maila menettelyllä ei ole voitu
estää köyhälistön voittokulkua.
Aina vaan kulkee se voittoansa
kohden! Mitä enemmän sitä vai
notaan, sitä innokkaimmin se
taistelee. Jos yhdet kaatuvat, as
tuvat toiset heti tilalle. Vankilat,
maanpakolaisuudet, hirsipuut yn
nä muut teurastukset selventävät
vaan köyhälistölle anastajaluokan raakamaisuuden ja nykyisen
yhteiskunnallisen huutavan vää
ryyden. Sitä innokkaimmin ja
yhä suuremmilla joukoilla alka
vat he taistella sitä vastaan. Köy
hälistö on lähtenyt valloitusretkelleen, Sen järkähtämättömänä
tahtona on koko mailman voitta
minen.
Vappu, kansainvälisen luokkatietoisen köyhälistön yhteinen
juhlapäivä, ei ole ainoastaan ke
sän alkamisen juhla, vaan se on
_ samalla koko mailman köyhälis
tön
suuri
mielenosotuspäivä,
Kaikkein maiden työläiset, monet
miljoonat työnorjat kokoontuvat
Vappuna manöveereihin, tarkas
tamaan
köyhälistön armeijan
suuruutta ja sotakelpoisuutta. Sa
malla myös näyttämään sortajama ilmalle kuinka suureksi on kas

vanut se joukko, joka -vaatii it
selleen oikeutta.
Näillä monilla miljoonilla on
sama tahto, sama päämäärä: —
hävittää mailmasta riisto ja kur
juus, luoda tilalle onnellinen ja
hyv invoipa inen yhteiskunta.
Milloin ennen mailman histo
ria tuntee näin suuremmoista yh
teishengen ilmausta? Kaikki en
tisajan historialliset tapahtumat
ovat mitättömän pieniä ja vähä
pätöisiä tämän suuren jättiläisliikkeen rinnalla. Ne ovat vai
kuttaneet vain muutamiin valti
oihin tai kansallisuuksiin, mutta
tämä järkyttää koko mailmaa!
Eläköön kesän ensimmäinen
päivä! Eläköön kansainvälisen
köyhälistön Vappu! Kaikukoon
edelleenkin huudot: “alas sorto
ja kahleet! Ylös oikeus ja vapa
us. Kasvakoon köyhälistön yh
teen liittyminen ja luokkataiste
lu siksi kunnes luokkavallan palk
kaorjuuden ja riistämisen ies on
täysin muserrettu! Jouduttakaam
me mailmanrauhaa! Taistelkaam
me sen hyväksi, etä nykyiset vap
pujuhlat 'm uuttuisivat ihm iskeväimen suuriksi sunnuntaiksi!
J. L. Kyyrö.

0 0 H E)

N. R. af Ursin
Käännyttyämme Suomen vanhimman sekä tunnetuimman sosialis
tisen kirjailijan ja tiedemiehen N, R. af Ursinin puoleen, pyytäen hä
nen arvokkaasta sekä tuotteliaasta kynästään myös Säkeniin kirjoi
tuksia, on meillä nyt kunnia sekä lupa merkitä hänet Säkenien vaki
naiseksi avustajaksi. Tämän avustuksen arvokkuuden lukiomme saa
—
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vat huomata hänen tässä numerossamme julaisiusta tieteellisestä
kirjoituksesta “Malthusianismi”.
Samalla pyysimme luvan julaista hänen kuvansa ja elämäker
tansa, siihenkin on meille suotu tilaisuus. Hänen ansiokas elämän
työnsä Suomen työväen ja koko kansainvälisen köyhälistöliikkeen
hyväksi selviää suuren ranskalaisen Les Hommes et Les Oeuvres
lehden julkaisemasta elämäkerrasta. Siinä sanotaan seuraavaa:
Svnt. 18. 4. 1854 Kuopiossa.
Vanhemmat Lehtori af Ursin ja
Mana Charlotta Lybcek. Yliop
pilas v. 1871. Fil. mnist. 1877
(toinen kunniasija). Yliopiston
varoilla tutki etupäässä ktaas. fi
lologiaa ja arkeologiaa v. 1879
— 1881 Saksan yliopistossa. O
pottajana “ poliittisissa tietöis
s ä ” Suomen kadettikoulussa v.
1881—82. Fitos. tohtori 1883 (kor
kein arvolause sekä latinan että
kreikan kirjallisuudessa). Ylio
piston varoilla taas ulkomailla
v. 1SS3—-Ö4. Lat. ja kreikan
kielten lehtorina 1884—85, sitte
samassa toimessa 1885—88 Vii
purin suom. lyseossa ja Turun
ruots. lyseossa 1888-—9(5 ja siitä
asti Turun suom. klass. lyaecssa.
Otti osaa arkeologisiin luentckursseihin Roomassa. Pompejissa
ja Neaappelissa v. 1903. Teki v. 190fi pitemmän peilagoogison tutkimus
matkan etenkin Saksaan, Ranskaan, Sveitsiin ja Englantiin 3000 m, sun
ruisella kasvatusopillisella matkarahalla.
Kirjoittanut seuraavat teokset:
Om Sellenernes teater oeh drama (ei julaistu, vaan palkittu). Historik om det finska universitetet under dess tre första verksamhetsfir
med en inledning om Finlands undersvisningsväsende intill denna tidpunkt
(51 s. 8 0 ). Den liomeriska frägau (historisk-kritisk undersokning (60 s.
8 °). De eastris Hygini (XXVI 62 s. 8°). Pe Tuisitania provineia ruma
na (150 s. 4°). De limitatione roinana (14 s. 8°). Om uttalet af latinet
(foneettinen katsaus, 18 s. 8°). Rahan kehityksestä ja merkityksestä
kansantaloudelliselta ja historialliselta kannalta lii s, 4". Työväen am
matillisesta ja poliittisesta liikkeestä Euroopan suurissa sivistysmaissa.
16 s. 8°). Työväenkysymyksiä I—V siv. 72, 70, 76, 109, 8°. Työvä
enkysymys Suomessa. 80 s. 8° (myös ruotsiksi ja lisättynä saksaksi).
Koitar I 85e. 8°; II 94 s. 8°. Muistoja matkoiltani Pohjoiseen ja Etelään
—
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I siv. 8°; II siv. 81 8°. Pohja, puheita ja kirjoituksia. 169 siv. 8°. Sak
san sosiaalidemokratia, sen vaiheet, oppi ja rakenne. 216 siv, 8°. Kansanslvistysharrastuksia ulkomailla. 104 siv. 8°.
Kääntänyt seuraavat teokset: Anseele, Uhrautunut kansan hyväksi
(ranskan k.) 320 s. 8°. Tulevaisuutta kohti. 2 päin. 218 s. 8°. Marx ja
liugels, Kommunistinen Manifesti. 32 s. 8° (kolme painosta saman kuun
kuluessa 11,000 kapp.)
Antanut kirjoituksia seur. julkaisuihin:
Kyläkirjaston kuvalehti
(“ Kansanhuvit muinaisuudessa’’) Tamp. nuorison kevätjulkaisu. Nuor
ten Airut (“ kansanvälinen työväenliike ja isänmaallisuus” ). Nuorukai
nen I. Kevättuulabdus I, II, III. Kansallisalbumi. Sarastaessa. Julfaeklan (Ruotsissa). Kevät. Vär. Pohjolan joulu. Kaikuja Karjalasta.
Työväen kalenteri (vanha) (uusi). Uuden ajan “ kynnyksellä” . Työvä
en kevätlehti. Pohjan aamu. Raatajain Joulu. Työv. joululehti. Sorre
tun Joulu. Amerikan työv. kai. I. Sytyke “ Vappu” . Kirjall. kuukauslehti (“ Aiskylon nuoruudesta” ym.). Valvoja. Vapaat aatteet (Minna
Canthin julkaisema). Humanitas ( “ työv. asuntokysymys” ). Nykyaika
(“ Maan puolustuksesta” ). Sos. aikakauslehti ( ' ‘kaupunkien laajenta
minen” ; “ Sosial,
päätoimisto” ; “ Elinkeinolaki” ).
Folktribunen
(“ Konsten för alla” ym.). Yht. kunt. tai. aik. Suomen kasvatus yhdist. aikakauskirja (hyvin suuri joukko kirj. mm. “ Olympian kaivoksis
ta ” , “ Herbartin opista” , “ Fröbelista” ym.). Saksalaisiin: Sosiale
P: axis. L ' humanitc nouvelle. Sos. Monatshefte. Revue sosialiste.
Correspondonsblatt der General kommission der Gewcrkschaftcn. Doku
ni e nta des FoTtscbritts ja Documents du Progres. Arcbiv. fur die Geseliichte des Sosialismus. Aura 1888—93 (Piikivi salanimenä). Päivälehf (useampia vuosik.) U. Suometar. Viip. Sanomat (tilasto- ja taloustie
teitten aloista; myös teaatterinarvost.). Kansanlehti. Länsiä. Työmies
(sosialisti, jonk. aikaa sen päätoim.). Työmies (sen ensimäisiä toim.).
Arbeidenen 1898 (Norjat.). Arbetet (ruotsal.). Auta itseäsi (kooperatiiv.).
Työläisnainen. Nuori voima (koululaisten julk.).
Tehokasta
apua. Protopopofin Finlandialle (venäl.) ja Kollontayn Työv. kys. Suo
mesta (venäl.).
Suorittanut: Puheita ja csit. ympäri Suomea (useat juluistu), viitiicisot Puke Tampereella 17. 2. ’07 ja Turussa 24. 2. ’0T sekä Turun Vap
pujuhlassa 1908. Alustuksia työv. kok. varten (elinkeinolaki. työvälitys,
työv. kok. pöytäk:Bsa).
Yleisen äänioikeuden ja vars. oman työv. puolueen ensimäinon he
rättäjä Suomessa. Työv. puolueen ensiin. esimies. Viip. työv. yhd. perus
tajia. Turun työv. yhd. puheenjoh. v:sta 1891—-1900. Helsingin, Viipurin,
Turun ja Savonlinnan työv. ybd. kunnianjäsen. Kaup. valtuusm. Turussa
useita vuosia. Turun lastentarhojen, työväenopiston, työv. asiain lauta
kunnan ja keuhkotautiparantolan ensim. eloon herättäjä. Turun pedag.
yhd. uudestaan eloon herätt. ja sen varapuheenj. pari vuotta. Turun yhd:sten “ sairaitten työläisten kesälepo” ja “ taide kouluissa” jäsen (jälki
mäisen aatteen ensiinm. herättäjä Suomessa 1. Pedag. yhd. aikak.) Turun
työv. opiston jokt. vavap. Ottanut osaa aäätvvaltio päiviin ja yksikama—
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riscen eduskuntaan 1907 ja 1908 (viimemainituissa cnsinim. varapuheen.)
Työväenasiain valiokunnan ensimmäinen puheenjohtaja. Viipurin kaDsallisseuran ja Turun Suom. seuran puheenjoht. us. vuos. Taistellut virkaval
taa vastaan Haminassa ja Viipurissa molemp, kert. sen johd. kadottanut
virkansa. Ollut proskriberaattu maanpakolaisuuteen v. 1903, mutta tuntematt. syistä ei ajettu maasta. Tehnyt useampia ulkomaamatk. melkein
kaikkiin Euroopan maihin ja Aasiaankin, viimeisen 6 y> kuuk. yllä mai
nituilla pedag, matkarahoilla. Valittu L ’Institut international pour la
Diffuain des Experienees soeiales Kunniaiautakuntaan ja sen aikakauskir
jojen Documcnts du Progrcs ja Dokumcnts des Fortschritts aputoimittaja
v:sta 1910. Wieniläisen prof. C. Örunbergin julkaiseman Arcliiv fiir die
Geschichte des Soeialismus und der Arbeiterbcwagung nimisen aikakaus
lehden aputoimittaja v:sta 1910. Saanut v. .1911 kultamitalin ranskalai
selta seuralta Societd acad^mique d ’Histoirc Internationale ja nimitetty
sen kunniajäseneksi.
IE El (3 B

Malthusianismi
Jo kahdeksannentoista vuosisa
dan loppupuolella herätti väestön
luvun suhde käydettävissä oleviin
ravintoaineisiin ajatelevien ih
misten huomiota. “Kansan talou
den isä”, A. Smith, väitti (I kirj.
8 luvussa), että jokainen eläin
laji sikiytyy ravintoaineillensa
suhteen ja samoin ihmisetkin, ja
ravintoaineiden puute hävittää
suuren osan syntyneistä sikiöistä.
Condorect, Ranskan vallankumo
uksen kuuluisa filosofi, esittää jo
sen mietteen, että joskus tulevai
suudessa ehkä ravintoaineet ei
vät enää riitäkään yhä kasvavan
ihmispaljouden kannattamiseksi.
Ja suuri Benj. Franklin oli sitä
mieltä, että, jos esim. koko maa
pallo olisi vapaa muista kasveis
ta, voisi yksi ainoa kasvilaji vähi
tellen anastaa sen koko alan ja
samoin leviäisi samallaisella e
—

dellytyksellä yksi ainoa kansa
yli koko maapallon. Mutta puu
te, ravintoaineiden puute, joka ei
kaikille siemenille ja luonnon
tuotteille riitä, estää tämän. Ja
puute toimittaa saman tehtävän
ihmistenkin keskuudessa, ellei
“järki’’ siittämisessä ja synnyttä
misessä pääse vaikuttamaan; se
yksin voi estää ihmtsluvun kasva
misen yli ravintoaineiden, joka
muuten on “luonnonlaki”.
Tämä Franklinin oppi sai in
nokkaan apostolin eräästä englan
tilaisesta papista T. R. Malthus’esta.*) Hänen pää teoksensa
*) Darviu tunnustaa itse, että
hän sai aiheen “ the survival of the
fittest'' oppiinsa Malthusen kir
jasta. joka siis — tahi oikeastaan
Frankiin — on synnyttänyt tuon
kuulun “ darvinismin.”
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