuromykkäin kansainvälisen urheilukong-
ressin päättyneeksi.

Vakuudeksi:
Puheenjohtaja:

E. RUBENS-ALCAiS
Sihteeri-rahastonhoitaja:
merk. A. DRESSE

KUL:n HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
seuran 15-vuotisjuhlan yhteydessä ovat Viipu-
rin Kuuromykkä-Urheilijain järjestäminä helmi-
kuun 23—24 päivinä 1935.

50% alennus rautateillä toivotaan saatavan.
Huvimatkailijoille järjestetään halpoja asuntoja.
Tammikuun numerossa ilmoitetaan lähemmin.

Tervetuloa Karjalan pääkaupunkiin Viipuriin.
Viipurin Kuuromykkä-Urheilijat.

TIEDON wgf3)b) ANTOJA

Liittohallitus kehoittaa kaikkia k.m. urheilu-
seuroja järjestämään juhlia tai muita tilaisuuk-
sia, joiden tuloista luovutetaan Olympialais-
rahastoon joku määrätty prosentti. Hyvänä
esimerkkinä mainittakoon Tampereen K.-U.,
joka siten sai rahastoa kartutetuksi 100mk:llaja
Kuopion K.-U. 117: — lisäyksineen. Nythän on
juhlille sopiva aika tulossa, monet pyhäpäivät.

Seurojen sihteereitä kehoitetaan huolehtimaan
siitä, että vuosikertomuskaavakkeet tulevat asian-
mukaisesti täytettyinä lähetetyksi liittohallituk-
selle ennen tammikuun loppua. Jäsenluettelot
on laadittava kahtena kappaleena, joista toiseen
merkitään aakkosjärjestykseen vakinaiset jäsenet
ja toiseen samalla tavoin vuosimaksunsa suo-
rittaneet jäsenet, joiden maksujen tulisi seurata
listan ohella.

Ilmoitetaan, että järjestävältä komitealta saa-
puneen tiedon mukaan on Lontoossa pidettä-
väin k.m. olympialaiskisojen aika muutettu
elokuun 19—24 päiviksi aikaisemmin ilmoitetun
27—31 p:n asemesta. Urheilijat ja huvimat-
kailijat, valmistukaa huolella tätä matkaa varten!

Lltiohallitus.
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KEKSIKÄÄ UUSIA KEINOJA
olympialaisrahaston kartuttamiseksi l

Sitten Niirnbergin kuurojen olympialaisten on toisten
maitten kuurojen urheilu edistynyt sellaisin askelin, että
Suomen urheilumaine joutuu entistä tiukemmin koetuk-
selle kansainvälisessä yhteenotossa Lontoossa. Siksi
päivän polttavaksi käy kysymys, miten ja millä tavalla
varustaudutaan suomalaisien taholla Suomen urheilumai-
neen puolustamiseksi. Ensinnäkin sietää rahakysymys
tulla etualalle. Paikallaan on eräissä piireissä silloin
tällöin julkituotu ajatus lähettää mahdollisimman moni-
lukuinen urheilijajoukko Lontooseen. Kahden tai kolmen
päivän osalle kasatut kilpailut ovat liikaa harvalukuisen
joukon voimille, kuten Niirnbergin olympialaisista saadut
kokemukset osoittivat. Erittäinkin alku- ja välieräissä
ei enää kilpailla leikiten, s. o. voimien säästämistarkoi-
tuksessa loppukilpailuja varten. Niissä on selviydyttävä
ikäänkuin kyseessä olisi loppukilpailu. Muussa tapauk-
sessa joutuu armotta karsituksi pois. Eri maitten urheili-
joitten kykyä on edeltäpäin vaikea arvioida siksi että
heidän tuloksistaan ei puhuta yhtä viljalti Julkisessasanassa" kuin kuulevien.

KULrn toimesta on lähetetty ympäri Suomea valtio-
neuvoston luvalla Olympialaiskeräyslistat varojen kerää-
miseksi. Mutta on oikein, jos sen lisäksi vielä etsitään
uusiakin keinoja.

Jälempänä selostamani ehdotuksen lähtökohdaksi mai-
nitsen, että Ison Britannian kuurojen urheiluseuroissa —viiden luku on 59 CISS:n vuosikirjan mukaan — on
muodostettu Lontoon olympialaismatkaa varten säästö-
kassoja, joihin jäsenet määrättyinä aikoina tallettuvat
sovitun rahamäärän. Epäilemättä on matkailjaiulva Lon-
tooseen olympialaisten aikana sangen suuri, kuten eräs
englantilainen matkatoimisto on kirjelmässään KUL:lle
olettanut.

Kuten tiedetään, pidetään Turussa ensi kesänä KUL:n
yleisurheilumestaruuskilpailut, jotka ovat samalla valinta-
kilpailut Lontoon olympialaisiin. Englantilaisen esimerkin
mukaan Suomen kuurojen urheiluseurat ja mahdollisesti
kuurojen yhdistyksetkin, muodostaisivat Turun matkaa
varten säästökassoja, joihin jäsenet panevat sovitun raha-
summan määrättyinä aikoina. Tämän säästämistavan kautta
toivottaisiin tähänastista suuremman matkailijajoukon
saapuvan Turkuun. Vielä tärkeämpi olisi, että Turun„Valpas" sen kautta saisi hyvän taloudellisen tulon jär-
jestämistään juhlista ja kilpailuista.

Sillä tavoin luulisin saatavan siksi suuri rahatulomäärä,
että sillä kustannettaisiin yhden urheilijan matka Lontoo-
seen. Tässä asiassa pitäisi KUL:n hallituksen edeltäpäin
tehdä sopimus Turun „Valppaan" kanssa. Luultavasti
„Valpas" ottaisi mielellään tämän ehdotuksen huomioonsa,
sitäkin paremmalla syyllä kuin sen jäsenissä on kaksi
varmaa olympialaisehdokasta. Jos matkailijajoukon suu-
ruuden suhteen on epäilemistä, voidaan viitata siihen,
että KUL:IIa on voimakas tuki 450 jäsenessään. Sivu-
mennen sanoen KUL on suurin järjestö CISS:n jäsen-
liittojen joukossa, kun otetaan huomioon eri liittojen jäsen-
luvun suhde maittensa asukaslukuun. Mutta suuremman
joukon vetäminen Turkuun riippuu ennen kaikkea järjes-
telmällisestä, voimakkaasta mainonnasta.

Toinen ehdotukseni on, että KUL toimeenpanisi sulje-
tut arpajaiset siten, että arvontalistat jaettaisiin jäsen-
seurain kesken. Arvqntanumerot nousi ivat siihen mää-
rään, joka edellyttäisi yhden tahi kahden urheilijan matka-
lipun ostamisen. Niitä varten ostettaisiin KUL:n kustan-
nuksella arvokkaita palkintoesineitä.

Suositeltava keino olympialaisrahaston kartuttamiseksi
on myös seurain järjestämät iltamat.

KUL:n 450 jäsenen joukossa löytyykin runsaasti „neroja"
jotka keksisivät „ennen-näkemättömiä" rahankeräämis-
keinoja. Olkoon suomalaisten tunnussana: ..mahdollisim-
man monilukuinen urheiluedusjoukko Lontooseen". Siis
toimeen! Deaf-Jack.

UUSI MAAILMANENNÄTYS JA ENTINEN
MAAILMANENNÄTYS SAAVUTETTU

UUDELLEEN
Kuuromykkäin kansainvälisen urheilukomitean ennätys-

komissio on juuri vahvistanut seuraavat ennätykset:
Suomalainen urheilija Paavo Niinikangas saavutti uuden

5000 metrin ennätyksen ajalla 16 min. 28, 1 sek. viime
heinäkuun 29 p:nä Helsingissä. Edellisen ennätyksen oli
saavuttanut ruotsalainen H. Gardell ajalla 16,32.

Entisen seivähypyn maailmanennätyksen saavutti uudel-
leen ruotsalainen urheilija Patrik Ek tuloksella 3, 20 m
viime elokuun 8 p:nä Gööteporissa. Tämän ennätyksen
ensimäinen saavuttaja on suomalainen V. Kaurela, joka
saavutti sen elokuun 6 p:nä 1933.

Ennätyskomission puolesta:
Antoine Dresse.

Sihteeri-rahastonhoitaja.

URH EILU-UUTISIA

Uudenvuoden valvojaiset järjestää Helsingin k.m.
V.-ja U:seura 31 p. jouluk. klo '/s 20 i.p. k.m. yhdistyksen
huoneustolla Liisank. 27 A. Ohjelma hauska ja monipuo-
linen!JJ Pääsymaksu 5 mk. — Tervetuloa!

Jyväskylän K.m.-Urheilijain vuosikokous pide-
tään tammikuun 13 p:nä klo 16 Kuurojen koululla.

Tervetuloa! Johtokunta.
Vaasan Kuuromykkä-Urheilijat järjestää joulu-

juhlan hyvällä ja hauskalla ohjelmalla lauantaina 5 p:nä
tammikuuta 1935 klo 18 (6) i.p. Palosaaren suomalaisella
kansakoululla. — Tervetuloa!

Lahti. Uuden urheiluseuran perustava kokous pidettiin
kuluneen syyskuun 9 p:nä Lahden Lyseolla klo 12 päivällä.
Saapuvilla olivat 29 jäsentä ja muita asian harrastajia, m.m.
KUL:n sihteeri Rurik Pitkänen, Kyminl. K.m. V. ja U.
seura Tähden edustaja Väinö Sihvola ja hra Lauri Vainola.
Kokous sujui erinomaisesti. Kyminl. K.m. V. ja U. seura
Tähden Lahden osaston puheenjohtaja Kauko Mäkelä lausui
kokouksen avatuksi tervehdyspuheella ja selitti kokouksen
syitä muutamin sanoin, minkä jälkeen valittiin kokouksen
puheenjohtajaksi herra Lauri Vainola ja sihteeriksi herra
K. Mäkelä. Luettiin kokoukselle viime heinäkuun 1 p:nä
pidetyn yleiskokouksen pöytäkirjat, mitkä hyväksyttiin
ilman muistutusta.

Edustaja Väinö Sihvola lausui kokoukselle ilonsa siitä,
että Lahteen perustetaan uusi urheiluseura ja ilmoitti, että
Tähdellä ei ole mitään sanottavia uuden urheiluseuran pe-
rustamista vastaan ja muistutti kokouksella Kotkassa viime
heinäkuun 1 p:nä pidetyssä yleiskokouksessa tehtyjä
päätöksiä noudatettaviksi.

Lyhyen keskustelun jälkeen ehdotettiin kokoukselle seuran
nimeksi: Lahden Kuurot Urheilijat ja ehdotus hyväk-
syttiin äänten enemmistöllä.

Luettiin kokoukselle uuden seuran säännöt, jotka hyväk-
syttiin sellaisenaan.

Uuden seuran puheenjohtajaksi valittiin huutoäänestyk-
sellä Kauko Mäkelä.

Johtokuntaan tulivat valituiksi lippuäänestyksellä Lempi
Rantala, Otto Heiskanen, Lauri Vainola ja Kosti Remmi
ja varalle Vappu Laitinen sekä Paavo Laaksonen.

Tilintarkastajiksi valittiin Anna Laitinen ja Onni Leh-
tonen ja varalle Huvi Lehtonen ja Urho Nurminen.

Kokous päätti, että Lahden Kuurot Urheilijat niminen
seura liittyy K.U. Liittoon jäseneksi.

Johtokunnan keskuudesta varapuheenjohtajaksi valittiin
Lauri Vainola, sihteeriksi Otto Heiskanen, rahastonhoitajaksi
Lempi Rantala ja salkuttomaksi jäseneksi Kosti Remmi ja
sen ulkopuolelta jäsenkirjuriksi Vappu Laitinen.
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(Jatk. s:lta 136.) KIRJE
mattoman kaukaa. Ja virkistät yhteisen kohtalon
kourissa kamppailevia ihmislapsia.

Olin vasta I'2-vuotias kun ensi kerran sain
Kuuromykkäin Lehden käteeni, ja siitä saakka
olen sitä joka vuosi tilannut ja vielä edelleen
uudistan tilauksen sen hinnasta huolimatta.
Olen mielelläni koettanut sitä saata tilatuksi
muillekin, kuuleville ihmisille, mutta surukseni
eivät ihmiset paljoa välitä kuuromykkäin
lehdistä.

Te rakkaat kohtalotoverit, jotka olette hajal-
laan siellä täällä kautta rakkaan isänmaamme,
useinkin ehkä eristetyssä yksinäisyydessä, tah-
toisin minä sanoa tilatkaa Kuuromykkäin
Lehti elämänne rikastuttajaksi. Silloin ette ole
yksin, silloin saapuu luoksenne Kuuromykkäin
Lehti kerran kuussa, kuin kirje ystävältä rakkaine
viesteineen. Se levittää meille tietoja yhteiseltä
työsaralta niin koti-kuin ulkomailta. Se pohtii
asioita, jotka ovat meille läheiset ja antaa
käytännöllisiä viitteitä ja neuvoja, sekä tahtoo
ilmoituksin palvella työnhaussa y.m. Ja samoin
tuo Kuuromykkäin Lehti meille virkistävää ja
rohkaisevaa luettavaa ja seuraa monenlaisia har-
rastuksiamme elämämme taipaleella. Täten on
oma Kuuromykkäin Lehti jokaiselle tarpeellinen.
Me luemme monia päivän tapahtumia eri
sanomalehdistä, mutta ei niistä saada tietoja
ja kuulumisia hiljaisten elämästä ja toiminnasta
eri puolilta maata. Vain omista Suomen Kuu-
romykkäinliiton julkaisuista niitä saadaan.

Siksi uudistakaa tilauksenne!
Lempi Rantala.

Talvinen ilta ->

Kuu taivaalla kulkee,
niin kylmä ja kalpee.
Hohtavi hanki ja kimmeltää,
aava ja valkee.

Laula ei laineet,
jäävaippa ne peittää.
Kuu ylhäinen, kaukaa
hopeavarjonsa heittää.

Kuollutta kaikki, nään,
kulkeissan' yksin
halki talvisen tienoon,
kera varjoni käsityksin.

Kuin kuoleman maita,
kuin unessa kuljen.
Kesän hautausmaa —,
minä silmäni suljen.

Miia.

UUDENVUODEN ONNITTELUT
Ne henkilöt, jotka tahtovat ottaa osaa yhtei-

seen uudenvuoden onnitteluun Åvikin vanhain-
kodin hyväksi lähettäkööt heti tammikuun alussa
kirjeessä 5 lehtemme toimitukselle,
joka toimittaa rahat Åvikiin.

tSietarjaboilrnaa9ta
Kirkkopäivät vietettiin vanhan tavan mukaan pyhäin

miesten päivänä 4—5 p:nä marrask. Tampereella. Lauan-
tai-iltana oli ohjelmallinen iltama Johanneksen kansakou-
lulla. Vieraita olikin saapunut yli 100. Rovasti Nyberg
lausui yleisön tervetulleiksi ja esitelmöi runoilija Aleksis
Kiven elämästä ja luki erään uskonnollisen kertomuksen.

Seuraavana päivänä kello 12 kokoonnuttiin entiseen
tapaan NNKY:n huoneustoon, jossa NNKY:n puheenjohtaja
rouva Länkelä lausui kuurot rovasti Nybergin tulkitessa
tervetulleiksi ja totesi surulla neiti S. Talvian olevan poissa
ensimmäisen kerran tästä juhlasta. Sitten oli kahvitarjoilua.
Tämän jälkeen pitivät muutamat NNKY:n jäsenet uskon-
nollisia puheita, jotka rovasti N. käänsi vittomakielelle.
Klo 3 siirryttiin Vanhaan kirkkoon jossa rovasti Nyberg
piti jumalanpalveluksen ja jakoi Herran ehtoollisen.

Illalla vietettiin Johanneksen kansakoululla »vanhain
naisten päivää» ja tyhjennettiin »Lesken ropo» säästölaatikot.

Maanantaina 6 p:nä marraskuuta oli k.m. yhdistyksen
huoneustossa illanvietto. Tilaisuudessa oli runsaasti kuuroja
ja kuulevia. Monien puheiden jälkeen esitettiin hyvin
tunnettu Aleksis Kiven näytelmä 7 veljestä lukkarilassa

joka onnistui erittäin hyvin. Sitä näytelmäkappaletta on
ohjannut hra Karlstedt ahkerasti harjoitellen. Näytelmä-
kohtaukset olivat hullunkurisia ja saivat yleisön äänekkää-
seen nauruun. Sitten oli arpojen voittojako ja kertyneet
rahat sijoitetaan k.m. yhdistyksen omakotirahastoon.

Joulukuun 31 p:nä pidetään tavan mukaan kuusi-
juhla ja uuden vuoden vastaanottajaiset. Ohjelma on
monipuolinen. Tervetuloa läheltä ja kaukaa! M. K.

Tampereen k.m. yhdistys järjesti iltaman runoilija
Aleksis Kiven 100-vuotispäiväksi 13 p:nä lokakuuta. Tilai-
suuteen oli saapunut runsaasti kuuroja. Yleisön tervetulleiksi
lausui yhdistyksen varapuheenjohtaja herra M. Katainen
jonka jälkeen rouva S. Koskela esitti viittomalla laulua..
Yhdistyksen puheenjohtaja neiti S. Talvia kertoi laajasti

7 veljestä lukkarin koulussa Tampereella.
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Kööpenhaminassa pidetyistä Pohjoismaiden k.m. kongres-
sista. Herra Ragnar Karlstedt (kuuleva) piti esitelmän
Aleksis Kiven elämästä ja työstä. Väliajan jälkeen esi-
tettiin Kiven 1-näytöksinen näytelmäkappale (Kihlaus).
Lopuksi leikittiin hieman jonka jälkeen hajannuttiin kukin
kotiin.

Vaasan kuuromykkäinyhdistys täytti lokakuun 24 p:nä
25 vuotta. Tätä ennen, jo v. 1897, oli olemassa k.m.
yhdistys Vaasassa. Sen perusti kuuromykkä kuvanveistäjä
Albert Tallroth. Mutta kun Tallroth kuoli v. 1899, kuoli
myös mainittu yhdistys vähitellen sopivan johdon puut-
teessa v. 1903. Tästä lähtien alkoi kuuromykkäin elämässä
yksitoikkoinen taival. Parempi aika koitti Vaasan kuuro-
mykkäin elämässä, kun kuuromykät saivat v. 1908 oman
matkapapin Tähän virkaan nimitettiin pastori J. Vesenterä
väliaikaisek-i. Tätä tointa hän hoiti 10 kuukauden ajan.
Sitten sai pastori K. A. Nyman vakinaisen viran. Tätä
tointa hän hoiti lähes 19 vuotta. Kun past. K. A. Nyman
muutti kotipaikkaansa Vaasaan, liittyi hän heti rovasti O.
Ahlströmin v. 1907 perustaman Vaasan piirin kuuromyk-
käin auttajayhdistyksen jäseneksi.

Kun mainitussa yhdistyksessä herätettiin kysymys millä
tavalla olisi autettava kuuromykkiä, ehdotti joku, että olisi
herätettävä kuvanveistäjä Alb. Tallrothin perustama yhdis-
tys jälleen toimintaan.

Lokakuun 24 p:nä v. 1909 Suomen kuuromykkäin liiton
asiamies herra J. Sundberg saapui Vaasaan ja hän kutsui
Vaasassa asuvat ja lähiseudun kuuromykät kokoon
Raitasen taloon. Kutsua olikin noudattanut 25 k.m. ja
suuri joukko kuulevia asianharrastajia. Asiamies teki selkoa
yhdistyksen hyödystä ja sen tarpeellisuudesta. Väliajan
jälkeen ruvettiin valitsemaan johtohenkilöjä. Valituksi tuli
past. K. A. Nyman puheenjohtajaksi. Tätä tointa hän hoiti
lähes 18 vuotta. Kirkkoherran rouva Emelia Sandström tuli
varapuheenjohtajaksi. Muut johtokunnan jäsenet olivat neidit
Elli Levon ja Thea Sandström, hrat A. Grey, D. Forström
ja N. Söyring. Vuosien kuluessa on johtohenkilöt vaihtu-
neet joten kaikkein pitemmän ajan ovat hoitaneet yhdis-
tystämme past. K. Ä. Nyman lähes 18 vuotta puheen-
johtajana ja postinhoitaja neiti Aino Forsberg on ohjannut
ompeluseuran käsitöitä uhrautuvaisuudellaan 23 vuotta ja
on hän myöskin ollut saman ajan yhdistyksemme rahaston-
hoitajana joten mainitut henkilöt ovat yhdistyksemme kii-
tollisuutta ansaitsevia.

Juhla alkoi lauantaina 27 p:nä lokak. ensinnä esitelmäin
pitämisellä Palosaaren suomalaisella kansakoululla. Aluksi
hra O E. Martola piti puheen toivottaen läsnäolijat terve-
tulleiksi. — Tähän juhlaan oli saapunut lähes 130 henkeä
kuuroja ja kuuleviakin, nähtiinpä myös joukossa Vaasan
kaupungin poliisimestari Mikko Tallroth rouvansa kanssa.
Neiti Anna Södergård esitti kertomuksen keksijä Ediso-
nista. Hra J. Sundberg kertoi potaatista ja hra Armas
Viikki kertoi hauskoja pilajuttuja y. m.

Sunnuntaina 28 p:nä klo 10 kokoontuivat osanottajat
Vaasan kaupungin hautausmaan portille, mukana myös
poliisimestari M. Tallroth rouvineen. Sieltä sitten käveltiin
kuuromykkä kuvanveistäjä Albert Tallroth-vainajan hau-
dalle jossa herra C. E. Martola laski seppeleen Vaasan
kuuromykkäin yhdistykseltä ja viittoi kauniisti vainajan
muistolle. Tämän jälkeen toi hra Armas Viikki Turun
kuuromykkäin yhdistyksen seppeleen. Hra Mikko Tallroth
kiitti seppeleen tuojia. Tämän jälkeen mentiin rovasti
O. Ahlströmin haudalle jossa allekirjoittanut laski seppe-
leen Vaasan kuuromykkäin yhdistykseltä kiitokseksi hänen
avustaan kuurojen hyväksi. Kansakoululla klo 1 neiti Elsa
Hackzell piti kauniin puheen kuuromykkäin hoidosta. Hra
J. Sundberg viittoi Aleksis Kivestä ja hra C. E. Martola
kertoi matkastaan Kööpenhaminan k.m. kokoukseen.

Illanvietto oli Suojeluskunnan talolla klo 7 ip. Puhuja-
koroke oli koristettu katajaköynnöksillä ja vastaiselle sei-
nälle oli asetettu Albert Tallrothin ja O. Ahlströmin kipsi-
kuvat katajaköynnöksillä koristettuna. Viimeksi mainittu
oli peitetty. Juhlasalissa tarjottiin voileipiä teen kanssa.
Herra C. E. Martola toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Tämän jälkeen kertoi hän rovasti O. Ahlströmin elämästä
ja hänen töistään muitten hyväksi, jonka jälkeen kuvan
edestä vedettiin verho pois läsnäolijoiden noustessa seisomaan.

Ohjelmassa oli kertomuksia Vaasan kuuromykkäin elä-
mästä v. 1897—1934. Sähkösanomia oli saapunut k.m.
yhdistyksiltä Oulusta, Kuopiosta, Viipurista, Porista ja hra
110 Kangasniemeltä. Kirjeillä onnittelivat seuraavat k.m.
yhdistykset: Riihimäen, Tampereen ja Hämeenlinnan. Läsnä-
ollen toivat onnittelut nti Elsa Hackzell Kokkolan ja hrat
J. Sundberg Helsingin ja Suomen k.m. Liiton, Matti Kangas
Jyväskylän, Armas Viikki Turun, Isidor Fagerlund Hangon,
Antti Härmä Seinäjoen, A. Hellöre Pietarsaaren. Näistä
kaikista onnitteluista Vaasan kuuromykkäin yhdistys sydä-
mellisesti kiittää. Ohjelmassa oli vielä näytöskappale mus-
talaisista y. m. N. Söyring.

Tapaturmainen kuolema. Kuuromykkäinlehden
viime maaliskuun numerossa oli kuva ja kirjoitus UlvilanKle-
molan talossa palvelevasta, reippaasta nuorukaisesta Eemil Jo-
hannes Laineesta, joka palveli isäntäänsä, maanviljelijä Kle-
molaa 22 vuotta. Nyt voimme kertoa hänestä surusanoman.

Sunnuntaina syysk. 16p. jäi kuuromykkä Eemeli Johannes
Laine Ulvilan Suosmerellä valtamaantiellä autonkuljettaja
Kalle Tulosen omistaman ja ohjaaman kuorma-auton alle
ja kuoli miltei heti.

Auto oli tuomassa maitolastiaPoriin ja tapahtuma-aikana
oli sakea sumu. Kun auto lähestyi Suosmerelle menevää
kylätietä, huomasi ohjaaja erään miehen ajavan keskellä
maantietä polkupyörällä. Autoilija antoi varotusmerkkejä
ja yhteen aikaan näyttikin siltä, että pyöräilijä oli annetut
merkit kuullut, koska hän ajoi tien oikeaan reunaan, mutta
sitten hän äkkiä yrittikin mennä tien vasemmalle puolelle
ja joutui tällöin pyörineen suoraan auton alle.

Laine, joka raahautui jonkun matkaa auton mukana, sai
voimakkaan töytäyksen päähänsä ja, hänen molemmista
korvistaan vuosi verta. Todennäköistä on, että pääkallon
pohja on murtunut. Loukkaantunut kuoli silmänräpäyksessä.

Huomatessaan, ettei pyöräilijä ollutkaan kuullut varotus-
merkkejä, ohjasi Tulonen auton niin paljon tien vasempaan
reunaan, että vaunu raskaine kuormineen ja miehineen
päivineen meni ojaan. Autossa olleet miehet eivät kuiten-
kaan loukkaantuneet eikä autokaan sanottavasti vikaan-
tunut, mutta maitoa juoksi sensijaan muutamia kymmeniä
litroja kannuista ojaan.

Poliisiviranomaiset toimittivat kohta sunnuntaina tapah-
tumapaikalla tarkkoja mittauksia ja tulivat siihen tulokseen,
että yliajo on pidettävä tapaturmana, johon oli suurelta
osalta syynä Laineen kuurous ja osaksi myös sakea sumu.

Avioliittoon vihittiin Mikkelissä kuuromykkäinkoulussa
lokakuun 21 p:nä kuuromykät työntekijät Jalmari Penttinen
ja Ida Pekkola Jaalasta. Vihkimisen toimitti pastori Otto
Myyryläinen Viipurista.

Heimojuhla Mikkelin k.m. koulussa. Heimo-
juhlaa vietettiin Mikkelin kuuromykkäinkoulussa lauantaina
lokakuun 20 p:nä. Tilaisuutta varten oli koulun juhlasalissa
kateederin edessä pöydällä kuvia heimokansasta, eestiläi-
sistä ja Suomen, Eestin ja Unkarin liput pienoiskoossa
sinivalkoisten nauhojen ja kukkien koristamina. Juhlan
ohjelma aloitettiin Isänmaan virrellä 399, josta laulettiin
toinen säkeistö. Rukouksen jälkeen puhui joht. J. K. Palomaa
suomalaisten ja suomensukuisten kansojen asumapaikoista
ja opettaja K. Kärkkäinen piti esitelmän eestiläisistä. Lo-
puksi jaettiin sekä oppilaille että opettajille Suomalaisuuden
Liiton toimittamia heimopäivämerkkejä.

Raittiusjuhla kuuromykkäinkoulussa. Raittius-
viikon johdosta pidettiin Mikkelin kuuromykkäinkoulussa
torstaina marraskuun 1 päivänä oppilaille raittiusjuhla,
jonka ohjelma aloitettiin virrellä 411, josta laulettiin en-
simmäinen ja kolmas säkeistö. Koulun johtajan pidettyä
rukouksen piti opettaja J. Voutilainen puheen raittiuden
tärkeydestä ja oppilas Aune Snickeri esitti kertomuksen
»Kolme rottaa» ja oppilas T. Mehtonen »Paras juoma».
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Pienen tauon jälkeen piti opettajatar Ester Vesterinen esi-
telmän juoppouden vahingollisuudesta sekä juomarin ja
raittiin miehen kodista. Ohjelman loppusanat esitti opettaja
K. Kärkkäinen toivoen,etteivät oppilaat aikuisiksi tultuaan
milloinkaan sortuisi väkijuomiin. Tämä oppilaiden mieliin-
painuva raittiustilaisuus päättyi rukoukseen.

Pikkujoulujuhla Mikkelin kuuromykkäinkou-
lussa. Pikkujoulujuhlaa vietettiin Mikkelin kuuromykkäin-
koulussa adventtisunnuntain aattona. Koulun salia kaunis-
tivat pienet joulukuuset palavine kynttilöineen. Illan moni-
puolinen ohjelma aloitettiin virrellä 1, josta opettajat lau-
loivat 7 ja 8 säkeistön. Sen jälkeen puhuttiin pikkujoulun
merkityksestä ja näytettiin kuvaelma »Suojelusenkeli kah-
den pienen kuuromykän vartijana». Eräs keskiluokan
oppilas esitti sitten kertomuksen »Joululyhde». Tauon
loputtua, jona aikana tarjottiin laitoksen puolesta kahvit
vehnäleipineen, esitti neljä pientä oppilasta sievän tonttu-
leikin ja pieni tyttöoppilas lausui runon »Joulupukki».
Sitä seurasi kuvaelma »Joulu-ukko puuroa jakamassa ton-
tuille». Yhteisen leikin loputtua saivat lapset nähdä veny-
vän joulu-ukon, joka heitä ihmetytti ja kummastutti. Kun
tontut olivat jakaneet oppilaille pieniä lahjoja, päättyi
tämä hauska ja onnistunut pikkujouluilta loppurukoukseen.

Lokak. 17 päivänä
täytti nti Ingrid Lönn-
berg 60 vuotta Åvikin
kuuromykkäin kodissa
Hyvinkäällä. Se o
juhlapäivä koko kodi
Arkiset työt oli päiv
kunniaksi pantu syrjä
ja avara työhuone o
kesän viimeisten ku
kien koristamana p
keutunut juhlapukuu
Höyryävä kahvi odo
kun Ingrid-neiti, oltua
jonkun viikon matka
omaistensa luona, pai
»kotiin»,kuten

sanoi, juhlapäiväänsä viettämään. Kun vielä joitakin ys
vällisiä naapureita saapui onnittelemaan, oli kodin asukka
den kera juhlavieraita koko joukko. Muisteltiin kuluneid
vuosien uutterata työskentelyä ja toivotettiin parhain
onnea tuleville päiville ja oltiin iloisia että kodin asukka
jälleen olivat täyslukuisina koossa.

Neiti Ingrid Lönnberg on asunut 11 vuotta Åvikin 1
dissa. Vuosien vieriessä on hän yhä enemmän kiintyny
siihen, nim. kotiin ja sen asukkaisiin. Siitä on ilahuttava
todisteena lausumansa toivomus päästä »kotiin» syntym
päiväänsä viettämään. On eräs seikka, joka sitoo hän
erikoisella rakkaudella tähän kotiin. Se on tehtävä, jo
hänelle on uskottu ja jota hän hoitaa sydämen rakkaudella
ja uskollisuudella. — Kuten ehkä on tunnettua on Åvikin
kodissa m.m. neljä sokeata kuuromykkää.

Näiden osaa koettaa Ingrid Lönnberg erikoisesti keventää.
Hän harrastaa itse hyvän kirjallisuuden lukemista ja seuraa
valppaasti ajan tapahtumia sanomalehdissä Siksipä hän
kykenee toisille jakamaan paljon hyvää ja mielenkiintoista.
Iltaisin kun kodin asukkaat käsitöinen kokoontuvat suureen
työsaliin, näkee Ingrid Lönnbergin jonkun sokean kanssa
vetäytyvän syrjään rauhalliseen nurkkaukseen. Siellä keskus-
tellaan päivän tapahtumista tai kerrotaan jotain hyvää ja
mieltä kohottavaa. Suuriarvoinen on myös se työ, jonka
hän sunnuntai toisensa jälkeen suorittaa pitäessään hartaus-
hetken kodin kuuromykille. Vuosi vuodelta on hän jat-
kanut sitä uskollisesti. Toivon mukaan sellainen kestävällä

»rakkaudessa tehty työ, vaikk' pienikin
kerran kyllä kantaa he'elmän kallihin».

Ingrid Lönnbergin ystävät toivovat hänelle edelleen voimia

siunausrikkaassa tehtävässään, iloa ja tyydytystä palve-
luksen tiellä.

50 vuotta täytti 23 p.
marrask. rva Saara Helien
o. s. Kasurinen Tampe-
reella. Hän on syntynyt
Maaningalla ja käynyt
Kuopion k.m. koulua nti
AinaHellströmin oppilaana
sekä Pieksämäen Nikkari-
lan k.m. talouskoulun. Hän
on ollut monissa kaupun-
geissa herrasväen palve-
luksessa ja lopuksi Tam-
pereella leipurina. Naimi-
sissa kenkätehtaan työläi-
senKaarlo Helléninkanssa.
3 lapsesta on elossa 2 ty-
tärtä. Heillä on oma talo
T:reen Nekalassa. Hän on
tunnettu säästäväiseksi ja
tarmokkaaksi ihmiseksi. — Merkkipäivän johdosta rouva
Helien sai ystäviltään lahjoja ja kukkia.

■uollut. Lokakuun
i:nä nukkui Helsin-

gissä kuoleman uneen
toverimme Valter Sta-
dius 65 vuoden van-
hana. Vainaja oli val-
tioneuvos Stadiuksenja
hänen puolisonsa, rva
Julia Stadiuksen poika.
Hän oli sivistyneen,
oppineen kodin lapsi.
Jouluaattona lapsen ol-
lessa vasta V 2 vuoden
vanha huomasivat hä-
nen vanhempansa että
heidän lapsensa olikin
kuuro, joka ei oppisi
milloinkaan puhumaan-
kaan, vaan jäisi kuuro-
mykäksi. Tietysti oli tämä huomio katkera suru ja petty-
mys vanhemmille. Valter toimitettiin kuuromykkäinkouluun
ja sai opiskella sekä Porvoossa että myös kodissaan. Kou-
lusta päästyään aikoi hän antautua useampiin eri ammattei-
hin. Varsinkin valokuvaaminen miellytti häntä. Mutta ei
hän lopullisesti ruvennut ammattivalokuvaajaksi, vaan rupesi
opiskelemaan kirjansitomista ja kirjapainotyötä. Hän oli
hyvin taipuvainen kaikenlaiseen sormilla askarteluun jaharrasti sellaista tointa elämän§ä loppuun asti.

Valter Stadius oli mukana jo silloinkun Helsingin kuuro-
mykkäinyhdistys perustettiin. Tähän yhdistykseen kuului
hän sen alusta kuolemaansa saakka. Ei hän jäänyt pois

»kokouksista suuremmista eikä pienemmistä,
an oli hiljainen, nöyrä ja rauhallinen. Hän tahtoi hank-
sivistystä toisille kuuromykille. Hänen vanha äitinsä

avusti, kehoitti ja antoi kannatusta poikansa pyrkimyksille.
Nuorempana piti hän paljon puheita kuuromykkäin koko-
uksissa. Ja keskustelemaan oli hän valmis. Varsinkin
puhui hän heille raittiudesta ja perusti raittius-osaston
Helsingin kuuromykkäin yhdistykseen. Vanhempana tuli
hän kivuloiseksi, eikä maalla asuvana aina päässyt koko-
uksiin. Mutta hengessä oli hän kuitenkin mukana. Nyt
on hän päässyt rauhaan maailman kärsimyksistä. Kärsi-
myksiä oli kyllä hänenkin elämässään ollut mutta nyt ovat
ne lopussa.

Vainajan ruumiin siunasi lepoon Helsingissä Krematorion-
kappelissa omais- ja ystäväjoukon läsnäollessa rovasti
H. Nyberg. Vainajan arkulle laskettiin paljon kukkaseppe-
leitä. Niitä laskivat sukulaiset ja Kuuromykkäinliitto, Hel-
singin Kuuromykkäinyhdistys, Yhdistyksen raittiuosasto
sekä monet yksityiset, kuurot ystävät.

Valokuvia Viipurin K.m.ym esitelmäpäiviltä saa tilata allekirjoittaneelta. Hinta 3: 50 + postim. 50 p.
R. Pitkänen, Helsinki, Liisank. 27.
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KUUROMYKKÄIN LEHTI
Suomen Kuuromykkäinliiton äänenkannattaja

tarjotaan tilattavaksi vuodeksi 1935.
Vuodesta 1896 on lehtemme säännöllisesti ilmestynyt, tuoden lukijoilleen kuulu-

misia hiljaisten riennoista ja harrastuksista sekä kotimaassa, että maamme rajojen
ulkopuolellakin. Siihen otetaan runsaasti kuvia, hyödyllisiä ja huvittavia kirjoituksia,
suomennoksia ulkomaisista kuuromykkäinlehdistä y. m. Urheiluun tullaan edelleen
kiinnittämään huomiota, ehkä entistä enemmänkin, sillä onhan tuleva vuosi urhei-
lullinen merkivuosi ei ainoastaan meille, vaan koko Euroopankin kuuroille. — Kun
vuonna 1935 liittomme täyttää kolmekymmentä vuotta, lienee senkin vuoksi kaikille
kiintoisaa lehtemme välityksellä tänä juhlavuotenaLiiton toimintaan tarkemmin tutustua.

Kuurojenkoulun oppilaat saavat lehden opettajiensa välityksellä tilaten 5 mar-
kalla koko vuodeksi.

Tilatkaa lehti ajoissa, ettei sen lähettämisessä tulisi keskeytystä. Tilauksia vas-
taanottavat, paitsi postitoimistot ja lukuisat asiamiehet ympäri maata, myöskin lehden
konttori, os.: Helsinki, Johanneksentie 4.

Lehti maksaa 20 markkaa koko vuodelta, ja ilmestyy se kerran kuukaudessa,
kuun alkupuolella.

KUUROMYKKÄIN LEHDEN TOIMITUS
Huugo Nyberg Rurik Pitkänen

KUUROJEN TIETOKÄIENTERI
ilmestyy tammikuussa vuodeksi 1935. Se sisältää almanakan muistiinpanolehtineen, postitaksan,
tietoja kuuromykkäin opetuksen, yhdistys- ja urheilutoiminnan aloilta, tarpeellisia osoitteita,
merkkipäiviä y. m., y. m.

Noin 80-sivuinen, mukavaa taskukokoa oleva kuurojen erikoiskalenteri maksaa ainoas-
taan 7:50 kpl.

Tarmokkaita ja luotettavia asiamiehiä otetaan jokaisen k.m. yhdistyksen ja urheiluseuran
piirissä keräämään tilauksia. Palkkiot ovat 3—lo kpl, tilauksista 10°/o ja suuremmista mää-
ristä 15°/o.

Tilaukset tehtävä osoitteella: Rurik Pitkänen

KUUROJEN TIETOKALENTERI, Helsinki, Liisankatu 27, E 10.

Viipurin Kuuromykkäin Yhdistyksen vuosikokous
pidetään helmikuun 3 p:nä 1935 klo 4 i.p. Keskuskansa-
koululla.

Riihimäen kuuromykkäin yhdistys järjestää
kuusijuhlan ja illanvieton lauantaina loppiaisaattona 5 p:nä
tammikuuta 1935 klo 6 ip. Pohjoisella kansakoululla. Koe-
tetaan saada hauskaa ja vaihtelevaa ohjelmaa m.m. esitelmä,
näytöskappale y. m. Seuraavana päivänä loppiaspäivänä
jatketaan yhdessä-olohetkeä.

Tervetuloa läheltä ja kaukaa! Johtokunta.
Joulujuhla vaihtelevalla ohjelmalla pidetään tammi-

kuun s:nä päivänä 1935 kello 6 ip. Pietarsaaren kuuro-
mykkäinyhdistyksen huoneustossa.

Seuraavana päivänä, loppiaisena, tammikuun 6:nä päivänä
1935, pitää Pietarsaaren kuuromykkäin urheiluseura vuosi-
kokouksensa samassa paikassa kello 2 i.p. Tässä tilaisuu-
dessa on jäsenten näytettävä jäsenkirjansa.

Maaseudun yksinäisyydessä asuvat kuuromykät ottanevat
tämän tilaisuuden huomioonsa saapumalla hakemaan vaih-
telua ja virkistystä yhdistyksen joulujuhlassa. - Tervetuloa!

Lahden Kuurojen Yhdistys järjestää tavanmukai-
sen joulujuhlan 30 päivänä joulukuuta 1934 kello 18.30
(V 2 7 ip.) Lahden Lyseolla.

Kaikki sydämellisesti tervetulleet! Johtokunta.
Vaasan Kuuromykkäinyhdistys viettää joulu-

juhlaa arvokkaalla, vaihtelevalla ohjelmalla sunnuntaina
6 päivänä tammikuuta 1935 kello 17 (5) i.p. Palosaaren
suomal. kansakoululla. Kaikki sydämellisesti tervetulleet!

Seinäjoen Kuuromykkäinyhdistys järjestää haus-
kan näytelmällisen kuusijuhlan Seinäjoen Vh t e i s talos sa
Uudenvuoden päivänä 1 p. tammik. 1935, alkaen klo 11 ap.

Tervetuloa läheltä ja kaukaa! JOHTOKUNTA.

Kaikesta ystävällisyydestä 50-vuotispäivä-
näni sydämellinen kiitos.

Ystävällisesti tervehtien
VIGGO CHR. HANSEN.

Helsinki 1934. Oy Surdus Ab


