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AMERIKA





Yleinen katsaus

Amerika eli „Uusimaailma" on nimenä läntisellä maan kah-
desta puoliskosta, jonka maista muinaisajan korkealle kehittyneillä
Europan sivistyskansoilla — päättäen hämäristä viittauksista hei-
dän kirjoituksissaan — on ehkä ollut jonkulainen aavistus. Niinpä
mainitsee Strabo, että on ehkä olemassa yksi tai kaksi maail-
mansaarta; ja Plato kirjoittaa että muuan mannermaa — satu-
mainen „Atlantis" — lienee hukkunut Atlantinmeren aaltoihin.
Tästä huolimatta voinemme pitää ratkaistuna, että muinaisaika ei
tuntenut mitään osaa Amerikasta, jonka vasta 1492 löysi onnellisen
erehdyksen kautta suuri genualainen Cristoforo Colombo, satuttuaan
pahki tähän maanosaan sillä matkallaan, jolle hän lähti hakemaan
läntistä tietä Intiaan. Nimensä sai sitä vastoin uusi mannermaa
Amerigo Vespuccin mukaan, ja mainitaan se ensi kerran vuonna
1507. Syynä siihen, että tämä nimi sittemmin niin yleisesti omis-
tettiin oli nähtävästi sen äänellinen kauneus ja se että se niin hyvin
sointui muitten maanosien nimiin: Europa, Aasia, Afrika; ja tällä
tavoin, sanoo Reclus, „ soinnun kauneus saattoi kartuttamaan taas
uudella vääryydellä muutenkin jo vääryyksistä niin rikkaita ihmis-
kunnan vuosikirjoja".

Europan kansoille on Amerika maan läntinen osa, aivan niin
kuin amerikalainen kansalainenkin nimittää seutuja Mississippistä
aina Tyynenmeren rantaan asti. the far West, „

kaukainen Länsi".
Korkeussuhteittensa, rantojensa muodostusten ja järjestymisen vuoksi
muuten sopisi paremminkin, niin kuin Ratzel esittää, tätä uutta
maanosaa sanoa »itäiseksi".

Europasta eroittaa sen kapeimmalta kohtaa pohjoista Atlan-
tia 1,500 kilometriä leveä merenpinta. Se suuri yhtäläisyys, joka
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on Labradorin, Grönlannin, pohjoisen arkipelagin ja Norjan vuori-
lajeilla, oikeuttaa tosin otaksumaan, että, nämät maat ovat olleet
yhdistettyjä näillä leveysasteilla. Meri on sitten katkaissut tämän
yhteyden, ja jätteitä siitä tavataan enään 700 metrin syvyydessä,
missä ne muodostavat aivan kuin vedenalaisen kannaksen Grön-
lannin ja Skotlannin välillä sekä Kap Wrath'in ja Lindesnaes'in
välillä.

Lännessä tosin Tyynimeri eroittaa Amerikan Aasiasta, mutta
suhteet täällä ovat kuitenkin toiset. Yleensä voi sanoa, että maan
suuret vuoriylängöt ovat järjestyneet puolikehään, joka kohoaa jon-
kun matkan päässä suuresta meriuomasta, ja että Afrikan jaAasian
vuoret muodostavat tämän kehän läntisen kaaren, jota vastoin Ame-
rikan vuoret ovat sen itäisenä kehäpuoliskona. Alaskan ja britti-
läisen Columbian vuorijaksot ovat niin muodoin ainoastaan jatkoa
Mandshurian ja Kamtshatkan tuntureille ja tähän kehään levossa
olevia vuoria liittyy toinen kehä toimivia vuoria, tulivuoria, jotka
Amerikassa selvästi ovat itsenäisenä osana samasta „ tulien ympy-
rästä", johon kuuluvat Filippinien, Japanin ja Kurilien kraterit.
Amerikan pisimmälle länteen päin ulottuva osa näkyy kauniilla ja
kirkkaalla ilmalla Aasian koillisimpaan niemeen, Itäniemeen, jonka
kohdalla on näitä maita toisistaan eroittamassa ainoastaan 96 kilo-
metrin levyinen salmi, vaan sen lisäksi Aleuteinsääretkin pistävät
terävän kielekkeensä Aasiaa kohden. Talvisin nämät maanosat ovat
yhdistetyt niillä jääjoukoilla, joita Tyynenmeren ja Pohjoisjäämeren
eri virrat, vastavirrat ja merenkuohut ahtavat tänne, ja jotka sulke-
vat kapean salmen, missä ne jäätyvät kokoon, kohoavat päällekkäin
tai puristuvat korkeiksi röykkiöiksi. Tapahtuu niinkin, että sydän-
kesälläkin höyrylaivat ainoastaan suurella työllä ja vaivalla voivat
murtaa tiensä ajojään läpi. Beringinsalmi ylimalkaan on niin
matala — syvimmillä paikoin ainoastaan 58 metriä — että valaan-
pyyntilaivat voivat siinä ankkuroida missä hyvänsä, jopa kaukana
rannoiltakin, matalikoilla, joilla on vettä ainoastaan 40 metriä. Ja
Gvozdeva- eli Diomedessaaret kohoavat keskellä salmea ja ovat
lepopaikkoina ihmisille ja eläimille, jotka kulkevat toisesta mante-
reesta toiseen, Aasian „Itäniemestä" Amerikan „Länsiniemeen", Kap
Prince of Wales 'iin. Voisi siis, niin kuin jo Adalbert von Chamisso
huomautti, helposti laittaa maanmittauskolmioita Vanhasta Uuteen-
maailmaan.

Historiallisessakin suhteessa Amerika varsin merkitsevässä
määrässä kuuluu Aasiaan ja on tämänkin vuoksi pidettävä „Itä-
maana". Aasialaisten ei ole tarvinnut löytää Amerikaa tai amerika-
laisten Aasiaa, koska kumpainenkin manner näkyy toisensa rannalle.
Alkuasukkaat kummastakin maanosasta ovat päässeet jopa ilman
kajakitta toistensa luo. Beringinsalmen eteläpuolella aina Orego-
niin saakka aukiaa joukko lahtia ja poukamia aasialaisten alusten
laskemasijoiksi, ja väite, että Uusimaailma „käänsi selkänsä Aasialle",
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ei pidä paikkaansa sen pohjoiseen osaan nähden. Yhä useammat
ihmisrotujentutkiat hyväksyvät sen mielipiteen, että Amerikan poh-
joisin väestö polveutuu Aasian puolelta siirtyneistä, ja molemmin
puolin Beringinsalmea on yhtäläisyys alkuasukkaitten näössä, tavoissa
ja kielessä niin suuri, ettei rotuyhteyttä voi epäillä. Muuten huo-
mataan polynesialaista vaikutusta rakennuksissa, puvuissa ja koris-
tuksissa, jotka ovat ominaisia luoteisen Amerikan saaristoasukkaille
Alaskasta Oregoniin asti, ja Kuro Sivo eli „ Musta virta", joka on
vallitsevana Tyynenmeren pohjoisosassa, on usein kuljettanut japani-

Columbuksen laiva.

laisten laivain pirstaleita Amerikan rannalle. Seitsemännentoista vuosi-
sadan alusta on merkitty enemmän kuin kuusikymmentä sellaista
tapausta, ja joskus on, niin kuin tapahtui 1875, virta tuonut muka-
naan haaksirikkoon joutuneita laivoja ja haaksirikkoisia Aasiasta.
Vihdoin ovat useat historiankirjoittajat ja muinaistutkiat olleet löytä-
vinään jälkiä siitä, että buddhalaisuuden levittäminen ja siis aasia-
lainen sivistys on ollut vaikuttamassa Mexikon ja Keskiamerikan
asukkaihin kristittyjen ajanluvun ensimäisten vuosisatojen aikana.

Vanhastamaailmasta eroaa Uusimaailma monessa pääkoh-
dassa. Vanhamaailma, jossa on kolme maanosaa, on pääasialli-
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sesti yksi ainoa suuri mannermaajoukko. Amerika käsittää kaksi
mannerta, joista toinen on pohjoisella, toinen etäläisellä maapallo-
puoliskolla, vaan jotka eivät suinkaan ole yhtenäinen kokonaisuus.
Niin ikään on näiden molempien maaalueiden suuntakin aivan vas-
takkainen. Vanhanmaailman pisin suunta on idästä länteen, Uuden-
maailman taas pohjoisesta etelään, joten se noin 15,000 km:n alalla
leviää yli maapallonkaikkien muitten vyöhykkeiden, paitsi antarktisen. 1)
Pohjoisessa ja etelässä ulottuu sitä paitse saaria vielä kauvemmaksi:
pohjoisessa sokkelo jääpeitteisiä ja vielä tutkimattomia saaria, joita
pistää aina Grantinmaan pohjoiselle reunalle, noin 830 pohjoista
leveyttä; etelässä taas Tulimaa ja pienemmät saaret sen ympärillä.
Eteläisimmällä näistä on Kap Hoorn 560' eteläistä leveyttä. Ame-
rika siis ulottuu yli 139 leveysasteen tai, jos saaret jätetään luvusta,
yli 126 leveysasteen.

Verraten tähän pituuteensa pohjoisesta etelään on Amerika
leveydeltään idästä länteen mitättömän kapea. Pohjoisamerikassa
on mantereen leveys suurin Winnipegj arven leveysasteella, jolta
kohdalta se on 4,875 km, ja Eteläamerikassa taas lähtien Punta
Pärinästä länsirannalla Kap Sao Roque'en itärannalla, josta se on
5,170 km leveä. Amerikan itäisin ja läntisin paikka eivät siis ole
hyvin kaukana toisistaan. Pohjoisamerikassa nimittäin Kap Prince
of Wales Beringinsalmessa on 1680 läntistä pituutta ja vastapäätä
Kap Race, New Foundlannissa 530 läntistä p., ja Eteläamerikassa
Punta Parina 820 1. p. ja vastapäätä Kap Branco 34

0 50' 1. p.
Amerikan mantereista on pohjoisempi niin paljoa lännempänä

eteläistä, että Guayaquilin meridiani — Bo° 1. p. — eli Eteläame-
rikan läntisin osa leikkaa Pohjoisamerikan itärantaa Floridan, Char-
lestonin, Pittsburgin ja Hudsoninlahden kohdalta.

Sitä enemmän on oikeutettu ajattelemaan Amerikaa kahtena
eri mantereena, kun kapea kannas tai kaareke, jokayhdistää pohjoi-
sen ja eteläisen Amerikan, on geologisesti paljon nuorempi näitä
kumpaakin manteretta. Epäilemättä pohjoinen ja eteläinen Amerika
ovat sen vuoksi olleet kauan erillään, ja Atlantin- ja Tyynivaltameri
sekoittelivat aaltojaan siinä, missä nyt on Panamankannas. Vasta
tertsiärikautena syntyi se side, joka nyt ne liittää toisiinsa ja jota
ei geologisen rakenteensa eikä syntytapansa puolestakaan voi lukea
kumpaankaan mantereeseen. Sen maantieteellisenä rajana Pohjois-
amerikaa vasten on Tehuantepeckannas ja sen raja Eteläamerikaa
vasten on taas Darienkannaksen luona. Kapeimmalta kohdaltaan
tämä yhdyskaareke kutistuu 45 km levyiseksi ja meidän, rohkeitten

!) Amerikan mantereen pohjoisin kohta, Boothia Felix niemellä, on
730 4' p. 1. ja eteläisin, Kap Froward, 530 4' e. 1. Etelässä on Kap Hoorn
55 0 8' ja Diego Ramirez-saari 560 37' e. 1.
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yritysten aikana suunnitellaan innokkaasti tämän kannaksen katkaise-
mista, joka on esteenä kulkuyhteydelle, että näin päästäisiin aikaa
hukkaavasta, vaarallisesta ja sen tähden myöskin kustannuksiltaan
kalliista mutkatiestä aution ja myrskyjen pieksämän Kap Hoornin
ympäri.

Muuten eroittaa eteläisen ja pohjoisen Amerikan jonkulainen
välimeri, jonka pitkä Yucataniemi ja sen jatko Cubansaari jakaa
pohjoiseen osaan, jota nimitetään Mexikon lahdeksi, ja eteläiseen
jota sanotaan Karaibian eli Antilleinmereksi, jonka rajana valta-
meren puolella on Antiikin saariraita.

Sen sijaan kuin Vanhamaailma on hyvin monimuotoinen,
näkyvät Amerikan molemmat mantereet muodostuneen saman suun-
nitelman mukaan: kaksi kolmiota, jotka levenevät pohjoiseen päin

Kap Hoorn.

ja kapenevat etelään, niin että kumpainenkin mantere päättyy
huippuun, pohjoinen Mexikoon, eteläinen Patagoniaan. Eteläamerika
muistuttaa suorakulmaista kolmiota, jonkakärki on Pernambuccossa.
Pohjoisamerika on taas paremminkin tasakylkinen kolmio, mutta
kummassakin on läntinen sivu pisin. Pohjoinen kolmio on noin
kahdeksatta osaa suurempi kuin eteläinen; kuitenkin on huomattava,
että sen koillisen osan, jossa on Labrador ja lähes puolet Cana-
dasta, eroittaa maan pääjoukosta järvijakso, joka pituudeltaan on
noin 4,000 km, Ontarion ja Suuren Karhujärven välillä, ja herättää
ajatuksen merenhaarakkeesta, jonka suu on suljettu, niin että laajat
seudut, jotka sillä tavoin ovat eroitetut mantereen pääosasta, muo-
dostavat aivain kuin erityisen niemimaan.

Uudenmaailman mantereista on muuten pohjoinen säänöttö-
mämpi ja enemmän salmien, merenhaarakkeiden, lahtien ja pouka-
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mien silpoma samoin kuin rikkaampi saaristakin. Tässä suhteessa
on Pohjoisamerika samallainen vastakohta Eteläamerikalle kuin moni-
muotoinen Europa Afrikan raskaalle ja yksimuotoiselle maajoukolle.
Pohjoisamerika rantojensa pituuteen nähden voittaakin Eteläameri-
kan monella tuhannella kilometrillä. 1)

Samoin kuin Afrikalla ei Eteläamerikallakaan ole tuskin ni-
meksikään niemiä eikä sanottavia saariakaan; 2) se ei ole niin
leveä kuin Afrika, mutta sen sijaan pohjoisesta etelään yhtä pitkä.
Sitä paitse sen ääriviivat ovat kauniimmat ja rakenteensa ja joki-
järjestelmäinsä takia on sen keskisiin osiin paljon helpompi pääsy
merestä. Eteläamerikalla nimittäin aivan niin kuin Pohjoisameri-
kallakin on se tavaton etu, että on suuria jokia, jotka ovat laiva-

Tulivuori Colima.

kululle sopivia aivan mantereen sisimpiin osiin saakka, jota vastoin
Afrikan joet enimmäkseen ovat lyhyviä ja jo vähän matkan päässä

x) Eteläamerika (ilman Panamaa)- 17,731,896' n.-km.
Keskiamerika (ja Länsiintia) 1,452,811 „

Pohjoisamerika (Tehuantepecistä. 19,184,097 „ -3g -15g g O2 n> km.
Sen lisäksi tulee:
Arktinen saaristo 1,301,080 n.-km.
Grönlanti 2,169,750 „

Yhteensä 3,470,830 n.-km.
Amerika napaseutuineen 41,839,632 n.-km.
2) Wagnerin mukaan saarien ja niemien pinta-alan suhde mante-

reeseen Eteläamerikassa on niinkuin 1 :77, Keskiamerikassa I : 0,8 ja Poh-
joisamerikassa siihen luettuna arktinen saaristo 1:5, vaan tätä saaristoa
lukuunottamatta niinkuin 1 : 8.



Yosemintelaakso.
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"merestä on niissä koskia ja putouksia. Muuan Eteläamerikan ja
Afrikan omituinen symmetrinen yhtäläisyys näyttää riippuvan siitä,
että kumpikin tahollaan on päänä suurelle maitten puolikehälle, joka
rajoittaa Intian- ja Tyynenvaltameren uomat. Niinpä kulkevat Etelä-
amerikan korkeat vuorijaksot pitkin mantereen läntistä sivua, jota
vastoin Afrikan vuorijonot ja varsinkin korkeat vuorihuiput ovat
idässä; kummallakin kannaksella, Panamalla ja Suezilla, jotkayhdis-
tävät nämä mantereet pohjoisiin maanosiin, on sama symmetrinen
asema; useimmat Eteläamerikan ja Afrikan joet laskevat Atlantin-
mereen ja niin tapailevat toisiaan; ja lopuksi molempain pyöreä
polveke, jonka Eteläamerikassa muodostaa pohjoinen Brasilia ja
Afrikassa Senegambia, on vastapäätä toistaan Atlantinmeren molem-
min puolin.

Amerikan maanosan mannermaajoukot eivät ole toistensa kal-
taisia ainoastaan ääriviivoihinsa nähden, vaan monessa muussakin
suhteessa. Kummallekin ominaista ovat laajat tasangot keski- ja
eteläosissaan; matalat vuoret Atlantin puoleisella rannalla jä mah-
tavat vudrijoukot lännessä, jotka laskeutuvat jyrkkinä Tyyntämerta
kohden. Yhtäsuuntaisesti toistensa kanssa kulkevat Pohjoisamerikan
läntisessä osassa Kalliovuoret jatkoineen ja Eteläamerikan läntistä
rantaa Andit; molemmat vuorijonot ovat hyvin korkeat, ja on niissä
monessa kohdin kaksi tai useampia rinnakkain kulkevaa tai haa-
raantuvaa jaksoa, jotka sulkevat keskuuteensa ylänkötasankoja ja
joissa on paljon osaksi lepääviä osaksi vielä toimivia tuliperäisiä
aukkoja, samoin kuin laajat laava-, karstakivi- ja tuhkakerrokset
peittävät pohjaluomaiset vuorilajit. Mantereitten itäiset sivut taas
saavat suuntansa Pohjoisamerikassa Alleghaneista eli Appalacheista
ja Eteläamerikassa Serro de Mar'ista ja Brasilian vuorijonoista.
Mutta niin hyvin pohjoisessa kuin eteläisessä Amerikassa ovat itäi-
set, rannan kanssa yhtäsuuntaisesti kulkevat vuoret, vaikkakin paljon
vanhemmalta geologiselta ajalta, melkoista matalammat kuin läntiset
vuoret, jotka korkeudestaan ja tavattomasta pituudestaan huolimatta,
ovat nousseet myöhemmällä geologisella aikakaudella. Kaikista van-
himpiin, muodostuksiin, mitä maapallollamme yleensä on, kuuluu
Pohjoisamerikan koillinen osa suurien järvien itäpuolella. Niinpä
ne vuoret, jotka reunustavat Labradorin ja jatkuvat pohjaiseen ja
länteen, ovat pääasiallisesti gneisiä ja muita alkuaikain vuorilajeja.
Meren, puolella ne syöksyvät jyrkkinä alas, jota vastoin ne maan
puolella laskeutuvat hiljalleen ja levenevät laajaksi ylänkötasangoksi,
jota kupevan muotonsa vuoksi Suess nimittää „ Canadan kilveksi",
johonka meri on kaivertanut matalan Hudsonin lahden.

.... Suurten järvien eteläpuolella leviää Pohjoisamerikassa Kallio-
vuorten ja läntisten vuorijaksojen itäisten rinteitten ja Atlantin ran-
nan läheisten vuoriharjanteitten välisessä alangossa laajoja tasan-
koja, ja samallaisia tasankoja tavataan myöskin eteläisessä Afrikassa,
läntisten ja itäisten rannikkovuorten välissä.
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Seurauksena alankomaan laajuudesta on ollut se, että on voi-
nut muodostua suuria jokia ja jokijärjestelmiä. Amerikassa itse
asiassa onkin maailman pisin joki ja suurin jokijärjestelmä, sillä
Mississippi-Missouri on 6,600 km pitkä, siis 780 km pitempi kuin
sen jälkeen pisin joki, Niili. Sen jälkeen on Amazonas-Ucayali
5,500 km, kun taas La Plata Pararia ja Orinoco ovat jonkun verran
Pyhemmät. Mackenziejoki, pituudeltaan 4,615 km, voi maailman
kahdeksantena jokena asettua Jangtsekiangin, Jenissei-Selengan,
Amurin ja Congon rinnalle. Amazonin jokialue, joka on kerras-
saan 5V2 miljoonaa n. km eli yksitoista kertaa niin suuri kuin
Saksanmaa, voittaa laajuudessa suuresti maailman muut jokialueet,
sillä ne kolme jokijärjestelmää, jotka suuruudessa lähentelevät Ama-
zonin jokialuetta, s. o. Mississippin, Obin ja Congon jokialueet ovat
ainoastaan vähän yli 3 miljonan n. km, jota vastoin Niilin ei ole
näinkään suuri. La Platan ja sen haarojen Paranan, Paraguayn ja
Pilcomayon jokialue on melkein yhtä suuri kuin Mississippin eli
noin 3 V'2 miljonaa n. km.

Andein ja Pohjoisamerikan vuorijaksojen järjestys maanosan
läntisellä rannalla, jossa ne kohoavat kuin korkea muuri, vaikuttaa
sen, että tällä rannalla sitä vastoin ei ole suuria jokia paljoksi ollen-
kaan; ainoastaan Pohjoisamerikassa Columbia ja Colorado raivaavat
tiensä länteen. Eteläamerikassa ei laske länsi rannalle ainoatakaan
suurempaa jokea.

Eteläamerikan jokirikkauden vastapainona on sen köyhyys jär-
vistä. Tässä kohden on eteläisellä mantereella toinen suhde kuin
pohjoisella, jossa n. s. »suurilla järvillä" on melkein kuin pienten
sisämaan merien luonne. Näissä järvissä on tehtyjen laskujen mu-
kaan suunnille puolet kaikesta maailman suolattomasta vedestä.
Nämä ja suuret joet ovatkin Amerikan rikkaus ja ylpeys. Ne eivät
ainoastaan kaunista rikkaita maita, joitten läpi laskevat, vaan ovat
kaupalle suurina valtateinä tämän suuren maanosan kaikkien seu-
tujen välillä, ja useampaan kuin yhteen varsinkin Pohjoisamerikan
joista soveltuu, että

»Sen ylistys on aine laulujen,
Se kauas laivat, laivamiehet kantaa;
Kaupungit rikkaat vieraaks kutsuu sen,
Ja kukkakummut saartavat sen rantaa. «

Tällä tavoin uudistuvat pohjoisella ja eteläisellä kaksoismante-
reella melkein yhdenmuotoisesti samat muodostusphrteet. »Atlantin
rannoilla", lausuu etevä maantieteillä O. Peschel, „on ainoastaan
matalia vuorikynnyksiä, joitten yli Atlantin ilmavirrat voivat kohota
menettämättä paljon vesihöyrystään, joka sen sijaan melkein koko-
naan laskeutuu mantereen meteorologisessa taustassa, valtameren
lähellä toisella puolen, Cordillerein ja Kalliovuorten luona, niin että
voi kehittyä sellaisia jokia kuin Mississippi, Amazonas ja La Plata-
sisarukset".
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Samoin kuin Vanhamaailma on myöskin suurin osa Uuden-
maailman maaalueesta pohjoisella pallopuoliskolla ; päiväntasaaja ei
siis leikkaa sitä kannasta, joka yhdistää Pohjois- ja Eteläamerikan,
vaan kulkee paljon etelämpänä, heti Ama/.oninjocn pohjoispuolella. 1)
Tästä on seurauksena että lauhkea vyöhyke, joka on suotuisin maan
asutukselle ja ihmiskunnan teollisuuden kehitykselle, kulkee Pohjois-
amerikan leveimmän kohdan yli, jota vastoin se Eteläamerikassa
siirtyy hyvin etelään, ja joutuu kulkemaan verrattain kapean osan
yli, joka pistää Kap Hoornia kohden. Pohjoinen manner on tässä

Broklynin silta.

suhteessa parempiosainen kuin eteläinen, mutta eräässä toisessa
suhteessa se sen sijaan on huonompiosainen, kuin näet sen laajat
napaseudut, jotka tekevät suuren osan maasta, ovat pakkasen ja
kasvullisuuden puutteen takia asutukseen ja viljelykseen sopimattomia.
Eteläamerikassa on ainoastaan mantereen etclähuippu todellisesti

-) Amerikan alueen pinta-ala,* siihen luettuna läheiset saaret, on
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kylmäkiskomen ihmiselle, jota vastoin Pohjoisamerikassa asumatto-
mat alat Canadassa, napaseudun saaristossa ja Grönlannissa'ovat
yhtä suuret kuin Europa.

Ominaista Amerikan ilmanalalle, verrattuna Vanhanmaailman
ja varsinkin Europan ilmanalaan, on sen pienempi keskimääräinen
lämpö: samoilla leveysasteilla, varsinkin pohjois Amerikassa, on
ilmanala kylmempi ja muutamin paikoin on ero aina 8 astetta.
Kun lämmöntasaaja Afrikassa ja Arabiassa on yli 30 ja 31 astetta,
on se Uudenmaailman lämpimimmissä osissa ainoastaan 26 ja 270 C.
»Monenkertaisesti uurretun mantereen kapeus pohjoisessa kuumassa
seudussa, missä suuri vesipinta tarjoaa ilmakehälle niukemmin läm-
pöä, kohoavia ilmavirtoja; laajat alat kumpaakin jääpeitteistä napaa
kohden; aava valtameri, jonka yli puhaltelevat kuuman vyöhykkeen
lauhkeammat merituulet; itäisen rannan lakea rakenne; etelänavan
seudusta tulevat kylmät virrat, jotka ensin kulkevat lounaasta koilli-
seen, 35

0 e. 1. kääntyvät Chilen rannalle ja tunkeutuvat pohjoista
kohden pitkin Perun rannikkoa Punta Parinaan, josta äkkiä käänty-
vät länteen; lähteistä rikkaiden vuorijaksojen paljous, joiden lumi-
peitteiset huiput kohoavat yläpuolelle kaikkien pilvikerrosten ja rin-
teitään myöten johtavat laskeutuvia ilmavirtoja; tavattoman leveitten
jokien . runsaus, jotka monine mutkineen tunkevat etäisimpiin ran-
toihin; hiekattomia aavikoita, jotka sen vuoksi eivät niin kuumene;
läpipääsemättömiä metsiä, jotka siimestävät maan auringonsäteiltä
tai haihduttavat lämmön lehtipintainsa kautta ja täyttävät jokirikkaat
tasangöt/päiväntasaajan ympärillä sisämaassa, josta vuoret ja valta-
meri ovat kauimpana, sekä huokuvat tavattomat määrät kosteutta,
jonka osaksi ovat imeneet osaksi itse synnyttäneet: —kaikki nämät
suhteet", sanoo A. von Humboldt, »tuottavat Amerikan tasankomaille
ilmanalan, joka on syynä rehevään, mehuista turvonneeseen kasvulli-
suuteen ja runsaaseen lehtirikkauteen, joka on niin ominainen piirre
uudelle mantereelle". ,

Tämä selittää tarpeeksi pienemmän lämpömäärän Eteläameri-
kah ja eteläisimmän Pohjoisamerikan kuumissa ja lämpimissä osissa
samoin kuin keskisessä Amerikassakin. Mitä taas tulee Pohjois-
amerikan muihin osiin, niin siellä kylmät talvet pääasiallisesti vai-
kuttavat keskilämpömäärän alentumiseen.

Tässä suhteessa eivät edullisesti vaikuta suuret läntiset vuori-
jaksot, jotka auttavat kylmäin napaseututuulten levenemistä aina
alemmille leveysasteille saakka. Kim ei pohjoisessa ole yhtään
mantereen ppikki kulkevaa vuoriharjannetta, voivat kylmät ilma-
virrat esteettä levitä yli Mississippilaakson, samoin kuin Eteläameri-
kassa kylmät Patagonian tuulet etelästä tuntuvat aina Paraguayn
lähdepaikoilla. Muuten kärsii enin Pohjoisamerika jyrkistä ilmanala-
vastakkaisuuksista, sillä suuret maajoukot, jotka leviävät juuripohjois-
napaa kohden, muodostavat aivan kuin jääkellarin, josta kylinä leviää
etelään vielä myöhään keväällä, jota vastoin kesällä samat maajoukot
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kuumenevat tuntuvassa määrässä ja siten syntyy Lännen aavikko-
seuduissa yhtä suuri kuumuus kuin Afrikan, Arabian ja keskisen
Aasian sisäosissa. Niinpä on Yhdyisvalloissa lämpömäärä heinä-
kuussa yhtä suuri kuin vastaavilla leveysasteilla Atlantin toisella
puolen, jota vastoin tammikuussa on Mississippin rannoilla pakka-
nen yhtä pureva kuin Norjan rannikoilla. Useinkin lumi peittää
maan kuukausien ajoiksi Saint Louisissa ja Washingtonissa, jotka
ovat samalla leveysasteella kuin Lisboa, Messinä ja Smyrna, joissa
kaupungeissa lumi olisi aivan tuntematonta, jollei sitä joskus näyt-
täytyisi läheisten vuorten huipuilla, ja tavatakseen Europan rannoilla
New Yorkin talvista ilmanalaa täytyy mennä aina Bristoliin saakka,
vaikka New York on samalla leveysasteella kuin Napoli. Tällaisia
jyrkkiä vastakohtia ei ole Eteläamerikassa; täällä vallitsee lauhkeissa
seuduissa viileät kesät, lauhkeat talvet, jota vastoin Pohjoisamerika
on tunnettu kuumista kesistä ja kylmistä talvista. Pohjoisamerikalla
on mannermaailma, Eteläamerikalla taas meriilma.

Kun Uudenmaailman kummallakin puoliskolla on pitkulainen
muoto, niin ei ole yhtään paikkaa, joka olisi varsin kaukana merestä,
ja kaikki tuulet kuljettavat määrän sadetta sisämaahan. Sateesta ei
ole täydellistä puutetta muualla kuin missä vuoriharjanteet estävät
pilvien kulun ja pakottavat ne valamaan vetensä ennen kuin pääse-
vät edemmäs. Ne alat, joissa sade on harvinaista ja maa kuivaa
tai hedelmätöntä, käsittävät suuren osan Pohjosamerikan tasangoita
ja ylänkömaita, jotka leviävät Mississippin länsipuolella, mutta erä-
maan nimen ansaitsee oikeastaan vain suolaylänkö Utah, joka on
Kalliovuorten kahden harjanteen välissä, samoin kuin myöskin suuri
osa Great Basinia, Llano Estacadosia ja pohjoista Mexikoa. Ne ilma-
virrat, joilta vuorenrinteet ryöstävät kaiken vesihöyryn, kulkevat
edelleen kuivina näiden seutujen yli. Eteläamerikassa huomaamme
Atacama-aavikon, joka on pohjoisessa Chilessä kylmän lounaistuulen
piirissä eikä saa mitään kosteutta, samoin kuin aavikoitten Argen-
tinan Andien itäisellä rinteellä muuttuvan erämaiksi. Muuten ei
Amerikassa ole muodostunut yhtään erämaata, sillä sellaisina ei saa
pitää suuria ruohikkotasangoita, joita Pohjoisamerikan ensimäiset
ranskalaiset uutisasukkaat nimittivät »prääreiksi", Antillien suku-
puuttoon hävinnyt väestö »savanneiksi", Venezuelan kreolit nimellä
»llanos", brasilialaiset »campos geraes" ja ihmiset La Platan varrella
nimellä „pampas". Kaikki nämät nimitykset merkitsevät ainoas-
taan aavikkoa, jossa ei kasva puita ja on niukalta vettä.

Runsaimpaan rehevyyteensä kehittyy kasvullisuus Eteläameri-
kassa. Samoilla leveysasteilla, joilla Afrikassa ei ole kuin kuivia
taffelimaita, näkee Amazonin jokiseudussa äärettömiä aarniometsiä,
30—40 metrin korkuisia palmuja, jotka kohoavat kaikkien muitten
puitten yli, niin kuin A. von Humboldt sanoo muodostaen »metsän
metsän yli", ja aarniometsän jättiläisten keskellä kasvaa lukematto-
mia pienempiä puita, ja köynöskasvit kiertelevät näiden runkojen
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ympärillä, aukaisevat kukkansa niitten lehdikkoon ja sitovat kaiken
lujaksi, läpipääsemättömäksi joukoksi, jossa tuskin kirves saa raiva-
tuksi tilaa itselleen. Pohjoisamerikan eteläisimmissä osissa on sama
kasvullisuudenluonne, jota vastoin tämän mantereen pohjoisten osien
kasvikunta on enemmän keskisen ja pohjoisen Europan kasvikunnan
kaltainen ja on enimmäkseen lehti- ja havuputfmetsiä.

Vastakohta ei ole kuitenkaan näiden kahden mantereen kasvi-
kunnassa niin suuri kuin eläinkunnassa. Eteläamerikassa, joka oli
kauan erillään, on lähinnä Australiaa vanhin eläinkunta kaikista
maanosista, ja on huomattava lintujen, hyönteisten ja mateliain
samoin kuin apinain, hyönteissyöjäin ja pussieläinten runsaudesta,
vaan puuttuu siitä melkein kokonaan märehtijät. Sitä vastoin Pohjois-
amerikassa eläimistö lähenee nykyaikaisia muotoja ja eroaa sangen
vähän Europan ja Aasian, vaan sitä enemmän Eteläamerikan eläin-
kunnasta. Silmään pistävä on kummankin mannermaan köyhyys
ihmisen taloudelle hyödyllisistä eläimistä samoin kuin hyödyllisten
kasvien määrä ei ole niin suuri kuin Vanhanmaaihnan mantereilla.

Niin suuria vastakohtia kuin onkin Amerikan mantereitten
ilmanalassa, kasvi- ja eläinkunnassa, joita vastakohtia ei lievennä
keskisen Amerikan sidekannas, oli kuitenkin asujamisto europalais-
ten tullessa sitävastoin jotensakin yhtäläinen.

Vaikka hyväksytäänkin se mielipide, että Amerikan periasuk-
kaat ovat sukua mongolilaisille ja että Uusimaailma on saanut
asukkaansa Aasiasta siirtyneistä, ei voida kieltää että Amerikan
intianit Amerikan maanosan kaikissa seuduissa, vaikka yksityiskoh-
dissa eroavatkin paljon toisistaan eivätkä kaikki ole kuparinpunai-
siakaan, eroavat kaikista muista maailman kansoista niin suuressa
määrässä, jä on heillä niin monia yhteisiä ominaisuuksia, että he
muodostavat erityisen, hyvin ominaisen ihmisrodun. Epäilemättä
ovat Amerikan intianit kauan asuneet Uuttamaailmaa. Jo europa-
laisten sinne tullessa näkyy kadonneen kerrassaan kokonaisia sivistys-
kausia. Niinpä ne heimot, jotka kerran rakensivat n. s. »pueblos"
lounaiseen osaan Yhdysvaltoja, samoin kuin Mississippinlaakson
„Mound-builders" olivat jo kuolleet, ja Uudenmaailman muitten
intianikansojen ja heimojen sivistykselle oli europalaisten tulo sur-
manisku, niin suuri merkitys kuin tämän maanosan löydöllä olikin
maailmalle kokonaisuudessaan ja ihmiskunnan kehitykselle.

Ne muutokset, jotka ovat tapahtuneet vuoden 1492 jälkeen
niin hyvin Uudessa- kuin Vanhassamaailmassa ovat olleet suuret.
Metsänhakkuu ja uutisviljelys, kaupunkien ja teitten rakentaminen
on muuttanut maanpinnan näköä, ja Atlantinvaltameren molem-
milta rannoilta on vaihtunut sekä kasveja että eläimiä. Kameli ja
elefantti pois luettuina on Vanhamaailma antanut Amerikalle kaikki
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eläinlajit, jotka ihminen on kiinnittänyt itseensä ja talouteensa. Ame-
rika on rikastuttanut Europan karjakartanolta ainoastaan yhdellä
ainoalla eläinlajilla, nimittäin kalkkunalla, mutta sitä vastoin on
kesyttömän eläinkunnan edustajia, metsälintuja, meri- ja järvikaloja,
kaikellaisia hyönteisiä kuljetettu tahtoen jatahtomatta toisesta maan-
osasta toiseen. Villit kasvit, joita on huomaamatta tuotu maan-
tuotteitten ja kauppatavaran mukana, jatkavat vaellustaan uudessa

Intiani, tignapäällikkö.

maassa, ja joskin useimmat kuolevat vieraassa ympäristössä, on
toisilla kylliksi vastustusvoimaa ja lopuksi hävittävät kotimaiset
kasvit. Tässäkin suhteessa Vanhamaailma on näyttänyt olevan
anteliaampi. Joskin Europassa rautateitten penkereet peittää ka-
nadalainen kallioinen, Erigeron canadensis, ja monet vesistöt keski-
sessä Europassa tukki umpeen »vesirutto", Anacharis alsinastrum,
niin on Amerikassa ylängöt vallannut europalainen ohdake ja apila,
jotka ryöstävät maan kotimaisilta kasveilta ja nyt peittävät puolen
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Pphjoisamerikaa Mexikonlahdesta Kalliovuoriin. Ratamo, Plantago
major, jolle intiani on antanut nimeksi »valkoisen miehen jalanjälki",
reunustaa nyt kaikki tiet ja polut prääreillä. Kaikki viljellyt kasvi-
lajit, varsin harvoilla poikkeuksilla, joitten menestys riippuu ilma-
alasta tai paikallisista oloista, ovat tulleet yhteisiksi kummallekin
maanosalle. Amerika on saanut kaikki Europan hedelmät, Arabian
kahvipensaan, Intian sokeriruovon ja antanut meille sijaan maissin,
tupakan ja potatin sekä lääkeyrttien joukossa tärkeän Cinchona- eli
kiinapuun, jota nyt jo viljellään Vanhanmaailman kuuman vyöhyk-
keen siirtomaissa. Vähemmän tervetulleita lahjoja Europalle ovat
sen sijaan olleet koloradokuoriainen ja viinilude, jotka ovat tehneet
suurta hävitystä, edellinen potativiljelykselle, jälkimäinen viiniköy-
nöksille.

Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut Amerikan asukkaissa,
kun Vanhastamaailmasta siirtyneet ovat väkivallalla pakoittaneet alku-
peräiset asukkaat muuttamaan asuntopaikkojaan ja paikottain hävit-
täneet sukupuuttoon. Cplumbuksen tulo Antilleihin oli siis merkki
Antillein asukasten hävittämiselle joukottain, ja nyt väitellään siitä,
onko jollakin saarella tai mantereella joitakin heikkoja jätteitä van-
hasta saaristokansasta. Rikokset, joita harjoitettiin Antiikilla, uusit-
tiin monin paikoin mannermaalla niin pohjoisessa kuin eteläisessä
Amerikassa. Tiedetään miten vähän merkitsi ihmishenki Cortezille
ja Pizarrolle ja heidän kaltaisilleen; eikä suinkaan yksistään espanja-
laiset toimittaneet näitä verikylpyjä alkuasukkaille, vaan ottivat nii-
hin osaa muutkin maahantuliat, mitä kansallisuutta sitten olivatkin.
Missä intianeja ei surmattu, siellä heidät väkivallalla tungettiin vähi-
tellen tieltä, pois asuntoseuduiltaan ja metsätysalueiltaan, ja seu-
rauksena oli, että intianiheimoja Yhdysvalloissa itäpuolella Missis-
sippiä on edustamassa ainoastaan harvalukuisia yksityisiä tahi ovat
ne kokonaan hävinneet sukupuuttoon. Europasta siirretyt tarttu-
vaiset taudit, varsinkin rokko, samoin väkijuomain leveneminen alku-
asukaitten joukkoon ovat niin ikään hävittäneet heitä satatuhansittain.

Vaan ei niissäkään maissa, joista asukkaita ei ole täydellisesti
hävitetty, ole enään niiden alkuperäinen sivistys; enemmän tai vä-
hemmän sivistyneet intianiyhteiskunnat ovat langenneet takaisin villi-
tilaan, jolleivät ole omistaneet elintapaa, joka heille alkujaan on pllut
vieras. Niinpä espanjalaiset hävittivät aztekien korkealle kehittyneen
sivistyksen Mexikossa, samoin kuin raiskasivat ne kukat, jotka inca-
perulaisten, quichuain ja aymarain sivistys oli kasvattanut Etelä-
amerikassa, ja chibchain sivistyksestä Columbiassa tai mayain Yuca-
tassa ei ole jäljellä muuta kuin heidän suuremmoisten temppeliensä
ja kallisarvoisten veistokuviensa rauniot, jotka on löydetty syvältä
aarniometsästä.

Valloituksesta huolimatta on kuitenkin maassa syntynyt rotu
säilynyt, ja järvien, metsien ja vuorien tai ilmanalan suojaamana
on taas ottanut häviönsä takaisin, niin että itse asiassa se väestö
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joka on suurilukuisin enemmän kuin puolella Amerikan alasta,
polveutuu maan alkuperäisestä väestöstä. Espanjalais-amerikalai-
sissa valtioissa sitä paitse virtaa intianiverta kaikissa mahdolli-
sissa asteikoissa niin laajalti väestön suonissa, että tuskinpa voi
puhua mistään täysin puhtaasta latinalaisesta rodusta. Ensimäiset

Kuvernörin palatsi Uxmalissa.

europalaiset siirtolaiset ottivat nimittäin melkein kaikki vaimonsa
alkuasukkaista, ja sittemmin on toistakymmentä sukupolvea seurannut
toistaan, jotka kaikki eri tavalla ovat muuttuneet avioliittositeitten
kautta europalaisten jälkeläisten ja intianein välillä. Reclus arvioipi
amerikalaiset, jotka sekoituksen kautta kuuluvat sekä »valkoiseen"
että »punaiseen" rotuun, noin kolmeksikymmeneksi miljonaksi. Tämä
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kahden niin erilaisen kansallisen aineksen sulautuminen, joka on
jatkunut neljän vuosisadan kuluessa, onkin antanut leimansa espanja-
lais-portugalilaiselle Amerikalle.

Muuten ei valkoinen rotu ole ainoa Vanhanmaailman tulok-
kaista Amerikaan, sillä afrikalaisetkin ovat lisänneet Uudenmaail-
man asuttamista, vaikka heidän maahan muuttonsa ei ole ollutkaan
vapaaehtoista. Varmasti ei voida määrätä mustien lukua, jptka
ovat ryöstetyt Afrikan rannoilta ja myyty Amerikaan, vaan noin
viiteenkymmeneen miljonaän pn arvioitu niitten neekerien luku, jotka
viljelystenomistajat ovat »julmasta armeliaisuudesta" tuottaneet maa-
han suurille maatiloille orjina tekemään työtä alkuasukkaitten sijasta,
jotka monin paikoin kuolivat rasituksesta. Mustat ovat Amerikassa
paljon harvalukuisemmat kuin valkoiset ja intianimestizit, vaan on
heitä kuitenkin enemmän kuin kaksikymmentä miljonaa. Hekään
eivät ole enemmän kuin punanahkatkaan säilyttäneet rotunsa puh-
tautta, vaan on alituisen sekaantumisen kautta osaksi valkoisten
osaksi intianein kanssa, jopa Yhdysvalloissakin, syntynyt »värillisten"
välirotu, vaan ei vallan musta.

Myöskin kiinalaisia on muuttanut eräisiin osiin Amerikaa, niin
kuin Californiaan ja Oregoniin, mutta heidän lukumääränsä on vä-
häinen eivätkä he ole vaikuttaneet väestön luonteeseen.

Mitä kansarotujen levenemiseen tulee, niin voidaan Uusimaailma
jakaa kahteen hyvin éroitettuun osaan, jotka- ovat hyvin erilaisia
suuruutensa puolesta eivätkä sovellu luonnolliseen jakoon. Nämät
osat tavallisesti nimitetään anglosaksilaiseksi ja latinalaiseksi Ame-
rikaksi, kummankin enemmistönä olevan valkoihoisen rodun mukaan,
jotka asuvat maassa, tai paremminkin niiden kielten mukaan, joita
enimmin puhutaan, nimittäin englanninkieltä pohjoisessa ja kum-
paakin »latinalaista" eli romanilaista, espanjan ja portugalin kieltä
etelässä. 1)

Maantieteentutkia Kohl jo kauan sitten huomautti, että Euro-
pan läntiset kansat Uudessamaailmassa ovat keskenään jakaneet
sen löytö- ja asuttamistyön sillä tavoin, että ne pohjoisesta etelään
ovat seuranneet toisiaan samassa järjestyksessä, kuin ne ovat Van-
hassamaailmassa. Niinpä ovat skandinavialaiset, tanskalaiset, islanti-
laiset ja norjalaiset ottaneet Grönlannin rannikot, ja heidän ansionsa
on ensimäinen tieto mannermaasta S:t Lawrencenjokeen asti. Eng-
lantilaiset ja ranskalaiset ovat taistelleet Canadan ja Mississippin-
laakson omistamisesta, ja etelämmässä ovat espanjalaiset ja portu-

') „Anglosaksilainen" Amerika
ja napaseudut . . 17,982,189 n.-km. 68,000,000 asukaita. 4 asuk. n.-km:llä,
„
Latinalainen" Amerika 23,850,0.24 „ 48,000,000 „ 2 „ . „

Valkoisia ja Mustia ja Punanahkoja. Summa,
mestizejä. värillisiä.

„ Anglosaksilainen" Amerika ja napaseudut . 60,000,000 7,500,000 500,000 68,000,000
„ Latinalainen" „

.......31,000,000 15,000,000 2,000,000 48,000,000
91,000,000 22,500,000 2,500,000 116,000,000

Nämät luvut ovat ainoastaan likimääräiset.
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galilaiset jakaneet keskenään muun Amerikan. Mutta myöskin ne
kansat, jotka asuvat keskisessä ja jopa nekin, jotka asuvat itäisessä
Europassa ovat tahtoneet osansa viljelysalueesta, joka avautui toi-
sella puolen merta, ja siirtolaisia onkin tulvinut kaikista sivistys-
maista ja eräinä aikoina niin suuret joukot, että se on näyttä-
nyt kansainvaellukselta. Niinpä tapaakin jokaisessa kaupungissa
Amerikassa edustajia kaikista maailman maista ja useimmissa kau-
pungeissa on enemmän asukkaita vierasta sukua kuin kotimaista.
Sitten vuoden 1825 on asukasmäärä Uuden Maailman hedelmälli-
sissä ja lauhkeissa seuduissa lisääntynyt kolminkertaisesti ja muuta-
mat seudut Amerikassa, jotka kaksi vuosisataa sitten joko olivat
autioita tai korkeintain harhaili niissä metsästäjiä, ovat nyt niin
tiheästi asutut kuin Europan väkirikkaimmat maat.

Amerikan löytö ja sen siitä seurannut osanotto Vanhanmaail-
man taisteluihin ja seikkailuihin on luonnollisesti vaikuttanut takaisin
niiden kansain kohtaloon, jotka lähettivät merenkulkiansa, valloitta-
jansa ja uutisasukkaansa sinne. Ensimäisenä seurauksena tästä
tapauksesta, joka kaupalle avasi uusia teitä länteen, oli se että
vanhat kauppatiet hyljättiin. Colombo, Vespucci, Gaboto heti aluksi
saattoivat häviöön italialaisen isänmaansa. Genua oli jo Konstanti-
nopolin kukistumisen kautta menettänyt kauppatiensä Mustanmeren
yli, ja kun löydettiin tie Atlantin yli, niin Venezialla ei ollut enään
mitään hyötyä kauppakonttoreistaan Idässä. Samalla kertaa kuin
Portugali, Hyvän Toivon niemen löydettyä, valtasi monopolin yrtti-
kaupalle, otti kullankauppa, jonka Espanja valtasi monopolikseen,
niin sanoaksemme vastakkaisen tien ja kulki maanpallon toiselta
puolen uuteen Intiaan. Italian harvainvaltain taloudellinen kukistu-
minen pii siis niiden valtiollisen kukistumisen edelläkäviänä. Italian
niemimaa vaipui velttous-, köyhyys- ja orjuuskauteensa. Mutta jos
häviö kohtasikin niitä kristityitä valtioita, jotka välittivät kauppaa
Itämailla, niin kohtasi se itämaalaisia itsiään vielä pahemmin. Vasco
de Gama, Colombo, Magelhaes ovat antaneet muhametilaisille val-
tioille, jotka välittivät vaihtokauppaa Intian ja läntisen Europan vä-
lillä, kuoliniskun. »Muhametilaisten kukistus", sanoo P. Margry,
»oli auttamaton, kun heidät suljettiin maailmankaupasta."

Mutta myöskin Espanja ja Portugali, joiden hyväksi nämä
löydöt tapahtuivat, ja jotka paavi Aleksanteri VI julisti maailman
herroiksi, rupesivat itse kukistumaan päästyään näitten äärettömien
alojen omistajiksi, joista he saivat metalleja, jalokiviä ja yrttejä.
Nämät valtiot tosin tuottivat maahan tonnittain kultaa, J) mutta nämät
rikkaudet levittivät ainoastaan loistonhalua, pelinhimoa, loivat mono-
poleja ja pankkeja ja saattoivat työn halveksituksi. Sillä tavoin
kansan siveellinen arvo vaipui samassa määrässä kuin sen aarteet

!) Robertsonin laskujen mukaan oli v. 1492—1795 Espanjaan tuodun
kullan arvo 46,000 miljoonan mk.
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lisääntyivät. Espanja tosin näytti kuudennentoista vuosisadan keski-
vaiheilla olevan Europan ensimäinen valta sotilaisvoimansa ja
valtiotulojensa takia, ja oli peljättävä että Filip II väkivallalla tai
viekkaudella voisi onnistua toteuttamaan aikeensa maailmanvallan
perustamisesta, niin kuin Feman Cortez lupasi hänelle muutamassa
raportissaan. Mutta mahtavan koneen suuri liikevoima oli murtunut.
Kuudennentoista vuosisadan lopulla oli kansa tyhjentänyt voimansa
Europan taistelutantereilla ja merentakaisilla retkillä, eikä Espanjalla
ollut enään voimia työhön. Maurilaiset käsityöläiset olivat karkoi-
tetut maasta ja kristityt eivät enään tehneet työtä. Maa sai edel-
leen laivanlastittain kultaa, mutta ei maksuna tehdyistä tehdastuot-
teista, vaan täytyi sen kääntyä ulkomaalaisen puoleen saadakseen
omille lapsilleen mitä nämä eivät enään osanneet valmistaa. Tällä
tavoin Mexikon ja Perun aarteet menivät Flanderiin, Saksaan,
Ranskaan ja Englantiin. Espanjan kauppalaivasto, jossa kuuden-
nentoista vuosisadan alussa oli tuhat laivaa, oli huvennut vähitel-
len tyhjiin; ei ollut sotalaivoja suojelemaan saattojoukkoja, jotka
usein jätettiin'merirosvojen armoihin. Espanja kukistui siirtomaa-
valtansa painon alle, ja oli sille onneksi, kun ulkomainen sota ja
sisällinen kapina sen vapauttivat siitä. Siirtomaat ja emämaa hävitti-
vät toinen toistaan molemminpuolisesti. Sama voidaan sanoa pie-
nestä Portugalista ja sen muinaisesta valtiollisesta omaisuudesta:
Brasiliasta.

Pohjoisamerikassa taistelivat englantilaiset ja ranskalaiset siitä,
kenelle tämä suuri mannermaa lopulta oli tuleva. Mutta kun sitten
ranskalaiset olivat hävinneet pelin ja pakoitetut luopumaan niin
hyvin Canadasta kuin omistamistaan alueista pitkin Mississippin
vartta Louisianaan asti, ei kulunut pitkä aika ennen kuin brittiläiset
siirtokunnat saivat tarpeeksi suuren voiman ase kädessä hankkiak-
seen maalleen valtiollisen riippumattomuuden Suurbritanniasta, ja
siitä lähtien kuin Yhdysvaltain suuri tasavalta alkoi olemassa olonsa
itsenäisenä kansakuntana, on asukasluvun ja varallisuuden karttu-
minen edistynyt lakkaamatta sellaisella tavalla, ettei historia koskaan
ole vertaa nähnyt. Yhden vuosisadan kuluessa on tästä uudesta
valtiosta tullut maailman mahtavin, vaikka sillä ei olekaan seisovaa
armeijaa, ainoastaan pieni laivasto, eikä ole välittänyt rantojensa
lihoittamisesta linnoituksilla. Englantilaisen siirtolaisen perustamana
on tämä suuri vapaavaltio, huolimatta muitten kansallisuuksien tul-
vasta sinne, säilyttänyt englantilaisen kansakunnan traditsionit, tavat
ja kielen. Teollisuudessa ja elinkeinoelämässä se monessa suh-
teessa on vallannut ensi sijan, ja sen kunnianhimona on voittaa
kaikki kansat, ja ennen kaikkea emämaan, Suurbritannian kanssa
ylläpitää kilpailua, joka vaikuttaa koko maailman talouteen luomalla
uusia muotoja. »Kumpikin suuri anglosaksilainen valtio, joista
toinen tämän vuosisadan lopussa voi laskea asukasmääränsä 100,
toinen siirtokuntineen enemmän kuin 300 miljonaksi, pakoittaa",
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sanoo A. Peez, »kilpailunsa kautta kaikki muut kansat seuraamaan
mukana. Sen, joka ei halua jäädä jälkeen ja tulla poljetuksi jalkoi-
hin, täytyy ottaa osaa kilpajuoksuun". Mutta niin suuri vaikutus kuin
Yhdysvalloilla on Europan kansallisuuksiin, täytyy kuitenkin olla
vielä suuremman sen vaikutuksen, jota kaikki muut Amerikan valtiot
saavat tuta, sen kautta että ne aina suuremmassa määrässä joutuvat
»anglosaksilaisen" vapaavaltion henkisen yliherruuden alaisiksi, joka
kaikesta kansallisesta ja kielellisestä eroavaisuudesta huolimatta pyr-
kii valtaan heidän laitoksissaan, heidän sisällisessä elämässään ja
heidän sivistyskehityksensä yleisessä kulussa.

»Amerika amerikalaisille!" on se tunnussana, jonka Uuden-
maailman tasavallat asettavat europalaisten valtain pyyteille harjoittaa
vaikutustaan Uudenmaailman sisällisissä asioissa. Amerikalaisten
valtioitten ei tarvitsekaan peljätä mitään hyökkäystä Europasta itse-
näisyyttään vastaan, vieläpä on niin, että on kysymys siitä kuinka
kauan ne kärsivät edes siirtokuntia, jotka välittömästi riippuvat
vieraista hallituksista. Espanja onkin hyvällä alulla menettämässä
kallisarvoisimman alusmaansa, Cuban, *) jossa on raivoftnut pitkällinen
kapina, minkä loppu vielä näyttää ratkaisemattomalta, ja jos Suur-
britannia vielä virallisesti omistaakin neljännen osan Uudenmaail-
man pinta-alasta, niin suurin osa tästä alueesta on korpea, jota
vastoin asutut maakunnat itse asiassa ovat riippumattomia tasa-
valtoja, joissa kuninkaallista valtaa edustaa ainoastaan tyhjä koriste.

Yhteiskunnalliselta näkökannalta katsottuna ei Amerika vielä
ehdottomasti kuulu amerikalaisille; tässä suhteessa se vielä edelleen-
kin kuuluu kaikille siirtolaisille, jotka sen tekevät uudeksi isänmaak-
seen ja vievät sinne tottumuksensa ja tapansa, pyrintönsä ja toi-
veensa samoin kuin välttämättömän voiman muodustua uuden ympä-
ristön ja uusien olojen mukaan. Maailma toisella puolen Atlantia
on vielä koetanner vanhan Europan kansoille, mutta jos he Ameri-
kassa onnistuvat ratkaisemaan ne yhteiskunnalliset ja valtiolliset
problemit, jotka ovat Europan vaivana, ja koko tuo uusi maanosa
nousee kuin päättyneenä historiallisena yhtenäisyytenä, saman hen-
gen läpitunkemana, puhuen yleensä samaa kieltä ja omistaen saman
katsantotavan, hallitusmuodon ja yhteiskuntaidealin, silloin Europa,
huolimatta kaikista eduistaan, on oleva hyvin pieni ja verrattain
voimaton, niin kuin monet ajatteliat ja valtiomiehet ovatkin sitä
ennustaneet. Europan suhteesta Amerikaan voisi suuresti otettuna
sanoa sen mitä R. W. Emerton sanoo Englannin ja Yhdyisvaltain
suhteista: »Amerikan maantiede synnyttää sen tunteen, että meillä
on pelissämme tavattomat edut ja että täällä eikä siellä on britti-
läisen rodun istuin ja keskipiste".

*) Menettikin, kuten tunnettu, äskeisessä sodassa Amerikan Yhdys-
valloille.



Pohjoisamerika.

Rantaääret ja jako,

Se osa Amerikaa, joka on pohjoispuolella sitä suurta uurrosta,
minkä noin 30° pohjoista leveyttä muodostaa Mexikonlahti, on
maantieteellisesti katsottuna suuri kokonaisuus, vaikkakin se valtiolli-
sesti jakautuu kahteen melkein yhtä suureen alueeseen. Yhdysval-
tain valtioliittoon ja niihin maihin, jotka ovat brittiläisen kruu-
nun yliherruuden alaisia. Raja etelää s. o. Mexikon tasavaltaa vas-
ten, joka lasketaan Keskiamerikaan, Tähtien- El Paso del Nortesta
kulkee Rio Grande del Norten alista juoksua pitkin joen suuhun
Mexikonlahdessa Matamorosin luo. El Paso del Nortesta länteen
päin on raja Tyynenvaltameren rantaan saakka aivan mielivaltainen
ja kulkee maitten läpi, jotka ovat luonnollisia yhdyssiteitä pohjoisen
ja keskisen Amerikan Välillä ja jotka siis yhtä hyvällä syyllä voi-
daan lukea edelliseen kuin jälkimäiseenkiin. Kaikilla muilla sivuilla
valtameren aallot loiskivat Pohjoisamerikan rantoja, lännessä Tyyni-
meri, idässä Atlantinmeri ja pohjoisessa Pohjoisjäämeri, joka ete-
lässä Hudsoninlahtena tekee suuren uurroksen mantereeseen. Tällä
pohjoisella rannalla, jonka muuten hyvin epäsäännöllisen ranta-
äären asemaksi merkitään noin 70° p. 1., on aivan läpeensä napa-
seudun luonne, vieläpä suuri Labradorinniemikin, joka Hudsonin-
lahdessa pistää ainoastaan 66° p. 1., kuuluu epäystävällisten vii-
vain piiriin.

Pohjoisamerikan itäinen ranta 30° ja 50° välillä p. 1. kulkee
yleensä suorana viivana lounaasta koilliseen ja ainoastaan pohjoi-
sessa ja etelässä on se muodostunut voimakkaammin ja vaihtelevam-
min. Labradorin eteläistä rantaa huuhtoo suuri suppilon muotoinen
lahti, jonka muodostaa S:t Lawrencenjoen suu ja S:t Lawrencenlahti.
Sen pohjoisen rannan muodostaa »Canadan kilven" lakea maa ja
yksitoikkoinen rantamuodostus, mutta sen eteläinen ranta kohoaa
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poimuisena vuorimaana, jonka rantakaistale on hyvin rikkinäinen.
Anticostinsaari on lakea. Suuren New Foundlandinsaaren, joka
pohjoiseen pistää kannuksen ja etelään taas Aveloninniemen viiltelee
monet lahdelmat. Kauempana etelässä on S:t Lawrencenlahdessa
Prinssi Edwardinsaari, joka jo on erillään mannermaasta, jota vas-
toin Fundynlahdessa meri lakkaamatta myrskyilee eroittaakseen myös-
kin mantereesta Nova Scotianniemen, niin kuin se jo on onnis-
tunut tästä eroittamaan suuren Cape Bretoninsaaren. New Bruns-
wickin pohjoispuolella pistää Chaleurinlahti syvälle rantaan. Kaikki
nämät maanosat ovat matalalla merenpohjalla ja ainoastaan keskellä
S:t Lawrencenlahtea juoksee S:t Lawrencenjoen jatko syvempänä

Järvi Floridassa.

urana mereen, jonka syvyys on yli 170 metriä. Matala meri huuhtoo
koko itärannikoakin, josta täytyy ulota 100 ja no km ennen kuin
pääsee kahdensadan metrin vedelle. Pisimmälle länteen pistävä
kohta on Kap Hatteras (35° 14' 50" p. 1.), joka kieleke on pienessä
samanlajisessa allassaaressa, kuin nekin saaret, joita tavataan rivissään
Pamlicon ja Albemarlensalmen edustalla Kap Henryn ja Kap Fearin
välillä. Huomiota ansaitsee vielä Kap Cod muutamalla Massachu-
settsin maakielekkeellä (40° 2' 22" p. 1. ja 70

0 läntistä pituutta
Greenwichistä) sekä muutamat lahdet ja poukamat. Pohjoisesta ete-
lään tapaamme Long Is/andinsalmen, mannermaan ja tunnetun Long
Islandinsaaren välissä, jossa New Yorkin sisarkaupunki Brooklyn on
kauniin Hudsonjoen suussa, joka tässä muodostaa New Yorkinlahden ;
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sitten Delawarenlahden New Jerseyn ja Delawaren valtioiden välissä,
ja lopuksi syvän Ghesapeakenlahden, jonka pohjukkaan laskee Susque-
hanna ja vähän alempana valtava Potomac. Tärkein niemi etelässä
on kuumejärvillä täytetty Florida, joka kokonaan etelämaisen luon-
teensa kautta on lähinnä kuumaa vyöhykettä ja eteläisimmällä hui-
pullaan, Kap Sable, 250 p. 1.

Pohjoisamerikan länsiranta kulkee ensin suorana viivana ja
sitten vähän kaarevana ja on vielä yksinkertaisemmin muodostunut
kuin itäranta. Koko sillä alalla, jolla Yhdysvallat harjoittavat val-
taansa, vähäpätöisestä San Liegonlahdesta Oregoniin asti ei ole
mitään, mikä keskeyttäisi rantaviivan yksitoikkoisuuden, jos ei
oteta lukuun San Francisconlahtea, joka 38° p. 1. pistää syvälle
maahan ja on aivan kuin luotu tämän tenhokaupungin asemaksi,
jonka paljas nimi jo herättää ajatuksen kullasta ja voitosta. Vasta
siitä paikasta lähtien, jossa Yhdysvallat ja Canada ovat rajatusten,
missä enimmäkseen puhaltavat länsituulet, ja sateet ovat kovemmat,
saa ranta toisen luonteen ja silpoutuu vuonoihin. Ensinnäkin koh-
taamme täällä pitkälle pistävät salmet Juan de Fuca ja Georgia,
jotka saartavat suuren Vancouverinsaaren, niin ikään Queen Char-
lottensalmen, joka eroittaa saaren brittiläis-amerikalaisesta manner-
maasta. Me olemme nyt 48° p. 1., ja täällä alkaa, jos emme ota
lukuun Pugetinsalmea, omituinen vuonomuodostus, joka muistuttaa
Norjan rannikoita. Monet saaristot, niin kuin Queen Charlotten
Prince of Walesin, Silkan ja Uudenarkangelin eli Thlinkitinsaaret,
jotka muodostavat Aleksanterin arkipelaagin, ovat irroitetut manner-
maasta. Toisella puolen sitä paikkaa, jossa Mount Fairweatherin
ja Mount Eliaain korkeat rantavuoret syöksyvät jyrkkinä mereen,
alkaa ranta uudelleen rikkoutua. Prince Williamin ja Cookivinsal-
mien kautta eroaa Kenainniemi. Alaskansalmi eroittaa Kadiak-
saaren Alaskan-niemestä, joka kannuksen tavoin pistäikse lounaista
kohden ja jatkuu sitten tuliperäisten Aleuteinsaarten raidassa, joka
kulkee Kamtshatkaan ja eroittaa Suurestavaltamerestä Beringin-
meren.

Pohjoisesta osastaan matalassa Beringinmeressä on myöskin
Amerikaan luetut Pribylov, Mattheus ja Lorenzosaaret sekä monet
Alaskaan pistävät lahdet. Pohjoiseen päin pistää Kap Romanzovin
ja mannermaan läntisimmän niemen Kap Prince of Walesin
välillä Nortoninsalmi ja pohjoispuolella no km leveän Beringinsal-
men leikkaa Kotzebuensalmi saaren Kap Prince of Walesin ja
Point Hopen välille.

Pohjoisranta kulkee ensin yksitoikkoisena, Jääniemi, Kap Bar-
rov ja Mackenzienjoen suulla oleva Mackenzienlahti ovat ainoat mai-
nittavat paikat rannikolla. Liverpoolin ja Franklininlahdesta lähtien
rupeaa rantamuodostus vaihtelevammaksi, vaan on sillä kuitenkin
toinen luonne kuin luoteisrannikolla. Kun viimeksi mainitussa val-
tava vuorenharjanne laskeutuu jyrkkänä alas, on pohjoisrannikko
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suuren »Canadan kilven" reunaa, joka on matalaa maata, täynnä
lakeita kukkuloita. Coronationinlahden ohi tullaan itään Victorian-
salmeen ja Boothia Felix'in niemessä Pohjoisamerikan ranta saa-
vuttaa pohjoisimman, huippunsa, jonka jälkeen taas kääntyy etelään
päin. Boothianlahti eroittaa samannimisen niemen Cockburninsaa-
resta ja ulkonevan Melvillenniemen, josta rantaviiva kulkee edelleen
etelää kohden Hudsoninniemeen, jonka suulla on Southampton, Mans-
field y. m. saaria. ; ■ • . ■Hudsonin salmi yhdistää, Hudsoninlahden Atlantin valtamereen
ja eroittaa napapiirin saariston mannermaasta. Tästä saaris-
tosta samoin kuin Grönlannistakin puhumme napaseutujen yhtey-
dessä.

Se jyrkkä eroitus, joka niin hyvin maan laatuun, sadesuhtei-
siin ja ilmanalaan kuin eläimiinkin nähden vallitsee Pohjoisamerikan
itäisen ja läntisen osan välillä, oikeuttaa puhumaan Atlantin ja Tyy-
nenmeren puoliskosta. Jos erisi sijassa kiinnittää huomionsa maan
muodostumiseen, niin voi Atlantin puoliskoa sanoa myöskin Appa-
lachien ja Tyynen meren puoliskoa Cordillerein puoliskoksi, vaikka ei
voidakaan mitään jyrkkää rajaa esittää näiden kahden puoliskon
välillä. Kuitenkin voi likimääräiseksi rajaksi vetää viivan, joka ete-
lässä sattuu Mexikon itärantaan sitten 95

0 ja ioo° välillä läntistä
pituutta kulkee keskiseen Missouriin ja Red Riveriin ja lopuksi
Jäämereen seuraten suurta laaksoalankoa, jossa ovat järvet Vinni-
peg, Reindeer, Wollaston ja Athabasca, Suuri Orjajärvi ja Suuri
Karhujärvi.

Tällä rajaviivalla ei ole merkitystä ainoastaan geologisesti vaan
ilmanalaankin nähden. Lämpömäärä maan itäisessä ja läntisessä
puoliskossa on hyvin eroava ja ilmankosteus ja sademäärä erittäin
erilainen. Appalachien puolikas kuuluu jälkimäisessä suhteessa maail-
man runsaimmin siunattuihin osiin, Cordellerein puolikas — poisluet-
tuna äärimmäinen koillisreuna ja korkeat vuoriseudut — köyhimpiin
seutuihin. Tosin ilmanalasuhteissa on suuria eroavaisuuksia poh-
joisten ja eteläisten osien välillä, vaan nämät kuitenkin sulautuvat
niin vähitellen toisiinsa, ettei ole mahdollista vetää mitään määrättyä
rajaa. Appalachien Pohjoisamerikaa pohjoispuolella suuria järviä
sekä Canadan ja Alaskan Kalliovuoret voisi hyvällä syyllä sanoa
kylmiksi, Appalachien Pohjpisamerikaa suurten järvien ja Ohion
välillä sekä keskistä osaa Cordillerein Pohjoisamerikasta voisi lähinnä
sanoa lauhkeaksi, ja Appalachien Pohjoisamerika eteläpuolella Ohioa
sekä Mexikoa olisi lämmin; mutta tämä jako oikeastaan soveltuu
enemmän geologisiin ja valtiollis-historiallisiin suhteisiin.

Maan jokiverkon luonteen määrää maan geologinen muodostus
ja ilmanala, ja sen vuoksi täytyy mainitun erilaisuuden Pohjois-
amerikan molempain puoliskojen välillä tulla tässäkin toteutumaan.
Läntiset joet melkein yleensä ovat rajuja virtoja, joissa vedenkorkeus
alituiseen vaihtuu tulvan ja enemmässä tai vähemmässä määrässä
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täydellisen kuivuuden välillä, ja putouskorkeus samoin kuin syövytys-
voimakin on hyvin suuri, mutta viljelysarvo mitätön. Muissa joissa
sitä vastoin on vedenkorkeus pysyvämpi, putouskorkeus pienempi,
syövytysvoima heikompi, mutta viljelysvoima usein hyvin suuri.
Mutta kun tällä tavoin tehdään eroa itäisten ja läntisten jokien
välillä, niin tuke myöskin huomauttaa, ettei mantereen suuri veden-
jakaja missään satu yhteen mainitun rajan kanssa, vaan kulkee Cor-
dillerein osan keskiä. Tälle viimeksi mainitulle osalle, joka on rikas
viemärittömistä seuduista, onkin tuntomerkkinä omituinen laji järviä,
joita voi pitää »vaivais-" eli „jäte-"järvinä, koska ne ovat ainoastaan
vähäpätöisiä jätteitä muinaisista paljoa suuremmista järvistä. Itäi-
sessä osassa Ohion linjari pohjoispuolella laajentuvat joet yleensä jär-
viksi, ( tämän linjan eteläpuolella ne muodostavat yleensä jokiuomia.
Poikkeuksen tästä tekevät Floridanniemimaan vedet, jotka poh-
joisten vesien tavoin monin paikoin laajentuvat järviksi.

Pohjoisamerikan elollisessa maailmassa esiintyy eroitus idän
ja lännen välillä erittäin jyrkästi. Tarvitsee vain huomauttaa kas-
vien kirjavasta sekavuudesta idän lehtimetsissä, yksitoikkoisista jätti-
läishavupuumetsistä Tyynenmeren seudussa, puuttomista prääreistä
ja „plain"eista, saarimaisesti hajallaan olevista havupuumetsistä
Kalliovuorilla ja harvinaisesta Mexikon agave- ja kaktuskasvullisuu-
desta. Siitäkin on huomautettava, ettei ole mitään tarkkaa pohjoi-
sesta etelään kulkevaa rajalinjaa präärien ja itäisten metsien vä-
lillä, vaan ne yhdistää leveä vaihtoseutu.

Samalla tavalla vaihtuu myöskin maanosan pohjoisemmassa
piirissä idän kasvi- ja eläinmaailma vähitellen läntiseksi.

Aleuteinsaaret.
Älagkanniemimaan huipusta 163° 1. p. ulkonee, vähän etelään

lenkoavana kaarena, länteen ja luoteiseen Kamtshatkan edustalla
olevia Komentajansaaria kohden aina 178° itäistä p., siis enemmän
kuin 25 pituus asteen yli noin 150 saarta, jotka muodostavat lähes
1,500 km pitkän jakson ja ovat saaneet nimekseen Aleuteinsaaret
eli Aleutit. Alkujaan nämät saaret kuuluivat Venäjälle, vaan myy-
tiin samalla kuin Alaskakin v. 1867 Pohjoisamerikan Yhdysvalloille,
joille ne nyt kuuluvat. Ne eroittavat pohjoispuolella olevan Beringin-
meren eteläpuolella olevasta Suurenvaltameren pohjoisesta osasta
ja huuhtoo niitä- pohjoispuolella vesi, jonka syvyys on 1,000—3,926
metriä, kun taas avomeri niiden eteläpuolella vähän matkan päässä
on 3;poo metriä syvä; onpa Unalashkan eteläpuolella 6,986 metrin
syvyyksiä, jotka ,pyat syvimpiä kphtia mitä on tavattu Tyynenmeren
pohjoisessa osassa.
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F. von HELLWALD™ mukaan toimittanut 0. H. Dumrath.
Suomentanut Teuvo Pakkala.

Suomenkielisessä kirjallisuudessamme ei tähän asti ole ollut laajempaa
maan- ja kansantieteellistä teosta. Suomenkieliselle lukialle tietojen hankkimi-
sessa tältä alalta on ollut ainuvina lähteinä niukkatietoiset koulumaantiedot ja
hajanaiset kuvaukset, joista vaikka yksityisinä kuvauksina voivatkin olla laa-
joja ja oivallisiakin sekä sellaisina varsin paikallaan, ei kuitenkaan voi saada
yleistä kuvaa ja vertailevaa tuntemusta vieraista maista ja kansoista eikä sitä laa-
jaa näköalaa, jonka saa yhtäjaksoisesta teoksesta. Tuntuvan aukon on sen
vuoksi täyttävä kirjallisuudessamme tässä ilmoitettu ja tilattavaksi tarjottu teos
maapallon kaikista eri maista ja sen kirjavista kansoista.

„Maa ja sen kansat" on suomennos F. von Hellwaldin tunnetun saksa-
laisen teoksen suunnitelman mukaan toimitetusta ruotsalaisesta teoksesta „Jorden
och dess folk", toimittanut O. H. Dumrath. Mutta ruotsalainen teos, jossa ei
ole noudatettu kuin mainitun saksalaisen suunnitelmaa ja joka kokonaan poikkeaa
sen äsken ilmestyneestä toisesta painoksesta, mikä ei suinkaan ole saavuttanut

arvosteliain yksimielistä tunnustusta, on tähän verrattuna pidettävä aivan itsenäi-
senä teoksena. Tähän laajaan teokseen on koottu vereksimpiä, vilkkaan
siirtomaaharrastuksen ja lukuisain tieteellisten tutkimusretkien viimeaikoina run-

saasti kartuttamia tietoja. Maantieteellisissä kuvauksissa on käytetty enimmäk-
seen professori W. Sievers'in suurta maantieteellistä teosta, joka on alallaan
parhaita, kuvaukset maan kansoista taas perustavat ylimalkaan professori
Ratzel'in tunnettuun kansantieteelliseen teokseen. Mutta sen ohessa on liitetty
otteita tunnettujen matkailiain matkakertomuksista, jotka valavat elävyyttä
sisältöön, niin että lukia ikään kuin hengessä matkailee maapallon erimaissa. Elä-
vyyttä lisää suuressa määrässä oivalliset kuvat, joita teoksessa on runsaasti ja
jotka on tehty valikoimalla uusimmista ja runsaasti tarjolla olevista piirustuk-
sista ja valokuvista.

Kustantaja on ottanut huolekseen, että suomenkielisessä teoksessa tulee
omalle maallemme laajempi osa kuin mitä sillä on ruotsalaisessa, ja tulee tämä-
kin osa runsaasti kuvitetuksi.

Teos ilmestyy noin 60 vihkona, kukin vihko 32 sivuisena, yksi vihko
viikossa alkaen maaliskuun alusta. Vihkon hinta on 75 penniä.

Helsingissä, Helmikuulla 1900.
PAUL LJUNG.

OSAKEYHTIÖ F. TILGMANN HELSINKI.
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Myyvät halvimmista hinnoista varastosta

Maanviljelyskoneita ja kalustoja kaikkia lajia.
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Pyytäkää kiertokirjaa!

Mr. Cornick'in niittokoneita, Hevosharavia, Tuulimoottoreja, Pumppuja, Vesijohtoja
Lokomobiilejä, Höyrykoneita, Petroolimoottoreja.
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Saariryhmä, joka on 14,581 n.km, jaetaan Alaskasta päin
lähtien neljään ryhmään: Kettu-, Andrejanovsky-, Rotta- ja Lähi-
saaret, jotka viimeiksi mainitut ovat saaneet nimensä siitä, että ovat
Siperian läheisyydessä. Kettusaarissa on kolme suurinta saarta Uni-
mak, Unalaschka ja Umnak. Kaikki saaret ovat tuliperäisiä ja ovat
keskimäärin 500 metrin korkuisia, vaan niillä on myöskin huippuja,
jotka ovat paljon korkeampia, niin kuin Schischeldin (2,729 m) Uni-
makilla ja Makuschin (1,700 m) Unalaschkalla. Nämät molemmat
vuoret samoin kuin kolmisenkymmentä muuta huippua ovat tuli-
vuoria, jotka purkautuvat niin usein, että Aleuteinsaaret ovat luetta-
vat maailman toimikkaimpiin tuliperäisiin saariin. „Majesteetillisen
näyn", sanoo Paul Fuchs, „tarjoaa tämä jyrkkäin harjanteitten jakso
syksyisin ja talvisin; tulipatsaita syöksyy sen aukoista valaisten
rauhattoman valtameren autioita aaltoja tai punaten haaveellisesti
muodostuneet jääjättiläiset, joita uiskentelee ympäriinsä mustassa
vedessä. Revontulet taivaalla ja tulivuoret maassa näyttävät kilvan
valavan hehkuaan kauhistuttavana kauneutena koko luonnon yli, ja
niiden säteitä heijastavat taivaan pilvet, uiskentelevat jäävuoret ja
jääkenttien äärettömät pinnat".

Muuten saarilla on särkynyt ja vuorinen luonne pienine laak-
soineen, jotka matalina alankoina avautuvat merenrannalle, joka on
täynnä meren syytämää vierinkiveä. Kesäisin ovat harjanteet lu-
mettomia ja peittää ne aina huippuunsa asti variksenmarja (Empe-
trum), kivirikko (Saxijraga) ja kanerva, ruoho ja sammal. Raaka
ja kostea, enimmäkseen pilvinen ja sateinen sekä luminen ilmanala
suvaitsee ainoastaan pieniä pajulajeja ja matalia leppäpensaita, jota
vastoin ruoho on voitolla. Tosin näkee myöskin muutamia petäjiä,
vaan ne on ihmiskäsi istuttanut eri aikoina vuosisadan alusta aikain,
ja jolleivät ihmiset niitä suojelisi, niin nämä pienet viidakot Ama-
kuakilla ja Unalaschkalla pian häviäisivät.

Alkuasukkaat Aleuteinsaarilla kuuluvat napaseudun kansoihin
ja nimittävät itseään „Idän kansaksi". He yleensä ovat eskimo-
laisten kaltaisia, vaan eivät ole niin rumia kuin muut eskimoheimot.
Leveät kasvot ulkonevine poskiluineen ja vinoine silmineen antavat
heille jonkun verran yhdennäköisyyttä mongolilaisen rodun kanssa.
Iho ja kasvojen väri on valkoinen. He ovat myöskin vähän suu-
rempia kuin muut eskimot ja on heillä leveämmät hartiat, vaan,
huolimatta ankarasta työstä, kauniit kädet ja jalat. Miehillä on väärät
sääret alituisesta veneessä istumisesta.

Kaikki vanhemmat matkustajat puhuvat Aleuteinsaarten asuk-
kaista kiitellen. Cook sanoo heitä „rauhallisimmiksi, säyseimmiksi
ihmisiksi, mitä hän koskaan on tavannut, jotka kelpaisivat esimer-
kiksi maailman sivistyneimmille kansoille". Venäläinen hengenmies
Venjaminov, joka vaikutti heidän joukossaan lähetyssaarnajana kym-
menen vuoden ajan, sanoo, ettei hän koskaan nähnyt väkivaltaisuutta
tai riitaa tai kuullut yhtään loukkaavaa tai karkeaa sanaa eikä huo-
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mannut, ei edes pitkäin paastojenkaan jälkeen mitään ahmimisen
piirrettä. Aleuti on yhtä kärsivällinen kuin alamainen; ei missään
tapauksessa hän valita tai tuskittele, ja kyyneleet ovat jopa naisten-
kin kesken kuulumatonta. Perheenjäsenet osoittavat suurta rakkautta
toisiinsa; jos vaimoilla ja lapsilla on vaikeuksia ja suruja, lohdu-
tetaan heitä että „pian tuuli tyyntyy, pian kuivuvat vaatteet"; onpa
nähty aleuteja, jotka itse, ovat kuolleet nälkään antaissaan lapsilleen
ruokavaransa; toiselta puolen lapset osoittavat suurta kunnioitusta
vanhemmilleen. Aleuti, joka ankarasti pitää lukua siitä, mikä on sopi-
vaa, ei koskaan antaudu puhuttelemaan vaimoaan julkisesti muulla
tavoin kuin vierasta. Esikoisoikeutta perheessä, noudatetaan anka-
rasti, ja vanhimmalla pojalla on jo lapsenakin etuoikeus äitinsä
edellä. Muuten aleutit elivät moniaviossa, ja luonnottamat paheet
eivät suinkaan olleet harvinaisia.

Temppeleitä ja epäjumalia ei aleuteilla ole ollut muinaisaikoina,
sen sijaan vaelsivat he pyhille paikoille, joissa he pääasiallisesti
rukoilivat pahoja henkiä. Kuolleensa he osaksi hautasivat istuvassa
asemassa johonkin vuorenhalkeamaan, osaksi nostivat kirstut ruu-
miineen riippumaan. Yhteiskuntamuotonsa oli kokonaan patriarkal-
linen, vaan orjat, joita heillä oli, saivat kärsiä julmaa kohtelua.

Kesäisin asuivat aleutit teltoissa, talvisin sen sijaan enem-
män kuin puoleksi maanalaisissa, ajopuista rakennetuissa ja turve-
kattoisissa majoissa, joissa pienet ikkunat olivat maanpinnan rajassa.
Nämä majat, joihin sisäänkäytävä oli katosta, olivat hyvin pitkät ja
mahtui niihin useampia perheitä. Nyt on rakennettu mukavia hirsi-
huoneita asukkaille useimmilla saariryhmillä. Alkuperäiset asukkaat
ovat yhä enemmän lähestyneet venäläisiä ja sekaantumisensa kautta
heidän kanssaan jossakin määrin muuttaneet muotoaan ja luonnet-
taan sekä omistaneet monta uutta tapaa. Niinpä ovat aleutit hyvin
tupakkaan ja viinaan meneviä, ja voivat usein panna menemään
koko omaisuutensa tupakan- ja viinanhalunsa tyydyttämiseksi.

Niin kauan kuin aleutit olivat itsenäisiä, olivat he hilpeää ja
iloista kansaa, vaan venäläisten herruuden alaisiksi jouduttuaan,
tuli heistä surullisia ja synkkämielisiä, ja arvoton kohtelu, jota he
saivat kärsiä, näyttää masentaneen heidän vastustusvoimansa. Venä-
läiset nimittäin kohtelivat heitä kuin orjia, ja venäläisten sorron
aikana heidän lukunsa vähenikin kauhistuttavan nopeasti. Kun he
vuonna 1779 joutuivat veronalaisiksi Venäjälle, arvioitiin heitä ole-
van, Kadiaksaari lukuun otettuna, noin 20,000; kreikkalais-kato-
listen lähetyssaarnaajani tullessa 1793 oli heitä vähän enemmän
kuin 8,000; vuonna, 1830. oli heidän lukumääränsä 4,850 ja vuonna
1840 enään 4,007. Sen väenlaskun mukaan, jonka Yhdysvaltain hallia
tus toimitti 1890, oli Aleuteinsaarten asukasluku 2,200, joista 967 oli
puhtaita aleuteja ja 743 sekarotuisia. Suurin kyläkunta, jossa on 200
majaa, on Unalaschkalla, lähtisin asuttu saari on pieni Attu, vaan
tämän ja Umnakin välillä ovat useimmat saaret asumattomia.
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Raakaaineita saadaan Unimaksaarelta rikkiä; saarilla, joilla
kasvaa runsaasti sammalta, jäkälää ja ruohoa, voisi mahdollisesti
menestyä karjanhoito, vaan sitä harjoitetaan kuitenkin yhtä vähän
kuin maanviljelystäkin. Asukkaitten elinkeinona on sen vuoksi
pääasiallisesti jahti ja kalastus, johon elatuksensa ja toimeentulonsa
on heidät opastanut. Unimaksaarelta viedään sinikettujen kallis-
hintaisia nahkoja, mutta varsinaisesti pyydystetään merieläimiä.
Tällaisilla pyyntiretkillä Aleutein asukkaat osoittavatkin suurinta
taitavuutta ja rohkeutta, pelkäämättä silminnähtäviä vaaroja.

Pyyntimatkoillaan aleuti käyttää yksinomaan venettään, ka-
jakkia, (venäl. „baidarka"). Siihen mahtuu ainoastaan yksi henki.
Se on kevyt ja pitkä ja tehty huolellisesti kaiverretusta puusta hyvin
hienolaitaiseksi, sekä päällystetty ja katettu hylkeennahkalla. Kes-
kellä on aukko, johon soutaja parahiksi mahtuu ja jonka laidat
liittyvät visusti hänen keskiruumistaan myöten, niin että hän istuu
kuin nahkasäkissä. Seurauksena tästä yksinkertaisesta mutta käy-
tännöllisestä rakenteesta on, ettei alukseen pääsee vettä tunkeu-
maan minkäänlaisessa merenkäynnissä. * Alus ei voi upota. Kaksi-
lapaisella airolla hän ohjailee kajakkiaan, ampuma-ase ja kalastus-
neuvot kannella edessään; täällä tavoin hän viilettelee aallokossa
hyvin taitavasti, menettämättä tasapainoaan. Paitse näitä keveitä
kajakeita, on kahden tai useammankin hengen veneitä ja vielä avo-
naisia naisväen veneitä, „umiak".

„Huhtikuussa alkaa merisaukon (Enhydris marina) pyynti.
Enemmän kuin kolmesataa kajakkia työnnetään silloin vesille. Ne
jakautuvat ryhmiin, joissa on kaksi- tai kolmekymmentä kajakkia.
Myrskyistä huolimatta lasketellaan kauas ulapalle. Ryhmät kulkevat
suorana rivinä, kukin kajakki määrätyn välimatkan päässä toisesta.
Heti kun otus pistää päänsä vedenpinnasta, suhahta nuoli ilmassa;
kajakki, josta otus ensin huomattiin, seuraa sitä ja toiset asettuvat
piiriin ympärille. Kun otuksen pää taas näkyy, suhahtaa useampia
nuolia, ja pian vedetään otus hengetönnä merestä. Saukonpyynti
talvisin osoitaa parhaiten aleutein rohkeutta ja kylmäverisyyttä.
Kun myrsky kohoittaa meren vuorenkorkuisille aalloille, hakevat
saukot suojaa asumattomilla saarilla, jonne asettuvat nukkumaan
johonkin kallionkoloon. Sellainenkaan myrsky ei peloita aleuteja
merelle lähtemästä. Kaksi pyyntimiestä on veneessä, ja lähestytään
saarta tai kalliota. Toinen miehistä odottaa tulevaa aaltoa ja hyp-
pää samassa silmänräpäyksessä maalle, pyssy kädessään. Tarvi-
taan tavallista suurempaa vikkelyyttä ettei putoa sileältä kalliolta
mereen tai murskaksi kiviin. Pyyntimies lähestyy nyt nukkuvaa
otusta, jonka tappaa ennen kuin se ehtii herätä. Veneelle pala-
tessa ei vaara suinkaan ole pienempi. Helposti voi luiskahtaa alas
kun on, otus toisessa kädessä toisessa pyssy, hypättävä takaisin
veneeseen. Mutta ei kuitenkaan tiedetä tapahtuneeksi tuskinpa ainoa-
takaan tapaturmaa tällaisella pyyntimatkalla. Saukkoja pyydetään
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myöskin, vaikka poikkeustapauksissa, verkoilla. Vielä suurempaa ur-
hoollisuutta ja tyyneyttä kysyy mursunpyynti. Tällaiselle pyyntiretkelle
lähtiessään aleuti sanoo jähyväiset ystävilleen ja tuttavilleen, aivan kuin
lähtisi kuolemalle. Mursu koetetaan yllättää sen maalle noustessa ja
estetään pääsemästä mereen. Tapettua otetaan siltä hampaat ja nahka,

■ vaan
I (Paul
I Ausland

Itse Beringinsalmessa
ovat molemmat Pribylovin-
saaret S:t Paul ja S:t Georg,
S:t Matheus ja vielä suu-
sempi Lorenzinsaari. Pri-
bylovinsaaret ovat tuliperäi-
siä, toiset ikivanhoja jätteitä
kerran olleesta Amerikan ja
Aasian välisestä kannak-
sesta. Nämä saaret ovat
autioita, ja on niillä vielä
enemmän napaseudun luon-
ne kuin Aleuteinsaarilla. Kau-
palle niillä on ollut suuri
merkitys erinomaisina hylje-
seutuina. Hylkeenpyynnissä
on joukko aleuteja kulkeu-
tunut Pribylovinsaarille, jot-
ka alkujaan ovat olleet asu-
mattomia. Kiihkeimmän vai-
noamisen esineenä hylkeistä
on „ merikarhu u (Callorhinus
ursiuus), jonka nahka on
erittäin haluttua ja hyvässä
hinnassa. On laskettu, että
vuodesta 1797vuoteen 1880
yksistään Pribylovinsaarilta
saatiin 3 V2 miljonaa tämän
hyljelajin nahkaa, ja vielä
v. 1880—92 voitiin helposti
tappaa vuosittain enemmän
kuin 99,000 eläintä.

Aleuteja saukonpyynnissä.

Kun nämä hylkeet keväisin, ajojäitten mentyä, tulevat saa-
riin, valitsevat uroot sopivat paikat, kokoavat niihin perheensä, ja
rupeavat sitten keskenään tappelemaan naaraista, jotka aivan tyy-
neesti katselevat ottelua ja seuraavat sitten voittajaa. Voitetut koi-
rakset, „poikamiehet", niin kuin alkuasukkaat sanovat, asettuvat
jonkun matkan päähän perhejoukkojen leiripaikoista, n. s. »rookeries" .
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Suurella huolella pyyntimiehet varovat, etteivät häiritse eläimiä
näissä leireissä. Saaliiksi tahdotaankin ainoastaan nuorempia koi-
raksia, sillä vanhojen nahka on tavallisesti kelpaamaton. Suurempi
tai pienempi joukko harjaantuneita miehiä hiipii yön aikana, kun
tuuli on suotuisa, sille paikalle rantaa, joka on nuorten koiraksicn
makuupaikkana, ja koittaa ajaa koko merestä eroitetun joukon maalle
päin. Kun tämä on onnistunut ja on tultu tarpeeksi kauas eläinten
maallenousupaikasta, tarkastetaan ja eroitetaan nuoret, kahden ja
kolmen vuotiset koiraat vanhemmista. Tämä tapahtuu siten, että

"Merikarhujen" leiri S:t Paulin rannikolla.

eläimet ajetaan suuressa kaaressa ja vanhat ja laiskat päästetään
micsrivin läpi jäämään jälelclle, vaan nuoret estetään pakenemasta.
Pyyntipäiviksi valitaan aina kylmät ja sateiset säät ja eläimiä ei ajeta
sen kiirecmmin kuin korkeiltaan puoli engl. penikulmaa (noin 800 in.)

tunnissa. Parveen ahdistetuista valitaan parhaimmat ja lyödään tain-
noksiin iskemällä kuonoon, ja pistetään kuoliaaksi; muut saavat taas
mennä mereen. Nyljettyä viedään nahkat heti suolausmajaan, jossa
ne suolataan nelikulmaisiin laatikoihin lihapuoli päällepäin. Sitten 30
tai 40 päivän kuluttua otetaan ne suolasta, puhdistetaan jakääritään
lihapuoli sisällcpäin, ripsitään uudestaan suolalla ja lastataan laivaan.
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Alaskanyhtiö, jolla on saarten kauppa monopolinaan, suorittaa
vuosittain Yhdysvalloille veroja 317,500 dollaria, ja saaren asuk-
kaat, jotka ovat välillisesti tai välittömästi riippuvia yhtiöstä, saavat
pari markkaa nahkalta.

Riitaisuudet, joita vuoden 1884 jälkeen syntyi vieraitten kan-
sallisuuksien ja varsinkin englantilaisten kilpailusta amerikalaisten
kanssa hylkeen pyynnissä, poistettiin 1893 diplomaatista tietä ja
erään sovinto-oikeuden päätöksen kautta, joka julisti Beringinmeren
avonaiseksi mereksi kolmen meripenikulman päässä rannalta, vaan
sen ohessa järjesti kysymyksen pyynnistä sillä tavoin, että meri-
karhuhylkeet ovat rauhoitettuja avonaisella merellä toukokuun 1

p:stä heinäkuun 31 p:ään ja että pyyntiä ei saada harjoittaa 60
meripenikulman piirissä Pribylovinsaarista, jonka ohessa saadaan
siihen käyttää ainoastaan purjealuksia, vaan ei verkkoja, ampuma-
aseita tai räjähdysaineita.

Alaskan territorio.
Pohjoisamerikan mannermaan luoteisimpana osana on Alaskan

territorio, joka alue yleiseltä muodoltaan on sännötön nelikulmio
ja jonka pohjoista ja koillista rantaa huhtoo Jäämeri, läntistä ja
luoteista Beringinmeri ja eteläistä ja lounaista rantaa Tyynimeri,
kun taas raja brittein alueita vasten on mielivaltainen linja, pitkin
141

0 1. p. Eliasvuoresta länsirannalta Jäämereen. Länteen pistää
kannuksen tavoin Alaskan- eli Aljaskanniemi, jonka jatkona ovat
Aleuteinsaaret; etelään päin taas Brittein Columbiaa vasten kulkee
raja Eliasvuoresta rannikkovuorten harjannetta, ei kuitenkaan mis-
sään 55 km edempänä merestä, Dixon-Entrancesalmeen asti, 590 4'
p. 1., joka salmi eroittaa Alaskan eteläisimmän pisteen Kuningatar
Charlottensaarista.

Tämän viimeiksi mainitun rantaosan edustalla, jota pitkin
Pohjoisamerikan Cordillerein pohjoisimmat rannikkovuoret kulkevat
muodostaen jyrkkien rinteittensä poimuihin runsaasti lyhempiä tai
pitempiä vuonoja ja niitten haaroja, on Aleksanterinarkipelagin
monet suuremmat ja pienemmät saaret ja letot, joitten välillä on
toisinaan aina 800 metrin syvyisiä salmia ja kanavia kerrassaan
lapyrintti. Näistä saarista huomataan erittäinkin Prince of Wales,
Kuprianov, Baranov, Tschitschagov ja siitä mannerman puolella
Amiralitetinsaari. Kaikki nämä saaret ovat vuorisia, ja pienellä
Krusovinsaarella on 870 m. korkea Mount Edgecumbe, vanha tuli-
vuori, jonka Liitke 1796 näki „suitsuttavah tulta".

Pohjoisessa eroittaa Aleksanterinarkipelagin Cross-salmi man-
nermaasta, missä korkea Eliasalpit niminen vuorijono kulkee pit-
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kin rannikkoa, jonka suunta nyt on melkein suorana viivana
luoteiseen. Näissä älpeissa tavataan korkeimmat jättiläisvuoret,
mitä on Pohjoisamerikassa. Niinpä Glacierlahden pohjoispuolella
kohoaa Mount Crillon 4,800 m. ja Mount Fairweather 4,700 m.,
joka »kaunista ilmaa" merkitsevästä nimestään huolimatta on enem-
män kuin puolen vuoden ajan verhottuna sumuun. Näille vuorille
ja niiden haaranteille laskeutuvasta sateen ja lumen tavattomasta
määrästä syntyy suuria, oikeita jättiläisjäätiköitä, jotka laskeutuvat
kaikkiin laaksoihin ja itäisellä puolella yhdistyneinä äärettömiksi
jäävirroiksi juoksevat aina mereen asti, ja siihen lohkaisevat mahta-
via jäävuoria, joita matkailiat vertaavat sinisillä aalloilla uskentele-
viin joutseniin. Suurimpia näistä jäävirroista on Muirinjuoksujää-
tikkö, joka on pinta-alaltaan 900 n.-km. jä liikkuu 2,19 metriä päi-
vässä ja jonka 80 m. korkea jääseinä syöksyy 150 metriä syvään
mereen. Muista juoksujäätiköistä mainittavimpia ovat Bairdin ja
Pattersoninjuoksujäätiköt.

Vuorijonon korkein huippu on tiettävästi 5,900 m. korkea
Mount S:t Elias, joka on näöltään kuin suippo pyramidi ja on
jokapuolelta lumen ja jään peitossa. Jyrkkäin rinteitten alapuolella
lounaisella sivulla aukeaa suuri kraterinmuotoinen, jään peittämä
sirkkus, jonka arvellaan olleen tulivuoren aukkona. Tämän kuilun
juurella harjanteitten välissä, joiden rotkoista valuu pienempiä jää-
virtoja, leviää suuri Tyndallinjäätikkö, joka Agassizinjäätikköön yh-
tyneenä muodostaa summattoman Malaspinanjäätikön; tämä jäätikkö,
jonka pintaala on 3,900 n.km. on sopiva esimerkki väliasteesta
jäätikön ja sisämaanjään välillä. Sen äärettömien moreenien alla
kokoontuu vesi pohjalle, mistä se kuohuu esiin muodostaen ajoit-
taisia järviä, jotka kuitenkin taas tyhjentyvät sivurotkoihin. Kun
kaltevuus asteittain vähentyy mettä kohden, näyttää jäätikkö ka-
toavan kivien ja kalliolohkareitten sekasortoisen joukon alle, jossa
on liuskakiveä, granitia, porfyria, trakytiä ja basaltia, joiden välissä
siellä täällä näkyy sinistä jäätä, kuohuvia puroja tai tyyniä suvan-
toja. Vielä alemmaksi tultua peittää tämän moreenin vuorostaan
noin 15 km:n leveydeltä maakerros, jossa kasvaa kokonainen metsä
kuusta, koivua ja vaahteraa, ja koko tämä kivien, saven, pensaiten
ja puiten ainesjoukko liikkuu hiljalleen eteenpäin jäätikön hartioilla.

Länteen päin jatkuvat Eliasalpit vuorenselkänä, joka ma-
taloittuu äkkiä, mutta jossa kuitenkin on korkeita huippuja ja josta
myöskin lähtee jäävirtoja. Pohjoispuolella King Williaminsalmea
ovat ne yhteydessä 2,200 metriä korkeitten Tschugatschinalppien
kanssa, joissa Mount Wrangellin tulivuori on Allenin mukaan 5,334
m. korkea. Viimeiset haaransa on näillä vuorilla Kenainniemessä
ja sen jatkossa Kadiaksaaressa, jonka Cookinsalmi ja Alaskan-
salmi eroittavat Alaskanniemestä. Tämän juurella on Iljaminskin
tulivuori (3,678 m.), jonka juurella Iljamananjärvi melkein eroittaa
niemimaan mannermaasta. Alaskan "maakielekkeen pohjoispuolella
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muodostaa maa tukevan pyöreän niemekkeen Bristolinlahden ja
ja Nortoninsalmen väliin, ja viimeiksi mainittujen sekä vielä pohjoi-
sempana olevan Kotzebuensalmen välillä pistäikse taas niemi, jossa
on Port Clarence ja Uudenmaailman läntisin nokka Kap Prince of
Wales. Jäämerta vasten olevalla tasaisella rannalla huomataan Jää-
niemi, pohjoisin paikka, mihin James Cook pääsi, sekä vielä niemi
Kap Barrow.

Samoin kuin Tyynenmeren rannikon Cordillerit, jatkuvat myös-
kin Kalliovuoret Alaskaan, jossa ne muodostavat Alaskan alpit, jotka
eivät näytä missään olevan 3,000 m. korkeammat, ja jotka jotensakin
säännöllisenä kaarena kulkevat Yukoninjoen laakson vartta. Pohjoi-
sen. Alaskan vuoret pidetään niin ikään Kalliovuorten loppujaksona.
Ne eivät ole niin korkeita kuin vuoret maan eteläisessä osassa, ja
ja Rumjantzov-jaksossa Yukoninjoen ja Jäämeren välillä ei näy ole-
van 1,200 m. korkeampia huippuja. Pohjoisessa ja luoteessa viestää
maa Jäämerta kohden, vaan vuorten mataluuden vuoksi ei täällä,
niin pohjoisessa kuin onkin, ole lainkaan sellaisia jäätiköitä kuin
Alaskan eteläisillä vuorilla. Ne jäätiköt, joita on, liikkuvatkin hyvin
hitaasti ja muutamin paikoin ovat aivan asemillaan. Matkallaan
„Rurik "-laivalla huomasi Kotzebue siinä lahdessa, joka on saanut
nimensä hänen mukaan, ruokamullan jarikkaan kasvullisuuden peit-
tämän niemen, jotka itse asiassa oli suurien railojen halkoma jää-
kieleke, ja sittemmin on tavattu maatunut jäävirta, 200 metrin
pituinen, kokonaan paksun savikerroksen peitossa, jossa kasvoi
pajua, kaikellaisia ruohoja, sammalta ja jäkälää. Savesta runsaassa
määrin löydetyt mammuteläimien, hevosten, hirvien, peurojen ja
myskieläimien luut ovat selviä todistuksia siitä, että tämä jää on
vanhaa, aina varhaisimmilta geologisilta ajoilta.

Pohjoisamerikan jäätikkömuodostus, jonka muinoin on täytynyt
olla paljon mahtavampi kuin nykyään, osoittaa selvästi vaikutuksensa
Alaskan territorion jokien luonteessa, ja tekee ne hyvin säännöttö-
miksi leveydeltään, syvyydeltään ja laajuudeltaan yleensä; kovia
koskia ja jyrkkiä putouksia on niitten ylisillä juoksuilla, ja usein
täytyy niitten raivata tiensä syvien rotkojen läpi, jota vastoin niitten
alista juoksua vallitsee Tyynenmeren kostea rannikkoilmanala.

Niistä joista, jotka juoksevat Alaskan pohjoisen osan läpi,
mainittakoon ainoastaan Loiville River, joka pohjoisrannalla laskee
Jäämereen. Muuten ensi sijassa huomataan 3,290 km. pitkä Yokon,
jonka jokialue on 850,000 n.km, ja Lewis Riverin nimellä lähtee
rannikkovuorten itäisen rinteen ja Canadan Kalliovuorten Tootshoo-
jakson välillä olevista järvistä, joista Taghishjärvi ja Lindemannin-
järvi ovat merkittävimmät. Joki seuraa sen jälkeen suurta ja pitkää
laaksoa luodetta kohden ja saa lisäjokena Nordenskjöldinjoen ja
White Riverin sekä muita lisäjokia Mount S:t Eliaksen ja Mount
Wrangellin itäisistä jäätiköistä ja lopuksi yhdistyy Pelly Riveriin,
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jota kauan aikaa pidettiin sen lähteenä. Molempain jokien yhtymä-
kohdan yläpuolella lävistää Lewis syvän rotkon, n. s. Miles Canon,
jonka jälkeen se on pienemmillä höyryaluksilla kuljettava aina joki-
suulle asti, 3,002 km matkalla. Joen koko putouskorkeus on nimit-
täin tältä paikalta ainoastaan 450 km.

Alemmalla juoksullaan saa Yukon lisäjokina pohjoisesta Por-
cupine Riverin eli „Piikkisikajoen", ja etelästä Lanana Riverin,
ja muodostaa lopuksi laskullaan Beringinmereen monihaaraisen suis-
ton, joista suurin haara Kvickpak on antanut nimensä koko joelle,
ja jonka hiekkamatalat ovat esteenä merikululle. Niille tarttuneet
jäätelit jäätyvät talvisin ja keväisin saariksi, jotka koko suiston eteen
muodostavat padon; joen omat jäät sitä paitse sulkevat suuhaarat,
ja muutamana vuonna viipyivät jäät paikollaan niin kauan, ettei lohi
voinut nousta jokeen, eikä tullut jäänlähtöä lainkaan, ja asukkaat
jokivarsilla kärsivät nälkää.

Kuskokwim, joka vähän etelämpänä Yukonia laskee Berin-
ginmereen, on niinikään suuri joki, vaikka mahtavaan napuriinsa
verrattuna onkin vähäpätöinen. Vielä vähäisempi on Copper River
eli „Kuparijoki", joka laskee Tyyneenmereen ja saa muutaman lisä-
joen, minkä keltainen vesi sisältää niin paljon liuenneita metalleita,
ettei lohi voi elää siinä. Copper River juoksee 4 km matkalla
kalliorotkon läpi, joka on Amerikan jylhimpiä rotkoja, nimeltä
Woods Canon, jonka alastomat, mustat pystyjyrkät basaltiseinät ovat
ainoastaan 36 m. päässä toisistaan. Kauniista Stikine Riveristä,
kuuluu ainoastaan jokisuu Alaskaan, rajana Brittein Columbiaa
vasten.

Nämät suuret joet, jotka kuljettavat niin suuret vesijoukot valta-
mereen, ja jotka maan pohjoisimmissa osissa ovat jäässä 7 V2—8
kuukautta vuodessa, suuret jääsärkät näpameren pohjoisella rannalla,
jäätiköt, jotka reunustavat etelärannan ja muutamin paikoin estävät
jokien juoksun, selittävät maan ilmanalan. Keskussyvanne, missä
Yukon juoksee, vastaa luonnollista rajaa, joka jakaa Alaskan poh-
joiseen ja eteläiseen puoliskoon. Pohjoisella osalla on täydellisesti
napaseudun ilmanala. Rayn ollessa Kap Barrovissa ei lämpömittari
koskaan noussut ■-[- iB°:seen, vaan sen sijaan se usein osoittaa
— 25

0 ja laskeutuupa aina — 47°:seen C. Näissä seuduissa on
revontulia hyvin runsaasti, vaan lumimyrskyt usein pimentävät ne.

Alaskan ilmanala on muuten erilainen, vaan yleensä paljoa
lauhkeampi kuin ilmanala Amerikan itärannikolla ja itäisen Aasian
rannoilla samalla leveysasteella. 1) Länsirannalla on rannikkoilmanala
lauhkeine talvineen, kylmine kesineen ja runsaine sateineen, 2) joka

A) Sitkassa Pohjoisamerikan länsirannalla . 570 p. 1. on keskilämpö
3,5° C.,,Nainissa itärannalla 570 10' p. 1. on keskilämpö —3,8° C.

2) Sitkåssa vesi- ja lumisadepäiväin luku vuodessa on 285, ja sade-
määrä vuosittain 2,116 m., Fort Tongassin luona taas 2,868 m.
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on suuressa määrin suotuisa metsäkasvullisuudelle, vaan ei hedelmän-
viljelykselle. Siihen on ilmanala liian raaka, samoin kuin maan-
viljelykselle on liiaksi sadetta ja liian vähän aurinkoa. Useimmilla
asemapaikoilla kertoo Whymper olleen kasvitarhoja, joissa kasvoi
redisejä, nauriita, sallatia ja muita vesipitoisia vihanneksia niin myös
hyviä potateita, joita ei kuitenkaan voinut säilyttää kauan. Kosteus
on niin suuri että muutkin vihannekset kyllä kasvavat, vaan eivät
joudu. Sama vaikeus on ohran, kauran tai nisun viljelemisessä:
olki kasvaa ja on vihantaa, vaan vilja ei kypsy. Muuten on ainoas-
taan vähäinen osa maasta viljelykseen kelpaavaa, ja parhaimmilla
paikoilla, missä kesä muuten olisi suotuisa on se liian lyhyt tuot-
tavan maanviljelyksen harjoittamiseen.

Amerikalainen H. Dali, joka perusteellisesti on tutkinut Alas-
kan, todistaa mahdolliseksi oleskelun talvisinkin Yukoninjoella, joka
pohjoisimmalla kohtaansa on kuitenkin 66° p. 1. ja ulottuu siis napa-
piiriin. Daliin mukaan jo maaliskuun loppupuoliskolla tekee kevät
joutuisasti tuloaan, ja päivät pitenevät huomattavasti, samalla kun
lumikerros, joka 2 ja 2V2 metrin vahvuisena on peittänyt kuukau-
sien ajat maan, alentuu nähtävästi ja ahtautuu tiivimmäksi. Huhti-
kuun alkupuoliskolla alkaa joen jääkin murtua; „ huhtikuun 10 päi-
vänä huomattiin lukuisasti kärpäsiä ja kuoriaisia, ja hiiriä (Arvicola)
tuli esiin reijistään katselemaan päivänvaloa. Suuremmat linnut,
niinkuin metsäkanat, pöllöt j. n. e. alkavat pesiä. Toukokuun 12
päivänä laskivat jäät pienemmistä joista, ja Yukoninjoen jääpeite vä-
henee päivä päivältä. Kaloista alkaa eräänlajinen harjus (Thymallus
signijer) joukottain nousta jokeen; se on lohen edelläkäviä. Touko-
kuun 20 päivänä alkavat Yukoninjoen jäät lähteä. Perhosia, joiden
paras aika on kesäkuu, näkyy jo muutamia, ja kuoriaisia ilmestyy
yhä enemmän. Pienilehtisistä palsamihaapalehdoista kuuluu lintujen
ääniä, enimmäkseen meidän rastaan sukuisia lintuja. Tähän elämä-
rikkaaseen aikaan verraten täytyy talvipäivää Yukoninjoella sanoa
hiljaiseksi, mutta sillä kuitenkiu on oma viehätyksensä, josta europa-
laisella ei ole aavistustakaan. Valitkaamme esimerkiksi joku joulu-
kuun päivä. Päivän koitteella, s. o. kymmenen aikana aamupäivällä,
pukeudumme tiiviin hylkeennahkapukuun ja vedämme lumikengät
jalkaamme, ripustamme selkäämme pyssyn, jahtilaukun, teekeittiön
j. n. e. ja lähdetään prääreille, joilla tähänkin aikaan on paljon
arvokasta riistaa. Mataloissa pajuvitikoissa kylän päässä kuulemme
jo rapinaa ja siritystä; kaunishöyheninen taviokuurna (Pinicola)
herkuttelee siellä pienillä urvuilla, vaan emme häiritse sitä, sillä se
on helposti saatava, se kun tähän aikaan on tavallisimpia lintuja
tässä seudussa. Aavikoitten lumikentillä, missä kohoaa ainoastaan
pieniä petäjiä —- suuremmat petäjät sekä koivu, raita ja haapa
kasvavat mieluummin jokirannoilla — piiloitteleikse metsäkana, jolla
talvisiaikana on niin valkoinen höyhenpuku, että sen useikin huo-
maa vasta kun se pyrähtää lentoon. Jokia lähestyessä eläinkunta
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käy runsaammaksi: hudsoninoravat ja kaikellaiset tiaiset elvyttävät
alastomia puita, ja lumessa näkyy monellaisten eläinten jälkiä, joista
on helppo tuntea varsinkin ahman (Gulo luscus) jäljet. Monin pai-
koin joen jäässä näkyy sulia kohtia, lähteitten tai pyörteitten tekemiä
avantoja, joista kalastaja voi saada runsaan saaliin. Samoin kuin
joen jäähän, tekevät lähteet aukkoja maan lumipeitteeseenkin, joissa
majailee näin talvisin ajoinkin pieniä äyriäiseläimiä. Ettei muuten
kasvielämäkään kokonaan ole kuollut, siitä ovat merkkinä sammalet
ja muut kasvit, joitten näkee vihertävän keskellä talvea lumen suo-
jelevan vaipan alla. Kun me 3 ajoissa iltapäivällä palaamme kotia,
niin tuntuu meistä, että täälläkin voi elää."

Alaskaa peittää metsät tai suot tai on se aivan metsätöntä ja
täynnä korkeita tuntureita, kallioita ja jäätiköitä. Täydellinen puute
oikeista puista on pohjoisella rannalla Kap Lisburnista ja Kotzebuen-
lahdesta Mackenzienjoen suulle. Ainoa puuaine, mitä täällä tunne-
taan on ajopuu, jota sinne merivirrat kuljettavat. Melkein koko se
ala, joka leviää napapiirin pohjoispuolella, ei ole muuta kuin avaria
tundroja tai rämeisiä tasankoja, joitten pinta, mikä lepää jääpohjalla
ja aina vuodenajan mukaan on vetinen tai kohmettunut, on hyvin
epätasainen muutamia metriä korkeista savikummuista, joita niillä
kasvavain ruohomättäitten ja matalain tuuhearisuisten pensaitten
takia sanotaan „naisenpäiksi". Näitten synkkien alojen yli kulkiessa
täytyy hypätä toiselta tällaiselta päältä toiselle aina vaarassa että
putoaa niitten välisiin syviin vetisiin kuoppiin, joissa jalat tarttuvat
kasvien palmikoittuneihin juuriin kuin verkkoon. Raidat ja lepät
pohjoispuolella Yukoninjokea kutistuvat pieniksi pensaiksi ja varvuiksi,
ja kasvavat ainoastaan ryhmittäin kummuilla ja vähemmän noro-
peräisillä paikoilla.

Suuret metsät, jotka suurimmaksi osaksi ovat havupuuta, alka-
vat siitä missä ranta puolikaaressa kääntyy etelää kohden. Toinen
puoli Kadiaksaaresta, joka on länttä kohden, kasvaa ruohoa, itäi-
nen puoli taas on metsänpeittoista, ja näitten molempain vyöhykkeit-
ten raja vastaa erilaisia ilmakehäsuhteita. Lännessä nimittäin vallit-
sevat Aasiasta tulevat tuulet, idässä taas ne tuulet, jotka tulevat
Amerikan vuorilta ja joitten rajut puuskat, n. s. woollies, ovat me-
renkulkiain kauhuna. Eteläisen Alaskan metsät ovat pääasiallisesti
sitkapetäjää (Picea sitchensis), joka 59

0 p. 1. kasvaa 75 m. pitkäksi
ja 2 m. läpimittaiseksi, ja lyhempää vaan yhtä paksua keltaista setri-
puuta (Thuja nutkaensis). Pohjoisessa metsät ovat enemmän idän
metsien muotoisia ja ovat etupäässä valkopetäjää (Picea alba) ja
kanadanpetäjää (Tsuga Canadensis), joita kasvaa vuorilla ja jokivar-
silla aina Yukonin seutuun saakka. Rannikkometsäin kallioisen maa-
perän peittävät sammallajit (Sphagnum), jotka suojelevat metsää
tulelta, vaan myöskin piiloittavat halkeamat ja syvät kuopat samoin
kuin siellä täällä rahkasuot ja hetteet sekä myös kiemurtelevat puun-
juuret ja kaatuneet lahopuut, joihin kulkia kaatuu ja uppoaa, niin
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että on sekä vaarallista että vaivaloista näihin metsiin tunkeutu-
minen; sisämaassa on, Dawsonin mukaan, ruoho- ja kukk^rikkaita
laidunmaita siellä täällä metsäryhmäin välissä.

Alaskan eläinkunta käsittää, Daliin mukaan, 62 lajia, jotka
muuten kaikki tavataan muissa maissa, niin kuin Siperiassa, arktis-
ten saarien arkipelagissa, Canadassa ja Yhdysvalloissa. Jääkarhu
tavataan ainoastaan Jäämeren rannoilla, vaan muissa osissa maata
on sen sijaan musta karhu (Ursus Richardson!). Amerikalainen
hirvi, „moosedeer" eli „original", joksi sitä myöskin sanotaan, sa-
moin kuin myöskin „karibu" eli amerikalainen peura ovat harvi-
naisia, niin ikään „tebai" eli kalliovuortenvuohi (Haplocerus ameri-
canus). Eteläisen Alaskan lauhkea ilmanala houkuttelee muutaman
kolibrilajinkin aina Eliasvuorelle saakka.

Turkiseläinten pyynti on asukkaitten tärkeimpiä toimia, vaan
hyödyllisimpäin eläinten joukossa on eri hyljelajeilla kaikessa tapauk-
sessa etusija, sillä niistä asukkaat saavat sekä nahkan, joka muoka-
taan, ja traania ja rasvaa, jotka ovat tärkeitä elintarpeita. Tässä
suhteessa on lohellakin Alaskan läntisissä joissa tärkeä osansa.
Yukonin lohet ovat niin lihavia, että niitä paistetaan voitta ja
öljyttä niitten omassa rasvassa, ja useimmissa Pohjoisamerikan länsi-
rannan joissa tavataan muuan lohilaji, n. s. „hulakan" (Thaleichthys
pacificus), joka on niin rasvainen, että alkuasukkaitten sanotaan
käyttävän sitä kynttilänään, josta kala on saanut englantilaisen ni-
mensä candlefish, kynttiläkala.

Kuudenkymmenluvun loppupuoliskolla löydettiin eteläisessä
Alaskassa rikas kultakenttä, jossa tätä metallia oli löydetty möh-
käleinä. Metsistä saadaan erinomaista puutavaraa ja kalamata-
likot Alaskanniemen luona ovat laajat ja tuottavat. Kivihiiltä on
löydetty Prince of Walesinsaarella, Alaskanniemellä ja monissa
muissa paikoissa. Joskin Alaskan territoriolta ei siis puutukaan
luonnon rikkauksia 1) ja joskin sillä sitä paitse on suuri etu sellai-
sesta kuin Yukoninjoesta, joka on laivakululle sopiva kauas sisä-
maahan saakka, niin on kuitenkin kieltämätöntä, että suurin osa
maa-alasta kaikiksi ajoiksi on tuomittu asumattomaksi erämaaksi.

Alaskan territorion pintaala on noin 1,376,000 n.km., ja mai-
nittiin Alaskasta ensi kerran 1728 kasakille Deschnev, kun tämä
löysi Beringinsalmen, jonka sitten tarkemmin tutki tanskalainen Vitus
Bering. Aina siihen saakka, kun Alaska 7,200,000 dollarilla myy-
tiin Yhdysvalloille kesäkuun 21 päivänä 1867, hoiti sen hallitusta
„venäläis-amerikalainen kauppayhtiö", joka perustettiin 1798 ja seu-
raavana vuonna sai vahvistuksensa Venäjän keisarilta Paavali I. Tällä
yhtiöllä oli yksinomainen oikeus kaikkeen kauppaan ja kulkuun ter-
ritoriossa, jonka koko hallinto oli järjestetty pääasiallisesti vain riistan

*) Kultaa saadaan yhden miljonan dollarin arvosta vuodessa (1892),
lohia 2,8 miljonan ja hylkeitä 1 miljonan dollarin arvosta.
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pyynnin etuja silmällä pitäen. Alkuasukkaitten kohtalo ei suinkaan
ollut venäläis-amerikalaisen yhtiön herruuden aikana parasta laatua,
heitä kun kohdeltiin tuskin paremmin kuin orjia, mutta yhtiö ei
kuitenkaan näyttänyt kammovan kaikkia uhrauksia parantaakseen
jossakin määrin asukaitten tilaa. Niinpä se perusti kirkkoja, kou-
luja ja sairashuoneita, kielsi viinan kaupan ja ryhtyi myöskin toi-
meen jalompain turkiseläinten säästämiseksi ja levittämiseksi. Venä-
läisen yhtiön sijaan on nyt tullut amerikalainen Alaskan yhtiö;
epäilyttää, paraniko mitenkään erityisesti alkuasukkaitten tila sitten
kun he pääsivät Yhdysvaltain vapaiksi kansalaisiksi. Heidän rau-
halliset seuransa lienevät useimmassa tapauksessa hävinneet vieras-
ten uutisasukasten ja siirtolaisten tultua. Valkoisten voitonhimo ja
röyhkeys on saattanut alkuperäisen väestön epäluuloiseksi ja araksi,
ja sivistys ei heille tuottanut muuta kuin halun väkijuomiin ja euro-
palaisten ilkeät taudit.

Alaskan harvat asukkaat x) ovat hyvin erilaista alkuperää.
Paitse sinne muuttaneita valkoisia ja n. s. ,rkreoleja" eli sekarotuisia
venäläisistä ja eskimolaisista tai intianeista, on kumpaakin viimeksi
mainittua ihmisrotua.

Eskimolaiset eli, kuten he itse kutsuvat itseään, „innuitit",
asuyat ryhmissä Alaskan pohjoisemmissa osissa pitkin Jäämeren ja
Beringinmeren rannikoita. Heihin kuuluvat myöskin Alaskan ran-
nikkoasukkaat idässä ja etelässä, käsittäen koko joukon heimoja,
joitten nimien päätteinä on -mut eli -mjut. Näitten Alaskan länsi-
ja etelärannikon eskimolaisten ominaisuutena mainittakoon, että he
muinoin käyttivät jonkunlaista haarniskaa, joka oli erittäin hyvin
valmistettu norsunhampaista, jotka olivat sidotut niin, että ne muo-
dostivat jonkunlaisen pantsarin pienen pienistä; luup.uikois.ta." Nämät
haarniskat, jotka nyt ovat varsin harvinaisia, olivat sen lisäksi va-
rustetut korkealla niskakammalla. Omituisia näitten eskimolaisten
kylille ovat heidän suuret kokoushuoneensa „kaschgat". Ne ovat
suuria rakennuksia, joissa pidetään yleisiä neuvotteluja ja toimeen-
pannaan näytelmällisiä esityksiä. Kuskowimin rannikoilla ovat nämät
kunnanrakennukset varustetut amfiteaterin tapaan järjestetyillä pen-
keillä.

*■) Alaskan asukasluku arvioidaan 31,795 hengeksi, niistä ainoastaan
4,300 valkoista, ja asukastiheys on siis ainoastaan 0,02 henkeä neliökilo-
metrille. Muuten eskimolaisten luku arvioidaan 17,000 hengeksi, siihen
aleutit luettuina, tinneh-intianien luku 3,400 ja thlinkitein luku 4,700; tämä
on otettu 1893 toimitetun väenlaskun mukaan, joka osoittaa vähennystä
7,709 hengellä eli lähes neljännellä osalla väkiluvusta vuonna 1880. Alas-
kan asukkaista luettiin 10,335 kreikkalaiskatolisia, 1334 protestantisia ja
498 katolisia; ' ■ ' ' ■ !
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Alaskan intianeja on monta heimoa, joista osa asuu Yukonin
ja sen sivujokien laaksoissa ja kuuluvat n. s. „tinneh-intianeihin"
eli suureen athabaska-intianiheimoon. Rannikoilla ja eteläisessä saa-
ristossa asuvat thlinkitit ja haidahit.

Ingalikein asunto.

Niitä intianeja, jotka asuvat alisen Yukonin varrella, sanovat
eskimolaiset „ingalikeiksi" ja heitä on monta erinimistä heimoa.
Samoin kuin eskimolaisilla on näillä intianeillakin asuntonsa maan
alla. Sisään mennään jonkunlaisesta katoksesta ja tullaan siitä au-
kon läpi kapeaan käytävään, jota nelinrvömin kontataan itse asunto-
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huoneeseen, nelikulmaiseen kamariin, jossa tulisija on keskellä lat-
tiaa ja sen kohdalla katossa reppana. Kun nuotio on palanut lop-
puun, viskataan kekäleet ja hiilet reppanasta ulos ja reppana sulje-
taan. Oviaukko myöskin suljetaan ja umpinaiseen ilmaan sekaantuu
ahtautuneen ihmisjoukon, enemmän tai vähemmän märänneeri kalan,
lihan, vanhojen nahkavaatteitten, koiranpenikkain, lian ja savun
löyhkä.

Kulkuliike näillä seuduilla tapahtuu talvisin lumikenttiä pitkin
reillä, joita koirat vetävät, kesäisin taas veneillä jokia pitkin. Mel-
koinen on se kaupankäynti, jota harjoitetaan näitten lähekkäin ole-
vain maanosain ja niitten äärimmäisinä asuvain kansain, tschuk-
tschein ja intianein välillä. Tavaranvaihtoa välittävät rannikkojen
eskimolaisheimot, varsinkin n. s. maleutit, jotka asuvat Nortonin-
salmen luona Unalaklitin ympärillä, lähellä S:t Michaelin asemaa,
joka on satama Yukonin suulla ja turkisyhtiön pääpaikka. Myöskin
sisämaassa on muutamia markkinapaikkoja; sellainen oli muinoin
Fort Yukon ja nykyään on Tanänan, asema, jonnekka englantilaiset
kauppiaat tulevat ja jonne markkinain aikana kerääntyy kaikista
heimoista intianeja, usein monia satoja samalla kertaa. Täällä saa
nähdä intianeja, joitten luo ei vielä europalaisia ole asettunut, ja
joihin ei vielä vieraat tavat ole pystyneet ollenkaan. Heidät tuntee
siitä tavasta, jolla miehet pitävät tukkaansa. ' Tukka; annetaan kas-
vaa niin pitkäksi kuin tahtoo ja jaetaan jakaukselle:<keskeltä; jokai-
nen kihara voidellaan rasvalla ja punamullalla,-min että se sitten
näyttää sormenpaksuiseksi puserretulta punamultalieriöltä. Nämä
monta kiloa pajnavat kiharat kootaan niskaan siteellä ja siroitellaan
joutseneountuvalla. .■■/■■ d. .. '

Niillä, kansoilla, jotka asuvat, eteläisen Alaskan rannikoilla,
Copper. Riverin kaakkoispuolella ja rannikkosaariston, saarilla, on
yhteisenä niménä thlinkitit ja venäfäiset sanoivat heitä kolöscheiksi.
He jakaantuvat moniin monituisiin heimoihin, joilla on nimensä
niistä joista, joitten varsilla asuvat; miehet kuvataan kookkaiksi ja
solakoiksi, eivätkä olisi "pahannäköisiäkään, jos ei heili s, niin kuin
monilla muillakin luonnonkansoilla, olisi ruma tapa maalata kasvonsa
eri väreillä, jotka sitten syövytetään ihoon piirtämällä kuvioita.
Tämänkin kansan miehillä on tapana lävistää nenärusto, johon sitten
pannaan rengas tai joku muu esine; samalla tavalla tehdään kor-
ville, joitten lehdissä on usein koko rivi reikiä niihin pujotettuine
koristuksilleen. Mutta körvalehtiin pistetyt reijät ovat kunniamerk-
kejä; jokaisen uuden urotyön tehtyään pistää thlinkiti uuden reijän
entisten viereen. Täysikasvuisilta tytöiltä lävistetään alahuuli, johon
kiinnitetään hopeanasta; kun tyttö joutuu naimisiin, pannaan hopea-
nastan sijaan puu- tai luutulppa, jota vähitellen suurennetaan, niin
että se lopulta on koko alahuulen levyinen — muuan tapa sekin,
jökä ei suinkaan lisää naisellista kauneutta. Thlinkitit eroavat eduk-
seen monista muista heimoista suuren taitavuutensa kautta, varsinkin
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venemestareina ja puunleikkaajina. Jo ennen kuin tunsivatkaan
europalaisia osasivat he tehdä kuparityötä; muuten olivat heidän
aseensa puusta ja kivestä.

Kansa jakaantuu kahteen heimoon: korpit ja sudet, esiisiensä
korpin, jelch, ja suden, kanuhk, mukaan. Jokaisessa heimossa on
taas useita alaosastoja, joilla on omat nimensä ja vertauskuvansa,
n. s. totem. Niinkuin on tavallista intiancilla, saa naimisiin mennä
ainoastaan vieraaseen heimoon. Morsianta pyytää kosia tytön isältä
tai sukulaisilta lahjoilla; häät vietetään juhlallisesti ja tapa vaatii

Tananan kauppa-asema Yukonin varrella.

vastanaineita alkamaan avioliittonsa neljän päivän paastoamisella.
Lapselle antaa nimen heti äitinsä, vaan isä antaa hänelle joskus
toisen nimen; tämän johdosta on kuitenkin pidettävä suuret juhlat,
ja toinen nimi on sen vuoksi ylellisyys, jonka ainoastaan rikkaat
voivat kustantaa lapsilleen.

Näissä kansoissa on selvä säätyeroitus, niin että jonkunlainen
aateli kohoaa rahvaan yli ja sitäpaitse on koko luokka orjia. Us-
konnolliset käsitteet liikkuvat ylimalkaan uskossa kolmenlajisiin hen-
kiin, jotka ovat osaksi korkeampia, osaksi maan, osaksi meren
henkiä; kaikki kolme lajia ovat vainajien henkiä, ja jokaisella yksi-
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löllä on myöskin oma henkensä, jonka sanotaan jättävän hänet, jos
hän tekee rikoksen. Nämä henget ilmestyvät tavallisesti eläimen
haahmossa; mutta varsinaiseen yhteyteen henkien kanssa pääsee
ainoastaan noita, jonka täytyy erityisesti valmistautua voidakseen
täyttää kutsumuksensa. Thlinkiteillä on sen ohessa oma, vaikka
jonkunverran hajanainen luomissatunsa. Korppi eli jelch, joka on
luojan vertauskuvana, on tuonut heidän huoneisiinsa taivaanvalon,
luonut esineet maailmassa ja lahjoittanut ihmisille tulen ja veden
lahjat; asuntonsa arvellaan hänellä nykyään olevan siinä avaruudessa,
josta itätuuli puhaltaa. Kuolleitten polttaminen on tapana; jos tämä
velvollisuus laiminlyödään, niin vainajan henki kärsii vilua toisessa
maailmassa. Sen lisäksi uskovat thlinkitit, että kuolleet eivät palaja
ainoastaan varjoina, vaan uusissa ihmismuodoissa, jonkunlaista sie-
lunvaellusta.

Myöskin suuresta vedenpaisumuksesta puhuvat thlinkitein van-
hat tarut. Krause kuuli muutaman vanhan thlinkitin Chilkutin
kauppa-asemalla kertovan jumaltaruja Jelchistä. Jelch oli enolleen,
joka viekkaasti ajatteli saada hänet hengiltä, pyytänyt suuren muste-
kalan, jonka lahjoitti hänelle. Mutta silloin paisui mustekala pai-
sumistaan, kunnes täytti koko talon. Samalla kertaa nousi vesi,
tulva tunkeusi sisään ja kaikki ihmiset hukkuivat. Mutta Jelch otti
linnun haahmon ja antoi toisen äidilleen, joka niinikään otti sen
päälleen, ja kumpikin nousi ilmaan. Jelch lensi niin korkealle, että
iski nenänsä taivaaseen ja jäi siitä riippumaan kymmeneksi päiväksi;
mutta vesi nousi niin korkealle, että se koski hänen jalkoihinsa.
Kun vesi tällä ajalla väheni, irroitti hän itsensä laskeutuakseen
maan päälle.

Paitsi tätä viittausta yleiseen vedenpaisumukseen, on thlinki-
teillä satu, jonka mukaan ihmiset pelastuivat suureen veden päällä
uiskentelevaan taloon. Kun vesi laskeutui, tarttui talo veden alla
olevalle kalliolle ja halkesi kahtia, kun vesi oli laskeutunut tavalli-
seen määräänsä. Toisesta puolikkaasta lähtivät thlinkitit, toisesta
maailman muut kansat.

Pääpaikka Alaskassa, jossa muinoin oli venäläisen hallituksen
istuin, oli Novoarkangelsk, jolla nyt on nimenä Sitka ja jossa on
1,190 asukasta. Se on kauniilla paikalla Baranovinsaarella, ja heti
sen takana kohoaa metsäisiä vuoria, joitten takaa näkyy lumipeit-
teisiä huippuja. Paha kyllä, on ilmanala Sitkassa hyvin ikävä, ei
niinkään kylmä kuin kostea, sillä jos ei tuisku, niin silloin sataa.
Mutta sadetta pahempia ovat ne harvat päivät, jolloin aurinko pais-
taa lämpöisesti, sillä ne tuottavat kuumetta ja rintakipuja; muuten
reumatilliset kivut ovat asukkaitten pahimpina vaivoina. Katujen
puhtaudesta pitää huolta muuan laulava korppilaji, Corvus cacatotl,
alkuasukkaille pyhä lintu, joka muuten käy ankaraa sotaa kanoja
ja sikoja vastaan. Kolmisenkymmentä kilometriä kaupungin etelä-
puolella on runsasvetinen lämmin lähde, jonka rikkipitoista vettä
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intianit ovat käyttäneet jo vanhoista ajoista. On tavattu myöskin
kerroksia hyVin puhdasta vismutia.

Tärkeämpiä paikkoja kuin Sitka ovat nykyään Juneau ja
Douglas Gastineäun kanavan luona, kumpikin kultapiirissä.

Brittein Pohjoisamerika,

jolla nyt, poisluettuna suuri New Föundlandinsaari, on yhteisenä
nimenä Dominion of Canada eli „

Canadan' valta", ulottuu Alas-
kari rajaéta lähtien poikki Pohjoisamérikan koko pohjoisimman osan
Tyyneestämerestä Atlantinmereen ja aina suuriin järviin saakka, jotka
muodostavat jonkinlaisen luonnonrajan Yhdysvaltoja vasten, jota
vastoin niitten itä- ja länsipuolella ei ole mitään merkittävämpiä
luonnonaitoa molempien maitten rajana. Noin 2000 km matkalla
Juan de Fucasälmesta on rajana 4o:s leveysaste Lake of the Woods
eli Lac des .öojs-järveen asti. Tämän järven itäpuolella menee
raja Lake Superior eli Ylöjärvelle pitkin Rainy Riveriä ja Rainy
Lakea ja seuraa sitten'Yläjarven pohjoisrantaa Sauli Sainte Marieen,
sitten Cockburnin ja Great Manitoulinin saariin sekä sitä nientä
pitkin, jonka rajoina ovat Huron, Erie ja Ontario-järvét, ja kulkee
edelleen S:t Lawrencenjpen vasenta rantaa aina 45 asteelle p. 1., jossa
taas mielivaltainen, vaan' Yhdysvalloille eduksi vedetty rajaviiva
alkaa.

Alaskan rajalta leviää siis itään ja kaakkoon päin laaja, suu-
rimmaksi osaksi asutukselle vastahakoinen alue, jossa ei ole mitään
jokivérkkojärjestélmää, vaan sen sijaan lukemattomia säännöttömän
muotoisia järviä, joilla on kaikki merkit jatkuvasta kuivumisesta.
Kun ei oteta lukuun alueen läntistä osaa ja vähän tunnettua Labra-
doria, ei tällä alalla ole varsinaisia vuoria, vaan ainoastaan useita
matalia kallioselkiä ja harjanteita, n. s. „maaylänköjä", Hauteurs de
terre, jotka ovat niitä perivanhoja kivilajeja, jotka liittävät yhteen
arktisen ;,kallio*-eli „järvilaatan", joka on saanut nimekseen „ Ca-
nadan kilpi". Nämä lajiaan perivanhat kalliot; jotka pääasialli-
sesti ovat laurentilaista gneissiä, kulkevat, milloin niitä ei voi pitää
Kalliovuorten itään päin pistävinä viimeisinä jaksoina, koilliseen ja,
mikäli niitä on tutkittu, ovat yhdenmukaisia Appalachien kanssa.
Nähtävästi ne varhaisempana geologisena aikakautena muodostivat
näitten kanssa vuorijärjestelmän, joka laajuudeltaan oli yhtä suuri
kuin ' nykyiset Pöhjoisamerikan Cordillerit ja ehkä niitä korkeampi.
Jääkauden jäätiköt, joilla täällä oli varsinainen kotiseutunsa, meren
kuohut ja vanhempain' jokien kosket ovat yhteisesti työskennelleet
näitten vuorijaksojen tasoittamisessa, niin että maan korkeus nykyään
on tuskin enempää kuin 300 m. Monessa paikassa on näky-
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vissa alaston kiteinen vuorilaji, muodostaen niin sanottuja barren
grounds.

On mahdollista ja todenmukaistakin, että. muutamin paikoin
Labradorissa on vuorijonoja, jotka ovat paljon korkeampia. N. s.
Heights of Land eli Wotshish Hills, jotka kulkevat poikki tämän
suuren niemimaan samassa suunnassa kuin Appalachit ja muodos-
tavat tärkeimmän vedenjakajan, eivät tosin näytä missään kohoavan
600 m korkeammiksi; sitä vastoin Four Peaks, Hebronin ja Kap
Chidleyn eli Chudleighin välillä, on arvioitu 1,800 m korkuiseksi.

Hudsoninlahden puoleiset rannat lännessä ovat lakeat. Labra-
dorin rannat sitävastoin ovat melkein kaikkialla jyrkät, ja sen lisäksi
puuttuu vuonomuodostus, joka auttaisi kulkua niemen sisämaahan.

Lännessä taas kohoavat heti 49:en leveysasteen pohjoispuo-
lella Kalliovuoret korkeana jyrkkänä seinänä prääreiltä ja 53 °:lla
p. 1. kohoavat melkoisen korkeiksi. Itäisessä pääjaksossa, joka on
pohjoisena jatkona Montanan Main Rangesta ja jota yksistään
Canadan geologit sanovat nimellä Rocky Mountains, ovat Mount
Hooker, Mount Brown ja Mount Murchison 4,800 m, s. o. yhtä
korkeita kuin Mont Blanc, jolleivät korkeampiakin, mutta Canadan
geologit varovasti sanovat korkeuden pyöreänä lukuna 4,000 met-
riksi. Edempänä lännessä ja syvän, pitkittäin kulkevan laakson
eroittamina itäisestä pääjaksosta, kohoavat Purcell Mountains, Sel-
kirk Mountains, Gold eli Columbia Mountains ja Cariboo Mountains.
Vuoret tässä jaksossa eivät ole niin jylhiä eivätkä niin täynnä rot-
koja, kuin itäisessä jaksossa, vaan Selkirkissä ja Gold Mountainsissa
on paljon jäätiköitä, niin että 4,000 metrin korkuisia huippuja tus-
kin puuttunee. Mount Donald Gold Mountainsissa Canadan, pacifik-
rautatien varrella on mittauksen mukaan 3,245 m.

Itäisen pääjakson välitön jatkuminen ylisen Peact Riverin joki-
alueessa on vielä aivan tuntematon, sitävastoin tunnetaan Dawsonin
retken kautta noin 2,400 m. korkea Cassiar Mountains ylisen Liqrd
Riverin varrella. Pohjoisina jatkoina Kalliovuorten tärkeimmästä
haarasta ovat Omenica ja Frying Pan Mountains pidettävät.

Kalliovuorten itäisessä ryhmässä ei ole mitään laajempia metsä-
ylängöitä, n. s. „Parks", eik# ylänkötasangoita, ja se tasamaa, joka
on niitten länsipuolella, on vain verrattain kapea maaliuskare, joka
.etelässä on tuskin 150 m. leveämpi ja pohjoisessa jakautuu moniin
pitkittäin kulkeviin laaksoihin. Tyynenmeren rannikon Cordillereistä
on läntinen jakso, joka vastaa Californian ja Oregonin rannikkojak-
soa, hajaantunut saariksi, jota vastoin kapeassa rannikkojaksossa on
2,800 m. korkeita huippuja. Vancouverin jakso samannimisellä saa-
rella, jossa on 2,281 m. korkea Victoria Peak, jatkuu matalampina
vuorijaksoina Kuningatar Charlotten saarilla (1,200 m.). .

Rannikon Cordillerein ja Canadan Kalliovuorten välillä olevaa
ylänköä eli tasankomaata sanotaan niitten suurten jokien mukaan,
jotka juoksevat sen läpi, Fraserin tasamaiksi, vaan vielä useammin
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Brittein Columbian sisemmäksi tasangoksi, ja on se yleensä 1,000
m. korkeata. Tämä ylätasanko on itse asiassa suuri basaltilaatta,
joka tertsiärikautena on levinnyt vanhempain muodostusten päälle
ja johon Fraser ja muut joet ovat kaivaneet uomansa. Siinä ovat
vanhat jäätiköt, joista Selkirkjäätiköt ovat vain vaivaisia jäännöksiä,
vaikuttaneet välittömästi, ja aika ajoittain näyttää suurin osa tasankoa
olleen jäitten alle haudattuna. Tätä osoittavat kaikkialle tasangon
piirissä levinneet jäätikkösavikerrostumat ja jäätikkölohkareet. Ääret-

Suuri jäätikkö Canadan Kalliovuorilla.

tömät joukot basaltilaavaa osoittavat taas halkeilemisia ja katkos-
siirroksia, ja vuorijaksojen muodostumista voidaan selittää ainoas-
taan otaksumalla, että suuri osa niistä on vajonnut mereen, niin
että monet ja syvät vuonot, jotka muodostavat pitkiä leikkauksia
maahan Tyynenmeren rannalla, ovat pidettävät osina sisämaan
muinaisista laaksoista, jotka vajoamisen kautta ovat joutuneet ve-
den alle.

Syvien, erittäin jyrkkäseinäisten laaksojen eroittamina seuraa toi-
siaan useita solia, jotka välittävät ylikulkua vuorijaksoista. Niinpä Ca-
nadan pacificrata kulkee Kalliovuorten itäisen pääjakson poikki Kicking
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Horsen solaa 1,589 m. korkeudessa, Selkirkjakson yli Rogerin solaa
1,200 m. korkeudessa, nousten 506 m. 35 kilometrillä, ja lopuksi Gold
Mountainsin poikki Eaglen solassa 600 m. korkeudessa. Etelämmässä
ov^t solat vielä korkeammalla, niinkuin itäisissä Kalliovuorissa Ka-
naskissola 1,738 m., Crow-Nestin söla 1,678 m., pohjoinen Koqtanien
sola 2,074 h1- la eteläinen Kootanien sola 2,145 m- Paljoa matalam-
malla ovat sen sijaan ne solat, jotka johtavatKalliovuorten yli poh-
joisessa, niinkuin Yellow-Headin sola 1,136 m., Pine-Riverin sola
869 m. ja Peance-Riverin sola ainoastaan 600 m.

Canadan prääritasamaassa, joka on Kalliovuorten itäisellä juu-
rella ja. Winnipegin ja Athabascan järvien seudussa vastaa Pohjois-
amerikän appalachiseen osaan ja Hudsoninlahden maihin, on sen
vähemmän tunnetussa eteläisessä osassa kaksi hyvin selvää pen-
gertä, joista toinen on noin 900 m., toinen ainoastaan 500 m.
merenpinnan yläpuolella, niin että voi tehdä eroituksen korkean ja
matalan präärin välillä. Edellinen on liitu- ja tertsiärikauteen kuu-
luvia kerroksia, jälkimäinen taas melkein yksinomaan liitukauteen.
Jokien tekemien uurrosten ja suuremman putouskorkeuden takia on
ylempi prääri rikkaammin muodostunut kuin alempi prääri, jossa sen
sijaan on runsaampi sademäärä ja sen vuoksi suuret alat sopivia
maanviljelykseen. Raja kummankin präärin välillä on kuin valli
Reginan länsipuolella.

Yltä yleensä koko varsinaisessa „ Canadan kilvessä", Labra-
dorissa ja koko . Canadan prääritasamaassa on suurempia tai pie-
nempiä järviä siellä täällä melkein joka syvennyksessä. Puhumat-
takaan siitä, että monessakin näistä järvistä on ikuinen „pohjajää",
ovat niistä kaikki suuremman osan vuotta jään peitossa, ja vaikka
ne yesijaks.ojen ja jokien kautta ovat moninaisessa yhteydessä tois-
tensa kanssa, oh kulkuliikettä estämässä lukuisat kosket ja putouk-
set, joissa pääsee liikkumaan ainoastaan keveillä tuohiveneillä. Usein-
kin kulkuväylä toisesta järvestä toiseen on ainoastaan rivi ■. lätäköltä,
jotka vasta sadeaikapa yhdistyvät kuohuvilla koskilla. Kun eteen
tulee tällainen koski, jota ei pääse edes keveällä tuohivéneellä, "hiin
täytyy se kiertää maitse, ja tällaiset paikat, samoin kuin lyhyet maa-
taipaleet kahden vesijakson välillä, ovat saaneet nimekseen „kanto-
paikka", portages, kun matkustajain tai niitten, jotka kulkevat näitä
vesistöjä, täytyy nousta maalle ja näissä kohden kantaa aluksensa
toisesta vesistöstä toiseen.

Suurimmat vesistöt ovat linjassa, joka varsinaisista Canadan
järvistä kulkee luoteeseen suuntaan, ja on se tärkeänä geognosti-
sena rajana, kun näet siitä itään leviää alkuvuorimuodostusten alue,
ja länsipuolella taas alkavat hiekka- ja kalkkikiviseudut samoin kuin
prääritkin, etelässä loppuen Mississippin uomaan. Huolimatta siitä
sekanaisuudesta, joka näyttää vallitsevan vesijaksojen jakautumi-
sessa, voi kuitenkin eroittaa useampia järjestelmiä, aina sen mu-
kaan laskevatko ne Tyyneenmereen, Pohjoisjäämereen, Hudsonin-
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lahteen vai Atlantinmereen. Niinmuodoin on alueen pohjoisemmassa
osassa eli Luoteisterritoriossa Athabasca-Mackenzie-joet ja sen lisä-
vedet, eteläisessä prääritasamaassa ja Hudsoninlahden maissa Sas-
katschewan-Winnipeg-Nelson-joet, kun taas suurilla järvillä kaakossa
Yhdysvaltain rajaa vasten on oma laskunsa S:t Lawrencenjoessa, ja
Tyynenmeren alueen eli Brittein Columbian samoin kuin Labrado-
rinkin joet ja järvet ovat erillään alueen muista vesijärjestelmistä

Athabasca-Mackenzie-joki, joka juoksee LuoteisterfjtoHott
läpi ja jonka alue Dawsonin mukaan on 1750,000 n.km., lähtee
pienestä järvestä Kalliovuorilta Mount Brownin itäiseltä rinteeltä,
kulkee ensin IVhirlpool Riverin nimellä koillista kohden ja Jasper
Housen luona päästyään Kalliovuorista saa matkallaan useita Sivu-
jokia, kunnes vasemmalta ottaa lisäjoen Pienestä Orjajärvestä. joki
on puhkaissut täällä hiekkakivikallioihin 100 m. syvän rotkon, vaan
vähitellen laajenee sen laakso, ja puut haaroittelevat oksiaan sen
kirkkaan vedenpinnan yli. Missä Athabascanjoen täytyy kulkea poikki
Kalliovuorten itäisten penkereitten, jotka ovat tunnetut nimellä Bqifk-
eli Birch Mountains, syntyy pitemmällä matkalla jakso koskia, Grand
Rapids, joita on aina sille paikalle saakka, missä joki oikealta saa
lisäjokena Clearwater Riverin. Noin 900 km. lähteeltään laskee
Athabasca vihdoin samannimiseen järveen hidasjuoksuisella, hieta-
matalilla täytetyllä suistolla, johon myöskin laskee vesi Lac Clairen
järvestä sekä muuan haara suuresta Peace Riveristä eli Rauhan-
joesta.

Tämä suuri sivujoki saa alkunsa Brittein Columbiassa jylhästä,
melkein vielä tuntemattomasta osasta Kalliovuoria. Sen molemmat
päähaarat ovat Parsnip ja Finlay River, jotka yhdistyneinä muo-
dostavat Untschagah eli Peace Riverin. Sen jälkeen joki murtautuu
Kalliovuorten läpi muutamassa rotkossa, jonka 1,300 m. korkeat
seinät syöksyvät jyrkkinä mustaan veteen; sen jälkeen se juoksee
noin 700 km. matkan syvän, pitkän laakson läpi, joka on 21 0— 240
m. alapuolella ympärillä olevan tasangon pintaa. Joki matkaa sitten
matalamman, metsää kasvavan maan läpi, tekee monia mutkia ja
hidastuu kulussaan, ennenkuin laskee Athabascan suistoon. Tätä
jokea nousi englantilainen kapteeni W. F. Butler Fort Vermillioniin,
joka on saanut nimensä joen punaisesta väristä. Sieltä matkasi
Butler edelleen Dunveganin tasangolle, joka kasvaa vitikkometsää
sekä petäjikköjä ja haapalehtoja. Vihdoin pääsi Butler matkansa
määräpaikkaan, pieneen Fort S:t Johniin, josta hän näki Kalliovuor-
ten lumisten jättiläisten kuvastavan sinistä taivasta vasten.

Athabascanjärvi on noin 210 m. merenpinnan yläpuolella ja on
se pohjoista kohden kääntyneen puolikuun muotoinen. Sen pinta-
ala on 11,400 n.km, ja rannat ovat hyvin säännöttömät. Atha-
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bascanjoki, joka laskee järven läntisimpään osaan, lähtee taas sen
läntisestä päästä ja on sillä nyt nimenään Suuri Orjajoki.

Lähdettyään Athabascanjärvestä kohtaa Suuri Orjajoki Carboo-
vuoren, joka ei ole erittäin korkea, vaan joka jokeen muodostaa
useita suuremmoisia putouksia. Tämä harjanne, joka haaraantuu
itään Kalliovuorista ja jota ei saa sekoittaa samannimisiin, paljoa
korkeampiin vuoriin, jotka ovat Kalliovuorten jatkona luoteeseen Brit-■tein Columbiassa, eroittaa Peace

River in Hay Riv eristä, ja on Atha-
basca-alueessa Kalliovuorten kol-
mas suuri itäinen penger. Vii-
meinen ja eteläisin penger, Mon-
tagne La Biche, eroittaa Atha-
bascan Saskatchewanista ja jat-
kuu ylänkötasangolla nimellä Por-
tage La Loche eli Methy Portage,
ja on noin 500 m. korkuista ylän-
köä, jonka jatko koillisessa ensin
muodostaa pohjoisen Hachet- eli
rVollaston-jarven pohjoisen ran-
nan ja sitten on vedenjakajana
Jäämeren ja Hudsoninlahden vesi-
jaksojen välillä.■ Orjajoki laskee monihaarai-
sena Suureen Orjajärveen, joka
on mahtava, 26,000 n.km. laaja
järvi, ja jonka kanssa on yhtey-
dessä pohjoisessa päin tämän ja
Suuren Karhujärven välillä olevia
pieniä järviä. Suurimmat näistä
ovat Lac La Martre ja sen poh-
joispuolella Lac Grandin. Vii-
meiksimainitun pituussuunnassa
pohjoiseen päin tavataan vielä
kaksi pienempää järveä,Lac Taché
ja Lac Therese,]o\kdL laskevat Suu-
reen Karhujärveen Mac Vtcarin

lahteen. Näitten järvien itäpuolella, vaan vuoriharjanteitten kautta
erillään niistä, on toinen ryhmä järviä. Mainittavin niistä on Lac
S:t Croix, joka on yhteydessä Suureen Orjajärveen.

Tämä järvi saa koilliseenkin osaansa melkoisia lisävesiä, johon
Fort Reliancen luona laskee koko joukko toistensa kanssa keskinäi-
sessä yhteydessä olevia järviä, joista huomattavimmat ovat Aylmer,
Clinton Golden ja Artillery Lake. Pohjoisesta tulee vielä lisäjokena
Yelloivknife River, joka laskee Suureen Orjajärveen Fort Providencen
läheisvvdessä.

Kantopaikka putouksen ohitse.
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Suuresta Orjajärvestä lähdettyään saa joki nimekseen Mackenzie
River eli Naotche ja levenee n. s. „ pieniksi järviksi", joissa lukemat-
tomat saaret ovat sen juoksua häiritsemässä, jonka jälkeen 1,5 km.
leveä joki juoksee hiljalleen edelleen 80 km. matkan. Fort Simp-
sonin luona ottaa se taas suuren lisäjoen Liard Riverin Kalliovuo-
rilta, ja sitten kun se on saanut lisäkseen Suuren Karhujärven las-
kun, käy sen juoksu rauhattomammaksi alituisten virranpyörteitten
ja koskien takia, joilla on nimenä Grand Rapids jaRamparts, sekä
muutamin paikoin kalliorannat puristavat uoman kapeisiin soliin,
Narrows. Tällä tavoin kulkee se 90 m. korkean tasangon läpi,
kunnes noin 150 km. päässä viimeisestä solastaan laskee valtavan
vesimääränsä, jota yhä lisää Peel River eli Riviére Plumée, moni-
haaraisena suistona Jäämereen.

Suuren Karhujärven pinta-ala on 28,000 n.km. ja on se puh-
das ja kirkasvetinen verrattuna Orjajärveen, joka on mutainen ja
rikas kasviosista. Lokakuusta heinäkuun keskivaiheille on tämä
järvi 3 m. paksun jään peitossa. Viisi suurta lahtea antaa Karhu-
järvelle sen ominaisen muotonsa, pohjoisessa Dease, idässä Mac
Tavish, etelässä Mac Vicar, lounaassa Keith ja koillisessa Smith bay.
Monista joista, jotka laskevat näihin lahtiin, mainittakoon Dease
River, joka laskee samannimiseen lahteen. Karhujärveen laskee
myöskin vetensä 45 km. pitkä ja yhtä leveä Lac Tatcheni eli Lac
des Bois.

Viimeiksimainitun järven itäpuolella, 67 ja 68 p. leveysasteen
ja 120 ja 123 1. pituusasteen välillä kohoavat S muotoisena kalkkikivi-
set Tidegalevuoret, joitten korkeus on 300 m. tundran yläpuolella ja
500 m. Smithin lahden yläpuolella. Täällä ovat lähteensä vierek-
käin juoksevilla suurilla joilla La Ronciére, Mac Farlane ja Ander-
son, joista ensinmainittu laskee Jäämereen Franklininlahteen, toinen,
suurin niistä, Liverpoolinlahteen ja kolmas Ikaratsarksalmeen eli
Eskimokanavaan, joka eroittaa mantereesta Gibbisaaret sekä saaren
Ile de la Societe de Geographic, jolle nimen antoi abbotti Petitot,
joka kahdentoista vuoden ajan tutki näitä seutuja ja antoi meille
niistä ensimäiset tarkat tiedot. Samaan salmeen laskee myöskin
Eskimojärvi Natowdjajokea myöten, joka on yhteydessä monien pit-
kin rannikkoa olevain lagunien kanssa.

Vielä kannattaa mainita kaksi suurta jokea, jotka laskevat
Jäämereen. Suuren Karhujärven itäpuolella sekä samassa linjassa
kuin Yellowknife River tapaamme Coppermine Riverin, joka tulee
Point Lakesta ja ennenkuin laskee muutamaan Coronation-lahden
poukamaan, muodostaa putouksen nimeltä Blooäy Fall, joka on
saanut nimensä verilöylystä, minkä seudun eskimoille toimittivat ne
intianit, jotka seurasivat Hearnea hänen retkellään 1770,
ja josta on säilynyt muisto näihin päiviin asti ja on alati herättänyt
kostonhalua eskimoissa intianeja kohtaan, milloin vaan siihen tilai-
suus on ilmestynyt.



Peuroja
juomassa.
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Mackenzienjoen jälestä on arvokkain Great Fish River, s. o.
„ Suuri Kalajoki" eli myös Backs River, löytöretkeiliän nimen mu-
kaan, joka 1834 ensi kerran seurasi'joen kulkua. Tämä joki läh-
tee pienestä järvestä Aylmer Laken läheisyydestä, juoksee koillista
kohden, ja sen pituuden arvioi Back 890 km:ksi. Matkallaan syn-
kän, kauhean aution maan läpi, joka on täynnä kallioita ja alas-
tomia tasangoita, niin ettei ole ainoatakaan puuta, joka elähyttäisi
maisemaa, juoksee Suuri Kalajoki useitten järvien läpi ja muodostaa
lukuisia koskia, kunnes se laskee pitkään, lahdista ja poukamista
rikkaaseen vuonoon Jäämereen Boothia Felix-mevaen lapsipuolella.
Luoteisterritorion luonnollisena rajana itää kohden on Rae Isthmus,
jossa on kaksinkertainen rivi järviä ja lampia Jäämeren ja Hud-
soninlahden välillä ja joka eroittaa alueen Melvillenniemimaasta.

, Suuri luoteisterritorio on pakkasen seutua; seitsemän, kah-
deksan tai yhdeksänkin kuukauden ajan on maa lumen peitossa,
lämpömittari pysyy jäätymispisteen alapuolella ja kirsi on koko vuo-
den maassa, niin että ainoastaan hieno kerros ruokamultaa sulaa
pinnalla, johon kasvien juuret pystyvät tunkeutumaan. Mackenzien
suistomaa samoin kuin Coppermine Riverin ja Suuren Kalajoen
aliset juoksut ovat napavyöhykkeessä, ja kaksi kuukautta kestävän
yön aikana ei aurinko siellä kohoa näköpiirin yläpuolelle. Fort
Good Hopen luona, 66° 20' p. 1., on joskus 53

0 pakkanen ja Schwatka
huomasi Suurella Kalajoella aina 56 0. Fort Simpsonissa alisen
Mackenzien varrella on keskilämpö tammikuussa — 28,2° eli 20,8°
alempi kuin samalla leveysasteella olevassa Hernösandin kaupun-
gissa Ruotsissa. Lunta sataa harvoin, kun on hyvin kylmä, ja ab-
botti Petitot ei nähnyt koskaan lunta satavan, kun lämpö laskeusi
-r- 28° alemmaksi. Muuten muodostuu lumi aivan lähellä maan-
pintaa sumujen alimmissa kerroksissa, jota vastoin taivas ylempänä
on kirkas ja aurinko tai tähdet paistavat. ~'■■■■

Talvisin,, niin pakkanen kuin onkin, alkuasukkaat metsästävät,
matkustavat ja valmistavat turkistavaroitaan, jota vastoin he eivät
useinkaan näy voivan kestää lyhyen kesän kuumuutta, vaan tähän
aikaan nukkuvat suurimman osan päivästään. Heinäkuun isotermi
20°:lle, joka Europassa kulkee eteläpuolitse Parisin, Frankfurt a.
M., Moskovan, nousee aina Mackenzien alueen yliseen osaan, jota vas-
toin heinäkuun isotermi io°:lle lännessä kulkee pohjoispuolitse napa-
piiriä,- vaan Mackenzien itäpuolella äkkiä vetäytyy yhä etelämmäksi.
Eroitus vuoden lämpimimmän jakylmimmän kuukauden välillä on Fort
Simpsonissa kerrassaan 43,9°.

Lämpömäärän vaihtelut ovat yhteydessä tuulenmuutosten kanssa;
kylmä tulee itäisten, koillisten vieläpä kaakkoistenkin tuulien mu-
kana, jota vastoin pohjoiset ja luoteiset tuulet tuovat lauhkeamman
ilman, vaan sen sijaan ne usein joulukuun lopusta: helmikuun alkuun
puhaltavat tavattoman rajusti, eikä ole harvinaista niitten puhkea-
minen rajumyrskyiksi. Näihin läntisiin tuuliin, jotka lämpenevät



62 POHJOISAMERIKA.

ilman tiivistyessä, kun se laskeutuu alas Kalliovuorten itäisiä rinteitä,
kuuluvat n. s. „chinooktuulet" Peace Riverin varrella, jonka laak-
sossa ei ole niin ankara ilmanala — vuoden keskilämpömäärä o° —,
niin ettei se ole ehdottomasti esteenä elonviljelykselle, jota auttaa
pohjoisten seutujen kesäyöt. Peace Riverin laaksossa, joka yleensä
on 560 p. 1., on kesäkuun 17 p:nä päivän pituus enemmän kun
17V2 tuntia; siellä onkin voitu viljellä nisua, ja vuokot kukkivat joen

rannoilla paljoa ennen kuin ne aukeavat Ottawassa, 1,200 km. lä-
hempänä päiväntasaajaa.

Athabasca-Mackenzien jokilaakso jakautuu kahteen luonnon
puolesta selvästi erilaiseen osaan, etelässä ja lounaassa on metsäi-
nen, pohjoisessa ja koillisessa taas metsätön vyöhyke. Metsävyö-
hykkeessä on valkopetäjä, „wbite spruce" (Pinus alba) tärkein puu-
laji, jonka seurassa ovat musta petäjä, ~black spruce" (Pinus nigra),
palsamikuusi (Abies balsamea) , lehtikuusi (Larix americana) ja har-
maa petäjä (Pinus Banksiana). Näitten havupuitten lisäksi on kai-
kellaisia lehtipuita, niinkuin täryhaapa ja palsamihaapa (Populus
tremuloides ja Populus balsamifera) , leppä (Alnus viridis) ja joukko
raita- ja pajulajeja, jotka kasvavat järvien ja jokien rannoilla. Enin
levinnyt lehtipuu on kanottikoivu (Betula papyracea), jonka tuohesta
intianit tekevät kevyet aluksensa, ja joka muutamien havupuulajien
kanssa saavuttaa pohjoisimman rajansa vasta Labradorin pohjois-
osassa ja Mackenzien alisen juoksun varrella. Matalampia pensaita
ja varpuja muodostavat monet Rubus- ja Vaccinium-la/it, joita kas-
vaa runsaasti metsäseuduissa ja joitten marjat ovat varsin tervetul-
lutta ruokaa alkuasukkaille.

Pohjoinen alue, jossa ei ole metsää ja jota englantilaiset ni-
mittävät Barren Grounds, leviää suurille aloille territorion itäistä
osaa aina Hudsoninlahteen saakka. Näitä itäisiä tasangoita peittää
ainoastaan jäkälä, sammal ja matala varvukko, ja vastaavat ne täy-
dellisesti Siperian tundroja. Lakkoja (Rubus chamcemorus), vattuja,
sianpuoloja, mustikoita ja puolukoita sekä muutamanlajista heisiä
(Viburnum edule) kasvaa soilla, ja poronjäkälää on runsaasti. Onpa
kallioillakin joitakin syötäviä kasveja, ja monta kertaa on muuan
jäkälälaji (Gyrophora proboscidea) , niin pahanmakuista ja huonosti
sulavaa kuin onkin, pelastanut monen matkaajan hengen.

Metsäseudun ja tundran raja on rajana monille eläinlajillekin.
Toiset niistä elävät metsissä tai metsäaukeamilla, toiset taas kier-
televät ympäriinsä äärettömillä soilla. Eläinmaailma muuten on run-
sain etelässä, missä vielä tavataan puhvelihärkäkarjojakin, vaikka
tosin hyvin pieniä joukkoja ja varsin harvoin. Edelleen on täällä
amerikalainen hirvi (Alces americanus), wapiti eli kanadanhirvi (Cer-
vus canadensis) ja amerikalainen peura, karibuu (Rangifer Caribu).
Majava ja monet turkiseläimet eivät mene metsäseutua ulommaksi.
Jänes ja sen vainooja, ilves, elävät myöskin metsissä.
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Metsärajan ulkopuolella kuuluu eläinkuntaan peura (Rangifer
groenlandicus), harmaja ja musta karhu (Ursus americanus ja Ursus
Richardsonii), edelleen myskihärkä (Ovibos moschatus), susi, kettu,
samoinkuin napaseudun jänes ja lopuksi jääkarhu, joka kuljeksii
ympäriinsä rannikoilla. Suuret peuralaumat, karhu ja myskihärkä
elävät pääasiallisesti peuranjäkälällä, jota kaivavat lumen alta, sekä
marjoilla, mutta talvisaikoina siirtyvät kuitenkin tundran eläimet ete-
lään, samoin kuin lukuisat vesilinnut, villihanhet, napaseudun sorsat
y. m. seuraavat vuodenaikoja ja meren kalat nousevat kauas jokiin.
Macoun luettelee 32 kalalajia, jotka esiintyvät yksistään Mackenzien-
joessa, niitten joukossa lohi, valkeakala, ahven, ruutana, karppi,
harjus, hauki. Suuressa arvossa pidettyä valkeaakalaa, white Jish
(Coregonus albus) on runsaasti suurissa järvissä, varsinkin Suuressa
Orjajärvessä, samoin puhutaan myöskin muutamasta „tuntematto-
masta" kalalajista, joka on saanut nimekseen Salmo Mackenzii.
Myöskin sillejä (Clupea harengus) ja lohiforelleja, 15—32 kilon pai-
noisia, on runsaasti Suuressa Karhujärvessä.

Näissä laajoissa seuduissa kiertelee harvalukuinen asujamisto
eskimolaisia, jotka nimittävät itseään nimellä „tschiglit" ja asuvat
Jäämeren rantamaita ja jonkun matkaa ylöspäin jokilaaksoissa, sekä
intianeja, jotka asuvat metsäseutuja ja kuuluvat tinneh-intianeihin ja
athabascaheimoihin, myöskin pukumuotonsa mukaan nimitetyt „piippa-
takeiksi" (chippeways). Näitten heimojen joukossa, joissa yleensä
on vain muutamia satoja henkilöitä, huomataan Athabascan ja Suu-
ren Orjajärven ympärillä athabaskit, karibunsyöjät, keltaiset veitset
yellow knive, joita sanotaan myöskin kupari-intianeiksi y. m.; Kallio-
vuorten läheisyydessä asuvat majavat, sarcit, na-annet, „uppinis-
kaiset", mauvais monde y. m., Orjajärven pohjoispuolella ja Macken-
zienjoen varrella „orjat", jonka nimen ovat saaneet pelkuruutensa
vuoksi, ja jakaantuvat alaosastoihin: jänesnahkat, peaux de lievres,
koiranluut dog-ribs, strongbows y. m. ja lopuksi kierosilmät, loucheux,
myöskin nimitetyt „torailijöiksi" quarellers, muodostaen monia hei-
moja Andersoninjoelta aina Alaskaan saakka. Näihin kuuluvat n. s.
kutschin-intianit. Etelässä ovat suureen algonkin-haaraan kuuluvat
cri-intianit tunkeutuneet kierrellen aina Athabascanjoelle.

Melkein kaikki nämä intianit ovat käännetyt kristinuskoon,
vaan tämä on ainoastaan julistanut pannaan muutamat raaimmista
tavoista, ja meidän siveellisestä käsityksestämme heillä ei ole vähin-
täkään aavistusta. Sitä vastoin voivat he osoittaa luonnonomaista,
kaikkea kiitosta ansaitsevaa oikeudentuntoa ja luotettavaisuutta. Butler
kertoo eräästä intianista, „ Vaeltavasta hirvestä", että hän kerran
keväällä tuli muutamaan Hudsoninlahdenyhtiön kauppapaikkaan.
Hän tarvitsi ampumavaroja ja muita tarpeita ja oli hänellä sitä var-
ten mukanaan kolmekymmentä näädännahkaa. Ei ollut ketään ase-
malla ja ovet olivat lukossa; muutamasta akkunanravosta „ hirvi"
näki houkuttelevan varaston kaikkea, mitä hän tarvitsi tai koskaan
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olisi osannut toivoa. Hätä oli suuri, sillä kaikki ruutinsa oli lop-
punut; mutta hän kuitenkin odotti kärsivällisesti kaksi päivää. Kun
ei sittenkään ketään tullut, lähti hän toiseen kauppapaikkaan, mutta
tie oli pitkä ja voimansa pettivät. Silloin kääntyi hän takaisin,
meni huoneeseen; akkunasta, otti ruutia, lUoteja ja tupakkaa yhden-
toista nahkan arvosta ja jätti vastaavan nahkamäärän sijaan. Loput
nahkoistaan ripusti hän naulaan vastaisten tarpeitten varalle ja lähti
matkaansa. Tällaiset piirteet eivät ole harvinaisia ; vaikka näillä
intianeilla ei ole minkäänlaista lainsitomaa yhteiskuntaelämää, ovat
rikokset varsin harvinaisia heidän keskuudessaan. He ovat hiljaisia
ja arkoja, joitten ominaisuuksiensa vuoksi eskimolaiset, jotka ovat
viisaampaa ja rohkeampaa kansaa, ovat antaneet heille halveksivan
nimen irkleleit, s. o. „syöpäläistoukat". Heiltä ei kuitenkaan puutu
terävää ■" huomiokykyä joissakin suhteissa, ja osoittavat usein sattu-
vaa arvostelukykyä. Luvunlaskussa he harvoin pääsevät kymmentä
edemmäksi eikä heillä ole vähintäkään käsitystä omasta ijästään
eikä vuotta pitemmästä ajanjaksosta; Itse asiassa ön ravinnon hank-
kiminen heidän toimintansa ainoana päämääränä, ja heidän elämänsä
yksitoikkoisuudessa tapahtuu silloin suuri poikkeus, kun he kaksi
kertaa vuodessa kokoontuvat jollekin kauppapaikalle vaihtamaan
nahkoja köristuksiinsä tai tarpeisiinsa. Jos intianilla sattuu olemaan
joskus elintarpeita runsaammin ja senvuoksi sillä kertaa on huolitta,
niin tyydyttää hän itseään ahmimalla monta päivää, sitten ehkä
piankin sen jälkeen nähdäkseen nälkää, jonka poistamiseksi on
pakko ruveta jäytämään kallioiden jäkälää tai pahimmassa tapauk-
sessa jyrsimään nahkaverhoja telttansa ympärillä. Tässä kieltäy^
misten, yksinäisyyden ja pitkäin pimeäin ja pakkasen elämässä on,
sanoo 'abboti Petitot, intianista tullut ärtyisän hermostunut; joka hel-
posti joutuu harhanäköjen ja hulluuden tilaan. Väliin valtaa koko
heimon ohimenevä hulluus, ja kesäisin ajoin useinkin leviää kaik-
kein sen jäsenten kesken omituinen ja tarttuva kauhu luullotellusta
Vihollisesta.

Paitsi eskimolaisia ja intianeja on näissä seuduissa myöskiri
valkoisia ja jälkeläisiä valkoisista ja intianeista. Nämä viimeiksi
mainitut ovat samoin kuin intianitkin turkiseläinten pyydystäjiä ja
vqyageurein nimellä harjoittavat pyyntiä Hudsoninyhtiön laskuun,
jota vastoin valkoiset ovat osaksi yhtiön asiamiehiä kauppapaikoilla,
osaksi katolisia tai protestantisia lähetyssaarnaajia. Viime aikoina
on myöskin maataviljeleviä venäläisiä, jotka kuuluvat ménnonitien
lahkoon ja ovat lähteneet maastaan, asettunut AthabaSca-alueen
eteläisiin osiin, ja myöskin harvalukuisia kiinalaisia ori tunkeutunut
sen läntisiin osiin Peace Riverin ympärille. Menestys, joka maan-
viljelyksellä on ollut häitten siirtolaisten tulon jälkeen, ori kokonaan
poistanut sen epäedullisen maineen alueen karusta luonnosta, jyl-
hyydestä ja hedelmättömyydestä sekä ilmanalan ' kovuudesta, jota
vanhat tiirkisyhtiöt ovat omaksi edukseen levittäneet. Päinvastoin
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on nyt nähty, että nisunviljelyksen raja ulottuu aina Fort Liardiin,
lähes 6o° p. 1., ja Fort Simpsonissa, 620 p. L, viljellään niin paljon
potatia, että joka vuosi voidaan tätä juurikasvia lähettää venelasti
Mackenzienjokea myöten Good Hopeen.

Vuonna 1.821 pitkäin riitain perästä yhdistyivät molemmat yh-
tiöt, Luoteis- ja Hudsoninyhtiö, jotka harjoittavat turkiskauppaa
näissä seuduissa, yhdeksi yhtiöksi, jolla oli yksinomainen monopoli
turkiskauppaan. Tosin vuonna 1859 tämä monopoli loppui, ja 1869
luovutti tämä uudestaan muodostettu yhtiö kaikki etuoikeutensa Ca-
nadalle, saaden korvaukseksi rahaa ja maata alueen hedelmällisim-

Intianeja kalastamassa avannosta.

mästä osasta sekä edelleen omistusoikeuden kaikkiin kauppa-asemiin
ja piiriin 25 hehtarin alalla niiden paalutusten ympärillä, mutta vaikka
turkiskauppa siten avattiin kilpailulle, ei Hudsoninyhtiön turkiskauppa,
toiminta ja kauppamahti ole silti kärsinyt vielä mitään vahinkoa.

Niille sekarotuisille tai intianimetsästäjille, joita yhtiö käyttää,
saa hakea vertaisia maailmasta, mitä tulee voimaan, vikkelyyteen,
kylmän ja vaivain kestämiseen sekä mielenmalttiin vaaran hetkellä.
Metsissä pitää heidän arvata osua tielle, jonka edelläkäviänsä ovat

merkinneet, samoin kuin heidän pitää osata vainuta peuran ja kar-
hun jäljet ja lumen alta löytää se jäkälä, jota myskihärkä syö. Puut-
tomalla tasangolla on löydettävä polttoaineita, varpuja, juuria tai
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sammalia; mutta varmasti löytävät he tiensä hiekkakumpujen ja kal-
lioitten lapyrintissä, josta he aina erehtymättä osaavat pois; järvellä,
jossa on lukemattomia lahtia ja poukamia, päättävät he sen muodosta
taivasta vasten, millä suunnalla on se laakso, josta joki lähtee, ja
ohjaavat kanotinsa tätä virranaukkoa kohti. Pitkinä talviöinä, kun
karhut ja sudet heitä ahdistavat, ohjaavat he tiensä tähtien mukaan;
kun he tekevät nuotion, niin kaivavat he haudan lumeen ja sen
viereen toisen haudan, jossa he makuusäkissään ja useinkin myrs-
kyissä lumen peittäminä viettävät yönsä. Kun useampia on yhdessä,
voivat he auttaa toisiaan, mutta useinkin ovat he ypö yksin ja sil-
loin heidän elämänsä on taistelua kuolemaa vastaan. Jos he ereh-
tyvät suunnastaan tai aavikolla metsissä tai tasangoilla eivät löydä
merkkejä, joita heidän edeltäjänsä ovat tehneet, jos he hypätessään
kalliolta loukkaantuvat, jos uupumus voittaa heidät, kun he kantais-
saan tuohivenettään kiertävät jonkun kosken, tai jos soutaessaan
jonkun virranpyorteen läpi tekevät väärän liikkeen airoillaan tai jos
hukkaavat ampumavaransa siten, että joku luotinsa ei ösu otukseen,
on henki heti kysymyksessä.

Nälkä on kauhistuttavimpia vaaroja, jonka vuoksi intianin ja
„voyageurin" pitää matkoillaan kuljettaa mukanaan voimakasta ra-
vintoa, joka on mitä mahdollisimman pienessä koossa. Sellaista
on pemmikani, matkaeväs, joka on välttämätön kaikille, jotka uskal-
tavat lähteä taipaleelle näillä autiomailla. Pemmikani on kuivattua
lihaa — ennen valmistettiin se biisonihärän lihasta, — joka on pu-
serrettu härännahkassa ja sekoitettu puoleksi sulatetulla rasvalla,
jonka lisäksi tavallisesti pannaan myöskin marjoja ja sokeria. Tämä
seoke on niin kiinteää ja ravitsevaa ruokaa, että ahnainkaan intiani
ei jaksa sitä syödä enemmän kuin kaksi kiloa päivässä; tavallinen
ateria on ainoastaan puolet siitä. Talvisin ajoin on kauppa-asemille
jätettyjen miesten tärkeimpänä tehtävänä pemmikanin valmistaminen,
ja joka vuosi Hudsoninyhtiö toimittaa tarkan inventerauksen ruoka-
varoista, joita metsästäjät ovat koonneet asemille, voidakseen jär-
jestää voyageuriensa matkat ja ottaa vastaan ne intianit, jotka tule-
vat myymään turkistavaroitaan.

Nämä asemat, joista suurempia sanotaan/orheiksi ja pienempiä
house Jiksi, — lyhennettynä ho :

— ovat täällä Luoteisterritorion sy-
dänmailla ainoat paikat, joissa on tarjolla matkustajalle ainakin muu-
tamia sivistyneen elämän eduista ja mukavuuksista, niin vaatimat-
tomia kuin nämät paikat itse asiassa ovatkin. Parhaimmassa tapauk-
sessa on tällaisessa fortissa, linnoituksessa, 4 tai 6 rakennusta, jotka
useimmiten ovat nelikulmaisen paalutuksen sisässä. Portin vastassa
on „faktorin" eli asiamiehen rakennus, jonka ympärillä on aittoja,
ja heti portin kohdalla on suuri puurakennus tavallisesti palvelioita
varten. Hudsoninyhtiön kauppa-alue on, riippumatta valtiollisesta
jaosta, jaettu piireihin, joista jokaisessa on /orhinsa pääasemana,
jonne turkikset kerran vuodessa tuodaan pienemmiltä asemilta. Ar-
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von määrääjänä tai rahana turkiskaupassa täällä pohjoisessa on
majavannahka eli niinkuin sitä vanhalla ranskankielellä sanotaan
pelu; se on kaksi shillinkiä eli noin 2V2 markkaa, ja muitten nah-
kain arvo lasketaan majavannahkoissa. Turkistavarani vienti on
tavattoman suuri, vaan ei voida sitä tarkoilleen määrätä. Vuonna 1891
tuotiin Hudsoninyhtiön varastohuoneisiin tuosta suuresta alueesta
123,344 nahkaa, joista 1,800 karhun-, 800 kärpän-, 73,000 biisamin-
ja 2,800 saukonnahkaa. Vuonna 1889 oli määrä pienempi, mutta
1887 ja sitä edellisinä vuosina taas paljon suurempi.

Athabasca-Mackenzie-alue on rikas myöskin metalleista. Liard
Riverin ja sen syrjäjokien laaksoissa samoin kuin Dease Laken seu-
duissa on kultaa. Copperminejoen alueessa on, kuten nimikin osoit-
taa, kuparia, jota on tavattu puhtaana, niin että intianit ovat sitä
valmistaneet sulattamatta, takoen kiviaseilla. Suolakerroksia on ta-
vattu Athabascajärven pohjois- ja eteläpuolella, jossa on löydetty
myöskin kipsiä, ligniti- ja kaolinikerroksia. Vielä on yli koko alueen
noin 2,000 km matkalla Saskatchewanista Kap Bathurstiin tavattu
mineraliöljylähteitä, jotka ovat hyvin lupaavia.

Luoteisterritorion löytö ei ole sen vanhempi kuin menneen
vuosisadan loppupuolelta. Keskivaiheilla 1700-lukua olivat Saskat-
chewanin ja Winnipegjärvi tunnetut, vaan vasta 1779 kulki Alexan-
der Mackenzie pitkin tätä jokea, jolla nyt on hänen nimensä, ja
seuraavana vuonna laski hän ensimäisenä europalaisista Peace Ri-
veriä ja Fraserinjokea tältä puolelta Tyynenmeren rannikolle. Eräs
toinen Mackenzie tuli muutamia vuosia myöhemmin Suurelle Karhu-
jarvelle ja sittemmin englantilainen polariretkeiliä John Franklin
alussa 1820-lukua oikaisi maantietoa uusilla tiedoilla näistä seu-
duista. 30- ja 40-luvuilla tekivät retkiä Back ja Richardson, Dease
ja Simpson ja lopuksi Franklinin surullinen katoaminen antoi aihetta
moninaisiin uusiin retkiin, joista oli tuloksena uutta ainesvarastoa
näitten maa-alojen tuntemiseen. Myöhemmistä retkeilijöistä mainit-
takoon abboti Petitot, H. P. Dawson ja lopuksi Schwatka.

Idässä vastaa, niinkuin olemme nähneet, suuri-Athabasca-Mac-
kenzie-alue Hudsoninlahden ympärillä oleviin maihin eli vanhaan
Rupertin maahan, — nimensä saanut siitä, että Kaarle II Stuart
1670 lahjoitti serkulleen, prinssi Rupertille ne alat, jotka kuuluvat
Hudsoninlahden jokialueeseen, — etelässä taas Saskatchewan-Win-
nigep-Nelsonin joki- ja jarvojärjestelmäin prääripenkereihin. Hallin-
nollisessa suhteessa ovat nämät maa-alat jo saaneet rajansa, joina
kuitenkin on ainoastaan geometriset viivat. Neljä suorakulmiota on
nimittäin merkitty siihen osaan Canadan valtaa, joka päättyy Hud-
soninlahteen, ja nämä ovat Manitoban maakunta jaAssiniboian,
Saskatchewanin ja Albertan piirit, jota vastoin se osa maasta,
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joka Hudsoninlahden länsipuolella tämän lahden ja Suuren Kalajoen
välillä muuttuu tundraksi ja lounaassa ulottuu Winnipegjärveen, tois-
taiseksi merkitään nimellä Keewatin, s. o. „

pohjoistuuli", mikä
ankaran ilmanalan vuoksi onkin hyvin ansaittu nimi. Etelässä nämä
piirit vastaavat Yhdysvaltoihin.

Alueen läntinen osa, joka muodostaa n. s., „ylänköpräärin" ja
jossa piirissä on Alberta kuin todellinen „Piedemont" Kalliovuorten
juurella, on harjanteita, joita alueen itäisistä matalammista laaksoista
katsoessa voisi sanoa vuoriksi. Näitä harjanteita ovat Cypress Hills,
joitten korkein huippu on I^2oo m, vaan jotka kohoavat ainoastaan
300 m ympäröivän tasangon yläpuolelle. Ne muodostavat veden-
jakajan eteläisen Saskatchewanin ja Missourin ylisen juoksun vä-
lille. Saskatchewanin molemmat haarat eroittaa taas ne harjanteet,
jotka ovat. saaneet nimekseen Hand Hills,, ja joitten ympärillä on
liitumuodostuksen kuivat ja kovat kerrokset, missä ei voi juurtua
mikään kasvullisuus, muissa paikoin präärejä siellä täällä liikkuvia
hiekkasärkkiä kuvastuu taivasta vasten. Läntisen penkereen har-
janteista ovat miellyttävimmän näköisiä n. s. Wood Mountains

,
joit-

ten kautta kulkee Canadan alueen Ja Yhdysvaltain välinen raja ja
joilla 1862 oli leiripaikkansa kuuluisalla siouxpäälliköllä „Sitting
Bullilla" eli

„
Istuvalla härällä" kahakkansa jälkeen amerikalaisen

sotilasosaston kanssa, joka sai surmansa. >
Viimeistä pengertä rajoittaa Reginan läheisyydessä harjanne,

joka on saanut nimekseen Missouri Coteau eli , Grand Coteau ja
ulottuu noin 1,000 km kaakosta luoteiseen linjassa, jonka ainoastaan
siellä täällä katkaisee joku joki. Tämän harjanteen itäpuolella alkaa
alempi penger, joka ulottuu aina Winnipegj arvelle saakka. Tällä-
kin penkereellä on harjanteita, jotka ainoastaan itäisillä rinteillään
näyttävät vuorenluontoa, vaan niitten läntiset rinteet ovat leveitä
aallonmuotoisia maakumpuja. Näitten joukossa huomataan Red Ri-
verin länsipuolella Pembina Hills ja pohjoisempana Manitoba- ja
Winnipegosisjärvien länsipuolella Riding Mountains, Duck Moun-
tains, Porcupine Hills, ja lännessä tasangolla ovat Turtle Mountains,
Moose Mountains ja Beaver Hills. Se penger, jossa kaikki nämä
harjanteet ovat, laskeutuu pohjoiseen päin jyrkästi Saskatchewanin
laaksoon. •

Alueen suurin joki on Saskatchewan, joka lisäjokineen muo-
dostaa hyvin laajalle haaraantuneen vesijärjestelmän, mikä käsittää
1,150,000 n.km laajan alan. Ne, lähteet, jotka muodostavat Saska-
tchewanin eteläisen haaran, ~joka syntyy muutamasta länsipuolella
Mount Hectoria olevasta jäätikköjärv estä lähteväin Red Deer Rive-
rin ja Bow Riverin sekä Belly Riverin yhtymisestä, .samoin kuin
myöskin Saskatchewanin pohjoisen haaran lähteet ovat Canadan
Kalliovuorten korkeimmassa osassa, missä neljällä eri ilmansuuntiin
menevällä' ja luonteeltaan hyvin eroavalla joella Columbialla, Ma-
rialla, Milk Riv erillä (Missourilla) ja. Mackenzienjoella on lähteensä,
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aivan lähellä toisiaan. Aina yhtymiseensä saakka ovat Saskatche-
wanin eteläinen ja pohjoinen haara virtavia ja koskisia, vesimäärä
niissä hyvin oikullinen, talvisin paksu jääpeite ja keväisin peloittava
jäänpurku. Mutta lisäjoet, joita niihin yhtyy toinen toisensa perästä,
tekevät kuitenkin vähitellen tasoittavan vaikutuksensa, ja samalla
Saskatchewa laajentuu järvimäiseksi, kunnes muodostaa Cedar La-
ken, Cross Laken ja Winnipegjarven. Medicine HatJia luona juok-
see Saskatchewanin eteläinen haara vielä 640 m ja Fort Edmon-
tonin luona sen pohjoinen haara 680 m merenpinnan yläpuolella,
jonka vuoksi joella Winnipegj ärveen, joka on ainoastaan 195 m
korkealla, on laskettavana melkoinen mäki. Niin onkin Colesputous,
Thoburninputous, Rouge-Rouge-py örteet ja GrandRapidit, ennenkuin
joki saapuu Winnipegjärveen.

Winnipeg järvi on 450 km pitkä ja sen pinta-ala 22,000 nkm.
Paitse Saskatchewania saa se myös monia muita lisävesiä jaon yh-
teydessä Manitoban- ja Winnipegosisjärven kanssa, joitten pinta-ala
on lähes 10,000 n.km. Winnipegosis on näistä korkeimpana ja
laskee vetensä Manitobaan Waterhen Riveriä. Manitoba, joka on 13
m ylempänä kuin Winnipeg, laskee vetensä pientä Saskatchewania
eli Dauphinjokea. Tämän vesijakson rannat ovat verrattain korkeat
ja suuria haapoja kasvaa niitten kiviperäisellä maalla, mutta oikealla
ja vasemmalla on koko seutu, joka on suurten ja pienten järvien
sekä vesistöjen välillä, ainoastaan n. s. maskeg, s. o. hyllymaata,
jonka märänneessä liejussa kasvaa amerikalainen lehtikuusi, laihat
oksansa naavan painosta riipuksissa. Eteläisimpään osaansa saa
Winnipegjärvi lisävetenä suuren Red River of the North, joka saa
alkunsa Minnesotasta Missisippin läheisyydestä ja saa lisäjoekseen
Assiniboinen, joka taas vuorostaan on saanut sivujoet Qu'Appelle
ja Souris.

Vähän matkaa koilliseen Red Riverin suusta laskee Winnipeg-
järveen toinen joki, joka on saanut nimekseen IVinnipegjoki ja jolla
on sivistyshistorialliselta näkökannalta merkitystä, se kun oli ennen
kulkutienä Winnipegj arven pohjoispuolella ja ympärillä olevien seu-
tujen ja Lake Superiorin ja muitten Canadan järvien välillä. Se
alkaa noin 40 km länsipuolella Lake Superioria, seudussa, jota sa-
notaan nimellä Grand Portage ja joka, 440 m yläpuolella meren-
pintaa, on vedenjakajana molempain järvialueitten välillä. Täältä
kulkee Winnipegjoki luoteista suuntaa monien järvien läpi ja muo-
dostaa monia, osaksi hyvin rajuja pyörteitä ja koskia, niin että, en-
nenkuin rakennettiin teitä ja kanavia, meni retkikunnilla vähintäin
28 ja 30 päivää, joskus aina kolme kuukautta tällä 1,075 km mat"
kalla Lake Superiorin ja Winnipegj arven välillä; nykyään tämä tai-
val rautatiellä kuljetaan vähemmässä kuin vuorokaudessa.

Koko se alue, joka on Lake Superiorin ja Winnipegjärven
välillä, on täynnä lukemattomia kiemurtelevia ja haarautuvia vesiä,
joista useat ovat varsin suuria. Niistä huomataan Rainy Lake eli
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„sadejärvi", oikeastaan Lac René, jonka ympärillä on 150 m kor-
keita, järvien ja metsäviidakkojen toisistaan eroittamia kallioita, ja
joka laskee syvän hyllymään läpi juoksevaa Rainy Riveriä myöten
„Metsäjärveen", Lake of the Woods eli Lac des Bois, joka on suu-
rin kaikista näistä järvistä, 640 km ympäriinsä ja täynnä niemiä ja
saaria, joista toiset juuri kohoavat vedenpinnan yli ja ovat ainoas-
taan ruohon peittämiä, toiset taas ovat metsäisiä kumpuja, toiset
kalliopenkereitä tai pystyjyrkkiä rinteitä. Muutamat lahdet ovat vesi-
ruohojen paksun vaipan peitossa, toisissa taas kohoaa kahden met-
rin korkeuteen veden pinnasta laajat vainiot vesivarpua, Zizania
aquatica, joka kasvi oikeastaan kuuluu Missisippialueeseen ja löytyy
Cauadassa ainoastaan tämän seudun järvissä. Intianit kokoavat sen
siemeniä, jotka ovat heidän mieliruokaansa. Järven rantoja ympä-
röipi osaksi kalliot ja hiekkasärkät, mutta länteen jatkuvat hyllymaat,
maskegit, enemmän kuin 300 km pituudelta, joita voi kulkea ainoas-
taan talvisin, kun niitten sieninen, vesiperäinen aines on jäätynyt
ja lumen peitossa.

Winnipegjarven koillisesta kulmasta muutaman kapean, pitkän
niemen, Mossy pointin, luota lähtee järven laskujoki Nelson River,
jolla ennen oli nimenä „Bourbonjoki". Tämä mahtava virta, joka
ensin juoksee majesteetillisen leveänä laskien tavattoman vesimää-
rän, supistuu pian vuorien väliin, joitten lomitse sen täytyy raivata
tiensä monissa mutkissa ja muodostaen monia erittäin rajuja ja pa-
hoja koskia ja pyörteitä, n. s. »kattiloita", niinkuin Sebatchewan
Rapids, Sea River Falls y. m. Hyvin rupaisen, ainesosista liejui-
sen vetensä laskee se vihdoin Hudsoninlahteen, missä sen suupuoli
on täynnä hietamataloita, jotka estävät laivakulkua, niin että ainoas-
taan pienemmät alukset pääsevät sitä nousemaan noin 120 km mat-
kan. Ja näittenkin jokeen noustessaan tai sieltä laskeutuessaan
täytyy odottaa nousuvettä, joka jokisuussa kohoaa 4V2 m, jota vas-
toin syvän Churchillinjoen suussa, mihin suuremmatkin laivat uivat,
nousuvesi kohoaa ainoastaan 3 m.

Nelsoninjoen eteläpuolella laskee Hudsoninlahteen Hayes eli
York River, joka, kun on lyhempi ja kun siinä virta ei ole niin
raju eikä niin paljon koskia ja putouksia, on valittu kauppatieksi
Hudsoninlahden ja Winnipegj arven välillä. Nelsonin jälkeen suu-
rin Hudsoninlahden maitten joista on Churhill eli Missi-nipi, joka
saa alkunsa eteläpuolelta Lac la Bicheä, lähellä Athabasca Landing'ia,
ja on alussa sillä nimenä Beaver River eli „Majavajoki", ja vasta
juostuaan Lac la Plongen läpi saa nimekseen Churchill, ottaen lisä-
vesiä järvisarjasta, joista suurin Winnipegin ja Athabascan välillä
on monen tuhannen n.km laajuinen Reindeer Lake.

Churchillin pohjoispuolella juoksee useampia jokiaKeewatinin
tasankojen läpi Hudsoninlahteen, vaan ovat verrattain vähäpätöisiä.
Huomattavin on Doobaunt, joka tulee samannimisestä järvestä ja
laskee pitkään Chesterfieldinvuonoon. Nelsonin ja Hayesin eteläpuo-
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lella juoksee useita jokia pohjoiseen päin Hudsoninlahden eteläiseen
osaan, niinkuin Severn, Weénisk, Attahwapiskat, Albany, jolla viimeeksi
mainitulla on erityinen merkitys'sen vuoksi, että se on rajana On-
tarion maakunnan ja Keewatinin alueen välillä, sekä lopuksi Moose
River, joka laskee Jamesoninlahteen ja saa lisävesiä monista jär-
vistä, joista mainittakoon Abitibbi, alueen kauniimpia järviä. Kai-
killa näillä joilla on sama luonne kuin suuremmillakin, Hayesin ja
Churchillin joilla, kaikki lähtevät pienemmästä tai suuremmasta jär-
vestä tai laajentuvat järviksi. Yleensä nämä joet ovat jotensakin
vapaita niistä esteistä, joita kalliot, laaksonsupistumiset ja matalikot
asettavat kulun tielle, jonka vuoksi ne ovatkin tasaisempia, eivätkä
niin koskisia ja pyörteisiä. Kosket ja muut sellaiset esteet ovat
näissä niin lyhyitä ja loivia, että nämä joet ilman keinotekoista apua-
kin muodostavat hyviä kulkuväyliä ainakin pienemmille aluksille,
joita ainoastaan siellä täällä tarvitsee kuljettaa maitse kantopaikoissa,
joissa täytyy kiertää koskia. Vedenjakajat näitten jokien välillä
ovat hyvin matalat ja lumensulamisen aikana ne ovat tuntumatto-
mat. Maan jatkuvalle viljelykselle on muuten ainoastaan Albanyn,
Hayesin, Nelsonin ja Churchillin joilla jotakin merkitystä.

Hudsoninlahti — saanut nimensä löytöretkeiliän Henry Hud-
sonin mukaan, jonka retkellään etsimässä luoteisväylää tässä lah-
dessa kesäkuun 21 p. 1613 seuralaisensa häpeällisellä tavalla jätti-
vät surman saaliiksi —, on pinta-alaltaan, siihen luettuna sen suu,
saaret ja niemet, Karstenin mukaan 1,222,609 nkm, 1) ja saa lisä-
vesiä 6,993,000 nkm laajuisesta alueesta sekä on eteläisimmästä
osastaan, Jamesinlahdesta, itäisimpään osaansa Hudsoninlahden suu-
hun 2 000 km. Tämä suuri lahti, jota paremminkin voisi sanoa
mereksi, on muuten matalaa ja on itse asiassa ainoastaan vähäpä-
töinen syvennys Canadan kilvessä, niin että vähäinen pohjan kohoa-
minen saattaisi lahden kuivaksi maaksi. Pääsyvennys näyttää ole-
van 130 metriä ja sen uoma laskeutuu niin tasaisesti, että jos vesi
kuivuisi, niin näyttäisi tämä ala yhtä tasaiselta kuin präärit. Lahden
suuhun päin näyttää syventyvän ja keskellä sitä kanavaa, joka yh-
distää Hudsoninlahden valtamereen, on tavattu 202 m:n vesi. Ranta-
vesien mukaisia ovat rannatkin: lakeita matalilla rannoilla ja vuorisia
syvemmillä. Niinpä itäisellä rannalla, joka kuuluu Labradoriin, ko-
hoaa niemiä 300 jopa 600 m korkeuteen veden pinnasta.

Hudsoninlahden eläinkunta vaihtuu rannan muodon ja veden
syvyyden mukaan. Jamesonin lahdessa, jossa rannat ovat matalat
ja vesi heikosti suolaista, jopa aivan suolatontakin, kun sen salpaa
Agumskansaari, ovat merikalat harvinaisia, jota vastoin pohjoisem-
pana tapaa melkein kaikkia napaseudun muotoja.

Labradorin jyrkän rannan suunnassa kohoaa 50 —100 m sy-
vyydestä hyvin vaarallisia riuttoja, nimeltä Sleepers, s. o. „unike-

x) Krummelin tiedonantojen mukaan 1,069,578 nkm.
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koja" ja on niitä 400 km matkalla. Pohjoisessa eroittaa Southamp-
tonin gneissimassa Hudsoninmeren leveästä Fox Cannelista ja niistä
salmista, jotka haaraantuvat napaseutuarkipelagin saarien väliin.
Southamptonin eteläpuolella on saari nimeltä Mansel — kartoilla
on väärin Mansfield — ja muuten huomataan Hudsoninlahden länsi-
rannalla Marble Island syvän Chesterfieldinvuonon eteläpuolella.

Suuresta eroituksesta, mikä on luoteella javuoksella Hudsonin-
lahdessa, on tehty se johtopäätös, ettei jää koskaan täydellisesti
sulje sen suuta, vaan sellaisessa ilmanalassa, jonka keskilämpö on

Lumimyrsky Winnipegissä.

monta astetta alle o°, täytyy olla jäätä joukottain eikä laivakulkua
voikaan talvisaikaan tulla kysymykseen; vasta heinäkuun alussa eikä
silloinkaan vaaroitta, voivat purjelaivat tunkeutua Hudsoninsalmeen.
Enimmäkseen saapuvat laivat Fort Yorkiin noin syyskuun 4 p. ja
vaikka purjelaivat siis ainoastaan kahden kuukauden ajan kulkevat
Hudsoninlahtea, niin kuitenkin ne vaarat, joita synnyttävät virrat,
aikavesi, jää ja sumu, pakoittavat noudattamaan suurinta varovai-
suutta.

Ilmanalan täytyy niin suurella alalla kuin on Saskatchewan-
Winnipeg-Nelsonin alue, vaihdella melkoisesti, ja ilmanala onkin,
suurista järvistä huolimatta, mannerilmanala; talvet ovat hyvin kyl-
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mät — isotermi tammikuulla on — 200; — kesät sitävastoin hyvin
lämpöiset — isotermi heinäkuulla -f- 20

0 —ja vaihdosaikoja, kevättä
ja syksyä tuskin huomaa. Eroitus lämpömäärässä kylmän ja läm-
pimän välillä on Bo°, ja samaten on lämpömäärän eroitus yöllä ja
päivällä hyvin suuri Manitobassa. Talvella puhkeavat usein lumi-
myrskyt, n. s. blizzards eli niinkuin Canadan ranskalaiset sanovat
poudretage, jotka ovat Canadalle ja Yhdysvaltain koilliselle osalle
ominaisia. Lumituiskun aikana laskeutuu lämpö aina — 40° C, ja
tällaisella pakkasella raivoaa mitä rajuin myrsky, joka peittää kaikki
lumeen. Mutta Saskatchewanin, Assiniboinen ja Red Rjverin laak-
soissa on lämpömäärä niiu korkea, että vilja kypsyy. Sitä vastoin
on sädemäärä muutamissa piireissä, varsinkin eteläpuolella Assini-
boinea ja Qu'Appellea Yhdysvaltain rajalla liian vähäinen. Vähin
sademäärä, joka pidetään välttämättömänä edulliselle viljanviljelyk-
selle, on 50 cm. Manitobassa samoin kuin muillakin seuduilla on
sademäärä tätä suurempi, ja kesäisin siihen aikaan, jolloin kasvul-
lisuus tarvitsee enin kosteutta on kovia sateita, mutta Hudsoninlahden
puoleisilla rinteillä ei sademäärä, talven lumikin lukuunotettuna, nouse
puoleen metriin; ja siellä ei viljanviljelys olekaan mahdollista.

Pohjoinen metsäprääriseutu vaihtuu niiksi suuriksi tasangoiksi,
jotka leviävät pohjoisesta Manitobasta Assiniboinen ja Saskatche-
wanin ympäri Kalliovuoriin. Idän puulajeista toinen toisensa jäl-
keen tapaa täällä läntisimmän rajansa, ja Macounin mukaan jo As-
siniboinejoella ja vielä enemmän Saskatchewanin jokivarrella he-
rättää huomiota puitten vähäinen luku; ainoastaan poikkeustapauk-
sessa näkee tammen ja saarnipuun, enin on haapoja, jalavia ja
raitoja, joitten välissä siellä täällä ruusu (Rosa blanda), heisi (Vibur-
num lentago) sekä muut puumaiset pensaat muodostavat melkein
läpipääsemättömän tiheikön, ja villihumala, villiviiniköynnös (Vitis
riparia) ja muut -köynnöskasvit, varsinkin Ampelopsis quinquefolia,
kietovat vartensa puihin. Muuten, niinkuin voi päättää kylmästä
ilmanalasta, havupuut, pääasiallisesti samanlaiset kuin Athabasca-
Mackenzie-alueessa, muodostavat varsinaiset metsät, missä niitä on.
Samoin kuin Mackenzien laaksossa on täälläkin kaikellaisia marjoja,
vattuja, lakkoja, mustikoita ja puolukoita hyvin runsaasti. Hiekka-
kumpuja peittää melkein kokonaan katajapensaat ja sianmarjavarret,
„kinnikinik" (Arctostaphylos uva ursi), jonka kuorta tupakalla sekoi-
tettuna, n. s. „harouge", intianit ja sekarotuiset pitävät parhaim-
pana narkotisista nautintoaineista.

Eläinkunta käsittää niinikään samat lajit, joita on rajaseudussa,
mutta monet ovat käyneet harvinaisiksi, niinkuin esimerkiksi wapiti,
amerikalainen hirvi, mustahäntäinen hirvi (Cariacus macrotis) ja
kabri, amerikalaisten „pronghorned antilope" (Antilocapra ameri-
cana). Puhvelihärkä, jota vielä on Mackenzien jokilaaksossa, on
Saskatchewanin prääreillä tunnettu ainoastaan vanhoista kertomuk-
sista, vaikka sitä ennen miljonittain kierteli näissä seuduin ja vielä
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1855 tapettiin niitä kerrassaan 23,000 kappaletta Yhdysvaltain ra-
jan pohjoispuolella. Pienempiä nisäkkäitä on majava, joka on har-
vinainen, mutta sen sijaan on biisamirottia (Fiber zibethicus) vielä
hyvin runsaasti. Täällä alkaa myöskin esiintyä präärikoira, „gopher"
(Cynomys ludovigianus) uteliaasti tirkistellen luolastaan. Sitä paitse
ansaitsevat mainitsemista omituinen puupiikkisika (Cercolabes cana-
densis) ja tavallinen kanadalainen piikkisika (Erethizon dorsatum).
— Linnut, varsinkin kahlaajat ja vesilinnut, ovat runsaasti edustetut.
Macoun luettelee 235 lajia, joista useimmat muistuttavat Europan
kotkia, pöllöjä, kurkia, hanhia, lokkia, kurppia, pääskysiä, varpusia,
peippoja ja rastaita. Matelioista ja kaloista on alue niinikään rikas.
Muutamissa paikoin esiintyy sukkanauhakäärme (Eutcenia sirtalis)
oikein runsain määrin, ja 42 kalalajista, joista puhutaan, on valkea-
kala (Coregonus albus) lukuisin kaikissa järvissä, joissa muuten löy-
tyy harjuslohia, haukeja, karppeja j. n. e.

Intianiväestö, joka asuu tällä suurella Hudsoninlahden, Yhdys-
valtain, Kalliovuorten ja Athabasca-Mackenzielaakson välillä, kuu-
luu melkein yksinomaan algonkinien heimoon, johon liittyy vähäinen
luku assiniboine- ja odjibewayintianeja, jotka kuuluvat siouxryhmään.
Etevimmät alkonginheimoista ovat Saskatchewanin, Red Riverin ja
Winnipegin luona asuvat cri'i\., joita samoin kuin »mustajalkoja" ja
assiniboineja tavallisesti sanotaan »prääri-intianeiksi" vastakohtana
»metsäintianeille", joihin luettiin maskegonit, saulteuxit y. m. Kun
prääri-intianit pyytivät puhvelihärkiä, elivät leireissään tai kylissään
päämiestensä alaisina ja melkein aina olivat kahakassa rajatusten
olevain heimojen kanssa, pyytivät metsäintianit hirviä ja harjoittivat
kalastusta kierrellen ympäriinsä pienissä joukoissa ja olivat yleensä
hyvin rauhallisia. Pelätyimmät näistä heimoista olivat »mustajalat",
blackfeet, jonka nimensä ovat saaneet siitä, että tarun mukaan Ma-
nitobassa järvien lieju oli mustannut heidän jalkineensa. Niin lu-
kuisia, sotaisia ja vaarallisia kuin ne olivat, on heidän lukumääränsä
nyt kutistunut aivan pieneksi, niin että heitä on ainoastaan muuta-
mia harvoja, jotka elävät heille osoitetuilla alueilla, n. s. reservat-
sioneilla. Myöskin cri'it ovat kokoontuneet reservatsioneille. He
ovat vielä meidänkin päivinämme ahkerimpia'ja urhoollisimpia kai-
kista intianeista, ovat tuottaneet kunniaa heimolleen ja heillä on
ollut suuri vaikutus valkoisiin »metsänkävijöihin", ranskalaisiin ja
skottilaisiin, jotka melkein aina ovat ottaneet vaimon itselleen hei-
dän heimostaan. Näistä avioliitoista ranskalaisten ja intianien kes-
ken syntyneet sekarotuiset jälkeläiset, jotka ovat saaneet nimekseen
»kekäleet", bois brulés, jäivät tavallisesti äitiensä heimoon. — Mas-
kegonit eli maskegs eris, joita englantilaiset sanovat nimellä swam-
pies, s. o. »suoasukkaiksi", asuvat rämeisillä seuduilla Saskatche-
wanin, Winnipegin ja Winnipegosisjärvien luona, salteux-miian&in
pohjoispuolella, jotka Red Riverin varrella asuen ovat mitätön jään-
nös muinoin suuresta ja mahtavasta odjibwayheimosta, joka asui
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Saulta S:t Marien läheisyydessä Lake Superior ja Huron ja Michi-
ganjärvien välillä, missä valkoiset uutisasukkaat saivat taistella monta
ankaraa tappelua heitä vastaan.

1 Suurin osa näistä intianeista on nyt katolisia, ja sivistys hei-
dän -seassaan on edistynyt suurin askelin. Ne, jotka eivät elä re-
servatsioneilla, ovat melkein kokonaan sulanneet valkoiseen väes-
töön, joitten kanssa he työskentelevät rautatienrakennustöissä, jär-
vien kuivattamisessa tai ajureina; monet ovat ruvenneet palvelukseen

Intiani-kylä.

paimeninakin. Muutamat heimot harjoittavat menestyksellä maanvil-
jelystä, ja nähdään, varsinkin Saskatchewanin varrella, hyvin hoi-
detulta peltoja, siistejä rakennuksia, latoja ja maanviljelyskaluja, jotka
ovat selviä todistuksia näitten intianein ahkeruudesta ja kyvystä mu-
kautumaan uusiin olosuhteisiin.

Ensimäiset valkoiset uutisasukkaat, jotka perustivat siirtokuntia
Winnipegin läheisyyteen, oli satakunta skotlantilaista ja irlantilaista,
jotka 1811 saapuivat tänne englantilaisen lordin Selkirkin johdolla.
Taistelujen takia intianein kanssa hajausivat nämät siirtokuntalaiset,
ja vasta kymmenen vuotta myöhemmin kehittyi pieni maanviljelys-
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siirtokunta Red Riverin varrelle. Kun Hudsoninyhtiö 1870 menetti
etuoikeutensa ja Manitobasta tuli itsenäinen maakunta, oli Red Ri-
verin seudussa ja siihen rajoittuvassa piirissä sivistynyttä .väestöä
12,000 henkeä, suurimmaksi osaksi ranskalaisia, bois brulés (»kekä-
leitä") ja jälkeläisiä skotlantilaisista ja intianeista. Sen jälkeen on
keskeytymättä muuttanut tänne vieraita niin hyvin Yhdysvalloista
kuin Europasta, ja muuttaneista on ollut varsinkin englantilainen ja
sen jälkeen saksalainen aines enemmistönä. Viime aikoina on siir-
tolaisina tullut myöskin n. s. crofters, vuokralaisia Hebridein laihasta
maasta, jotka nälkä on ajanut isiensä saarista, kun muutamat suuret
maanomistajat olivat muuttaneet saarten maat laidun- ja jahtimaiksi.
Vuonna 1876 jälkeen on saksalaisia mennonitejä, joitten oli pakko
lähteä Venäjältä sen vuoksi, että he eivät tahtoneet alistua sotapal-
velukseen, muuttanut tänne 7—8,000, ja niissä alueissa, jotka heille
on annettu Red Riverin varrella, perustaneet maanviljelyskuntia,
jotka ovat järjestetyt venäläisen m*V'in mukaan. Myöskin norjalaisia
ja muita skandinavilaisia on lukuisasti siirtynyt Manitobaan, jossa
he englantilaistuvat nopeasti. Niinikään on muutamia tuhansia ir-
lantilaisia kurjuutta ja nälkää paeten hakenut pakopaikkaa Manito-
bassa, jossa heille ort annettu maata Winnipegj arven rannoilta.

Maanviljely spiireinä ovat Manitoba ja monet muut osat Saska-
tchewan-Winnipeg-Nelsonin alueesta lupaavia maita, ja Red Riverin
laaksosta leviää suuret alat hedelmällistä maata, jota englantilaiset
sanovat the fertile Belt, yli 650,000 nkm laajuudelta länteen päin
Saskatchewanin molempain haarain välissä melkein aina Kalliovuor-
ten juurille, joitten alojen rajana pohjoisessa on metsiä, etelässä
präärit. Ankaroista öistä huolimatta on ilmanala täällä mitä suo-
tuisinta viljanviljelykselle ja ainoana vihollisena, jota vastaan maan-
viljelyksellä joskus on taisteltava, ovat heinäsirkat (Calopterus spre-
tus), jotka onnettomuuden vuosina tulevat Montanan ja Dakotan
ylänkömailta ja keväisin harjoittavat suurta hävitystä oraissa. Kor-
keammat maat Kalliovuorten juurella soveltuvat erinomaisesti karjan-
kasvatukseen, ja yksistään Albertan piirissä oli vuonna 1889 ker-
rassaan 113,000 nautaeläintä. Eläimet elävät täydellisessä vapau-
dessa laitumella ja ovat ulkona talvisinkin kärsimättä mitään vahinkoa
siitä. Myöskin hevoskasvatusta on suurella menestyksellä ruvettu
harjoittamaan Albertassa ja läntisessä Saskatchewanissa, samaten
on onnistuneita kokeita tehty 1884 jälkeen lampaanhoidossakin.

Asuttamisen jouduttamiseksi ja helpoittamiseksi on suuri osa
Manitoban maakuntaa ja tämän länsipuolella olevaa piiriä mitattu ja
jaettu neliöihin, n. s. townships, joiden sivut ovat kuusi engl. penik.
(9,654) ja ovat siis pinta-alaltaan noin 90 nkm. Nämä townshipit
jaetaan taas vuorostaan neliöihin, jotka ovat 640 acrea eli 253 hehtaria,
ja lopuksi on neljäsosa tästä alueesta, s. o. 160 acrea eli noin 64
hehtaria se osa, jonka jokainen uutisasukas. saa viljeltäväkseen ja
johon hän saa täyden omistusoikeuden suoritettuaan 10 dollaria
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luetteloonkirjoitusmaksua ehdolla, että hän on viljellyt osaa kolme
vuotta perätysten. Paitse tätä osaa, jonka hän saa ilmaiseksi ja
jota sanotaan homestead, päätaloksi, on hänellä oikeus ostaa lisäksi
yhtä monta hehtarin alaa sillä hinnalla, jonka hallitus määrää aina
sen mukaan, miten etäällä se on rautatiestä. Niistä osista, jotka
ovat lähinnä rautatielinjoja, on hallitus luovuttanut osan rautatie-
yhtiölle, toinen osa taas on eroitettu koulujen hyväksi ja lopuksi
kuuluu osa Hudsoninyhtiölle; loput ovat valtion, vaan siitä maasta,
joka ei kuulu viimeeksi mainitulle, on suurin osa joutunut yksityi-
sille keinottelioille, jotka kohottavat hinnat ylen korkeiksi.

Tavallisesti ennen asutusta perustetaan rautateitä, vaan sitten
kun tie on kiskoitettu, kiiruhdetaan maitten mittaukseen jakylien ja
kaupunkien perustamiseen, ja seurauksena tästä on, että asutus le-
viää pitkin rautatielinjoja. Englantilainen retkeiliä Butler antaa
seuraavan surullisen kuvauksen senlajisesta sivistyksestä, joka näin
on ensin tullut maan osaksi, varsinkin englantilais-amerikalaisten
siirtolaisten puolelta. »Sivistys", sanoo hän, »kulkee kummallisia
teitä Amerikan mannermaan poikki. Kaukana viimeisestä todelli-
sesta kaupungista on jylhä ja autio valtakunta, jossa valtikkaa pitää
raakuus ja väkivalta. Tänne kokoontuvat Uudestamaailmasta sivis-
tyksen tienraivaajat: tienrakentaja, kortinlyöjä, petkuttaja, kapakan-
isäntä, murhamies. Uuden maan sivistyttäminen on helpoin asia
maailmassa, kun menetellään amerikalaisella tavalla. Ajatellaan maa-
alue, josta punanahkainen on karkoitettu tai hävitetty sukupuuttoon,
autio, haltiaton maa suurine jokineen, joka pitkissä mutkissa kie-
murtelee sen avaroiden tasankojen tai vuorenrotkojen läpi, ja me-
nettely on seuraava: joellepannaan höyrylaiva mitä karkeinta tekoa;
missä on rannalle helppo laskea maihin tai jos joku pienempi joki
yhtyy emäjokeen, rakennetaan siihen kapakkatalo karkeasti veiste-
tyistä hirsistä. Jumalan nimeä käytetään ainoastaan kirotessa, sa-
moin kuin puhettakin käytetään ainoastaan sadattelemiseen, ja hen-
kilöille ja paikoille valitaan nimet katukielen sanavarastosta. Joka
mies polttaa, puree tai sylkee tupakkaa milloin vain ei nuku, ja kun
puolikymmentä ihmistä on saanut väkivaltaisen kuoleman, niin mur-
haa ei enää pidetä murhana — silloin on maa perinpohjin sivistytetty".

Maan eri paikkojen koko ja merkitys on kulkuteitten mukaan.
Pohjoisen Saskatchewanin alueessa ovat ne useimmissa paikoin ai-
noastaan asemia. Joen lähdepaikkoja lähinnä, vaan kuitenkin 300
km itäpuolella Kalliovuoria, on Fort Edmonton, ja idempänä kaup-
pala S:t Albert, jossa asuu maataviljeleviä cri-intianeja. Sen jälkeen
ei ole merkillisempiä paikkoja ennen kuin Carleton ja Prince Albert,
joka on sekä maantiellä että rautatiellä yhteydessä Winnipegin
kanssa ja on koroitettu Saskatchewanin piirin pääkaupungiksi. Mo-
lempien jokihaarain yhtymispaikassa on Fort a la Corne. Sitävas-
toin on Cumberland House, joka ennen oli tärkeä paikka, nyt ai-
noastaan Hudsoninyhtiön ruokavarastoasema.
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Ne maa-alat, joitten läpi juoksee eteläinen Saskatchewan, ovat
Canadan pacificrautatien takia tiheämmin asutut ja niissä on enem-
män kaupungeita ja kyliä, joista tärkeimmät ovat, Albertan piirissä,
nopeasti kukoistukseensa noussut Banjf Kalliovuorilla, 1,370 m kor-
kealla, erinomaisen ihanassa seudussa, joka on rikas lämpöisistä
lähteistä, rajuista koskista, metsistä ja lumipeitteisistä tuntureista, ja
on julistettu kansallisomaisuudeksi nimellä Rocky Mountains Park of
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rissa, joka on saanut „Winnipegin puutarhan" maineen, ja lopuksi
tulemme „ lännen kuningattareeseen", „ Canadan napaan", niinkuin
ylpeästi nimitetään Manitoban pääkaupunkia, Winnipegiä. Saman-
nimisen järven etelärannalla Assiniboinen ja Red Riverin yhteisellä
laskupaikalla, vastapäätä pientä S:t Bonifacen kaupunkia, on kau-
punki pian noussut kukoistukseensa sellaisella paikalla, missä sitä
ennen oli muutamia kauppa-asemia, joista Fort Garry oli vielä ole-
massa muutamia vuosia sitten. Winnipeg on pääasema Ontarion

Intianityttö.
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ja Brittein Columbian väliselle, rautatielle, yhdistäen useila muita
rautatielinjoja, jotka sitovat kaupungin Yhdysvaltain rautatieverk-
koon. Kaupungissa, jossa. 1868 oli ainoastaan kolmisenkymmentä
taloa hajallaan Fort Garryn ulkopuolella, ja 1870 ainoastaan 215
asukasta^ on nyt 40 m leveitä, ja enemmänkuin 5 km pitkiä katuja,
useita julkisia rakennuksia, komeita yksityisten taloja ja kauniita
puistoja. Vuonna 1871 ei kaupungissa ollut edes koulua, nyt siellä
on yliopisto, javiimeisten laskujen mukaan oli sen asukasluku 26,000.

Muista paikoista mainittakoon mennonitien pääkaupunki Emerson
Red Riverin varrella Yhdysvaltain rajalla, islantilainen siirtokunta
Gimle Winnipegjarven rannalla ja lopuksi Norwau House, siinä
missä Nelsoninjoki laskee mainittuun järveen. Keewatinissa huo-
mataan Fort Churchill samannimisen joen suussa. Port Nelson ja
York Factory sekä lopuksi Moose Factory.

Hudsoninmeren itäpuolella tämän ja Atlantinmeren välillä pis-
tää pohjoiseen suuri kolmion muotoinen niemimaa, Labrador, jonka
leveä asema rajoittuu Ontarion ja Quebecin maakuntiin ja jonka
pinta-ala on noin 1,200,000 n.kni. Jos nimi Labrador todella, niin-
kuin Sebastian Miinster ilmoittaa »Cosmographiassaan", johtuu latina-,
laisesta terra laboratofis s. o. maanyiljelysmaa, niin on suurta ivaa
sellainen nimi tälle maalle, jonka jää- ja lumipeitteinen pinta on
aivan mahdoton kaikelle viljelykselle, ja jossa Jacques Cartier ei
nähnyt sen- vertaa raääta, että olisi saanut »vasun, täyteen", ja
lähetyssaarnaajat etelärannalla, kertoo Yule Hind,. eivät löytäneet
maata, tarpeeksi hautuumaaksi, vaan täytyi heidän kätkeä ruumiit
kallioiden railoihin ja rotkoihin.

Kaikista alueista, Jotka kuuluvat Canadan valtaan, on Labrador
vähimmin tutkittu. Hinden ja Holmen mukaan näyttää Labradorin
sisämaa, olevan ylänkötasankoa 6—700 m yläpuolella merenpintaa,
täynnänsä suuria kulkulohkareita, ja tältä tasangolta viestää maa
hiljalleen pohjoista ja länttä kohden, vaan laskeutuu sitävastoin
jyrkkinä penkereinä etelää ja kaakkoa kohden. Niissä joissa, jotka
laskevat etelään päin S:t Lawrencenlahteen onkin sen vuoksi paljon
koskia. Näistä ei kuitenkaan voi yhtään verrata. Hamiltoninvuonoon
laskevan »Suuren joen", Grand Riverin, »suurin putouksin",.jotka
ovat nähtävästi 300 m korkeita ja synnyttävät taikauskoista kauhua
intianeissa, jotka huolellisesti karttavat niitä. , Joki muodostaa, muu-
ten koko joukon järviä, jotka ovat rivissään pohjoisesta etelään, ja
sen ohessa on joki laskuna Aswanipijarvelle, jonka .mukaan sitä
nimitetään myöskin Aswanipijoeksi. Vähän ennen laskuaan laaje-
nee se Melvillenjärveksi, joka laskee Hamiltoninvuonoon ainoastaan
kapeaa kurkkua . »rigolefia myöten, mistä Hydsonyhtiön asema
Rigolet '■> on saanut nimensä. Samalta ylätasangolta kuin Grand
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River juoksee myöskin Koksoak eli Big River luodetta kohden ja
laskee Ungavalahteen. Tämä joki saa vesiä monista järvistä, joista
huomattavimmat ovat Petchikapou ja Caniapuscaw.

Läntinen rinne, jonka vedet juoksevat Hudsoninlahteen, on
enemmän kuin puolet Labradorin pinta-alasta, jonka vuoksi nämät
joet ovatkin pitempiä. Myöskin tällä puolella on Big River, »suuri
joki", jonka vesimäärä on melkoinen, ja etelässä East Main River,
joka on lähin raja Quebecia vasten, ja Ruperts River, }dka on las-
kuna Mistassinijarvelle, juoksevat molemmat joet Jamesinlahteen.
Big Riverin pohjoispuolella juoksee varsinaiseen Hudsoninlahteen
Great Whale River, »Suuri merijoki", Clear Water samannimisestä
järvestä ja Natapoka. Mistassinijarven muodostaa kaksi puolikuun-
muotoista järveä, suuri ja pieni Mistassini ja on se merkillinen
syvästä ja kirkkaasta vedestään, suuressa Mistassinissa on aina
n4 m syvä. Tässä järvessä kohoaa kuuluisa kallio: »Suuri kivi",
jonka ympärillä intianit luulevat myrskyjen syntyvän; he lisäävät
myös että „ei kukaan voi katsoa sitä ja elää".

Vaikka Labrador ei ulotu pohjaiseen ulommaksi 6o° p. 1. ja
siis pohjoisimmilla niemilläänKap Chidley ja Kap Wostenholme ulottuu
vain vähän pohjoisemmaksi Grönlannin eteläisintä huippua, on ilman-
ala kuitenkin siellä kylmimpiä maailmassa — talvikuukausina 12 ja
25

0 kylmä ja kesällä 12 ja 6,5° lämmin —ja eläminen Nainissa
samoin kuin muissa hernhutien lähetysasemilla Atlantin rannalla, on
erittäin vaivaloista. Koko ranta on nimittäin avoinna koillistuulille
ja ajojäitä kuljettelee sinne niin hyvin se merivirta, joka tulee
Baffininlahdesta kuin sekin, joka tulee Hudsoninsalmesta. Vasta
kun nämät jäät ovat sulanneet kesäkuussa, tulee kesä, jota kestää
tuskin kuukautta. Kesällä ovat päivät lämpöiset ja yöt kylmät, ja
tuulet kääntyvät äkkiä, jotka muutamassa tunnissa vaikuttavat kah-
denkinkymmenen asteen eroituksen lämmössä. Tähän aikaan sulava
lumi muuttaa maan järveksi, kaikki vesistöt ovat tulvillaan yli äyräit-
tensä, ja sääskien legionat vaivaavat matkustajaa. Jo syyskuussa
on täysi talvi, ja joet ja järvet, jotka vähän aikaa sitten aukenivat,
peittyvät taas paksuun jäähän.

Kasvullisuus tällaisissa oloissa on sangen laiha; ainoastaan
eteläisessä osassa on metsää, enimmäkseen havupuita, mutta pian
vaihtuu se tundraksi, ja kasvimaailman edustajia ovat sammalet ja
jäkälät, muutamat pensaiksi kutistuneet koivut ja pajulajit sekä
muutamat varpukasvit, joista huomattavin on suopursu »Labradorin-
tee" (Ledum palustre). Yule Hind, joka on retkeillyt Labradorissa
ja kirjoittanut arvokkaan kertomuksen matkastaan, kuvaa seuraavalla
tavalla maan ilmanalaa ja kasvullisuutta:

»Aswanipijoki alisen juoksunsa varrella — se kulkee 53° ja
540 välillä p. 1. —on tavattoman suopea kasvullisuudelle. Kevät
tulee 20 päivää varemmin tähän laaksoon ja kesää kestää 20 päi-
vää enemmän kuin ympäristöllä. Rannoilla kasvaa tiheää näreikköä;
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monen puun sanotaan nousevan kunnioitusta herättävään korkeu-
teen. Enimmäkseen on kuusia, joitten keskuuteen siellä täällä on
pujahtanut koivu ja haapa. Hamiltoninvuonon ympäristöjä kannat-
taa sanoa Labradorin puutarhaksi. Rigoletin aseman ympärillä
harjanteitakin peittää pensaikot, joitten kääpiökasvit kykenevät aina-
kin suojaamaan kivien alastomuuden. Pohjoinen ranta on sen sijaan
aivan elotonta ja autiota; ainoastaan jokisuilla muutamat kutistuneet
pensaat taistelevat surullisen olemassaolonsa puolesta. Koksoakin
länsipuolella katoavat nämätkin elollisuuden ripeet, ja rannikko on
nyt apo alaston. Mutta jos kulkee jonkun matkaa jokivarsia ylös-
päin, niin tämä autius vähenee. Kasvikunta uskaltaa taas pilkistää
esiin; suojatuilla seuduilla näreikkö on jo auttavan korkeaa. Vaan
heti kun loittonee rannoilta, vähenee sekä puitten luku että koko;
pian kulkee taas alastomia maita, joita on seuraavaan jokeen tai
järveen, jossa kasvielämä herää uudelleen. Jos repii maata peittä-
vän sammalverhon, niin löytää valkoista kvartsihiekkaa, joka on
vähän mustunut lahoavista lehdistä ja muista kasvijätteistä. Tähän
maaperään, jos sitä siksi voi sanoa, tunkee punainen kuusi jakataja
juurensa, kasvaen suojatuilla paikoilla 0,30—0,40 m pitkäksi; ylänkö-
mailla kutistuvat ne sitä vastoin mataliksi pensaiksi. Vaan jo hyvin
matalalla kvartsihiekan alla tapaa kovan kallion.

»Vielä kesäkuun keskivaiheilla näkee keskisessä Labradorissa
— ja maa on samalla leveysasteella kuin Bruxelles — lunta har-
janteilla ja yön sateen jälkeen kimalteli puitten oksilla kirkkaita
jäärakeita jalokiven väreillä. Mihin kylmään kohteluun saakaan
kasvielämä tottua ja miten jyrkkiä ovatkaan muutokset! Yhdeksän
aikana paahtoi aurinko, yhdentoista aikana satoi lunta ja jälkeen-
puolisten oli taas lämmin ja maa vihanta.

»Labradorilla on kuitenkin oma kasvimaailmansa, joka on
odottamattoman viehättävä. Ylätasangoilla on jäkäläin ja sammalien
oikea kotimaa. Nämä kasvullisuuden etuvartiat esiintyvät mitä haa-
veellisimmissa muodoissa ja raikkaimmissa väreissä. Tavallisesti
kasvavat ne kehämäisesti, jonka läpimitta on puoli metriä tai metri.
Niitä tapaa kivien pinnoilla, ja niitten ansiota on jylhikkömaitten
viehätys. Hiljaisuudessa hävittävät sammalet ja jäkälät kallioitten
pintaa jaraivaavat tietä ilman syövyttäville voimille. Mittasin peuran-
jäkälän paksuuden ja huomasin sen olevan 0,40 m. Toisilla lajeilla
on rehevämpi kasvu; muutamissa paikoin oli kauniin vaipan pak-
suus yli puolen metrin, ja se oli pehmyt kuin haahkanuntuvapatja.
Labradorin erityisenä kaunistuksena on punakalkkijäkälä (Cladonia
gracilis), joka leviää peuranjäkälän reunamia pitkin ja joskus kivillä
muodostaa aivan kuin sinoperinpunaisen reunusteen peurajäkäläi-
selle kaapulle. Jäkälistä on epäilemättä tärkein peuranjäkälä (Cla-
donia rangiferina) jo omituisen kauneutensa ja rehevyytensä takia,
vaan vielä enemmän ravintona amerikalaiselle peuralle, joka taas
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vuorostaan elättää punaista metsästäjää, ainoa, jonka avulla tur-
kisten saanti on mahdollista."

Niemimaan tärkein turkiseläin on näätä. Paitse tätä ammu-
taan ilveksiä, karhuja, myskirottia, saukkoja, majavia, vaan kaikista
näistä arvokkain on näätä. Majavaa ei intiani ammu kuin paistik-
seen, sillä majavannahka on huonossa hinnassa, ettei se täällä kan-
nata. Muuten kesäisin ei ammuta majavaa lainkaan; tähän aikaan
ne asuvat nimittäin ulkosalla, »maalla" ja vasta lokakuussa kokoon-
tuvat taas »suluilleen". Merieläimistä pyydetään etupäässä ja suu-
rimmaksi eduksi hylkeitä. Tärkein kaikista on kuitenkin kapaturskan
pyynti. Kotieläimiä ei ole kuin koira, jota käytetään vetoeläimenä.

Kaksi intianiheimoa asuu niemimaassa, n. s. vuoriasukkaat eli
mountainers eli montagnards ja nasquapi. Molemmat pidetään kuu-
luvina algonkinkansaan. »Vuoriasukkaat" ovat ystävällistä ja vieras-
varaista väkeä. Nasquapi-intianit ovat pienempikasvuisia ja hienompi-
rakenteisia kuin edelliset. Heillä on tapana tappaa voimattomiksi
käyneet vanhempansa ja sukulaisensa, joka ei tapahdu raakuudesta,
vaan rakkaudesta ja vanhentuneiden omasta pyynnöstä. Suurempi
merkitys kuin näillä intianeilla, joita ei ole kuin muutamia satoja,
jotka kiertelevät ympäri Labradoria, on eskimolaisilla, joita siellä on
1,347 ja jotka elävät rannikoilla, enemmän kuin neljäsosa heistä
itärannalla ryhmittyneinä hernhutilähetysasemain ympärillä. Yhteen-
sattuminen englantilaisten merimiesten ja kalastajain kanssa näillä
rannikoilla on saattanut aikaan suuren muutoksen eskimolaisten
elämäntavoissa. He nimittäin ovat jättäneet vanhat tapansa, pukeu-
tuvat europalaisten tavoin, asuvat puusta rakennetuissa huoneissa,
joissa tavataan Englannista tuotuja huonekaluja: sänkyjä, pöytiä,
mattoja, lamppuja jopa kellojakin. He ovat hyljänneet vaarallisen
kajakin ja ottaneet sijaan europalaiseen tapaan rakennetut veneet,
ja heidän parhain huvittelunsa on jalkapalloleikki, johon vaimotkin
ottavat osaa. Labradorin eskimolaiset ovat siis suurimmaksi osaksi
sivistyneitä, mutta ovat menettäneet muutamia muinaisista hyvistä
ominaisuuksistaan, ja sitä yhteyttä joka ennen sitoi heimon kaikki
jäsenet jakamaan niin hyvin metsästyksen jakalastuksen saaliit kuin
vaaratkin, ei ole enään olemassa. »Kukin omasta puolestaan" on se
periaate, jonka europalaiset ovat istuttaneet heihin.

Enemmän kuin sata vuotta sitten asettui hernhutilaisia eli n. s.
»Mährin veljeksiä" Labradorin itärannalle. Jo vuonna 1752 koetti
muuan heidän jäsenistään perustaa lähetysaseman sinne, «vaan tapet-
tiin ja viisi merimiestä hänen kerallaan, ja vasta 1770 uudistettiin
yritys suuremmalla menestyksellä. Toinen toisensa perästä perus-
tettiin Nain, Okak ja Hoffenthal eli Hopedale. Neljäs lähetyasema,
Hebron, perustettiin 1830 ja lopuksi Rama ja Zoar.

Paitse metsästystä, harjoitetaan innokkaasti kalastusta, ja
Hoffenthalista on tullut pieni kalastussatamakin. Lyhyen kesän
ajaksi, joka kestää kesäkuusta syyskuuhun ja lokakuuhun, tulevat
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englantilaiset ja newfoundlantilaiset kalastajat tänne, ja väestö, joka
tällä ajalla elähyttää autiota Atlantin vastaista rantaa, arvioidaan
aina 30,000 hengeksi. Jokaisessa niemessä, jokaisella rantakaista-
leella mannermaalla ja monilla rannikon läheisillä saarilla, kaikkialla
missä on sopiva paikka kalansuolaus- ja kuivauslaitoksille, kohoaa
suojia ja telineitä, ja höyrylaiva tekee säännöllisiä kulkuvuoroja
Newfoundlannin ja Nainin välillä, jonka lisäksi laivoja tulee ja menee
kaikkien kala-asemien välillä. Pääasiallisesti pyydetään turskaa (Gadus
morrhua), jota tavataan matalikoilla pitkin koko rannikkoa ja joka
nousee vuonoihinkin. Labradorin kalavesien pinta-ala ei siis ole
pienempi kuin kerrassaan 18,400 nkm ; kalastuksen arvon vuosittain
laskee Reclus 24 miljonaksi markaksi.

Hallinnollisessa suhteessa ei Labrador ole itsenäinen alue.
Eteläinen osa, joka vastaa S:t Lawrencenlahteen ja maantieteelli-
sessä suhteessa on luettava siihen, on pantu kuuluvaksi Quebeciin
ja koko itäinen rannikko on saman hallinnon alainen kun New
Foundland. Muu osa niemimaasta kuuluu vielä järjestämättömiin
alueisiin.

Labradorin eteläpuolella leviävät Canadan molemmat maa-
kunnat Ontario ja Quebec, — ennen ylinen ja alinen Canada —-

sen tavattoman uoman pohjoisessa osassa, jolle S:t Lawrence on
laskujokena ja jossa on ryhmä suuria järviä, mikä on tehnyt tämän
osan Pohjoisamerikaa niin kuuluksi. Koko tämä aluuen pinta-ala
on 1,465,000 nkm, josta enemmän kuin 700,000 on Canadassa ja
muu osa Yhdysvalloissa. Tämä osa on epäilemättä enimmän asuttua
ja rikkainta koko Canadan vallasta; yhdeksäntoista kahtakymmenettä
osaa väestöstä asuu täällä. Täällä ovat myöskin kaikki suuret
kaupungit, teollisuuslaitokset, kauppakeskuudet, koulut ja koko.val-
tiollinen elämä keskittyy täällä Uuden Englannin ja Yhdysvaltain
Atlantin puoleisten valtioiden läheisyydessä, S:t Lawrencen suuren
joen ja sen syvän vuonon kautta aukiaa tämä osa Canadaa liike-
yhteydelle Europan kanssa. Ja historiallisessa suhteessa ovat juuri
S:t Lawrencen rannat Canada erittäin. Niillä on taisteltu lukemat-
tomia taisteluita intianein ja intianein, intianein ja valkoisten, ja
valkoisten ja valkoisten , välillä, ja onnen vaihtelut ovat siellä äkil-
lisesti muuttaneet asukasten valtiolliset elinehdot ja saattaneet aikaan
sellaisia eepillisiä draamoja, että Canadalla verrattuna Amerikan
muihin maihin näyttää melkein yksin olevan historia, joka meidän
päivinämme jatkuu rauhallisessa kilpailussa kahden, kieleltään, ta-
voiltaan, uskonnoltaan, katsantotavaltaan ja kansallisilta tarkoitus-
periltään eriävän, vaan samoilla laitoksilla yhdistetyn kansan välillä,

Se alue, josta meillä nyt on kysymys, on nimittäin melkein
tasan jaettu Ontarioa asuvain englantilaisten,, jaranskalaisten kanada-
laisten välillä, jotka taas ovat Quebecin väestönä. Näiden kahden
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maakunnan välillä on rajana, mikä sopii rajaksi kansallisuuksillekin,
Ottawanjoki alkaen Temiscamingjärven eteläiseltä sivulta siihen saakka
missä se laskee S:t Lawrenceen. Luoteessa rajoittuu Ontario
Keewatiniin ja etelässä ja kaakossa Yhdysvaltoihin, ja Quebec kaa-
kossa koskettaa Yhdysvaltoja ja Chaleurslahti eroittaa sen New

Yläjärven kalliorannikkoa.

Brunswickista. Idässä Belle Isle-salmen luona Blanc Sabloninlahti
merkitsee rajan Quebecin ja sen osan välillä Labradoria, joka kuu-
luu New Foundlandin hallintoon.

S:t Lawrencenjoki on täydellisin perikuva Pohjoisamerikan
järviä muodostavista joista. Sen pituus on 3,500 km, ja vesimäärä,
joka purkautuu sen suusta, lasketaan enemmäksi kuin 25,000 kuutio-
metriksi sekunnissa. Tässä viimeiksi mainitussa suhteessa se voittaa
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suuresti Mississippin, josta se muuten on jälessä ainoastaan pituu-
dessa ja vesialueessa. Syynä suurempaan vesimäärään on se, että
suurin osa sateesta S:t Lawrencen alueessa tulee lumena ja että
haihtuminen on siis paljoa vähäisempi kuin Mississippin alueessa,
jonka lisäksi sen piirissä ei ole yhtään sateesta köyhää seutua.

S:t Lawrencenjoen alkuna pidetään S:t Louis River. Tämä
joki lähtee 650 m korkeudesta koillisessa Minnesotassa, järvistä
rikkaalta, sileältä gneissitasangolta, jonka alueen eroittaa ylisestä
Mississipistä ainoastaan muutamat moreenikummut. Tältä ylä-
tasangolta laskeutuu vesialue monena pengermäisenä osana S:t Law-
rencen lahteen. Joki, jonka alue Duluthiin saakka on ainoastaan
22,000 nkm, laajentuu täällä ensimäisen kerran järveksi, joka on ylin
Canadan järvistä, nimeltä Lake Superior eli »Yläjärvi", maailman
suurin suolaton järvi, 625 km pitkä, 260 km leveä ja pinta-alaltaan
81,000 nkm, sekä 308 m syvä. Paitsi S:t Louis Riveriä, saa se
137,000 nkm suuresta vesialueestaan koko suuren joukon lisäjokia,
jotka kaikki kuitenkin ovat niin vähäpätöisiä, että täytyy otaksua
järven vesimäärän kokoontuneen pitkäin aikajaksojen kuluessa.
Kaikki nämät lisäjoet saavat alkunsa järvistä, joista merkittävimmät
ovat Kamanastiquia, Nepigon ja Michipicotin. Lake Superior on
184 m ylempänä merenpintaa; sen monista lahdista tärkeimmät
ovat Keweenaw eteläisellä rannalla ja Thunder eli Nepigon korkeine
rantakallioineen pohjoisrannalla. Eteläisellä rannalla huomataan n. s.
Pictureds Rocks s. o. »maalatut kalliot", pitkä, 20 ja 25 m korkea
hiekkakivi seinämä, jossa on pystysuoria rakoja ja eri värejä kiven
rappeutumisen takia. Kallion juuressa on teitä ja onkaloita, joihin
vesi katoaa.

Kaakossa järvi kapenee White Fish-lahdeksi ja tästä lahdesta
lähtee S:t Marys River laskien Huron-järveen, joka on pengertä
alempana, ainoastaan 176 m merenpinnasta^ Kahdeksaa jalkaakor-
keassa putouksessa, joka on toisesta järvestä toiseen, muodostuvat
Saults S:t Marien pyörteet, jotka nyt kierretään kanavalla, vaan
ennen olivat hankalana esteenä laivakululle. Ainoastaan intianit
keveillä, pihkalla voidelluilla tuohikanoteillaan uskalsivat näille kos-
kille. Paikka on täynnä kallioita, joissa vesi kuohuu hurjina vaah-
toisina kihoina.

Huronjärvi, Yläjärven lounaispuolella, on pinta-alaltaan 59,000
nkm, 430 km pitkä, 180 km leveä ja 215 m syvä. Koillisessa
eroittaa North Chanel mantereesta Great Manitoulin-saaren ja on
yhteydessä Georgian-lähden kanssa, joka on Adair-niemen sivulla.
Lounaassa pistäikse Saginow-lahti melkoisen pitkälle Michiganin-
järveä kohden. Huronjärvi saa 132,000 nkm suuruisesta vesi-
alueestaan lisävesinä Nipissing, Muskoka, Simcoe ja sadoista muista
pienemmistä järvistä tulevat laskut.

Paitsi Yläjärvestä saa Huronjärvi suurimman vesimääränsä
Michigan/ärv estä, joka on länsipuolella Huronjärveä ja eteläpuolella
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Yläjärveä, ja on 500 km pitkä, 135 km leveä, 263 m syvä, pinta-
alaltaan 58,000 nkm, ja vesialue 125,000 nkm. Alueestaan saa
Michiganjärvi lisävesinä muitten muassa Escanaba, Menomenee, Fox
Riverin, joka tulee Winnibagojärvestä, S:t Joseph Riverin, Grand
Riverin ja Muskegon Riverin. Kun Michiganjärvi on ainoastaan
noin 1 m ylempänä kuin Huronjärvi, niin ei Mackinaw salmi, joka
yhdistää nämät molemmat, tee mitään estettä kulkuyhteydelle näi-
den järvien välillä.

Nimellä S:t Clair River lähtee S:t Lawrence Huronjärven
eteläisimmästä poukamasta, laajenee sitten matalaksi S:t Clair-
järveksi ja juoksee siitä nimellä Detroit River Eriejärveen. Kun
S:t Clairjärvi luonnostaan oli ainoastaan 1,5 ja 3 m syvä, niin se
oli tuntuvana esteenä kulkuyhteydelle, vaan ruoppaamalla on saatu
4,8 m syvä kuurna sen läpi.

Eriejärven pinta on vielä 173 m korkeammalla merenpintaa,
sen laajuus on 26,000 nkm, pituus 400 ja leveys 100 m. Omituisinta
tälle järvelle on se, että se on verrattain matala, enintäin 99 m.
Eriejärven vesialue, johon kuuluvat Ontarion maakunnan Grand
River kuin myöskin Sandusky ja Guyahoga, lasketaan olevan
75,000 nkm.

Eriejärvi laskee koillisesta päästään Ontariojärveen, joka on
ainoastaan 73 m merenpinnan yläpuolella, ja on siis laskun kor-
keus 100 m. Laskuna ori maailman kuulu, pater Hennepinin vuonna
1675 löytämä Niagara, joka lähtien Eriejärvestä Buffalon kohdalla
muodostaa pitkän sarjan rajuja koskia ja virtoja, n. s. Rapids ja
sitten syöksyy jyrkästi alas 49 m syvyyteen. Putous jakautuu
Goat Island nimisen saaren kautta kahteen osaan, joista toinen on
hyvin leveä puolikehän muotoinen »hevosenkenkäputous", Horse
shoe Fall Canadan puolella ja toisella puolen saarta kapeampi
»Amerikan putous". Itse Niagaran nimi on alkujaan intianikieltä
ja merkitsee „jymy" tai »ukkosvettä". Kun jokion syössyt putouk-
sesta, puristuu se syvään ja* kapeaan kalliosolaan, n. s. canon, jonka
seinät ovat pystyjyrkät ja jonka joki on sahannut siluriseen kalkki-
ja hiekkakiveen, ja juoksee sitten kuohuen ja jymisten edelleen
tavattomana pyörteenä, Whirpool, ollen epäilemättä suurinmoisin
luonnonnäky, mitä Pohjoisamerikalla on näytettävänä.

Putous tarjoaa mitä valtavimman näyn; veden jyminä, joka
tekee kuin kuuroksi, tummanvihreät aallot, valkoisen vaahdon ääre-
tön paljous, loistava sateenkaari, jonka aurinko maalaa kohoavaan
vesiusvaan — tämä kaikki synnyttää sellaisen näyn, ettei vertaista.
Suurinmoisin on Hevosenkenkäputous. Talvisin on näky vielä
hurmaavampi — syöksyvät vesijoukot ovat silloin jättiläismäisen
jääseinän peitossa, kuulee niitten pauhun näkemättä niitä. Kesäisin
on Niagara monien luonnonystävien pyhiinvaelluspaikkana. Mutta
se paha, että tehdas- ja teollisuuslaitokset turmelevat osaksi seudun
luonnonkauneutta. Wellandkanava yhdistää Niagaran Ontariojärveen
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ja suurenmoinen riippusilta rautatietä varten on putouksen yli toi-
selta rannalta toiselle.

Niagara ei tee poikkeusta säännöstä, joka on kaikille putouk-
sille, että ne siirtyvät vesijoukkonsa lähteelle päin. Putous kulkee
lakkaamatta ylöspäin, kohoten viimein Eriejarvelle, jonka pinta sen
vuoksi on aleneva suunnille samalle tasalle kuin syvempänä olevan
Ontariojarven pinta. Tämän putouksen siirtymisen on Lyeli laske-
nut — nähtävästi liioitellen — tekevän vuosittain 0,30 m. Putouk-
set syöksyvät kalkkikivitason yli eivätkä ehkä mitenkään huomatta-
vasti syövyttäisi sitä, jollei kalkkikivitaso menettäisi perustuksensa
sen kautta, että syöksyvän veden mekanillinen voima hävittää sen
alla olevan vähemmän vastustuskykyisen saviliuskekerroksen.

Ontariojärvi on pienin kaikista näistä järvistä, sen pinta-ala
on ainoastaan 17,000 nkm, pituus 30,0 ja leveys 80 km. Sitävastoin
on se melkoisen syvä, aina 225 m. Eikä sen vesialuekaan ole
pieni, sillä sen pinta-ala on 78,000 nkm, johon kuuluvat vesi-
putouksistaan kuuluisa joki Genessee ja kummallinen Oswego, jonka
muodostaa rivi pitkulaisia, Ontariojärveä vastaan kohtisuorassa
juoksevia järviä.

Varsinainen S:t Lawrencenjoki lähtee Ontariojärvestä sen koil-
lisesta kulmasta ja jakautuu kohta sen jälkeen »tuhansien saarien"
väliin lukemattomiksi haaroiksi, jotka kaikki ovat täynnä koskia
n. s. Rapids. Sen jälkeen kokoaa joki taas vetensä yhteen ainoaan
uomaan, jonka rantakalliot Brockvillen ja Ogdensburghin luona
supistavat siihen määrään, että se uudelleen niinkuin Cornwallinkin
luona, missä »tuhannet kalliot" ovat sulkemassa sen tietä, vaahtoilee
ja koskeilee hurjasti. Viimeksi mainitun paikan alapuolella laajenee
joki kuvastinkirkkaaksi järveksi, nimeltä Lake Francis, vaan kohta
sen jälkeen seuraa Beauharnais'in kapea sola, samoin kuin S:t
Louisjärven jälkeen, jonka joki muodostaa, seuraa Lachinesfn
kapea virtava sola, mikä on vaarallinen paikka ja on saanut nimensä,
»la Ghine", niinkuin kerrotaan, siitä että Jean Cartier ja hänen
seuralaisensa luulivat siellä löytäneensä tien Kiinaan.

Vasta Montrealin luona alkaa jättiläisjoki alisen tyyneemmän
kulkunsa, vaikka sen leveys, täälläkin on monenlaisten vaihtelujen
alainen ja sen tie usein haaroittuu saarien väliin. Montrealin ja
Quebecin välillä muodostaa se S:t Peterin leveän järven ja samalla
se mataloittuu niin tuntuvasti, että alkujaan eivät vähänkin syvem-
mässä uivat alukset voineet sitä kulkea. Quebecin alapuolella ja-
kaantuu se vielä kerran Orléans-saaren kahtapuolta, mutta sitten
se yhdessä uomassa jatkaa tietään leventyen kunnes viimein laskee
syvään S:t Lawrencenvuonoon, joka itse asiassa on- vedenalainen
laakso, joka on tunkenut maahan ja määrännyt suunnan joen las-
kulle. Vuonon molemmilla rannoilla on melkoisia vuorijaksoja, jotka
muutamassa paikassa, missä virta on jo 24 km leveä, lähestyvät
sitä, mutta sitten niin hyvin pohjoisella kuin eteläisellä, rannalla
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ulkonevat taas. • Molemmat vuoret muodostavat purtilonmuotoisen
S:t Lawrenceuoman seinät. Vasta Tadussacin luona Saguenayn
suussa alkaa se osa virrasta, jota voi pitää sen suulahtena.

Pohjoisamerikan suurimmalle joelle, Mississippilie, on S:t
Lawrence jyrkkänä vastakohtana. Mississippi jo luonnostaan tar-
joutuu halukkaasti ihmisen palvelukseen, vaikkakin se joskus hurjan
kiihkon aikana on hävittänyt ja aina uhkaa niitä sivistysluomia,
joihin se niin etevällä tavalla on ollut vaikuttamassa. S:t Lawrence
on aina osoittautunut haluttomaksi sivistyksen palvelukseen japitkät
ajat kuluivat ennenkuin ihmistaito uskalsi ryhtyä sen pakoittamiseen.
Mutta kun tämä kerran tapahtui kanavain perustamisella Sault S:t
Marien luo Yläjärven laskun suuhun ja Wellandkanavan rakenta-
misella Niagaran luo sekä niillä kuudella kanavalla, jotka ovat
Ontariojärven ja Montrealin välillä, S:t Clairin ja S:t Peterin järvien
syventämisellä, on S:t Lawrencenjoki etevin kaikista muista maailman
joista sivistyksen auttajana. Se ei koskaan tulvi yli äyräittensä
niinkuin Mississippi usein tekee, ja vesimäärä sen eri osastoissa
vaihtelee ainoastaan 1— 3 m. Sitä vastoin talvisin peittää jää ka-
navat ja joen samoin kuin- suuremmaksi tai pienemmäksi osaksi
järvetkin koko pitkäksi aikaa, niin että laivakulku keskeytyy moneksi
kuukaudeksi.

Ontariojärven alapuolella saa S:t Lawrence lähempänä suutaan
alisella juoksullaan lisävesinä oikealta uljaan Richelieu-joen, joka on
laskuna C hamplainjarvelle ja Francis- ja Memphramagogjarvista
tulevan Francisjoen. Vasemmalta laskee siihen valtava Ottawa,
Saguenay, Bustard, Manicouagan, jotka melkein puolella lisäävät
sen vesimäärää ja vesialuetta.

Ottawa kokoaa Grand Laken, Temiscaming ja Tamagaming-
järvien laskut samoin kuin monien muittenkin järvien vedet niitten
jokien kautta, ja sen koskista on kuuluisa 12 m korkuinen putous
Ghaudiére, lähellä Ottavan kaupunkia.

Saguenay laskee suuresta S:t Johninjärvestä ja synkillä ja
suurenmoisilla rannoillaan samoin kuin leveydellään ja syvyydellään
— 200 m — muistuttaa norjalaista vuonoa. Erittäin huomattava
on se paikka, missä joki tunkee kahden niemen Kap Trinityn ja
Kap Eternityn välitse, joitten kallioseinät kohoavat 500 m näen-
näisesti pohjattomasta vedestä, ja joitten harjoja kruunaa tumman-
vihreä petäjikkö.

Saguenayn alapuolella, jonka mustat aallot vierivät kuin »muste-
meri" S:t Lawrencen viheriään syliin, ovat rannat pohjoisella puo-
lella epätasaisia, täynnä poukamia ja niemekkeitä, jota vastoin ne
taas eteläisellä puolella ovat tasaiset ja niitten vuorten rajoittamia,
jotka ovat viimeisiä penkereitä Appalachein vuorijaksosta ja
päättyvät Kap Gaspéniemeen, jonka Chaleurslahti eroittaa New
Brunswickista. Itse S:t Lawrencenvuonon suun jakaa kahteen haa-
raan suuri, noin 220 km pitkä, melkein asumaton kalliosaari Anti-
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costi, joka pohjoispuolelta on 210 m korkea ja viestää etelää kohti,
mikä vaikuttaa sen, että pohjoistuulia vastaan suojatulla eteläran-
nalla on sangen lauhkea ilmanala. Saaren rinteitä peittää suurim-
maksi osaksi turvekerros, joka kasvaa sakeaa 3—4 m korkuista
havupuumetsää. Saari on S:t Lawrencenlahden koillisessa osassa,
ja sen luoteisella puolella on Belle Islensalmi Labradorin ja New
Foundlandin välillä, samoin kuin Cabotsalmi viimeksi mainitun saa-
ren ja Cape Bretonin välillä yhdistää lahden valtamereen.

Koski S:t Lawrencenjoessa.

Ilmanala niissä osissa Canadaa, joitten läpi S:t Lawrencenjoki
juoksee ei ole samallainen kuin samoilla leveysasteilla olevissa
Europan maissa. Jos pidetään 45

° p. 1. Canadan keskiviivana,
niin kulkee tämä Europassa eteläisen Ranskan, Lombardian, Tona-
van laakson ja Kriminniemen läpi. Canadan eteläisimmissä osissa
on tosin ilmanala samansuuntainen kuin läntisessä Ranskassa, niin-
kuin sen puistot, hedelmäpuut ja metsät osoittavatkin, mutta Cana-
dan muut osat ovat jääneet sitä vähemmälle osalle. Ne tuulet,
jotka Canadassa ylimalkaan ovat vallitsevina, puhaltavat pohjoisesta
ja koillisesta, siis suoraan S:t Lawrencenvuonoon, eivätkä Hudsonin-
lahti ja Labrador ole suojaksi, jota vastoin lämpöisen etelätuulen
pidättävät ja johtavat pois Uuden Englannin vuoret.
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Jos ei ilmanala olekaan niin ankara kuin Manitobassa, niin
ovat talvet kuitenkin hyvin kylmät, niin että tammikuussa 1859
huomattiin Montrealissa aina —41,7°. Kylmän talven vastapainona
on lämmin kesä, ja molemmat vuodenajat ovat niin pitkät, että
kevättä ja syksyä ei niin huomata, ja kuluvat rie pian. Pitkän tal-
ven jälkeen herää elämä metsissä ja mailla melkein kuin äkillinen
purkaus, ja yhtä äkillisesti kasvit vaipuvat uneen lyhyen, mutta
lauhkean syksyn jälkeen. Kasvielämä kehittyy siis neljässä tai vii-
dessä kuukaudessa, toukokuun lopusta lokakuun alkuun.

Canadan asukkaat ylistelevät talveaan mieluisimmaksi vuoden-
ajaksi, joka tekee ihmiset voimakkaiksi ja reippaiksi ja sitäpaitse
on huvien ja juhlien aika. Sademäärä ei ole suuri, ainoastaan
0,80 —1 m keskimäärin, eikä talvenkaan aikana tule ylenmäärin
lunta. Sitä vastoin on lunta maassa marraskuusta aikain ja tällä
ajalla paksuihin turkkeihin ja villavaatteisiin puetut kaupunkilaiset
rakentelevat »kristallipalatseita" jäästä, laskevat kelkkamäkiä, luiste-
levat järviensä jäillä ja tekevät pitkiä rekiretkiä »talviteillä" läpi
metsien; maaseutulaiset taas käyvät vieraissa naapurikylissä ja
puuhaavat metsänhakkuussa ja muissa talvitöissä. Mutta joskus
puhkeaa lumimyrsky ja ajaa kokoon äärettömiä kinoksia, joitten
valkoisten ja kimaltelevien rinteitten edessä mahtavinkin, neljän
veturin puskema lumiaura, on voimaton. Kaunis näky on kirk-
kaina talviaamuina lumihiuteiten ilmatanssi, kun ne mylleröiden
kohoavat tuulen mukana yli kenttien kuin pilvet, kimallellen jää-
tiamanttien kristalliväreillä.

S:t Lawrencen jokiuoma on enimmäkseen metsäisiä maita.
Ainoastaan läntisessä osassa on kalliojaksoja, joissa ei ole muuta
kasvullisuutta kuin siellä täällä vuorenloukoissa joitakin vaivais-
puita, mutta muuten peittää sen osan, jota ei vielä ole viljelty,
rehevä kasvullisuus. Ei vielä missään paikassa metsien yleinen
muoto ole suuremmassa määrässä muuttunut, ja kaikkialla tavataan
vanhat puulajit. Niinpä Ontarion maakunnan etelä osassa on vielä
jälellä saksanpähkinäpuumetsänsä (Juglans nigraf jota pohjoisem-
massa kasvikunnassa ei ole. Harmaa petäjä (Pinus strombus), ka-
nadansetri (Tsuga canadensis), jalava (Ulmus americana) ja noin
60 muuta puulajia muodostavat Canadan metsät. Pajuja ja haapoja
on runsaasti, ja tuohensa vuoksi niin arvossa pidetystä valkoisesta
koivusta valmistavat intianit kanotinsa, ja uutisasukkaat käyttävät
sitä rakennustensa kattamiseen. Sokerivaahtera, (Acer sacharinum)
on huomattava varhaisesta lehteen puhkeamisestaan, tuuhevalehti-
syydestään ja loistavasta syysväristään yhtä paljon kuin majestee-
tillisesta kasvustaan, oivallisesta aineestaan ja suuresta määrästä
sokeria, joka on sen mahlassa — suuri puu voi antaa aina 300 kiloa
sokeria. Canadan ranskalaiset ovat valinneet sokerivaahteran vertaus-
kuvakseen ja juhlapäivinä pitävät kimppuja sen lehdistä rinnassaan,
samoin kuin sillä koristavat lippunsa. Kaikissa osissa Canadaa,
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missä vain sokerivaahtera viihtyy, kasvaa myöskin viiniköynnös
(Vitis labrusca), joka kietoo vartensa puitten runkoihin ja jonka
tertut riippuvat puitten oksista.

Suurin osa maan metsistä kuuluu valtiolaitokselle, joka vuonna
vuotuissaan tarjoaa huutokaupalla määrätyn luvun metsäosia hakat-
tavaksi ehdolla että ostaja ei saa kaataa puita, jotka eivät ole mer-
kityt kaadettaviksi, ja että sitten jättää metsäpalstan vahingoitta-
matta sitä. Vaan tällaisia ehtoja täytetään harvoin, tuskin koskaan,
ja useimmiten tekee kirves jälkeä hillitsemättömästi. Pahempi vi-
hollinen metsälle on kuitenkin uutisasukas, josta maata raivatessa
tuntuu liian hitaiselta puitten kaataminen, helpompi, yksinkertai-
sempi ja joutuisampi keino on pistää metsä tuleen, jonka jälkeen
hän kyntää ja kylvää tämän hyvin vaillinaisesti raivatun maan.
Mutta tällä tavoin usein syntyy kauheita ja pitkällisiä metsäpaloja,
jotka hävittävät laajoja aloja Canadasta. Ja kuitenkin varsin usein
käy niin, että maanraivaaminen näyttää liian kalliilta, ja niin jäte-
tään se sikseen, jolloin vesakko heti valloittaa maan ja kätkee
vihannallaan puoleksi palaneet ja alastomat puunrungot ja kannot.

Aarniometsän mukana katoaa myöskin villit eläimet. S:t Law-
rencen uomaan, josta siirtoasutuksen ensi aikoina ranskalaiset uutis-
asukkaat saivat melkein kaikki turkistavaransa, täytyy nyt tuottaa
niitä luoteisalueesta. Hirviä ja peuroja tuskin enään tavataan, ma-
java on vetäytynyt pohjoiseen, ja myöskin pienempi riista käy yhä
harvinaisemmaksi samassa suhteessa kuin viljelys levenee. Cana-
dan eläinkunnalle ominaisia ovat kanadanilves (Lynx canadensis),
ahma (Gulo luscus) ja haisiainen (Mephitis mephitica), jotka kaikki
esiintyvät Brittien Pohjoisamerikassa niin pitkälle kuin metsiä riittää.
Sitä paitse elää lukuisat joukot vesilintuja Canadan suurissa jär-
vissä ja vesistöissä, niinkuin kanadanhanhi (Bernkla canadensis),
lumihanhi (Anser hyperboreus), kumpikin amerikalainen joutsen
(Cygnus buccinator ja Cygnus americanus), haahka (Somateria mol-
lissima) suorsia (Aithyia vallisneria ja Anas boschas), alli (Harelda
glacialis), y. m. Eipä ole puute kanalinnuistakaan, joista pajukana
(Tetrao saliceti) on muuan Canadan intianein herkkupaloja, samoin
kuin myöskin kalliokana (Tetrao rupestris). Muita mainittavia lin-
tuja ovat tunturipöllö (Sumia nivea), kanadalainen pähkinänakkeli
(Sitta canadensis), lepinkäinen (Lanius borealis) ja siniharakka
(Cyanula cristata). Hyönteisiä on runsaasti, ja sääskiparvet ovat
kuuluisat, mutta myöskin on pohjoisessa ja keskisessä Europassa
esiintyvät nilviäislajit Helix, Pupa, Succinea, Limncea ja Planorbis
ovat hyvin levinneitä. Vanhastamaailmasta on Canadaan tuotu
kaikki Europan kotieläimet: härkä, hevonen, lammas, vuohi, kana
ja kyyhkynen, ja villilintujen maailma on suuresti uudistunut maahan-
muuttaneitten lajien kautta; tunkeileva kotivarpunen on yhtä taval-
linen Canadan kaupunkien kaduilla, sen puutarhoissa ja pelloilla kuin
Europassa koskaan ja maanviljeliät katselevat sitä karsain silmin.
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Intianeista, joitten luvun ensimäiset europalaiset retkeiliät
Cartier ja Champlain arvioivat enemmän kuin 100,000 hengeksi,
on Ontarion ja Quebecin maakunnissa jälellä korkeintaan 20,000,
eivätkä nekään enään voi kehua olevansa puhdasta alkujuurta.
Puhdasveriset intianit ovat nähtävästi aivan kokonaan hävinneet
sukupuuttoon, ja niistä heimoista, joista muisto säilyy lauluissa ja
saduissa ja joista monella historian lehdellä on todistuksia, »iroke-
seista" ja »huroneista", jotka olivat alituisessa sodassa ja taistelivat
murhaavia taisteluita keskenään, ei ole jälellä muuta kuin nimet.
Ne intianit, joita vielä on, kuuluvat yleensä algonkinien sukuun,
mutta Yläjärven ympärillä tavataan vielä saulteuxien jälkeläisiä, ja
Huronjarven pohjoisten lisävesien rannikoilla elää odjibewayt. Met-
säisillä ylängöillä S:t Lawrencenvuonon ja Hudsoninlahden välillä
asuvat »montaignais", vuorelaiset, ja S:t Lawrencen etelärannalla,
Gaspéniemellä tapasivat ranskalaiset »abenaki-intianeja", joita usein
mainitaan vanhoissa kertomuksissa. Vuorelaiset ovat yhäkin lä-
hellä alkuperäistä tilaansa, ja kaukaisimmissa heimoissa on vielä
pakanoitakin.

Samoin kuin huronit asuivat sen järven läheisyydessä, jolla
vielä on heidän nimensä, asui irokesien viisi, sittemmin kuusi osa-
kuntaa, 1) Ontarion järven eteläpuolella. Irokesit, jotka olivat yhtä
urhoollisia kuin viekkaita, mainittiin erittäin olevan »miehiä, kaikkia
muita etevämpiä". Tarut ja romanit ovat etupäässä kertoneetkin
heistä ja tehneet heistä varsinaisen intianin. Pitkät taistelut, joita
intianit kävivät europalaisia maahanmuuttajia vastaan, alkoivat jo
seitsemännellätoista vuosisadalla, kun Samuel Champlain oli niin
varomaton, että sekausi heidän keskinäisiin riitoihinsa ja yhtyi hu-
roneihin irokesejä vastaan. Sittemmin houkuteltiin heidät Ranskan
ja Englannin väliseen sotaan, joista kumpainenkin valta koetti saada
Canadan intianit liittolaisikseen. Niinpä Ranska maksoi huroneille
viisikymmentä markkaa jokaisen englantilaisen päänahkasta, jaEng-
lanti antoi kaksi sen vertaa irokeseille jokaisesta ranskalaisen
päänahkasta.

Yhdysvaltain vapautussodan jälkeen, irokesit, jotka sodassa
olivat englantilaisten puolella, etsivät pakopaikkaa Canadan ranska-
laisten luona ja ranskalaisista ja intianeista syntyneitten jälkeläisten
joukossa on henkilöitä, jotka vielä ylpeydellä kantavat irokesien
kuuluisia nimiä. Nämä ovat muuten sivistyneitä ja ovat enemmän
tai vähemmän sulautuneet anglosaksilaiseen väestöön.

Canadan asutus voidaan sanoa saaneensa varsinaisen alkunsa
1617, kun muuan puutarhuri Parisista nimeltä Hebert asettui
Champlainin 1608 perustamaan Quebeciin, ja hänen vanhin tyttä-
rensä, neljä vuotta myöhemmin, oli ensimäinen europalainen nainen,
ioka tuli naimisiin tässä maassa. Sitä ennen olivat ranskalaiset

2) Seneca, cayuga, oneida, mohawk, onondaga ja tuscarora.
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maahantulijat pääasiallisesti »metsänkulkioita", s. o. metsästäjiä ja
turkisten kauppiaita, johon ammattiin sittemminkin monet ryhtyivät
niistä, jotka menivät naimisiin intianityttärien kanssa ja sillä tavoin
antoivat alun nimellä bois brulés, »kekäleet", tunnetulle väestölle, joka
nyt, niinkuin olemme nähneet, tavataan pääasiallisesti Manitobassa
ja tämän maakunnan pohjois- ja länsipuolella olevissa seuduissa.
Asutus edistyi ainoastaan hitaasti, oli puute naisista, jota Ranskan
hallitus koetti poistaa sillä, että emämaasta lähetti tuhatkunta naista,
jotka papisto pestasi seurakuntainsa nuorista kahdentoista ja kuu-
dentoista välillä olevista tytöistä siirtolaisten vaimoiksi. Vuonna
1672, siis tasalleen sata vuotta ennenkuin Canada joutui Englannin
käsiin, oli ranskalainen väestö Montrealista Quebeciin 3,418 henkeä.
Kun Canada yhdistettiin englantilaisiin siirtokuntiin 1772, niin näytti
siltä, että ranskalaisen väestön, joka näin oli jäänyt oman onnensa
nojaan ja jolta oli katkaistu kaikki yhteys emämaan kanssa ja sitä
paitse eli hajallaan tavattomalla alalla, pitäisi ehdottomasti hukkua
maahan siirtyväin englantilaisten alati paisuvaan virtaan. Niin ei
kuitenkaan ole käynyt: niistä 60,000 Canadan ranskalaisesta, jotka
Parisin rauhanteossa joutuivat Englannin vallan alaisiksi, on karttu-
nut enemmän kuin 2 miljonaa, jossa lisäyksessä emämaalla ei ole
ollut pienintäkään osaa. l)

Canadan ranskalaiset eivät muuten ole voineet jatkaa sukuaan
vihamielisten ainesten joukossa ankaritta taisteluitta kansallisuutensa
ja kielensä puolesta. Canadan ensimäisten englantilaisten kuver-
nörein kansallisuusviha oli suurempi kuin heidän viisautensa, mikä
olisi kieltänyt heitä ärsyttämästä ranskalaista väestöä, jota muuten
kaikella tavoin loukkasivat ja ahdistivat. Niinpä kun 1806 muuta-
man sanomalehden toimitus otti mielilauseekseen: „Nos institutions,
notre langue et nos lois" (meidän laitoksemme, meidän kielemme ja
meidän lakimme), pantiin sen jäsenet vankeuteen ja syytettiin valtio-
rikoksesta. Kaikki julkiset virat annettiin yksinomaan englantilai-
sille, ja se maa, joka kuului valtiolle, jaettiin yksinomaan voittaneen
rodun jäsenille, niin että vuodesta 1793 vuoteen 1811 hallitus antoi
kerrassaan 1,200,000 hehtaria maata 20o:lle Suurbritannian puolue-
laiselle. Lopulta kävivät vääryydet niin huutaviksi ja sorto niin
kovaksi, että syntyi kapina. Tapeltiin oikeita taisteluita, ja englan-
tilaiset eivät suinkaan arkailleet ampua, hirttää ja joukottain ajaa
maanpakoon ranskalaisia saadakseen kapinan kukistetuksi. Vuonna
1840 poistettiin ranskankieli tuomioistuimista ja parlamentista, ja
vasta 9 vuotta sen jälkeen, samaan aikaan kuin englantilainen aines
sai ylivoiman Canadassa, eli jälkeen vuoden 1848, otettiin ranskan-

x) Canadan ranskalaisten väkiluku brittein vallan aikana, Yhdysval-
toihin siirtyneet lukuunottamatta:

1774 98,000 1881 1,293,929
1871 1,005,200 1889 1,490,000
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kieli uudelleen käytäntöön englanninkielen keralla julkisissa toimissa
ja tuomioistuimissa. Canadan ranskalaiset olivat näin lopuksikin
voittaneet asiansa. Sitä vastoin on viime aikoina pari Manitoban
»kekäleitten" erään metsänkulkian Rielin johdolla tekemää kapinan-
yritystä kukistettu eikä niillä ole ollut sen enempää merkitystä.

Englantilaisten luku on Suurbritanniasta ja Irlannista ja myös-
kin Yhdysvalloista tulleitten siirtolaisten kautta vähitellen päässyt
voitolle ja englantilainen aines on sitäpaitsi lisääntynyt saksalaisten
ja skandinaavien maahanmuuttamisella, jotka pian ovat omistaneet
englantilaisen katsantotavan ja englanninkielen. Canadan ranskalai-
silla ei siis enään voi olla toivoa englantilaisten kanssa tasalla py-
symisestä, jotka alituiseen saavat lisää voimaa maahanmuuttavilta
laumoilta, jota vastoin Canadan ranskalainen väestö kasvaa ainoas-
taan sen, minkä oman maan varsinainen väestö jaksaa lisääntyä.

Tämä lisääntyminen on muuten sangen suuri, ja Canadan
ranskalaiset ovat tavattoman hedelmällisiä. Nuortenmiesten luokka
on heidän joukossaan kerrassaan tuntematonta; kaikki menevät avio-
liittoou ja perheet ovat suurimmaksi osaksi lapsirikkaita. Ei ole
suinkaan harvinaista nähdä onnellisia aviovaimoja, jotka vanhoilla
päivillään kokoavat ympärilleen tusinan poikia ja tyttöjä, puhumat-
takaan lastenlapsista. Väkiluku nousee kaksinkertaiseksi joka kah-
deskymmenes vuosi; ja tämä tapahtuisi vielä useammin, jos ei las-
ten kuolevaisuus olisi niin suuri. Mutta tästä huolimatta on synty-
neitten luku kuolleitten lukua melkoista suurempi,l) jonka vuoksi
Canadan ranskalaiset ovat menestyksellä kyenneet säilyttämään itsel-
leen sen alueen, joka heidän esiisillään alkuaan oli, niin että Que-
becin väestö on aivan yksinomaan ranskalaista ainesta, ja onpa se
niin lukuisa, että se hyvin voi kestää siirtolaisuuden niin hyvin
muihin osiin Canadaa kuin myöskin Yhdysvaltoihin.

Canadan ranskalainen väestö ei siis ole heikontunut; päinvas-
toin voidaan väittää, että sen fyysillinen voima ja vastustuskyky
on kasvanut. Ranskalaisia ovatkin suurimmaksi osaksi kirvesmie-
het, n. s. »lumbermen", venemiehet, metsästäjät ja turkiskauppiaat,
n. s. »voyageurs", jotka kaikki ovat, niinkuin olemme nähneet,
karaistua väkeä kestämään kaikkia ajateltavia vaivoja. Mitään muu-
tosta näössä ei ilmanala näytä heihin vaikuttaneen, vaan muun väes-
tön rinnalla, joka on englantilaista, irlantilaista, saksalaista tai skan-
dinavilaista alkujuurta, Canadan ranskalainen vetää huomiota koh-
tuullisuutensa kautta, joka sitä vastoin ei ole mainittujen väestö-
ainesten hyveitä. Canadan ranskalainen on luonteeltaan iloinen ja
leikkisä, hyvä naapuri ja luotettava toveri, ja kohtaloonsa tyytyväi-
nen kun on, toipuu hän pian vastuksia kärsittyään. Sheridan Logan
antaa seuraavan kuvauksen uutisasukkaasta ~I'habitant", joksi rans-

x) Syntyneitten luku vuosittain on 80,000, kuolleitten luku 37,000.
Syntyneitä siis 43,000 enemmän kuin kuolleita.
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kalaista kanadalaista tavallisesti sanotaan alisessa Canadassa, s. o.
Quebecin maakunnassa:

„Ei ole jyrkempää vastakohtaa kuin se, joka on alisen Cana-
dan maanviljeliän ja ylisen Canadan uutisasukkaan välillä. Viimeiksi
mainittu on vaitelias, seikkailija ja kosmopolitinen katsantotavoiltaan
ja käsitykseltään. Hän on aina valmis vaihtamaan asuinpaikkansa
parempaan, ja hänen maatilansa, jossa on sata acrea viljeltyä maata,
ei ole hänelle rakkaampi kuin viisisataa acrea raivaamatonta maata,
jos hän saa päähänsä, että tämä viimeinen on edullisempi. Alisen
Canadan „habitant" sitä vastoin ei rakasta mitään niin paljon kuin
kotiaan, jossa hän on syntynyt ja joka useinkin on hyvin pieni ja
antaa hänelle niukan sadon ... Ei ole sen iloisempaa ihmistä
maailmassa kuin tilanomistaja alisessa Canadassa. Hänen pieni ko-
tinsa, sillä yleensä ovat alisen Canadan talot pieniä lohkomisen
takia, antaa hänelle riittävän elatuksen eikä hänen mieleensä kos-
kaan johdu ruveta suremaan huomista päivää. Hänellä on viisi tai
kuusi lehmää, joista hän saa tarpeeksi maitoa itselleen ja perheel-
leen, jonka vuoksi hän ei koskaan rupea näkemään vaivaa karjan
lisäämisestä tai rodun parantamisesta. Hänellä on viisi tai kuusi
sikaa, vaan sen sijaan, että hän lihoittaisi kaksi tai kolme niistä
myötäväksi, niinkuin europalainen talonpoika ehdottomasti tekisi,
ottaa hän vastaan taivaan siunaukset sellaisina kuin hän ne saa, ja
syö kaikki. Hän ei koskaan seuraa toisten parannuksia tai elämän-
tapoja ... En voi jättää alisen Canadan talokasta puhumatta hänen
herttaisuudestaan ja luontaisesta kohteliaisuudestaan. Kun matkustaa
jonkun maaseutukylän läpi jossakin osassa maakuntaa, niin olipa
kylä kuinka syrjäinen tahansa, tervehtivät siellä joka taholta nuoret
ja vanhat niin miellyttävästi ja niin teeskentelemättömästi, että un-
hoittaa samassa missä onkaan. Jos astuu johonkin tupaan, on se
aina siisti ja siivottu, kukkia akkunoilla, seinät valkoisiksi silotut, ja
vaikka isäntä olisi maakunnan köyhin, osoittaa hän kuitenkin vieras-
varaisuutta niin sydämellisellä ja miellyttävällä, niin teeskentelemät-
tömällä ja sujuvalla tavalla, että on vaikea uskoa näitten ihmisten
aina asuneen tällä paikalla. Voitte puhua kauhistuttavan huonoa
ranskaa, niinkuin monet englantilaiset tekevätkin, voitte tehdä ereh-
dyksiä ja virheitä, jotka saisivat pyhimyksenkin nauramaan, vaan
ette koskaan huomaa hymyäkään isännän tai hänen lastensa huu-
lilla ..."

Yhdessä ja toisessa suhteessa lienee tullut muutosta sen jäl-
keen kuin Sheridan Logan kirjoitti kuvauksensa, mutta yleensä otet-
tuna se vielä pitää paikkansa. Canadan ranskalainen, jolla on ollut
kestettävänä niin monta taistelua englantilaisia maanmiehiään vas-
taan ja muuten joutunut tekemisiin Yhdysvaltain yankein kanssa,
on jo kauan sitten oppinut sen, ettei anna itseään pettää, ja rans-
kaa puhuvasta väestöstä nyt hankitaan juristit ja lakimiehet suurim-
maksi osaksi. Englantilainen siirtolainen on tosin enemmän alotteen



98 POHJOISAMERIKA.

mies, yaan Canadan ranskalainen osoittaa suurempaa järjestystä ja
säästäväisyyttä ja hänellä on sitäpaitse se etu, että on vallassaan
kumpikin kieli; hän voi, niinkuin Benjamin; Sulte sanoo, „lukea kil-
pailiansa olkapään yli". Se ranskankieli, jota hän puhuu, ja jonka
puhtaudesta hän pitää suurta huolta, pn muuten säilyttänyt tuntuvan
leiman seitsemännentoista vuosisadan kielestä, aivan niinkuin bour-
bonilaisia liljojakaan ei ole kokonaan unhoitettu trikolorin tähden.

Paitsi näitä mainitulta kansallisuuksia ,on myöskin varsin vä-
häinen määrä, neekereitä, orjien jälkeläisiä, jotka muinoisin ovat
karanneet herroiltaan Yhdysvalloista ja abolitionistein salaisella
avulla onnistuivat pakenemaan Canadaan,

Melkein kokp väestö S:t. Lawrencen uomassa asuu suurien
järvien ympärillä ja Ottawan ja S:t Lawrencen rannoilla aina Que-
beciin asti, vaan tämän alueen ulkopuolella on asutus sangen harva;
niin on laita varsinkin ylisen Canadan länsiosassa eli Ontarion
maakunnassa, joka käsittää suurten järvien Canadan puoleiset ran-
nat, ja pistää niemekkeenä Michigan-, Huron- ja Yläjärven väliin
ja ulottuu pohjoiseen aina S:t Jamespnin lahteen, niin että Moose
Riverin aluekin kuuluu siihen. Ontarion maakunta on Canadan
hedelmällisin osa ja siellä on Canadan parhaat viljaseudut, ja kun
siellä lisäksi eteläisen asemansakin vuoksi on lämpöisin ilmanala,
niin ei sitä suotta sanotakaan kanadalaiseksi Italiaksi. Maakunnan
pohjoiset osat ovat sitävastoin pidettävät yksinomaan metsämaina.
Metaljirikkaus on sangen suuri. Sen lisäksi on maakunnan asema
erinomainen siihen nähden, että sinne pääsee helposti sekä maitse
että vesitse, ja on luonnollisena läpikulkumaana muutamiin Yhdys-
valtain liikennerikkaimpiin valtioihin.

Ontario on pidettävä Canadan varsinaisena jyväaittana, se kun
tuottaa enemmän kuin puolet maan viljavaroista. Satoonsa nähden,
joka 1891 teki 32,6 miljonaa bushelia nisua, 75 miljonaa bushelia
kauraa, 16 miljonaa bushelia ohraa ja 18,3 miljonaa bushelia her-
neitä, Ontario vetää lähimain vertoja Yhdysvaltain parhaimmille
valtioille, sillä kaurasatoon nähden on Ontario jälessä ainoastaan
lowasta ja Illinoisista^ vaan edellä lowasta ja Illinoisin tasalla nisur
satoon nähden. Maissinsato 1891 oli 18,3 miljonaa bushelia, siis
sangen suuri. Mutta myöskin karjanhoitoon ja metsäntuotteisiin
nähden on Ontario etevin Canadan maakunnista, niin että Onta-
riossa on enemmän kuin puolet koko Canadan karjaluvusta, ja
metsäntuotteiden arvo , nousee enempään kuin 880,000 dollariin.
Siitä, mitä Canada tuottaa petrolia, suolaa ja nikkeliä, on melkein
kaikki yksinomaan Ontarion maakunnasta, joka sitäpaitse läheisessä
vastaisuudessa näyttää olevan määrätty, suorittamaan loistavan osan
kuparintuotannossa. Teollisuus on myöskin korkeammalla kannalla,
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kuin missään muualla Canadassa, tarviten 164,000 hevosvoimaa ja
165,000 miestä.

Tärkeimpiä paikkoja ja kaupungeita maakunnassa on Port
Arthur eli Arthur Landing, Canadan pääsatama Yläjärven rannalla;
Sudbury, Georgianlahden pohjoispuolella, on se kohta, josta Cana-
dan pacificrata haaraantuu, ja on sen läheisyydessä kupari- ja nik-
kelikaivoksia sekä kuparinsulatuslaitoksia. Merkitseviä paikkoja ovat
vielä S:t Catharines (9,000 asukasta) Wellandkanavan luona, Clifton,
josta on ylikulku Niagaran poikki, London (32,000 asukasta) ja
Stratford (10,000 asukasta), jotka molemmat ovat rautateitten yh-
tymäkohtia ja tavaramarkkinapaikkoja. Windsor ja Samia ovat yli-
kulkupaikkoja Detroit- ja S:t Clair-joista, Goderich on satama Hu-
roninjärven rannalla, ja sen lounaispuolella tavataan maan tärkeimmät
suolalähteet.

Kaakossa Sarniasta Petrolean luona ovat anteliaimmat petroli-
lähteet täydellisesti lakeassa maassa, johon joet ovat kaivautuneet
6— lo m syvälle. „Jo ennen kuin Petrplea on näkyvissäkään",
sanoo muuan retkeiliä, „ alkaa näkyä pettämättömiä merkkejä pet-
roliteollisuudesta; kuljetaan mustien sulkujen ohi, joita on pitkissä
riveissä, ja ilma on täynnä petrölinhajua. Itse pääseutu ei näytä
juuri houkuttelevalta/ Petroleassa itse asiassa ei ole muuta kuin
yksi katu, joka sitä paitse on likainen, epäsäännöllinen ja täynnä
kuoppia ja aukkoja. Petroleasta voi ottaa vaunut ja ajaa varsinai-
sille öljylähteille. Jo kaukaa näkee lukemattomia puutorneja ja
rakennuksia, joista jokainen osoittaa joko vielä toiminnassa olevaa
tai tyhjennettyä öljylähdettä tai ainakin yritystä puraukseen. Maa
on kaikkialla mustaa liasta ja öljystä, ilma raskasta ja täynnä pet-
rölinhajua. Jätämme vaunumme muutaman täydessä toiminnassa
olevan petrolilähteen, edustalle. Pieni kahdentoista hevosenvoimai-
nen höyrykone pitää liikkeessä pumppua, joka lakkaamatta nostaa
paksua, tummanviheriää nestettä, raakaa petrolia, mikä heti suoraa
päätä johdetaan säiliöön. Sillä tavoin jatketaan pumppuamista yötä
päivää, kunnes lähde on tyhjä. Huomiota ansaitseva on, miten
kaikki on järjestetty käytännöllisesti ja yksinkertaisesti, jopa kerras-
saan alkuperäisellä tavalla. Kun metsää on runsaasti, niin käyte-
tään raudan asemesta puuta, ja kaasu, joka syntyy petrolista, joh-
detaan huolellisesti höyrykattilan uuniin ja käytetään polttoaineena
puun ja kivihiilen asemesta. .

,„ Qljyalueen leveys on 6V2 km ja pituus noin 16 km, ja on
siinä noin 300 lähdettä, mutta uskotaan yleisesti, että koko ympä-
rillä oleva maa on enemmän tai vähemmän petrolinpitoista. Yritys
on tosin sangen epävarma, sillä .milloin hyvänsä voi lähde kuivua;
pumppujen täytyy sen viiioksi olla käynnissä niin kauan kuin öljyä
riittää- ~ Toiselta puolen voi kuivunut Jähde joskus aivan ilman mi-
tään huomattavaa syytä ruveta ,antamaan, ja useammin kuin kerran
on tapahtunut, että viekas keinottelia on purannut uuden reijän
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aivan lähelle rikasta lähdettä ja siten ryöstänyt kaiken sen öljyn.
Kun joku ryhtyy yritykseen, hankkii hän ensin itselleen palasen
maata, johon hän rakentaa puuhuoneensa sekä puraus- ja pumppua-
miskoneensa, jotka maksavat hänelle noin 15,000 markkaa; ja sitten
ryhtyy hän heti puraukseen, jota jatketaan kymmenen päivää. Hänen
nimittäin pitää purata 50 m paksun savikerroksen läpi, sitten 60
m kovien kivilajien läpi ja lopuksi 30—45 m kalliota, jossa öljy
kulkee. Jos ei 150 m syvällä huomata mitään tulosta, niin on pa-
rasta jättää yritys ja ryhtyä työhön toisessa paikassa. Jos viidestä

Ottawa parlamenttirakennuksineen.

kokeesta yksi onnistuu, niin lasketaan öljynpuraajan saaneen täy-
dellisen korvauksen vaivoistaan ja kustannuksistaan."

Hamilton, jossa on 49,000 asukasta, on satama Ontariojärven
rannalla, joka välittää melkoisen suurta tuontia Yhdysvalloista ja
harjoittaa suurta ammattitointa. Maakunnan pääkaupunki on Toronto,
jossa on 181,000 asukasta ja yliopisto, laajan, vaan hyvin suojatun
lahden rannalla Ontariojärven luoteisella rannalla ja useitten rauta-
teitten yhtymiskohdassa. Kaupunki harjoittaa suurta tuontikauppaa
ja 1891 tuotti maahan 19,3 miljonan dollarin arvosta; sen ohessa
se on melkoinen teollisuuskaupunki ja valmistaa nautintoaineita, ta-
loustarpeita, kenkiä, valutavaraa, koneita.
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Canadan vallan pääkaupunki on Ottawa (44,000 asukasta),
Chaudiéreputouksen alapuolella, jonka muodostaa Ottawajoki. Kau-
punki on erinomaisessa keskusasemassa niin hyvin molempain väki-
rikkaimpain ja tärkeimpäin maakuntain kuin myöskin maan kahden
kulkuyhteydeltään tärkeimmän kaupungin Montrealin ja Toronton
välillä, ja on laivakululla ja rautatiellä yhteydessä S:t Lawrencen-
lahden ja suurien järvien ympärillä olevien seutujen kanssa. Se
sen vuoksi soveltuu erinomaisesti keskushallituksen paikaksi ja nä-
kyy määrätyn täyttämään etevän sijan vastaisena kauppapaikkana,
varsinkin puutavarakaupalle, kun ylinen Ottawa ja sen monet lisä-
joet juoksevat parhaitten metsämaitten läpi. Kaupungissa on paitse
hallitus- ja parlamenttirakennuksia, myöskin yliopisto. Kingston,
(19,000 asukasta), on asemansa kautta S:t Lawrencen niskassa On-
tarion rannalla ja Rideaukanavansa tähden tärkeä kauppapaikka;
tässä kaupungissa on Canadan sotilasakatemia.

Quebecin maakunta leviää matalana tasamaana molemmin
puolin S:t Lawrencea ja sen eteläisen osan läpi kulkee vuorijaksoja,
niinkuin Notre Dames Mountains y. m. Ruokamultakerroskuori on
suurimmassa osassa maakuntaa niin niukka, että se ei voi muuta kas-
vattaa, kuin havupuu-, lehtikuusi- ja setripuumetsiä, joitten vallassa
onkin runsaasti 36 prosenttia maakunnan pinta-alasta (300,000 n.km).
Maanviljelykseen ja karjanhoitoon soveltuvat piirit ovat enimmäkseen
pienemmässä, kaakkoisessa puoliskossa maakuntaa, n. s. „itäisissä
kunnissa", Eastern Townships. Suuri liikenne järvillä ja joillakestää
jääsuhteitten vuoksi ainoastaan seitsemän kuukautta vuodessa. Hirsi-
liikkeeseen nähden Quebec on Ontarion tasalla ja hallitukselle suo-
ritetut kuljetusmaksut puista vuonna 1890 tekivät 0,8 miljonaa dol-
laria. Verrattain suuri on myöskin karjan luku, noin 1 miljona
nautaeläintä; juustoa ja voita valmistetaan runsaasti; kauraa kas-
vaa maakunnassa 20 —25 miljonaa bushelia, nisua ja ohraa saadaan
noin 2 miljonaa bushelia vuosittain. Maakunnan eteläosassa kyp-
syy, paitse tavallisia hedelmälajia, myöskin viinirypäle. Kalastus
sitävastoin tuottaa ainoastaan 1,8 miljonan dollarin arvosta, ja kai-
vostuotteista saadaan jonkun verran ainoastaan rautaa, kuparia, as-
bestia ja apatitia. Verrattain hyvin kehittynyt on rautateollisuus, jossa
1891 oli työssä 116,000 työmiestä ja 66,000 konehevosvoimaa.

Maakunnan arvokkain ja samalla hyvin joutuisasti kasvava
kaupunki on Montreal, (217,000 asukasta). S:t Lawrencejoen eri
osissa viime aikoina tehtyjen tasoitusten ja parannusten jälkeen on
kaupungista tullut suuren valtamerilaivakulun pääpaikka, ja 9 m
syvässä kulkevat ja monen tuhannen tonnin höyrylaivat voivat nyt
laskea sen siltaan. Ylempänä joessa olevien kanavain kautta on
kaupunki mukavasti kulkuyhteydessä suurien järvien rantamaitten
ja unionin suurten kauppapaikkain kanssa. Näitä liikenneyhteyksiä,
jotka talvisin katkeavat sen takia, että S:t Lawrence usein jäätyy
ja että melkein aina keväisin on siinä hyvin ankara jäitten lähtö,
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jolloin jaatelit kohoavat päällekkäin 10 m korkeiksi harjuiksi eli
puoliväliin niitten talojen korkeutta, jotka ovat kaupungin rantasil-
tain varsilla, helpoittaa jättiläissuuri, 2,637 *h pitkä Victoriänsilta,
joka välittää rautatieliikennettä ja oh rakennettu suuren putken muo-
toon, jonka sisässä junat kulkea porhaltavat". Sitävastoin S:t Law-
rencen oikealla puolella olevien étukaupiinkien kanssa ei ole mitään
muuta yhdyssidettä kuin jää, kun joki menee jäähän, joka väliin
käy niin vahvaksi, että väliaikainen rautatie Voidaan asettaa sille.
Muuten välittää kulkua niitten ja kaupungin välillä höyrylossi.
Kaupungin tuonnin arvo 1891 noiisi 45,5 miljonaän dollariin eli
38 % koko maan tuonnista, ja vienti teki 32,3 miljonaa dollaria eli
33 °/o yleis viennistä; läivain kantavuus teki 1,3 miljonaa tonnia.1
Teollisuus on hyvin monipuolinen. Maakunnan henkisen elämän
keskustana on' kaupunki ennen kaikkea Mac Gill-yliopistonsa ja sen
kanssa yhteydessä olevien luonnontieteellisten koköelmain kautta.
Suurin, miittä köyhin osa väestöstä on ranskalaista alkujuurta ja
asuu kaupungin matalaperäisimmissä osissa, jota vastoin pienempi,
mutta paljoa rikkaampi anglosaksilakien, skotlantilainen ja amerika-
lainen väestö asuu ylemmissä kaupunginosissa uljaissa rakennuk-
sissa, kauniilla istutuksilla ja ruohokentillä koristetuissa kortteleissa.

Voidaan sanoa, että Montrealista ' Quebeciin ja vielä etem-
mäksikin asuinrakennukset niinhyvin vasemmalla kuin oikeallakin
rannalla pitkin S:t Lawrencea ovåt yhtenä rivinään suuren maantien
varrella, joka kulkee molemmin puolin jokivartta, niin että ne, niin
sanoaksemme, muodostavat yhtenäisen kylän. Yleensä viljelysmaat
ulottuvat maalle päin aina 2 km, mutta joen puolella niitten etusivu
on hyvin kapea, ei 57 täi 114 m leveämpi, niin että kaikilla on
osansa jokeen ja rautatieyhteyteen. Siellä täällä ryhmittyvät talot
kuitenkin lähemmäksi toisiaan jonkun kirkon ympärillä, ja kylä saa
silloin nimen jonkun pyhimyksen mukaan. Ainoa merkittävä paikka
koko tällä alalla on pieni kaupunki Three Rivers, joka on' S:t Mau-
rice Riverin suussa ja asemansa kautta on puutavaran markkina-
paikka.

Maakunnan pääkaupunki on Quebec, jossa on ainoastaan
63,006 asukasta, vaan on se erittäin kauniilla paikalla S:t Lawren-
cen oikeanpuoleisella korkealla rannalla, sen kohdan yläpuolella,
missä Orléans-saari jakaa joen kahteen haaraan. Ennenkuin keino-
tekoisesti syvennettiin S:t Peterjärvi, oli Quebec niinhyvin englanti-
laisten paras strateginen päalutuslaitos Canadassa, „ Canadan Gib-
raltari", kuin myöskin maan etevin satama valtamérikululle: Nykyään
ulkomainen taivaranvaihto nousee ainoastaan 9 miljonaän dollariin,
mutta sen sijaan on sen teollinentoiminta, varsinkin nahkatehtaat ja
kenkätehtaat hyvin kehittyneet.

Quebec on mutkikkaasti, ahtaasti ja omituisesti, mutta juuri
sen vuoksi romanttisesti rakennettu kaupunki, ehkä ainoa koko Pöh-
joisamerikassa, missä matkustaja voi luulla muuttuneensa kuluneeseen
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Vuosisataan; ehkä myöskin sen ohessa ainoa koko Pohjoisamerikan
kaupungeista, joka on hautain ja vallein takana ja joka portteineen
ja nostosiltoineen muistuttaa paljon enemmän Vanhanmaailman kau-
punkeja kuin Atlantin tuonpuoleiset seitsemänpeninkulmanaskel-
seudut. „Ei ole", sanoo Charles Dilke, „uljaampaa näköalaa maail-
massa kuin Quebecin penkereeltä. Seisotte kalliolla, joka riip-
puu ylitse kaupungin ja joen, ja katselette vahtilaivain mastoja.
Toinen hirsilautta toisensa perästä laskee virtaa kaupungin yläpuo-
lella, ja kanadalaisten merimiesten laulu parahiksi kantaa kuuluvil-
lenne. Jalkojenne juuressa on suuria englantilaisia, saksalaisia, rans-
kalaisia ja hollantisia laivoja koko laivastot, jotka lastaavat hirsiä
uiskentelevista lautoista. Kun jättää linnan, niin huomaa olevansa
keskellä keskiajan Europaa. Portteja ja takaportteja, natisevia por-
taita, jotka johtavat ylös vanhoihin päätyistaloihin huippuisine levy-
kattoineen, ehtoolliskulkueita, kukilla peitetyitä alttareita, Mariankuvia,
puukenkiä ja puseroita ja brittiläisten sotamiesten punaisia takkeja:
kaikkea tätä näkee kapeilla kaduilla ja toreilla, jota moni cotantini-
lainen lakki kaunistaa, ja kaikki tämä 65 km päässä yankeeval-
tiosta, Mainesta. Alempi kaupunki isosti muistuttaa Guernseyllä
Englannin kanalissa olevaa S:t Peter Port'ia, Normandilais-ranska-
laiset asukkaat englantilaisten sotamiesten vahtimina, porrasmaiset
kadut, täyteen ahdettu hedelmätori ja linna, joka uhkaavasti katselee
alas rantasilloille, nämä näkee kummassakin paikassa.

Quebecilla on historialliset muistonsakin, ja tässä suhteessa
kykenee ainoastaan harva Uudenmaailman kaupungeista kilpailemaan
sen kanssa. Muutamalla avonaisella paikalla lähellä linnaa, joka on
pystyjyrkällä Kap Diamantin kalliolla, kohoaa obeliski kahden toisil-
leen vihamielisen viholliskenraalin, Canadan puolustajan, ranskalai-
sen Montcalm'in ja Canadan valloittajan, englantilaisen Wolfen
muistoksi, Jotka kuolemassa yhdisti kunnia jayhteinen hauta, jonka
jälkimaailma heille on antanut". Monissa uskonnollisiin tarpeisiin
tarkoitetuissa rakennuksissa, kirkoissa ja luostareissa on kallisarvoisia
taluuja Ranskan vallankumouksen edellisiltä ajoilta. Laval'in yli-
opistossa, jonka 1663 perusti samanniminen pappi, ja joka nyt on
tieteellinen korkeakoulu, on oikea museo Tintoretton ja Rubensin
tauluja sekä kirjasto, jossa on noin 100,000 nidosta.

Rautatieasemiensa ja etukaupunkiensa kanssa, jotka ovat toi-
sella puolen jokea, on Quebec yhteydessä ainoastaan höyrylos-
seilla, joitten keulassa on juhmuri jäänmurtamista varten talvisin.
Mutta tapahtuupa sellaistakin, että jää käy niin vahvaksi ja kovaksi,
etteivät höyrylossit voi murtaa sitä. Niinpä keskivaiheilla vii-
meistä vuosisataa jäätyi joki yhdessä ainoassa yössä koskien alta
Lachineen luota Transaareen asti Quebecin alapuolelle 350 km mat-
kan, ja tällaisissa tapauksissa on S:t Lawrence aivan kuin ääretön
valkoinen tai harmaja kenttä, jolle toisesta kylästä toiseen johtavat
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polut muodostavat raitoja, ja kelkat ja jääpurret kiitävät joen kris-
tallipinnalla.

Vastapäätä Quebecia on Levis S:t Lawrencen kapeimmalla
kohdalla, sen jälkeen molemmin puolin rantaa on aina harvemmassa
kyliä, toinen toistaan vähäpätöisempiä sitä mukaan kuin Jähestytään
jokisuuta, ja seutu muuttuu jylhemmäksi, laaksot kapeammiksi, ilman-
ala ankarammaksi ja maa yhä alastomammaksi péloittavan koillis-
tuulen tähden. -

Sisämaastaan aution,, kylmän ja jylhän Gaspénniemimaan ran-
noilla asuu kalastajaväestö muutamissa kyläkunnissa vuonojen ran-
noilla. Erään tällaisen kylän, Perce"n luona, on muuan Pohjoisameri-
kan omituisimpia luonnonmrerkillisyyksiä. Kaukana meressä kohottaa
Bonaventura-saavi aaltojen syvyydestä ioo metrin korkeat punaiset
kallionsa, jotka muinoin olivat yhteydessä mannermaan kanssa nie-
mekkeellä, josta vielä. „

lävistetty kallio" on jäännöksenä. Sen holvi,
joka pistäikse mantereesta, on niin korkea, että laiva täysin purjein
voi nousuvedenkin aikana laskea sen alitse. Tällä kalliolla asUu
myriadittain vesilintuja, jotka siellä pesivät. Toinen puoli kalliota
on merimetsojen (GracUlus), hallussa, toinen taas lokkien, ja jokai-
sesta yrityksestä, mikä tehdään toisen alueelle, on seurauksena an-
kara tappelu. Cha/eurslahden rannoilla .asuu köyhä kalastajaväestö
niissä kylissä ja kaupungeissa, jotka ovat syntyneet niitten laitosten
ympärille, joissa suolataan kalat ja valmistetaan säilykkeet. Pyyde-
tyn kalan arvo nousee vuosittain 2 miljonaän markkaan, ja suu-
rimmassa satamassa, New Carlislessa, käy enemmän kuin 2,000
laivaa, joitten kantavuus on 800,000 tonnia.

Bay des Chaleursin eteläpuolella itäisen Canadan ja Nova
Scotian välillä on New Briinswick, ösa muinaisesta Acadiesta ja
vuodesta 1784 alkaen oma- maakuntansa. Sen pääosan keskusta
on lakeaa alankomaata, joka on kivihiilipitoista hiekkakiveä, vaikka
ei ole sellaisia juonia, joita kannattaisi murtaa; pohjoisessa ja ete-
lässä muuttuu maa epätasaiseksi ja vuoriseksi, kalliolohkareitten
peittämäksi, ja vanhoja kivilajeja, joista vuoret ovat muodos-
tuneet, peittää ainoastaan hieno ruokamultakerros. Viljelykselle
kelpaava maa rajoittuu moreenisoralla ja lietemuodostuksilla kuin
myöskin suurimmaksi osaksi turvesoilla täyttyneisiin laaksoihin. Rauta-
ja kuparimalmeja, joitten kaivaminen pitäisi kannattaa, on luoteisessa
vuorisessa osassa. Muuten on runsaasti kauniita maisemia. Erit-
täinkin kiitetään New Brunswickin viidakoita läpipääsemättömine
pensaineen ja suurine lampineen. Tuskin missään muualla valtaa
ihmistä siinä määrässä tunne omasta mitättömyydestään ja luonnon
tyyneestä ylevyydestä, kuin metsien helmassa tässä seudussa. Kat-
keran pisaran nautinnonmaljaan tipauttaa täällä niinkuin monessa
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paikoin muuallakin hyönteismaailma. Pohjoisamerikalaiset moskitot
ovat verrattain viattomia elukoita ja hiekkakärpäset ovat kiusallisia,
mutta eivät tee mitään varsinaista vahinkoa, — sitävastoin ovat
mustat kärpäset oikea rutto. Nämä meluavat, levottomat ja itse-
päiset kiusanhenget löytävät tiensä jokaisesta aukosta puvussa; ne
tunkeutuvat korviin, silmiin, nenän sieramiin, imevät verta ja jättä-
vät kihelmöivän haavan. Metsäelämän riemuille on näistä suuri
vahinko.

Maan luoteisessa osassa juoksee Restigouchejoki, joka hyvän
matkaa on rajana Quebecille ja New Brunswickille ja laskee Chaleurs-

Katu Quebecissa, alemmassa osassa.

lahteen. Pienen kyläkunnan Colebrooken luona muodostaa joki „suu-
ret putoukset", joita asukkaat mielellään kuulevat verrattavan Nia-
garaan. Vielä pitkän matkaa siitä paikasta, missä Restigoiiche lop-
puu, on Chaleurslahdella joen luonne ja sen rannoilta on näköaloja,
jotka ovat kauniimpia tässä osassa Brittein Pohjoisamerikaa. Huo-
mattavin joki maassa on S:t Johns River, jonka varrella, 32 km
sen suusta, on maakunnan pääkaupunki Frederickton, kyläkunta, joka
kuninkaallisen säädöksen kautta koroitettiin hallituspaikaksi, vaikka
siinä ei ole kuin 5,600 asukasta. Satamapaikka S:t John on saman-
nimisen joen suussa Fundylahdessa, ja on siinä ja sen Portland nimi-
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sessä etukaupungissa yhteensä 40,000 asukasta; S:t John on talvi-
sinkin vilkkaassa yhteydessä Yhdysvaltain koillisen osan ja Englannin
kanssa, ja sen tavaranvaihto tekee 8,2 miljonaa dollaria ja laiva-
liikenne 1,1 miljonaa tonnia. Huomatuimmat kalastajasatamat ovat
Moncton lähellä Eundylahden sisimmäistä haaraa ja Northumberland-
salmen rannalla Chatham.

Väéstö New Brunswickissa on osaksi „acadeja" eli ranskalais-
ten jälkeläisiä, jotka olivat ensimäiset uutisasukkaat maassa, osaksi
myöhemmin tulleitten brittiläisten siirtolaisten jälkeläisiä, joihin edel-
leen uudet siirtolaiset Englannista liittyvät, niin että brittiläinen
väestö nyt on enemmistönä. Acadeja on New Brunswickissa, Nova
Scotiassa, Prinssi Edwardinsaarella ja Cape Bretonissa 80 ja 100,000
välillä; he ovat säilyttäneet vanhan emämaansa nimen ja uskonnon
ja ovat osaksi maanviljeliöitä, osaksi puunhakkaajia, soutajia tai tur-
kiseläinten pyytäjiä, joina he kiertelevät laajalti ympäriinsä. Viime
aikoina on moni alkanut siirtyä Canadaan tai Yhdysvaltojen pohjoi-
siin osiin. He eivät sekaannu naapureittensa kanssa ja käyttävät
vielä somaa normandilaista kansallispukua. Miehet viettävät yksin-
kertaista ja ahkeraa elämää; heidän taitavuutensa ja ahkeruutensa
ansiota on maakunnan maine hedelmäviljelyksessä. Acadien vaimot
ja tyttäret ovat mallikelpoisen siveellisiä; heidän käytöksensä ja liik-
keensä osoittavat suurinta tyyneyttä; heissä ei koskaan huomaa vä-
hintäkään halua kiemailemiseen, eipä edes niissäkään, joillaon säke-
nöivän mustat silmät ja viehättävän ruskeat kasvot. Kaikissa huo-
maa alakuloisuuden piirteen; yleensä heistä saa sen vaikutuksen, että
he tuntevat itsensä onnettomiksi ja ujoiksi. Intianeja on vielä noin
2,000 „mikmakheimosta", joka kuuluu koillisiin algonkineihin. Us-
kontunnustukseen nähden ovat katoliset enemmistönä, muuten on
hajaantuminen lahkoihin suuri ja anglosaksilaisessa osassa väestöä
on anglikaneja, eri lajisia baptisteja, metodisteja, wesleyaneja ja
presbyteriläisiä.

New Brunswickin tärkeimmät tuotteet ovat nisu, maissi ja tat-
tari, pellava, hamppu, rakennusaineet, turkikset ja kala. Merkilli-
syyksiin kuuluvat Woodstockin verikivikaivokset, joita pidetään
hyvin rikkaina ja joista saadaan erinomaisen runsaasti teräksen val-
mistukseen sopivaa rautaa. Muuten teollisuudella ei ole mitään mer-
kitystä. Puutavarain vienti 1889 teki 3,8 miljonaa dollaria, kalastus
1891 tuotti 3,6 miljonaa dollaria.

Ilmanala on talvisin ankara, ja lumi on maassa lokakuusta
kesäkuuhun. Vaikka talvi onkin niin pitkä, kypsyy täällä kuitenkin
erinomaisia viinirypäleitä, sillä lyhyen kesän aikana vallitsee täällä
melkein troopillinen lämmin. Ainoastaan yhdeksänkymmentä päivää
tarvitaan 150 C keskimääräisellä lämmöllä nisun, rukiin, ohran ja
kauran kypsymiseen ; vielä nopeammin joutuvat vihannekset, herneet
ja muut kasvitarhatuotteet. Syksyn kauneudella ja kirkkaalla lauh-
kealla ilmalla on tuskin vertaistaan. Yleensä on ilmanala terveel-
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linen, ja ainoastaan Fundylahden sumuisilla rannoilla kostea ilma
ja kylmä sumu tuottaa yskää, nuhaa, leiniä ja rintakipuja.

Nova Scotia (Uusi Skotlanti) eli toinen osa muinaisesta rans-
kalaisesta Acadien maasta, on yhteydessä New Brunswickin kanssa
ainoastaan 13 km leveän Cobequidkannaksen kautta. Nova Scotia
on vuonoista, lahdista ja erinomaisista satamista rikas niemimaa ja
on Canadan ulkomaisin Europaa kohti pistävä osa maakuntaa, jonka
pohjoinen osa, Cape Bretonsaari, on ainoastaan 4 km leveällä sal-
mella, nimeltään Gut of Canso, täydellisesti eroitettu päämaasta. Nova
Scotian ja New Brunswickin väliin pistäikse etelässä Fundylahti,
jonka itäinen haara, Chiegnecto bay, melkein erottaa maan New
Brunswickistä.

Nova Scotia on jotensakin vuorista ja rikas hiilestä ja mal-
mista, mutta sitä peittää niin niukka ruokamultakerros, että ainoas-
taan kolmas osa maasta näyttää olevan viljelykseen kelpaavaa. Ilman-
ala on sitäpaitse, varsinkin koillisessa osassa, Cape Bretonilla, jo-
tensakin raaka, kostea ja sumuinen, mutta ei kuitenkaan ole esteenä
kasvitarha ja hedelmäviljelykselle. Siellä on kotimaisia rypäleitä,
persikoita, meloneja ja kaikenlaisia luuhedelmiä, vaikka lämpömit-
tari kuusi kuukautta kestävän talven aikana laskeutuu — 22 0 Cja ke-
sillä harvoin nousee ylemmäksi 240. Sisämaassa oli ennen vähin-
täin kolmeneljättäosaa maasta metsän peittämää.

Nova Scotia on rikas vesistä, ja on siellä monia järviä, joista
mainittakoon vain Rossignol Lake. Suurimmat joista lienevät Anna-
polis ja S:t Marie River. Maan parhaimpia apulähteitä ovat kai-
vosteollisuus ja kalastus. Varsinkin kivihiiltä saadaan paljon, jota
on paikoin aina 10 m juonia. Albionyhtiön kaivoksissa on hakattu
puhtaasta kivihiilestä patsas, joka on n m korkea ja 1 m läpimi-
taten. Canadan kivihiilituotannosta 1890 tuli kerrassaan 70 % eli
2,2 miljonaa tonnia Nova Scotian osalle. Myöskin tavataan täällä
kultaa, ja vietiin tätä metallia 1891 puolet kaikesta siitä kullasta,
mikä saadaan koko Canadan vallassa. Kalastus 1891 tuotti 7 mil-
jonaa dollaria eli 36 % koko Canadan kalastustuloksista; ja tarvitsi
46 % eli 462,000 tonnia kauppalaivastosta. Puutavaran vienti on
tosin vielä melkoinen, vaan on taantunut sen vuoksi, että metsiä
on hakattu enemmän kuin sisempänä maassa olevissa maakunnissa.

Väestönä on angloamerikalaisia, englantilaisia, irlantilaisia ja
heidän jälkeläisiään, parituhatta neekeriä ja yhtä paljon intianeja,
jotka kuuluvat muinoin mahtavaan „mikmak-heimoon". Nyt ovat
nämät satavuotisen yhteytensä takia europalaisten kanssa sulanneet
pieneksi parveksi, joka ei näytä vähimmälläkään tavalla sivistystä
vastaanottavalta. Kukin perhe elää itsekseen ja mikmakit eivät kos-
kaan ole päässeet niin pitkälle, että olisivat harjoittaneet maanvilje-
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lystä tai karjanhoitoa, , he ovat ja pysyvät kalastajina ja metsästä-
jinä. Mutta vaikka ovat köyhiä ja resuisia, ovat,he sittenkin ylpeitä
ja itsenäisiä ja samalla kuin herättävät sääliä, herättävät myöskin
jonkunlaista kunnioitusta.

Toinen „ etnografinen kivettymä" tavataan Nova Scotian kun-
nissa, nimittäin ylänköskotlantilaiset, joita asuu varsinkin Cape Bre-
tonin läheisyydessä; he puhuvat melkein yksinomaan keltiläiskieltä,
eivätkä huomaa minkäänlaista tarvetta ryhtyä sanalliseen yhteyteen
ihmiskunnan muun osan kanssa. Sama on saksalaistenkin laita,
joita asuu hajallaan yli niemimaan.

. Nova Scotian pääkaupunki Halifax (39,000 asukasta) on ava-
ran ja hyvin suojellun sekä talvijäästä vapaan vuononlahdelman
kaakkoisella rannalla, ja on kaunis, monien tulipalojen jälkeen osaksi
uudestaan rakennettu kaupurrfci, jolla on suuri merkitys Englannin
laivasto- ja sotilasasemana samoin kuin talvisaikaan europalais-kana-
dalaisten, höyrylaivalinjain pääpisteenä, sen lisäksi on se suurin
kalasatama. Kaupungin meriliikenne on 1,2 miljonaa tonnia javienti
ja tuonti' 12,6 miljonaa dollaria. Muista kaupungeista ovat huomat-
tavimmat Annapolis, muutaman vuonon varrella pohjoisrannalla,
parhaimman maanviljelysseudun keskipiste, Truro Cobequidlahden
rannalla, Picton ja New Glasgow Northumberlandlahden rannalla,
vuoriteollisuuden keskuspaikkoja ja kalasatamia.

Cape Bretonin, joka on melkoisen suuri saari, jakaa lähes kes-
keltä kahtia pohjoisesta syvälle pistävä merenlahti Bras d'or. Saaren
rannat ovat monella tavoin leikeltyjä, rikkaat satamista ja kallioiden
ja hiekkasärkkien ympäröimiä. Saaren parhaimmat luonnontuotteet
ovat kivihiili, puutavara ja kala, sen pääpaikka on nimeltään Sydney,
joka on keskipisteenä useille Atlantinalaisille sähkölennätinjohdoille.

Nova Scotian niemimaahan kuuluu vielä lopuksi saaret S:t
Paul ja Sable, edellinen aivan keskellä S:t Lawrencelahden suuta,
jälkimäinen kaukana Atlantinmeressä.

S:t Lawrencelahden eteläisessä osassa ja .12-—46 km leveän
/Siorthumberlandsalmen eroittamana New Brunswickistä jaNorra Sco-
tiasta, muodostaa itsenäisen maakunnan Prins Edwardinsaari,
jolla ennen oli nimenä Lsle S:t Jean. Niinkuin lähellä olevalla man-
nermaallakin,, on saarenkin jyrkät rannat täynnä vuonoja; maa on
muuten epätasaista, hyvin, runsaskasteista ja hyvin hedelmällistä,
ja lauhkea ilmanala maanviljelykselle suotuisa. Ainoastaan keväisin
voidaan ylläpitää mukavaa .kulkuyhteyttä mannermaan kanssa; pitkän
ja ankaran talven ajaksi katkeaa se hankalain jääsuhteitten takia.

Hyvin viljellyn ja verrattain tiheästi asutun maakunnan pää-
asiallisemmat -, tuotteet ovat' kaura, nisu, potati, voi, juusto, villat ja
kalat; joita .vuonna 1881 vietiin.maasta: kauraa 3,5 miljonaa bushelia,
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nisua 550,000 bushelia ja potatia 6 miljonaa bushelia, ja voita, juus-
toa, villoja ja kaloja 1889 . vietiin 0,9 miljonan dollarin arvosta.
Väestöstä on enemmistö skotlantilais-englantilainen, ja ainoastaan
10 % on ranskalaisia. Maakunnan pääkaupunki on Charlettetown
(11,000 asukasta), avaran ja syvän, mannermaata kohden avonaisen
merenlahden rannalla, ja on se koko saaren kulkuyhteyden ja kai-
ken viennin keskipisteenä.

Kalliovuorten eroittamana muusta osasta Canadan valtaa on
Pohjoisamerikan läntisellä rannalla Brittish Columbian maakunta,
joka on suurimmaksi osaksi täynnä korkeita vuoria, ja ainoastaan
pienempi osa on Kalliovuorten ja Cordillerien väliin suljettua ylä-
tasankomaata, jossa viljelykselle kelpaavaa maata on ainoastaan muu-
tamia harvoja alueita, ennen kaikkea sen vuoksi, että ylätasankomaa
on hyvin kuivaa ja sen ohessa, vanhaa jäätikön pohjaa kun on,
hyvin kivikkoa. Brittiläisen Columbian pohjoisena rajana Alaskaa
vasten on hyvin vähän tunnettu Stikinealue, seuraten 60 p. leveys-
astetta. Muuten on raja Tyynenmeren rannalla riidanalainen, sillä
Yhdysvallat vaativat suurta Revilla Gigedon-saarta ja Tongassaluetta,
jolloin Portlandkanali tulisi osaksi Brittiläisen Columbian länsirajasta,
jona on Tyynimeri aina Juan de Fucasalmeen asti. Etelässä on
49

0 p. 1. Brittiläisen Columbian rajana Washingtonin territorio.
Näissä rajoissaan Brittiläinen Columbia, joka vuodesta 1858 on
ollut oma, Englannin vallan alainen siirtokunta, on pinta-alaltaan,
Kuningatar Charlotten saaret ja suuri Vancouversaari siihen luet-
tuna, noin 992,750 n.km.

Brittiläisen Columbian pohjoisimman osan läpi juoksee mah-
tavan komea Stikine, jonka lähteet ovat rannikon Cordillerein ja
Kalliovuorten välissä, ja murtavat ensinmainitut n. s. suurissa „Ca-
noneissa", — niillä täällä on myöskin nimenä dalles, — joista pääsee
kulkemaan ainoastaan, talvisaikoina. Laivalla voi jokea kulkea ai-
noastaan 220 km matkan, senkin ainoastaan sellaisilla laivoilla, jotka
eivät ui metriä, syvemmässä. Stikinejoen eteläpuolella tapaamme
Nass-Riverin, joka laskee Observatoryvuonoon, ja sen jälkeen suuren
Skeena Riverin. Vielä suurempi on muuten Fraser River, jonka
alue on ,220,000 n.km, ja joka lähtee Kalliovuorilta lähellä Atha-
basca- ja Columbiajokea, saaden lisäjokena oikealta Chilcatin ja va-
semmalta. Thompsonin, sitten kuljettuaan pitkän taipaleen Brittiläisen
Columbian kuivaa ylätasankoa, murtaa rannikon ,Cordillerit suurem-
mpisessa Canonissa ja lopuksi laskee. Pugetsalmeen, muodostettuaan
ensin matalahaaraisen suiston. Ainoastaan matalassa uivat laivat
VP.ivat nousta Fraseria New Westminsteriin,

Brittiläisen . Columbian joista on tärkein valtava Columbia, Yu-
konin jälkeen suurin niistä joista, jotka laskevat Amerikan länsi-
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rannalle. Sen alue on 660,275 n.km ja lähtee pienestä järvestä
Purcell Mountainsista. Kuljettuaan hyvän matkan luoteeseen näit-
ten vuorten ja Selkirk Mountainsin välillä olevan pitkän laakson
läpi, murtautuu se viimeiksi mainittujen vuorien läpi länteen päin,
ja jatkaa kulkuaan näitten ja Columbian vuorijakson välissä olevaa
laaksoa etelään päin ja muodostaa lopuksi kapean 650 m pitkän
järven. Useimmat lisävetensä saa se lumen ja jään peittämältä Sel-
kirk Mountainsilta. Muun vesimääränsä saa se Kootenayjoesta, joka
tekee pääjoelle vastakkaisen kaaren ja Purcell- ja Selkirk-jaksojen
välissä muodostaa pitkän järven, sekä myöskin Clarks Riveristä.
Mahtavana virtana syöksyy se sitten monissa koskissa ja putouksissa
äärettömälle laavatasangolle, jolle antaa nimensä ja joka on mitä
surullisinta erämaata muodostaen eteläisimmän osan Brittiläisestä
Columbiasta ja muuten ulottuen hyvän matkaa Washingtonin terri-
torioon, vaan jossa on kuitenkin joitakuita suuria kosteikoita. Muu-
ten ei voi kuitenkaan sanoa, että tämä suuri joki itse olisi apuna
kosteikkojen syntymiseen, sillä suurimmalla osalla matkaansa on sen
varrella lentphiekkasärkkiä ja alastomia kallioita. Sitä vastoin on
niitten lisäjokien, Spokanen, Okinakanen eli Okanagan, Yakiman var-
rella, jotka laskevat Columbian erämaan läpi, suuria aloja viljelyk-
seen kelpaavaa maata.

Brittiläisen Columbian vuorisessa sisämaassa on yleensä an-
kara ilmanala, ja monet huiput ovat ikuisen lumen peitossa ja toi-
silla kestää lumi useita kuukausia. Sitä vastoin sataa laaksoissa
verrattain vähän lunta, joka ei kestä erittäin kauan. Rannikolla on
talvi hyvin lauhkea, mutta sen sijaan erittäin sateinen. Maa on
rikas suurista oivallisista metsistä, jotka ovat enimmäkseen havupuu-
metsiä. Koko eteläisessä osassa, esimerkiksi Fraseralueessa, muo-
dostavat muhkea douglaspetäjä, katkopetäjä (Tsuga Mertensiana),
hopeapetäjä, (Abies grandis ja Abies nobilis) sekä jättiläissetrit
(Thuja gigantea) äärettömät metsät. Pohjoisempana tavataan sitka-
petäjä (Picea sitchensis) ja vähä pienempi keltainen setri (Thuja
nutkaenses). Monin paikoin, missä ei ole metsää, peittää maan re-
hevä ruoho. Hyvin mehukas nataheinä, n. s. Bunch-Grass, näyttää
olevan ominainen länsirannikolle; se eroaa präärien ja jokilaaksojen
ruohosta, on 0,60 ja 0,90 m pitkää ja kasvaa kimppuina tai mättäinä
ja on kuivattunakin hyvin ravitsevaa karjanruokaa.

Vesirikas maa on erittäin rikas kaloista, ja kaikissa joissa
parveilee lohia ja suolattomanveden kaloja. Myöhään syyskuussa ja
lokakuun alussa nousee erään lajinen siika (Coregonus quadrilateralis,
englantilaisten roundfish) lukemattomissa joukoissa Fraserjokeen,
tunkeutuu jokaiseen haarajokeen ja saapuu vihdoin perille mielui-
sille leikkipaikoilleen. Harvat kalalajit ovat mieluisempia silmälle ja
maukkaampia suulle; ylhäisille lohilajille sukulaisena on tämä kala
täydellisesti ansainnut kiitoksen ja huomion, minkä sille omistavat
niin hyvin punaiset kuin valkeat ihmiset. Tällä kauniilla kalalla on
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sama merkitys kaikille Kalliovuorten länsipuolella oleville intianeille
kuin „altihamegilla" niille heimoille, jotka asuvat vuorijakson itäi-
sillä rinteillä. Viimeiksi mainittu intialainen nimitys merkitsee

„meren
peura" ja vastaa matkustajain, kauppamiesten ja metsästäjäin .„val-
keaa kalaa", tiedemiesten Coregonus albus. Useat suuret heimot
elävät kolmeneljannesta vuodesta monilla kauppapaikoilla yksinomaan
tällä kalalla eikä heillä kylmänä vuoden aikana ole paljon muuta
ravintoa kuin kuivattua tai suolattua valkeaa kalaa."

Kultaa tavattiin 1857 Fraserjoen alisen juoksun varrella, ja
neljän vuoden aikana tästä seudusta saatiin sitä runsaasti. Kun
tulosta ei sitten enää pidetty riittävänä, väistyivät useimmat kullan-
kaivajat sisemmäksi maahan ja jättivät entiset, mielestään kannatta-
mattomat kultamaat kiinalaisille. Nämä köyhät ja uupumattomat
työmiehet ovat sitten hakeneet kultaa monen miljonan arvosta
noista tyhjennetyistä kaivoksista, joiksi niitä luultiin. Valkoiset
kullankaivajat olivat huomanneet että kaukana Cariboovuoren erä-
maissa paljoa paremmin kannattaisi kullankaivaminen, jonka vuoksi
vetäysivät joukottain sinne ja Williams Riverin varrella saivatkin
työnsä runsaasti palkituksi. Mutta työ oli vaikeaa, sillä ei ollut
ainoastaan räjäytettävä päällimmäinen kvartsikerros, vaan kaivettava
18 ja 36 vieläpä aina 45 metrin paksun saven, hiekan japiikerrok-
sen läpi, se luotava pois, ja vasta sitten päästiin käsiksi jaloon
metalliin. Vaan paitse kultaa on löydetty runsaasti platinaa, hopeaa
ja ennen kaikkea kuparia. Siirtokunnan kukoistukselle on suurin
merkitys metsillä, ja suuret puutavaralastit lähetetään itäiseen
Aasiaan, Sandwichinsaarille ja Eteläamerikaan. Sen lisäksi on
Vancouversaari rikas kivihiilestä, jota vuonna 1891 vietiin' 700, 000
tonnia. Kalastus tuotti samana vuonna 3 miljonaa dollaria.

Pääkaupunki Victoria, (17,000 asukasta), matalanlaisen lahden
rannalla lähellä Vancouversaaren eteläisintä huippua, on höyrylaiva-
linjan kautta yhteydessä Fraserjoen suun ja Putgesalmen varrella
olevien Unionin satamain sekä San Franciscon kanssa; sitä paitse
on se sangen kehittyneen teollisuuden keskustana. Esquimault
noin 5 km päässä Victoriasta, on englantilaisen laivaston asema.
Nanaimo, pohjoisempana, on huomattava hiilikaivoksistaan; äsket-
täin perustettu ja nopeasti kasvava Vancouver (14,000 asukasta), on
kauniin ja syvän lahden rannalla mantereella Fraserjoen suun
pohjoispuolella ja Canadan pacificradan pääpiste sekä siihen yhdis-
tetyn Kiinan ja Japanin höyrylaivalinjan lähtökohta. New West-
minster (7,000 asukasta) Fraserin varrella, on suurin sisämaan tava-
ran markkinapaikka.

Brittiläisen Columbian väestö on kolmea hyvin erilaista ainesta:
alkuasukkaita, kiinalaisia ja europalaisia. Ensin mainituita on Kallio-
vuorten länsipuolella 35,416 henkeä, ja ovat kitanaheja, selishejä,
tukutsheja, bellakuleja, thlinkitejä, alheja Vancouversaarella sekä
haidaheja Kuningatar Charlotten saarilla. Yleensä ovat he yhtä-
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läisiä kuin Kalliovuorten itäpuolella olevat intianit; uskontunnus-
tukseltaan on 12,166 katolisia, 5,242 protestanteja ja loput paka-
noita tai tuntematonta uskontoa. Lukuun ottamatta muutamia hei-
moja, joilla on tapana puristaa lapsen pää, niin että otsa tulee
latuskaiseksi ja takanojoiseksi ja pää saa sokeritopan muodon, mistä
nämä intianit ovat saaneet nimekseen „latuskapäät", Flatheads, ovat
Brittiläisen Columbian alkuasukkaat kaunista, järkevännäköistä, voi-
makasta ja notkeaa kansaa, joka taitavasti jälittelee monia europa-
laisen teollisuuden tuotteita. Vancouverin intianit ovat oivallisia
soutajia, rakentavat hyviä veneitä, joitten kokkapuut he runsaasti
kirjailevat. Toiset heimot valmistavat kanotinsa yhdestä ainoasta
puunrungosta, jonka kaivertavat hitaasti palavalla tulella, mikä on
niin asetettu että se syö rungon sisustan.

Erityistä huomiota ansaitsevat Brittiläiseen Columbiaan kuulul
vat saariryhmät. Niitä ovat etelässä San Juan- eli Haroarkipelagin
melkein asumattomat saaret Juan de Fucasalmessa, joka eroittaa
Vancouversaaren vastassa olevan mantereen jyrkistä rannoista, sekä
lopuksi pohjoisempana Kuningatar Charlotten saaret.

Vancouver, jolla espanjalaisen löytäjänsä mukaan oli nimenä
Quadra, mikä nimi nyt on joutunut unhotuksiin, on pitkulainen
vinokaiteenmuotoinen saari, muodostunut rannikon Cordillerein mah-
tavasta osasta, joka on repeytynyt irti mantereesta, on kooltaan
12,780 nkm ja täynnä lukuisia vuonoja ja poukamia niinkuin man-
tereenkin ranta ja samoin kuin tämä ennen jäätikköjen peitossa.
Saaren sisämaassa on vähän viljelyksiä, mutta sitä enemmän ranni-
koilla. Viljan ja hedelmien sato tässä lauhkeassa vyöhykkeessä on
runsas. ' Tavattomista metsistä saadaan puutavaraa, joka hakee ver-
taistaan. Vancouverin hiilikerrokset voivat täyttää koko Tyyneen-
meren tarpeen. Saaren itärannikosta suurin osa voidaan sanoa
olevan ääretön hiilikerros, ja länsirannikollakin tulee hiili monin
paikoin näkyviin. . Vancouversaari terveellisellä ja mieluisalla
ilmanalallaan muodostaa erinomaisen meriaseman ja mainion sana-
torion Englannin Tyynenmeren laivastolle.

Kuningatar Charlotten saaret, eli englannin kielellä Queen
Charlottes Islands, 52 ja 44

0 välillä p. 1., ovat vasta viime vuosina,
sitten kun niissä on löydetty kuparia ja kultaa, vetäneet puoleensa
suuremman huomion. Pääsaaret ovat nimeltään Graham ja Moresby,
jotka eroittaa toisistaan ainoastaan muutamia kilometriä leveä
Skidagatesalmi, ja on niitten pituus niihin luettuna pohjois- ja
eteläpuolella olevat North- ja Prevost-Island, 290 km, ja suurin
leveys 95 km. Saarien rannikoilla tapaa kaikkialla erinomaisia
juomavesilähteitä, jotka tulevat sisämaan vuorista ja jotka luulta-
vasti saavat alkunsa vuorijarvista. - Niin rehevä kuin puukasvullisuus
onkin ei monia kuukausia kestävä sateen puute keväällä ja kesällä
ole mitään harvinaista', niin. kertovat siellä käyneet retkeiliät sekä
intianit. Toisakseen voi sataa kovasti ja lakkaamatta monta päi-
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vää, niinkuin Alaskankin rannikolla. Lämpömäärään nähden on
ilmanala lauhkeampi kuin missään paikassa Skotlannissa tai Victo-
riassa Vancouversaarella. Kesäisin on viileämpi kuin siellä, ja talvet
ovat paljon lauhkeammat. Jolleivät myrskyt ja sateet tekisi talven
niin epämieluisaksi, niin tuskinpa voisi puhua talvesta europalai-
sessa merkityksessä. Saarilla on erinomaisia luonnon satamia.
Stewards Channel Moresbyn ja Prevost Islandin välillä voi suojata
suurimmankin laivan kaikilta tuulilta, ja muistuttaa se Spitheadin

Vancouver.

satamaa. Saaret ovat rikkaita metalleista ja menestyy niissä kasvi
tarhan- ja viljanviljelys.

Saarissa asuu haidahintianeja, joita 1860 luvulla oli vielä 5,000
henkeä, jaettuina kymmeneen joukkoon, jotka olivat säälimättömässä
tappelussa toistensa kanssa samoin kuin Brittiläisessä Columbiassa
ja Vancouversaarella asuvien villien heimojen kanssa. Heillä ei
ollut muuta asetta kuin pitkä veitsi eivätkä tunteneet keihästä,
jousta, nuolta, ja niitä ampuma-aseita, joita he olivat vaihtaneet
valkoisilta, osasivat he käyttää ainoastaan huonosti, jonka vuoksi
olivat huonoja metsästäjiä, täytyen koittaa tulla toimeen yksinomaan
kuopilla ja ansoilla, niin että turkiseläimiä oli vielä runsaasti saa-
rilla. Vesilintujen pyynti tapahtui yöaikaan soihdun valossa, jolloin



116 POHJOISAMERIKA.

huikaistuneita lintuja tapettiin joukottain kepeillä. Haidahintianit
ovat tunnetut taitavimmiksi kanotimiehiksi länsirannikolla, ja alku-
jaan he olivat kaunista, kookasta ja siroa kansaa. Juoppous, taudit
ja kaikki muut tarpeet, jotka kuuluvat siihen sivistykseen, minkä
europalaiset siirtolaiset mukanaan tuovat, ovat suuressa määrässä
vähentäneet heidän lukuaan. G. Dawson 1879 arvioi heidän lukunsa
ainoastaan 2,000.

Dominion of Canada, siihen luettuna arktiset saaret ja 365,000
nkm:n laajuiset vesistöt, on pinta-alaltaan 8,952,000 nkm ja oli sen
asukasluku 1891 toimitetussa väenlaskussa 4,833,239 henkeä, niin
että väestöntiheys oli 0,6 nkrmllä. 1) Vaikka Canada onkin suurempi
pinta-alaltaan kuin Yhdysvallat, on se kuitenkin jälessä naapuri-
vallasta niin hyvin väestön varsinaiseen ja suhteelliseen lukumää-
rään kuin myöskin sen lisääntymiseen nähden — joka viimevuosi-
kymmenenä teki ii,63 %. — Suurbritannian siirtokunnista on muuten
Canada laajin ja Intian jälkeen myöskin väestö rikkain.

Yhdysvaltain kanssa on väestöön verraten Canadalla se yh-
teistä, että senkin väestö, on saanut alkunsa pitkän aikaa kestä-
neestä maahanmuutosta joukottain, Maan alkuperäisen väestön on
pitänyt niin kuin Yhdyisvalloissakin väistyä näitten siirtolaisten
tieltä, ja joskaan ei hävityssotaa alkuperäistä kansaa vastaan esiin-

- 1) Tämä asukasluku jakaantuu eri maakuntien ja alueitten osalle seu-
raavasti:

Ä. Itäiset maakunnat:

i. Nova Scötia. ...... 53,354 nkm 450,396 asukasta = 8,5 nkmdlä
2. N«w Brunswick .... 73,038 » 321,263 » = 4,4 »

3. Prins Edvardin saari . 5, 180 » 109,078 » = 21,1 »

4. Quebec 592,851 » 1,488,535 » = 2,5 »

5. Ontario 574,980 » 2,114,321 » = 3,7 »

Ryhmäkokonaisuudessaan 1,299,403 » 4,483,593 » = 3,5 »

B. Läntiset maakunnat ja territoriot.

Manitoba 191,536 nkm 152,506 asukasta = 0,8 nkm:llä
Assiniboia . . 270,655 » 30,372 » = o3

n »

Saskatschewan 277,368 » 11,150 » = 0,04 »

Alberta 274,799 » 25,277 » = 0,09 »

7. Britisch Columbia .. . 992,747 » 97,613 » = 0.09 »

Ryhmäkokonaisuudessaan 2,007,105 » 316,918 » = 0,16 »

C. Pohjoiset territoriot.
Kaikki muut territoriot (Athabasca, Keewatin ja Hudsonien, Koillis-

territoriot eli Länsilabrador, Mackenzie- ja Yukonalue j. n. e.): 5,378,135
nkm 32,168 asukasta.
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nykkään kovin traagillisessa valossa, niin on siihen syynä ennen
kaikkea vain se, että siirtoasutus on edistynyt paljoa hitaammin
kuin Yhdysvalloissa ja että intianit eivät Canadassa alkujankaan
ole olleet niin lukuisat kuin edellisissä maissa. Nykyään voidaan
intianein määrä laskea 122,000 hengeksi eli 2,2 % koko väestöstä.
Muuten on Canadassa, niinkuin meillä on jo ollut tilaisuus esittää,
tapahtunut alituisesti runsas rodun sekaantuminen intianein ja siirto-
laisten välillä, ja hallituksen politikalla, jonka tarkoituksena on täy-
dellinen sulattaminen, on sen vuoksi toivoa toteutumisestaan. Intia-
nit tottuvat yhä enemmän pysyviin asuntopaikkoihin ja maanvilje-
lykseen, ja heidän lapsensa yhä suuremmassa määrässä pyrkivät
kouluihin. Vuonna 1881 laskettiin taloittuneitten intianein luku
ainoastaan 46,962, mutta vuonna 1889 oli heitä sitä vastoin 75,794,
ja kun koulussa olevien intianilasten luku 1881 oli 4,126 oli se
1891 jo 6,671.

Neekeriväestö, verrattuna unionin pohjoisimpiin valtioihin, on
vähäinen, noin 22,000 henkeä eli 0,45 %, ja samassa suhteessa on
kiinalainenkin aines, joka on melkoisesti lisääntynyt Canadan pacific-
radan avautumisen jälkeen ja siitä pitäen kun Yhdysvaltain satamat
ovat suljetut kiinalaisilta siirtolaisilta.

Tällä tavoin on Canadasta paljon suuremmassa määrässä kuin
Yhdysvalloista tullut valkoisten maa, mutta sen sijaan ovat kansal-
liset ja uskonnolliset vastakohdat täällä paljon jyrkemmät ja niitten
välinen sulautuminen paljon pienempi kuin Yhdysvalloissa.

Ranskalainen aines on enemmistönä ja on runsaasti 30 °/o,
irlantilainen 22, englantilainen 20, skotlantilainen 16 ja saksalainen
6 °/o väestöstä; mutta kun ranskalainen aines, niinkuin olemme näh-
neet, on uskollisesti säilyttänyt kansalliset ominaisuutensa, vaikka se
vuosisatasen on ollut englantilaisen ylivallan alaisena eikä ole saanut
sanottavassa määrässä vahvistusta Ranskasta, jota vastoin Englan-
nista muutto on verrattain suuri, ovat sen sijaan muut maahan muut-
taneet kansallisuudet, varsinkin saksalaiset, sitä nopeammin englanti-
laistuneet. 1) Vuonna 1886 annetun siirtolaislain nojalla on vara-
kuninkaalla oikeus kieltää köyhiä työmiehiä maahan muuttamasta.

Ranskalaiset ja irlantilaiset ovat katolisia, jonka vuoksi kato-
lisella kirkolla onkin enin tunnustajia, 1,992,017 eli 41,5 % väes-
töstä, sen jälkeen ovat metodistit, 847,765 eli 17 %, presbyteriläi-
set, 755,326 eli noin 16 %. Englantilaisen valtiokirkon tunnustajat
ovat vasta neljännessä sijassa 646,059 hengellä eli vähän enem-
mällä kuin 13 °/o, ja baptistit viidennessä sijassa 303,839 hengellä
eli 7 °/o. Vaikka periaate „vapaa kirkko vapaassa valtiossa" on
otettu Canadassa niinkuin Yhdysvalloissakin käytäntöön, on kato-
lisella kirkolla kuitenkin Quebecin maakunnassa erityisiä etuoikeuk-

1 Maahan muutto 1887: 84,526; 1888: 88,766; 1889: 91,600; 1890:
75,067; 1891: 82,165.
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sia, jotka sille myönnettiin, kun maakunta joutui Englannin vallan
alaiseksi.

Katolisella kirkolla ei siis ole ainoastaan poikkeuksillinen asema
muihin maan uskontunnustuksiin nähden, vaan on se myöskin hyvin
mahtava ja pitää melkein ehdottomasti vallassaan uskolaistensa
omattunnot ja mielipiteet. Tämän vallan kanssa kilpailee suvaitse-
mattomuus ja ankara sensuuri, jota se käyttää sanomalehdille.
Vuonna 1869 herätti paljon huomiota Englannissa se, että muuan
kanadalainen julistettiin pannaan ja kiellettiin häneltä kristillinen
hautaus sen vuoksi, että hän oli jäsen muutamassa kanadalaisessa
laitoksessa, joka ei tahtonut kirjastostaan poistaa niitä kirjoja ja
sanomalehtiä, joita kirkko ei hyväksynyt. Vielä niin myöhäisellä
ajalla kuin 1892 luettiin Canadan kaikissa katolisissa kirkoissa ju-
listus, joka sakramenttien uhalla kielsi, ettei kukaan katolilainen saa
painattaa tai myydä tai lukea tai omistaa paria katolilaista sanoma-
lehteä, jotka eivät miellyttäneet piispaa. Näiden sanomalehtien ri-
koksena näkyy olleen, että toinen oli saattanut ilmi erään julkean
lainrikkomisen, johon muuan pappi oli tehnyt itsensä syypääksi,
toinen taas oli aikonut julkaista Alexandre Dumas'in „Kolme
musketöriä".

Opetuslaitoksiin nähden vallitsee kiitettävä kilpailu maakuntien
kesken; kansakouluopetus on vapaa ja kouluja kaikkialla niin
että noin 1 miljona lasta eli 22 % väestöstä käyttää hyväkseen
niitä. Korkeammasta opetuksesta pitää huolen 14 yliopistoa, joista
useat, niinkuin Mac Gill-yliopistö Montrealissa ja yliopisto Toron-
tossa ovat suuressa arvossa ja innokkaasti edistävät tieteellistä
tutkimusta. Sitä paitse on 12 n. s. colleges eli korkeakoulua mie-
hille ja 6 naisille, 2 maanviljelyskoulua j. n. e.

Sukupuoleen nähden on miehiä enempi, vaikkakin siirtolaisten
pienemmän luvun takia miehiä ei kuitenkaan ole siinä määrässä
enemmän kuin Yhdysvalloissa: vuonna 1880 oli suhde kuin 100:99.
Vuonna 1891 oli 2,460,471 miehiä ja 2,372,768 naisia.

Canadan valtiollinen järjestys on vuonna 1867 annettun perus-
tuslain eli n. s. Britisch North America Acfm. mukaan samallainen
kuin emämaan, vaan se suhde, jossa keskushallitus, jolla on istui-
mensa Ottawassa, on maakuntain hallitukseen, on järjestetty valta-
liitoii perusaätteitten mukaan niinkuin Yhdysvalloissakin. Toimeen-
paneva valta on kuningattarella, jonka nimessä hänen nimittämänsä
„kenraalikuvernöri" yhdessä neuvoin vakinaisista ja virasta pääs-
seistä ministereistä muodostetun „ salaisen neuvoston" eli Privy
Councilm. kanssa hoitaa valtiota. Kuningattarella tai hänen sijas-
saan kenraalikuvernörillä on myöskin armeijan ja laivaston yli-
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päällikkyys ja veto-oikeus niin hyvin koko siirtokunnan kuin eri
maakuntain lainläadinnassa.

Lakiasäätävä valta on parlamentilla, joka kokoontuu pääkau-
pungissa Ottawassa ja jossa on ylä- ja alahuone. Ylähuoneen 81
jäsentä nimittää kenraalikuvernöri elämänijäksi, jota vastoin ala-
huoneen 215 jäsentä valitsee väestö. Vaalioikeuden ehtona on
määrätty alhainen varallisuusperuste, vaån lännen intianeilla ei ole

Mylly Canadassa.

tätä oikeutta. Maakuntia hoitavat maaherrat, jotka nimittää kenraali-
kuvernöri ja jakavat hallitusvallan valittujen lakiasäätäväin kuntain
kanssa samain perusaatteitten mukaan, jotka ovat voimassa koko
siirtokunnalle. Siirtokunnan ja emämaan kesken välittäjänä on High
Commessioner, jolla on istuimensa Lontoossa.

Laajoilla, lahdista ja poukamista rikkailla Atlantin puoleisilla
rannikoillaan on Canada lähempänä Europaa, samaten kuin se
Tyyneenmeren puoleisilla rannikoillaan on lähempänä Aasian ran-
toja kuin Yhdysvaltain rannikot. Tämä on pidettävä suurena etuna
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maan kulkuyhteydelle yleensä samoin kun sen taloudelliselle ja val-
tiolliselle suhteelle emämaahan. Niin hyvin Nova Scotian kuin Brit-
tiläisen Columbian satamat ovat jäistä vapaat talvisin, mikä vaikut-
taa sen, että tätä etua voidaankin oivallisesti käyttää hyväksi, jota
vastoin S:t Lawrencenlahti ja Hudsoninlahti ovat suljetut 3 ja 4V2
kuukauden ajan, osaksi rannoille muodustuvan jään, osaksi ajojäitten
takia, josta kulkuyhteydelle näillä seuduin on vahinko. Itäisestä
Labradorista S:t Charles-lahdesta eteläiseen Walesiin, Milford Ha-
veniin on välimatka noin 3,000 km, ja tämä matka 6V2 tai 7 päi-
vän sijasta, mikä aika menee Southamptonin ja New Yorkin välillä,
voitaisiin siis kulkea 5 päivässä, jollei juuri S:t Charleslahdessa ja
Belle Islesalmessa olisi esteenä jotensakin ankarat ajojääsuhteet ja
sumu. Vancouverin satamasta Yokohamaan on 6,770 km eli 11 V2—12
vuorokauden matka höyrylaivalla,- ja siis ovat Yhdysvaltain sata-
mista ainoastaan Pugetsalmen rannalla olevat yhtä Suotuisasti sijoi-
tetut nopeaan kulkuyhteyteen nähden Aasian kanssa.

Kaikki nämä suhteet asettavat Canadan niin hyvin sivistys-
maantieteellisessä kuin taloudellisessa suhteessa paljoa edelle Sipe-
riasta, johon Canadaa usein verrataan. Canada ön aineellisen kul-
turin alallakin saanut monessa suhteessa erinomaista toimeen ja
voittaa muutamissa tapauksissa, ' varsinkin kun on kysymyksessä
yhteinen valtiojihoitotalous,' niin pieni kuin sen Väestö onkin, itse
Yhdysvallatkin.

Tässä on meidän ensi sijassa ajateltava kulkuyhteysoloja ja
ennen kaikkea suuria kanavalaitoksia, joitten kautta S:t Lawreneen-
joesta on tullut yhtenäinen kululle täysin sopiva vesitie. Näitten
ja muitten pienempäin Ontariojärven seuduissa ja Nova Scotiassa
olevien kanavain rakentamiseen ja niitten kunnossapitämiseen on
siirtokunta tosin maksanut 57,2 miljonan dollarin summan, mutta
tavaraliikenne niillä oli Vuonna 1889, WellandkanaVassa 1,1 miljona
tonnia, kuudessa kanavassa Ontarion ja Montrealin välillä 920,000
tonnia ja Ottavaan kanavassa 50,000 tonnia. S:t Marykanava on
rakennuksen alaisena.

Myöskin rautativerkko on hyvin kehittynyt väkilukuun verra-
ten; vuonna 1891 oli sen pituus yhteensä 22,537 km, joka teki 4,6
km jokaiselle tuhannelle asukkaalle; ja vuoteen 1894 lisääätyi 25,149
km:ksi. Ennen kaikkea on toisesta valtamerestä toiseen kulkevalla
Canadan pacificraiitatiellä suurin merkitys lännen kehittymiselle
samoin kuin yleiselle maailman kulkuyhteydelle ja Englannin maail-
manvallan koossapitämiselle. Ensimäinen rautatie Canadassa raken-
nettiin 1836, vaan vielä vuonna 1850 oli ainoastaan 114 km. 1870
ainoastaan 4,020 km, vaan 1880 sitä vastoin 11,026 km ja 1890
jo 21,323 km rautatietä. Yhtärinnan nousi rautatiellä matkustajain
luku 5,2 miljonasta vuonna 1875, 6,5 miljonaksi vuonna 1880, 12,8
miljonaksi 1890 ja 13,2 miljonaksi 1891, ja rautatiellä kuljetetun
tavaran määrä 5,7 miljonasta tonnista vuonna 1875 nousi' vuonna
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1880 9,9 miljonaän tonniin, 1890 teki 20,8 miljonaa ja 1891 jo
21,8 miljonaa tonnia.

Lennätinlinjojen pituus oli 1891 Deckertin mukaan 49,858
km, lennätinsanomain luku 2,657 Ja lähetettyjen sähkösanomain
luku 4,4 miljonaa. Samana vuonna oli jo noin 30,000 telefonia
käytännössä, joitten lankain pituus oli noin 45,000 km. Postilla oli
8,832 asemaa vuonna 1894 ja kuljetti 135 miljonaa kirjettä ja
kirjekorttia.

Kauppalaivastossa vuonna 1881 oli 7,394, joitten kantavuus
1,311,000 tonnia, vaan 1891 sitä vastoin oli ainoastaan 7,015 lai-
vaa, kantavuus 1,005,000 tonnia, joista 222,000 tonnia tuli höyry-

laivain osaksi. Muuten on näihin laskettu kaikki joki- ja kanava-
laivat niinkuin myöskin rannikkoalukset. Merikulkuliikenne kaikissa
Canadan satamissa 1891 teki 18,8 miljonaa tonnia, vaan yksistään
merisatamissa i0,7 miljonaa tonnia.

Tuotesuhteisiinsa nähden on Canada pääasiallisesti maanvil-
jelystä, puuliikettä ja kalastusta harjoittava alue, jolla näissä kol-
messa elinkeinohaarassa on hyvin suuri arvo maailman maitten
joukossa.

-Maanviljelys- ja karjan tuotteita 1891 vietiin maasta 38,3 mil-
jonan dollarin arvosta, puutavaraa 23,6 miljonan ja kaloja ja meri-
äyriäisiä 9,2 miljonan dollarin arvosta. Turkistavaroita 1890 vie-
tiin 1,6 miljonan arvosta, vaan viimeisenä vuosikymmenenä on
Canadankin riistamailla turkiseläinten pyydystäminen käynyt vähem-
män tuottavaksi.

Kaikkien Canadan vuorikaivosten ja kivimurtimojen tuotteet
1888 nousivat 16,5 miljonaän ja 1891 taas 20,4 miljonaän dollariin.

Etusijassa näistä tuotteista ovat kivihiili, nikkeli, kupari, asbesti,
petroli ja kulta. Hiilen murtaminen on jotensakin vanha, vaan v.
1820 seutuvilla ei antanut vuosittain enemmän kuin 15,000 tonnia
jota vastoin 1890 saatiin 3,118,000 tonnia. Nikkeliä alettiin mur-
taa vasta 1883, ja v. 1891 antoi se saaliiksi 2,8 miljonaa dollaria.
Asbestia saatiin 1891 yhden miljonan dollarin arvosta ja hopeaa
407,000 dollarin, rautamalmia murrettiin 77,000 tonnia, .apatitia
32,000 tonnia ja suolaa saatiin 45,000 bushelia. Petrolisaalis vuonna
1890 teki pyöreissä luvuissa 765,000 bushelia, ja tuli se pääasial-
lisesti Ontarion maakunnasta; petrolikentät Athabasca-alueessa eivät
ole vielä työn alaisiksi joutuneet.

Teollisuutta harjoittava maa on Canadasta tullut vasta viimei-
sen sukupolven aikana; 1857 oli ainoastaan kaksi tehdasta, jotka
valmistivat villavaatteita, ja 1869 perustettiin ensimäinen puuvilla-
tehdas. Vuonna 1889 oli sitävastoin 200,000 villankehruu- ja
520,000 pumpulinkehruulaitosta käymässä. Canadan kaikissa teol-
lisuushaaroissa käytettyjen työläisten luku 1881 oli 254,935. henkeä
ja: 1891 taas 367,496 henkeä, ja konehevosvoimain määrä vuonna
1891, jolloin ne ensi kerta laskettiin, oli 296,372. Paitse kangas-
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teollisuutta harjoitetaan myllyliikettä, puumassan valmistusta, huone-
kaluteollisuutta, nahkateollisuutta, kenkäteollisuutta jaraudanvalamista.

Tämä äkillinen kehittyminen on Canadan ulkomaakaupassa
esiintynyt sillä tavoin, että muutamien raaka-aineitten vienti, joista
nyt valmistetaan omassa maassa, ja useimpain teollisuustuotteitten
tuonti Englannista on vähentynyt. Muuten on vientitavarana edel-
leen melkein yksinomaan raaka-aineet niinkuin puu, karja jakarjan-
tuotteet, vilja, kala, metallit, samoin kuin tuontitavarana suurimmaksi
osaksi on teollisuustuotteita. Koko vienti 1891 teki 98,4 miljonaa
dollaria, vaan 1895 te^i se 113,6 miljonaa; koko tuonti 1891 teki
120 miljonaa dollaria, mutta 1895 sitä vastoin ainoastaan 110,7
miljonaa. Suurin tuonti tulee Yhdysvaltain osalle, tehden 54,6
miljonaa dollaria, jota vastoin vienti sinne tekee 35,8 miljonaa.
Canadan suurin vienti tapahtuu Englantiin, 57,9 miljonan dollarin
arvosta vuonna 1895, jota vastoin tuonti sieltä teki ainoastaan 31,1
miljonaa.

New Foundland.

Englantilainen siirtomaa New Foundland, joka ei tähän asti
ole kuulunut siihen valtioliittoon, jonka muodostaa Dominion of
Canada, käsittää samannimisen suuren saaren, jolla myöskin on
nimenä Terra Nova, ja koillisen rannan Labradorista, ja on sen
pinta-ala 421,470 nkm ja väkiluku (1891) 206,211 henkeä. Yksis-
tään saaren pinta-ala on 110,670 nkm ja asukasluku 202,100 hen-
keä, siis asukastiheys 1,8 nkm:llä.

Kulkuyhteydelle olisi New Foundlandilla erinomainen asema
siihen nähden, että kaikki suuret höyry- ja purjelaivat. Europan ja
Pohjoisamerikan välillä kulkevat Atlantin yli tällä leveysasteella, ja
on se lähempänä Europaa kuin mikään muu osa Pohjoisamerikasta,
noin 2,640 km päässä, mutta tälle edulle on haitaksi ensinkin sakea
sumu, joka vallitsee varsinkin saaren itäisellä ja eteläisellä rannalla,
ja sitten ankarat talvimyrskyt. Jos ei kylmä napaseutuvirta, joka
kulkee etelään pitkin saaren kuvetta, toisi rannikkoväylässään niin
sanotuille New Foundlandin matalikoille mukanaan tavattoman run-
saan kala- ja hyljemäärän, olisi varmaankin saari vieläkin vähemmän
huomioon otettu ja asuttu kuin mitä nytkin jo on laita. Ainoastaan
Amerikan ja Europan välisen lennätinjohtoyhteyden takia otetaan
ylimalkaan saari huomioon. Mutta vaikka sen rannat ovat hyvin
muodostuneet ja vaikka se on rikas vesistä, joita myöten helposti
pääsee melkein kaikkialle sen sisimpiin osiin ja jotka sen eteläisen
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osan, Avelon-niemen melkein kokonaan eroittavat päämaasta, ovat
nämät edut tähän asti tulleet ainoastaau kalastuksen hyväksi.

Sisämaassa ja läntisessä osassa on ilmanala samoin kuin maan-
laatukin aivan toisellainen kuin etelä- ja kaakkoisrannikolla, minne
Europasta saapuessa ensin tulee, ja missä kalastajalaivat käyvät.
Sisämaassa on sumun sijasta kesäisin verrattain lämmin ja ilma on
hyvin kuiva, niin että metsänpalot ovat maan suurimpia vitsauksia.
Alkuvuorista muodostunut maa on monin paikoin alastonta, taas
toisin paikoin, joissa kalliokynnykset pidättävät vettä, leviää saman-
laatuisia turvesoita kuin New Brunswickissa; muutamin paikoin
näyttää maa olevan täynnä kulkulohkareita. Nämä alueet vastaavat
täydellisesti Barren Groundien hedelmättömiä maita. Mutta sen
ohessa on myöskin laajat alat hyvää maanviljelykseen ja karjan-
hoitoon sopivaa maata ja tällaista viljeltävää maata lienee vähin-
täin 5 miljonaa acrea, eli 18—20 % koko saaren maasta. Sen
lisäksi on täällä tavattu melkoisia metallikerroksia, erittäinkin kupari-,
nikkeli- ja lyijykerroksia eikä puutu kokonaan kivihiiltäkään. Metsät
ovat laadultaan samallaisia kuin Canadassa, ja samaten kuin siellä
ovat täälläkin enimmäkseen valkea ja musta petäjä, valkea kuusi,
lehtikuusi ja koivu tavallisimpia puulajeja.

New Foundlandin alkuperäinen väestö on hävinnyt sukupuut-
toon, mutta sen sijaan on muuttanut Nova Scotiasta intianeja, joita
nyt on luvultaan satakunta. Muu väestö on melkein yksinomaan
englantilais-irlantilaista alkujuurta ja kuuluu suurimmaksi osaksi
anglokaniseen, wesleyaniseen, presbyterianiseen japienemmäksi osaksi
roomankatoliseen uskoon.

Hallitusmuoto on perusteiltaan sama kuin Canadassa. Eng-
lannin hallitsijaa edustaa kuvernöri toimeenpanovallalla, ja lainlaa-
dinta on tätä tarkoitusta varten valitulla kokouksella, niin sanotulla
responsible govemment. Siihen aikaan kun saari joutui Ranskan
hallusta Englannille eli 1713 oli siinä tuskin 4,000 asukasta; 1.765
oli asukasluku 7,000, vuonna 1800 oli se 20,000, vuonna 1845 oli
98,700, vuonna 1874 jo 161,400 ja 1884 oli se 193,121 henkeä.
Asutus rajoittui melkein vain rannikoille, varsinkin monimuotoiselle
etelärannalle, joka oli lähinnä parhaita kalastusmatalikkoja; muuta-
mien kilometrien päässä rannalta leviää melkein kaikkialla vielä
alkuperäinen sydänmaa.

Asukkaiten tärkein elinkeino on meripyynti, jota melkein kaikki
joko sitä yksinomaan tai ajoittain harjoittavat. New Foundlandin
ympärillä on merenalaisen ylänkömaan kallioisista tasaisista selän-
teistä muodostuneita matalikkoja, joillahyötyisintä hylkeen- jakalan-
pyyntiä harjoitetaan. Enin pyydetään turskaa (Gadus morrhua).
New Foundlandin kalastusapajat ovat tunnetut vanhastaan, ja har-
joittavat siellä kalastusta englantilaiset, ranskalaiset ja pohjoisame-
rikalaiset. v Kalastajain pääasema on n. s. „Suuri matala" saaren
lounaspuolella, joka on 41 ja 50 pohjoisen leveysasteen välillä ja
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jonka leveys vaihtelee 100 ja 300 km välillä sekä on 50—t 50 m
syvällä. Sitä paitse on „ulko matala" ja koko sarja matalikkoja,
jotka leviävät etelään päin Nova Scotia kohden. Turskan pyyn-
nissä, jota harjoitetaan myrskyn ja sumun aikana, on vuosittain
enemmän kuin 2,000 laivaa huhtikuusta lokakuuhun.

New Foundland on kuuluisa myöskin koiristaan, jotka ovat
tunnetut hyväoppisiksi ja uskollisiksi, vaan nyt niitä ei enään saada
täysin puhdasta rotua.

Meripyynti, josta tärkeimpänä osana on turskan ja hylkeen
pyynti, vaan sen ohessa myöskin sillin, lohen ja meriäyriäisén-
pyynti, antoi 1890 saaliiksi 5,6 miljonan dollarin arvosta. Kuparin-
murto, jota on tehty vuodesta 1869, antoi saaliiksi vuonna 1879 6,2
miljonaa dollaria. Saaren puutavaralähteitä on tähän asti käytetty
ainoastaan kotimaista tarvetta varten ja pieneen laivanrakennuspuu-
haan. Viljelty, osaksi kauraan, nisuun, ohraan ja pellavaan kylvetty
maa oli kahdeksankymmenluvun alussa ainoastaan 34,000 acrea, ja
vuotuinen sato oli noin 600,000 dollarin arvosta. Rautatieverkko,
jolla tietysti tarkoitetaan lounaisen, Europan puoleisen rannan yh-
distämistä Amerikan puoleiseen lounaisrantaan, oli vuonna 1890 pi-
tuudeltaan 178 km, siis ei vielä kolmannetta osaa tästä matkasta.
Laivaliike teki samana vuonna 634,000 tonnia, tuonnin arvo oli 6,5
miljonaa dollaria, vienti taas 6,2 miljonaa dollaria. Ne maat, joitten
kanssa kulkuyhteys oli suurin, varsinkin Allanlinjan höyrylaivoilla,
olivat Englanti, Canada ja Yhdysvallat.

Saaren pääkaupunki ja suurin satama on S:t Johns, jossa on
30,000 asukasta ja on laajan lahden varrella kaakkoisrannalla. Tär-
keimpiä kalastussatamia ovat Harbour Grace (7,000 asukasta),
Conception-lahden varrella ja Toulinquet (4,000 asukasta), muutamalla
pienellä saarella Ganders- ja Exploits Riverin suissa.

Kun Ranska 1713 luovutti New Foudlandin Englannille, jäi
sille ainuvina jäännöksinä ennen niin suurista alueistaan Pohjois-
amerikassa pienet kalastajäsaaret S:t Pierre ja Ile-aux-Cftiens, joitten
pinta-ala yhteensä on 33,000 nkm, ja edellisessä 4,787 ja jälkimäi-
sessä 614 asukasta, sekä Miquelon ja Langlade-saaret, pinta-ala yh-
teensä on 202 nkm, ja 582 asukasta. Kun nämät saaret maantie-
teellisessä suhteessa kuuluvat New Foundlandiin, niin saakoot paik-
kansa tässä. Vientitavaroina niistä on valaanhetulat, traani ja turska.

Ainoa saarista, jolla on jotakin merkitystä, on S:t Pierre, missä
kuvernörillä on asuntonsa. Saari on tuliperäinen, täynnä vuoria ja
suurimmaksi osaksi hedelmätöntä maata; siellä tapaa ainoastaan
muutamia vaivaispetäjiä. Laaksoissa on muutamia suolapitoisia lam-
pia, jotka ovat yhteydessä mereen ja joissa on runsaasti kaloja.
Ainoa hyvä satama saarella on S:t Pierre, joka onkin väestön keski-
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pisteenä. Se on auki yhdeksän kuukautta vuodessa ja siihen sopii
ankkuriin 50 neljän metrin syvässä kulkevaa laivaa. Saari on rikas
rautamalmista. Ilmanala on terveellinen, lämpimimmät kuukaudet
ovat kesä-, heinä- ja elokuu ja kylmin on helmikuu.

Yhdysvallat.

Sillä osalla Pohjoisamerikaa, jonka pohjoispuolella on rajana
„Dominion of Canada" ja lounaisessa Mexico, ei ole, mitään maan-
tieteellistä nimitystä, koska se muodostaa luonnollisen kokonaisuu-
den rajatuksin olevain maitten kanssa. Sillä nimellä, joka sillä on,
„ Amerikan Yhdysvallat", United States of America, on ainoastaan
valtiollinen merkitys, mutta vaikka tämän nimen voisi hyvällä syyllä
sovittaa myöskin muihin Amerikan valtoihin, on kuitenkin niin to-
tuttu sillä merkitsemään suurta pohjoisamerikalaista unionia, että kun
mainitaan Yhdysvaltoja, tuskin kukaan koskaan ajattelee mitään
muuta valtaa. Se mahtava merkitys, joka unionilla on väkilukunsa
paljouden, rikkautensa ja toimeliaisuutensa sekä suuruutensa tähden,
vaikuttaakin sen, että Yhdysvaltain kansalainen pitää itseään ame-
rikalaisena sanan varsinaisessa merkityksessä ja melkein hämmästyy,
kun kansalainen jostakin muusta Uudenmaailman maasta myöskin
sanoo olevansa amerikalainen.

Yhdysvaltain alue on 25 ja 49 pohjoisen leveysasteen välillä
ja ulottuu poikki koko Pohjoisamerikan, Atlantista Tyyneenmereen.
Pohjoisessa on sen rajana Brittein Columbia, Albertan, Saskatche-
wanin ja Assiniboian alueet, Manitoban maakunta, Yläjärvi, Michi-
gan- ja Huron-järvet ja Canada, idässä New Brunswick ja Atlanti,
etelässä Floridan kanava, Mexicon lahti ja Mexicon tasavalta, län-
nessä Tyynimeri. Rajojen pituus on noin 14,000 km, raja suuria
järviä vastaan 1,400 ja meriä vastaan 8,250 km. Suurin pituus
pohjoisesta etelään on noin 1,260 km, idästä länteen noin 4,600
km, ja jos tähän alaan lisätään Alaska, niin on tuolla suurella poh-
joisamerikalaisella unionilla, jossa on 44 valtiota ja 6 territoriota
sekä liitonpiiri Columbia, kerrassaan jättiläisala. 1) San Francisco ei
suinkaan ole läntinen rajapiste, vaan on melkein keskivälillä etäi*
sintä Aleutein saarta ja Eastportia Mainessa, jotenka Yhdysvaltain
alue ulottuu 120 pituusasteen yli. „Kun aurinko antaa meidän län-
tisille saarille Beringin meressä hyvänyön suutelonsa, niin valaa se
jo Mainen kenttiä ja metsiä aamuvalollaan ja on tämän valtion itäi-
sissä osissa ollut jo tunnin aikaa horisontin yläpuolella. Samaan

*) Ilman Alaskaa on Yhdysvaltain pinta-ala 7,838,000 nkm.
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aikaan kuin Aleutein kalastaja lähestyvän yön varjojen kehoituksesta
kääntää kajakkinsa rantaa kohden, alkaa Mainen metsissä ahkeran
kirvesmiehen kirveen pauke". Tämä muutaman amerikalaisen sano-
malehden kirjoitus ei ole kehuvaa liioittelua, vaan on totta, ja on
sanottu pitkistä kesäpäivistä. Yksinkertainen lasku osoittaa nimit-
täin, että eroitus Mainen ja Aleutein saarten ulommaisten kohtien
välillä on noin kahdeksan tuntia ja tämä on lyhimmän yön pituus
5o°:lle p. 1.

Yhdysvallat, jotka käsittävät niin suuren osan Pohjoisameri-
kasta, näyttävätkin etusijassa pääasiallisimmat piirteet tämän maan-
osan muodostuksessa, joka on merkittävän yksinkertainen. Yhdys-
valtain alue on laaja tasanko, jonka läpi Missisippi kiemurtelee kuin
akseli keskellä Atlantin puolella olevien Appalachien vuorihuippuja
ja Kalliovuoria ylänkötasankoineen ja Tyynenmeren puolella olevien
Cordillerein vuorijaksoja.

Atlantin puolella olevat vuoret alkavat tosin pohjoisessa ulko-
puolella Yhdysvaltain aluetta, sillä Labradorin ja New Foundlandin
vuorijaksot molemmin puolin Belle Islesalmea, niinkuin edellä on
esitetty, ovat luettavat niihin vuorijaksoihin, jotka unionin alueella
saavat nimekseen Appalachit. S:t Lawrencen jokisuu katkaisee
vuorijaksot, ja varsinaiset Appalachit alkavat sen vuoksi siitä nie-
mestä jonka muodostavat Kap Gaspéja New Brunswick. Ne kulkevat
koillisesta lounaaseen ja niitten pääakseli on runsaasti 2,100 tai
2,500 km, kunnes ne 32 ja 33

0 välillä p. 1. mataloituvat melkein
vaakasuoriksi tai ainoastaan hiukan viestäviksi kerroksiksi, jotka
Montgomeryn seuduilta Alabaman valtiossa leviävät lahtialankomait-
ten nimellä. Appalachien leveys vaihtelee ja lännen puolella ei voi
mitään tarkkaa rajaa niille määrätä. Välimatka Richmondista Vir-
giniassa Pittsburgiin Pennsylvaniassa, joista edellinen kaupunki on
Appalachien kaakkoisella, jälkimäinen luoteisella juurella, on noin
375 km-

Appalachit ovat monena eri osana, jotka eroavat toisistaan
niinhyvin laajuuteen kuin muotoon ja korkeuteen nähden, mutta kui-
tenkin jakautuvat hyvin rajoitettuihin ryhmiin: pohjoiset, keskiset
ja eteläiset Appalachit.

S:t Lawrencen eteläpuolella kulkevien Canadan Appalachien
jatkona Uuden Englannin pohjoisvaltioissa ovat pitkät Green Moun-
tains, joitten korkein huippu Mount Mansfield on 1,337 m. Näitten
vuorten eteläisestä osasta lähtee Old Greylockin vuorensolmusta
(1,078 m) etelään päin kaksi . harjannetta, joista itäisemmässä eli
HoQsicvuoressa on Pohjoisamerikan pisin rautatietunneli (7,650 m).
Green Mountainsin eroittaa Connecticutin syvä jokilaakso White
Mountainsista, joka on toinen osasto pohjoisista Appalacheista ja
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jossa on korkeimmat
huiput tällä osalla""vuori-
jaksoa. Kun kaikki nä-
mät huiput ovat saa-
neet nimensä presiden-
teistä tai Yhdysvaltain
muitten suurten miesten
mukaan : Washington,
Lafayette, Jeffersson,
Madison, Adams, Mon-
roe, Franklin, niin ni-
mitetään näitä vuoria
usein „

Presidenttein
jaksoksi", Presidential
Range. Korkein huip-
pu, jolle on varattu
Washingtonin, „isän-
maan isän" nimi, on
1,918 m korkea ja ko-
hoaa melkein yksikseen
lähellä Mainen rajaa.
Muuan sen seinämistä
nousee pystyjyrkkänä
monien satojen metrien
korkeuteen; sen juurella
on monia rotkoja tai so-
lia, n. s. notches, joista
kulkee tie; sen huipulta
on kaunis näköala Con-
necticutin laaksoon ja
White Mountainsin koil-
liselle jatkolle Mainen
läntisessä osassa, jossa
on sen korkein huippu
Mount Kalahdin (1,589
m). Erityisen ryhmän
muodostavat itäisen
Mainen vuoret, joitten
korkein huippu Mount
Desert rannikkosaarilla
on ainoastaan 465 m
korkea.

Huomattavin osa
pohjoisista Appalac-
heista ovat Adirondack-
vuoret, jotka tylppäpäi-Ausablerotko Adirondackissa.
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sen pyramidin muotoisena kohoavat monikulmaisella alueella, jonka
muodistavat S:t Lawrencejoki, Champlainej ärvi ja Mohawk-laakso.
Näitten vuorten korkeimmat huiput ovat Mount Marcy 1,641 m ja
Whiteface Mountain 1,485 m. Adirondackvuoret ovat hyvin kuulut
luonnonkauneudestaan, varsinkin tässä suhteessa on hyvin ansaittu
maine „Adirondackportilla", Gate of the Adirondacks, joka on jon-
kunlainen kanava, minkä läpi Ausablejoki juoksee, laskeakseen sitten
Champlainejärveen. Hyvän metsän pelastamiseksi, joka niin suuressa
määrässä lisää seudun somuutta, on tehty ehdotus, että Adirondack-
alue otettaisiin kansallisomaisuudeksi, jä New Yorkin valtio onkin
jo hankkinut itselleen suurimman osan tästä vuoriseudusta.

Heti Adirondackvuorten eteläisellä rinteellä katkaisee Appa-
lachien jakson syvä laakso, jossa Hudsonjoki virtaa Mohawk nimi-
sine lisäjokineen. Tämä poikittainen murroskohta on niin leveä ja
syvä, että jos meri kohoaisi ainoastaan 60 m, niin se jo riittäisi
Champlainej arven kautta yhdistämään Atlantin veden S:t Lawrencen
kanssa, ja 100 m:n kohoaminen saattaisi sen yhteyteen Ontariojär-
ven kanssa ja siten täydellisesti eroittamaan Appalachien pohjoisen
ryhmän niitten lounaisista osista.

Suuret, pitkittäin kulkevat laaksot, jotka eroittavat koillisten
Appalachien éri jaksot toisistaan, varsinkin Champlain-Hudson4äakso
ja Connecticutlaakso, osoittavat, millä tavoin ne ovat syntyneet haL
keamain ja katkossiirrosten samoin kuin myöskin niitten trappikivi-
vuorenseinämäin ja sulkujen läpi, jotka ne ovat murtaneet ja jotka,
niinkuin n. s. Palisades, „Paalutukset", Hudsoninjokisuun lahdessa,
muodostavat pääpiirteen pohjoisappalachisissa maisemissa. Koillisilla
Appalacheilla on täytynyt siis aina tertsiärikauteen saakka olla; hy-
vin levoton kehitys, joka osaksi on vaikuttanut vuorten kukist|im&si<a
ja vajoamisia, joissa juoksevat vedet eivät ole voipeet haiföittaä
hävittävää ja muodostelevaa työtään yhtä esteettömällä ja voimak-
kaalla tavalla. Jäätikkökielekkéet, jotka jääkautena uiottuivat pob^jpi-
silta jättiläisjäätiköiltä näille seuduille, ovat Varsinkin alueen eteläi-
seen osaan jättäneet enemmän tai vähemmän mahtavia moreeniker-
rostumia, jotka pitkinä valleina, n. s. katnes, samoin kuin omituisesti
pyöristyneinä kumpuina, lénticular. hills, B mykiökumpuina" meniin
paikoin, esimerkiksi Long Islannissa ja Massachusettsissa ftiuodosvat
oikeita pienoisvuoria, jotka aivan kuin loisvuorina yhtyvät päävuo-
riin. Ominaista maisemalle oyat myöskin suuremmat tai pienemmät
kulkukivilohkareet, joilla monin paikoin maa näyttää kuin kivitetyltä.

Pohjoisten Appalachien alueessa rannat ovat suuressa määrin
vuonojen ja salmien rikkomia, jota seikkaa voi ainoastaan selittää
merenhyökyjen syövytystyöksi rantojen hitaasti vajotessa, jolloin
monet osat mantereen maasta, joutuivat veden alle. Vielä nytkin
merenhyöky vaikuttaa suuressa määrin näyittävMti,rannikkool^- niin-
kuin ovat osoittaneet havainnot, joita orr tehty Kap Cöd'illa, Kap
Ann'illa, Mount Desert'illä j. n. e., ja tämä vaikutus on sitä ym-
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Eteläpuolella S:t John Riveriä, jonka ylinen juoksukuuluu Yh-
dysvaltoihin, ja Saint Croixia, joka on niitten koillisena rajana New
Brunswickia vasten, ovat kaikki joet pohjoisten Appalachien alueessa
vielä jääkauden jälkivaikutusten alaisia eivätkä ole vielä saaneet
kulutetuksi niitä moreenivalleja ja kalliokynnyksiä, jotka ovat niitten
juoksun tiellä, sekä täytetyksi näitten vallien ja kalliokynnysten vä-
liset aukot vuorista irtautuneella tulvamuralla. Niissä sen vuoksi on
erittäin kirjava vaihtelu järvimäisiä laajennuksia jakapeita, canonin-
tapaisia rotkoja, samoin kuin lukuisia, hyvin säännöttömästi jakau-
tuneita putouksia. Koko alueelle hyvin ominainen piirre on myöskin
sen lukemattomat järvet ja lammet, n. s. kettle holes, jotka tuhat-
lukuisina täyttävät jokaisen lanttopaikan maassa ja haaraantuvat joka
taholle laaksoihin, vuorten väliin, vaan kuitenkin' yleensä menevät
lounaiseen suuntaan, noudattaen siinä maan yleistä kaltevuutta, niin
että ne joet, joihin ne laskevat vetensä, kulkien järvestä järveen,
pääsevät asteittain rantaan ennenkuin ne, useimmiten laajentuen mel-
koisen syviksi vuonoiksi, laskevat mereen.

Tärkeimmät näistä joista ovat Penobscot, joka Chisuncook-jär-
vestä lähtee Katahdinvuoren juurelta, Kennebec, Moosehead lake, ja
sen lisäjoki Androscoggin, edelleen Saco jaMerrimac, kumpainenkin
lähtien White Mountainsista, sekä lopuksi Connecticut, jonka vesialue
on 32,700 nkm, Housatonic ja Hudson.

Hudson, jonka vesialue on noin 34,800 nkm, saa alkunsa
Adirondackin sydämestä muutamasta pienestä järvestä, jolla on ni-
menä Tear of the Clouds, eli „ pilven kyynel", ja sen jälkeen lisä-
vesiä lukuisista tunturipuroista, jotka melkein kaikki tulevat monista
järvistä. Koskesta toiseen lisääntyy sen vesimäärä, kunnes se Glen-
putouksessa syöksee 25 m syvään kalliorotkoon, missä asuintalot ja
muut rakennukset nyt ovat vallanneet kalliot ja puitten paikat.
Puolivälissä matkaansa tästä jokisuulle saa se vasemmalta tulevan
Mohawkjoen ja muodostaa nyt varsinaisen Hudsoninjoen, jota usein
sanotaan »Amerikan Rheiniksi", jonka nimen se hyvin ansaitseekin
niinhyvin runollisten tarujen ja historiallisten muistojen takia, jotka
ovat siihen liittyneet, kuin maisemiensa vaihtelevaisuuden ja ihanuu-
den takia, jossa suhteessa Hudsoninjoella tuskin on vertaista, vaan
se voittaa Rheinin liikenteeseen ja matkustajana paljouteen nähden,
jotka kulkevat sitä ylös ja alas.. Keskisellä juoksullaan sen leveys
vaihtelee varsin vähän, jota vastoin alisella juoksullaan se väliin
laajentuu oikeiksi jarviksi, väliin taas supistuu kapeiksi salmiksi,
mikä suuressa määrin lisää sen alkuperäistä kauneutta. Laskiessaan
Long Lslandsalmeen muodostaa se New York bay Jn, joka on maail-
man parhaimpia satamia ja leveydestään ja syvyydestään saa kiittää
sitä seikkaa, että joki laskee lietteensä ylempänä virrassa.

Helppo pääsy merestä tähän majesteetilliseen jokeen ja se,
että se muodostaa oivallisen luonnontien aina Albanyyn saakka sekä
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sen jälkeen sen yhdistyminen Mohawkjoen kanssa Appalachien koil-
lisen ja eteläisen ryhmän aukossa, johti jo edellisellä vuosisadalla

Kauterskillputous Catskilleissa.

europalaisen asutuksen suurille järville, ja Eriekanavan rakentami-
sella on ihmistaito tällä aukolla yhdistänyt Hudsoninjoen suurten
läntisten vesiteitten kanssa Chicagosta Buffaloon, samoin kuin myös-
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kin kanavan perustamista seurasi useitten Pohjoisamerikan huomat-
tavimpain rautatielinjojen rakentaminen.

Hudsonin alisen juoksun länsipuolella ovat, eteläisistä Appa-
lacheista eroitettuina, vaan kuitenkin niihin kuuluvana ryhmänä,
Catskillvuoret, jotka muun jakson vastakohtana kulkevat luoteisesta
kaakkoon. Catskillit 13—1400 m korkeine huippuineen kohoavat
kuin linna ympärillä olevien kumpujen ja tasankojen keskeltä. Niit-
ten kolme yhtäsuuntaista jaksoa eroittaa toisistaan yhtämonta jokea,
vaan paitse niitä portteja, jotka nämät laaksot aukaisevat vuorijak-
son sisään, on myöskin muutamia syviä leikkauksia, joissa kosket
syöksyvät korkeilta kupolinmuotoisilta ja metsän peittämiltä huipuilta.
Nämät ahtaat rotkot saivat ensimäisiltä hollantilaisilta retkeiliöiltä
nimekseen kloofs, josta nykyiset siirtokuntalaiset ovat muodostaneet
nimen cloves.

Keskisten Appalachien välitse kulkee Newburghista Hudsonin
varrelta leveä ja pitkä laakso, joka New Jerseyssä ja Pennsylva-
niassa on saanut nimekseen Kittatiny ja jolla sen jälkeen Appa-
lachien eteläisessä osassa aina Montgomeryyn asti Alabamassa on
yksinkertaisesti nimenä Great Valley, „ suuri laakso" eli itäisen Ten-
nesseen laakso. Tämä laakso, jonka voidaan sanoa muodostavan
Appalachien akselin, jakaa niitten järjestelmän kahteen pääosastoon.
Kidemäisiä kivilajeja olevilla jaksoilla kaakkoispuolella suurta laaksoa
on tavallisesti nimenä Alleghanies, kalkkikivestä, liuskakivestä ja
hiekkakivestä kokoutuneet jaksot ja vuoriselänteet koillispuolella
samaa laaksoa sanotaan sitä vastoin nimellä Cumberlandvuoret eli
Cumberlandtasanko, sen vuoksi, että sen korkeustaive länteenpäin
käy aina lakeammaksi. Cumberlandtasangon kaakkoisia rinteitä Penn-
sylvaniassa sanotaan myöskin nimellä Alleghany Mountains.

Varsinaiset Alleghanit ovat muuten järjestelmän tärkein osa
ja levittävät punaista ja harmaata granitia, kiillettä ja sarvivälkelius-
ketta olevat alkuvuorensa suuremmalle kuin 250,000 nkm:n alalle.
Ne kulkevat rinnakkaisina harjoina, joista itäisimmät kohoavat „Pied-
montseudusta" eli Juurikumpujen" seudusta hyvin mahtavana sei-
nänä, joka on saanut nimekseen Blue Ridge ja on varsin korkea jo
New Jerseyssä ja Pennsylvaniassa, jossa sillä on nimenä South
Mountains eli First Belt. Jatkossaan Virginiassa ja Pohjoiscaro-
linassa on tällä harjanteella huippuja, jotka ovat, niinkuin esi-
merkiksi Balsam Mountains ja Grandfather, lähes 1,700 mja Geor-
giassa enemmän kuin 1,500 m korkeita huippuja, niinkuin Sitting
Bull ja Mona. Vielä mahtavampia ovat eteläisissä Alleghaneissa
ne jaksot, Lron Mountains, Bald Mountains, Smoky Mountains,
Unaka ja Cohutta Mountains, jotka muodostavat „Suuren laakson"
kaakkoisen reunan ja joissa on 2,000 m ja sitäkin korkeampia huip-
puja, niinkuin esimerkiksi Mount Buckley (2,012 m), Clingmans Dome
(2,030 m), Mount Guyot (2,023 m) ja monia muita. Nämä jaksot
yhdistää Blue Ridgeen Pohjoiscarolinassa Alleghanivuorten keskus-
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jono, joka enimmäkseen kulkee pohjoiskoillista ja pohjoista suuntaa
ja muodostaa yhtenäisiä sangen korkeita joukkoja, niinkuin Black
Mountains, jotka 36 km:n matkalla eivät ole missään 1,500 m ma-
talampia, ja Balsam Mountains, joissa ainoastaan Road Gap Wuy-
nesvillen ja Websterin välillä on tätä määrää matalampi, vaan joissa
muuten on huippuja, jotka, niinkuin Mitchel Peak eli Black Dome,
Balsam Cone ja Black Brothers, kohoavat 2,000 m korkeammiksi,
jonka vuoksi nämät vuoret näyttävätkin varsin mahtavilta.

Luonnonsilta Cumberlandvuorissa.

Monenmoisesti haaraantuneissa laaksojärjestelmissä, jotka eroit-
tavat mainitut poikittain kulkevat jaksot ja niitten haaranteet, juok-
sevat Tennesseen lisäjoet ja on niissä kaikissa poikkeuksetta merk-
kejä pitkällisistä ja suurenmoisista syövytysvaikutuksista, jotka vielä
nytkin ovat niin suuret, että saavat aikaan huomattavan lohkomis-
ja huuhtomistyön. Enitc esiintyvät jatkuvat syövytysvaikutukset,
joita aikaansaattaa ilmakehän vesi, niissä leikkauksissa, jotka usein-
kin voi tehdä yksi ainoa sadekuuro ja jotka ovat saaneet nimekseen
wash-outs. Hyvin laaja ja syvälle käypä rapautumisprosessi, jota
suosii vaihtelevainen ilmanala sekä kasvullisuuden erittämä hiili-
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happo ja multahappo, antaa juoksevalle vedelle suurta apua sen
syövyttämis- ja kuljetustyössä, jonka vuoksi kaikki laaksot ovatkin
erinomaisen hyvin muodostuneet ja. ylimalkaan vailla jyrkkiä seiniä,
samoin kuin laaksojen pohjissa juoksevilla puroilla ja virroilla tosin
on nopea, mutta verrattain tasainen kulku, niin että kosket ja pyör-
teet ovat vähäpätöiset. Ainoastaan Blue Ridgessä tavataan usein
oikeita putouksia.

Alleghaneissa ei ole suurta eroitusta vuoriharjan ja huipun
välillä, ja huiput pistävät ainoastaan varsin vähän vuorenselän ylä-
puolelle, samoin kuin ne ovat jotenkin tasakorkeita keskenään. Ai-
noastaan missä pääjaksot katkeavat, on Alleghanivuorissa uljaita
vuorikeiloja, mutta jakson sivulta katsoessa näyttävät ne ainoastaan
pieniltä, päälle asetetuilta kummuilta, joille varsin hyvällä syyllä sopii
niille annettu nimitys knob, „nappi". Rapautunut maaperä, joka
suurimmaksi osaksi on runsaasti rautapitoista savea, peittää rin-
teitten kalliot sekä huiput melkein kaikkialla vahvoina kerroksina.
Tuulen puolella Blue Ridgeä ei useinkaan ole rapautuvan maan pei-
tettä, jonka vuoksi nämä rinteet niissä paikoin näyttävätkin aivan
alastomilta.

Alleghanivuorten korkeimpiakaan huippuja ei lumi peitä kuin
muutamina talvipäivinä ja katoaa se melkein yhtä nopeasti kuin on
tullutkin.

Lounaiset Appalachit eli Cumberlandvuoret muodostavat sa-
malla tavoin joukon yhtäsuuntaisia harjuja, jotka idässä ovat hyvin
kapeita ja jyrkkiä, vaan luoteessa käyvät lakeammiksi ja leveäm-
miksi.

.
Ne ovat paljon matalammat kuin Alleghanit, ja ne kivilajit,

joista ne ovat kokountuneet, ovat kokonaan pohjaluomaista liusketta,
kalkkia ja hiekkakiveä. Koillisessa suuri halkeama eroittaa ne en-
nen mainituista Pennsylvanian Alleghany Mountainsista, ja saman-
lainen halkeama eroittaa ne kaakossa Cohutta ja Unaka Mountainsista
Georgiassa ja Tennesseessa, jonka ohessa itse vuorissa on paljon
lyhempiä ja pitempiä halkeamia ja jyrkkiä vuoriseiniä. Siinä pai-
kassa, missä Shenandoah, joka juoksee niitten pohjoisen osan läpi,
yhdistyy Potomacjokeen, on laakson pohja ainoastaan 75 m meren-
pinnan yläpuolella, lounaisessa Virginiassa se on Mount Airyn luona
800 m ylempänä ja Montgomeryn pohjoispuolella aukeaa lahtialanko-
maata kohden.

Niissä jonoissa, jotka kulkevat „Suuren laakson" pituussuun-
nassa, ovat korkeimmat huiput Brushy Mountains 1,250 m ja Lick
Mountains i,ii6 m ja muissa pääjaksoissa „Suuren laakson" luo-
teispuolella huomataan huippuja niinkuin Beartown Mountains 1,436
m ja High Knob 1,277 ra-

Kaikki nämät vuorijaksot muodostavat pitkittäin kulkevia muu-
reja, selänteitä, joissa ainoastaan poikkeustapauksissa esiintyy var-
sinaisia vuorihuippuja, vaan joissa tuulten ja veden vaikutusten jälkiä
näkyy selvästi niissä aukoissa, windgaps ja wotergaps, jotkakulkevat
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eri selänteitten poikki ja joista viimeiksi mainitut ovat kulkuaukkoina
Cumberlandvuorista lähteville virroille, sekä muuten useinkin luon-
nonsilloilla yhdistävät laaksojen eri osat toisiinsa. Varsinkin on se
taso, joksi Cumberlandvuoret länteen päin leviävät läntisessä Vir-
giniassa ja itäisessä Kentuckyssä, oikea lapyrintti jokia javesistöjä,
jotka osaksi murtavat rotkoja, mitkä muistuttavat Canoneja, ja jaka-
vat maan paloihin ja osastoihin. Missä joet laskevat toiselta kor-
keuskerrokselta toiselle, muodostavat ne usein myöskin korkeita pu-
touksia, mutta enimmäkseen ne ovat jotenkin yhtämukaisesti uurta-
neet uomansa pohjaluomaisiin maa- ja kivikerroksiin.

Saniaiskasvullisuus Alleghanivuorilla.

Erittäin suurenmoinen syövytysilmiö lounaisissa Appalacheissa
ovat lännen canonein veroiset suuret luolat, joita on niissä suuri
luku, niinkuin Luray- ja Wyerluolat Shenandoahlaaksossa y. m.

Niinhyvin Alleghanein kuin Cumberlandvuorien kukkulat ja
laaksot peittää rikas metsäkasvullisuus, lukuunottamatta muutamia
paikkoja viimeiksi mainittujen tasomaalla, joissa alaston kalkkikivi
tulee näkyviin; ja mistä metsä on kadonnut maanviljelyksen tieltä,
on maissikenttiä ja hedelmäistutuksia vuorten rinteillä usein aina
1,400 metrin korkeuteen. Metsät ovat tammia, joita Appalachien
kasvistossa on kerrassaan 18 lajia, mainittavimmat niistä Quercus
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alba, Q. rubra ja Q. bicolor, vaahteraa (Acer saccharinum, A. dasy-
carpum, A. rubrum), hickorypuuta (Caya alba, C. sulcata, C. tomen-
tosa, C. olivceformis) ja saarnia (Fraxinus americana, F. quadran-
gulata, F. pubescens). Sitäpaitse on akasioita (Robinia pseudacacia,
R. viscosa), kastanjoita (Castania americana), jalavia (Ulmus ameri-
cana, U. racemosa), hevoskastanjoita (A/sculus glabra), pähkinäpuita
(Juglans nigra, J. cinerea), lehmuksia (Tilia americana), leppiä (Po-
pulus tremuloides, P. grandidentata), pyökkejä (Fagus ferruginea),
annpyökki (Carpinus americana), koivu (Betula populifolia), ja pla-
taneja (Platanus occidentalis). Mainittujen lajien kirjavaa sekavuutta
lisäävät suuresti vielä magnoliot (Magnolia acuminata), tulpaanipuu
(Liriodendron tulipifera). Pohjoisämerikan lehtimetsä kesäisessä ku-
koistuksessaan on kauniimpia, mitä voi ajatella, ja on ainoastaan
valitettava, että melkein kaikkialla näkee jälkiä ihmisen tunnotto-
muudesta. Niillä huipuilla, jotka ovat 1500 m korkeammat, kasvaa
palsamipetäjä (Abies Fraseri), ja missä tätä puuta on laajemmilla
aloilla, muistuttaa se suuresti Europan havumetsiä. Muita havu-
puita, joita samaten esiintyy sopivilla paikoilla, ovat Pinus strom-
bus, P. mitis ja P. rigida, sekä myöskin Abies nigra, A. balsamea
ja Thuja occidentalis. Muuten korkeammilla huipuilla, varsinkin niit-
ten eteläpuolella, on laajempia tai pienempiä aukkoja, missä kasvaa
ainoastaan varpuja ja ruohoja, jonka vuoksi useinkin tällaisilla hui-
puilla on sukunimenä Bald, niinkuin JBald Mountains ja Tennessee
Bald y. m.

Purojen ja jokien varsilla kaunistaa laaksoja usein alkuperäiset
ja komeat lehtikasvit ja loistavat kukat tiheänä viidakkona, joissa
on alppiruusuja (Rhododendron maximum, R. catawbiense), ja kal-
mioita (Kalmia latifolia, K. augustifolia ja K. glauca), azaleoita
(Azalea calendulacea, A. nudijlora, A. viscosa) samoinkuin myöskin
kannukkia (Cornus florida, ja Oxydendron arboreum), ja näihin kas-
veihin liittyy lukuisia köynnöskasvia, jotka kuuluvat sukuihin Vitis,
Ampelopsis, Lonicera, Smilax j. n. e., sekä marjapensaita (Vaccinium
macrocarpum), Gaylussacia resinosa ja G. frondosa sekä lopuksi
varsin lukuisa määrä kämmekkäisiä (Cypripedium) ja saniaisia. Päi-
vänpaisteisilla kummuilla ja vuorien juuremilla samoinkuin hylkyvai-
nioilla kasvaa Pinus tceda. Ruohokasvit metsäaukoissa ovat muuten
suuresti muuttuneet sen kautta, että joukko europalaisia lajeja on
tunkeutunut ja, samoinkuin europalaiset viljalajitkin ja suurin osa
Vanhanmaailman viljelyskasveista, ovat löytäneet parhaan kotipaik-
kansa Pohjoisamerikassa. Cumberlandvuorissa ovat viljelyskasveista
nisu, tupakka ja viini levinneet laajemmalle kuin varsinaisissa Alle-
ghaneissa.

Maisemat laaksoissa samoinkuin vuorillakin ovat usein suuren-
moisen kauniita, vaan yleensä lepää niitten yli juhlallinen hiljaisuus
ja puuttuu niiltä täydellisesti se, mitä sanotaan romantikaksi. Alle-
ghanein notkoissa on vielä jälellä jylhyyden leima, varsinkin missä
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kaatuneet jättiläispuut ja kivilohkareet peittävät maan ja viidakon
rehevä kasvullisuus estää ihmistä tunkeutumasta aarniometsän tiheik-
köön, joissa vielä karhuilla, susilla ja muilla petoeläimillä on varmat
lymypaikkansa. Turhaan hakee todellista ylänkömaan luontoa ja
yleensä ovat maisemakuvat niin hyvin ulkonäköönsä kuin kasvulli-
suuteensa nähden siinä määrässä toistensa kaltaisia, että vuorilla
kokonaisuudessaan on jonkunmoinen yksitoikkoisuus, varsinkin kun
niitä verrataan europalaisiin vuoriin.

Sitävastoin syksyisin, varsinkin Appalachien alueessa, on kas-
vullisuudella tavaton viehätys ja väriloisto. Siitä sanoo Ratzel:
„ Syksy tulee hitaammin ja kesä ainoastaan, vitkalleen väistyy sen
edestä; taivas asuu kirkkaana - pilvettömänä, ja lauhkea, tasainen
lämmin leviää yli maan; lehtipuvun värittyminen käy hitaasti ja
antaa aihetta monipuolisempaan väriilmiöön, kun se alkaa aikasem-
min, jatkuu ainoastaan asteittain eikä pääty niin äkkiä kuin meillä
lehtien kuolemalla tai putoamisella. Meillä on enimmäkseen ainoas-
taan keltaiset ja ruskeat syys värit, ja keltaiset värit ovat joko hyvin
vaaleat tai ruskahtavat. Vaan täällä esiintyy kaikki vivahdukset sit-
ronakeltaisesta tumitiimpaan kullan- ja punakeltaiseen sekä sitäpaitse
monenlaiset punaiset, sinipunervat, purppurapunaiset ja purppura-
ruskeat värit. Kuluu syksyn alusta lokakuun loppuun asti ennen-
kuin kasvullisuus on vähitellen kehittänyt kaikki värinsä. Syksy-
väritys meillä on itse asiassa liian likeisesti sidottu lehdenputoami-
seen, ja maan ruskeissa vivahduksissa on jo niin paljon kuolemaa
ja „ maaksi tulemista", ettei ihme, jos meidän runoillamme, jotka
ovat tämän luonnossa vaihtuvan tunnelman hienoimpia huomaajia,
niin harvoin puhuvat syksyn kullasta, jota vastoin kuihtuminen, va-
riseminen, maaksi muuttuminen on heidän syyslauluaan, sillä se
tulee selvemmin esiin. Täällä sitävastoin runoiliat mieluummin lau-
lavat hymystä, jolla maa syksyllä vaipuu uneen tai luonnon loimua-
vasta iltaruskosta, joka metsissä ja kedoilla loistaa ennen talven
yötä".

Alleghanivuorten piiriin laajimmassa merkityksessä on tietysti
luettava myöskin „Piedmondseutu u tai kumpujen seutu vuorten juu-
rilla, joka on itäpuolella Blue Ridgeä ja etelä- ja pohjois-Carolinassa
noin 150 km leveä, vaan Virginiassa vähitellen kapenee. Vallitsevat
vuorilajit ovat täällä samat kuin länsipuolella vuorijaksoa, mutta
niitten lohkeutuminen on edistyneempi, maanmuodot ovat tasaisem-
mat ja yksitoikkoisemmat; missä sen alkuperäinen kasvullisuus ei
ole tarvinnut väistyä istutusten ja maanviljelyksen tieltä, ovat petä-
jät, varsinkin Pinus tceda ja P. mitis etevin puulaji.

Atlantin rannikkoalankomaa, joka idässä yhtyy Alleghanien
kumpuseutuun, on New Jerseyssä ainoastaan 50 km leveä, vaan
laajentuu vähitellen etelään päin, niin että se on runsaasti 300 km.
Se viestää hiljalleen merta kohti ja sen keskiosassa on vuoroin noin
100 m korkeita hiekka- ja mergelikankaita, n. s. kames, ja vuoroin
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laaksoja ja rämeseutuja, jotka ovat ainoastaan muutamia jalkoja
merenpintaa korkeammalla. Mereen päättyy matala rannikko mel-
kein kaikkialla hiekkasärkillä, jotka ainoastaan poikkeustapauksissa
ovat 10—20 m korkeampia. Niistä rämeistä, joita leviää ranta-
kaistaleella ovat suurimmat Dismal Swamp (noin 1,300 nkm) ja
Hyde ja Albemarle Swamp (7,500 nkm) pohjois- ja eteläpuolella
Albemarlesalmea sekä Green Swamp Wilmingtonin luona (650 nkm)
ja Okeefinokee Swamp ■
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vetänyt puoleensa huomiota, ja muinaistutkia Rafn on sinne tah-
tonut sijoittaa Kjalarnaesin, jonneka norjalainen merenkulkia Tor-
wald nousi maihin, samoinkuin hän on myöskin näkevinään is-
lantilaisten vanhan kotimaan pienessä saaressa, Marthas Vineyard,
joka samoinkuin vähän suurempi Nantucket-saari on eteläpuolella
Kap Codia. Nantucketin eteläranta on samassa linjassa kuin
suuri Long Island-saari, jonka New York bay eroittaa manner-
maasta. Vähän etelämpänä muodostavat New York bay ja Delaware
bay sen niemimaan, jossa on New Yersey ja jossa pohjoisessa on

Sypressiräme.
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niemike Sandy Hook, joka, muodoltaan jonkun verran muistut-
taen Kap Codya ulottuu 10 km valtamereen ja on varustettu
valotornilla, semaforilla, pelastuasemalla ja puolustuslaitoksella ja on
jo kaukaa niille laivoille, jotka suuntavat tiensä New Yorkiin, merk-
kinä tämän sataman väylän suulle.

Delawarelahteen, joka on 20 m syvä, vaan usein talvisaikana
pahasti jäitten sulkema, laskee Delawarejoki, joka saa alkunsa Cum-
berlandvuorista ja on sen lähdejokina Cooquago ja Popacton sekä
saa lisäjokena Lehigh Jin; Trentonin luona päästessään kumpujen
seudusta, muodostaa joki komeita vesiputouksia.

Sillä niemimaalla, jonka vuorostaan muodostavat Delaware bay
ia Chesapeake bay on pitkulainen ja terävä muoto, ja on 280 km
pitkä ja keskeltä enemmän kuin 100 km leveä, jota vastoin sen
kannas, joka yhdistää sen mantereesen, on hyvin kapea, Delavaren
suusta Susquehannahin suuhun ainostaan 17 km, jonka vuoksi ilman
vaikeutta onkin voitu 3 m syvällä kanavalla yhdistää molemmat
joet Philadelphian ja Baltimoren välillä.

Chesapeake bay on eteläisen 9 m syvän salmensa kautta port-
tina merestä Appalachien koko keskusseutuun ja pääsee sen haa-
roja syvässäkin kulkevat laivat tulemaan Norfolkiin, Hamptoniin
Waschingtoniin, Annapolisiin, Baltimoreen. Tämän suuren lahden
helmaan laskee suuri joukko jokia, joista tärkein on kaikista Atlan-
tiin laskevista joista vesirikkain Susquehannah, jonka alue on 72,000
nkm, ja joka Cumberlandvuorissa syntyy kahdesta itäisestä ja länti-
sestä haarasta sekä lisäjoesta Juniata. Port Depositin yläpuolella
muodostaa joki useita putouksia. Chesapeaken eteläiseen osaan las-
kevat vielä Potomac, joka syntyy pohjoisesta ja eteläisestä haarasta
sekä saa lisäjoen Shenandoah, ja yläpuolella Washingtonin muo-
dostaa sarjan koskia, Rappahannoc Blue Ridgestä, jossa on putous
Fredriksburgin luona, sekä lopuksi lahden eteläisimpään osaan las-
kee James River, jonka lähdejokina ovat James ja Craigs,, putouk-
sineen ja koskineen Richmondin luona, ja lähellä jokisuuta saa
lisäjoen Appomatox Blue Ridgestä.

Kap Henryn eteläpuolella muodostavat Pohjoiscarolinan ran-
nikot melkein yhtenäisen rantakaistaleen, joka on yhtäpaljon huo-
mattava tavattomasta pituudestaan kuin keihäänkären tavoin mereen
pistävistä niemekkeistä: Kap Hatteras, Kap Lookout, Kap Fear.
Näyttää siltä kuin tämä rantakaistale, jonka eroittaa mannermaasta
Albemarle Sound ja Pamlico Sound, olisi syntynyt eteläänpäin kul-
kevan kylmän merivirran vaikutuksesta kerrostumalla tähän osaan
rantaa laskevien jokien edustalle, joista Roanoke muodostuu lähde-
joista Dan ja Staunton putouksineen Weldonin luona ja laskee
Albemarlesalmeen, toinen Neuse laskee Pamlico-salmeen. Molemmat
salmet ovat ainoastaan matalien ja muuttelehtavien suitten kautta
yhteydessä valtamereen, täynnä niemiä, saaria ja lietematalikkoja
sekä huuhtovat laajoja vesiperäisiä tai kaislaisia rantoja, joissa on
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joukko lahtia ja poukamia, joitten varrella ei ole ainoatakaan kau-
punkia ja jotka kauppa on melkein kokonaan hyljännyt. Näitä
rannikoita, joilla vuoroin on hiekkasärkkiä, vuoroin soita, peittää
laajat havupuumetsät, vaan havupuitten, n. s. Pine Barrens, ohessa
esiintyy myöskin jo sypressejä, majesteetillisiä puita, jotka ovat
ominaisia rämeseuduille Carolinasta Texasiin. Nämä puut, (Taxo-
dium distichum) ovat pitkiä, suorarunkoisia, tyveltään turvonneet
sipulintapaisesti, ja kovilla ja lujilla lisäjuurillaan aivankuin ank-
kuroituneet liejuiseen maahan. Puun juurella vesirapakoista, jotka
huuhtovat turpeaa tyveä, kohoaa metriä korkeita onttoja keilan-
muotoisia muodostuksia, joita intianit käyttävät mehiläispesinä.

Carolinan etelärannikkoa pitkin kulkee ranta kaarenmuodossa
vähäpätöisine lahtineen, jotka lukuisine saarineen muodostavat
kanavalapyrintin, niinkuin esimerkiksi Charlestonin eteläpuolella
Port Roy al-saavistossa, joka on tullut kuuluksi ensimäisenä siirto-
asutuksena Pohjoisamerikassa ja erinomaisesta pumpulistaan, joka
on »pitkää silkkihiusta". Etelämpänä muuttaa rantalinja suuntansa
ja menee suoraan etelää kohti, kunnes se yhtyy Floridanniemi-
maahan.

Kun ei oteta lukuun hiekkasärkkiä, joita on pitkin meren-
rannikkoa, on koko rannikkoalankomaa syntynyt sen lietteen ker-
rostumisesta, jota joet ovat tuoneet Alleghaneista, jota kerrostu-
mista yhä jatkuu ja jonka pitäisi lisätä alankomaan korkeutta ja
laajuutta, jollei tälle olisi vastavaikutuksena maan vajoaminen, mikä
ainakin Kap Lookoutin pohjoispuolella näyttää tapahtuvan niin suu-
ressa määrässä, että meri anastaa maata. Long Beachissa New
Jerseyssä on, Deckertin mukaan, laskettu maan peräytyminen keski-
määrin 5 m:ksi ja Kap Mayn luona 3 m:ksi vuodessa, jota seikkaa,
lietekerrostumisen ollessa niin suuri, tuskin voi selittää muulla ta-
valla kuin että meren kuohulaineitten vaikutuksia lisää vajoaminen.
Niin ikään ovat sellaiset lahdet kuin Delaware ja Chesapeake bay
meren alaisine suistomuodostuksineen pidettävä ainoastaan vajon-
neina rantoina, joilla meri on kohonnut jokilaakson aliseen osaan
ja niin sanoaksemme »hukuttanut" sen.

Lahtialankomaa eli alankomaa Mexiconlahden varrella Floridan
länsi puolella on niin läheisesti yhteydessä Atlantin puoleisen ran-
nikkoalankomaan kanssa ja syntyynsä nähden niin läheisesti sukua
sille, että sen luonteen kuvaamiseksi tarvitsee ainoastaan sangen
vähän lisätä. Noin 400 km leveänä Alleghanein eteläpuolella ulot-
tuu se Mississippin vartta noin 1,000 km sisämaahan lounasta kohti,
missä se rajoittuu Cordillerein puoleisen, lounaisen Pohjois-
amerikan viimeisiin penkereihin Devils Riverin luona Texasissa,
vaan kapenee vähitellen noin 100 km levyiseksi. Cairon luona on
se tasan 100 m meren pinnan yläpuolella, Memphisin luona on sen
korkeus 70 m, Tuscaloosan luona Alabamassa 55, Selenan luona
33, Mobilen luona 2, ja New Orleansin luona om. Omituisen
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poikkeuksen tästä säännöllisestä kaltevuudesta lounasta kohti tekee
Alabamassa ja Mississippissä levinnyt n. s. »musta vyöhyke" Black
Belt, joka muodostaa puolikuun muotoisen laakson Appalachien
eteläisen haaran ympärille, jonka jälkeen maa etelään päin taas
kohoaa. Tässä »mustassa vyöhykkeessä" on liitukivimuodostusten
erittymistuloksilla, n. s. Rotten Limestone, pääosa maanpinnan ko-
koumuksessa. Muuten on alankomaa melkein yksinomaa vierin-
kivi- ja kiisumassoja Appalachien läheisyydessä ja tasankomaan
keskiosassa, ja kauempana hiekkaa ja savea. Suuret alat ovat n. s.

Devils RiverTexasissa lahtialankomaan läntisellä reunalla.

orangehiekkaa, ja suurten jokien varsilla on tulvien vuosittain tuo-
mia lietetuotteita. Missä tulvat vallitsevat alituisesti, syntyy myös-
kin alankomaassa lahden ympärille laajoja rämeitä (Swamps), jotka
lähellä rantaa aikavesi on muuttanut suolavesi-rämeiksi. Kun
alankomaa lahden ympärillä, samaten kuin Atlantin puoleinen
rannikkokin, vaipuu alituisesti, ovat ne maakaistaleet ja hiekkasär-
kät, jotka rajoittavat näitä laguneja, hyvin matalat ja on ' niillä
maantieteellisessä suhteessa luultavasti hyvin lyhykäinen ikä.

Melkein kaikilla niillä joilla, jotka Sandy Hookin ja Kap
Lookoutin välillä laskevat Atlantiin, on lähdealueensa Cumberland
vuorissa, ja seuraavat alussa niitä pitkittäin kulkevia laaksoja, jotka
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muodostavat osia Appalachien »Suuresta laaksosta". Kauniissa ja
osaksi suuremmoisissa poikittain kulkevissa laaksoissa murtavat ne
sitten Alleghanein jakson ja jättäessään kumpuseudun, joka monin
paikoin kohoaa selvänä vallina rannikkoalankomaasta, muodostavat
useita koskia ja putouksia ennenkuin laskeutuvat alankomaahan,
jossa ne ennen valtamereen laskeutumistaan laajentuvat merenlahdiksi.

Vaan myöskin ne joet, jotka Kap Lookoutin eteläpuolella las-
kevat valtamereen samoin kuin ne joet, jotka Alleghanein eteläi-
simmästä osasta laskevat Mexiconlahden alankomaahan, muodostavat
vuoristosta laskiessaan koskia ja putouksia. Suuren vesivoimansa
takia antavat nämät joet aihetta teollisuuskaupunkien kukoistukseen
ja määräävät suunnan tärkeälle kulkuyhteydelle pohjoisen ja etelän
välillä. Se omituinen linja vesiputouksia, jonka kaikki joet muo-
dostavat, vastaa nimittäin jotensakin tarkoin suurta murto- ja katko-
siirroslinjaa, jonka itä ja kaakkoispuolella kaikki maa näyttää olevan
tasaisesti vaipuvassa tilassa.

Kap Lookoutin eteläpuolella laskee Atlantinmereen Cape Fear
River, jonka alkujokina ovat Haw ja Deep River, ja jossa on suu-
ria putouksia Fauettewillen luona; sen alue on 22,000 nkm. Kaksi
kertaa niin suuri alue — 44,000 nkm — on vähän etelämpänä
laskevalla Great Peedee-joella, jonka latvajokina ovat eteläinen ja
pohjoinen Yadkins, ja jossa on koskia n. s. »Narrows" Montgomery
Countissa; Santeen lähdejokina ovat Congaree ja Catawba, ja sen
kosket ovat Columbian ja Brown Ferryn luona, Savannahin latva-
joet ovat Tugaloos ja Keowees ja sen suuret putoukset ovat Augustan
luona, samoin kuin Altamaha, jonka latvajoet ovat Ocmulgee ja
Oconee, muodostaa koskensa Maconin ja Milledgevillen luona.

Lähtijöistä on Mobilella lähteinä Etowah eteläisistä Allegha-
neista, juoksee sitten nimellä Coosa »Suuren laakson" läpi lounaista
kohti, muodostaa sitten Wetumpkaan asti, jossa se kulkee putous-
linjansa yli, 360 km pitkän sarjan koskia, ja on sitten lopuksi
mahtavana Alabamana lahtialueen parhaita laivateitä. Oikealta puo-
len ottaa se lisäjoen Tombigbyn eli Black Riverin, joka myöskin
Tuscaloosan luona olevista koskista lähtien on pienemmillä aluk-
silla kuljettava, ja laskee lopuksi Mobilen nimellä samannimiseen,
vaan ei erittäin syvään lahteen, koottuaan vetensä 112,000 nkm
laajuisesta alueesta. Myöskin Appalachicola muodostaa Flint Riverin
kanssa 49,000 nkm suuruisella alueellaan mahtavan laskun eteläi-
sistä Alleghaneista, ja sopii laivakululle aina koskiputouksilleen asti
Columbuksen luo. Näissä joissa veden korkeus vaihtelee suuresti,
aina 20 m, joka seikka vaikuttaa syvässä uivien laivain kulkuun
jokisuilla, joissa on suuria hiekkamatalikkoja. Lahtialueen läpi
juoksevat vielä joet Suwanee Okeefinokeejärvestä ja Caloosahatchee,
joista edellinen laskee pohjoisen Floridan länsirannalle.

Omituisen liitteen molempiin rannikkoalankomaihin muodostaa
Floridan niemimaa, joka ulottuu viiden leveysasteen yli ja pituu-
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deltaan ei jää paljoa Italiasta jälkeen. Floridakin on yleensä la-
keaa alankomaata, jonka Backbone Ridge Gainsvillen luona kohoaa
ainoastaan 75 m ja Kissimeen luona ainoastaan 40 m merenpinnan
yläpuolelle. Niemimaa näyttää syntyneen pohjoisempana olevien
seutujen tertsiärikerroksista, jotka ovat laskeutuneet yleensä mata-
laan rannikkomereen, minkä ohessa Atlanti on rakentanut jayhäkin
rakentelee sitä lentohiekkakerrostumillaan, jotka Floridan itärannalla,
siellä vallitsevain pasadituulten vaikutuksesta, ovat ajautuneet niin
korkeiksi särkiksi, ettei missään muualla Pohjoisamerikan Atlantin
puolisella rannalla tavata sellaisia. On hyvin uskottavaa, että niemi-
maa ennen ulottui pitemmälle länteen päin ja oli yhteydessä lahti-
alankomaan kanssa paljoa leveämmällä asemalla kuin nyt. Nyt
sitävastoin on läntinen sivu laajalle ulottuvan hävityksen alainen
meren kuohujen takia, ja länsirannan koko rikkoutunut muoto sel-
laisine lahtineen kuin Tampa ja Charlotte bay osoittaa, että kuohu-
jen ja Länsi-intian myrskyjen, n. s. »hurricanes", kauheaa vaiku-
tusta on ollut lisäämässä maan hitainen vajoaminen.

Länsirannalle vastakohtana kulkee Floridan itäinen ranta mel-
kein suorana viivana, jota pitkin on pitkä rivi särkkiä omituisine
lagunintapaisine jokimuodostuksineen, niinkuin Lndian River sekä
lukemattomine Lnlets sekä lagunein kanssa yhtäsuuntaisesti kulke-
vine hiekkaharjuineen ja rämelaaksoineen. Eteläpuolella 26 ° p. 1.
on ranta kuitenkin rikkonaista, niinkuin länsirantakin, ja tapaamme
sellaisia syvälle pistäviä lahtia kuin Biscayne bay. Omituinen
konglomerati simpukoista, n. s. coquina, joka on varsin läheiseltä
ajalta ja melkoisilla aloilla muodostaa kaikkialla kallioperustuksen
maalle päin ajetulle särkkähiekalle sekä osaksi kohoaa 10 m-ja
enempikin yläpuolelle merenpintaa, näyttää osoittavan että meri on
vähitellen peräytynyt itärannalta, jota vastoin se on tunkeutunut
länsirannalle. Näyttää todellakin siltä kuin viimeisenä geologisena
kautena olisi täällä jotensakin leveä maakaistale saatu mereltä ja
kun maa pitkällä yhtenäisellä alalla olisi alituisesti kasvamassa.

Niistä vesistöistä, joita on Floridassa, on S:t Johns River
huomattavin varsinkin sen kautta, että se melkein lakkaamatta juok-
see yhtäsuuntaisesti rannan kanssa ja on sitäpaitsi pienistä järvistä
kokoonpantu joki, vaikka Floridassa ei koskaan ole jääkausi val-
linnut. S:t Johns River juoksee muuten suoraan pohjoista kohti
ja lähellä Floridan pohjoista rajaa laskee Atlantiin. Myöskin Kis-
simee, joka on Kissimeejarven laskuna ja juoksee noin 2,500 nkm
laajan Okeechobee-jårveen on rikas järvimuodostuksista. Viimeiksi
mainitun järven viemäri kulkee monina ojanteina ja haaroina Flo-
ridan eteläisimmässä osassa levenneitten laajain järvien läpi, joilla
on nimenä Everglades, ja laskee vetensä troopillisten sateitten ai-
kana, jolloin nämät järvet ovat tulvillaan, milloin Atlantinmereen
milloin Mexiconlahteen.



Silwer Lake (Hopeajärvi) Floridassa.
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Järvistä ja rämeistä, n. s. Swamps, ei Floridassa muuten ole
puute, ja, paitsi laguneja itärannikolla, kerrostuu Floridan kaakkoisen
osan edustalle Biscayne-lahdesta lähtevä pitkä rivi saaria, jotka
puolikehässä ulottuvat niemimaan huipun ympäri Mexiconlahteen.
Nämät ovat n. s. Key s, väännös espanjalaisesta sanasta Cayos, ja
läntisimpiä niistä ovat Tortugas Key s ja seuraa luoteisessa suun-
nassa Marquesas Keys, Pine Island, Vaccas Keys ja Key Largo,
joilla tavallisesti on yhteisenä nimenä Florida Keys.

Kasvullisuus Atlantin alankomaassa, rannikkoalankomaassa,
Mexiconlahden varrella ja Floridassa, on aina maanlaadun mukaan
hyvin erilainen, vaan kaikkialla, niinkuin eteläisestä asemasta ja
vesirikkaudesta voi arvatakin, erittäin rehevä. Niillä alueilla, jotka
ovat orangehiekkaa ja valkoista merihiekkaa, on suurin osa alanko-
maitten pinta-alasta havupuulajien peitossa. Näistä huomataan etu-
sijassa Pohjoisamerikan etevin tärpättipuu, Pinus palustris, samoin
kuin P. cubensis, P. taeda ja P. echinata, virginialainen kataja
(Juniperus Virginiana) sekä Chamaecyparis thujoides. Laajoissa
rämeissä pitkin rantoja ja jokivarsia kasvaa jo ennen mainittu räme-
sypressi (Taxodium distichum), ja näihin liittyvät laaksoissa, n. s.
»bottoms", suuri luku alituisesti viheriöitseviä lehtipuita ja pensaita,
samoinkuin myöskin palmettopalmu, Sabal palmetto, joka ameri-
kalaisista palmulajeista ulottuu pohjoisimpaan, aina Pamlicosalmen
seuduille. Alituisesti vihannoitsevia kasvilajeja ovat magnoliöt (Mag-
nalla grandiflora ja M. glauca) tähtianis (Illicium Jloridanum), elo-
tammi (Quercus virens), rautatammi (Hex coriacea), edelleen muuta-
manlajinen kuusama (Lonicera sempervirens) ja monia muita kanerva-
kasveja, n. k. Vaxinium arboreum, V. myrsinites, Andromeda flori-
bunda, A. nitida. Muuten on myöskin lehtensä varistavia puulajeja
niin kuin monet tammet (Quercus lyrata, Q. cinerea Q. aquatica),
saarni (Fraxinus platycarpa, F. pubescens), hikkorypuu (Carya aqua-
tica), kautsupuita (Nyssa aquatica, N. uniflora). Erittäin runsaasti
on köynnöskasveja, villi viiniköynnös (Vitis vulpina, V. aesii-
vales ja Ampelopsis quinquefolia), edelleen Smilax pumila, S. lauri-
folia, S. lanceolata, Cocculus Carolinus ja Clematilajeja. Loiskas-
veista ei mikään ole niin vallalla troopillisissa metsissä eikä siinä
määrässä anna leimaansa maisemalle kuin »ukon parta" (Tillandsia
usneoides) jonka pitkät hapset riippuvat tammien, rämesypressien
y. m. kaikilta oksilta. Metsä Yhdysvaltain kaakkoisessa osassa saa
tämän kasvin kautta hyvin vakavan, synkän ja aavellisen näön.
»Tammet (Quercus virens) pohjoisessa Floridassa", sanoo Schimper,
»ovat kaikki tiheän, harmajan »ukonparta"-vaipan peitossa, mikä
oli kummallisin näky, mitä koskaan Amerikan kasvimaailmassa olen
huomannut. Sama on laita Silver Laken luona. Järvissä ja rä-
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meisillä niityillä kasvaa kaisla- ja ruokolajeja, Arundinaria macros-
perma, saharuoho (Claudium effusum), vihviläisiä, (Juncus dichotomus,
J. repens, J. ejfusus), saroja (Carex) noin 75 lajia, j. n. e. Flori-
dan eteläisimmässä osassa »Everglades"-rämeillä, on läpipääsemätön
rämemetsä, jossa suureksi osaksi on aito troopillisia muotoja, var-
sinkin mangrovepuita. Särkät etelärannikolla ovat peitetyt tiheillä
ruusupensailla, jotka muistuttavat Mexicon Chaparalia. Muista kas-
veista, jotka ovat omituisia eteläisen Floridan kasvistolle huomataan
varsinkin »Cinamo" (Canella), länsi-intialainen koivu [Burser a),
Jamaican korallipuu (Pissidia), »bitterholz" {Sima ruba) ja »printz-
holz" (Exostemma), samoinkuin muutamat palmulajit, joista osa ta-
vataan Yhdysvaltain alitroopillisessa osassa, niinkuin Oreodoxa
regia, jo mainittu Sabal palmetto, Thrinax parviflora ja T. argentea.
Köynnös- ja loiskasveista niinkuin cluciaseista, bromeliaceista, orki-
deista ja saniaisista ei eteläisessä Floridassa ole vähintäkään puutetta.

Eläinmaailma Appalachein alueessa, toisin sanoen niissä seu-
duissa, jotka ovat Mexiconlahden pohjoispuolella ja S:t Lawrencen
ja suurten järvien eteläpuolella sekä sen linjan länsipuolella, joka
on metsäin rajana präärejä vasten, on melkein yhtä rikas ja vaih-
televa kuin kasvimaailmakin. Nisäkkäitten edustajista ovat huomat-
tavimmat ilves (Lynx rufus), punainen kettu (Vulpes fulvus), ruskea
näätä (Putorius vison), haisueläin (Mephitis mephitica), pesukarhu
(Procyon lotor), musta karhu (Ursus americanus), tavallinen myyrä
ja' tähtimyyrä (Condylura cristata), karolinalainen päästäinen (Bla-
rina brevicaudata), monet yökkölajit (Vesperugo georgianus, Atalapha
noveboracensis, Nycticejus crepuscularis y. m.), lukuisat oravat (Sciu-
rus niger, S. hudsonius, S. carolinensis, Sciuropterus volucella,
Tamias striatus j. n. e.), murmelieläimiä (Arctomyx monax), ameri-
kalainen jänes (Lepus sylvaticus), majava, myskirotta, metsärotta
(Neotorna floridana) pumpulirotta (Sigmodon hispidum), monet Ar-
vicola-, Hesperomys- ja Mus-sukuihin kuuluvat, virginialainen pussi-
rotta eli »opossum" (Didelphus Virginiana) ja lopuksi peura (Cervus
canadensis) ja virginialainen hirvi (Cariacus virginianus).

Niinkuin näkyy esiintyy monissa näistä eläinmuodoista suku-
laisuutta Europan ja Aasian pohjoisen eläinkunnan kanssa ja ete-
vät eläintieteen tutkiat eivät pidäkään näitä lueteltuja lajeja edes
itsenäisinä vaan ainoastaan paikallisina muunnoksina.

Sitä vastoin hyvin rikas Appalachein lintumaailma eroaa pal-
jon enemmän Vanhanmaailman lintukunnasta, vaan liittyy sen sijaan
lähemmäksi eteläamerikalaista ja länsi-intialaista, koska lintumaail-
man jäsenet vapaasti voivat vaeltaa etelästä pohjoiseen ja ennen
kaikkea mennä yli merenkin. Alueen eteläisessä osassa, Floridassa,
lahtialankomaassa ja Atlantin rannikkomaan eteläisimmässä osassa
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on koko joukko kolibrilajeja, joista kuitenkin ainoastaan Trochilus
colubris kesäisin menee pohjoiseen aina Canadan rajan yli. Papu-
kaijoista on Conurus carolinensis ominainen alueen eteläisimmälle
osalle, jonka ohessa kuitenkin on huomautettava, että lintumaailmaa
eteläisen Floridan räme- ja järviseuduilla on vielä varsin vähän
tutkittu. Joukko keltakottaraisia ja varsinkin Icterus galbula ja
/. spurius, edelleen niittyleivo (Sturnella magna) ja Dolychonyx oryzi-
vorus ovat laajalle levinneet, samoin kuin lukuisat kaunisväriset tangarot
(Pyranga rubra ja P. aestiva). Näistä edellinen ryhmä vastaa Vanhan-

Räme Floridassa, pelikaaneja ja flamingoja.

maailman kottaraisia, jälkimäinen taas peippoja. Rastaista tapaamme
Merula migratoria, Mimus polyglottus, Hylosichla mustelina, Galeo-
scoptes carolinensis, tiaisia tavataan Parus carolinensis, kivitaskuista
Sialta sialis, peukalolintuja Thryotorus ludovicianus ja Troglodytes
oedon, västäräkkejä Anthus ludovicianus edelleen Siurus ncevius ja
koko joukko pieniä laululintuja suvuista Dendroeca, Myodicetes,
Geothrypis, Helminthophaga y. m. Edelleen tavataan edustajia suvuista
Vireosylvia ja Lanivireo, setrilintu (Ampelis cedrorum), pääskysistä
tallipääskynen (Hirundo erythrogastra) ja rantapääskynen (Cotile
riparia), varpusista Cardinalis virginianus, Melospiza fasciata
ja Spizella montana, variksista sininen varis (Cyanocitta cristata)
ja naakka (Corvus frugivorus) . Itäisen Amerikan metsiä elähyttävät
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sitäpaitse tunnetut yölaulajat „whip-poor-will" (Caprimulgus voci-
ferus) ja „chuck-wills-widow" (Antrostomus carolinensis) kaksi käki-
lajia (Coccyzus americanus ja C- erythrophthalmus) sekä suuri luku
tikkoja (Picus querulus, P. pubescens, Centurus carolinensis, Mela-
nerpes erythrocephalus) . Pöllöt suvuista Aluco, Asio, Strix jaBubo,
samoinkuin haukat ja hiirihaukat suvuista Falco, Aesalon, Buteo,
Haliétus, bapthartes y. m. ovat niinikään rikkaasti edustetut. Har-
voista kyyhkyslajeista on kummallisin ja enin levinnyt vaeltaja-
kyyhkynen (Ectopistes migratoria), jonka heinäsirkkamaiset vaelluk-
set ja hävitykset ovat aika ajoittain todellisia maanvaivoja. Kana-
linnuista huomataan ennen kaikkia kalkkuna (Meleagris gallopavo)
ja amerikalainen peltopyy (Ortyx Virginiana). Kahlaajista mainitta-
koon ainoastaan rantajuoksia (Hcematopus palliatus), avocetti (Re-
curvirostra americana), useat kurpat ja viklat (Charadrius pluvialis
ja AUgialites meloda, Gallinago media ja Macrorhamphus griseus
j. n. e.) ja n. k. metsäkana (Philohela minor), muista heimoista taas
suurin sinihaikara (Ardea herodias), pieni sinihaikara (Florida
ccerulea), yöhaikara (Nyctiardea grisea), metsäibis (Tantalus locula-
tor), valkea ibis (Eudocimus albus), rääkkykurki (Grus americana),
virginialainen vesiralli (Rallus virginianus) ja jo melkein sukupuut-
toon hävinnyt ruusuhaikara (Ajaja ajaja). Lopuksi on flamingo
(Phoenicopterus ruber), metsäsorsa (Aix sponsa) ja valkoinen ja
ruskea pelikaani (Pelecanus erythrorhynchus ja P. fuscus).

Appalachinen matelijaeläinkunta on rikkauteensa nähden jä-
lessä lintukunnasta, vaan on siinä useita laajalle levinneitä kalkkaro-
käärmeitä suvuista Crotalus, Causidonia ja Ancistrodon, samoin kuin
monia tarhakäärmeitä suvuista Eutcenia, Tropidonotus, Coluber,
Ophibolus j. n. e., edelleen useita kilpikonnia suvuista Cistudo,
Chrysemis, Pseudemis, Chelopus, Dermatochelis, Aspidonectes y. m.
Joukko sisiliskoja (Sceloporus undulatus, Ophiosaurus ventralis y. m.)
ja yksi krokodililaji (Crocodilus acutus) samoinkuin yksi alligatori-
laji (Alligator mississippiensis) . Monia sammakkoelämiä löytyy suvuista
Rana, johonka kuuluu suuri härkäsammakko (R. catesbiana), Hyla,
Acris, Bufo, Desmognathus, Spelerpes, Amblystoma, Menopoma, Nec-
turus, Siren j. n. e. Alueen kaloista ovat ennen kaikkia lukuisat
kissa- ja aurinkokalat (siluridit ja centrarchidit) ominaisia.

Luurangottomista eläimistä huomataan varsinkin lukuisat pis-
tiäiset ja kovakuoriaiset, vaan erittäinkin tunnetut maanvitsaukset,
»hessiläinen kärpänen" (Cecidomyia destructor), pistiäinen (Nephe-
lodes violans), maissimato (Heliothis armigera), koloradokuoriainen
(Doryphora decemlineata), pumpulimato (Aletia xylina) ja moskito
(Culex pipiens). Kauniin näön appalachisille metsäseuduille antavat
kiiltokuoriaiset (Photinus pyralis ja Photinus pennsylvanica).
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Mitä tulee ilmanalasuhteisiin appalachisessa alueessa, niin huo-
mataan se omituinen ilmiö, että korkeimmat lämpöasteet kesällä
Atlantin rannalla eivät aina ole Floridassa. Poikkeus- ja äärim-
mäisyys-lämpömäärät käyvät päin vastoin sitä korkeammiksi mitä
kauemmaksi tullaan pohjoiseen, ja kova auringonpaahde on sie-
tämättömämpi kuta suurempi eroitus on korkeimman ja alimman
lämpömäärän välillä vuorokauden aikana. Kun Key Westissä 24

0 34'
p. 1., kesäaikana on korkein lämpö 31,7° ja alin lämpö 24,1°, niin
että eroitus on ainoastaan 7,6°, on Charlestonissa, joka on 32

0 47'
p. 1. korkein lämpö kesäaikana 320, alin lämpö 20,9°, ja eroitus
ii,i°, Baltimoressa, joka 390 16' p. 1., on korkein lämpö 33,5°, alin
lämpö 14,8°, ja eroitus 18,7°, Philadelphiassa, 39

0 57' p. 1., korkein
lämpö 34,4°, alin lämpö 140, ja eroitus 20,4° ja lopuksi Bostonissa,
42

0 21' p. 1. korkein lämpö 36,7°, alin lämpö 14,7°, ja eroitus siis
22 0. Muuten on kesäaikana lämpömäärä yleensä korkea ja lämpö-
mittari osoittaa usein viikkokausia 35

0 New Yorkissa ja Washing-
tonissa.

Miten sietämättömäksi kuumuus voi käydä, osoittaa seuraava
kuvaus, jonka Washingtonin meteorologisen observatorion päälikkö
A. W. Greely on antanut ankarasta kuumuudesta, joka vallitsi koko
itäisessä osassa Pohjoisamerikaa heinäkuussa 1878: »Niinhyvin päi-
vin kuin öin oli lämpömäärä tavattoman korkea ja oli niin kuuma,
että liikeelämä piti täydellisesti keskeyttää. Kymmenen päivän ai-
kana oli enemmän kuin 500 auringonpistokohtausta, joista useim-
mista oli kuolema seurauksena, ja samaan aikaan osoitti myöskin
kuolleitten luku suurissa kaupungeissa, että keskimäärin sadottain
ihmisiä kuoli jatkuvan kuumuuden takia."

Sitävastoin on talvi myöskin alueen eteläisimmissäkin osissa
verrattain kylmä ja maanmies saa usein kärsiä ankaraa hallaa.
Niinkin etelässä kuin Georgiassa paleltuvat appelsinit joka talvi ja
vaikka pumpulikasvi kestää talven tuimuuden etelä Espanjassa on
sille joka vuosi Appalachien alueessa talven kylmyys kuolemaksi.
Pakkanen voi joskus käydä varsin kovaksi. Ei ole niin hämmäs-
tyttävää että Atlantin puoleisissa pohjoisvaltioissa on huomattu
— 35

0 kuin että tammikuussa 1886 lämpömittari Atlantassa Geor-
giassa osoitti — 180 ja Floridassa Tampan seutuvilla — io°.

Kun Mexiconlahti on sateen päälähde appalachiselle Pohjois-
amerikalle, niin lahtialankomaassa huomataankin suurin sademäärä,
niinkuin 165 cm:n sademäärä Mobilessa ja 162 cm:n sademäärä
New Orleansissa selvästi osoittaa. Atlantin valtameren vaikutus
sateen lähteenä Pohjoisamerikassa näkyy sitä vastoin vähemmin
sademäärän runsaudessa niissä seuduissa, jotka ovat lähellä merta
niinkuin Kap Hatterasissa, jossa se on 189 cm tai Washingtonissa, jossa
se on 119 cm, kuin siinä että sademäärästä rikas vyöhyke, jossa
sademäärä on 125 ja 119 cm, ei ulotu erittäin kauas sisämaahan.
Korkeammat osat Alleghanein vuorista saavat luonnollisesti suuren
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määrän sadetta, joka Mount Washingtonissa tekee 211 cm, Mor-
physsä Pohjoiscarolinassa 190 cm, mutta vuorijakson länsipuolella
vähenee sademäärä vähitellen hyvin pieneksi.

Sateen jakautuminen aikaan nähden on koko itäisessä Pohjois-
amerikassa yleensä jotensakin säännöllinen, joskin lahtiseudussa ja
eteläatlantisessa alankomaassa syys- ja talvisateet ovat vallitsevia.
Floridalla aito troopillisena maana on hyvin jyrkkäpiirteiset sade-
kautensa kesäpäivänseisauksen edellisellä ajalla.

Yleensä ilmat ovat tavallisesti tavattoman vakavia, joka on
syynä Yhdysvaltain niin kehutuihin »kauniisiin ilmoihin", mutta
myöskin syynä kuivuuden takia syntyneeseen katoon, samoinkuin
myöskin siihen, että varsinkin lahtialankomaissa kasvullisuus kärsii
liikanaisesta kasteesta. Niinpä 1876 vallitsi kahden kuukauden ajan
koillisissa valtioissa kuivuus, joka alkoi heinäkuussa ja loppui vasta
elokuun kuluttua, jolloin New Yorkissa, Uudessa Englannissa j. n. e.
oli sadetta ainoastaan 2,5 cm. Toinen pouta vallitsi 1881 yleisesti
ja vaikutti koko idässä sen, että lähteet kuivuivat ja että vesi joissa
laskeusi tavattomassa määrässä. Kasvut kärsivät suuren vahingon
ja myöskin karjanhoitoa ja teollisuuttakin uhkasi se melkoisella vau-
riolla. Ja taas 1884 syksyllä vallitsi koko neljän kuukauden ajan
sellainen kuivuus kaakkoisissa valtioissa, joka Floridassakin vaikutti
tuntuvan veden puutteen.

Yleensä on sadepäivien vuotuinen luku pieni ja vaihtelee
Appalachien alueessa 100 ja 140 välillä. Ominaista koko Pohjois-
amerikalle on sadekuurojen ankaruus ja runsasvetisyys, ja tuskinpa
on ainoatakaan seutua, jossa ei voitaisi silloin ja tällöin merkitä
10 cm:n tai runsaampikin sademäärä yhtenä ainoana päivänä.
Niinpä esim. heinäkuun 16 p. 1865 satoi Lambertsvillessä New-
Yerseyssä 29,4 cm, kesäkuun 28 ja 29 p. 1887 Pensacolassa Flori-
dassa 26,8 cm, elokuun 3 ja 4 p. 1880, lokakuun 28 ja 29 p. 1880
ja joulukuun 1 p. 1880 Ellsworthissa Pohjoiscarolinassa 32,6 15,8
ja 12,6 cm. Maaliskuun 28 p. 1874 satoi Biscaynessa Floridassa
30 minutissa 10,3 cm, elokuun 6 p. 1878 Providencessä Rhode
lslandissa 36 minutissa 8,8 cm, elokuun 5 p. 1843 Newtonissa
Pennsylvaniassa 40 minutissa 13,8 cm.

Seurauksena lämmön runsaasta haihtumisesta yöaikana ja jyr-
kistä lämpövaihteluista muodostuu yökastetta ja kuuraa suuremmoi-
sessa määrässä. Alleghaneissa syntyy väliin niin vahvaa kuuraa,
että se on kuin lumikerros; vaan sakeat sumut ovat ominaisia
ainoastaan ranta- ja vuoriseuduille, varsinkin pohjoisessa, eikä niitä
saa sekoittaa kuivaan ja savuiseen autereeseen, johon on syynä
melkein joka vuosi uudistuvat metsä- ja prääripalot, ja jota syksyi-
sin luoteistuulien mukana leviää Uuteen Englantiin, sekä Bostonissa
ja New Yorkissa väliin aikaansaattaa iltahämärän keskellä sydän-
päivää.
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Lunta sataa ainoastaan harvoin lahtiseudussa ja Floridassa ja
jollei vuoriseutuja lukuun oteta, aina lyhyen ajan vain. Sitävastoin
tulevat lumituiskut Appalachien alueessakin usein tavattoman anka-
rain luoteismyrskyjen mukana, jotka jo entuudestaan tunnemme ni-
mellä „blizzards" .

A. W. Greely kuvaa seuraavin sanoin suurta »blizzardia"
joka maaliskuun ii ja 14 p. välillä 1888 raivosi New Yorkissa ja
Bostonissa: »Anticyklonin lähestyminen ilmaisihe lämpömäärän äkil-
lisellä ja nopealla laskeutumisella, suurilla lumijoukoilla ja niin an-
karalla luoteistuulella, että kaduilla liikktiminen ei ollut ainoastaan
vaarallista, vaan kerrassaan mahdotonta. Neljän päivän aikana oli
tuulen nopeus keskimäärin 20—25 (engl.) peninkulmaa tunnissa,
vaan kiihtyi aika-ajoittain 50—70 peninkulmaksi. Hurja myrsky
täytti ilman sokaisevalla lumella, joka New Yorkissa, New Havenissa
ja muissa kaupungeissa ajautui paikoittain aina 15 jalkaa korkeiksi
kinoksiksi. Vasta viiden tai kuuden päivän kuluttua voitiin alkaa
taas säännöllinen liikenne ja ryhtyä liike-elämään. Monille ihmisille,
jotka myrsky yllätti, tuotti se pahoja kylmä-, lumi- ja tuulivammoja ja
useat heistä kuolivat joko välittömästi tai välillisesti näihin vam-
moihin. New York, Philadelphia ja Boston olivat kokonaan eroi-
tetut muusta maailmasta, ja ainoat tiedot, joita saatiin viimeiksi
mainitusta kaupungista, tulivat sieltä sähkösanomina merenalaista
lennätinlankaa myöten Englantiin. Tämä »blizzard" oli yhtä kau-
hea kuin koskaan mikään »blizzard" Yhdysvaltain luoteisissa val-
tioissa, ja sen tekemä vahinko ja hävitys oli paljon ankarampi ja
laajemmalle ulottuva sen vuoksi, että se kohtasi niin asuttua seutua.

Paitse näitä »blizzardeja" on Appalachien alue altis muillekin
myrskyille, jotka ovat seurauksia äkillisistä muutoksista tuulen
suunnassa koillisesta kaakkoon tai kaakosta luoteiseen, joitten
myrskyjen mukana useimmiten kulkee rankkasateet ja sähköpur-
kaukset; onpa Appalachien alueen Atlantinmeren rantakaistale muuan
myrskyjen parhaista valtateistä. Tuulen nopeus Alleghanivuorissa
on kuitenkin keskimäärin pienempi kuin prääreillä. N. s. hurricanes
Atlantin rantaseudussa eivät sen vuoksi ole niin rajuja kuin torna-
dos prääreillä, vaan sen sijaan niitten hävitys ulottuu usein paljoa
laajemmalle alalle, Floridasta New Foundlandiin, ja niitten pyörteit-
ten läpimitta on usein monta sataa km.

Esimerkiksi tornadosta olkoon tässä kuvaus, jonka D. L. Rohne
antoi Washingtonin observatoriolle myrskystä Wilkes Barre'ssa
Pennsylvaniassa elokuun 19 p. 1890: »Pilviseinä asettui myrsky-
radan pohjoispuolelle, ja enteet olivat noin tunnin ajan samat kuin
ne, jotka tavallisesti ovat luoteisilta järviltä tulevan tavallisen myrs-
kyn edellä. Aurinko paistoi pilvien ylitse ja antoi niille punertavan-
hehkuvan värin. Lämpömittari osoitti Bo° Fahrenheitiä (26,6° C).
Tuuli puhalsi lounaasta ja kuljetti 20 (engl.) peninkulman nopeu-
della tunnissa pieniä, mustia pilviä tuohon suureen pilviseinään.
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Samaan aikaan tapahtui lukuisia sähköpurkauksia, pilviseinän ete-
läisestä reunasta syöksyvän myrskyn edelläkävijöinä. Tuuliaispään
keskusta näkyi suppilon muotoisena pilvenä, jonka leveämpi yläosa
yhtyi yleiseen pilviseinään, ja oli se väriltään kuin suuressa tuli-
palossa pilari paksua savua ja lentelevää tuhkaa, vaan suppilon
kärki eli suu oli musta. Pilari kulki 60 (engl.) peninkulman nopeu-
della tunnissa itäkoillista kohti, ja suppilon kärki pyöri kuin
hyrrä oman akselinsa ympäri, samalla kun se teki vaakasuoria
polvikeliikkeitä, ja lyhyvillä väliajoilla liikkui myöskin ylös ja alas.
Suppilo piti yleisen suuntansa vähääkään välittämättä syvistä rot-
koista ja korkeista kummuista, jotka olivat sen tiellä, tahi siitä vas-
tuksesta, joka kohti sattui, jota vastoin sen kärki kävi kaikki alangot
ja rotkot, joita oli pääsuunnan läheisyydessä. Kun suppilon kärki
kohosi, tarttui se rakennuksiin ja puristi ne kokoon sisäänpäin, vaan
kun se laskeusi painoi se talot samoinkuin puunlatvatkin alaspäin
ja ulospäin. Usein liikkui suppilon kärki 10 ja 20 jalan välillä ylä-
puolella maata, jolloin sen alapuolelta näkyi hehkuva pilvi. Tästä
syystä tekikin se suurinta hävitystä talojen katoille ja ylikerroille.
Riippuvan suppilon suun pituus ei nähtävästi koskaan ollut enem-
män kuin 500 jalkaa, eikä se raskaampia esineitä, jotka se tempasi
mukaansa, kuljettanut pitemmälle kuin muutamia satoja jalkoja, jota
vastoin keveämmät esineet kulkeutuivat sen mukana useita penin-
kulmia. Tuuliaispään keskustan välittömässä yhteydessä tapahtui
ainoastaan vähäisiä sähköpurkauksia, mutta heti sen jälessä seurasi
oikea kaatosade. Hävityksen jälki oli useimmissa paikoin 500 jal-
kaa leveä rata, ja missä rata oli kapein oli hävitys sitä täydelli-
sempi. Ainakin kahdessa seudussa, joissa talot luhistuivat, oli
mehiläispesiä ja kukka-astioita ainoastaan 50 askeleen päässä aivan
vammattomina.

Niistä valtioista, jotka ovat Appalachien alueella ja Pohjois-
amerikan mantereen Atlantinmeren puoleisella rannalla, on kauim-
pana koillisessa:

1. Maine rajatuksin brittiläisen Pohjoisamerikan alueelle.
Tällä valtiolla on vuonoista rikas, vaihtelevasti muodostunut, ku-
lulle sopiva lähes 4,000 km pitkä rannikko, vaan maa on hyvin
kallioinen ja kiviperäinen, sekä täynnä lukemattomia järviä ja lam-
pia, jotka peittävät runsaasti 9 prosenttia valtion pinta-alasta.
Senpä vuoksi metsät, kalastus ja merikauppa ovatkin valtiolle pa-
rempia apulähteitä kuin maanviljelys, jona harjoitetaan ainoastaan
potatin-, kauran- ja nisunviljelystä. Teollisuustoimintaan sitä vas-
toin auttaa erinomainen vesivoima, joka valtiolla on joissaan, niistä
tässä suhteessa mainittavimmat Androscoggin, Kennebec, Penobscot
j. n. e., ja pumpulin- ja villankehruuteollisuus, nahka- ja kenkä-
teollisuus, laivanrakennus- ja paperiteollisuus ovat kukoistavimpia.
Asutus on paljoa harvempi kuin muissa Atlantin rantavaltioissa, lu-
kuun ottamatta Floridaa, ja on ainoastaan 8 asukasta nkm:llä.
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Maine, joka suurien metsiensä vuoksi on saanut liikanimekseen
„Lumber State" ja , } Pinetree State", sai 1820 sijansa itsenäisenä
valtiona unionissa. Sen kaupungeista, jotka sisämaassa ovat mel-
kein kaikki rakennetut puusta ja ympäröidyt suurilla lankku- ja
hirsivarastoilla, huomataan Augusta (11,000 asukasta) Kennebecin
luona, hallituksen ja melkoisen teollisuuden keskuspaikka, Portland
(36,000 asukasta) kauniin Casco bayn rannalla, jossa on vilkas
laivakulku ja hyvät rautatieyhteydet Canadan kanssa, muuten tun-
nettu amerikalaisen runoilian Longfellow'in syntymäkaupunkina,
Bangor (19,000 asukasta) Penobscotin varrella, puutavarain ja
kalastustuotteitten vientipaikka.

2. New Hampshire, joka Mtainen lounaispuolella ulottuu
aina Connecticut-jokeen ja ainoastaan kaakkoiskulmallaan koskettaa
valtamereen, ja jonka täyttävät luonnonkauneudestaan kuuluisat
White Mountains ja niitten jatkot, on enimmäkseen vuorimaata,
jonka vuoksi valtio on saanutkin liikanimekseen „Granite State".
Valtio on muutoin kiviperäistä karua maata, täynnä järviä, mutta
samoin kuin Maine on tämäkin valtio rikas vesivoimasta, jota on
varsinkin Merrimac- ja Nashua-joissa. Pumpuli- ja villateollisuudessa
on valtio ensimäisiä unionissa, jonka ohessa sen nahka- ja puu-
tavarateollisuus on melkoinen. Jo vuonna 1741 oli se järjestetty,
erikoinen siirtomaa ja on tämä valtio yksi kolmestatoista alku-
peräisestä unionin valtiosta, vaan pinta-alaansa ja väkilukuunsa
nähden on se viimeisiä. Hallituksella on istuimensa Concord Jissa
(17,000 asukasta), joka kaupunki, samoinkuin kehruutehtaistaan huo-
mattava Manchester (44,000 asukasta) sekä Nashua (19,000 asu-
kasta) on Merrimacin varrella. Hampton Beach harjoittaa melkoista
kangasteollisuutta ja Porthmouth on tärkeä satama.

3. Vermont on Connecticutjoen ja Champlainjärven välillä,
ja kulkee koko valtion läpi Green Mountains. Kumpujen ja vuo-
rien ohessa on Vermontissa myöskin laajoja laaksoalankoja, ja vil-
jeltävän maan ala on täällä verrattain laajempi kuin kahdessa edel-
lisessä valtiossa, vaan on myötään vähentymässä, maan nylkemisen
takia. Vermontissa harjoitetaankin maanviljelystä ja karjanhoitoa
suuremmassa määrässä. Sen vähäpätöinen teollisuus käsittää villa-
kangas-, kone-, soitin-, marmoritavarain teollisuutta j. n. e. Ver-
mont yhdistyi 1791 valtiona unioniin. Montpellier (4,160 asukasta)
on hallituksen istuinpaikka; merkittävämpiä ovat Burlington, (16,000
asukasta), satamakaupunki Champlainjärven rannalla, ja Rutland
(12,000 asukasta) suuren marmoriteollisuuden keskuspaikka.

4. Massachusetts muodostaa eteläisen jatkon Vermontille
ja New Hampshirille ja on melkein läpeensä matalaa vuori- ja
ylänkömaata, ainoastaan paikoittain hedelmällistä maata, mutta sen
sijaan on sillä hyvin laaja, lahdista ja vuonoista rikas rannikko
sekä melkoinen vesijoukko Connecticut-, Taunton-, Merrimac- ja
Nashuajoissa.
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Ainoastaan maissin-, potatin- ja tupakanviljelyksellä on jon-
kunlainen merkitys, vaan sen sijaan teollisuudessa ja kaupassa on
se ensiarvoisia valtioita New Yorkin ja Pennsylvanian tasalla, ja
ensi sijassa pumpuli-, villa-, kenkätavara-, paperi- ja kelloteollisuu-
dessa. Kenkätavaroita valmistetaan lähes 60 %, pumpulitavaroita
38 %, paperia 30 % ja villatavaroita 25 % unionin koko valmistus-
määrästä. Asutustiheys on, samaten kuin pienessä Rode Islandissa,
suurin Massachusettsissa eli 103,7 nkm:llä.

Yhdysvaltain historialle on Massachusettsilla — Old Bay State
— ollut suuri merkitys. Syyttä ei valtiolla olekaan nimenä the
Mother State, sillä sen rannoille laski maihin pienen Plymouthin
kaupungin luona 1620 se laiva, May Flower, joka Uuteen Englantiin
toi ensimäiset puritanilaiset uutisasukkaat, n. s. Pilgrim Fathers.
Vaan myöskin monessa muussa suhteessa ansaitsee Massachusetts
nimensä »emävaltio". Massachusettsista lähti nimittäin alote Yhdys-
valtain itsenäisyys-sotaan Englantia vastaan, siellä myöskin syntyi
abollitioniliike, josta lopuksi suuren kansalaissodan jälkeen oli seu-
rauksena orjuuden lakkauttaminen. Valtio on enemmän kuin yksi-
kään muu alkuperäisistä unionin valtioista vaikuttanut lännen asus-
tamiseen, se on kulkenut etunenässä uusien keksintöjen ja uusien
teollisuustapojen levittämisessä. Opetus on Massachusettsissa saa-
vuttanut suuremman laajuuden kuin missään muualla Yhdysvalloissa,
ja sen opettajat ja opettajattaret ovat levinneet yli koko Amerikan.
Appletonin sanakirjaan merkityistä 14,243 amerikalaisesta »kuului-
sasta", joista, Charles Dickensin mukaan, kukin voi sanoa olevansa
yksi maan etevimmistä miehistä, on 2,686 eli melkein viides osa
Massachusettsista.

Valtion monista kaupungeista huomataan pumpulitehdaskau-
pungit Lowell (78,000 asuk.) ja Lawrence (45,000 asuk.) Merrimacin
varrella; kenkätavaratehdaskaupungit Haverhill (27,000 asuk.) ja
Lynn (56,000 asuk.); satama New Bedford (41,000 asuk.) huomat-
tava suurkalastuksestaan, ja kone-, lyhyttavara- ja kangasteollisuus-
kaupungit Taunton (25,000 asuk.) ja Fall River (74,000 asuk.) Taun-
tonjoen varrella. Worcester (85,000 asuk.), Blackstonen varrella,
harjoittaa hyvin monipuolista teollisuutta, niinkuin rauta-, messinki-,
kone-, ase-, kangasteollisuutta j. n. e. ja on historioitsian George
Bancröft'in syntymäkaupunki. Holyoke (36,000 asuk.), Connecticutin
varrella, on tunnettu paperinvalmistuksesta, samoinkuin Springfield
(44,000 asuk.) ase- ja koneteollisuudestaan.

Massachusettsin pääkaupunki Boston (448,000 asuk.), on moni-
haaraisen, syvän, vaan saarien ja matalikkojen tähden vähän han-
kalakulkuisen lahden rannalla ja on merikulkuunsa nähden, joka
tekee 2,7 miljonaa tonnia, jälessä ainoastaan New Yorkista. Sään-
nölliset höyrylaivareitit yhdistävät kaupungin varsinkin Englannin
kanssa, ja monia kymmeniä rautateitä lähtee sisämaahan samoin-
kuin Uuden Englannin ja muitten Atlantin valtioitten rannikkokau-
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punkeihin. Bostonissa harjoitetaan myöskin useita laajaperäisiä teol-
lisuushaaroja, niinkuin vaatteittenvalmistusta, sokerinpuhdistusliikettä,
huonekalu- ja kautsuteollisuutta, metallitavara- ja koneteollisuutta,
kirjapaino-, olutpanimo- ja väkiviinateollisuutta j. n. e. Kun Boston
unionin vanhimpana suurkaupunkina on epäsäännöllisesti rakennettu,
muistuttaa se rakenteeltaan Europan kaupungeita ja on sillä monet
historialliset muistot. Kaupunki perustettiin 1630, jolloin John Vin-
throp seuralaisineen asettui sinne, ja on sillä ollut myöskin nimenä
»Tremont" eli »Trimountain" kolmen kukkulan mukaan, i jolle se
rakennettiin, jota nimeä vielä joskus käyttävät runoiliat ja puhujat.
Jo itsenäisyyssodan ensimäisinä päivinä syntyi taisteluja kaupungin
asukkaitten ja englantilaisten sotamiesten välillä ja maalisk. 5 p.
1770 tapahtui n. s. Boston massacre muutamalla niityllä, nimeltä
Boston Common, joka nyt on keskellä kaupunkia ja on muuan sen
monista puistoista ja yleisistä puutarhoista, jotka yhteensä ovat 28
hehtaria. Vuonna 1773 tapahtui tunnettu »teekapina", Boston tea-
riot, ja kesäk. 17 p. 1775 oli taistelu Bunker Hiilillä, jonka muis-
toksi on pystytetty muistopatsas Charlestownin etukaupunkiin. John
Hancock, joka ensimäisenä allekirjoitti itsenäisyysjulistuksen, oli por-
vari Bostonissa, ja siellä syntyi myöskin Benjamin Franklin tammik.
17 p. 1706.

Bostonin rakennuksista huomataan valtionpalatsi State House,
jonka kullattu kupoli näkyy aina, lähestyipä Bostonia miltä taholta
tahansa, edelleen kaupungintalo, City Hall ja Faneuil Hall, jota
myöskin nimitetään »Amerikan vapauden kehdoksi", muistoksi niistä
kokouksista, joita siellä pidettiin itsenäisyyssodan aikana ja suurista
puhujista, jotka siellä pitivät muistettavat puheensa. Bostonin 150
kirkosta on uusi katolinen katedrali kaunein.

Aina vuodesta 1869 on Bostonissa korkeakoulu yliopiston ni-
mellä, vaan se yliopisto, joka on Massachusettsin ylpeys ja kunnia,
on Harward College, Ciubs Riverin yli meneväin siltain kautta
Bostonin kanssa yhdistetyssä Cambrigden etukaupungissa (70,000
asuk.). Tämä opetuslaitos perustettiin 1638, jolloin John Harward
sille testamentissaan lahjoitti kirjastonsa ja rahasumman, vaan sen
jälkeen se on kehittynyt ja suurentunut tavattomassa määrässä.
Harward College on nyt kerrassaan kaupunki kaupungissa monine
rakennuksineen, joissa on opintosaleja, amfiteattereita, laboratorioita,
kaksi rikasta museota, toinen eläintieteellinen (Agassiz), toinen ar-
keologinen (Peabody), ja paremminkin palatseja kuin asuntoja opet-
tajille ja oppilaille, ruokasali, kirkko, joka on Yhdysvaltain kauneim-
pia, rakennettu niitten ylioppilaitten muistolle, jotka kaatuivat orjain-
vapautussodassa, puutarhoja, puistoja, ruohokenttiä urheiluja ja leik-
kejä varten sekä lopuksi kolme koulurakennnusta naisylioppilaille.
Tähtitieteellinen observatorio, joka kuuluu yliopistolle, on rikkaimpia
ja parhaiten johdettuja koko Uudessamaailmassa, ja paitsi kasvitie-
teellistä puutarhaa, on yliopistolla, jollei Yhdysvaltain rikkain, niin
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kuitenkin yksi parhaimmista ja enimmän käytetyistä kirjastoista. Har-
ward Collegessa, joka alkuaan oli ainoastaan jumaluusopillinenkoulu,
on nyt kaikki tiedekunnat. Vuonna 1893 oli sillä pääomaa enem-
män kuin 7 miljonaa dollaria ja tekivät sen vuotuiset tulot enemmän
kuin 3 miljonaa dollaria, jotka ovat muodostuneet suurista lahjoi-
tuksista, 294 korkeampaa ja alempaa opettajaa ja 2,970 oppilasta.
Bostonissa on myöskin hyvin rikas kunnankirjasto, taulukokoelma,
jota Europassakin pidettäisiin arvokkaana, luonnonhistoriallinen mu-
seo ja koko ryhmä hyvin järjestettyjä teknillisiä kouluja. Boston ja
Cambrigde ovat kaupunkeja, joihin oppineet ja kirjailiat mieluum-
min asettuvat. Paitsi Franklinia ovat Emerson, Wendel Philips,
Sumner, Edgar Poe Bostonin lapsia. Kaupungin puistoissa onkin
lukuisia patsaita eteville miehille ja muitten muassa on myöskin is-
lantilainen Leif Eriksson, joka vuonna 1000 löysi Vinlandin, saanut
pronssisen patsaan.

Osan Bostonin satamasta on Yhdysvaltain keskushallitus va-
rannut unionin laivastolle, ja siellä ovat hallituksen laivaveistämöt,
telakat sekä yksi maailman suurimpia köydenpunomisratoja.

Vuoriseudussa Connecticutjoen länsipuolella ovat lämpöiset läh-
teet, New Lebanon Springs, jotka oikeastaan saavat alkunsa New
Yorkin valtiosta. Paikka on parhaiten tunnettu »shakerien" siirto-
kunnasta, jonka 1795 sinne perusti profetanainen Anna Lee, taval-
lisesti tunnettu nimellä »Mother Anne".

5. Rhode Island eli Little Rhody on pienin unionin valtio
niinhyvin pinta-alaansa kuin väestöönsäkin nähden, vaan sen sijaan
tiheimmin asuttu, 106,7 asuk. neliökilometrillä. Se levittää matalat
kumpunsa vuonomaisen Narragansett bayn ympärille, ja harjoittaa
monipuolista ammattitoimintaa. Providence (132,000 asuk.) on Uuden
Englannin kaupungeista toinen suuruudeltaan, Narragansettlahden
sisimmän haaran rannalla, vilkkaassa merikulku- ja rautatieyhtey-
dessä Bostonin ja New Yorkin kanssa, vaan on ennen kaikkea huo-
mattava kone-, jalokivi- ja kangasteollisuudestaan. Se on hallitus-
paikkana (semi-capital) kuuluisan merikylpypaikan Newportin kanssa
(19,000 asuk.). Tämän viimeiksi mainitun kaupungin uudet osat
ovat vähintäin 5 km laajat ja ovat yhtenäinen jakso kallisarvoisia
huviloita ja kesäpalatseja, jotka kuuluvat Pohjoisamerikan rikkaim-
mille kauppiasruhtinaille. Huvilat kilpailevat keskenään loistossa
puutarhoineen ja kasvilaitoksineen, vaan niissä on asukkaita ainoas-
taan kylpyaikoina.

6. Connecticut on Long Island-salmen pohjoisena sivuna,
jota pitkin sillä on pitkä, mutta hyvistä satamista köyhä rannikko,
ja on täynnä matalia vuoria ja harjanteita. Rikas kun on vesivoi-
masta on» Connecticut teollisuusvaltiona Uuden Englannin valtioista
jälessä ainoastaan Massachusettsista. Kangasteollisuuden ohessa
on metalli- ja lyhyttavarateollisuus etevällä kannalla. Mitä lahjak-
kaisuuteen ja sivistykseen tulee, ovat Connecticutin asukkaat kor-
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kealla kannalla; he kehuvat olevansa enin yankeita yankeista, ja
liikanimelle »Veli Jonathan", jonka englantilaiset ovat piloillaan an-
taneet angloamerikalaisille, on oikeastaan aiheen antanut eräs Con-
necticutin henkilö Jonathan Trumbull, joka oli Washingtonin erittäin
hyvä ystävä.

Hallituksella on istuimensa Hartfordissa (53,000 asuk.), laiva-
kululle sopivan Connecticutin varrella, tärkeä metalli- ja paperiteol-
lisuuskaupunki.

Vielä tärkeämpi kaupunki on New Haven (81,000 asuk.), sa-
mannimisen, matalan merenlahden rannalla. Paitsi monipuolisen
teollisuutensa kautta on kaupunki huomattava yliopistonsa tähden,
joka Yhdysvaltain etevimmän opinistuimen kunniasijasta kilpailee
Harwardin ja John Hopkinsin yliopistojen kanssa. Yliopistolla on
nimenä Yale, muutaman kauppiaan mukaan, joka sen ensimäisinä
kovina aikoina tuki sen olemassaoloa lahjoittamalla 500 puntaa ster-
lingiä. Sittemmin on tästä puritanein perustamasta opetuslaitoksesta
paisunut mailman rikkaimpia. Sen vuotuiset tulot tekevät 300,000
dollaria, ja on sillä lukuisat palatsimaiset rakennukset museoilleen,
kirjastoilleen, luento-, ja kokoussaleilleen sekä asunnoiksi 120 pro-
fessorilleen ja 1,300 ylioppilaalleen. Yale Collegen ylpeys on Pea-
body-museo, johonka geologi Marsh on koonnut kaikki näytteet
Pohjoisamerikan kivettyneistä eläimistä, jotka ovat tavatut Rocky
Mountainsissa ja »Bad Lands"issa.

Satamakaupungeista Bridgeport (49,000 asuk.) ja New London
(14,000 asuk.) harjoittaa edellinen melkoista ompelukoneitten val-
mistamista. Hyvin kuuluisa kelloteteollisuudestaan on myöskin Wa-
terbury (29,000 asuk.).

7. New York on tasavallan mahtavin valtio — Empire State
— väestönsä paljouden tähden, joka on lähes kymmenesosa Yhdys-
valtain koko väestöstä, ja asutustiheys 41,1 nkm, kuin kauppansa
ja rikkautensa takia. Valtion sisämaa, jossa ovat Adirondack- ja
Catskillvuoret, on enimmäkseen vuorimaata, vaan niin hyvin Hud-
sonin kuin Ontarion järvien varrella on paljon viljelysaluetta, ja
samalla kertaa kuin New York bay muodostaa parhaimman sisään-
pääsyportin koko maalle, niin on myöskin Hudsoninjoki paras laivatie
unionin koillisiin osiin, ja Mohawklaakso avaa mitä mukavimman
tien Appalachien yli suurille järville. Valtion luoteisella rajalla ovat
Erie- ja Ontario-jarvet sekä Lawrencejoki, jotka melkoisessa mää-
rässä lisäävät valtion verrattomia luonnonteitä. Sen ohessa ylinen
Hudson, Mohawk, Genesee ja muut joet tarjoavat melkoisia vesi-
voimia, Adirondackvuorissa on suuret kerrokset magneettirautamal-
mia, ja aivan lähellä rajalla ovat Pennsylvanian hiilijuonteet. New
Yorkin valtio onkin sen vuoksi määräävänä kaupassa ja teollisuu-
dessa ja on viimeiksi mainitussa suhteessa edellä Pennsylvaniasta
ja Massachusettsista; v. 1880 valmisti se (1,081 miljonan dollarin
arvosta) lähes viidennen osan unionin kaikista teollisuustuotteista ja
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1890 seitsemäs osa veroitettavasta kansallisomaisuudesta tuli tämän
valtion osalle. Eri teollisuushaaroista ovat varsinkin rautavalimot
ja konevalmistus kehittyneet suurenmoisella tavalla, ja sama on laita
myöskin vaatetus-, nautinto- ja elintarpeitten valmistukseen nähden.
Mitä karjanhoitoon tulee, on New Yorkin valtiossa suuri luku maito-
ja rotueläimiä, v. 1891 oli niitä 1,555,000. Rautakaivostyössä, joka
v. 1889 tuotti 1,247,000 tonnia, on New York heti Pennsylvanian
jälessä.

Tässä valtiossa on Amerikan ja Yhdysvaltain suurin ja tärkein
kaupunki New York, joka suuren, syvän ja hyvän luonnonsatamansa
kuin myöskin mukavien liikenneväyliensä kautta suuriin järviin ja
Ohion laaksoon on paremmin kuin mikään muu rannikkopaikka Yh-
dysvaltain pohjoissessa ja eteläosassa luotu etevimmäksi ja parhaim-
maksi Pohjoisamerikan ja Europan välisen sivistysyhteyden ja kau-
pan keskityspaikaksi. Nimellä »Nieuwe Amsterdam" perustivat kau-
pungin 1614 hollantilaiset Hudsoninjoen suussa Hudsonin ja meren-
haarakkeen East Riverin eli Harlem Riverin välissä olevalle pitku-
laiselle saarelle nimeltä Manhattan, ja oli se jo i8:lla vuosisadalla
melkoinen kauppapaikkka, vaan pääsi kukoistukseensa oikeastaan
vasta Eriekanavan aukaistua 1825 ja tuli siitä se „Empire City" ,

joka se nyt on, ja joka 1,600,000 asukkaallaan Kiinan Cantonin
rinnalla on viidennessä sijassa maailman suurkaupunkien joukossa.

Manhattan saaresta on New York levinnyt mantereelle aina
pieneen Bronxjokeen asti, jota pidetään kaupungin virallisena ra-
jana ja on sen pinta-ala 106 nkm. Mutta sen ohessa voidaan pitää
New Yorkin etukaupunkeina monet kaupungit, jotka hallinnollisessa
suhteessa ovat siitä riippumattomia. Näihin kuuluu ennen kaikkea
Long Lsland City (31,000 asuk.), ja etelämpänä Long Islandsaarella
Atlantin ja Hell Gaten eli »Helvetinportin" välillä East Riverissä
Brooklyn (806,000 asuk.), hollantilaisten vanha »Breukelen". x) Myös-
kin toiseen valtioon kuuluvat kaupungit New Jersey City ja Hobo-
ken voidaan itse asiassa, samoinkuin koko joukko muita paikkoja
kauppa- ja teollisuussuhteissa pitää New Yorkin etukaupunkeina ja
osana siitä, niin että jos käsittää yhdeksi kokonaisuudeksi kaikki
ne kaupunki- ja palkkaryhmät, jotka ovat Hudsonin suun ympä-
rillä ja muodostavat Hudson Countyn, niin saadaan asukasluvuksi
2,890,000. Hudsonin suun eteläpuolella eroittaa Bergenin matala
niemimaa New York-lahden Newark-lahdesta, johonka laskevat joet
Hackensack ja Passaic. Newark-lahden molemmat suuhaarat, Ar-
thurs Kili jaKili van Kull, eroittavat State Lsland'in mannermaasta.
Long Islandin välillä pohjoisessa ja Staten Islandin välillä etelässä
ovat n. s. Narrows, jotka muodostavat sisäväylän New Yorkin sa-
tamaalueeseen, pinta-alaltaan satakunta nkm. Niitten pohjoisessa

*) Aivan viime aikoina ovat yhteisen hallinnon alaisiksi liittyneet
New York, Brooklyn ja Long lsland City.
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osassa huomataan saaret Ellis Lsland, jossa on uusi, siirtolaisten
vastaanottamista varten tavaton rakennus vanhan Castle Garden
sijassa, mikä nyt on meriväen tavaravarastona, ja Bedloe's Lsland,
jossa on ranskalaisen kuvanveistäjän Bartholdin luoma »Vapauden
jumalatar, joka valaisee maailmaa" ; tämä kuvapatsas, lahja ranskan
kansalta amerikan kansalle, on 46 m korkea, kohoten 16 m kor-
kealta granittijalustalta, ja pimeän tultua sen otsahelmestä ja soih-
dusta säteilee sähkövalo yli sataman ja kaupungin.

Vaikutusta, minkä New Yorkin kaupunki tekee matkailiaan,
kuvaa seuraavalla tavalla Paul Bourget kirjassaan »vaikutuksia mat-
kalta toiselta puolen Atlantin":

»Seitsemäntenä päivänä tulimme New Yorkin näkyviin, eräänä
kesäaamuna, joka oli lämmin ja utuinen. Höyrylaiva kulkee par-
haallaan Hudsoninjoen suussa, jonka vettä velloo loiskivissa aal-
loissa Atlantin viimeiset mainingit ja niin pitkältä kuin silmä kan-
taa pistää molemmilla rannoilla, niin oikealla, missä New York
leviää, kuin vasemmalla, missä Jersey City on, ääretön rivi lyhyviä,
vaan tilavia ja katollisia maallenoususiltoja. Niillä on eri nimensä,
vuoroin jonkun rautatie-, vuoroin jonkun höyrylaivayhtiön mukaan,
sitten taas tulee rautatieyhtiön ja sitten höyrylaivayhtiön, ja lakkaa-
matta lähtee näistä tai laskee näihin siltoihin jättiläissuuria höyry-
lossia, jotka tuovat tai ottavat sadottain matkustajia, kymmenittäin
vaunuja valjakkoineen ja kokonaisia junia lastivaunuineen. Minä
luin ensin viisi ja kuusi, sitten viisitoista, sitten kaksikymmentä
tuollaista höyrylossia. Ne ovat tavattoman suuria, kohoavat vihe-
riästä vedestä kaksikerroksisina, valkoisiksi ja ruskeiksi maalattuina,
ja pieksävät aaltoja rautasiivillään, ja ylinnä jättiläissuuri tasapaino-
laitos antaa rytmiä niitten yhtämuotoisille liikkeille. Ne laskevat
sekasin ristiin ja rastiin, kiitävät toistensa ohi törmäämättä koskaan
yhteen, niin varma on niitten kulku, mikä johtaa ajattelemaan hir-
veän suuria työeläimiä, jotka toimittavat tehtävänsä varmalla itse-
tietoisuudella."

»Lukemattomia pieniä, nopeita ja leveitä höyrypursia kiitää
pitkin ja poikin. Ne ovat hinaajapursia. Laineenläikkä liikuttelee
ankarasti niitten solakoita runkoja, jakuuluu kova paukkuminen niit-
ten koneista, voimakkaista ja melkein liian suurista teräskeuhkoista,
jotka täyttävät niitten pienen ruumiin. Muuten huomaa niitten voi-
man vauhdistaan, joka on niin hyvin mitattu, että ne koskaan hil-
jentämättä sitä aivan kuin lentävät raskaitten ainesjoukkojen välitse,
joitten töytäys saisi ne kumoon. Ne vetävät jalessaan hauraita
veneitä, joissa on kaksi, kolme tai neljä miestä. Pieni pähkinän-
kuori raukka tutisee ja melkein katoaa sinisenvihreään vanaan, jonka
hinaaja viiltää syvälle aaltoihin. Silloin tällöin päästää joku näistä
hinaajista kirkkaan ja terävän vihellyksen, joka sekaantuu suurten
höyrylaivain sumutorvien käheään ääneen."



SOKERITEHDAS

valmistaa parasta palasokeria

IKARL FAZER..
Kakao-, Suklaati-, Karamelli- ja Marmelaati-Tehdas

Helsingissä
on Suomen suurin ja kuuluisin.

Tukuttaintilauksia vastaanottaa M. E. Fazer & C:o Helsin-
gissä, L. Siltaranta 18. Tel. 1 59.

Hintaluetteloja ilmaiseksi.

I



Tilausilmoitus.
MAA JA SEN KANSAT.

F. von HELLWALD™ mukaan toimittanut 0. H. Dumrath.
Suomentanut Teuvo Pakkala.

Suomenkielisessä kirjallisuudessamme ei tähän asti ole ollut laajempaa
maan- ja kansantieteellistä teosta. Suomenkieliselle lukialle tietojen hankkimi-
sessa tältä alalta on ollut ainuvina lähteinä niukkatietoiset koulumaantiedot ja
hajanaiset kuvaukset, joista vaikka yksityisinä kuvauksina voivatkin olla laa-
joja ja oivallisiakin sekä sellaisina varsin paikallaan, ei kuitenkaan voi saada
yleistä kuvaa ja vertailevaa tuntemusta vieraista maistaja kansoista eikä sitä laa-
jaa näköalaa, jonka saa yhtäjaksoisesta teoksesta. Tuntuvan aukon on sen
vuoksi täyttävä kirjallisuudessamme tässä ilmoitettu ja tilattavaksi tarjottu teos
maapallon kaikista eri maista ja sen kirjavista kansoista.

„Maa ja sen kansat" on suomennos F. von Helhvaldin tunnetun saksa-
laisen teoksen suunnitelman mukaan toimitetusta ruotsalaisesta teoksesta „Jorden
och dess folk", toimittanut O. H. Dumrath. Mutta ruotsalainen teos, jossa ei
ole noudatettu kuin mainitun saksalaisen suunnitelmaa ja jokakokonaan poikkeaa
sen äsken ilmestyneestä toisesta painoksesta, mikä ei suinkaan ole saavuttanut
arvosteliain yksimielistä tunnustusta, on tähän verrattuna pidettävä aivan itsenäi-
senä teoksena. Tähän laajaan teokseen on koottu vereksimpiä, vilkkaan
siirtomaaharrastuksen ja lukuisain tieteellisten tutkimusretkien viimeaikoina run-

saasti kartuttamia tietoja. Maantieteellisissä kuvauksissa on käytetty enimmäk-
seen professori W. Sievers'in suurta maantieteellistä teosta, joka on alallaan
parhaita, kuvaukset maan kansoista taas perustavat ylimalkaan professori
Ratzel'in tunnettuun kansantieteelliseen teokseen. Mutta sen ohessa on liitetty
otteita tunnettujen matkailiain matkakertomuksista, jotka valavat elävyyttä
sisältöön, niin että lukia ikään kuin hengessä matkailee maapallon erimaissa. Elä-
vyyttä lisää suuressa määrässä oivalliset kuvat, joita teoksessa on runsaasti ja
jotka on tehty valikoimalla uusimmista ja runsaasti tarjolla olevista piirustuk-
sista ja valokuvista. i

Suomenkielisessä teoksessa tulee omalle maallemme laajempi osa kuin
mitä sillä on ruotsalaisessa, ja tulee tämäkin osa runsaasti kuvitetuksi.

Teos ilmestyy noin 60 vihkona, kukin vihko 32 sivuisena, yksi vihko
viikossa. Vihkon hinta on 60 penniä.

WENTZEL HAGELSTAM.

Kustantaja.

OSAKEYHTIÖ F. TILGMANN HELSINKI.





__^__ KAUNIS KIRJA NUORISOLLE

HSySSSÄT? ' KUVALLINEN ELÄINKUNNAN
Vom MtLs,"å,isK

'

LUONNONHISTORIA

M_SWKK£tA„ AUt^AT OVAT PARHAAT- wentzel hagelstam-in kustannuksella.
* Ä S ' Hinta 4:80.

#». (arl JacobseN $ Of
?

* Helsingissä * KONEKAUPPA
Myyvät halvimmista" hinnoista varastosta

Maanviljelyskoneita ja kalustoja kaikkia lajia.
Uutinen! OJA-AURA Uutinen!

Pyytäkää kiertokirjaal
Mr. Cornick'in niittokoneita, Hevosharavia, Tuulimoottoreja, Pumppuja, Vesijohtoja,

Lokomobiilejä, Höyrykoneita, Petroolimoottoreja.
Hintaluetteloja, kustannusarvioita ja piirustuksia maksotta ja vapaasti.

flff HÄKLI, LALLIMME
W l]J^ W ICukkukaubba WiiburissaPo WIIPURISSA |J^| __r_r tr
l°^l snnk, — 9—_,_, if^J Suosittaa muiden tavaroiden muassa todellisesti hyvää /S.

/^m
joita on saatavana kaikissa hyvin varustetuissa kauppapuodeissa. /(\-\!w I^PN^T^X:'>
Jokainen käärye on varustettu ylläolevalla leimalla ja tavaramerkillä, N\l I i^^^t^>#/

sekä sisältää tutkimustodistuksen. _v\ Yjry-ff~

TEEMYYMÄLÄMME viisiä
HELSINGISSÄ !«£ Pohjois-Esplanaadikatu 43. V \>l^(vastapäätä ruotsal. teatteria). V



YHDYSVALLAT. 161

„Vaan kaikki, niin pienet kuin suuret laivat, liikkuvat avaralla
joella, jossa ehkä viisikymmentä höyrylaivaa, kaikki yhtä suuria kuin
meidän laivamme, tullen mikä Europasta, mikä Eteläamerikasta, mikä
Pohjoisamerikasta, kulkee ylös ja alas yhtä nopeasti. Korkeat run-
got kyntävät hiljaa vaan nopeasti aallokkoa, ja lämpöisessä usvassa
häviävät muodot, katoavat ääriviivat ja muuttuvat kummituksiksi.
Toisia höyrylaivoja tulee esiin, ja näyttävät luonnoksilta ja voi pa-
remmin aavistaa kuin nähdä niitten olevan jo mainittujen takana,
ja vielä kauvempana eroittaa kummallisen sekasorron mastoja ja
raakoja, ja tavattoman suuri vapauden kuvapatsas kohoaa hallit-

Keskuspostirakennus New Yorkissa.

semaan jättiläissuurta satamaa, joka tekee sen vaikutuksen, että se
on koko maailman varastopaikka. Koko ajan leviävät edelleen mo-
lemmat rannat oikealla ja vasemmalla utuiseen etäisyyteen. Minä
nojaan reilinkiä vasten New Yorkin puolelle ja huomaan hyvin pie-
niä taloja, matalain rakennusten valtameren, josta aivan kuin jyrkkä-
rantaiset saaret kohoaa tiilirakennuksia, niin uhkarohkean korkeita,
että aina täältä asti niitten korkeus estää näköalan. Minä lasken
kerrokset, jotka ovat talojen kattolinjan yläpuolella: muutamassa
näistä rakennuksista on kymmenen, toisessa kaksitoista kerrosta,
kolmas ei ole vielä valmis, mutta alaston rautarunko kuvastaa tai-
vasta kohden kuusi niistä kerroksista, jotka ovat kahdeksan valmiin
kerroksen päällä ..."
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New Yorkin laivaliike on 12,5 miljoonaa tonnia eli 40 %, unio-
nin koko laivaliikkeestä ja vetää lähimain vertoja Lontoolle. Vienti,
joka 1891 teki 346,5 miljonaa dollaria, on 39,2 % koko viennistä
ja tuonnista, joka 1891 teki 537,8 miljonaa dollaria, jopa 63,7 %

koko tuonnista Yhdysvaltoihin. Kerrassaan 40 säännöllisellä höyry-
laivareitillä on päänsä satamassa. Tätä vastaavat kulkuyhteyslai-
tokset kaupungissa samoinkuin sen etukaupunkien välillä: ensi sijassa
jättiläissuuri, 1,8 km pitkä, 41 m yläpuolella tulvakantta, väik-
kyvä East River-silta, saksalaisen insinörin J. Röblingin ja hänen
poikansa mestariteos, joka on maksanut 15 miljonaa dollaria, ja yh-
distää New Yorkin Brooklynin kanssa (siv. 12), silta, jota on ra-
kennettu 30 vuotta, ja josta vuosittain kulkee enemmän kuin 40
miljonaa ihmistä, ja jossa kävely- ja ajoratojen ohessa on tilaa kah-
delle rautatieraiteelle. Muuten huomataan vielä valmistumaton Hud-
sontunneli, rautapylväille katujen päälle laitettu katurautatie, useita
siltoja East Riverin yli, enemmän kuin 20 suurta lossia Hudsonilla
ja East Riverillä, enemmän kuin 130 maallenousuhallia, suuri kes-
kuspostirakennus, Vester Unionin-sähkölennätinlinjan keskusasema
j. n. e. Rahanvaihtoa välittää 120 pankkia, tavaranvaihtoa suuri
tavarapörssi, petrolipörssi, pumpulipörssi, kahvipörssi j. n. e. Kau-
pungin rikkaudesta ja muusta sivistysmerkityksestä ovat todistuksena
lukemattomat suuret rakennukset ja julkiset laitokset, niinkuin komea
roomalaiskatolinen katedrali, uhkea Columbia-College, Metropolitan-
museo, Astor-kirjasto j. n. e.

New Yorkissa ovat eri kaupunginosat Suuria vastakohtia toi-
silleen, yhtä suuria kuin rikkauden, joka pöyhkeilee hävyttömällä
nousukasrehevyydellään ja kauhistuttavan köyhyyden välillä, joka
alentaa kurjuuden lapsen elämän alimmalle portaalle. Ensimäinen
vaikutus, jonka vieras saa kaupungista, on kyllin vastenmielinen.
Paul Bourget kirjoittaa siitä:

„Heti kun höyrylaiva on laskenut siltaan, mennään maihin,
suureen majaan, joka on täynnä ihmisiä, tulevia ja meneviä, jotka
töykkivät ja joita töykitään. Keskellä joukkoa seisoo jättiläiskas-
vuiset polisikonstapelit kuin pilarit, joitten ympärillä joukko liikehtii.
Tullivirkamiehet avonaisin takein, sillä on hyvin lämmin, pureksivat
suuria tupakkämällejään ja ryvettävät ruskealla tupakansyljellä pai-
kan, missä matkatavarat ovat tarkastettavat. Tuskin on nämät
vielä tuotu, kun niitten ympärille kokoontuu ihmisiä, jotka tarjoavat
palvelustaan, ja arkkuja ja kapsäkkejä avataan, ja tullivirkamiehet
penkovat ja repivät vaatteita hävyttömällä tavalla, mikä on ominaista
henkilöille, joilla on kiire. Sitten suljetaan kapsäkit, kantajat tart-
tuvat niihin ja syöstävät ne menemään pitkää viestävää lautasiltaa
myöten alakertaan, ja koko meluavasta tungoksesta nousee tympeä
hienhaju. Resuset vaunut, joihin lopuksi noustaan, tuntuvat pyö-
rillä olevalta paratiisilta tämän sotkun jälkeen, vaikkakin ne kulkea
rymistävät äärettömiin asti kurjasti hoidetulla puukadulla, ja koko
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kaupunginosa sataman ja viidennen avenyn välillä, jonka varrella
hotelli on, on kauhistuttavan ruma."

»Punaisia taloja on toinen toisensa vieressä äärettömiin, kaikki
samanlaisia, suurine ikkunoineen. Sitten tulee toisia taloja, joitten

Katu New Yorkissa raitiovaunuineen ja ilmarautateineen,

seinät ovat täynnä ohjelmia ja ilmoituksia, pohjakerroksessa kapa-
koita tai myymälöitä, joissa on kaupan huonoja elintarpeita: hedel-
miä alennettuihin hintoihin, lakastuneita vihanneksia. Likaisessa
maassa on tahmeaa liejua, joka ei ole syntynyt niinkään maasta,
kuin mätänevistä aineista. Talojen edessä ei näy ainoatakaan puuta,
ei pienintäkään ruohotäplää, mutta sitävastoin raitiotien kiskoja,
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telegrafipylväitä ja pitkä ja kaksiosainen tunneli, kohotettuna valu-
rautapylväille. Tämä on se koroitettu katurautatie, elevator, tahi
ainoastaan L, joksi sitä New Yorkissa sanotaan. Neljä semmoista
rautatietä menee kaupungin läpi ja kulkee niissä 200 miljoona mat-
kustajaa vuosittain. Lyhyellä aikaa, minkä katu seuraa tätä linjaa,
luen minä kolme ylös ja kolme alas vievää junaa. Kammoittavat
rautatelineet, jotka niitä kannattavat, vapisevat niiden painosta ja
nopeasta kulusta. Millaista on elämä niitten ihmisten, joitten ak-
kunat ovat päin tuota sivulentävää höyryveturia ja sen vaunuja?
Sittemmin vaunu vierii pitkin kahta hiukan rauhallisempaa katua
ja kääntyy eräälle avenylle, jonka ristiin rastiin vakoilevat niitä myö-
ten kulkevat kaapelivaunut, kiitäen hurjasti kuin junatkin. Loppu-
maton ketju kulkee maan alitse pannen raskaat vaunut kulkemaan
kiskoilla. Näitä n. s. cable-cars on niin paljon, ne kulkevat niin
nopeasti ja täyttävät avenyn tungoksella, että hevoisten vetämät
vaunut tuskin pääsevät kulkemaan ..."

„ Vihdoin on muuan kohta, jossa on puita ja ruohokenttää,
sen keskellä, kellotorni muistuttaen Sevillan Giraldaa: se on Madison
Square ja paikka, missä Broadwayn kauppakatu leikkaa komean
viidennen avenyn, joka vapaana kaikista kaapeliraitioteistä ja ilma-
radoista ulottuu niin pitkälle kuin silmä kannattaa. Tornin huipussa
häämöittää kuvapatsas, ja minä tunnen sen suuren kuvanveistäjän
Saint-Gauden Dianaksi. Jumalattaren solakka ja siro olento kuvas-
taa hienot ääreviivansa sinistä taivasta vasten. Tämä on ensimäi-
nen kauneuden ilmaus, minkä olen nähnyt siitä saakka kuin lähdin
höyrylaivasta. Dianan alla ja pitkin koko tornia leviää ilmoitus
polkupyöränäyttelystä äärettömillä rautakirjaimilla. Taiteilian jalon
luoman ja sen välittömässä yhteydessä olevan reklaamin välillä on
yhtä suuri vastakohta kuin sen New Yorkin, joka tekee työtä ja
josta juuri lähdin, ja rikkauden New Yorkin välillä, johon nyt juuri
tulin ..."

„Ääretön rivi upeita asuntoja, jotka reunustavat viidennen ave-
nyn, ilmoittavat rikkauden ääretöntä ylönpalttisuutta. Ei ole enään
kauppapuoteja, kuin muutamia, joissa on ylellisyystavaraa, joitakin
muotikauppiaita ja taulunmyyjiä — viimeiset pisarat siitä kauppa-
tulvanaallokasta, joka hukuttaa alleen muun osan kaupunkia, haih-
tuvat täällä, — vaan talot todistavat kaikki täydellistä itsenäisyyttä
ja korkeilla tonttihinnoillaan osoittavat tuloja, joita tuskin uskaltaa
arvatakaan. Siellä täällä suurenmoiset rakennukset edustavat Eu-
ropan palatseja ja linnoja. Minä tunnen ranskalaisen aateliskarta-
non i6:lta vuosisadalta. Eräs toinen talo muistuttaa Ludvig XIII:n
tyyliä. Kaiken yhtenäisyyden puute tässä arkkitehtuurissa osoittaa
muuten, mitä yksilöllinen tahto merkitsee tässä maassa, samoin kuin
puistojen ja puitten olemattomuus näitten kallishintaisten asuntojen
ympärillä näyttää, miten uuden uutukaisia rikkaudet ja kaupunki
ovat. Selvästi huomaa, että koko aveny on syntynyt kuumeentapai-
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sessa tonttikeinottelussa, joka ei ole suvainnut tuumaakaan maasta
jäädä käyttämättömäksi.

New Yorkin viehättävimpiä osia ovat sen puistolaitokset.
Battery'stå, joka on Manhattasaaren eteläisimmällä huipulla, lähtee
New Yorkin etevin kauppa- ja komein myymäläkatu, kuuluisa Broad-
way, kulkien suureen Central Park'im, jokaon neliön muotoinen puisto
keskellä kaupunkia, alaltaan 385 hehtaria ruohokenttiä, metsiköitä,
kallioita ja järviä ja johon on pystytetty egyptiläinen obeliski ~Kleop-
atran neula".

Batteryn läheisyydestä lähtee myöskin New Yorkin etevin
liikekatu, kuuluisa Wall Street, jonka varrella ovat useimmat kauppa-

Kevätjuhla New Yorkin Central Parkissa.

konttorit ja muut liiketoimistot. Tämän kadun varrella on myös-
kin pörssimäkläreillä konttorinsa. Jokaisessa talossa ja jokai-
sessa kerroksessa on useampia liiketoimistoita ja usein, tavattoman
korkeiden vuokrain vuoksi, yhdistyvät useat liikemiehet pitämään
samaa huonetta konttorinaan. Muuan näistä, yksinomaan liiketoi-
mistoja varten rakennetuista taloista on nimeltä Equitable, ja on
siinä 1,500 vuokravierasta; 10,000 henkilöä käyttää joka päivä
nostokonetta tässä jättiläis-mehiläispesässä, jossa ihmiset hyörivät
pitkissä käytävissä, joita on pitkin ja poikin ja joista ei koskaan
näy loppua tulevan.

Muuten on New York, niinkuin Yhdysvaltain useimmat kau-
pungit, hyvin säännöllisesti rakennettu, pitkät suorat avenyt, joita
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poikkikadut leikkaavat suorassa kulmassa, jakaen talot yhtäsuuriin
kortteleihin n. s. blocks. Kaikki kadut ovat numeroidut lisäyksellä
east ja west s. o. itään tai länteen viidennestä avenystä; muita
nimiä niillä ei ole.

New Yorkiin verraten ovat valtion muut kaupungit vähä-
pätöisiä. Poughkeepsie (22,000 asuk.) Hudsonin varrella, valmistaa
jättiläiskaupungille rakennus- ja katukivet. Muista kaupungeista an-
saitsee mainita valtion hallituksen asemapaikka kauniilla paikalla
oleva Albany (95,000 asuk.); edelleen Troy (61,000 asuk.) Mohawkin
ja Hudsonin yhtymäpaikalla, ja pohjoisempana Saratoga, joka
mineraalilähteittensä vuoksi on Amerikan kuuluisin kylpypaikka.
Suurin satama S:t Lawrencejoen varrella on Ogdensburgh. Tär-
keimmät satamat Ontarion rannalla Oswego (22,000 asuk.) ja
Rochester (134,000 asuk.) molemmat suuria teollisuuskaupunkeja.
Suurin satama Eriejärven rannalla on Buffalo (256,000 asuk.), joka
kaupunki asemansa takia tämän järven itäpäässä ja tämän järven ja
Ontariojärven välisellä kannaksella sekä myöskin Niagaran pyörtei-
den ja putousten yläpuolella, on päätypisteenä Eriekanavalle sekä
sen ohessa yhtymäkohtana enemmälle kuin 20 rautatielle. Erittäin
suurenmoinen on kaupungin viljakauppa ja suurimpana merkillisyy-
tenä on mainittava sen 40 jyväelevatoria, jotka yhtenä ainoana
päivänä voivat lastata 3 miljonaa bushelia.

Muutaman pienen järven rannalla Eriejärven läheisyydessä on
kuuluisa „Chautaqua-oppilaitos", jonkunmoinen kansantajuinen yli-
opisto, johon kesän aikana kokoontuu kuulioita joka taholta ja jolla
sitäpaitse on yli koko unionin haaraopistoja, joitten jäsenluku nou-
see puoleen miljonaän. Ithakassa Cayugajarven rannalla on Cornell-
yliopisto, joka kilpailee Harwardin ja Yalen kanssa. Myöskin Sy-
racusa (88,000 asuk.) on yliopistokaupunki, vaan tärkeämpi kuiten-
kin suolalaitostensa tähden.

8. New Jersey jakaa New Yorkin kanssa aseman Pohjois-
amerikan parhaimman sisäänpääsyportin varrella, ja sen pitkällä
lakealla rannalla on sitäpaitse joukko hyviä ankkuripaikkoja keski-
kokoisille ja pienemmille laivoille. Koillinen osa valtiota on enim-
mäkseen hiekkaista ja kivistä jäätikkömaata, keskinkertaisen he-
delmällistä, joka sitten vaihtuu suolaperäiseksi maaksi, jota vastoin
se osa valtiota, jonka läpi Alleghanyvuoret kulkevat on rikas
magneti-, rauta- ja sinkkimalmeista; sitäpaitse pistää lännestä-
päin antracitalue sen piiriin. Vihannesten ja hedelmäin viljelys
on valtiossa korkealla kannalla, vaan verrattomasti tärkeämpi on
valtion teollisuus, niinkuin sokerinpuhdistus-, teurastus-, valurauta-,
kone- ja nahkateollisuus, saviastian valmistus j. n. e., sekä myös-
kin sen kauppa. Valtion teollisuustuotteiden arvo 1880 teki 254,4
miljonaa dollaria.

Hallituskaupunki on Trenton (57,000 asuk.), Delawaren putouk-
sen luona ja on se päätypisteenä laivakululle tällä joella. Kau-
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punki valmistaa savitavaroita ja koneita ja on siinä Princeton
College, valtion yliopisto, fersey City (83,000 asuk.) ja Hoboken
(44,000 asuk.) Hudsonin varrella ovat tehdaskaupungeita ja rautatie-
etukaupungeita New Yorkille, jonka ohessa Hobokenissa on kuu-
luisa teknillinen korkeakoulu. Newark (182,000 asuk.), Paterson
(78,000 asuk.) Passaicin varrella ovat teollisuuskaupungeita, joissa
harjoitetaan rauta-, kone-, pumpuli- ja valimoteollisuutta, vaan
erittäinkin ovat ne amerikalaisen silkkiteollisuuden pääpaikkoja;
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sisältää myöskin muitten muodostusten kerroksia, joissa on runsaita
petrolilähteitä, magneti-, rauta- ja ruskokivimalmeja. Pennsylvania
onkin maailman parhaita hiilikaivos- ja raudanvalmistusmaita, jossa
1889 saatiin 40,7 miljonaa tonnia antracitia ja 32,8 miljonaa tonnia
meripihkaista hiiltä, eli lähes 58 % koko siitä määrästä, mitä unio-
nissa saatiin näitä raaka-aineita, jonka lisäksi tulee 4,7 miljonaa
tonnia raakaa rautaa eli 49,2 % Yhdysvaltain koko tuotannosta.
Myöskin petrolituotannolla on pääpaikkansa Pennsylvaniassa. Nisua

Öljykaivo Pennsylvaniassa.
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(1891: 20,9 milj. bushelia) ja maissia (1891: 46,5 milj. bushelia)
viljellään paljon enemmän kuin New Yorkissa ja muissa Atlantin
valtioissa, mutta tässä suhteessa ei Pennsylvania vedä vertoja Ohion
varrella oleville ja muille keskivaltioille ; karjanhoidossa ei Pennsyl-
vania ole yhtä korkealla kuin New York. Sitä vastoin on sillä
hyvin etevä sija rauta- ja terästeollisuuden, koneitten valmistuk-
sen, lyhyttavara-, lasi-, villakangasteollisuuden y. m. kautta. Vuonna
1880 teki sen teollisuustuotteitten yhteen laskettu arvo 744,8 milj.
dollaria.

Jo silloin kun englantilainen kveekari William Penn, joka
Pennsylvanialle antoi nimen isänsä mukaan, tunkeutui sen laajoihin
metsiin, oli ennen häntä valkoisia siirtolaisia, ruotsalaisia ja suo-
malaisia, jotka olivat perustaneet siellä siirtokuntia Delawaren ran-
nalle, ja hollantilaisia, jotka olivat asettuneet nykyisen New Castlen
seuduille sekä englantilaisia kveekareita asui nykyisessä Phila-
delphianniemessä. Ruotsalainen siirtokunta, joka varojen puutteen
ja alituisten sotien vuoksi ei saanut mitään apua emämaasta, sulau-
tui pian muihin siirtokuntiin, joista on saanut alkunsa unionin n. s.
Keystone State.

Valtion hallituksella on istuimensa Harrisburghissa (39,000
asuk.), joka sijaitsee siinä missä Susquehanna laskAee lleghaneista,
ja harjoittaa se melkoista rauta- ja koneteollisuutta.

Paljon tärkeämpi on Philadelphia eli „veljeysrakkauden kau-
punki," joka on unionin suurimpia metropoleja ja jonka perusti
William Penn 1682 Delawaren ja Schuykillin yhtymäkohtaan. Siinä
on nykyään 1,047,000 asukasta. Aina yhdeksännentoista vuosi-
sadan alkuun Philadelphia, jolla Schuykilljoessa on erinomainen
vesivoima, ja Delawarejoessa 7 m syvä vesitie Delawarelahteen ja
mereen, oli edellä New Yorkista ja vielä nykyäänkin on kaupunki
kone-, kangas-, matto-, sokeri-, kemikali- y. m. -teollisuuden kes-
kustana, niin että se 324,3 milj. dollarin tuotantoarvollaan on jä-
lessä ainoastaan New Yorkista, ja tuontisatamana, jonka laivaliike
on 2,3 milj. tonnia ja tuonnin arvo 59,4 milj. dollaria, on jälessä
ainoastaan New Yorkista ja Bostonista. Suuri maine on myöskin
kaupungin sivistyslaitoksilla, joista huomautettakoon Pennsylvanian
yliopisto ja Girard College, 12— 15-sadan orpolapsen koulu, jonka
perusti ranskalainen Girard lahjoittaen 10 miljonaa frangia sekä
maan valtiolle, ehdolla ettei yksikään pappi, lähetyssaarnaaja tai
saarnamies saa ottaa osaa opetukseen tai koulun hoitoon ei edes
jalallaan astua kouluun. Huomiota ansaitsee myöskin Philadelphian
kaunis kasvitieteellinen puutarha, ja ennen kaikkea sen puisto,
Fairmount, jonka ala on 1,200 hehtaria ja jossa tuntee olevansa
aivan kuin vapaassa luonnossa kaukana kaupungeista, vaikka talot
ovat tiheänä kehänä tämän tavattoman suuren puiston ympärillä.
Muhkeasta kaupungintalosta, jonka rakentaminen vuodesta 1871 on
maksanut 2 aina 3V2 miljonaän frangia vuosittain ja joka ei vielä 1891
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ollut valmis, jatkuu kunnianarvoisa, vanha Independence Hall, jossa
kapinalliset valtiot heinäk. 2 p. 1776 allekirjoittivat Yhdysvaltain
itsenäisyysjulistuksen. Rakennus on nyt historiallisena museona.

Pennsylvanian muista kaupungeista huomattakoon Reading
(59,000 asuk.), ylisen Schuykillin varrella, etevä tehdaskaupunki,
joka valmistaa rautatavaroita ja koneita ja varsinkin vetureita,
Scranton (75,000 asuk.), Pennsylvanian vuoriteollisuuden keskus-
paikka, Wilkesbarre (38,000 asuk.), Aitona (130,000 asuk.) Alle-
ghanein eri laaksoissa, vaan ennen kaikkia Pittsburgh (229,000 asuk.)
ja Alleghany (105,000 asuk.), missä Monongahela ja Alleghany
River yhtyvät Ohioon. Pittsburghissa on toistakymmentä raudan-
sulatusuunia, noin 48 rautavalssilaitosta, 28 teräksen valmistuslai-
tosta j. n. e. ja 1880 oli sen teollisuustuotannon arvo 76 miljonaa
dollaria. Oil City, Titusville ja Bradford ovat petrolituotannon
keskuspaikkoja, Erie City (41,000 asuk.) on Pennsylvanian pää-
satama Eriejärven rannalla.

Lounaasen Harrisburghista, vuorisessa seudussa, joka eroittaa
Susquehannan ja Potomacin, on pieni kaupunki tai parahiksi kaup-
pala, . vaan unionin enimmän käytyjä paikkoja, Gettysburgh, sen
tappelutantereen vierellä, jossa orjainvapautussodan aikana etelä-
valtioitten voimat murrettiin v. 1863, jolloin samaan aikaan Vicks-
burgh, Mississippin avain, joutui kenrali Grantin käsiin. Toivio-
retkeläisiä kymmenintuhansin vaeltaa kesäaikaan tälle paikalle, jossa
etelävaltioitten sotilaitten lähetyskunnat nyt veljellisesti kohtaavat
pohjoisvaltioitten armeijan veteraneja. Niissä kohdin, missä taistelu
raivosi ankarimmin, monet tuhannet kuutionmuotoiset, valkomarmo-
riset hautakivet, järjestettyinä kuin rykmentin rivit, ilmoittavat kau-
niissa ruohikossa niitten tuntemattomain sotamiesten viimeisen lepo-
paikan, jotka täällä kaatuivat taistelussa.

10. Delaware e,li, niinkuin sitä myöskin sanotaan, Diamond
State, on väkilukuunsa nähden pieni, pinta-alaltaan lähinnä pienin
unionin kaikista valtioista, ja käsittää pienemmän itäisen osan
lakeasta niemimaasta, joka on Delaware- ja Chesapeakelahden vä-
lillä. Pieni valtio ansaitsee huomiota varsinkin hedelmä- ja vihannes-
kasvien viljelyksestään, laivanrakennus-, rauta- ja terästeollisuudes-
taan. Valtion hallituksen asemapaikkana on Dover, jota vastoin
Willmington, (61,000 asuk.), Delawaren varrella, on suurin teollisuus-
ja satamakaupunki. Sen rajojen sisäpuolella on vielä se kivi, jonka
luona nousivat maalle siirtomaan ensimäiset siirtolaiset, ruotsalaiset,
jotka perustivat kaupungin nimellä Kristina, Kustaa Adolfin tyttä-
ren nimen mukaan.

11. Maryland, jolla muinoin oli nimenä Terra Marice
Kaarle I:sen puolison, kuningatar Henriette Marian kunniaksi, kä-
sittää yhdeltä puolen tasaisen alankomaan Chesapeakelahden sisim-
pien haarain ympärillä, vaan toiselta puolen ulottuu pitkin Potomac-
jokea yli Alleghanein Cumberlandvuoristoon, joten sillä ei ole ai-
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noastaan rikkaita kalavesiä ja joukko hyviä ja suurelle osalle etelää
tärkeitä satamia, vaan on sillä sisämaassa monipuolisia apulähteitä.
Valtion hiilituotanto on melkoinen sillä osalla Appalachien hiili-
piiriä, joka sille kuuluu, ja 1889 teki se 2,9 milj. tonnia. Muuten
ovat sen teollisuus ja maanviljelys, mutta varsinkin sen hedelmä-
viljelys hyvin kehittyneitä kaikissa suhteissa.

Hallituksen asemapaikka on Annapolis, (7,600 asuk.), joka on
Chesapeakelahdesta pistään syvän sivulahden rannalla, ja jossa on

Hautauspaikka Gettysburghin luona; tuntemattomien sotilaitten hautoja.

Yhdysvaltain merisota-akatemia. Baltimore (434,000 asuk.) Patapscon
suulahden rannalla, joka myöskin on haarake Chesapeakelahdesta,
ja johon voi laskea ainoastaan 6 metriä syvässä uivat laivat kau-
punkiin, on hyvien kulkuyhteyksiensä kautta sisämaahan, varsinkin
Susquehanna- ja Potomacalueisin, jo tämän vuosisadan alusta aikain
ollut unionin etevimpiä kauppapaikkoja, joka vientiin nähden —

viljaa, karjantuotteita, pumpulia, tupakkaa j. n. e. — on päässyt
edellekin Bostonista. Bremenin ja Liverpolin samoin kuin Ameri-
kan rannikon pääpaikkain kanssa on Baltimore yhteydessä sään-
nöllisten höyrylaivalinjain kautta ja sen meriliike 1891 oli i,g milj.
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tonnia. Melkoinen on myöskin sen osterinpyynti ja osteri- ja hedelmä-
säilyketeollisuus samoin kuin myöskin laivarakennus- ja koneteollisuus.
John Hopkinin perustaman ja hänen nimellisensä yliopiston samoin
kuin myöskin Peabody-oppilaitoksensa kautta on Baltimore myös-
kin henkisen viljelyksen pesäpaikkoja Amerikassa. Baltimoren ka-
duilla syntyi ensimäinen ottelu orjain omistajain ja abolitionistein
välillä, vaan Mac Henryn kanunat estivät orjavaltioitten puoluelaisia
kaupungissa liittymästä etelävaltioitten suureen kapinaan. Hager-
stown on huomattava suurena rautateitten yhtymäkohtana ja Cumber-
land Baltimore-Ohion kanavan päätepisteenä.

Liitonpiiri Columbia muodostaa Potomacin varrella olevan
neliömäisen leikkauksen Marylandin valtion alueesta ja on siinä ai-
noastaan liiton pääkaupunki Washington (230,000 asuk.) ja sen
etukaupungit. Kaupungille antavat sen luonteen jättiläissuuret hal-
litusrakennukset: kapitolio, rahastohuonerakennus, patenttitoimisto,
postitalo ja sotadepartementti j. n. e. kuin myöskin keskushallituk-
sesta riippuvat suuret laitokset Smithsonian Lnstitutio, kansallismuseo,
kasvitieteellinen puutarha, meteorologinen keskuslaitos, merisotilas-
observatorio j. n. e. ja osoittaa näin sekä valtiollisen että tieteelli-
sen merkityksensä. Presidentillä on istuimensa Washingtonissa,
jossa hän asuu jotensakin vaatimattomassa Valkoisessa talossa;
muuten ei kaupunki harjoita mitään merkittävämpää kauppaa ja
teollisuustoimintaa. Aivan lähellä kaupunkia on maatalo Mount-
Vernon, jossa tasavallan ensimäinen presidentti kenrali Washington
eli ja kuoli.

12. Virginiaa sanovat sen asukkaat nimellä Old Dominion,
sillä osoittaakseen sen ikää ja valtiollista merkitystä, joka melkoi-
sessa määrässä vähentyi orjasodan jälkeen, minkä aikana osa Vir-
giniasta, nimellä Virginia West, erosi muusta valtiosta muodostaak-
seen oman valtion. Sodan aikana oli Virginia päänäyttämönä
pohjoisvaltioiden ja etelävaltioiden armeijain taisteluissa, ja tuskin
mikään maatilkku maailmassa on maksanut niin paljon verta, kuin
kauan taisteluitten alaisena ollut ja lopuksi pohjoisvaltioiden valloit-
tama tie Washington ja Richmondin välillä.

Virginia ulottuu Chesapeakelahden eteläosasta kapenevassa
muodossa Cumberlandvuoriin, ja on siitä noin kaksi kolmannetta-
osaa lakeaa alankomaata ja matalia kumpuja, kolmasosa taas vuori-
maata. Viimeiksi mainitusta osasta laskeutuvat vedet suureksi
osaksi Ohioon ja Tennesseen, jota vastoin ensiksi mainitut kaksi
kolmannettaosaa ovat Potomac ja James Riverin y. m. jokienkautta
yhteydessä Atlantinmeren kanssa, jonka rannalla valtiolla on muu-
tamia hyviä satamia. Väestöstä on 38,4 % värillisiä ja ainoastaan
1,1 valkoisia siirtolaisia. Virginia harjoittaa ainoastaan vähäpätöistä
pumpuliviljelystä, vaan sitä vastoin on sen tupakan- ja viininviljely s
niinkuin myös viljatuotantokin suurempi kuin useimmissa muissa
etelävaltioissa, ja myöskin saadaan siellä suuret määrät hiiltä, rautaa,
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sinkkiä ja manganmalmej a. Teollisuustoiminnassa on Virginia edellä
kaikista etelävaltioista ja varsinkin harjoitetaan myllyteollisuutta ja
tupakanvalmistusta suuressa määrässä.

Hallituspaikka japääkaupunki kaikissa tapauksissa on Richmond
(81,000 asuk.), James Riverin putouksen luona ja sillä paikalla,
missä joki on vielä pienempäin laivain kuljettava. Vuosina 1860—
1865 oli kaupunki liittoutuneitten orjavaltioitten liiton pääkaupun-
kina, ja harjoittaa nyt suurta teollisuustoimintaa. Norfolk (35,000
asuk.) muutaman Chesapeakelahden haarakkeen varrella, on satama-
paikka syvemmässäkin kulkeville laivoille, ja huolimatta rämeisestä
ympäristöstään harjoittaa se suurta pumpulinvientiä. Petersburgh
(23,000 asuk.) Appomatoxputouksen luona, on hyvin tunnettu orja-
sodan ajoilta etelävaltioitten vahvimpana asemana, harjoittaa pum-
pulin- ja tupakanvalmistusta. Lynchburgh (20,000 asuk.) ylisen
Jamesin varrella, on rautateitten yhtymäpaikka ja harjoittaa kone-
teollisuutta. Chesapeakelahden suussa olevan väylän varrella on
linnoitus Fort Monroe; sen läheisyydessä taisteltiin orjasodan aikana
ensimäinen tappelu panssariveneitten välillä, johon osanottajina oli
etelävaltioitten puolelta „ Merrimac" ja pohjoisvaltioitten puolelta
„Monitor", joka viimeiksi mainittu oli kuuluisan ruotsalaisen John
Ericsonin keksintöä,

13. Pohjoiscarolina on havupuittensa runsaudesta, joita
kasvaa valtion laajoilla hiekkaisilla alueilla, saanut liikanimekseen
Turpentine State, ja kuuluu siihen jotensakin yhtä suuret osat At-
lantin rannikkomaata ja Alleghanein rinne- ja vuorimaata, jonka
korkeimmat ja hankalakulkuisimmat osat kuuluvat Pohjoiscarolinaan.
Sen joet ja virrat jakautuvat samalla tavalla kuin Virginiankin
Ohioalueelle, ja Great Pedeen y. m. kautta Atlantin ranta-alueelle,
mutta ranta on laivaliikenteelle huonompi ja on täällä pitkin ran-
toja suuria hedelmättömiä rämejaksoja, joista uhoo malaria. Väes-
töstä on enemmän kuin kolmasosa eli 84,8 % neekereitä ja mulat-
teja, jota vastoin maahan muuttanut valkoinen aines 0,23 °/o, on
heikommin edustettu kuin missään muussa unionin valtiossa. Val-
tion apulähteitä ovat enimmäkseen maanviljelys ja varsinkin suuri
pumpulinviljelys, jota vastoin viljan-, viinin- ja hedelmäinviljelys on
jotensakin lähellä Virginiaa. Tupakkaa tulee Pobjoiscarolinasta suun-
nilleen puolet siitä mitä Virginiasta. Valtion rikkaita malmiker-
roksia murretaan ainoastaan rajotetulla alalla, sitävastoin on kullan-
saanti viime aikoina lisääntynyt. Teollisuus on vähän kehittynyt
ja harjoitetaan enimmäkseen mylly- ja metsäntuotteitten valmistusta
(tärpättiä) sekä pumpuli- ja tupakkateollisuutta.

Hallituskaupunki on Raleigh (13,000 asuk.), valtion yliopisto-
kaupunki on Chapel Hill, ja satamapaikka Atlantin rannalla Wil-
mington (20,000 asuk.), Cape Feare Riverin suussa, harjoittaa jon-
kunverran pumpuliteollisuutta.
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14. Etelacarolina, joka vaakunastaan, palmusta, on saanut
liikanimekseen Palmetto State, on melkein yksinomaan lakeaa alanko-
maata ja kumpuja. Sen rannoilla on paremmat satamat kuin naa-
purivaltiossa ja joissaan Great Pedee, Santee ja Savannah, on sillä
hyvä vesivoima ja hyvät kulkuväylät sisämaahan. Väestössä on
neekeriaines lukuisasti edustettu, 59,9 %, jota vastoin valkoiset siir-
tolaiset ovat vähäisenä osana, 0,5 %. Valtiotaloudellisessa elämässä
on pumpulilla hyvin etevä osa, ja myöskin riisin- ja vihannesten-
viljelys on suuri. Fosfaatikerros Charlestonin luona antoi 1889 tu-
lokseksi 510,000 tonnia.

Hallituskaupunki on Columbia (15,000 asuk.) Santeen varrella,
ja sen lisäksi yliopisto- ja teollisuuskaupunki; tärkeämpi on Char-
leston. (55,000 asuk.), Ashleyn ja Cooper Riverin jokisuussa Atlan-
tin rannalla, vie pääasiallisesti pumpulia, fosfaatia, puuta ja riisiä.

15. Georgia on tärkein ja suurin Atlantin puoleisista etelä-
valtioista, jolla sen vuoksi onkin nimenään Keystone of the South.
Sen kaakkoinen puolisko on alankomaata, vaan vähän pienempi
luoteisosa on sitävastoin täynnä vuoria ja kumpuja, jotka muodos-
tuvat eteläisistä Alleghaneista sekä Cumberlandvuorien eteläisimmästä
osasta. Keskulaisen syvässä uivat laivat voivat hyvästi lähestyä
rannikkoa; joet, joita osaksi voidaan kulkea pitkät matkat, ja joitten
putouksissa ja koskissa paikoittain on suuri vesivoima, juoksevat
suuremmaksi osaksi välittömästi Atlantin valtamereen, niinkuin Sa-
vannah ja Altamaha, tai Mexiconlahteen, niin kuin Appalachicola.
Väestöstä on 47,8 % värillisiä eikä täyttä 0,7 % valkoisia siirto-
laisia. Georgia on Texasin jälkeen etevin pumpulia tuottava valtio
(1,2 milj. paalua vuonna 1890 eli noin 16 % koko tuotannosta),
sitävastoin Georgiassa viljanviljelys ei ole niin korkealla kannalla
kuin Pohjoiscarolinassa ja Virginiassa, ja mitä karjanhoitoon tulee,
on ainoastaan siankasvatus jonkun arvoinen. Hiili- ja rautatuotanto
ei myöskään ole erittäin suuri, sen sijaan on teollisuus, varsinkin
pumpuli- ja koneteollisuus kuin myöskin myllyliike tärkeä.

Etelän kaikista valtioista Georgiaa, vaikka oli kauimpana sota-
näyttämöltä, kohtasivat julmimmin orjasodan kauhut, sillä Georgian
kautta marssivat pohjoisvaltioitten armeijat kenrali Shermanin joh-
dolla leikatakseen kahtia liittoutuneitten armeijan. Murhaavien tap-
peluitten jälkeen Atlantan omistamisesta, joka on valtion luoteisessa
osassa, marssi Shermanin armeija monia yhtäsuuntaisia teitä myöten
Savannahin päin, polttaen kaupungeita ja kyliä, hävittäen peltoja,
särkien siltoja ja rautateitä 100 km levyisellä alalla ja tuottaen val-
tiolle enemmän kuin 400 mii. dollarin vahingon.

Valtion hallituskaupunkina on Atlanta (66,000 asuk.), etelän
tärkeimpiä rautatiekohtia, harjoittaa melkoista pumpuli- ja kone-
teollisuutta, ja on siinä kaksi yliopistoa, toinen valkoisia toinen vä-
rillisiä varten, sekä lukuisasti muita kouluja. Myöskin Athens on
yliopistokaupunki. Columbus (17,000 asuk.) Chattahoocheen var-
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rella on huomattava pumpulikaupastaan ja pumpuliteollisuudestaan,
samaten kuin Macon (23,000 asuk.) Ocmulgeen varrella, jaAugusta
(33,000 asuk.) Savannahin putouksen luona. Savannah (43,000
asuk.), jolla on 5 m syvä merisatama, vie pumpulia ja laivatuotteita.

16. Florida on eteläatlantisten valtioitten joukossa lähinnä
suurin pinta-alaltaan, mutta lähinnä pienin asukasluvultaan ja asutus-
tiheydeltään, joka on ainoastaan 2,6 nkm:llä, sekä on muuten kau-
kana jälessä kaikista pohjois- ja etelävaltioista. Ainoa aarre, mitä
niemimaan hiekkaisessa ja rämeisessä maassa on, ovat siellä ja
täällä esiintyvät fosfaatikerrostumat. Nautaeläinten kasvatus ja mais-
sinviljelys on jonkunlainen, vaan sitävastoin on apelsinien, ana-
nasien, bananein ja muitten kuumain ja lämpimäin maitten hedel-
mäin viljelys erittäin suuri. Talvi-ilmastonsa takia, jossa kuitenkin
väliin tapahtuu melkoisia häiriöitä pohjoismyrskyillä, on maa ame-
rikalaisena Italiana monille pohjoisamerikalaisille asuntopaikkana tal-
visin. Kesäisin ei mielellään asuta siellä rasittavan troopillisen kuu-
muuden, malarian ja moskitojen takia.

Hallituksen pääkaupunkina on Talahassee (3,000 asuk.) Tär-
keimmät satamapaikat ovat Mexiconlahden puolella Pensacola (12,000
asuk.) ja Tampa (5,500 asuk.); talviasemia rantalagunein varsilla
pitkin Atlantin valtameren rannikkoa ovat S:t Augustine, Titusville,
Lake Worth; rautateitten ja höyrylaivalinjain pääliikenteen keskus-
tana on Jacksonville (17,000 asuk.) S:t Johns Riverin varrella.
Suuri ja tärkeä satama Mexiconlahden ja Atlantin rajalla on Key
West, vastapäätä Havannaa, jonka kaupungin kanssa satama on yh-
teydessä merenalaisella sähkölennätinlangalla. Orjasodan aikana oli
Key West unionin valtioiden laivaston etevin tukipaikka eteläval-
tioiden pommittamisessa.

Se osa yhdysvaltoja, joka muodostaa Pohjoisamerikan keskim-
mäisen alangon, pohjoispuolella olevien suurien järvien ja etelä-
puolella olevan Mexiconlahden välillä, ja jonka rajana idässä ovat
Appalachit ja lännessä Rocky Mountains, Interiör Valley of North
America, joksi sitä amerikalaiset maantieteiliät nimittävät, voidaan
sen suuren joen, joka muodostaa sen akselin, ja sen lisäjokien
mukaan sanoa Mississippi- ja prääritasamaaksi. Tämä ääretön alue
ei tosin kaikkialla ole yhtä viljelykseen kelpaavaa ja varsinkin voi-
daan laajoja tasankoja toisella puolen Mississippiä, jotka eivät saa
tarpeeksi kastetta, ei joista eikä sateista, käyttää ainoastaan laidun-
maina karjalle, mutta melkein kaikki valtiot tällä puolen Mississippiä,
Lousianan suistomaa ja ne alueet, jotka länteen päin leviävät
Missourin ja sen lisäjokien keskisessä uomassa, ovat luonnostaan erit-
täin rikkaat ja tällä, ihmeellisellä työkentällä voisi satasen miljonaa
ihmistä helposti saada elantonsa. Tavatonta etua, joka näillä alueilla
on, lisäävät vielä helpot, luonnolliset yhdistysväylät, sillä jo ennen
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kuin rautatiet rakennettiin, tarjosivat Mississippiuoma ja suuret jär-
vet siirtolaisille luonnontieverkon, joka oli paljoa parempi kuin tässä
suhteessa parhaimmiten varustetussa maassa Vanhassamaailmassa.
Näitten järvi- ja jokiteitten lisäksi on nyt tullut rautateitä, joitten
verkko laajenee laajenemistaan samalla kuin se joka vuosi tihenee
tihenemistään. Teknillisessä suhteessa suurenmoiset jättiläissillat,
niinkuin Mississippin silta S:t Louisissa, sillat Ohion yli Cincinnatissa,
Louisvillessä ja Hendersonissa, Missourin sillat Kansas Cityssä ja
Omahassa, ovat vielä kuvaavampia tälle osalle Pohjoisamerikaa, kuin
millekään muulle, ja näitten siltain rakentamisessa on ennen kaikkea
ollut otettava lukuun pienempien jokien vesimäärän suuri vaihtele-
vaisuus. Kauppa rehoittaa näillä vielä vähän aikaa sitte autioilla
aavikoilla ja suuria kaupunkeja syntyy aivan kuin taikaiskulla kes-
kelle korpea. Vaikka Yhdysvaltain pääkaupunki ja sen suurin ryhmä
kaupunkeja, New York, Jersey City, Brooklyn, ovat Atlantin puo-
leisella rannalla, on kuitenkin puolet väestöstä mennyt Alleghanien
yli asettuakseen Mississippiuomaan, ja joka päivä suurentuu eroitus
väestön luvussa suuren vapaavaltion keskisen osan eduksi.

Tasomaa Cumberlandvuorien länsipuolella on näitten vuorien
rinteitä, jotka muodostavat lakeita satulanmuotoisia selänteitä ja niit-
ten väliin purtilonmuotoisia laaksoja, jotka kulkevat yli maan koil-
lisessa suunnassa, kun maa taas vähitellen viestää suuriin jokiin
päin, jotka juoksevat sen läpi. Keskisessä Tennesseessä ja keski-
sessä Kentuckyssä on maa paikoin 450 m korkea, vaan keskisessä
Ohiossa, eteläisessä ja pohjoisessa osassa Michiganinniemimaata eli
„Michiganin Schweiziä", Wisconsinissa ja lowassa, Yläjärven länti-
sellä puolella, jossa huomataan Giants- ja Messabey Hills, on se
taas 600 tai 700 m korkea. Näitten ylänköjen, „Highlands", reu-
nustamat laaksot, joissa Ohio, Mississippi ja suuret järvet ovat, sitä
vastoin ovat keskimäärin ainoastaan 200 m korkeita. Alueen taso-

maan luonne tulee selvimmin näkyviin sen virroissa, joitten laak-
soihin ja alankoihin maa tavallisesti laskeutuu vallin muotoisena,
muistuttaen n. s. »bluffeja" , tai yläjuoksuinsa varrella, niinkuin Mis-
sissippijoella, jyrkkiä canonseiniä.

Ei ole epäilemistä, että maan muodostus pääasiallisesti riippuu
näitten virtain ja niitten haarajokien syövytystoiminnasta, johon lisäksi
on ollut vaikuttamassa sateet ja lämpömääränmuutokset. Niinpä niitä
jyrkänteitä, joitten väliin joet ovat kaivaneet tiensä, syövyttää sade,
jolloin ne vierivät, ja sen lisäksi maajoukko lämpösuhteitten vaiku-
tuksesta halkeilee maallepäin usein kilometrin pituudelta ja ylikin
siitä; 10 ja 20 m:n levyiset railot laajentuvat vuosi vuodelta yhä
enemmän ja valmistavat siten äyräitten vierimistä eduksi suurelle
alangolle, jossa Mississippin ja sen sivujokien tulvat ottavat hal-
tuunsa maapalaset sijoittaakseen né lietekerroksina toisiin paikkoi-
hin. Jokilaaksojen välissä on maa enimmäkseen pienempiä tai suu-
rempia kumpuja, ja ainoastaan paikottain tasaista.
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Alueen pohjoisessa osassa aina Ohion ja Missourin jokiin asti
niinhyvin maan muodostus ja kokoumus, vaan ennen kaikkea lukui-
sain järvien synty Minnesotassa, Wisconsinissa, Michiganissa on
luettava suuren pohjoisen jääkauden aikaiseksi, sitä vastoin viisi
„suurta järveä" tässä piirissä ei liene jääkauden jäätikköjen kaiva-
maa, vaan paremmin saanevat synnystään kiittää pääasiallisesti maan
siirroksia ja tuliperäisiä purkauksia. Vanhat jäätiköt lienevät siis
vaikuttaneet ainoastaan näitten järvien ja niitten laskujen hienom-
paan muodostukseen. Yläjärvi ja Michigan ovat niinmuodoin toden-
mukaisesti alkuaan kuuluneet Mississippin ojitusalueeseen, vaan on

Näkyala Plainsille Maintonista.

ne siitä padonnut erilleen moreenisora, ja niinikään voinee pitää
varmana, että jäätikkövaikutukset ovat viitoittaneet Niagaralle sen
nykyisen tien. Vielä mahtavampi järvi kuin nämä viisi järveä yh-
teensä, pintaalaltaan 280,000 nkm, jonka W. Upham on nimittänyt
Agassiz-järveksi , oli jääkauden loppupuolella pohjoisen Red Riverin
laaksossa ja ulottui pohjoiseen päin Lake of the Wood ja Winnipeg-
järveen asti, jättäen kuivumisensa jälkeen itäisen Dakotan alkaleista
rikkaan ja hedelmällisen Hetemaan. Samanlainen järvi näkyy olleen
muinoin Tennesseessä, johon sen kuivumisen jälkeen on jäänyt ni-
mellä Tennesseen Great Basin eli „suuri uoma" tunnettu alanko,
käsittäen 1,600 nkm pintaalan, jonka ylimmät maakerrokset ovat
poistuneet syövytysvaikutuksen kautta, niin että silurinen perustus
on näkyvissä.
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Palaiozoisen kiviperustuksen rapautumissoralla on ainoastaan
Ohion ja Missourin eteläpuolella pääosa maanlaadun kokoumuksessa;
tämän linjan pohjoispuolella tulee moreenisora (tili) huuhtomistuot-
teineen etusijaan, ja on yleensä hyvin erilaisten aineosien sekaantu-
misen kautta hedelmäUisempää eikä niin helposti laihtuvaa, kuin
maa eteläisemmissä maajaksoissa; Pohjoisamerikan jyväaitta — Illi-
nois, Indiana j. n. e. — on tällä soraperustuksella. Ohion Wabashin
y. m. laaksoalankojen, n. s. »bottoms" , hedelmällisyys on niinikään
tulvan mukana tulleitten moreeniainesten samoinkuin ympäristöllä
olevista ylänkömaista kulkeutuneen rapautumismaan ansiota.

Cumberlandvuorien länsipuolella olevassa maassa huomataan
sitä paitse paljon suurenmoisempia maanalaisia syövytysjälkiä kuin
varsinaisissa Cumberlandvuorissa. Ennen kaikkia on kuuluisa Mam-
mutluola Kentuckyssä, maailman suurin tunnettu luola, jonka käy-
tävien ja huoneitten pituus on 220 km. Myöskin Wyandotteluola
Indianassa, jonka käytävien pituus on 35 km, on laajuudeltaan kau-
kana edellä Europan suurimmista luolista.

Länteen päin on Mississippitasangon jatkona prääritasomaa,
joka ulottuu aina Rocky Mountainsin juurelle. Sen korkeus on 1600
m Denverin, 1,875 m Fort Stantonin luona New Mexikossa, 950 m
Billingsin luona Texasissa, 650 m Hutchinsonin luona Kansasissa,
500 m Ciscon luona Texasissa ja 510 m Bismarckin luona Dako-
tassa. Maa laskeutuu siis pohjoiseen ja itään päin ja muuttuu lo-
puksi enimmäkseen jyrkittä rajoitta Mississippitasangoksi ja lahti-
alankomaaksi. Siinä voidaan siis eroittaa korkeampi osa, joka on
1,200—1,800 m, ja matalampi osa, 500—1,200 m.

Ensiksi mainittu korkeampi osa kehittyy korkeimmilleen ete-
lässä, jossa se nimellä Llanos Estacados eli Staked Plains ulottuu
itään päin lähelle 101

0 1. p., missä se jyrkkänä seinänä laskeutuu
alempaan osaan. Pohjoisempana, Coloradossa ja Wyomingissa, ulot-
tuu se ainoastaan 1030 1. p. ja on sillä täällä nimenä yksinkertai-
sesti Plains. Llanos Estacados, joka kaikkiaan on 70,000 nkm, on
saanut nimensä ensimäisten espanjalaisten matkailiain jälkeen, jotka
pelosta eksyvänsä laajaan erämaahan, viitoittivat tien, jota oli kul-
jettava.

Tasomaan alempi osa muodostaa varsinaisen präärin. Paikot-
tain viidakkometsää kasvavasta pensasprääristä, joka ulottuu aina
Michiganjarven seuduille ja rakenteeltaan ja muodostukseltaan kuu-
luu varsinaiseen Mississippitasankoon, eroaa se nimellä „ruoho-
prääri" eli „läntinen prääri" ja sanotaan sitä myöskin maan aalto-
maisuuden vuoksi nimeUä »Rolling Prairie" . Grand Coteau ja Coteau
de Missourin jyrkkä itärinne jakaa ruohopräärin ylempään ja alem-
paan osaan, joista viimeiksi mainittu ulottuu pohjoisen Red Riverin
keskiosaan, jossa seudussa sillä on luonnollisina rajoina ne jyrkän-
teet, jotka Coteau des Prairies muodostavat. Näissä harjanteissa
on kerroksia palavaa ainetta, lignitia, jotka rinteissä näyttävät vaaka-
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suorilta kerrostumilta ja sileiltä, aivan kuin olisi pyyhitty siveltimellä.
Nämät kerrokset ovat palamassa jo pitkät ajat sitten ja kuluvat hi-
taasti, kalsinoiden maan ja muuttaen sen jonkinlaiseksi sementti-
maaksi, josta monet kunnat ovatkin saaneet nimensä „Cötes brulées".
Mainituissa harjanteissa on myöskin muutamanlajista punaista vuolu-
kiveä, jota intianit muinoin pitivät esiisiensä lihana, ja kunnioituk-
sella valmistivat siitä piippunsa. Näitä vuolukivimurroksia pidettiin
pyhänä maana, joissa tuimimpienkin sotien aikana lakkasi tappelu viha-
mielisten heimojen välillä. Muuten paikan jumalallisuus pyhitti niille
rauhan: tulevia tervehdittiin, niin taru kertoo, aina salamalla ja
ukonjyrinällä, joka oli henkien peljättävän tahdon ilmaus. Nyt on,
sanovat intianit, „valkonaamain" tulo poistanut lumouksen.

Keskellä suuria, autioita tasankoja, keskeyttävät muutamat har-
janteet epätasaisine sivukuvineen maan yksitoikkoisen muodostuksen,
vaan ainoa harjanne, joka on tarpeeksi pitkä muodostamaan eri-
tyistä ylänköjärjestelmää, on Ozark Mountains, joka lounaasta koil-
liseen kulkee Intiani-territorion ja Missourin valtion läpi.

Koko präärimaa on hyvin yhdenlaisia kivi- ja vuorilajeja, ja
sen suurimmalla osalla vallitsee liitumuodostuksiin kuuluvia hiekka-
kivi- ja tertsiärikauteen kuuluvia merkelikerroksia. Viimeiksi mai-
nitut muodostavat sanomattoman yksitoikkoiset ja ainoastaan jyrkästä
itäreunastaan jylhän röykkelöiset Llanos Estacados^it kuin myöskin
suurimman osan varsinaisista Plains'ista. Sitä vastoin merkeliker-
roksista muodostuneet n. s. Bad Lands Wyomingissa ja Mauvaises
Terres eteläisessä Dakotassa, jotka leviävät Platte- ja Missourijokien
välillä, ovat kummallisimpia ja kammottavimpia syövytysmaisemia,
mitä maailmassa löytyy, joihin sateet, myrskyt ja ilmanvaihdokset
ovat rakennelleet erilaisia vallinsarvia, harjoja, torneja, harjanteita
ja luolia, ja joilla kauttaaltaan on erämaan luonne. Nuorempia
muodostuksia, jotka osaksi ovat syntyneet liitu- ja tertsiärikerrosten
häviämisestä, mutta osaksi myöskin ovat kotoisin Kalliovuoristakin,
ovat suurenmoiset soratöyräät ja hiekkasärkät, jotka paikottain ovat
50 m korkeat, ja idempänä Nebraskassa muodostavat ne Great
Sand Hills nimellä tunnetut, laajat lentohiekkaalueet. Nämät viimeiksi
mainitut valtaavat alat, varsinkin niissä seuduissa, joitten kanssa
rajatuksin ovat Llanos Estacados ja Bad Lands. Sitävastoin var-
sinaisen präärimaan maanlaatu on enimmäkseen n. s. „löss"iä, hie-
non hienoa tomua, joka erittäinkin suurten jokien lähellä kokoontuu
valtaaviksi kerroksiksi ja yleensä ainoastaan niissä kalliorinteissä,
jotka kulkevat niitä pitkin, esiintyy puhtaana ja kellanvaaleana, niin-
kuin se väriltään on. Kaikkialla muualla on „lössimaa" mustaa sii-
hen sekaantuneista, puoleksi mädänneistä kasviaineista.

Prääritasomaa näyttää suurimmaksi osaksi olevan veden luo-
maa, ja erittäinkin ne tertsiärikerrostumat, joita ovat Bad Lands
ja Mauvais Terres, ovat suolattomanveden luomia kerrostumia, joi-
hin on hautaantunut niin tavattomasti kivettymiä, että on voitu ver-



YHDYSVALLAT. 181

rata muutamia osia „Mauvais Terres"istä laajaan hautausmaahan.
Tieteelliset retkikunnat, jotka ovat tutkineet näitä seutuja, ovat siellä
tavanneet enemmän kuin seitsemänkymmentä ennen tuntematonta
kivettynyttä eläinlajia ja näistä seuduista ovat myöskin ne erinomai-
set kokoelmat, jotka nyt koristavat New Havenin Yales-museota.

Präärien ylänkötasangolla ovat ilmat jatuulet harjoittaneet hur-
jinta leikkiään ja harjoittavat sitä osaksi vieläkin, muodostellen sillä
tavoin päällimmäisiä maakerroksia, joita osaksi ihan kirjaimen mu-
kaan kuljettelevat edestakaisin. Tämä koskee varsinkin lentohiekka-
ja lössisärkkiä, joitten kokoamisessa vesien varsille on kovilla tuu-

Vuorimuodostuksia Bad Landsissa.

lilla epäilemättä ollut suuri osa. Pohjoisia präärejä peittivät jää-
kauden jäätiköt moreenisorallaan ja suuri osa lössimaasta on toden-
mukaisesti huuhtomistulos tästä. Toisekseen kuljettavat joetkin
Kalliovuorista ja „Bad Landsista" y. m. mukanaan lössimaata, jota
tulvan aikana levittävät laaksojensa pohjalle, missä se loppukesällä
vähän veden aikana auringonpaahteessa kuivuu ja joutuu tuulien
valtaan, jotka lakasevat sen särkkämäisiksi valleiksi jokien rannoille
tai mahtavain tomupilvien muodossa kuljettavat muille maille.

Hirmuinen pirstautuminen, joka vallitsee yli kaiken kohtuulli-
suuden hajautuneissa „Bad Landseissa", ja leveät, kuivat laaksot,
n. s. coulées, jotka leikkaavat „Plains"in hiekkakerrokset, ovat to-
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denmukaisesti myöskin jääkauden Vaikutuksia. Syövytystyö jatkuu
tosin vieläkin jossakin suhteessa varsin voimakkaasti, kun kaato-
sateitten tapaiset sadekuurot usein täyttävät rotkot „Bad Landsin"
ja „Plainsin" kuivissa laaksoissa, synnyttäen jotensakin syviä, kos-
kina kuohuvia vesiä, vaan tämä ei kuitenkaan yksinään riitä selit-
tämään niitä ilmiöitä, jotka ovat liian laajoja ja liian mahtavia sillä
tavoin syntyneiksi. Otaksuttavasti on jäätikkömuodostus jääkautena
ollut apuna veden syövytysvoimalle.

Se osa suuresta Pohjoisamerikän keskuslaaksosta, joka muo-
dostaa Mississippiylänkötasangon, on erittäin rikas kaikenlaisista
mineraleista. Niinpä kivihiilimuodostus, joka tällä alueella on val-
litsevana, sisältää Illinoisissa, Wabashissa, alisessa Ohiossa ja ali-
sessa Tennesseessä 120,000,nkm alalla suuria juonteita kivettynyttä
polttoainetta ja sitä tavataan myöskin noin 220,000 nkm laajuisella
pintaalalla, joka leviää alisen Missourin ja keskisen Arkansasin var-
rella ja kapeampana kiilana pistää aina Coloradojokeen asti Texasiin,
ja lopuksi eräällä kolmannella noin 17,000 nkm:n alalla, joka käsit-
tää keskisen osan Michiganinniemimaata. Rautamalmia on tosin
niukasti näillä kolmella suurella hiilialueella, vaan on sitä sen sijaan
sitä ruasaammin Yläjärven varrella, kuin myöskin S:t Louisin etelä-
puolella. Täällä voi puhua todellisista Lron Mountainsista, „rauta-
vuorista", joissa rautakiille ja ruskokivi niinkuin myös muutamin
paikoin rauta ovat näkyvissä, ja voidaan siis murtaa vaikeudetta.
Yläjärven luona tavataan kambristen vuorilajien kerrosten joukossa
useita n. s. Copper Ranges, joissa on vahvat juonet puhdasta vas-
kea. Eteläisessä Missourissa on raudan ohessa tärkeitä lyijy- ja
sinkkikerroksia ; myöskin esiintyy suuria kivisuoläkerroksia siluuri-
sissa kerroksissa läntisessä New Yorkissa, itäisessä Michiganissa,
Ohiossa ja Länsivirginiassa, joitten puratuista suolalähteistä saadaan
maan tarve suurimmaksi osaksi tyydytetyksi. Lopuksi kulkee pet-
roli- ja luonnonkaasuvyöhyke Eriejärvestä Sanduskyn luota Wa-
bashiin.

Varsinaisilla prääreillä on pääasiallisesti hiiltä, joka Missou-
rissa ja Texasissa muodostaa kivihiilijuonteita, jotka kuitenkin ovat
hyvin syvällä. Sitä paitse kannattaa purata monia suolalähteitä
ja sama on laita kipsikerrostumain, joita pääasiallisesti esiintyy
„Plainsilla" ja „Llanos Estacadosilla", joissa viimeiksi mainituissa
ne ovat enemmän kuin 1,500 m paksuja. Kaikki vesistöt tässä
seudussa sisältävät jonkun määrän kipsiä Huonneena, josta vesi saa
katkeran, vastenmielisen maun; joskus on vesi niin kyllästytettyä
kipsillä, ettei karja voi sitä juoda.
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Yhdysvaltain suuri joki, ja koko amerikalaisen kultturin mah-
tava edistäjä, Mississippi, on valtavan joen perikuva. Se ei ala
niinkuin useimmat virrat monihaaraisena korkeitten vuorien jää-
tiköistä, ja koko sen matkalla on korkopinnassa ainoastaan muuta-
mia ja vähäisiä penkereitä. Melkein tasaisen kaltevana muodostaa
tämä mahtava joki niistä järvistä alkaen, jotka ovat sen lähteinä
aina suuhaaroihinsa asti, parabelin hyvin loivalla kaarella ja laskee
Mexiconlahteen joka sekunti 17,200 kuutiometriä vettä. Jos pide-
tään Missouria sen ylisenä juoksuna, on Mississippin pituus 6,600 km,
ja on se siis maailman pisin joki. Se tavallaan on tasoittajana Ap-
palachien ja Cordillerein Pohjoisamerikan välillä, ja sen merkityk-
selle kultturinkannattajana on epäilemättä suureksi eduksi, että edel-
linen tässä toimittaa vielä suuremman tehtävän kuin viimeiksi mai-
nittu, kun suurin vesimäärä (Ohio ynnä muut) tulee tähän jättiläis-
jokeen siltä puolelta. Appalachien Pohjoisamerikan koko vuodelle
jotensakin tasaisesti jakautunut sademäärä vaikuttaa sen, että joessa
on verrattain yhtäläinen vedenpaljous, jonka säännöllisyyttä häirit-
sevät ainoastaan ankarat kevätsateet kuin myöskin jään ja lumen
sulaminen sen alueella. Näihin aikoihin nousee joki uhkaavasti yli
äyräittensä, laskee tulvansa alle rantansa ja aikaansaattaa keskey-
tyksen laivakulussa maaliskuusta toukokuuhun. Sitävastoin Missou-
rin vesimäärän oikulliset vaihtumiset kuin myöskin muutokset Appa-
lachein puolelta tulevissa sivujoissaan eivät paljonkaan vaikuta siihen.
Syyskausilla se tavallisesti kuljettaa vähimmin vettä ja tämänaikai-
nen vesimäärää on kevään vesimäärään suunnille kuin 1:3.

Vaikka ylisen Mississippin, S:t Louisen yläpuolella, melkoisesti
voittaakin Missouri, virtauomansa kehityksessä ja alueensa suuruu-
dessa, niin on kuitenkin suhta aivan vastakkainen vesimäärään näh-
den, jonka joki kuljettaa, ja tämä seikka, kuin myöskin ylisen Mis-
sissippin verrattomasti korkeampi kultturimaantieteellinen merkitys,
oikeuttaa täydellisesti pitämään viimeiksi mainittua pääjokena. Mis-
sissippi lähtee 450 m korkealla olevasta Ltascasjärv estä, joka on
muuan lukemattomista metsälammeista, jotka jääkaudesta saakka ovat
peittäneet pohjoisen Minnessotan, ja juoksee ainoastaan 4 m levyi-
senä kosteitten, vesivarvun, kaislan ja vesililjain peittämäin prää-
rien läpi, joilla on matalia petäjiä kasvavia särkkiä, ja joitten
juuria joki silloin tällöin koskettaa, ja laskee metsäin reunustamiin
järviin, joita on koko sarja, niinkuin Permidji, Cass, Winnibigoshish.
Sen lähdealueet eroittaa pohjoisesta Red Riveristä ja S:t Louis
Riveristä, s. o. S:t Lawrencen lähdealueesta, ainoastaan matala
maaselkä, jonka muodostaa kasaantunut moreenisora. Nyt jo mah-
tavana jokena juoksee se yleensä tyyneesti moreenimaiseman läpi,
ja muutamien alkuvuorikynnysten pakoittamana muodostaa sitten
jakson muutamien metrien korkeita koskia ja pyörteitä: Pokegama,
Little Falls, Pikes Rapids ja Sauk Rapids, ja saapuu vihdoin 240 m
korkeudella Minneapolisiin. Täällä viimeisenä esteenä Saint Anthony
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Falls häiritsee laivakulkua joella, joka sen jälkeen juoksee siluristen
vuorilajien karkeain muurien välitse muutamassa laaksossa, joka vä-
hitellen laajenee laajenemistaan, jolloin jokeen oikealta laskevat
Minnesota, Cedar, Lowa ja Des Moines, vasemmalta taas S:t Croix,
Chippewa, Wisconsin ja Illinois River, ja yhdistyy lopuksi Altonan
luona Missourin kanssa.

Missouri kokoaa pitkän juoksunsa aikana suurimman osan
niistä vesistä, jotka unionin kautta purkautuvat itään Cordillereista,
samoin kuin prääritasomaista, ja jos se 1,365,000 nkm laajalta alueel-

Winnonakosket Missourissa.

taan tuopi Mississippiin ainoastaan 13 % koko tämän virran vesi-
määrästä, niin todistaa tämä seikka hyvin selvästi, miten vähän on
sadetta ja miten runsas haihtuminen on lännessä. Itse Missouri
syntyy nimillä Firehole- ja Gibbon River, jotka yhdistyvät Madison-
joeksi Yellowstone Parkissa, siis seudussa, joka on noin 2,600 m
korkealla, on verrattain rikas sateesta ja jossa kuumaa vettä pur-
kavat jättiläisgeysirit lisäävät sen vesimäärää melkoisesti. Pitkässä
canonjaksossa murtaa se Parkin läntisen vuorisulun ja muodostaa
siinä osaksi korkeita putouksia, jonka jälkeen se kääntyy pohjoista
kohti juostakseen muutaman pohjoisten Kalliovuorten pitkittäisen



iB6 POHJOISAMERIKA.

laakson läpi, yhdistyy sen jälkeen Helenan eteläpuolella 1,200 m
korkeudessa Jefferson ja Gallatin jokien kanssa, ja on sillä nyt ni-
menä Missouri. Helenan luoteispuolella murtautuu se Belt Moun-
tainsien ja niitten jatkojen välitse itäänpäin ja kulkee tällä matkal-
laan viimeiset suuret putouksensa ja koskensa, joista huomattakoon
23 m korkeat Great Falls. Tästä paikasta alkaen voidaan Missouria
kulkea matalassa uivilla aluksilla, kuitenkin on virta edelleen hyvin
vuolas ja liian ankara laivakululle ylöspäin. Tämä seikka kuin
myöskin sen veden korkeuden arvaamattomat vaihtelemiset ja sen
matalikkojen ja kuumain asemain, vieläpä joskus koko kulunkin
muuttuminen, vaikuttaa sen, että Omahasta ylöspäin jokea ainoas-
taan hyvin vähässä määrässä käytetään kulkureittinä. Koko pitkällä
matkallaan aavikkojen ja präärien läpi säilyttää joki muuten laajuus-
suhteensa. Sen leveämmän uoman, joka sillä on tulvan aikana, osoit-
tavat yhtäsuuntaiset töyräät, jotka ovat enemmän kuin kilometrin
välimatkalla toisistaan ja kiemurtelevat tasangon läpi, keskellään toi-
nen uoma, joka on paljon kapeampi ja mutkittelee hullunkurisissa
kiemuroissa, muodostaen varrelleen poukamia, lampia, valerantoja
ja putaita; saaria ja hiekkatöyräitä on toinen toisensa perästä; vii-
dakkometsät ja suuripuiset lehdot siimestävät joen rantoja toisin
paikoin vuosikaudet, jota vastoin toisin paikoin kevättulva huuhtoo
pois pensaat ja ruohikon. Joen vesi, joka kirkkaana ja läpikuulta-
vana tulee vuorien rotkoista, muuttuu keltaiseksi liejusta, mitä se
sitten alituisesti ottaa mukaansa rannoilta, joita se muuttelee joka
vuosi. Omahasta, jossa joki on 293 m merenpintaa korkeammalla,
Aitonaan, jossa se laskee Mississippiin, alenee sen tie 160 m, ja
edellä mainitut laivakulkua häiritsevät seikat ovat Vallitsemassa täl-
läkin alalla; niinpä esim. Omahan luona muutti se uomaansa seitse-
mänkymmenluvun lopulla kerrassaan 8 km länteenpäin. Tällaisten
muutosten estämiseksi, mikäli mahdollista, on S:t Josephin luona,
Kansas Cityssä y. m. täytynyt tehdä suuria teknillisiä varustuksia,
varsinkin kun jäitten lähtö melkein säännöllisesti panee rannat vaa-
ran alaisiksi.

Missourin Hsäjoista ovat tärkeimmät tietysti ne, jotka tulevat
vuoriseudusta. Niin on laita ennen kaikkea Yellowstone Riverin,
jonka lähdealue on rajatuksin Missourin lähteille ja joka muodostaa
Yellowstone]'arven ja Yellowstoneputoukson (sivu 46), samoinkuin
suurenmoiset Yellowstonecahonit ja saa lisäjokina Big-Horn Moun-
tainsista tulevat Big-Horn ja Powder Riverin. Alempana yhtyvät
Missouriin Black Hillsin seudusta Little Missouri ja Cheyenne, White
River ja Niobrara „Bad Landsista", Platte koillisen Coloradon jak-
soista ja lopuksi Kansas ja sen lisäjoet Republican ja Osage länti-
sestä prääristä. Luonteeltaan ovat kaikki nämät joet läheistä sukua
Missourille, ja myöskin mahtava Yellowstone River on ainoastaan
hyvin vähällä alalla laivakululle sopiva. Samanlaisia ovat Marias
eli Bear River ja Milk River, jotka juoksevat Missouriin vasemmalta
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puolen sen ylisellä juoksulla vuoriseudussa. James eli Dakota River
ja Big Sioux River ovat sitä vastoin väliasteella prääri- ja cordil-
lerivirtojen ja metsäjokien ja järviä muodostavien jokien .välillä yli-
sessä Mississippin alueessa.

Sama tärkeä tehtävä, joka Missourilla on veden kokoojana
Missisippiin Cordillerein puolelta, on Ohiolla Appalachien puolella ja
kun tämä puoli on rikkaampi sateesta, niin tuo Ohio Mississippiin
paljoa suuremman vesimäärän eli noin 35 °/o joen koko vesimää-
rästä New Orleansin luona. Ohion alue (521,000 nkm) niin myös
sen pituus, joka on 1,950 km, ei ole edes puoletkaan Missourin
alueesta. Ohio syntyy Pittsburghin luona kahden, pohjoisista Cum-
berlandvuorista tulevan, Monongahela- ja Alleghany-joen yhtymisestä,
jotka jo molemmat ovat laivakululle sopivia, 215 m ylempänä meren-
pintaa, juoksee hyvin tasasen viestävästi syvälle kaivautuneessa laak-
sossa, ensin lounasta kohden, vaan kulkee sitten luoteista suuntaa
ja taas muodostaen polven kääntyy Cincinnatin kaupungin luona
lounaaseen. Louisvillen luona, missä joki murtaa kapean devonisen
alueen, rajoittaa laivakulkua matalan veden aikana pyörteet, jotka
kuitenkin voidaan kiertää lyhyellä sivukanavalla. Majesteetillisenä
virtana, joka jokisuullaan lähes vetää vertoja yhdistyneille Mississip-
pille ja Missourille, vaan keväällä korkean veden aikana on usein
kolme vertaa mahtavampi niitä, yhdistyy se Cairon luona pääjokeen.

Samanlaisista virroista, jotka laskevat Ohioon Cumberland-
vuorista, ansaitsee mainita Pieni ja Suuri Kanawha, Big Sandy,
Licking, Kentucky ja Green River, vaan erittäinkin Cumberland ja
ennen kaikkia Tennessee, joka viimeiksi mainittu molempine lähde-
jokineen, Holston ja French Broad River, lähtee kaukaa Allegha-
neista, ja lukuun ottamatta koskia Muscle Shoalsin luona Huptsvillen
alapuolella, muodostaa melkein yhtä pitkän kulkureitin kuin Ohio
itse, eli noin 1,500 km matkalla. Ohion etevimmät lisäjoet oikealta
ovat Muskingum, Scibto, Miami ja Wabash. Kaikissa näissä joissa,
samoinkuin itse Ohiossakin, on ankarain sadekuurojen ja äkillisen
lumensulamisen takia vedenkorkeus hyvin suuresti muutteleva, niin
että Ohion yli kulkevan Indianasillan alla tekee eroitus 23 m ja
Cincinnatin luona 22 m. Mutta, paitse keväällä, vedenkorkeuden
vaihtumiset sattuvat harvoin kaikissa alueen osissa yhtä aikaa, ja
sen vuoksi vaikuttavat ne Ohion alisessa juoksussa Paducahin ala-
puolella toisiaan heikontavasti. Mississippin suuriin kevättulviin on
Ohiolla tosin yleensä suurin syy, ja tähän aikaan on joessa vesi
Cairon luona 16 m korkeammalla alinta vesimäärää.

Ohion lasku Mississippiin, joka tapahtuu 88 m yläpuolella
merenpintaa, soveltuu arvokkaalla tavalla synkkään ja yksitoikkoi-
seen näköön, joka on alisella Mississippillä. Ohion jokisuulla voisi
luulla olevansa merellä keskellä saaristoa. Minnepäin tahansa kat-
sookin, näkee ainoastaan laajoja vesipintoja, jotkakatoavat horisont-
tiin: luoteessa muuan Mississippin haara, pohjoisessa toinen yhtä
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suuri haara, idässä suuri Ohio ja etelässä leveä kanava, jossa mo-
lemmat yhtyvät joet sekoittavat vetensä. Niemet ja viheriöitsevät
saaret näyttävät etäisyydessä epämääräisiltä järvenrannoilta tai pa-
remminkin uiskentelevilta metsiltä; sitä kaupunkia, Cairoa, joka on
rakennettu keskelle tätä sokkeloa, ympäröivät kuin mitäkin linnaa
tavattomat muurit, jotka tulvaveden aikana puollustavat sitä joen väki-
valtaa vastaan.

Yhdistymisensä jälkeen Ohion kanssa jatkaa Mississippi luke-
mattomissa mutkissa ja polvissa alista juoksuaan leveän alankomaan
läpi, jonka muodostamiseen se on ottanut ja yhä ottaa vilkkaasti
osaa. Veden noustessa tulvaa se usein yli tämän alankomaan, joka
sen vuoksi onkin saanut nimekseen Sunk Country, peittäen lähes
80,000 nkm pintaalan, joka vastaa suurimman tunnetun suolattoman
järven eli Yläjärven laajuutta, ja tällaisissa tapauksissa osoittaa' se
mitä suurinta taipuvaisuutta muuttamaan niinkuin Missourikin uo-
maansa. Ennen kaikkea leikkaa se usein enemmän tai vähemmän
kapeat maakielekkeet, jotka ovat sen mutkien välissä, ja sen vuoksi
onkin tällä alalla joessa niin paljon puolikuun muotoisia saaria, ja
oikealla ja vasemmalla puolella niin paljon viikatteenmuotoisia järviä.
Siihen paikkaan asti, missä Red River yhtyy Mississippiin, on las-
kettu olevan enemmän kuin sata tuollaista saarta, jotka ovat varus-
tetut numeroilla nimien sijasta. Mutta numerot eivät pidä paik-
kaansa, vaan täytyy joka vuosi niitä muuttaa sen mukaan kuin saa-
ret muodostuvat uudelleen veden korkeudesta ja virran suunnasta
riippuen. Milloin tulva vie jonkun niitten niemistä, milloin vesi syö
niihin lahden tai lietyttää ne, muodostaen niihin niemekkeitä. Hiekka-
matalaan tarttuu raidan- tai haavanoksa, joka tarttuu siihen kiinni
ja juurtuu; kun sitten jokainen uusi tulva tuo mukanaan mutaa ja
uusia kasvitaimia, peittää särkän muutamien vuosien kuluttua raita-
tai haapametsä, jonka erikorkuisista lehtikerroksista voi nähdä met-
sän kunkin eri vuosikerran ijän. Toisissa paikoin vie joki pois
saaren, jonka se ennen on muodostanut, ja missä muutamia päiviä
sitten oli metsä, näkee ainoastaan muutamia lehtimurtoja veden pin-
nalla. Esimerkkinä siitä, kuinka helposti nämät saaret muodostuvat
ja miten äkkiä ne sen jälkeen voivat kadota, mainitaan höyryvene
„America", joka upposi jokeen 160 km alapuolella Ohion suuta, ja
jonka pian peitti hiekkakerrostuma. Maa lujittui, puita kasvoi jou-
kottain ja 20 vuoden ajan laski höyrylaivoja saaren rantaan otta-
maan polttoainetta. Saareen oli perustettu maatila, ja sitten kaksi
perätysten seuraavaa tulvaa lakasi saaren, niin ettei jäänyt jälkiä-
kään, ja huuhtoi puhtaaksi uponneen laivan rungon, joka tavattiin
12 m syvällä, mutta ei lähellä rantaa, mihin se oli uponnut, vaan
keskellä väylää 800 m päässä rannasta.

Monin paikoin repii joki rantojaankin ja luo itselleen putaita,
n." s. crevasses, jotka usein jäävät pysyviksi sivuhaaroiksi, n. s.
bayous. Red Riverin suun yläpuolella, joka on ainoastaan 9 m
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merenpinnasta, yhtyvät nämät putaat taas emäjokeen kuljettuaan
eri haaroina useinkin satoja km, niinkuin esim. Boeuf, Bayou Macon
ja Tensas River oikealla puolen, ja Sunjlower ja Yazoo River va-
semmalla puolen. Mutta tämän paikan alapuolella ne suurimmaksi
osaksi erkautuvat ja laskevat itsenäisinä mereen, niinkuin esim.
Bayou Atchafalaya. Nämät haarakkeet palmiköituvat monella sadalla
tavalla niihin syrjäjokiin, joita Mississippi täällä vielä saa, joten
syntyy oikea lapyrintti jokia. Baton Rougen luona katoavat ter-
tsiäriset töyräät, „ bluffs", jotka tähän asti ovat seuranneet jokia ja
sen tulvaaluetta vasemmalla puolen yhtenäisen seinän muodossa,
oikealla puolen sitävastoin saarimaiseksi katkenneina. Tästä alkaen
on joki itse luonut rantansa tulvalietteillään ; sen vuoksi voidaankin
sanoa tästä alkavan sen varsinainen suisto, ja monet putaat, joita
lähtee oikealle ja vasemmalle, ovat niinmuodoin joen suuhaaroja.
Joki vyöryttää päävesijoukkonsa soisen seudun läpi, joka New Or-
leansin luona On lahden pinnan keskimääräisen veden korkeuden
tasalla, ja vasta 165 km alapuolella tätä kaupunkia jakaa joki ve-
tensä neljään päähaaraan sillä tavoin, että oikealle suuntautunut
lounaispudas vie mereen 50 %, keskimäinen eli eteläpudas 10 %

ja koillispudas ja neljäs pudas VOutre, kumpikin 20 % vesimää-
rästä. ,

Jättiläisjoen jatkuvat kerrokset ja sen lietekeilan kasvaminen
ilmaantuvat mainituissa suuhaaroissa siten, että nämä yhä edelleen
jatkuvat pinnalla ja siten, että mahtavia matalikkoja ja sulkuja on
haarain suussa, jotka työntyvät aina kauvemmaksi mereen. Nämät
sulut estivät alkuperäisesti suurempia laivoja nousemasta jokeen,
mutta insinöri Eadin onnistui eteläputaassa sivusuluilla, n. s.jetties,
avata 9 m syvä väylä, niin että nyt hyvinkin suuret valtamerilaivat
voivat tulla New Orleansiin. New Orleansin ja sen paikan välillä,
missä neljä suuhaaraa jakautuu, on joen syvin uoma yleensä noin
40 m, jota vastoin joki jotensakin tasaisesti pysyy 1 km leveänä.
Suusulkujen päällä oli alkuaan ainoastaan 3 m syvä vesi.

Alisella juoksullaan tulevat Mississippin Hsäjokina oikealta
Francis, Arkansas, Quachita ja Red River. Arkansas, samoin kuin
sen lisäjoki Canadian, tulee Kalliovuorilta ja Red River Llanos Es-
tacadosin itäiseltä rinteeltä. Kaikkien näiden jokien aliset juoksut
samoin kuin vähäisemmät syrjäjoet vasemmalta: Hatcher, Yazoo y. m.,
ovat erinomaisen vesirikkaita.

Kulturin palveluksessa ei Mississippi ole täydellisesti toimitta-
nut sitä tehtävää, jota siltä odottaisi, ja siihen on ollut pääasialli-
sesti syynä jokisuun mataluus ja myöskin osaltaan sen rantojen
läheisen maan laatu. Se on kaikessa tapauksessa aina vuodesta
1782, jolloin ensimäinen kauppa-alus, raskas lotja nimeltä „Noakin
arkki", Pittsburghista kulki Ohioa ja Mississippiä myöten tavaroi-
neen New Orleansiin, jossa tullivirkamiehillä ei ollut vähintäkään
aavistusta sen lähtöpaikasta, aina ollut höyrylaivoille ja höyrylos-
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seille tärkeänä kulkutienä, jonka merkitys on melkoisesti lisääntynyt
Eadin vedenjärjestämislaitoksen kautta.

Suistossa yhtyy Mississippiin vielä joet Amite, Tangipahoa ja
Pearl River, ja yhteisesti näitten jokien kanssa on se tulvakerros-
tumillaan täyttänyt suuret suistojärvet Lake Maurepas ja Lake
Pontchartrain, ja sama kohtalo näkyy olevan tulossa vielä avonai-
selle Lake Borgnelle.

Joista, jotka Mississippin länsipuolella laskevat Mexiconlahteen
huomataan Trinity, Brazos, Colorado Texasista ja Nueces, joissa
kaikissa veden korkeus on hyvin vaihteleva ja jotka kaikki lähtevät
Llanos Estacadosin itäiseltä jyrkänteeltä, juoksevat suurimmaksi
osaksi jyrkkien canonseinämien välitse ja suurimmaksi osaksi las-
kevat mataloihin rantalaguneifcin, joihin pienemmät tai keskikokoset
laivat voivat nousta. Tulviensa kautta nämätkin joet saavat aikaan
usein suuria hävityksiä suittensa ympärillä olevissa seuduissa.

Lopuksi on huomattava rajajoki Yhdysvaltain ja Mexicon vä-
lillä Rio Grande del Norte, joka suurimmaksi osaksi kuuluu Yhdys-
valtain alueesen. Tällä joella on yhtä mahtava pituus, 3,500 km,
kuin laaja vesialue, 300,000 nkm, jota vastoin sen vesimäärä on
huomattavampi ainoastaan silloin kun sitä lisäävät heti lumen sula-
misen jälkeen tapahtuvat rankkasateet, jotka ovat näissä seuduissa
tavallisia, silloin on joen syvyys paikoittain 30 m, mutta toisin
ajoin se muutamin paikoin kuivuu täydellisesti niinkuin 1851 ElPason
luona, ja tämä tapahtuu sitä helpommin kun joen vesi laajoilla
aloilla johdetaan käytettäväksi keinotekoiseen kastelemiseen. Vil-
jellyissä seuduissa, joitten läpi joki juoksee, on sillä paha maine
äkillisten tulviensa ja kulussa usein tapahtuvien muutosten takia.
Suurimman osan matkastaan kohisee se kapeitten rotkojen läpi,
joista muutamiin on ihmisen mahdoton päästä, niinkuin on laita
esim. suuren basaltticanonin Albuquerquen yläpuolella ja 600 km
pitkän canonijakson Pilaresin, Bofecillosin, San Carlosin y. m. luona.
Joen lähteet ovat San Juan Mountainsissa ja sieltä tulee myöskin
sen huomattavin lisäjoki Rio Chama. Culebra Mountainsista, jonka
juurta se sitten juoksee, laskee siihen ainoastaan joukko puroja, ja
Mexicon puoleisista lisäjoistaan, Pesquerto ja Conchos, saa se
ainoastaan satunnaisesti suurempia vesimääriä. Vasemmalta tulee
vielä suurempi lisäjoki Rio Pecos, joka on hyvin emäjoen kaltainen,
juoksee, niinkuin tämäkin, ahtaissa rotkoissa ja on säännötön vesi-
määrältään. Suunsa edustalle on Rio Grande pinonnut mahtavan,
vaan hyvin liikkuvan särkän eli sulun, joka ei laske kuin yhden
metrin syvässä kulkevat laivat nousemaan jokeen. Tällaiset laivat
eivät muuten voi matkata sitä myöten pitemmälle kuin Brownsvilleen
eli 80 km taipaleen. Pienemmät alukset voivat kulkea jokea
Pesquertosin suulle ja Rjo Grande Cityyn, 385 km matkan.
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Alkuaan peitti tiheä metsäkasvullisuus suurimman osan Missis-
sippin ylänkötasankoa, ja tämä kasvullisuus on säilynyt varsinkin
suurten järvien seudussa samoinkuin Ohioalueen ylemmissä osissa
Mississippiä vasten, mutta varsinkin tämän joen länsipuolella lienee
nähtävästi aina ollut metsissä laajat aukot, jotka johtivat ylisen
Missourin ja Arkansasin varrella oleville prääreille. Uutisasukkaat
ovat helposti ja nopeasti muuttaneet nämät aukot viljelysmaiksi,
vaan suuret metsäpalstatkin ovat väistyneet heidän tieltään. Metsien
puulajit ovat yleensä samat kuin Appalachien alueessa, se ainoas-
taan erona, että pohjoisessa tulevat etusijaan monet lehtipuulajit,
ennen kaikkea vaahtera, koivu ja haapa, kuin myöskin joukko
muita havupuulajeja niinkuin valkoinen petäjä, valkoinen kuusi,
siperiankuusi. Hyvät laidunmaat ov£t suosineet karjankasvatusta,
varsinkin hevosten kasvatusta Kentuckyn siniruohotasangolla ja
nautakarjanhoitoa Illinoisin ja lowan prääreillä.

Varsinaisen präärimaan puuttomuuten on nähtävästi ollut
monta syytä yhteisesti vaikuttamassa. Etusijassa lienee ollut vai-
kuttamassa sateen vähyys näillä seuduilla, varsinkin kun usein sat-
tuu kuukausia kestäviä poutia, ja haihtuminen ylänkötasankojen
päällä olevassa ohuessa ilmassa on erittäin suuri. Tähän tulee
lisäksi myöskin hiekkakivi- ja merkelikerrosten kuin myöskin lössi-
maan huokoisuus, joka vaikuttaa että vesi helposti tihkuu. Myös-
kin peloittavan kovat talvet, joitten vahingollinen vaikutus metsiin
on väliin hyvin tuntuva aina Michiganissa asti, ja myrskyt, ennen
kaikkea „northers" ja „tornados", ovat pahoja vihollisia puukas-
vullisuudelle, ja tuskinpa vähemmän vaarallisia ovat heinäsirkka-
laumatkaan ja muut kuivaan ilmanalaan kuuluvat hyönteisvitsaukset.
Mitä taas tulee äärimmäiseen länteen, Plainsiin ja Llanos Estaco-
dosiin, niin maan rikkaus syövyttävistä suoloista suosii luonnollisesti
yhtä vähän puita ja pensaita kuin muitakaan kasveja, lukuun otta-
matta muutamia harvoja suolaa rakastavia lajeja. Lopuksi ovat
vaikuttaneet suuret metsäpalot, jotka joko ihmisten avulla tai ilman
sitä niin erinomaisen helposti syntyvät Pohjoisamerikan koko länti-
sessä puoliskossa, ja joitten uhriksi syksyisin Wisconsinissa ja
Michiganissa joutuu vuosittain mittaamattomat alat metsiä. Jokien
rannoilla, jossa juuria kostuttaa läpi tihkuva vesi ja jossa töyräitten,
bluffien takana on jonkunlaista suojaa, menestyy muutamia puita,
erittäinkin cottonwood, haapa ja raita, ja näitä puita esiintyy myös-
kin ihmisen holho.ovan käden suojelemina kaukana luonnollisilta
kasvupaikoiltaan itse Plainsillakin, ja muodostavat siellä pieniä vii-
dakoita ja lehtoja. Itäisemmillä prääreillä, jotka ilmanalaan nähden
ovat suotuisammat ja jossa jokirannat, kummut ja „bluffit" osaksi
jo luonnostaan ovat metsäisiä, on myöskin muita puita istutettu
menestyksellä, niin että maisemilla siellä on yleensä ystävällinen ja
puistomainen näkö.
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Varsinainen präärikasvisto on enimmäkseen ruoholajeja, vaan
näkyy idässä enemmän ja enemmän saaneen sekaansa idän metsä-
kasvistoa, samoinkuin se lännessä ja etelässä yhä enemmän vaih-
tuu oikeaksi erämaan kasvistoksi. Pääasiallisimmat ruoholajit ovat
gramma- eli metzquiteruoho (Boutelona oligostachya), puhveliruoho
(Bouchloé dagtyloides), nataheini (Festuca scabrella), nurmikas (Poa
tenuifolia), juolaheinä (Agropyrum glaucum), hirssi (Panicum ca-
pillare), kanariaruoho (Phalaris arundinacea), purjelankaruoho (Spar-
tina cynosuroides). Näitten ohessa esiintyy monia edustajia suvuista
Astragalus, Helianthus, Aster, Penstemon, Erigeron, Phlox y. m.,
ja alkukesällä präärit näitten kukkien koristamina ovat kuin kir-
java matto.

Läntisillä „Plainsilla" esiintyy marunalajeja (Artemisia triden-
tata, Shepherdia argentea) kuin myökin opuntioita (Opuntia missk-
riensis) ja ainoastaan pitkin jokivarsia kasvaa Populus balsa-
mifera ja P. moniliferaj Fraxinus pubescens, Salix amygdaloides,
Rosa blanda, Ribes oxycanthoides kauas ruohokentille kuin myöskin
osaksi Ulmus americana, Ampelopsis quinquefoha, Vitis riparia j. n. e.,
ja koko tämä kasvullisuus vesistöjen rannoilla vaihtuu muutosta
huomaamatta itäisiä lajeja käsittävän metsäpräärin kasvistoksi.
Ruohon korkeus ja rehevyys noudattaa tarkoin kosteussuhteita; itä-
osa kuin myöskin jokirannat ovat tässä suhteessa suotuisimmat.
Todellisen suurenmoisen vaikutuksen tekee prääri, kun katselee
sitä joltakin Kalliovuorten huipulta (sivu 178) ja silloin ovat A. von
Humboltin sanat aavikon estetillisestä vaikutuksesta täydellisesti
paikallaan: „Luulee näkevänsä edessään rannattoman valtameren.
Niinkuin tämä, täyttää aavikkokin sielun äärettömyyden tunteella,
ja tämän tunteen kautta, ikäänkuin vapauttaen paikan aistillisesta
vaikutuksesta, herättää aavistuksen korkeammasta järjestyksestä.
Mutta samalla: ystävällinen on kirkkaan merenpinnan näky, jolla
keveä, hiljaa kuohueleva aalto vieritteleikse, kuolleena ja jäykkänä
makaa aavikko laajuudessaan aivan kuin alaston kivikuori autiolla
planeetilla. "

Keskisen Pohjoisamerikan tasamaan eläinkunta idässä on sama
kuin Appalachein alueella, lännessä taas ei mitään ominaisia lajeja
enään ole olemassa, kun puhvelihärkä on sukupuuttoon hävitetty
melkein kaikkialla prääreillä ja Plainsilla, niin että ainoastaan muu-
tamia harvoja yksityisiä tavataan siellä täällä.

Intianit, jotka elivät tämän eläimen lihalla, pitivät tarkkaa
huolta siitä, etteivät tappaneet niitä suotta: he kaatoivat ainoastaan
minkä tarvitsivat ruoakseen, vaan niittenkin tappamisesta pyysivät
anteeksi Manitu'lta eli „Suurelta hengeltä", heille oli pyhä asia suo-
jella laumoja, jotka turvasivat heidän omaa olemassa-oloaan. „Mitä
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on meidän tehtävä", sanoi muuan nuori siouxsotilas eräälle ameri-
kalaiselle upseerille ylisen Missourin luona; „Mitä on meidän teh-
tävä? Puhveli on ainoa ystävämme. Kun siitä tulee loppu, silloin
on dakotaheimo mennyttä. Minä sanon tämän sinulle sen vuoksi,
että sinä olet urhoollinen." Valkoinen siirtolainen sitä vastoin ei
ole antanut aikaa epäröimisiin tässä suhteessa tai ajatellakseen intia-
nin tarvetta. Tässä, niinkuin muussakin, on hän jättänyt hävitys-ja
voitonhalunsa ohjakset nollalleen ja tappanut puhveleita nahkan tai
kielen vuoksi, joka on herkkupala. Tuskin voi sanoa, että hän
edes harjoitti oikeaa puhvelijahtia: hän tyytyi siihen että kiersi
laumat ja ajoi eläimet yksitellen paaluutuskäytävään, jossa sai ne
tapetuksi kaikki. Yhdeksännentoista vuosisadan alussa oli vielä puh-
veleita Ohion laaksossa, vaan jo 1830 tapettiin viimeiset niistä, joita
oli Mississippin itäpuolella, ja vuosisadan keskivaiheilla oli puhve-
leita tuskin muualla kuin kaukaisen lännen aavikoilla, Kalliovuorten
juurilla. Tammikuun 1 p. 1889 oli Homadayn mukaan ainoastaan
300 puhvelia Yhdysvaltain koko alueella, ja tästä luvusta eli 2/3 osaa
Yellowstonen »Kansallis puistossa". Sukupuuttoon hävittämisen
jälkeen näkyy nyt tulleen toimeen järkiperäinen puhvelinkasvatus,
ja karjatarhoissa lasketaan olevan jo muutamia satoja kesytettyjä
puhveleita, jonka ohessa europalaisen karjarodun kanssa sekoitta-
malla on koetettu aikaan saada uusia rotuja.

Suuremmissa joukoissa esiintyy kuitenkin näillä suurilla aavi-
koilla präärisusi (Canis latrans), monia nokkahiiriä (Sorex idahoén-
sis, S. Dobsoni) ja varsinkin nakertajia niinkuin tunnettu prääri-
koira (Cynomis ludovicianus), kauniit maaoravat (Tamtas castaneus,
T. melanurus, T. cinnamomeus, T. pictus) sekä monia muita naker-
tajia suvuista Geomys, Saccomys ja Perognathus.

Appalachien alueen lintumaailmaan verraten on Mississippin
läntinen puoli köyhä. Ominaisia ovat präärikanat (Pediocaétes pha-
sianellus), marunakana (Centrocercus urophasianus), kupidokana (Cu-
pido cupidonia) y. m. Sen sijaan mateliakunta on runsas javarsinkin
läntiset „Plainsit" voidaan pitää kalkkarokäärmeitten (Crotalus
lucifer, Crotalophoms catenatus, Crotaphytus Baileyi y. m.) paratii-
sina. Yhdysvaltain museoissa näkee usein leikillisellä nimellä:
»Onnellinen perhe" präärikoira, maapöllö ja kalkkarokäärme ase-
tettuna yhteen yleisen sadun mukaan, että nämät kolme eläintä
kaiken kauniissa rauhassa asuvat yhdessä präärikoiran luolassa.

Etelävaltioissa on toinen suuri eläin hyvää vauhtia häviä-
mässä, nimittäin alligaattori, jota ei moniin vuosiin ole tavattu
Mississippissä. Höyrylaivat ovat sen karkoittaneet sieltä joen pu-
taisiin. Sitäpaitse sen nahkan kohoava arvo, hampaat sekä öljy,
jota saadaan sen rasvasta, tekevät sen halutuksi saaliiksi. Yhdys-
valloissa muokataan nimittäin vuosittain 50—60,000 krokodiilin-
nahkaa.



YHDYSVALLAT. 195

Kaupunkien perustaminen, alueen lisääntyvä väestö ja suurten
metsäin hävittäminen on tuhannella eri tavalla muuttanut vanhan
eläinkunnan olosuhteet. Kun ensimäiset uutisasukkaat menivät
Alleghanein yli ja tunkeutuivat Ohion laaksoon, oli muutamia lintu-
lajeja kerrassaan yliluonnolliset joukot. Niitä oli myriadettain, pi-
mittivät taivaan lentäessään ja syöksyivät maahan kuin raesade.
Voi vielä saada käsitystä näitten lintuparvien suuruudesta siitä,
kun vielä meidän päivinämmekin Louisianassa Mississippin ran-
noilla näkee seppelepääskysten parvia, jotka aamuisin lentävät joen
poikki etsimään ruokaansa havumetsistä vasemmalta rannalta ja
illoin palaavat oikealle rannalle. Muinoin kesti vaelluskyyhkyisten
kulkua monet päivät, kuuli lakkaamatta niitten siipien suhinaa, koko
ilma myrkyttyi niitten hajusta; kun ne laskeusivat puuhun, katkesi-
vat oksat niitten painosta; petolintuja suuret joukot seurasi niitä,
petoeläimet, karhut, sudet, ketut, vahtivat kaikkialla nielläkseen ne,
jotka putosivat maahan, ja maamies syötti niillä sikojaan.

Ilmanala Mississippin laaksossa ja prääritasomaalla tarjoaa to-
sin monta vertauskohtaa ilmanalasuhteisiin Appalachien alueessa,
mutta poikkeaa kuitenkin monessa kohden siitä, Mississippin läh-
teitten ympärillä ja Minnesotaan ja Visconsinin ylänkötasangoilla
nousee kesälämpö niin korkealle, että se voittaa lämpymänvyöhyk-
keen keskilämmön; niinpä on ollut Fort Snellingissä ja Sant Paulin
läheisyydessä kestettävänä -f- 480 C varjossa, joka tuskin on pie-
nempi lämpö kuin Saharan uunissa. Seuraukset tällaisista lämpö-
aalloista, hot waves niinkuin amerikalaiset niitä sanovat, tulevat
näkyviin A. W. Greelyn kertomuksessa suuresta kuumuudesta heinä-
kuussa 1878, jolloin S:t Lousissa yksinään ilmoitettiin kuukau-
dessa 165 kuolemantapausta kuumuuden takia. Snow mainitsee
samanlaisesta kuumasta aallosta, joka syyskuussa 1882 kohtasi
Arjkansasia. „Sinä kesänä oli ilmakehä niin kuiva, että relativinen
kosteus jälkeen puolisten osaksi aleni 7 prosenttiin, ja polttava hehku
kärvensi lehtiä siihen määrään, että ne koskettaissa murenivat to-
muksi." Toisakseen talvipakkaset ovat yhtä äärimmäisiä, ja sellai-
set pakkaset, jolloin elohopea jähmettyy, eivät ole mitään harvinai-
sia lännessä. Niinpä huomattiin S:t Vincentissä Minnesotassa tammi-
kuussa 1888 — 47,7°, Fort Washakiessa Wyomingissa helmikuussa
1883 — 47,7°, Fort Bufordissa Dakotassa tammikuussa 1888 — 45 0,
S:t Paulissa Minnesotassa tammikuussa 1888 — 40 0; ja Kallio-
vuorten itäisellä juurella on huomattu — 350, samoinkuin keski-
sessä Mississippilaaksossa — 30 0. Eroitus korkeimman ja alimman
lämpömäärän välillä on Dakotassa ollut aina 90

0 ja enemmänkin.
Äkillisiä lämpömäärän hyppäyksiä ja muutoksia esiintyy Mis-

sissippi- ja prääritasomaassa vielä suuremmassa määrässä kuin
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muualla; peloittavimmin ja useimmin esiintyvät n. s. pakkaslaineet
cold waves, tasangoilla Kalliovuorten itäisellä juurella. Täällä teh-
tiin esim. Denverissä tammik. 15 p. 1875 se havainto, että lämpö-
mittari ainoastaan 5 minutin kuluessa laski 20

0 ja yhden tunnin
aikana 26,7°. Kertomukset Dakotassa lämpömäärän laskeutumisesta
560 yhden vuorokauden aikana lienevät kuitenkin liijoiteltuja, vaan
on kuitenkin saatu täysin varmoja tietoja lämpömäärän laskeutumi-
sesta 35,2° 16 tunnin aikana Abilenessa Texasissa, 33,5° Denverissä,
33,5° Lamarissa Missourissa. Monin paikoin huomataan 20 0 las-
keutumista väliin monta kymmentä kertaa vuoden kuluessa. Nämät
pakkasaallot ovat Yhdysvaltain eteläosassa saaneet nimekseen northers
eli espanjankielellä nortes. Erästä »northeria" Texasissa kuvaa
Theodor Kirchhoff seuraavalla tavalla: »Muutamia tunteja ennen
northerin esiintymistä laantuu lounastuuli ja tyyntyy kerrassaan, ilma
käy helteiseksi ja painostavaksi. Pohjoisesta nousee musta pilvi ja
heti kun tämä .on päässyt zenitiin, puhkeaa norther. Joskus kulkee
sen mukana alussa sadekuuroja, mutta näitä ei kestä kauan, kun
ylemmistä ilmakerroksista tuleva kylmä ja kuiva tuuli nopeasti imee
kaiken kosteuden, minkä kohtaa. Kun norther alkaa, tulee kaikille
ihmisille ja eläimille kova jano, ja ihoa, joka nopeasti kuivaa, polt-
taa ja pistelee. Lämpö laskeutuu nopeasti, usein 24 asteesta 4 astee-
seen tai — i° muutamissa tunneissa, ja ilman kuivuuden takia on
kylmyys sitä tuntuvampi. Voi sitä matkustajaa, jolla ei ole suojaa
ja jonka norther yllättää avonaisella präärillä. Jokainen, joka tun-
tee maan ilmanalan, kannustaa hevostaan ja ajaa täyttä laukkaa lä-
himpään taloon, siellä odottaakseen northerin loppua. Kaikki asuk-
kaat istuvat kyyryssä ja hampaat kalisten suurten takkatulien ääressä,
kun myrsky vinkuu ulkona. Mutta heti kun norther on ohi, tulee
useinkin niin kaunis ilma kuin olla saattaa, aivan kuin olisi äkkiä
muutettu Labradorista Nicaraguaan; kaikki viskaavat syrjään peit-
teet ja kaaput ja menevät ulos; tuli takassa sammuu, ja talvi on
unohdettu. Jota ei vain lämpöiset vaatteet suojele northerilta, saa
keuhkokuumeen, joka vuosittain vie lukuisia uhria. Maan tavan
mukaan ulkona kierteleville karjoille ovat nämät myrskyt hyvin tur-
miollisia. Tuhansia eläimiä kuolee tämän hyisen hävittäjän kynsiin,
jota ne, rehun puutteesta nälistyneinä, eivät voi vastustaa; niitten
valkaistuneita luita on kasottain keväisin savanneilla, jotka taas peit-
tyvät tuoreeseen vihantaan.

Hyvin jyrkät ovat lämpömääräin muutokset vuodenaikain' vaih-
teissa, varsinkin kylmän vuodenajan vaihtuessa lämpöiseksi, ja tun-
tuvasta kylmästä, joka tavallisesti palautuu yli koko alueen touko-ja
kesäkuussa, on suurta vahinkoa maanviljelykselle. Lämmön haih-
tumisen takia öisin sattuu vähäisempiä halloja vielä sydänkesän
kuukausinakin, ja Ohionlinjan pohjoispuolella sattuu joskus anka-
rampiakin pakkasia, n. s. killing frosts, jotka vahingoittavat tupakka-
ja hedelmäsadon ja tuottavat melkoista haittaa nisu- ja maissisadolle.
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Yhtä jyrkästi kuin lämpö vaihtelee, muuttuu myöskin ilman
kosteusmäärä. Niin voi kosteusmittari osoittaa yhtenä tuntina lähes
100 °/o vesihöyryä ilmassa vaan seuraavalla tunnilla ehkä ainoas-
taan 40 tai 20 °/o, kun kuiva länsituuli on ruvennut puhaltamaan
kostean, Mexiconlahdesta tulevan etelätuulen sijasta. Suurimmassa
osassa aluetta on muuten ilmankuivuus normali, ja kosteusmittari
osoittaa vähemmän kuin 60 %, ja ainoastaan poikkeustapauksissa
sattuu, että ilma on enemmän tai vähemmän täydellisesti kyllästy-
tetty, jossa tapauksessa sen vesihöyry aina nopeasti tiivistyy kas-
teen, kuuran, sateen, lumen tai rakeitten muodossa. Miten mahtava
vaikutus tällä ilmanalan omituisuudella on Pohjoisamerikan sosiali-
seen elämään on E. Desor tuonut esiin: »Pyykit kuivuvat pikem
min; leipävarat, joita Europassa voidaan säilyttää useita viikkoja,
käyvät muutamissa päivissä kelvottomiksi, kun leipä kuivuu liian
pian. Kasvit ovat vähemmän epävarmat kuin Europassa. Yhdys-
valloissa voi haitatta terveydelle muuttaa asumaan vasta rakennet-
tuun taloon; ei tarvitse odottaa, että seinät kuivuisivat; sitä vastoin
on puusepillä taisteltavana suuria vaikeuksia vastaan, kun puu, jota
Europassa pidettäisiin niin kuivana, että sitä voi käyttää huone-
kaluihin, halkeilee ennen pitkää; niin ikään pitää puuseppäin Ame-
rikassa käyttää paljon vahvempaa liimaa kuin Europassa."

Mutta sisäylänkömaa ei kärsi ehdotonta sateen puutetta, vaikka
sademäärä ei olekaan niin suuri kuin Yhdysvaltain appalachisessa
osassa. Mississippi- ja Alabamalaakson läpi kulkee kauas sisä-
maahan hyvin sateinen vyöhyke, jonka sademäärä on 150 cm ja
ylikin, vaan vähenee Ohiolaaksossa ja ylisen Mississippin varrella
kuin myös suurten järvien ympärillä. Niinpä Cincinnatissa on 111
cm, Louisvillessä 123 cm, Cairossa 116 cm, S:t Louisissa 85 cm,
Omahassa 92 cm, S:t Paulissa 75 cm, Chicagossa 94 cm, Buffa-
lossa 93 cm. Läntisillä »Plains'illa" on sademäärä paljoa pienempi,
vaan keskimäärin kuitenkin 30—40 cm. Denverissä on se 38 cm,
Bismarckissa Dakotassa 53 cm. Ei siis voi valittaa niinkään
sateen vähyyttä vaan paremminkin sen jakautumista vuoden ai-
kana, sen ankaruutta, nopeaa haihtumista ja poistumista näissä
seuduissa.

Epätasaisen jakautumisen takia voi kuivuus käydä tuntuvaksi.
Niinpä 1886 satoi 4V2 kuukauden aikana ainoastaan 7 cm kesä-
kuun 26 p:stä syyskuun 16 p:vään Dakotassa ja Minnesotassa.
Toiselta puolen harvaan asutussa lännessä käy oikeita kaatosateita,
jotka siellä usein synnyttävät syviä ja leveitä, ennen olemattomia
virtoja.

Lumituiskut ovat myöskin hyvin runsaita läntisillä Plainseilla,
vaikka lumi sulaakin hyvin nopeasti. Niitä seuraa usein ankarat
luoteismyrskyt, »blizzards", joilla niinkuin „ northereillakin" on
lempipaikkansa Kalliovuorten juurella ja jotka täällä kehittyvät hur-
jimmilleen, vaatien joka vuosi lukuisia ihmishenkiä, vaan ovat var-
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sinkin karjalaumain kauhu, jonka ohessa kaikista pyörretuulista
pelättävimmällä, tornadolla on täällä varsinainen kotipaikkansa.

Myrskyn keskimääräinen nopeus on, E. Loomis'in mukaan,
Amerikassa kaksi kertaa niin suuri kuin Europassa. Tornados
Kansasissa, Nebraskassa, Illinoisissa j. n. e. pyyhkii usein maasta
kokonaisia kaupunkeja, eikä melkein mikään ihmislaitos, tai mikään,
joka kohoaa maanpinnasta voi vastustaa niitten voimaa. Niitten
rata on aina ainoastaan 100—500 m levyinen ja niitten voima
väsäytyy useimmiten, kun ne ovat kulkeneet 60 tai 80 km tun-
nissa. Niitten suurimman pyörimisnopeuden on etevin tuntia John
P. Finlay, laskenut 3,200 km:ksi tunnissa. Niitä seuraa niinkuin
olemme nähneet, kummallinen suppilonmuotoinen pilvi, joka asuk-
kaille voi olla niillä seuduin, missä ne useimmiten raivoavat, sa-
malla kertaa hyvänä varoituksena. Varsinaiset tornadoskuukaudet
ovat huhtikuusta elokuuhun, ja enimmäkseen nämä myrskyt ovat
kello 2 ja 6 välillä iltapäivällä; niitten suunta on enimmäkseen
lounaasta koilliseen.

Tornadosta sanoo A. W. Greely: »Myrskyjä, jotka kiskovat
jykevimmätkin puut juurineen tai murskaavat ne poikki, jotka repi-
vät katot lujimmistakin rakennuksista tai hävittävätkin ne kokonaan
ja viskaavat raskaimman veturin kiskoiltaan, voi helpommin kuvi-
tella kuin kuvata. " Muutamaa suurta tornadoa Louisvillessä maalis-
kuulla 1890 kuvataan muutamassa kertomuksessa: »Myrsky kulki
halki kaupungin, temmaten kaikki mukaansa 500 yardin levyisellä
alalla. Sen tulo ja meno ja koko hävitystyö oli muutamien minut-
tien asia. Kivestä rakennetut tavaramakasinit, rautatieasemat ja
asuinrakennukset viskasi se kumoon ja ainoastaan rauniokasat osoit-
tivat niitten entistä paikkaa. Muutaman rautatieaseman rakennuk-
sen kohotti se perustuksiltaan ja viskasi Ohiojokeen. Ihmishenkien
hukka oli hyvin suuri, ja kaikki* mitä oli keskellä myrskyrataa, hä-
vitettiin täydellisesti. Myöskin muilla seuduilla teki tornados suuria
vahingoita, Marionissa Kentuckyssä tappoi se 18 ihmistä, Blackford
Countyssä 30 ja Jackson Countyssä 16."

Niinkuin kevät tulee hyvin lämpöisenä ja kasvullisuus silloin
kehittyy aivan kuin yhdellä iskulla, jatkuu kesäkin myöhäiseen syk-
syllä ja muodostaa Pohjoisamerikalle niin ominaisen n. s. »intiani-
kesän". Robert von Schlagintweit kuvaa tätä ilmiötä prääreillä
seuraavalla tavalla: »Ainoastaan hyvin harvoin sataa; päivät ovat
lämpöiset ja paisteiset, vaikka onkin jo pakkasöitä. Omituista tälle
vuodenajalle on vielä hyvin ohut sumu, niin ohut kuin hieno harso,
niin että sen huomaa ainoastaan etäisiä esineitä vasten. Intianein
mielipiteen mukaan on se pilvi, jonka Nanabozhoo, odjibwayn
Noack, puhaltaa tupakkapiipustaan. Tämä hieno utuhuntu ei vä-
himmässäkään määrässä häiritse tähän vuodenaikaan vallitsevan
sään useinkin ihmeteltävää kauneutta, jota lisää tyynen ja rauhalli-
sen ilman lauhkeus ja lämpö.
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»Tosin puuttomilla länsiprääreillä ei ole niitä erinomaisia vä-
rillisiä vaikutuksia, joita metsäisissä seuduissa idässä synnyttävät
uskomattoman moninaiset, mitä kirjavimmat maisemat. Mutta kun
tähän vuodenaikaan lauhkea iltatuuli leikkii prääriruohostossa sen
kirjavien kukkien kanssa ja panee präärin aaltoilemaan kuin meren,
kun täysinäiset siemenkopat hiljaa rapisevat ja vaalentuneet korret

Kilpaaratsastavia intianeja.

kumartelevat, • seisahtuu intiani ajatuksissaan ja sanoo: 'Suuri henki
kulkee yli präärin!'

Intianikesä korvaa joka suhteessa kevään, jota präärillä on
tuskin ollenkaan, ja uudistuu joka vuosi hyvin säännöllisesti; sitä
kestää joulukuun keskivaiheelle asti, jolloin äkillinen lumimyrsky
tekee siitä lopun yhtäkkiä."

Mitä tulee estetilliseen ja siveelliseen vaikutukseen, minkä
nämät lännen »Plainsit" tekevät, niin tuntuu niiden ensimäisen
kaikkivoittavan korkeuden ja äärettömyyden tunteen ainakin useim-
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missa ihmisissä pian syrjäyttävän yksitoikkoisuuden tunne, joka
lopulta käy kiduttavaksi. Niinpä sanoo J. Schiel: »Muutamia viik-
koja kestävä oleskelu prääreillä on varsin viehättävää. Suruton,
huoleton elämä yksinäisyydessä; paimentolaismainen leirielämä, jossa
on hyvästi vaikuttavaa kovuutta, olopaikan muuttaminen jokapäivä,
joka varsinkin alussa uutuudellaan tuottaa hauskuutta, sen ohessa
myöskin hyvää tekevä vaikutus, joka ylänköpräärein ilmanalalla on
terveyteen, saavat ihmisen viihtymään helposti ilman maisemien
kauneutta kuin myöskin vaikeudetta kestämään elämän pieniä muka-
vuuksia, vaan jos oleskelua jatkuu, jos tottumus on hävittänyt siitä
viehätyksen sekä luonnontieteellisten harrastustenkin täytyy olla
vailla kaikkea tyydytystä, silloin alkaa präärin yksitoikkoisuus olla
erittäin tuntuva; väsyy tuohon ijankaikkiseen ruohikkoon ja ylistää
juhlana päivää, jolloin ensi kerran saa nähdä Kalliovuorten jättiläis-
huippujen tulevan näkyviin."

»Tottumattomalle", sanoo Washington Irving, „on prääri jo-
takin selittämättömän surullista. Metsän yksinäisyys ei ole mitään
tämän rinnalla. Siellä näköalan rajoittavat puut ja mielikuvitus voi
sen taakse luoda jotakin mieluisampaa; mutta präärillä on edes-
sämme äärettömän laaja maisema, ilman ainoatakaan jälkeä ihmis-
olennoista. Silloin valtaa tunne, että olemme kaukana kaikista
ihmisasunnoista, tuntuu aivan kuin olisimme yksinämme jossakin
kuolleessa maailmassa. Erämaan hiljaisuutta häiritsee silloin tällöin
pelikanijoukon kaakatus, jotka aaveentapaisina liehuvat jonkun vesi-
lammin ympärillä; tuolta kuuluu kauhea korpin rääkyntä ilmassa
ju silloin tällöin joku susi tulee esiin, istuu taas turvallisen väli-
matkan päähän ja ulvoo ja haukkuu semmoisilla säveleillä, jotka
saattavat yksinäisyyden ympärillämme oikein inhoittavaksi.

Intiani on ihastunut prääriin, jossa eivät metsät eivätkä vuo-
ret estä hänen liikkeitään, jossa joet harvoin ovat niin syviä
tai virtavia

..
ettei hän voisi niiden poikki ajaa hevosellaan, jossa

hän estämättä voi harjoittaa lempityötään: ampua, kalastaa ja
ryöstää. "

Usein on puhuttu tuimuudesta, jolla tuli raivoaa prääreillä.
Täytyy kuitenkin huomauttaa, että vaarat, joita läntisillä prääreillä
on prääripalosta, eivät suinkaan ole niin suuret kuin yleisesti
otaksutaan. Muutoin kulovalkea, joka on alullaan voidaan helposti
tukahduttaa peitteellä tai siten, että tynnyriä vieritetään edestakaisin.
Vanhemmissa teoksissa kuvatut prääripalot tarkoittavat ainoastaan
Mississippin itäpuolella olevia präärejä, joissa ennen kasvoi pitkä
ruoho, minkä nyt ihmiskäsi on poistanut. Sellaista paloa kuvaa
Balduin Möllhausen seuraavalla tavalla: »Lähestyvä yö näytti meille
kauhistuttavan kauniin näyn, kuvan, jota ei voi sanoin selittää eikä
pensselillä esittää. Kirkkaat liekit mustensivat yhä enemmän pi-
meän yötaivaan, samalla kun ruskottavat savupilvet, jotka vyöryivät
harmaina joukkoina, ruskotuksen lakkaamatta vaihdellessa aina sen
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mukaan kuin kovemmat tuulenpuuskat ajoivat tulta tai kun tuli pääsi
rehevämpään tai niukempaan kasvullisuuteen. Jylhä hyminä seurasi
paloa; se ei ollut ukkosta eikä mitään kohinaa tai suhinaa; se muis-
tutti kaukaista kumeaa maanjäristystä, kun tuhansien puhvelien pa-
keneva joukko raskailla kavioillaan tömisytti maata. Uhkaavalta
kuului se meidän leiriimme, kun kaikki ihmeissään ja väristen kat-
selivat peloittavan kaunista luonnonnäkyä."

Tosin siellä ja täällä läntisilläkin prääreillä joutuu ihmishenkiä
tulen uhriksi, niinpä esim. lokakuussa 1877, jolloin Kansasissa ja
Nebraskassa useita lapsia ja aikaisia joutui liekkeihin. Tällaista
tapahtuu kuitenkin ainoastaan poikkeustapauksissa, sillä ruoho on
matalaa ja liekit harvoin yhtä jalkaa korkeat, niin että helposti voi
hypätä yli; mutta ahtaissa laaksoissa, missä ruoho on korkeampaa,
on prääripalossa suurempi vaara; varsinkin jos sen mukana kulkee
tuuli, silloin ei hyödytä syvät haudatkaan, joita maamies usein kai-
vaa suojellakseen viljansa.

Niistä valtioista, jotka kuuluvat unionin keskiosaan, on 18.
Länsivirginia nuorimpia ja syntyi siten, että osa Virginian asuk-
kaista erosi muista orjasodan aikana ja liittyi pohjoisvaltioihin. Länsi-
virginia on kokonaan matalaa vuorimaata, joka melkein yksinomaan
on kalkkimuodostuksen kerroksia ja suurimmaksi osaksi kuuluu Ohion
alueeseen. Hiilen murtaminen 1889 tuotti 6,2 milj. tonnia ja sitä
paitse on rauta-, suola-, ja petrolituotanto suuri. Lasiteollisuus on
korkealle kehittynyt, sitä vastoin on maanviljelys alaarvoinen. Hal-
lituksen paikka ja valtion hiilikaivosten ja rautateollisuuden keskusta
on Wheeling (35,000 asuk.) Ohion varrella.

19. Ohio ulottuu mahtavasta joesta, jonka mukaan se on
saanut nimensä, Eriejärvelle, ja on noin 300 m korkeaa tasomaata,
jossa oh moninaisia maalajeja ja hyödyllisiä mineraleja. Sen ilman-
alaan on suurilla järvillä huomattava vaikutus siten, että ne ennen
kaikkia lauhduttavat kesän kuumuutta valtion pohjoisissa osissa.
Vasta 1802 tuli Ohion, joka muutaman kastanjalajin mukaan oli
saanut nimekseen Buckeye State, valtioksi unioniin. Liiketuotannossa.
joka 1889 teki 10 milj. tonnia, on Ohio jälessä ainoastaan Penn-
sylvaniasta ja Illinoisista ; taeraudan tuotannossa, joka 1889 teki 1,3
milj. tonnia ja petrolin tuotannossa, jota samana vuonna saatiin
12,5 milj. barrelia, on Ohio heti Pennsylvanian jälessä. Etevällä

kannalla on myöskin nisunviljelys (1891 saatiin 45,5 milj. bushelia)
ja maissinviljelys (1891: 94 milj. bushelia). Lampaita valtiossa 1891
oli 4,1, milj. sikoja 2,9, milj. maitokarjaa 0,8 milj. ja työhevosia 0,9
miljonaa. Ohion rauta-, teräs- jakoneteollisuus on erittäin kehittynyt.

Hallituskaupunki on Columbus (88,000 asuk.), joka on Scioto
Riverin varrella, ja on tärkeä hiili- ja puukauppansa samoinkuin
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vaunu- ja koneteollisuutensa takia. Merkittävämpi kaupunki on Cin-
cinnati (297,000 asuk.), Ohion varrella, sisämaan kaupan pääpaikka
ja tunnettu monipuolisesta teollisuudestaan, johon kuuluu rautatava-
rani, elin- ja nautintotarpeitten, nahkan ja paperin valmistus j. n. e.,
kuin myöskin sivistyslaitoksistaan, joita ovat taidehalli, kirjasto ja
yliopisto. Kolme viaduktia ja erittäin komea riippusilta, jonka pyl-
väitten väliä on 322 m, kulkee joen yli sen toisella rannalla oleviin
seutuihin Kentuckyssä, joita voidaan pitää Cincinnatin etukaupun-
keina. Ihmeteltävän kaunis puisto, Eden Park, on kaupungin ylä-
puolella, sen itäisillä harjuilla, joilta on laaja näkyala joelle höyry-
losseineen ja kylineen, jotka ovat sen kiemurtelevassa laaksossa.
Cleveland (261,000 asuk.), joka kauniitten vaahteraistutusten mukaan,
mitkä koristavat sen katuja, on saanut nimekseen Forest City, on
Cuyahogan suussa Eriejärven rannalla, ja on varsinkin 60-luvun
jälestä ollut tärkeä paikka hyvän satamansa, petrolinpuhdistuksen,
valurauta- ja koneteollisuutensa tähden. Satamakaupungeita Erie-
järven rannalla ovat vielä Sandusky (18,000 asuk.) ja Toledo (81,000
asuk.), joista viimeiksi mainittu asemansa kautta järven kulmassa on
samalla kertaa lähtöpaikkana Wabash- ja Miamikanaville, ja yhtymä-
kohtana monille rautatielinjoille, sekä sitä paitsi harjoittaa suurta
teollisuutta, valmistaen vaunuja, maanviljelyskoneita, rautatietarpeita
y. m. Myöskin Dayton (61,000 asuk.) Miamin varrella harjoittaa
melkoista koneteollisuutta. Pieni kaupunki Canton (27,000 asuk.)
ylisen Ohion varrella, on tullut tunnetuksi nykyisen presidentin Mac
Kinleyn kotipaikkana.

28. Indiana on varsin paljon sukua vasta kuvatulle naapuri-
valtiolle ja ulottuu, niinkuin tämäkin, Ohiosta suuriin järviin, vaikka
valtioilla korkeain särkkäin reunustamalla Michiganjarven rannoilla
ei ole läheskään niin hyviä satamia, kuin on Eriejärven rannoilla.
Keskushiilialue käsittää noin 12,000 nkm valtion alueesta, vaan In-
diana on paljon tasaisempaa kuin Ohio ja rikkaan jäätikkömaanlaa-
tunsa takia on vielä suuremmassa määrässä maanviljelystä ja karjaa
kasvattava valtio kuin naapurinsa. Nisunviljelykseen nähden, joka
1891 tuotti 52,8 milj. bushelia, voittaa sen ainoastaan Minnesota ja
Kansas. Hiilen murtaminen, joka 1889 antoi 2,8 milj. tonnia, mylly-
teollisuus, lihansäilytys, luonnonkaasun ja petrolin saanti kuin myös-
kin koneitten valmistus ovat niinikään melkoiset.

Hallituksen istuinpaikka on Indianapolis (105,000 asuk.) White
Riverin varrella, valtion keskustassa ja on huomattava rautatien-
yhtymäkohtana ja viljan ja lihan markkinapaikkana; Evansville (51,000
asuk.) on satama Ohion varrella ja tehdaskaupunki, joka valmistaa
koneita ja valutavaraa j. n. e. Terre Haute (30,000 asuk.) Wabashin
varrella ja Fort Wayne (35,000 asuk.) ovat rautateitten yhtymäkohtia
ja Michigan City on satamakaupunki samannimisen järven rannalla.

21. Illinois kilpailee helppoihin luonnollisiin kulkuyhteyksiin
nähden New Yorkin kanssa. Hyvin vähäpätöinen osa valtiota on
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Mississippialueessa ja koskettaa tämän joen yhteisjuoksua Missourin
ja Ohion kanssa, jonka ohessa se samalla kertaa ulottuu siihen
merkilliseen paikkaan, jossa Michiganjärvi pistää syvimmälle maan-
osan sydämeen. Valtion apulähteet ovat hyvin runsaat ja moni-
puoliset; sen eteläiseen osaan kuuluu suuri osa n. s. keskushiili-
alueesta ja sen moreenisorasta ja tulvaaineksista kokoontunut maan-
laatu on erittäin hedelmällinen. Vuonna 1889 saatiin 12,1 milj.
tonnia hiiltä; maissinviljelys 1891 tuotti 234 milj. bushelia ja nisun-
viljelys 35 milj. bushelia. Sikoja valtiossa 1891 oli 4,9 milj. ja oli
se tässä suhteessa jälellä ainoastaan lowasta, hevosia 1,3 ja nauta-
karjaa 2,9 milj. Myöskin teollisuus, jolle on ollut hyötyä Michiganin
suuresta hiili- ja malmituotannosta, on kehittynyt melkoisesti. Illi-
nois on saanut liikanimekseen Prairie State siitä syystä, että neljä
viidettä osaa sen alueesta oli pitkäruohoista prääriä, joka monin
paikoin ulottuu näköpiiriin asti siellä täällä jonkun metsärypään kes-
keyttämänä, vaan nyt on aura kyntänyt tämän laajan alueen, ja
aaltoilevat viljavainiot ovat villin kotimaisen kasviston sijassa.

Hallituskaupunkina on Springfield (25,000 asuk.), lähellä val-
tion keskipistettä, harjoittaa hiilenmurtoa ja koneteollisuutta. Etevin
kaupunki on Chicago, jossa on 1,375,355 asukasta, »Lännen kunin-
gatar", jota tavattoman nopean kasvamisensa takia — 1830 oli
asukasluku ainoastaan satakunta henkeä — asukkaansa ylpeydellä
sanovat perikuvaksi Mushroom Citystä, s. o. »kaupungista, joka ke-
hittyy niin nopeasti kuin sieni". Tästä nopeasta kasvamisestaan
ei Chicagon ole kiittäminen yksistään erinomaista asemaansa Michi-
ganjärven sisimmän kulman rannalla, ja ympäröitsevän seudun kar-
jankasvatusta ja maanviljelys- ja kaivostoimintaa, joitten tuotteilla
Chicagossa oli luonnollinen lähetyspaikkansa, vaan samalla niitä
maanteitä ja rautatieratoja, jotka unionin koillisesta osasta kulkevat
läntisiin osiin, kun taas keskisestä Mississippistä laivareitti Illi-
noisissa jotensakin suorassa linjassa kulkee kaupunkiin. Tällä ta-
voin on Chicago niin lyhyellä aikaa kuin 60 vuoden kuluessa, huo-
limatta suuresta tulipalosta 1871, jolloin paloi poroksi 17,450 taloa
ja enemmän kuin 8 nkm ala peittyi kekälillä ja tuhkalla, voinut ko-
hota maailman etevimmäksi viljan, karjantuotteiden, v hiilen ja puu-
tavaran markkinapaikaksi.

Varsinkin ovat mahtavia sen karjatarhat, n. s. Stockyards, ja
teurastuslaitokset, joissa viimeiksi mainituissa 1891 teurastettiin ja
valmistettiin 6,1 milj. sikaa. Yksi ainoa suuri teurastustoiminimi
Armour et C:o pitää työssä päivittäin 11,000 henkilöä, eikä kukaan
matkustaja Chicagossa käydessään ole käymättä katsomassa omi-
tuista näytelmää, jonka teurastusteollisuus suuressa muodossaan tar-
joaa. Paul Bourget kuvaa käyntiään muutamassa tällaisessa teuras-
tuslaitoksessa, n. s. Packing House'ssa, seuraavalla tavalla:

»Vaunumme pysähtyi muutaman rakennuksen eteen, joka ulkoa-
päin oli kaikkien muitten tehdaslaitosten näköinen. Me tulimme
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pihaan, tai paremminkin jonkunlaiseen solaan, joka oli täynnä pakki-
laatikoita, kärryjä ja ihmisiä. Pihan poikki kulkee pienoiskokoinen
rautatie ja vie laatikoita junaan, jossa on jäähdytys vaunuja lihata-
varain kuljetusta varten. Muuan insinöreistä vie meidät muutamia
portaita ylös, ja me astumme tavattoman suureen saliin, joka on
täynnä kuumia vesihöyryjä, ja jossa on pistävä ja vastenmielinen
haju, joka mielii oksettamaan. Me olemme siinä osastossa, jossa
siat paloitellaan. Satoja miehiä on täydessä toimessa eikä meillä
ole edes aikaa katsella heitä, sillä oppaamme huutaa meitä mene-
mään syrjään, ja me näemme kokonaisen raidan sikoja kiitävän ohit-

Yhdysvaltain hallituksenrakennus Chicagon näyttelyssä 1893.
semme, vatsat avattuina ja jaloista ripustettuina rautakaraan, jota
myöten ne liukuvat toiselta puolen holvia toiselle, jossa on niitä
odottamassa toiset eläimet melkein loppumattomanarivinä. Ruusun-
värinen liha, missä vielä on jälellä joku määrä tuoreutta siitä hen-
gestä, joka äsken on riistetty, loistaa sähkövalossa. Me jatkamme
kulkuamme ja varomme, minkä voimme, törmäämästä näihin kum-
mallisiin kulkioihin jalkojemme livistäissä verisessä liejussa, ja tu-
lemme sille parvekkeelle, josta me voimme katsella kaikkea tätä
työtä, joka meistä vielä näyttää niin mutkikkaalta, vaan joka itse
asiassa on niin yksinkertaista ja helppoa käsittää.

»Eläimet ovat jonkunlaisessa kuopassa tai syvennyksessä, jossa
ne vinkuvat, röhkivät ja huutavat, aivan kuin niillä olisi aavistus
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kauheasta koneesta, joka lähestyy ja jota ne eivät voi välttää enem-
män kuin kuolemaan tuomittu, jonka kaula jo on gillotiinin aukossa.
Se kone on liikkuvan koukun tapainen laitos, jonka mies laskee
kuoppaan, ja joka tartuttaa eläimen köyteen takajaloistaan. Eläin
kiljuu, pää riippuen alaspäin, kärsä revittynä ja etujalat huiskuvat
kouristuksen tapaisesti, ja koukku, joka on kiinnitetty rautakaraan,
liukuu heti uudelleen, viepi avuttoman saaliinsa heti vieressä ole-
vaan aitaukseen, jossa toinen mies pitkällä puukulla varustettuna
sivumennessä viiltää kaulan niin varmasti ja syvältä, että sitä ei
tarvitse parsia. Eläin kiljuu vielä kauheammin. Verisuihku, joka
on käsivarren paksuinen ja aivan musta, syöksähtää esiin, lyhyet
etujalat huiskivat vielä rajunimin ja kuolemantuskan kamppaus jou-
duttaa vain koukun kulkua, kun se matkaa edelleen kolmannen mie-
hen luo. Tämä päästää nopeasti eläimen koukusta, joka palajaa
takaisin ottamaan uuden saaliin, jota vastoin teurastetun eläimen
ruumis putoaa suureen kylpyammeen tapaiseen astiaan, joka on
täynnä kiehuvaa vettä. ' Siinä on käymässä koneellinen suka, joka
liikkuu tärisemällä. Muutamassa sekunnissa tarttuu se eläimeen,
kääntelee sitä puolelle ja toiselle, ja viskaa lopuksi karvatun ruu-
miin toiseen koneeseen, joka sitä vielä raappii muutaman sekunnin
ajan kärsästä saparoon asti. Vielä minutti ja uusi koukku laskeu-
tuu ja uusi pyörä rautakaralla kuljettaa ruumiin, joka silmänräpäys
sitten oli elävä ja kärsivä eläin, sen holvin toiseen päähän, jossa
minä sisään astuessani näin niin monta samanlaista ruumista, ja tällä
aikaa on tullut jo toisen eläimen vuoro päästä hengestään, tulla
karvatuksi ja raapituksi. Kaikki tapahtuu niin salaman nopeasti,
ettei ole aikaa ajatella asian inhoittavaa puolta tai sääliä eläinrauk-
kaa tai ihmetellä hämmästyttävää vikkelyyttä, jolla kurkunleikkaaja
pitelee veistään, harjoittaa hirveää ammattiaan ...

»Me menemme siihen osastoon, jossa on härkiä. Täällä on
kuolemankamppaus toisellainen. Ei mitään huutoa, tuskinpa verta-
kaan, ei mitään hermostunutta odotusta eläimillä, ja kuitenkin on toi-
minta vielä ilkeämpää. Eläimet seisovat kaksittain parsissa ja näkee
niitten järkevästi ja sopuisasti koettavan asettua ahtaalle tilalleen.
Laupeilla silmillään katselevat ne teurastajaa, joka seisoo valmiina
ottamaan ne käytävään, joka on vähän ylempänä. Miehellä on toi-
sessa* kädessä hyvin pieni teräsvasara. Heti kun eläin nousee, ko-
hottaa hän moukarinsa, joka pudotessaan sattuu eläimen otsaan ja
paiskaa sen tunnottomana maahan. Silmänräpäyksessä eläimeen,
ionka turpa ja sieramet ovat verivaahdossa ja jonka suurissa lasi-
simaisissa silmissä värisee kuoleman varjo, tarttuu koukku, joka
sen kohottaa ylös ja vie pois. Toinen mies nylkee nahkan, joka
riippuu alaspäin kuin esiliina, aukaisee ruumiin, puhdistaa sen ja
lähettää sen luikumaan rautakaraa myöten jääkylmiin säilytyshuo-
neisiin, joissa tuhansia ruumiita ja on odottamassa pääsyään rautatie-
vaunuihin kuljetettavaksi muualle. Minä näin kuin viimeinen vaunu
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suljettiin ja juna lähti liikkeelle. Veturi vihelsi ja kello soi. Millä-
hän pöydällä New Yorkissa tai Bostonissa, Philadelphiassa tai Sa-
vannahassa tarjoiltanee tätä präärein laitumilla syötettyä lihaa, joka
täällä on valmistettu sillä tavoin, että lihanmyyjän tarvitsee ainoas-
taan silpoa palasiksi. Se tulee määräpaikkaansa yhtä tuoreena ja
mureana, kuin ei olisikaan tuhansien kilometrien matka tämän rau-
hallisen märehtijän syntymäpaikalta, sen kuolin-ja paloituspaikalta .. .

„En tiedä, kuka on piloillaan sanonut, että sika tulee elävänä
Chicagon teurastuslaitokseen ja 15 minutin kuluttua tulee sieltä ulos
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kattiloihin, joissa ne keitetään ja savustetaan. Loitompana on ko-
neellinen hakkuri täydessä käynnissä makkaroitten valmistamista
varten lihasta, jonka jauhettua ja muodostettua pitkiksi kääräleiksi,
työnnetään tarkoitusta varten puhdistettuihin suoliin. Toisessa pai-
kassa taas puhdistetaan, valmistetaan, koristetaan ja laitellaan päät
sellaisiksi kuin ne esiintyvät jonkun myymälän ikkunalla Amerikassa
tai Europassa. Ja vielä muutamassa paikassa tavattoman suuret säiliöt
kokoavat rasvan, johon sekoitetaan määrätty osa kermaa margarinin te-
kemistä varten, ja sitten puhdistetaan koneellisessa vaivauslaitoksessa."

Chicagon liikerakennus.
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Vaikka Chicago siis harjoittaa tavattoman suurta läskikaup-
paa, sen asukkaat kuitenkiu nöyrytyksekseen kuulevat kaupunkiaan
sanottavan sikakaupungiksi, Porcopolis, ja viittaavat uhrauksiin, joita
ovat tehneet taiteitten ja tieteitten hyväksi, yliopistoonsa, jonka pe-
rustamiseen ovat antaneet 7 milj. dollaria ja suureen kirjastoonsa,
suureen mailmannäyttelyyn, Columbian Worlds Fair, joka siellä pi-
dettiin 1893, vaan josta europalaiset näytteillepaniat palasivat hyvin
sekavilla tunteilla, ja muihin laitoksiinsa: observatorioon, kouluihin,
museoihin. Kaikesta tästä huolimatta ja vaikka kaupunki yhdellä
kertaa Berlinistä osti 280,000 kirjanidettä yliopistonsa kirjastoon ja
sen lisäksi ilmestyy siellä 532 aikakautista sanomalehteä ja aika-
kauskirjaa, ei kirjallinen vaikutus kuitenkaan voi kilpailla vielä Bos-
tonin tai Philadelphian kanssa.

Chicagon pintäala on 471 nkm, vaan tämä tavaton ala ei ole
vielä läheskään rakennettu. Ainoastaan kaupungin keskikortteleissa
tapaa rikkaimmat ja korkeimmat talot. Chicagossa harrastetaan en-
nen kaikkea rakentaa suuresti ja täällä tapaa oikeita pilviä piirtäviä
taloja, joissa on toistakymmentä kerrosta, ja jotka ovat nimekseen
saaneet „sky-scrapers" ja „cloud-pressers"

, joissakauneus on uhrattu
suuruudelle ja joitten välissä kadut näyttävät syviltä rotkoilta. »Hol-
vatut portit pohjakerroksissa", sanoo Paul Bourget, »aivan kuin
musertuvat tavattoman painon alle ja näyttävät alkumaailman aikai-
silta luolilta. Loppumaton ihmisvirta kulkee sisään ja ulos, ja kun
nostaa silmänsä ylös, niin näkee korkeittein seinäin lukemattomien
ikkunain takana joukon tulevan ja menevän ja tungeskelevan kauppa-
toimistoissa, jotka sisältyvät näihin rautatiilijyrkänteihin. Vaan näit-
ten liioiteltujen ja baabelintornimaisten talojen vieressä leviää alas-
ton maa, jossa kasvaa laihaa ruohoa ja jossa lehmiä on laitumella.
Sitten seuraa rivi pahaisia puutaloja, joihin vaivalla sopii yksi perhe,
sitten gootilainen katedrali, joka on muutettu tavaramakasiniksi,
otsallaan suuria kylttiä metallikirjaimilla, sen jälkeen taas punaiset
ja suuret rauniot palaneesta klubisfa. N. s. Auditorium on samalla
kertaa tavaton hotelli, jossa tuhannet matkustajat voivat,saada asun-
non, ja teatteri, johon mahtuu 8,000 henkeä.

Kaupungin keskustassa ei ole varjoa, vaan kaupunki on lait-
tanut suurenmoisia istutuksia, joitten ruohokenttäin ja lehtojen pinta-
ala on noin 400 hehtaria. Näistä on muutamalla nimenä Lincoln,
joka presidentti oli Chicagon lapsia, toisella on nimenä Jacksonin
puisto, , jossa olivat huomattavimmat näyttelyrakennukset maailman-
näyttelyssä 1893. Chicagolla on satamansa Chicago-Riverin yh-
tymäpaikalla Michiganiin, kun myöskin eteläisen Chicagon varrella.
Tähän satamaan 1891 laski 10,224 laivaa, joitten kantavuus oli
5,824,852 tonnia ja siitä lähti 10,294 laivaa, joitten kantavuus oli
5,506,700 tonnia. Samana vuonna arvioitiin liikkeeseen pantujen
tuotteiden arvo 497 ja tukkukauppa 517,2 miljonaksi dollaria. liii
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noisin ja Michiganin kana vain kautta on Chicago sisämaan laiva-
kulun lastauspaikka. Kaupungilla on kahdeksan suurta rautatie-

State
Street

Chicagossa.

asemaa, joihin päättyy 35 rautatielinjaa. Paitse suurta tehdaslii-
kettä, valmistetaan siellä myöskin pukutarpeita, koneita ja rautatie-
vaunuja.
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Aivan lähellä Chicagoa ovat Pullmanin laitokset rautateitten
salonkivaunujen valmistamista varten, ja muodostaa tämä tehdas
yksinään pienen kaupungin, Pullman Cityn, Calumetjärven rannalla.
Ei kukaan 7—8,000 työmiehestä asu missään muussa rakennuksessa
kuin siinä, missä hänen työnantajansa on hänelle osoittanut, ja paitsi
työtä ei ole mitään muutakaan tointa, ei mitään huvia, jota ei valvoisi
samanen työnantaja, joka omistaa kaupungin, tehtaat, varastot, talot,
kirkon, koulun, teatterin, voimistelusalin ja luultavasti myöskin tuo-
mioistuimet.

Huomattavia kaupunkeja ovat vielä Peoria (41,000 asuk.) Illi-
noisin varrella, huomattava vilja- ja karjakaupastaan, Rock Lsland
(14,000 asuk.), Quincy (31,000 asuk.), Alton ja East S:t Louis; vii-
meiksi mainittu on muuan niitä paikkoja, jonka kohdalta kuljetaan
Mississippistä yli. Cairo (10,000 asuk.) Ohion jn Mississippin yh-
tymäkohdalla, on höyrylaivaasema. Tämä kaupunki, joka on innoit-
tavan soisessa ja epäterveellisessä seudussa, on tullut tavallaan kuu-
luisaksi sen kuvauksen kautta, jonka Charles Dickens romanissaan
»Martin Chuzzlewit" on antanut tunnottomasta huijauksesta, jolla
kaupunki ensin perustettiin ja siirtolaisia houkuteltiin suurten kärsi-
mysten perästä kuolemaan kuumeeseen niissä rämeissä, jonne uusi
kaupunki perustettiin. Nyt suojaa kaupunkia suuret linnoituksen
muurintapaiset sulut kummankin suuren joen tulvilta.

21. Michigania voitaisiin sanoa järvivaltioksi, se kun on
osaksi sitä suurta niemimaata, joka on Erie-, Huron- ja alisen Michi-
ganjärven välillä ja toiseksi käsittää suuremman osan siitä niemi-
maasta, joka pistää Michiganin ja Yläjärven väliin, ja sen lisäksi
on täynnä järviä. Sen kansanomainen liikanimi on Wolwerine State,
ahmavaltio. Sen suurimmaksi osaksi vahvan moreenisorakerroksen
peittämässä vuoriperustuksessa on Yläjärven luona koko unionin
mahtavimmat kupari- ja rautamalmikerrokset kuin myöskin Sagina-
win seudussa antaviminat suolalähteet. Paitsi tätä maan sisäistä rik-
kautta on valtiolla vielä säästettynä tiheitä valkopetäjä, valkokuusi-,
yaahterametsiä, jotka alkuperäisesti peittivät sen ja on siis Michigan
niitä Pohjoisamerikan valtioita, jotka harjoittavat suurinta metsän-
hakkuuta, jonka ohessa sen järviksi laajentuneet virrat Grand, Ka-
lamazoo y. m. tarjoavat suuren vesivoiman. Valtion kulkuyhteydelle
ei ole merkitystä ainoastaan neljällä suurella järvellä, joitten var-
rella se on, vaan myöskin niillä kannaksilla, jotka eroittavat nämä
ja keskittävät rautatieverkon. Unionin rautamalmin tuotantoon 1889
otti Michigan osaa runsaasti 40 % eli 5,9 milj. tonnilla, kuparin
tuotantoon 39 % eli 87,5 milj. engl. naulalla, ja suolan tuotantoon
lähes puolella. Viimeiksi mainittu 1888, teki 3 milj. barrelia. Veis-
tettyjä ja sahattuja hirsiä 1880 valmistettiin 52,4 miljonan dollarin
arvosta.

Hallituskaupunki on Lansing (13,000 asuk.) Grand Riverin
varrella, mutta aineellisessa ja henkisessä suhteessa varsinainen
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pääkaupunki on Detroit (206,000 asuk.), jolla on erinomainen asema
S:t Lawrencen varrella ja Erie- ja Huronjärven välisellä kannak-

Erään Pullmanin vaunun sisusta.

sella, harjoittaa suurta kone-, valutavara-, metalli-, tupakkateollisuutta
y. m. Jotta Canadan puoleisen rannan kanssa voitaisiin ylläpitää
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esteetöntä kulkuyhteyttä, on rakennettavilla kanava S:t Lawrencen,
eli niinkuin sitä täällä nimitetään, Detroit Riverin alitse. Muita
kaupungeita on Ann Arbor, yliopistokaupunki, Grand Rapids (60,000)
ja Jackson (21,000 asuk.), molemmat viimeiksi mainitut huomattavia
koneteollisuudestaan, puu-ja suolatuotteistaan ; Saginaw (46,000 asuk.)
samannimisen, syvän, laivakululle sopivan joen varrella, kuin myös-
kin Bay City (28,000 asuk.) Huronjärven rannalla, molemmissa
suuret suolakaivokset; Muskegon (23,000 asuk.) ja Menominee ovat
satamia Michiganjarven rannalla; Marquetie harjoittaa kuparimalmin
ja Lron Mountain City rautamalmin murtamista.

23. Wisconsin, liikanimeltä Badger State, ulottuu samoin
kuin Illinois Michiganj ärvestä, jonka varrella tällä valtiolla on joten-
sakin pitkä rannikko, Mississippiin ja menee pohjoisessa aina Ylä-
jarvelle asti, joten sillä on transitokaupalle Minnesotaan, Dakotaan
y. m. erittäin suotuisa asema. Sen maa on erittäin rikas rauta- ja
sinkkimalmeista, mutta pellonviljelyskin on hyvin kehittynyt ja aina-
kin viime aikoihin asti on metsänhakkuu ollut tärkeä tulolähde.

Hallituskaupunki on Madison (13,000 asuk.), jossa myöskin on
valtion yliopisto. Tärkeämpi kaupunki on Milwaukee (204,000 asuk.),
liikanimeltä Cream City, sentähden että sen talot ovat rakennetut
vaaleankeltaisista tiileistä, samannimisen joen suussa Michiganin ran-
nalla. Tämä kaupunki harjoittaa vilkasta laivaliikettä jakauppaa vil-
jaa, puutavaroita ja karjaa y. m., mutta on myöskin etevä »ame-
rikalainen Miinchen" olutpanimojensa, nahkanparkitsemis-, teurastus-
laitostensa ja rautavalimojensa kautta. La Crosse (25,000 asuk.)
on tärkeä maallelaskupaikka Mississippin varrella, Oshkosh (23,000
asuk.) Winnebagojärven rannalla, harjoittaa puutavarakauppaa ja
puuteollisuutta, Superior City (12,000 asuk.) on satamapaikka Ylä-
järven rannalla.

24. Kentucky ulottuu Ohion etelärantaa pitkin Cumberland-
vuorista Mississippiin saakka ja on rikkaimpia ja monipuolisimmin
varustettuja etelävaltioita. Melkoiset alat Appalachien ja keskihiili-
alueesta on tämän valtion piirissä ja muutamin paikoin on hyvin
lähellä toisiaan vahvoja hiilijuonteita ja oivallisia rautamalmiker-
roksia. Mutta peltomaa on hedelmällisempääkuin Ohiossa ja maissi-,
nisu- ja tupakkaviljelykset ovat hyvin suuret. V. 1889 oli tupakan-
sato täydelleen 50 % kaikesta tupakasta, mitä unionista saatiin.
Karjan kasvatus on niinikään paremmin kehittynyt kuin muissa etelä-
valtioissa, ja erittäinkin kuuluja ovat Kentuckyn hevoset. Melkoista
mylly-, viina-, rauta-, teräs- ja koneteollisuutta harjoitetaan valtiossa
tupakanviljelyksen ja teurastusliikkeen ohessa. Asemansa kautta
Ohion varrella ja sen yhtymäkohdassa Cumberland- ja Tennessee-
jokien sekä Mississippin kanssa on Kentuckyllä helpot ja laajat
kulkutiet. Ennen sotaa kuului Kentucky orjavaltioihin, vaan musta
aines (14,7 °/o) joutuu kaikessa tapauksessa yhä enemmän vähem-
mistöön valtion väestössä.



Pumpulinkorjuu
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Hallituskaupunki on Frankfort (B>oöo asuk.), Kentucky Rive-
rin varrella, mutta kauppasuhteissa on pääkaupunki Louisville
(^61,000 asuk.) Ohion koskien ja sen kanavan varrella, joka on ra-
kennettu niitten kiertämiseksi, enin' huomattava tupakkamarkkina-
paikkana, vaan myöskin tupakkateollisuudestaan, polttimoistaan, myl-
lyistään, konepajoistaan jr n. e. Lexingtön (22,000 asuk.) keskellä
sitä Kentuckyn seutua, missä kasvaa »siriiruoho", blue grass (Poa
compressaj, on tunnettu hevosmarkkinapaikka, Covington (37,000
asuk.) on vastapäätä Cincinnatia, Paducäh (13,000 asuk.) lähellä sitä
paikkaa, missä. Tennessee ja Cumberland yhtyvät Ohioon, huomat-
tava tupakkakauppansa ja pölttimoliikkeensä takia.

; : 25. /Tennessee eli Big Bend State muodostaa kapean kais-
taleen,; joka ulottuu Alleghanein ylängöiltä Mississippiin, ja on kum-
massakin itäisessä kolmasosassaan leveäin laaksojen halkomaa vuori-
maata,; läntisessä kolmasosassaan sitävastoin alankomaata. Tennes-
see^, Cumberland ja Mississippijoet ovat valtion vesiteitä. Valtio
on rikas hiili- ja rautainalmikérf oksista, ja harjoittaa tuottavaa maan-
viljelystä. Pumpulia viljellääh 'ainoastaan . Mississippin seudussa,
vaan oli kuitenkin 1891 sato 189,000 paalua. Tennessee kuului
myöskin vanhoihin orjavaltibihin ja -värillisten aines on 24,6 °/o
väestöstä. ■■•,..-•,-..

.vacaiuaia. > T .< •*

Hallituskaupunki on Nashville (76,000 .asuk.), sen ohessa on
se etevä kauppa- ja teollisuusseutu kuin myöskin tärkeä hiilikau-
punki, ja on siinä suuri Vanderbildyliopisto. Chattanooga (29,000
asuk.) ja Knoxville (23,000 asuk.), molemmat Tennesseejoen varrella,
ovat huomattavia rauta- ja koneteollisuudestaan, joille on etuna lä-
heisyydessä olevat suuret hiili- ja rautakerrokset. Memphis 64,000
asuk.) on mainittava satama Mississippin rannalla.

26. Alabama on koillisessa kolmasosassaan vuorimaata,
jonne ulottuvat Alleghanein ja Cumberlandvuorien eteläiset jaksot ja
tasopinnat, mutta muuten osaksi kumpujen täyttämää alankomaata.
Mobilelahden rannalla on valtiolla yksi parhaita luonnonsatamia,
mitä on Mexicon lahden rannalla ja Alabaman ja Tombigbeen sekä
Appalachicolan vesitiet ovat pitkillä matkoilla alueelle höydyksi.
Valtion osuus Appalachien hiilialueesta on noin 22,000 nkm ja nä-
mät hiilialueet samassa seudussa olevien puna- ja ruskokivikerros-
tumien kanssa tekevät mahdolliseksi hiilen ja malmin murtamisen,
joka 1889 oli jälessä ainoastaan Michiganista, vaan sen sijaan vä-
hän voitolla-Pennsylvaniasta. Maanviljelykseen nähden on Alabama
sitävastoin muuan yksipuolisimpia pumpulivaltioita, jonka pumpuli-
sato 1890 oli 915,000 paalua eli noin 13 °/o koko unionin tuotan-
nosta.

Hallituskaupunki on Montgomery (22,000 asuk.) laivakulun
päätypisteenä Alabamajoella, tärkeä rautateitten yhtymäkohta ja etevä
pumpuliteollisuudestaan; Birmingham (26,000 asuk.) Cumberland-
vuorien eteläisellä haarakkeella, on valtion rautateollisuuden keskus-
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paikka; Tuscaloosa, Black Warrior Riverin varrella, on yliopistokau-
punki ja harjoittaa hiilenmurtamista; Mobile (31,000 asuk.) saman-
nimisen suuren lahden rannalla, vie maasta puuta ja pumpulia.

27. Mississippi on läpeensä matalia kumpuja ja laaksoja
vaihtelevaa maata, joka puoleksi purkaa vetensä samannimiseen jo-
keen, puoleksi Tombigbeehen ja Pearl Riveriin. Etelään päin ulot-
tuu valtio aina Mexiconlahteen, vaan sillä ei kuitenkaan ole mitään
merkittävämpää satamaa, niin että sen kulkuyhteyteensä nähden on
turvautuminen Mississippiin ja rautateihin. Varsin korkealle kan-
nalle on kehittynyt pumpulinviljelys : 1890 oli pumpulisato 1,154,000
paalua eli 16,5 °/o unionin koko sadosta. Sen jälkeen on metsän-
hakkuu. Väestöstä on enemmistö neekereitä, joitten luku monessa
piirissä (counties) on 90 % ja monessa kaupungissa vähintäin 60 °/o.

Hallituskaupunki on Jackson (6,000 asuk.); Meridian (11,000
asuk.) on tärkeä rautatiekaupunki; Vicksburgh (13,000 asuk.), jonka
piiritys ja valloittaminen orjasodan aikana tuotti pohjoisvaltioitten
armeijalle 16,000 miehen häviön, ja Natchez (10,000 asuk.) ovat
satamia Mississippin varrella.

28. Minnesota käsittää ylimmän osan Mississippin alueesta,
vaan ulottuu kaakkoon aina Red River of the Northiin asti ja koil-
lisessa Yläjärveen, jonka sisin kulma pistää valtion alueeseen. Valtio
siis purkaa vetensä Mexicon-, Hudsonin- ja S:t Lawrencenlahteen ja
luonnollisen kulkuyhteyden suosimaan asemaan nähden voittaa sen
Illinois ainoastaan siten, että tällä viimeiksi mainitulla valtiolla on
keskisempi asema unionin varsinaisiin kulturiseutuihin. Maanlaatu
ja ilmasto on Minnesotassa samallainen kuin Wisconsinissa ja var-
sinaisena perustuksena sen edistykselle ovat hyvin pinnalla olevat
mergelikerrokset, joita alkuaan peitti osaksi tiheä metsä, missä kasvoi
valkopetäjää, valkokuusta, tammea, sokerivaahteraa j. n. e., osaksi
lännessä muodostuneet präärit. Nyt on kuitenkin suurempi osa val-
tiosta muuttunut peltomaaksi. Niinkuin Wisconsin on myöskin
Minnesota rikas rautasälpästä. Nisunviljelyksessä on Minnesota pal-
jon edellä kaikista muista unionin valtioista, ja saatiin 1891 kerras-
saan 55,3 milj. bushelia. Sitä paitsi viljellään melkoisesti kauraa
ja potatia, vaan sitävastoin vähemmän maissia. Enimmän kehitty-
nyt teollisuushaara on myllyliike.

Hallituskaupunki on S:t Paul (133,000 asuk.) Mississippin
varrella, melkoinen kauppapaikka ja rautateitten yhtymäkohta; Min-
neapolis (165,000 asuk.) Mississippin Anthonyputouksen varrella, on
etevä teollisuuskaupunki, joka valmistaa myllytuotteita, puutavaroita,
koneita j. n. e. Duluth (33,000 asuk.) Yläjärven läntisellä reunalla,
on tärkeä satama, josta viedään viljaa, jauhoja, puutavaroita j. n. e.
Winona (18,000 asuk.) on Mississippin varrella muutaman ylimeno-
kohdan luona.

29. Pohjoisdakota on suurimmaksi osaksi ylänköprääriä
erämaineen ja aavikkoineen, jonka läpi laskee Missouri ja Little
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Missouri, ja ainoastaan Red Riverin seutu, Agasizjärven muinoinen
uoma soveltuu maanviljelykseen. Tässä seudussa menestyy erin-
omaisen hyvin nisu, joka 1891 antoi 52,1 milj. bushelia eli 8,5 °/o
Yhdysvaltain koko nisusadosta. Valtio harjoittaa myöskin karjan-
kasvatusta.

Hallituskaupunki on Bismarck (2,200 asuk.) sillä kohdalla, missä
pohjoinen Pacificrata kulkee Missourin ylitse; Fargo (5,700 asuk.)
ja Grand Forks (5,000 asuk.) Red Riverin laaksossa, harjoittavat
melkoista viljakauppaa.

30. Etelädakota on niinikään suurimmaksi osaksi ylänkö-
prääriä ja erämaata ja käsittää lännessä paitsi aivan hedelmätöntä
Bad Landsia (sivu 169) myöskin mineraleista rikkaat Black Moun-
tainsit. Missouri, joka ainoastaan riittämättömän lyhyellä matkalla
on laivakululle sopiva, halkaisee valtion kahteen melkein yhtäsuu-
reen osaan, josta kaakkoisen osan läpi juoksee kululle aivan sopi-
maton James- eli Dakotajoki. Valtiossa viljellään paljon nisua, jota
1891 saatiin 29,7 milj. bushelia, jamaissia, jota samana vuonna saa-
tiin 21 milj. bushelia, jonka ohessa pidetään melkoisia karjalaumoja.
Kultaa 1889 saatiin Black Mountainsista 3,1 % milj. dollarin arvosta.

Hallituskaupunki on Pierre (3,200 asuk.), lähellä Missouria ja
melkein keskellä maata. Sioux Falls (10,000 asuk.) Big Sioux Ri-
verin varrella, ja Yankton lähellä sitä paikkaa, missä Dakota yhtyy
Missouriin, ovat etevimpiä markkinapaikkoja; Deadwood on etevin
kaivoskaupunki Black Mountainsissa.

31. lowa ulottuu Mississippistä Missouriin, ja sen läpi viis-
toon, laskee Des Moines River. Valtio on kumpuista maata ja maan-
laatu on hedelmällistä mergeliä, vaan sen ohessa on valtiolla osansa
suuresta läntisestä hittialueesta, joka valtaa melkein puolet sen alasta.
Kuivan ilmanalansa takia on se alkuaan enimmäkseen pensasprääri-
maata, vaan sen maanlaatu sopii hyvin hyvästi useampain peltohedel-
mäin viljelemiseen, kuin myöskin karjankasvatukseen, ja varsinkin
viljellään maissia, jota 1890 saatiin 350,9 milj. bushelia eli enemmän
kuin 17 % unionin koko maissisadosta, jakauraa 146,7 milj. bushelia
eli noin 20 % unionin koko sadosta. Siankasvatus on melkoinen
ja 1890 oli 7,1 milj. elukkaa eli 13,6 % unionin sikamäärästä, jonka
vuoksi lowa tässä suhteessa onkin ensimäisenä kaikista valtioista.
Nautaeläimiä 1890 oli 4 milj., ja sitä paitsi harjoitetaan nisun-, oh-
ran-, potatin- ja pellavanviljelystä sangen laajalti. V. 1889 saatiin
4,1 milj. tonnia hiiltä.

Hallituskaupunki Des Moines (50,000 asuk.) samannimisen joen
varrella, on huomattava mylly teollisuudestaan ja maanviljelyskoneit-
ten valmistuksestaan; Council Bluffs (21,000 asuk.) ja Sioux City
(38,000 asuk.) ovat siitä huomattavia kaupunkeja, että rautatie niit-
ten kohdalla kulkee Missourin ylitse; Dubuque (30,000 asuk.), Da-
venport (27,000 asuk.), Burlington (23,000 asuk.) ja Keokuk (18,000
asuk.) ovat Mississippin ylimenokohtia.
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32. Nebraska on suuremmassa läntisessä osassaan kuivaa
ylänköprääriä lentohiekkakenttineen, vaan pienempi itäinen osa on
hedelmällistä niittyprääriä. Valtion läpi juoksee Platte River ja
Niobrara, joista ei kumpikaan kelpaa laivakulkuun, kun taas rajoite-
tussa määrässä kuljettava Missouri muodostaa sen itäisen rajan.
Läntinen hittialue pistää valtioon ainoastaan pieneksi osaksi muuta-
milla juonteilla, joita tuskin kannattaa murtaa, sitä vastoin on nuo-
remmissa muodostuksissa lännessä suolalähteitä ja lignitikerroksia.
Parhaimpina apulähteinä ovat siis maanviljelys ja karjanhoito. V.
1889 saatiin Nebraskassa 215,9 milj. bushelia maissia ja 43,8 milj.
bushelia kauraa.

Hallituskaupunki on Lincoln (55,000 asuk.), yliopistokaupunki,
tärkeä rautateitten yhtymäkohta ja viljamarkkinapaikka. Tärkeämpi
kaupunki on Omaha (140,000 asuk.), joka on tärkeimpiä ylimeno-
kohtia Missourista ja Union-Pacificradan lähtökohtana suurelle kulku-
yhteydelle idän ja lännen välillä; kaupungissa on suuret suolaus-
laitokset ja sikain teurastuslaitokset; 1891 teurastettiin 1,5 milj. sikaa.

33. Missouri asemansa kautta keskellä unionia ja sen pai-
kan ympärillä, missä Mississippiin yhtyvät sen tärkeimmät lisäjoet,
on määrätty toimittamaan välittäjän osaa idän ja lännen sekä poh-
joisen ja etelän välillä. Valtio, jonka maa on tasaisia kumupuja,
on rikas raudasta, ' sinkistä ja lyijystä, vaan sen ohessa yhtä hedel-
mällinen kuin lowa, jossa, niinkuin Missourissakin, on metsäpräärin
ilmanala. Maissinviljelyksessä, joka 1891 tuotti 203,2 milj. bushelia
eli 10 % koko tuotannosta, on Missouri lähinnä lowaa ja Illinoisia
samoin kuin se siankasvatuksessa, joita 1891 oli 4,6 miljonaa, on
näitä lähinnä etevin valtio. Muut maanviljelys- ja karjankasvatus-
haarat ovat ainakin hyvin kehittyneitä ja myöskin viinin- ja hedel-
mäinviljelys on suuri. Sinkkiä saatiin valtiossa 93,000 tonnia eli 40 %

koko määrästä 1889, lyijyä 44,000 tonnia, rautamalmia 265,000
tonnia, hiiltä 2,6 milj. tonnia. Varsinainen teollisuus on tässä val-
tiossa enemmän ja monipuolisemmin kehittynyt kuin missään muussa
valtiossa Mississippin länsipuolella.

Hallituskaupunki on Jefferson City (10,000 asuk.), Missourin
varrella, vaan pääkaupunki kaikissa muissa suhteissa on S:t Louis
(452,000 asuk.), joka on sen paikan alapuolella, missä Missouri ja
Illinois yhtyvät Mississippiin, ja jolla myöskin on suurin hyöty Ohio-
järjestelmän yhtymisestä Mississippiin. Mississippialueen laivakulun
keskipisteenä on S:t Louis, myöskin rautatieverkon keskipisteenä,
jossa yhdistyy noin 30 ratalinjaa, ja sen kauppa, kone- ja mylly-
teollisuus, sen panimot, sen lihanpakkauslaitokset ja tupakanvalmistus
ovat erittäin suuret. V. 1890 oli sen kaikkien teollisuustuotteiden
arvo 228,7 milj. dollaria. Tämän ohessa kaupungista, perustamalla
Washingtonin yliopiston ja oivallisten tieteellisten kokoelmain, suuren
kirjaston y. m. kautta on tullut Amerikan sivistyksen pääpesiä.
Muita kaupungeita on Springfield (22,000 asuk.), Ozark Mountainsin
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lyijy- ja sinkkimurtimojen keskuspaikka, Kansas City (133,000 asuk.)
Missourin ja Kansas Riverin yhtymäpaikalla, suuri viljan, karjan,
hiilen y. m. markkinapaikka, ja lähinnä Chicagoa etevin teurastus-
kaupunki; S:t Joseph (52,000 asuk.) ylikulkupaikka Missourista, on
suuri vilja- ja karjamarkkinapaikka.

34. Kansas, jolla kukista loistavien prääriensä vuoksi on
liikanimenä Sunjlower State, on mätalain kumpurivien lävistämää
itään viestävää tasankoa, joista kaksi kölmattaosaa idässä on he-
delmällistä metsä- ja ruohoprääriä, vaan lännessä yksi kolmasosa
kuivaa aavikkoa tai puolittain erämaata. Itäisessä osassa on rik-
kaita hiilijuonteita, joitten pinta-ala on 26,000 nkm, ja valtion kes-
kisessä osassa on suolalähteitä ja kivisuolakerroksia. Joet — Kansas
eli Kaw, Arkansas y. m. — mataluutensa vuoksi eivät sovellu
laivakululle, jonka vuoksi valtion kulkuyhteys turvautuu yksinomaan
rautateihin^ poikkeuksen kuitenkin tekee koillinen kulma, joka vas-
taa Missouriin. Varsin suuri on viljanviljelys, jota 1889 saatiin
260 milj. bushelia maissia, 45 milj. bushelia kauraa ja 30,4 milj.
bushelia nisua, samoin kuin myöskin karjan- ja siankasvatus. Hiilen-
murtaminen 1889 tuotti 2,2 milj. tonnia. Kansas, joka siitä saikin
nimekseen Bleeding Kansas — »verta vuotava Kansas" — oli
kauan aikaa orjain omistajain ja heidän vastustajainsa riitaomenana,
ja valtion vaalimiehet menivät vaaliuurnille revolveri toisessa ja
puukko toisessa kädessä. Sitten kun valtio lopuksikin Saatiin orjain-
omistajain käsistä, on väestö, josta ainoastaan 3,6 % on neekereitä,
alkaen vuodesta 1860 vuoteen 1890 kasvanut melkein neljäntoista-
kertaisesti.

Hallituskaupunki on Topeka (31,000 asuk.), Kansas Riverin
varrella, huomattava myöskin rautateitten yhtymäpaikkana, ja suu-
rista rautatiekonepajoistaan. Merkittäviä kaupungeita ovat vielä
Kansas City (38,000 asuk.), jolla ennen oli nimenä Wyandotte,
Kansas Riversin ja Missourin yhtymäpaikalla, on nyt tehdasetukau-
punkina samannimiselle kaupungille Missourissa, josta sen joki eroit-
taa, Leavenworth (20,000 asuk.) ja Atchison (14,000 asuk.) ylimeno-
paikkoja Missourista ja hiilikaupungeita, Salina ja Hutchinson
(14,000 asuk.) tunnetuita suolalaitoksistaan ja Wichita (24,000 asuk.)
Arkansasin varrella, tavaramarkkinapaikka.

35. Arkansas on luoteisessa osassaan noin 600 m korkeilla,
hiilipitoisilla harjanteilla täytettyä aluetta, vaan lounaisessa osassaan
sitävastoin tulvakerrostumain peittämää alankomaata. Arkansas
joki, joka lähellä länsirajaa on laivalla kuljettavaa, jakaa valtion
melkein kahteen yhtäsuureen osaan ja muodostaa Mississippin,
Whiten ja Black Riverin kanssa verkon hyviä luonnonkulkuteitä.
Pumpulinviljelys, joka 1890 tuotti 691,000 paalua, ja puutavaran
tuotanto ovat etevimpiä elinkeinoja maassa, joka myöskin harjoittaa
maissin- ja nisunviljelystä kuin myöskin karjankasvatusta. Seitsen-
kymmenluvun jälkeen on alettu murtaa hiiltäkin, jota 1889 saatiin
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280,000 tonnia. Väestöstä värillinen aines on runsaasti neljäs osa
eli 27,6 %. ' 1

Hallituskaupunki ja vilkas kauppapaikka Little Rock (26,000
asuk.) Arkansasjoen laivakulkuisen osan varrella, suunnilleen kes-
kellä valtiota; Fort Smith (11,000 asuk.) samoin Arkansasjoen var-
rella, missä laivakulku loppuu, on tärkeä hiilikaivoskaupunki, Hot
Spring (8,000 asuk.) Washita Riverin varrella, huomattava terveys-
lähteistään.

Indianterritorio muodostaa läntisen jatkon Arkansasin val-
tiosta, ja on karbonisista kivikerroksista kokoontunutta tasomaata,
osaksi täynnä kumpuja, joissa kasvaa ainoastaan vähän puita, vaan
vesistön varsilla on jotensakin paljon viljeltävää maata. Pääjoet
ovat Arkansas ja Canadian, ja eteläisellä rajalla Red River ja
Washita, jotka eivät ole kuljettavia. Sivistyneet tai puolisivistyneet
cherokesit, joitten kesken suurin osa aluetta on jaettu, harjoittavat
maanviljelystä ja karjankasvatusta ja valmistavat sitäpaitsi villa-
kankaita. V. 1879 oli heidän tuotantonsa 2 milj. bushelia maissia,
565,000 bushelia nisua, 8,1 milj. kuutiojalkaa sahattua puuta ja
1889 kerrassaan 753,000 tonnia kivihiiltä. Ainoastaan puolet ter-
ritorion väestöstä on kirjoitusta ja lukua taitamattomia.

Pääpaikkoja ovat . Tahlequah, Tulsa, Ockmulgee ja Atoka, joka
on chochtawein alueella ja jossa ovat tärkeimmät hiilikaivokset.

Oklahoma, joka aina vuoteen 1889 oli osana Indianterrito-
riosta ja jossa asui seminoleja, avattiin mainittuna vuonna siirto-
asutukselle ja laajennettiin intianein siirtämisellä aina Red Riveriin
ja Arkansasjokeen asti. Alue on luonnoltaan luoteisen Texasin
kaltaista ja on suurimmaksi osaksi aavikkomaata, joka ainoastaan
rajoitetulla alalla varsinkin koillisessa osassa soveltuu maanviljelyk-
seen. Vaan viljeltäväni pään seutuun ulottuu myöskin suuri länti-
nen hittialue, jonka kautta suurempi kehitys on mahdollinen. Ensi-
mmäisinä vuosina äkillisen ja hyvin suuren maahan muuton jälkeen
— »Oklahoma-Boom" — oli katovuosia ja yleinen hätä. Hallituk-
sella on istuimensa Guthrie'sså (2,800 asuk.) Cimmaron Riverin
varrella, toinen pääpaikka, Oklahoma City (4,200 asuk.), Canadianin
varrella.

36. Louisiana — ensimäisten asukkaittensa mukaan nimi-
tetty Creole State — käsittää alimman osan Mississippin ja Red
Riverin laaksoa ja on unionin jyrkkäpiirteiseltä alankomaata, jonka
laaja osa tuskin on Mexiconlahden pintaa ylempänä; sen läpi kul-
kee lukemattomia, hiljalleen juoksevia vesiä n. s. »bayous", ja on
monin paikoin kaikelle viljelykselle kelpaamatonta metsä- eli putki-
rämettä, vaan suuret alat ovat riisiviljelyksessä ja sopivat puoli-
troopilliseen viljelykseen. Mitä parhainta on tämän valtion asema,
Mississippin suiston ympärillä, jonka jokihaarat Eadin vedenjärjes-
tämislaitoksen kautta ovat avatut suurimmillekin valtamerien höyry-
laivoille, ja joihin yhtyy 32,000 km pituinen sisämaan vesitieverkko.
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Pumpulinviljelys valtiossa 1890 tuotti 660,000 paalua eli 9,3 %,
riisinviljely s 50 % ja sokerisato 95 °/o. Troopillisten seutujen
hedelmäin viljelystä rajoittaa melkoisesti usein sattuvat kylmät poh-
joismyrskyt, peljätyt »northerit", vaan sen sijaan on varhaisten
ke vätvihannesten viljeleminen lisääntynyt melkoisesti. Puolet väes-
töstä 50,1 °/o — on mustia. Ludvig XIV mukaan nimitettyyn
Louisianaan kuului niinkauan kuin se oli Ranskan alusmaata,
melkein koko Mississippilaakso aina suuriin järviin asti, vaan sitten-
kun suurempi osa tästä laajasta alueesta oli menetetty, möi varsi-
naisen Louisianan Napoleon I Yhdysvalloille mitättömästä summasta,
80 milj. francista.

Hallituskaupunki on Baton Rouge (10,000 asuk.), Mississippin
varrella, tärkeä pumpulimärkkinapaikka samoin kuin Shreveport
(12,000 asuk.), sillä paikalla, missä laivakulku Red Riverissä päät-
tyy. Tärkein kaupunki on New Orleans (242,600 asuk.), joka keino-
tekoisten sulkujen (levees) takana on keskellä Mississippisuiston
kaisla- ja sypressirämeitä ja johon vasta vaikeitten teknillisten
töitten jälkeen, joita ovat esim. mainitut Eadin veden järjestämis-
laitokset, on päässyt syvässä kulkevat laivat jarautatiet. Kaupunki
on nykyään,, jos päätetään sen viennin arvosta, joka 1890 teki
109,1 milj. dollaria, unionin toinen satamapaikka, ja on vientiin ja
tuontiin nähden, jotka 1890 yhteensä tekivät 129,4 milj. dollaria,
jälessä ainoastaan New Yorkista ja Bostonista. Laivaliike vuosit-
tain tekee kantavuudessa 1,8 milj. tonnia; 1891 vietiin noin 2 milj.
paalua pumpulia, joitten arvo teki 97,2 milj. dollaria. Väestöstä on
noin 30 °/o ranskalaisia kreoleja ja 26 °/o värillisiä.

Alapuolella New Orleansia ovat lännessä Mississippiä vallitse-
vat varustukset S:t Philipp ja Jackson. New Lberia Bayou Boeufin
varrella on tunnettu suolalaitoksistaan.

37. Texas on oikeastaan yhtäpaljon länsi- kuin etelävaltio,
kun suurin osa sen alueesta on sitä ylänköprääri- ja erämaa-alaa,
joka muodostaa rinteitä Cordillerejä vastaan, ja ainoastaan rannikko-
maassa on troopillinen ilmanala. Valtion apulähteet riippuvat yhtä
paljon karjoista kuin viljelyksistä, ja sen karjankasvatus — 7,9 milj.
eläintä eli noin 15 % Yhdysvaltain koko karjamäärästä — samoin-
kuin myöskin lampaan kasvatus — 5 milj. lammasta — on suurin
koko unionissa, jota vastoin hevoskasvatus — 1,2 milj. hevosta —

ei vedä vertoja Illinoisille ja lowalle. Pumpulinviljelys, jossa Texas
voittaa kaikki muut valtiot, 1889 antoi runsaasti 22 % koko sa-
dosta eli 1,573,000 paalua. Myöskin maissin viljelys on melkoinen.
Mineraleja on hiiltä, rautaa, suolaa j. n. e. ja murretaan ainoastaan
muutamin paikoin. Mexiconlahden rannalla on valtiolla parhaita
luonnonsatamia, vaan sisämaassa kulkuyhteys turvautuu yksinomaan
rautateihin. Väestöstä on 21,9 % neekereitä.

Hallitus- ja yliopistokaupunki on Austin (15,000 asuk.) Colo-
radon varrella; tärkeitä markkina-, teollisuus- ja rautatiekaupun-
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geita sisämaassa ovat Dallas (38,000 asuk.), Fort Worth (23,000
asuk.) ylisen Trinityn varrella ja San Antonio (38,000 asuk.) saman-
nimisen joen varrella. Tärkeitä räjapaikkoja ovat El Paso (10,000
asuk.), Laredo (11,000 asuk.) Rio Granden varrella, satamapaikkoja
lahden rannalla ovat Brownsvillé ßio Granden suulla ja Galveston
(29,000 asuk.) samannimisen laajan ja jotensakin syvän lahden
rannalla. Tämä viimeiksi mainittu satama on pumpulinvientisata-
mana jälessä ainoastaan New Orleansista ja New Yorkista.

Yhdysvaltain läntisen osan valtaa Pohjoisamerikan Cor-
dillerein vuorijärjestelma, joka, niinkuin olemme nähneet, Te-
huantepeckannaksesta, missä se yhtyy Keskiamerikan vuoriin, ulot-
tuu aina Beringinsalmeen asti. Sen pituus on arviolta 8,000 km,
suurin leveys Kap Mendocinon ja Cheyenen väli 1,700 km, ja pinta-
ala 8 milj. nkm. Jos tätä vuorijärjéstélmää pidetään yhtenä koko-
naisuutena, niin ei pituuteen nähden ole sille vertoja maailman
vuoristoissa, vaan sen korkeimmat huiput eivät vedä vertoja Aasian,
Afrikan ja Eteläamerikan vuorihuipuille.

Appalachien järjestelmälle se on mitä jyrkimpänä vastakoh-
tana; sen yleinen suunta on luoteinen, se oh syntynyt paljon myö-
hemmällä, geologisella kaudella, ja siinä ei ole poimutuksella, vaan
suurilla murtolinjoilla. ja siirroskätkoksilla ollut päätehtävä.

Yhdysvaltain. Cordillerit jakautuvat yksinkertaisimmin ja luon-
nollisimmin Kalliovuoriin eli Rocky Mountainsiin, Tyynenmeren Cor-
dillereihin ja näitten molempien välillä oleviin tasomaihin jaylänkö-
maan uomiin. Kalliovuorista voidaan eroittaa eteläinen ja pohjoi-
nen ryhmä ;, Tyynenmeren Cordttlereissa huomataan taas Sierra
Nevada ja sen pohjoinen jatko Cascadvuoret eli Cascade Range,
kuin myöskin suuri Californian-Oregonin laakso ja Coast Range
eli Rannikkovuöret ; Kalliovuorten ja Tyynenmeren Cordillerein vä-
lisessä osassa tapaamme lopuksi Colorado tasamaan, Suuren uoman
eli Great BqSinin, ja Columbian tasomaan.

Kalliovuorten eteläistä ryhmää sanotaan sen valtion mukaan,
johon se pääasiallisesti kuuluu, usein myöskin Coloradon Kallio-
vuoriksi täi myöskin omituisten laaksojen vuoksi, jotka sen jakavat,
Parkryhmiksi. Pohjoiselle ryhmälle ei ole mitään yleistä nimitystä,
voitaisiiri kuitenkin niinkuin Decker esittää, sanoa sitä Wyoming-
Montanari ryhmäksi.

Coloradon Kalliovuoret, Colorado Mountains, kohoavat
105

° I. p. • välittömästi läntisestä prääristä, jonka yli ne nousevat
mahtavana, enemmän kuin 2,500 m korkeana vuorijaksona. Front
RangeWa eli Frontjaksolla länsipuolella Denveriä on rivissään suuri
joukko jättiläisvuorihuippuja lähetysten toisiaan, joista huomataan
Longs Peak (4,350 m), Toreys Peak (4,369 m), Gray s Peak (4,371
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m), Mount Evans (4,368 m) ja Pikes Peak (4,312 m), jonka hui-
pulle tähteintutkia Pickering on perustanut observatorion.

Eteläänpäin on Front Rangen jatkona Sangre de Cristo- ja
Culebrajaksot, joitten korkeimmat huiput ovat Monte Crestone (4,338
m), Blanca Peak (4,409 m) ja Culebra Peak (4,289 m). Santa Fén
ja Las Vergasin eteläpuolella käy Coloradon Kalliovuorten itäinen
jakso matalammaksi, vaan kohoaa kuitenkin New Mexicossa osaksi
vielä enemmän kuin 3,000 m korkuiseksi, niinkuin Carriso Range
(2,862 m), Sierra Blanca (3,625 m) ja alenee vasta Mexicon rajalle
päin niin että Guadelupe Mountains, Sierra Diavoto ja Apache eli
Limpia Mountains ovat 2,000 m. Santa Fén eteläpuolella kulkee
muuten erilaisilla nimillä läntinen, hyvin samankaltainen vuorijakso
2,100—3,200 m korkeana.

Kaikkien näitten vuorijaksojen kokoumuksessa on vanhoilla
kidemäisillä vuorilajeilla pääosa, mutta myöskin vanhemmat ja nuo-
remmat purkaukselliset kivilajit niinkuin trakyti, porfyri ja basaltti
osoittavat melkoista kehitystä eteläisen Coloradon ja New Mexicon
jaksoissa. Idässä seuraa Front Rangea jono matalia vuorimuodos-
tuksia, joita sanotaan Hog Backs eli »sian seliksi", ja jotka ovat
paikotellen syöpyneet mitä kummallisimmalla tavalla niinkuin esim.
Garden af the Gods, laakso, jonka seinät ovat 60—100 m korkeat,
Monument Park j. n. e. Näistä vuorimuodostuksista ovat useat
tuliperäisiä, niinkuin Table Rock Goldenin luona lähellä Denveriä ja
Castle Rock Sedalian luona.

Heti Front Rangen länsipuolella leviää kolme niitä kummalli-
sia syvänteitä, jotka ovat niin erinomaisen ominaisia eteläisille Kallio-
vuorille, nimittäin North Park (2,600 m), Middle Park (2,200 m) ja
South Park (2,700 m). Ne muodostavat aavikkomaisia ja osaksi
erämaan tapaisia maajaksoja, joitten maanlaatu on suolattoman veden
pohjakerrostumia tertsiäri- ja kvartärikaudelta, kun sitävastoin tuli-
peräiset muodostukset, osaksi yhteydessä kuumien lähteitten kanssa,
ovat ottaneet varsin tehokkaasti osaa niitten vuoriseinämien muo-
dostamiseen, jotka ympäröivät niitä samoinkuin omaan muodostu-
miseensakin. Sama on laita jättiläissuuren San Louis Parkin eli
S:t Louis Valleyn (2,250 m), jonka läpi juoksee Rio Grande del
Norte ja joka on länsipuolella Sangre de Christo- ja Culebrajaksoa.

Länsipuolella näitä »parkkeja" kulkee toisia vuorijaksoja, ensi-
sijassa varsinainen Park Range, jossa on 3,696 m korkuisia huip-
puja niinkuin Mount Zirkel kauimpana pohjoisessa, ja 4,083 m kor-
kea Mount Powell ja vielä 4,357 m korkea Mount Lincoln, jonka
jälkeen Mosquito Range on sen eteläisenä jatkona. Niin pohjois-
puolella kuin eteläpuolella South Parkia näkyy Park Range täydel-
lisesti liittyvän Front Rangeen. Lounaispuolella Park Rangea ja
Arkansaslaakson eroittamana siitä, on Sawatch Range, joka on mitä
mahtavimpia vuorijaksoja, mikä senlaisilla huipuilla kuin Mountain
of the Holy Cross, 4,321 m, Mount Antero, 4,342 m ja Mount
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Tilausilmoitus.
MAA JA SEN KANSAT.

F. von HELLWALD™ mukaan toimittanut 0. H. Dumrath.
Suomentanut Teuvo Pakkala.

Suomenkielisessä kirjallisuudessamme ei tähän asti ole ollut laajempaa
maan- ja kansantieteellistä teosta. Suomenkieliselle lukialle tietojen hankkimi-
sessa tältä alalta on ollut ainuvina lähteinä niukkatietoiset koulumaantiedot ja
hajanaiset kuvaukset, joista vaikka yksityisinä kuvauksina voivatkin olla laa-
joja ja oivallisiakin sekä sellaisina varsin paikallaan, ei kuitenkaan voi saada
yleistä kuvaa ja vertailevaa tuntemusta vieraista maista ja kansoista eikä sitä laa-
jaa näköalaa, jonka saa yhtäjaksoisesta teoksesta. Tuntuvan aukon on sen
vuoksi täyttävä kirjallisuudessamme tässä ilmoitettu ja tilattavaksi tarjottu teos
maapallon kaikista eri maista ja sen kirjavista kansoista.

„Maa ja sen kansat" on suomennos F. von Helhvaldin tunnetun saksa-
laisen teoksen suunnitelman mukaan toimitetusta ruotsalaisesta teoksesta »Jorden
och dess folk'', toimittanut O. H. Dumrath. Mutta ruotsalainen teos, jossa ei
ole noudatettu kuin mainitun saksalaisen suunnitelmaa ja joka kokonaan poikkeaa
sen äsken ilmestyneestä toisesta painoksesta, mikä ei suinkaan ole saavuttanut
arvosteliain yksimielistä tunnustusta, on tähän verrattuna pidettävä aivan itsenäi-
senä teoksena. Tähän laajaan teokseen on koottu vereksimpiä, vilkkaan
siirtomaaharrastuksen ja lukuisain tieteellisten tutkimusretkien viimeaikoina run-
saasti kartuttamia tietoja. Maantieteellisissä kuvauksissa on käytetty enimmäk-
seen professori W. Sievers'in suurta maantieteellistä teosta, joka on alallaan
parhaita, kuvaukset maan kansoista taas perustavat ylimalkaan professori
RatzeFin tunnettuun kansantieteelleen teokseen. Mutta sen ohessa on liitetty
otteita tunnettujen matkailiain matkakertomuksista, jotka valavat elävyyttä
sisältöön, niin että lukia ikään kuin hengessä matkailee maapallon erimaissa. Elä-
vyyttä lisää suuressa määrässä oivalliset kuvat, joita teoksessa on runsaasti ja
jotka on tehty valikoimalla uusimmista ja runsaasti tarjolla olevista piirustuk-
sista ja valokuvista.

Suomenkielisessä teoksessa tulee omalle maallemme laajempi osa kuin
mitä sillä on ruotsalaisessa, ja tulee tämäkin osa runsaasti kuvitetuksi.

Teos ilmestyy noin 60 vihkona, kukin vihko 32 sivuisena, yksi vihko
viikossa. Vihkon hinta on 60 penniä.

WENTZEL HAGELSTAM.

Kustantaja.

OSAKEYHTIÖ F. TILGMANN HELSINKI.


