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Ensimmäinen Zunu.

Pohjois-Amerikan Ihdyswallat, mekaanillisten keksintöjen maa. Dh-
dyswaltojen rautatieverkko. Amerikkalaisen kansanluon-
teen pääpiirteet: rohkea päättämiiisnns ja toimeliaisuus.
Newyork saanut kilpailijan Chicagossa. Chicagon nimi.
John Kinzie asettuu asumaan indiaanien keskuuteen n>. 1804.
Ihdysmaltojen hallitus ostaa maata indiaaneilta Chicago-
joen suussa. Fort Dearborn. Sen hämitys w. 1812. Lin-
noitus rakennetaan uudestaan w. 1816. Chicagon tylä 1830
lumulla. Ensimmäinen sanomalehti perustetaan Chicagossa.
Posti saapuu kylään kahdesti nmkossa. Ensimmäinen höyry-
laiwa saapuu Chicagoon n>. 1834. kaupun-
keja" prairioilla. Chicago ei kuulu niiden joukkoon maan
sllllpi kaupunki'vikeudet m. 1836. Chicagon nopea kasma»
minen.

Meidän aikamme on mekaanillisten keksintöjen aikakausi.
Täydellisemmin kuin koskaan ennen on ihminen meidän wuosi-
sadallamme taiwuttanut luonnonrooimat palwelukseensa. Ia se
maa, joka suurimmassa määrässä on käyttänyt nykyajan metaa-
nillisia keksintöjä hymiikseen, on epäilemättä Pohjois-Amerikan
Uniooni eli Mdyswallat.

< Esimerkiksi höyryä liikewoimana. Pohjois-Amerikan Dh-
dyswalloissa löytyy tätä nykyä rautatie-werkko, jonka yhteen-
laskettu pituus on 2,000 peninkulmaa suurempi kuin koko muun
maailman yhteensä. On laskettu, että Ahdyswaltojen rauta-
tiet, jos ne peräkkäisenä jonona pantaisiin kulkemaan piii-
wiintasaajaa pitkin, ulottuisiroat kuusi kertaa koko maapallon
ympäri.
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Amerika on jo kolme wuosisataa wetiinyt puoleensa us-
kaliaimman ja päättäwäisimmiin osan Europan wäestöstä. Tämä
seikka ei ole woinut olla waituttamatta amerikkalaiseen kansan-
luonteeseen. Tuo rohkea uskaliaisuus, tuo wäsymiitöin toiminta-
halu, joka ei tunne mitään esteitä, ei wiiisty waikeuksien tieltä,
on kulkenut perintönä sukupolwesta sukupolween ja painanut
leimansa Amerikan kaikkiin oloihin.

Newyork on tähän asti ollut Uuden maailman suurin kau-
punki niin toisessa kuin toisessakin suhteessa. Se on sitä wielii-
km. Tänne tulemat ensin kaikki siirtolaiset, kun he astumat
maalle Ahdyswaltojen alueelle. Täällä waikuttawat Uuden
maailman ihmeet ensin toto rooimallaan heidän mielikuwituk-
seensa.

Mutta Newyork on wiime wuosikymmenenä saanut mää-

rällisen kilpailijan, joka teollisuuden, kaupan, keskusliikkeen, roäki-
luroun ja suuruuden puolesta uhkaa wiedii siltä woiton. Tämä
kilpailija on Chicago, ihmekaupunki Michigan-järwen ran-
nalla, suuren Lännen helmi.

Chicagon kaupunki on saanut nimensä samannimisestä joesta,
joka aikanaan laski Michigan-järween. Sanaa „aikanaan" on
tahallaan käytetty, sillä nyt on joen juoksu muutettu piiinwas-
taiseksi. Indiaanit nimittiwät jokea Chicagoksi, s. o. „Si-
pulijoeksi.".

Ensimmäiset roalkoihoiset, jotka käwiwiit suurten Kanada-
järwien luona, oliwat ftanskalaifet lähetyssaarnaajat ja löytö-
retkeilijät loliet, La Salle ja Marqvette. Wuonna
1673 saapuiroat he siihen paikkaan, missä nyt on Chicagon
kaupunki, seurusteliwat ystäwällisesti indiaanien kanssa ja saar-
nasiwat heille kristinuskoa. — Sitten joutuiwat nämä seudut
pitkiksi ajoiksi unhotuksiin.

Wuonna 1804 asettui ensimmäinen walkoihoinen ihminenasumaan Chicagon nykyiselle paikalle. John Kinzie oli tä-
män uutisasukkaan nimi. Hän rakensi itselleen hirsistä asuin-
majan, kiiwi waihtoklluppaa ympäristön indiaanien kanssa, os-
tellen heiltä metsäneläinten nahkoja. John Kinzien maini-
taan siihen määrään saawuttaneen indiaanien ystäroyyden,
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etteiwät he häntä häirinneet silloinkaan, kun käwiwät sotaa
„Washintonin suurta isää" *) ja hänen walkoihoisia „lapsiaan"
ivastaan.

Jonkun wuoden kuluttua osti Wdyswaltojen hallitus
indiaaneilta muutaman Englannin neliöpeninkulman suuruisen
maankappaleen Chicago-joen suussa ja rakensi sinne Fort
Dearborn nimisen pienen linnoituksen, johon sijoitettiin noin
70 sotamiestä. Seudun lukuisat indiaaniheimot katseliwat lin-
noitusta karsain silmin. Pottowattomies-heimon soturit sen wii-
mein walloittiwatkin ja hiiwittiwiit tantereen tasalle. Sota-
miehet ynnä heidän waimonsa ja lapsensa surmattiin. — Tämä
tapahtui w. 1812.

Wuonna 1816 teki Dhdyswaltojen hallitus uuden sopi-
muksen indiaanien kanssa ja osti heiltä entistä suuremman maan-
kaistaleen Michigan-järwen rannalla. Seudun uutisasukkaiden
turmaksi rakennettiin Fort Dearborn uudestaan.

Siirtola ei kuitenkaan ottanut oikein menestyäkseen. Se
oli liian kaukana erämaassa, eroitettuna muun siwistyneen maail-
man yhteydestä. Ia seudun indiaanit oliwat niin »vaarallisia
ja epäluotettawia naapureja. Wuonna 1825 ei siirtolassa ollut
kuin kolmattakymmentä uutisasukasta. Koko „awara Länsi"
oli siihen aikaan tuntemattomana erämaana, jonka äärettö-
millä ruohotasangoilla puhwelihiirät asusteliwat ja indiaanit
wapaasti metsästeliwät. Ohio-joesta länteen päin ei silloin
mielii asunut kuin 5,000 walkoihoista, alueella, jonka pinta-
ala on puolitoista miljoonaa Englannin neliöpeninkulmaa ja
jonka asukasluku nykyjään nousee enempään kuin 30 miljoo-
naan henkeen.

Wuonna 1830 päätti Wdyswaltojen hallitus awata laiwa-
reitin Kanadan suurien järwien ja Mississippi-wesistön wälillä
Chicago- ja Illinois-jokien kautta. Pientä siirtolaa Chicago-
joen suussa rumettiin silloin tarkemmin järjestämään. Rakennus-
asemia, jotka nyt maksamat miljoonia, myötiin silloin muuta-

*) Wdyswaltojen presidentti.
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masta dollarista, eiwiitta sittenkään tahtoneet mennä kaupaksi.
Kylän koko wiikiluku nousikin maan noin 100:aan henkeen,
joista ainoastaan toinen puoli walkoihoisia, muut joko neeke-
reitä, indiaaneja tai sekarotuisia.

Indiaaneihin ei ollut luottamista. Luoteispuolella kylää
majaili 3,000 Pottomattomies-indiaania, pohjoispuolella 1,500
Winebagos'ta, kaakossa taas Sacsken ja Fox'ien werenhimoiset
heimot. Kaupungin asukkaat eimiit koskaan woineet olla war-
mojll päänahoistaan. ***)

Indiaanit kuitenkin pakoitettiin rauhaan ja uusia siirto-
laisia alkoi muuttaa Chicagoon. Wuonna 1833 rakennettiin
siirtolaan kahden kuukauden ajalla 150 uutta taloa. Se oli
ensimmäinen nopeampi edistysaskel Chicagon maiherikkaassa
historiassa.

Wuonna 1833 sai Chicago oman sanomalehtensäkin.
„Chicagon Demokraatti" oli tuon pienen lehden nimi.
Heinäkuun 11 p:n numerossaan w. 1834 kirjoittaa mainittu
lehti näin:

„Meidiin satamaamme ei tule ainoatakaan laiwaa, joka
ei olisi täynnä siirtolaisia, ja postiwaunuissa, jotka nyt saapu-
mat tänne kahdesti wiikossa itiiwaltioista, ei ole kyllin tilaa
matkustajille. „Pionieeri" nimistä höyrylaiwaa, joka nyt sään-
nöllisesti kulkee Chicagon ja S:t loseph'in ******) wiilillä, käyttä-
mät matkustajat myös hymin mielellään. Lukuisasti saapuu
tänne joka piiiwii siirtolaisperheitä rahtiwaunuineen ja muine
ajopeleilleen, tänne jäädäkseen."

Kesäkuun 6 p:nä 1834 saapui Chicagoon ensimmäinen
suoraan Erie-järwestä tullut höyrylairoa. Se oli merkkipiiimä
vienen kaupungin elämässä. Ken ivaan kynnelle kykeni, juoksi
tietysti rantaan sitä katsomaan. Siitä on nyt ummelleen 60
wuotta kulunut ja tuo entinen kylä prairioiden laidassa on nyt

*) Pohjois-Amerikan indiaaneilla on tapana nylkeä sodassa
kaatuneitten Vihollistensa päänahat ja säilyttää ne ivoiton merkkeinä.

**) Eräs kaupunki Michigan-järwen »vastaisella rannalla.
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yksi maailman suurimpia liikepaikkoja. Silloin kertoi paikkakun-
nan äänenkannattaja jonkinlaisella ylpeydellä, että postiwannut
saapuiwat kaupunkiin kaksi kertaa wiikossa. Nyt tulee Chicagoon
8,000 junaa wiikossa.

Wuonna 1835 alkoi siirtolaisia oikein tulmailemalla tulla
Chicagoon ja koko sille hedelmälliselle alueelle, mikä on Michigan-
järwen ja Mississippi-joen »viilillä. Toimeliaat liikemiehet osti-
wat hallitukselta suuria maanaloja polkuhinnasta, jakoiwat ne
rakennusasemiksi ja lewittiwiit asiamiestensä kautta karttoja ylei-
sölle, joihin oli merkitty suuria kaupunkeja katuineen, toreineen,
puistoineen.

Noita kaupunkeja ei ollut olemassa muuta kuin kartalla
ja ihmisten »vilkkaassa mielikuwituksessa. Mutta asemat saiwat
kuitenkin ostajia Idän »valtioissa. Syntyi oikein „maanomistus-
kuume", samanlainen kuin se „kultakuume", joka myöhemmin
syntyi Californiassa.

Moni näin walmiiksi piirustettu jakartalle perustettu kau-
punki jäikin perustamatta ja odottaa wieläkin synnyinhetkeään.
Toiset prairiekaupungit saiwat todellakin asukkaita, saiwat tuhat-
määrin' muutamassa kuukaudessa, jopa »viikkokaudessakin.

Jos sitten myöhemmin huomattiin, että kaupunki oli pe-
rustettu epäedulliselle paikalle, niin se yks kaks „siirrettiin" kym-
menien, wieliipä satojenkin Englannin peninkulmien päähän. Sen
entiselle sijalle jäi ainoastaan muutamia lahoja lautamajoja,
siellä täällä joku särkynyt lasipullo tai hajonnut whiskytynnyri')
osoittamaan, että täällä on ennen joku „city"**) ollut, mutta
lähtenyt „kulkemaan" paremmille dollarimaille.

Chicago ei kuulunut noiden „matkustawien" kaupunkien
joukkoon. Wuonna 1836 sai se Illinois'in waltiolta kaupungin-
oikeudet. Sen asukasluku nousi silloin 3,820 henkeen. Kau-
pungin satamassa käwi sinä wuonna 450 laiwaa, joidenyhteen-
laskettu wetoisuus teki 60,000 tonnia. Rakennusasemia ei enää
myöty polkuhinnasta niinkuin kolme wuotta sitten.

i) Wiinatynnyri; 2) kaupunki,
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Wuonna 1847 oli nuoren kaupungin asukasluku noussut
17,000 henkeen. Kuusi wuotta myöhemmin (1853) oli Chica-
gossa jo 61,000 asukasta. Wuonna 1860 asui siellä 100,000
ihmistä, w. 1866 200,000, w. 1870 300,000. Wuonna 1890
oli Chicagon asukasluku karttunut 1,260,000 henkeen ja nyt
asuu siellä lähes puolitoista miljoonaa ihmistä. Ei ole
mielii mikään kaupunki maailmassa kaswanut niin nopeilla jiitti-
liiisaskeleilla.



Syyt Chicagon suuruuteen. Chicago on yksi maailman suurimpia
merisatamia. Kanadan suuret jiirwet ja niiden yhteys malta»
meren kanssa. Erie-kanama. Meriliike Kanadan suurilla
kanamilla. Kulkumäylä Chicagosta Mexicon lahteen. Illi-
nois-Michigan kanawan suuri merkitys. Chicagon satama
ja laiwaliite kaupungin sisässä. Prairiot ja rautatie-yhtiöt.
Kumia munhoilta hywiltii ajoilta Ensimmäinen juna saa-
puu Chicagoon m. 1848. Chicago tulee rautatie-yhteyteen
Nemyorkin kanssa. 1,200 junaa paimassä! Kilpailemia
rautatie-yhtiöitä. Chicagon asukkaat alkamat itse rakentaa
rautateitä ja omissa tehtaissaan jalostaa raaka-aineensa.
Chicagoon tulemia luonnontuotteita. Teurastuslaitokset.
Stock Jards. Phil. Armour. Viljamarkkinat. Elemaattorit.
Miljan nopea lastaus. Laitokset tulenmaaran torjumiseksi.
Chicagon puutamara-marastot. Chicagon kaupungissa olemat
tehtaat ja niiden työmäki. Muita teollisuuslaitoksia. Teolli-
suuden nopea edistyminen. Kimihiilen etäisyys. Öljy» ja
maakaasu-johdot. Laimameistämöt. Nortonin liikliastia-
tehtaat.

Toinen luku.

Missä on syy haettama Chicagon suuruuteen, mikä on
tehnyt tämän kaupungin niin rikkaaksi ja mahtamaksi?

Silmäilkiiämme maan hetkisen Amerikan karttaa ja mastaus
tuohon kysymykseen on päimiin selmii. Chicago sijaitsee suu-ressa tienristeyksessä, jossa Idän ja Lännen, Pohjan ja Etelän
»valtatiet yhtymät.

Chicago on kaukana sisämaassa, tuhannen Englannin pe-
ninkulmaa »valtameren rannasta ja kuitenkin on se maailman
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tärkeimpiä merisatamia, josta laiwat pääsewät kulkemaan niin
hywin Atlantin »valtamereen kuin Mexicon lahteen.

Michigan-järwi, jonka rannalle Chicago on rakennettu,
kuuluu tuohon suureen järwiryhmiiiin, jota sanotaan Kanadan
suuriksi jiirwiksi. Kaikki nämä jiirwet owat toinen tois-
tensa yhteydessä. Suurin niistä Lake Superior eli Mii-
jiirwi on neljä kertaa suurempi kuin Laatokka. Michigan-
ja Huron-järmet omat kumpikin lähes kolme kertaa suurem-
mat Laatokkaa, Erie- ja Ontario-jiirmet noin Laatokan
suuruisia. Nuo miisi suurta järweii muodostamat jo yksistään
suuren suolattoman sisämeren.

Ontario-järwestä juoksee suuri S:tLawrence-jokiAt-
lantinmereen ja sitä myöten pääsemät suuretkin laiwat kulke-
maan. Sitä paitsi löytyy kanawia Kanadan suurien särmien ja
Atlantinmeren millillä. Tärkein niistä on Eri e-Ka nam a, jota
myöten laiwat suoraan pääsewät kulkemaan Nemyorkista Chica-
goon ja pllinmastoin.

Euroopan satamista tulleet laiwat eiwiit siis missään
tarmitse purkaa lastiaan, tullakseen Chicagoon. Tosin eiwiit
nuo kanawat ole niin sywiii ja leweitii, että suurimmat »valta-
meren laiwat päiisisiwiit niissä kulkemaan, mutta ennen pitkää
ryhdytään »varmaankin niiden symentämiseen. Siitä on muuten
jo »vilkkaasti keskusteltu. Silloin saattamat Liwerpoolin ja tzam-
burgin jättiläislaimat esteettömiisi» tulla Chicagon satamaan.

Meriliike Kanadan suurilla särmillä on erittäin wilkas.
470 matkustajalaiwllll, 894 lastilaiwaa, 200 kuunaria ja 460
parkkilaiwaa »välittää siellä liikettä. Näiden laiwojen yhteen-
laskettu tonniluku nousi w. 1890 1,300,000:een, siis joten-
kin yhtä korkealle kuin koko Saksan »valtakunnan kauppalaimas-
ton tonniluku. *")

Tawaraliike Kanadan järwillä nousi tuona mainittuna
wuonna 51 miljoonaan tonniin ja niistä tuli 8 miljoo-
naa Chicagon osalle. Koko Amerikan tawaraliike Atlantin »valta-
merellä nousi w. 1890 maan 30 miljoonaan tonniin. — Tästä

*) Iksi tonni on 1,000 kilogrammaa.
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saapi käsityksen sen liikepiirin suuruudesta, jonka keskellä Chica-
gon kaupunki sijaitsee.

Mutta Chicagolla on toinenkin mesitie, joka miepi Mexi-
con lahteen. Muutamia peninkulmia Chicago-joen lähteistä on
suuri Illinois-joki yksi Mississippi»» lisiijokia. Jo indiaanit oli-
wat aikanaan kantaneet kanoottinsa tuon maantaipaleen yli, tul-
lakseen „jokien isän" luo, joksi he nimittiwiit Mississippiä.

Käytännölliset amerikkalaiset älysiwät pian, mikä ääretön
etu siitä olisi liikkeelle ja kaupalle, jos laiwat Kanadan särmistä
piiiisisiwiit Chicago-jokea myöten Illinois-jokeen. Silloin olisi
tie amoinna Mexicon lahteen, sillä sekä Illinois että Mississippi
owat lcnwakululle sopimia, niissä kun ei ole koskia. 1840-lu-
wulla rumettiin sentiihden yhdistämään Chicago- ja Illinois-jokia
kanamalla. Tätä kanamaa nimitetään Illinois-Michigan
kan am aksi. Se on 96 Englannin peninkulmaa pitkä ja siinä
on 15 sulkua. 1866—1870 sumennettiin kanawa ja laimettiin
leweämmiiksi, niin että suuremmatkin laiwat nyt mahtumat siitä
kulkemaan. 12 miljoonaa tonnia kauppatamaraa kulkee tätä
tietä »vuosittain Chicagoon.

Kaikesta tästä huolimatta ei Chicagolla, omituista kyllä,
ole mitään satamaa Michigan-järwen rannalla. Laiwat lastaa-
mat ja purkamat lastinsa Chicago-joessa, pitkin sen rantoja.
Joki jakaantuu kahteen suuhaaraan, jotka kumpikin sijaitsemat
kaupungin alueella. Tästä on se etu, että satama käy sitä suu-
remmaksi. Laimasiltojen yhteenlaskettu pituus Chicagossa onkin
41 Englannin peninkulmaa. — Sellaista satamaa ei liene mo-
nella muulla kaupungilla.

Katuliikkeelle on tästä kuitenkin suurta haittaa. Wiihiin
päästä löytyy Chicagossa joen yli kulkemia siltoja. Lumultaan on
näitä siltoja 53 ja ne omat kaikki käännettiiwiii aiwan niinkuin
sulkusillat meidän kanmvissamme. Kun suurempi laima kulkee
jokea pitkin ja tulee sillan kohdalle, käännetään tämä tieltä pois.
Maikka tämä tapahtuukin nopeasti ja suurella tottumuksella, niin
pysähyttiiii se kuitenkin hetkeksi liikkeen siltaan johtamalla kadulla.

Sellaisissa tapauksissa suljetaan katu aina merkkaan alas
laskeutumalla rauta-aidalla. Kun ihmiset huomaamat, että rauta-
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aita alkaa liikkua alaspäin, syntyy kadulla hirmeä tungos. Kaikki
kiirehtimiit askeleitaan, ennättiiiikseen ajoissa rauta-aidan toiselle
puolelle ja sieltä sillalle, ennenkuin sen puoliskot keskeltä katkea-
»vat. Toiset juoksemat minkä enniittiimiit. — Aika on rahaa
Chicagossa. Kaikilla on kiire ja Harmat kulkemat kadulla ilman
mitään »varsinaista asiaa.

Chigacon kaupunki sijaitsee Pohjois-Amerikan suuren prairie-
alueen laidassa. Tämä prairie-alue on kaikki wiljawaa tasankoa,
samanlaista kuin mustanmullan seutu Weniijällii. Se on muu-
ten laajempi kuin koko eurooppalainen Weniijii.

Viisikymmentä muotia sitten oliwat Suuren Lännen prai-
riot autioita ruohotasankoja, jossa harwalukuiset indiaanit met-
siisteliiviit puhmelihiirkiii. 1840 luwulla alkoi niihin tulwailla
siirtolaisia. Rumettiin rakentamaan rautateitä. Dhdysmaltojen
hallitus lahjoitti rautatie-yhtiöille suuret maanalat kahden puo-
len heidän omistamia ratalinjoja. Ahtiöt puolestaan jakoiwat
ja möimiit näitä maanaloja siirtolaisille.

Alussa oli siirtolaisilla muikea elämä. Heidän täytyi aina
olla wlllmiit torjumaan »verenhimoisten punaihoisten hyökkäyk-
siä. Maa oli wielii silloin niin autiota, että rautaratojen poikki
kulkemat puhmelilaumat monasti estimät junien kulkua. Juna
silloin pysiihytettiin, matkustajat ottimat esille pyssynsä jaremolme-
rinsa ja ampuimat puhmelihiirkiii »vaunujen ikkunoista.

Kaikki tuo tuntuisi nyt tyhjältä sadulta, ellei mielä löy-
tyisi ihmisiä elossa, jotka omat sen omin silmin nähneet ja moi-
wat sen todistaa. — Nyt on suurin osa tuosta prairiosta »vil-
jelty niinkuin yrttitarha. Suurin osa siellä kaswawasta Mil-
jasta tulee ensin Chicagoon ja lemiiiii sieltä yli koko maailman.

Chicago on Ahdysmaltain rautatie-merkon tärkeimpänä
solmupaikkana. Enin osa Amerikan suurista rautateistä kohtaa-
ivat toisensa Michigan-järwen eteläpäässä, siinä missä Chicagon
kaupunki sijaitsee.

Lokakuun 25 piiiwiinii 1848 saapui ensimmäinen
rautatie-juna Chicagoon. Neljä muotia myöhemmin yh-
distettiin Chicago ensi kerran rautatien kautta Nemyorkin ja
Idän muiden suurien kauppakeskuksien kanssa.
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Nyt yhtyy Chicagoon 30 suurta rautatie-linjaa ja 20
paikallisrautatietii. Kaupunkia möisi »verrata mahdottoman suu-
reen rattaasen, jonka puolapuut juuri omat rautatiet ja nämä
puolapuut ulottumat yli koko Pohjois-Amerikan mantereen. Tu-
lemien ja menewien junien lukumäärä nouseekin Chicagossa joka
piiiwii I,2oo:aan, s. o. 40:een tunnissa.

Suuret yhtiöt rakensiwat rautatiensä kulkemaan autioiden
prairioiden läpi. Heidän täytyi usein odottaa »vuosikausia, ennen-
kuin heidän rautatiensä rupesiwat kannattamaan. Wiihitellen
alkoi kuitenkin uutisasukkaita asettua ratojen marsille ja miimein
tuli liike niin milkkaaksi, että rautatiet rupesiwat antamaan hy-
miä moitto-osuuksia. Silloin muodostui tamallisesti uusi yhtiö,
joka rakensi kilpaileman radan tuon ensimmäisen rautatien lii-
kennealueelle, toisinaan melkein aiman sen rinnalle. Nyt syntyi
kuumeentapainen kilpailu molenipien yhtiöiden millillä. Kumpi-
kin koetti laskea hintansa niin alhaiseksi kuin suinkin mah-
dollista.

Tunnettu kirjailija Hesse-Wartegg kertoo, että hän kerran
tuollaisen hinnanalennus-kilpailun kestäessä ajoi rautatiellä Chica-
gosta S.t Paul'in kaupunkiin — 420 Engl. peninkulmaa —

yhdestä dollarista ja toisen kerran Omaha'sta San Franciscoin
— lähes 2,000 Engl. peninkulmaa — s:stii dollarista.

Ensimmäiset Lännen rautatiet rakennettiin Nemyorkin,
Boston'in ja muiden Idän kaupunkien maroilla. Jota tiheiim-
miiksi asutus Lännessä muodostui, sitä suurempia pääomia rupesi-
wat sen asukkaat itse sijoittamaan rautateihinsä. Chicago kiimi
siinä kohden etunenässä. Rautatiet kokosimat suuren Lännen
luonnontuotteet ja toimat niitä Chicagoon.

Tällainen kilpailu tietysti ei moi kauan kestää. Tuota
pikaa wäsywiit molemmat yhtiöt ja sulamat yhteen.

Entiseen aikaan lähetettiin ne sieltä raaka-aineina Idän
tehtaisiin jalostutettawiksi. Nyt omat ajat muuttuneet. Chicago
jalostaa itse raaka-aineensa omissa tehtaissaan ja lähettää ne
walmiina kauppatawarana ympäri maailmaa.

lättiliiiskaupungin miilitöin kauppa-alue käsittää 500 Engl.
peninkulmaa laajan piirin. Tältä alueelta kokoilee se kaikki
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luonnontuotteet tehtaihinsa, etupäässä wiljaa, sarwikarjaa, sikoja
lampaita ja puutamaroita.

Wuonna 1891 tuotiin Chicagoon 8 miljoonaa sikaa, lä-
hes 3 '/*. miljoonaa nautaa ja enemmän kuin 2 miljoonaa lam-
masta, s. o. 35,000 eläintä piiilviissii.

Chicagon teollisuuslaitoksista omatkin teurastuslaitokset
ehta merkillisimmät. Vuosittain lemiiiii niistä tuotteita 600—

700 miljoonan Suomen markan edestä maailman markkinoille.
Sikain teurastuslaitoksista myödiiiin jo »vuosittain 300—

400 miljoonaa N:aa läskiä. Amerikkalaiset nimittämätkin leikilli-
sesti Chicagoa „Porcopolis" nimellä, s. o. sikakaupungiksi. En-
nen oli tämä armonimi Cincinnati kaupungilla, mutta Chicago
on miime aikoina tässä, niinkuin niin monessa muussakin suh-
teessa, mienyt »voiton kilpailijoiltaan.

Lûsiwaltioiden prairioilla löytyy suunnattoman suuria
maatiloja, joiden omistajat harjoittamat sarwikarjan, lampaiden
ja sikojen kasmattaniista »varsinaisena elinkeinona. Rikkaimmat
näistä karjapohatoista omistamat kymmeniä tuhansia nauta-
eläimiä, jotka kesät, talwet kiiwelewiit wapaasti suurilla ruoho-
tasangoilla. Nuo seudut owat näet jo siksi etelässä, että taimi
siellä on »verrattain leuto. Maanpinta peittyy waan ohuella
lumikerroksella ja kunvaa kuloheinää löytyy kylliksi prairioilla.
Kowimpina pakkaspäiwinii samvat eläimet suojaa majoissa ja
kotuksissa, joita on rakennettu laiduntasangoille. Toisinaan sat-
tuu kuitenkin suuria »vahinkoja karjanomistajille. Tulee äkilli-
nen lumimyrsky ja tuhansia eläimiä paleltuu kuoliaaksi kylmässä,
»vinhassa tuulessa.

Näitä eläimiä kasmatetaan melkein yksinomaan teuras-
tettawiksi. Suurin osa niistä kokoontuu »vuosittain Chicagoon.
Kaupungin laidassa löytyy erityinen karjapuisto, „Union Stock
Dards", ja sen yhteydessä omat teurastuslaitokset.

Karjapuiston leweiden katujen marsilla sijaitsemat eläin-
tarhat ja tallit. Nautaeläinten tarhat omat maan rima-aidan
ympäröimiä. Lampaita ja sikoja warten löytyy warsinaisia,
huonerakennuksen tapaan tehtyjä laitoksia. Aitatarhat omat eri
suuria. Mteen sellaiseen mahtuu 300—500 nautaeläintä.
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Union Stock Uardskn tarhoihin mahtuu yhteensä 21,000 nauta-
eläintä ja sen katetuissa talleissa on sijaa 22,000 lampaalle ja
75,000 sialle.

Harmoin lienemiit tarhat ja tallit täpösen täynnä. Mutta
löytyy aikoja »vuodessa, jolloin Stock Aards'issa joka päimä on
15,000 nautaa, yhtä monta lammasta ja 50,000 sikaa odotta-
massa surmaansa. — Tästä saapi käsityksen Chicagon teuras-
teollisuuden suuruudesta.

Union Stock Jards eli Chicagon karjapuisto on todellinen
eläinhotelli. Joka piiiwii saapuu sinne junalla tuhansittain teu-
raseläimiä. Paikalla olemat asiamiehet omat jo ennen junan
tuloa »vuokranneet tarhoja ja talleja, joissa eläimet saamat tar-
peellisen ruuan ja hoidon määrätystä maksusta päimässii niin-
kuin matkustajamajassa ainakin.

Eläinten ajaminen junasta talleihin ja niistä teurastus-
laitoksiin käypi sekä nopeasti että suurimmassa järjestyksessä.
Union Stock Aards'issa löytyy 2,000 karjapaimenta ja pal-
melijaa, joiden toimena on eläinten hoitaminen ja siirtäminen
paikasta toiseen. Niiden joukossa tapaa paljon noita Lännen
rohkeita „cowboys" eli karjapaimenia, jotka omat maailman
parhaimpia ratsastajia. He omat oikeita erämaan poikia, roh-
keita ja kestiiwiii, karaistuja taisteluissa indiaanien kanssa.
Cowboy on ikäänkuin kiinnikaswanut hewosensa selkään. Kes-
kellä mylwiwiiä karjalaumaa hän ratsastaa, läimähyttäen pitkällä
piiskallaan niskoittelemia tai witkastelewia eläimiä.

Kiiynti teurastuslaitoksissa tuntuu tamallisesta ihmisestä
inhoittamalta. Täytyy olla lujat hermot moidatseen katsella sitä
joukkomurhaa, minkä siellä saapi nähdä. Emme sentähden huoli
»väsyttää lukijan hermoja sen seikkaperäisellä kertonnsella.

Siitä hetkestä kuin eläin on saanut surmaaman istun,
kulkee se lakkaamatta kädestä käteen. Siat heitetään suureen
kiehumalla medellä täytettyyn säiliöön, että harjakset niistä
paremmin irtautumat. Viruttuaan pari minuuttia kiehu-massa medessä, nostetaan ruumiit säiliöistä suurilla lauhoilla
ja työnnetään yksitellen erääseen koneeseen, joka irroittaa har-
jakset ihopinnasta. Tämän jälkeen riipustetaan ruumiit taka-
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jaloistaan pitkillä ketjuilla kattoon. Ketjut omat yläpäiistään
kiinnitetyt teriispyöriin, jotka pääsewät »vapaasti pyörimään ka-
tonrajassa olemia rautakiskoja pitkin.

Täten työnnetään teuras helposti ja mukamasti paikasta
toiseen. Msi mies »viiltää silta matsan auki. Hänen wieresfiiiin
seisoo joukko poikia, jotka kokoamat eläimen sisälmykset laatikkoi-
hin. Nämä laatikot omat pyörillä warustetut ja niillä kuljete-
taan sisälmykset rautakiskoja pitkin keitinhuoneisiin.

Sillä wiilin on teuraan ruumis yhä kulkenut kädestä kä-
teen. Msi mies on kirmeeniskullll katkaissut siltä kaulan ja »vii-
mein halkaisee eräs mies jälelliioleman ruumiin kahteen puoliskoon.

Nyt on teuras »valmis kuljetettawaksi suolausosastoon ja
siellä kellariin tai marastohuoneeseen. Ei mitään ole joutunut
hukkaan. Liha, rasma, »veri, harjakset, sanalla sanoen kaikki, on
mitä tarkimmalla lamalla otettu talteen.

Työmiehet toimittamat tehtäiviinsä hämmästyttämän tar-
kasti ja nopeasti. Tämä tulee siitä, että työnjako on niin
seikkaperäisesti järjestetty. Sama mies tuskin tekee muuta kuin
yhden, korkeintaan parisen, kolme liikettä. Ia kun tätä kestää
muosikcmsill aamusta iltaan, niin kummakos jos mies ei koskaan
iske kirmeellään tai weiiselliiiin harhaan. Hän muuttuu aikaa
»voittaen täydelliseksi koneeksi.

Työmiehet teurastuslaitoksissa saamat hywiii palkkoja; toi-
set heistä 20—25 Suomen markkaa päiwässii. Mutta inhoittama
ja lujaa hermostoa kysymää on heillä työkin. — Chicagon suu-
rimman teurastuslaitoksen omistaja on Phil. Armour. Hänen
laitoksessaan teurastetaan ja suolataan talmikausina 12—15 tu-
hatta sikaa päimiissäk Phil. Armour on alkanut uransa hal-
pana teurastajarenkinii. Nyt on hän kymmenien miljoonain
omistaja ja yksi Amerikan rikkaimpia miehiä.

Lähinnä teurasteollisuutta on »viljakauppa Chicagon suu-
rimpia liikkeitä. Onhan se luonnollistakin, koska kaupunki sijait-
see niin suuren maanmiljelysalueen laidassa. Wuonna 1891
tuotiin Chicagoon 216 miljoonaa bushels'ia*) »viljaa, nimittäin

*) Bushel on 3b'/« litraa.
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43 miljoonaa bushelsia wehniiii, 73 miljoonaa bushelsia maissia,
74 '/2 miljoonaa bushelsia kauraa, 9 miljoonaa bushelsia ruista
ja 12 '/< miljoonaa bushelsia ohraa, loput muita miljalajeja. —

Suurin osa tätä äiiretöintii wiljamääriiii lähetettiin tietysti eteen-
päin, Idän maltioihin ja Eurooppaan.

Wiljan säilyttämistä warten löytyy Chicagossa erityisiä
warastoaittoja, n. s. elewaattorit. Nämä rakennukset, joita löy-
tyy 26, sijaitsemat kaupungin satamassa, Chicago-joen rannalla.
Ulkomuodoltaan ne eimät juuri ole kauniita, 50—60 metriä
korkeita, yhtä pitkiä ja noin 25—30 metriä lemeitä makasiineja.
Seinät omat täpösen täynnä ikkuna-aukkoja. Tuollaiseen ele-
maattoriin mahtuu keskimäärin 75,000 kuutiometriä »viljaa ja
sen sisusta on jaettu lukemattomiin pieniin soluihin, aiman kuin
ampiaisen pesä. Wiljan siirtäminen tapahtuu 1,000 hemosmoi-
man höyrykoneella.

Wiljajunat ajamat joko suorastaan elewaattorin sisään,
tai pysähtywiit sen maanpuoleiselle siwulle. Joka päimä saapuu
sinne satoja rautatie-maunuja. Maunuista kaadetaan wilja ensin
maanalaisiin kammioihin. Sieltä nostetaan se elewaattorin ylim-
pään kerrokseen erityisellä nostolaitoksella. Täältä putoaa wilja
kahteentoista alempana olemaan »vaunun tapaan rakennettuun
säiliöön. Jokaiseen niistä mahtuu 2,000 bushels'ia.

Täällä punnitaan wilja ja kaadetaan sitte n. s. rewolweri-
kerrokseen, jonka laattia on täynnä suuria reikiä. Jokaisesta
sellaisesta reijiistä alkaa suuri johtotorwi, joka puolestaan ja-
kaantuu pienempiin törmiin, joista kukin päättyy omaan milja-
kammioonsa. Kuhunkin miljakammioon mahtuu 2,000—6,000
bushelsia. Kun wilja näin on punnittu ja talletettu elemaatto-
riin, saapi sen omistaja kuitin, joka miljapörssissii kulkee täy-
destä rahan armosta päimiin miljan hinnan mukaan.

Wilja lastataan elewaattorista laiwoihin ja rautatie-wau-
nuihin yhtä nopeasti. Ensin nostetaan se suuriin säiliöihin,
jotka kukin wetiiwiit 500 bushelsia. Siellä se ensin punnitaan.
Säiliöistä waluu wilja pitkiä johtoputkia myöten suorastaan
rautatie-maunuun tai laiwan ruumaan. Sellaisen johtoputken
päässä löytyy erityinen pyöriwä laitos, joka wiskaa wiljcm joka



18

taholle, estääkseen sitä kasaantumasta maan yhteen paikkaan.
Täten täyttyy laiman ruuma laidasta laitaan tasaisesti kohoa-
malla miljakerroksella.

Suurimpienkin laimain lastaus käy tällä tamoin erinomaisen
joutuisasti. Syksyllä m. 1891 lastattiin „Amerika" nimisen jättilins-
laiwan ruuma puolessatoista tunnissa aiwan täyteen eräästäChica-
gon elewaattoristu. Ruumaan juoksutettiin tämän lyhyen ajan
kuluessa 95,000 bushelsia maissia jywäkaunankaan marisematta.

Elewaattoreissa owat ainoastaan ulkoseinät ynnä koto
rakennuksen läpi kulkema palomuuri limestä. Kaikki muut osat
omat puusta. Sellaisessa jättiläisrakennuksessa täytyy tietysti
löytyä monenmoisia laitoksia tulenmaaran torjumiseksi. Rau-
taisia tikapuita löytyy joka kerroksessa niin myös sähköjohtoja,
jotka silmänräpäyksessä ilmoittamat, missä paikassa tuli on pääs-
syt malloilleen.

Jokaisessa elemaattorissa löytyy edelleen konehuone, jossa
neljä höyryruiskua aina seisoo käyttömalmiina. 50 johtotormea
miepi mettä kaikkiin kerroksiin ja jokaiseen johtotormeen kuuluu
300 metriä pitkä letku, jonka moipi kiertää toriven päähän
kiinni. Enimmän uhatuissa paikoissa löytyy mesifiiiliöitii ynnä
»vesisankoja. Kaikkiaan on näitä säiliöitä 200.

Elewaattorin toisessa päässä asuu laitoksen johtaja, »vasta-
päätä häntä, rakennuksen toisessa päässä, yli-insinööri. Kerran
wiikossa hälyttiiwiit he koko rakennuksen »väestön liikkeelle, kenen-
kään edeltäpäin tietämättä, koska hälytys tapahtuu. Tällä ta-
malla saadaan tietää, onko kaikki, niinkuin oleman pitää.

Wuonna 1891 saapui Chicagoon rautateitse »viljaa 278,000
»vaunulastia ja »vesiteitse 422 höyrylaimalla. Sitä paitsi saa-
pui sinne 4 '/*» miljoonaa tynnyriä jauhoja. Suurin osa tätä
jauhomääriui kulki sitten Chicagosta itään päin.

Suuresta merkityksestä on Chicagossa myös puutamara-
liike. Tämän liikkeen marastopaikat käsittämiit monen neliökilo-
metrin suuruisen alan Chicago-joen rannalla, kaupungin lounais-
osassa. Täälläkin on kaikki mitä käytännöllisimmin järjestetty.
Puutaroaralla lastatut laiwat tulemat laimatokkiin, jotka uur-
tautumat joen rannasta symään mantereesen.
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Rautateistä kulkee haaramtoja lankku- ja hirsitapulien
miilitse, min että lastaus- ja purkamistyö rajoitwu malttamatto-
man mähimpiiän määrään. Täällä niinkuin muuallakin toimitta-
mat höyrykoneet kaiken raskaamman työn. Siitä huolimatta
työskentelee kuitenkin 6,000—8,000 työmiestä, enimmäkseen
böhmiliiisiii, puutamara-marastoissa.

Tamattoman suuria mamstoja on täällä kasattu yhteen
paikkaan: honka- ja kuusipuuta Wisconsin'in Minnesota'n ja
Michigan'in salomailta. Edelleen löytyy siellä suuret määrät
tammi- poppeli- ja saarnipuuta sekä kalliimpia puulajeja, niin-
kuin pähkinä- ja kirsikkapuuta etelämaltioista. — On laskettu,
että nämä puutamara-marastot keskimäärin edustamat 200 mil-
joonan Suomen markan pääomaa.

Kaupungissa ja sen läheisyydessä löytyy suuria höyryllä
käypiä nikkaritehtaita huonekalujen ja rakennustarpeiden mal-
mistamista marten. Nämä tehtaat antamat työtä lähes 10,000.11e
työmiehelle.

Wuonna 1890 löytyi Chicagon marsinaisella kaupungin-
alueella seuraama määrä tehtaita:

Työmiesten lulu°
mtlälä.

110 lalkinetehdasta
36 Polttimoa ja olutpanimoa . . .

12 Rautatie-tarpeiden tehdasta . . .

85 Samitormi-tehdasta
1,460 Rakennusyhtiötä

145 Vaunutehdasta
200 Tupakkatehdasta
700 Kangastehdasta
71 Kemiallista ja miirimneiden tehdasta
30 tzöyhenteollisuus-laitosta ....
65 Walimoa

. . 2,500,

. . 1,800,

. . 6,000,

. . 2,500,

. . 22,600,

.
. 16,000,

. . 1,900,

. . 1,600,

.
. 900,

. . 650,

.
. 6,500,

225 Huonekalu-tehdasta
38 Rauta- ja teräskalu-tehdasta . .

42 Hattu- ja turtturitehdasta . . .

66 Rautaruukkia

. . 7,800,

. . 1,600,

. . 550,

.
. 10,000,

31 liiiiliikettä . . 800,
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Tässä luettelossa eimiit mielii ole Chicagon teurastuslai-
tokset, joista jo tuonnempana puhuttiin. Edelleen on siitä jätetty
pois monta muuta teollisuus-liikettä, jotka yhteensä antamat
työtä monelle tuhannelle ihmiselle. Luettelon täydentämiseksi mai-
nittakoon, että Chicagon rautateiden palmeluksessa m. 1890
työskenteli 31,500 henkeä, raitioteiden palmeluksessa 6,500 hen-
keä, omnibus- ja ajurifirmojen palmeluksessa 1,500, telegraafin
ja telefoonien palmeluksessa 3,000, niistä 750 naista.

On luonnollista, että tällaiset numerot niin eteenpäin mene-
mässä kaupungissa kuin Chicago nopeasti muuttumat ja suurene-
mat. Niihin on tätä nykyä lisiittämii ainakin 10 prosenttia,
niin armelee eräs Amerikan olojen tarkka tuntija.

Entiseen aikaan eimiit chicagolaiset käyttäneet niitä muotia,
joita saatiin kaupungin suurista teurastuslaitoksista — keski-
määrin 90,000 muotaa miikossa — maan lähettimiit ne Idän
nahkuri- ja jaltmetehtaisiin. Sittemmin huomasimat he, että

6? Kultaseppä- ja kelloseppä-liikettä
26 Kimipainoa

215 Konetehdasta

. 1,200,
580,

. 8,000,
99 Marmoritehdasta . 1,300,
17 Soittokone-tehdasta ....

650 Maalariliikettii
. 1,200,
. 2,200,

101 Raamitehdasta
55 Nikkaritehdasta

. 1,400,

. 3,000,
900 Kirjapainoa ja kustantajaliikettä
34 Omi- ja ikkunapieli-tehdasta . .

. 12,000,

. 2,000,
14 Saippuatehdasta
31 Kamiinitehdllsta

860,
950,

20 Nahkatehdasta
5 Terracottatehdasta

20 Matkatarpeiden tehdasta . . .

. 1,100,
700,
390,

9 Kirjasinmalimoa .....

22 EtiNatehdasta
74 Tapettitehdasta
15 Metallilankll-tehdasta ....

700,
270,
500,
520.
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he itsekin moimat korjata taskuunsa liikemoiton niiden jalostami-
sesta. Näin syntyiwiit Chicagon suuret nahkuri- ja jalkine-
tehtaat.

Chicagon läheisyydessä ei löydy hiilikaimoksia. Tämä oli
tietysti suurena haittana kaupungille, joka alkoi teollisuuden
alalla pyrkiä eteenpäin. Chicagon tehtaat oliwat tosin pakote-
tut käyttämään hiiltä, mutta ne rupesiwat wähentiimiiiin sen
menekkiä, käyttämällä suuressa määrässä raakaa petrooliöljyii ja
maakaasua polttoaineena.

Lähin paikka, missä petroleumia löytyi, oli Lima niminen
kaupunki Ohio-lvaltiossa. Lima'an rakennettiin 200 Engl. penin-
kulmaa pitkä johtolaitos ja Chicagon tehtaat saamat tämän kautta
Limasta raakaa petrooleumia niinkuin muut kaupungit mettä
mesijohto-laitoksistaan.

Samoin rakennettiin 100 Engl. peninkulman pituinen johto-
laitos Indianan ja Illinois'»'»» öljyalueisiin maakaasun johta-
mista warten. Tämä oli kuitenkin huono yritys. Kaasua tosin
alussa saatiin suuret määrät maan powesta nousemaan, mutta
nyt näyttää se mähenemiin, että sitä jo pumppuamalla täytyy
imeä maan sisästä.

Waikka Chicagon läheisyydessä ei löydy rautamalmia enem-
män kuin hiilikaimoksiakaan, niin on kuitenkin rautateollisuus
siellä päässyt suureen »vauhtiin. Kaikkien siellä löytymien rauta-

ruukkien malmistusmäiirii teki m. 1890 650,000 tonnia malu-
ja peltirautaa, 757,000 tonnia bessemerteriistii, 540,000 tonnia

rautatie-kiskoja, 130,000 tonnia rautakankia y. n»., yhteensä
enemmän kuin 2 V*. miljoonaa tonnia.

Samana wuonna perustettiin Chicagoon oma laimameistämö-
kin: „Chicago Ship building Company." Weistiimö, joka täyt-
tää noin 20 acres'ia ***), sijaitsee siinä, missä Calumet-joki laskee
Michigan-järween. Weistämössä on jo rakennettu 100:kin met-
rin pituisia teriislaiwoja.

Suurenlaisia laatuaan omat Nortonin läkkiastia-tehtaat.
Höyrykoneiden awulla leikataan, puserretaan ja juotetaan siellä

"*) Acre on 0,»2 tynnyrinalaa.
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läkkipellistä mitä erilaisimpia astioita, enimmäkseen kuitenkin
säilnkeastioitll kalan, lihan, »vihanneksien ja hedelmien säilyttä-
mistä »varten. Mainitut tehtaat woiwat »valmistaa aina 800,000
sellaista astiaa piiiwässii. Wuonna 1890 lähetti tehdas yhden
wiikon kuluessa 60 maununlastillista eli 2 '/« miljoonaa läkki-
astiaa Baltimore'en. — Merkillinen on myös Mc Cormick'in
maanwiljelyskone-tehdas. Wuonna 1890 »valmisti tämä tehdas
120,000 maanmiljelyskonetta, parhaastaan leikkuu- ja puima-
koneita.



Kolmas Zulln.

Kauhea tulipalo häiuittää suurimman osan Chicagon kaupunkia w.
1871. Kaupunki kohoaa entistä ehompana entiselle paikal-
leen. Erehdyksiä kaupungin rakentamisessa: ladut liian kai-
toja, maaperä liian kostea. Erehdykset korjataan: malmiit
4— 5 kerroksiset kimikartanot kohotetaan perustuksiltaan ja
w.eritetilän loitommaksi. „Sky-scrapers": 20—30 kerroksisia
kimirakennulsia. „Auditorium-hotelli",~The Rookery", ~Temple
Courtk ~Masonic°Temple." Pystysuoria katuja. Nosto-
koneessa. lättiläistalojen perustus ja rakentaminen. lätti-
läisrakennuksien tuottamia haittoja. Weden pilaantuminen
Chicago-joessa. Joen juoksu käännetään päinmastaifeen suun-
taan. Bridgeportin pumppulaitokset. Wesij ohto-laitokset.
Sähkö-rautatiet ja kaabeliradat. Rakennustapa. Kadut ja
niiden lukumäärä. Katuelämää. Ilmoittaminen. Kaupun
gin puistot.

Wuonna 1871 hämitti kauhea tulipalo suurimman ja ti-
heimmin rakennetun osa»» Chicagon kaupunkia. Kahdenkymme-
nenneljän tunnin kuluessa paloi silloin lähes 18,000 taloa ja
tulen tuottama mahinko laskettiin noin 950 miljoonaan Suo-
men markkaan. Amerikkalainen piiättämäisyys ja toimeliaisuus
eiwiit ole koskaan aikaansaaneet sellaisia ihmetöitä kuin tämän
tulipalon jälkeen.

Wielii kytiwiit palaman kaupungin rauniot, kun Chicagon
asukkaat jo altoiwat miettiä kaupunkinsa uudestaan rakentamista.
Ia kun päätös kerran oli tehty, niin ryhdyttiin sen toimeen-
panemiseen kuumeentapaisella kiireellä.

Entistä ehompana kohosi Chicago tuota pikaa entiselle
asemalleen. Wuonna 1872 ei kaupungissa enää näkynyt merkkia-
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käiin tulipalon hiiivityksestii. Ia tätä »vauhtia on se sitten
»vuosi »vuodelta laajentunut. Vuonna 1891 rakennettiin siellä
11,600 uutta taloa, kaikki kiwestii ja raudasta, monen kerrok-
sen korkuisia.

Ennen paloa löytyi Chicagossa enimmäkseen maan puisia
rakennuksia. Nyt hylättiin se rakennustapa ja talot rakennet-
tiin limestä ja raudasta, neli-, kuusikerroksisia. Chicagolaiset
oliwat kuitenkin liian hätäisesti ryhtyneet kaupunkiaan uudestaan
rakentamaan. Entiset kadut riittimät kyllä entisille pienille ra-
kennuksille, mutta nyt kun taloja rmvettiin rakentamaan korkeu-
teen, muuttuimat ne liian kaidoiksi. Sitä paitsi oli maaperä
märkä ja epäterweellinen. Mutta kuinka saada nämä »virheet
nyt enää korjatuiksi?

Chicagon insinöörit eiwiit tienneet mistään esteistä. He
piiiittimiit koroittaa maanpinnan kaupungin liikeosassa 6—B jal-
kaa ja leivittää kaidat kadut. Suurien 4—5 kerroksisien kiwi-
rakennuksien pohjaperustuksiin tehtiin aukkoja, yksi eräästään,
ja jokaiseen aukkoon pistettiin wäkiwipu. Viimein lepäsi koko
rakennus ainoastaan »vipujen marassa. Niiden awulla »Vään-
nettiin kiwirakennus ylös perustuksestaan ja sen alle rakennet-
tiin luja, rautakiskoista tehty ja pyökeillä teloilla lepääwä lawa.
Rakennus laskettiin tälle lamalle ja »vieritettiin uudelle perus-
tukselle, joka oli tehty loitommaksi kadusta. Maaperää samalla
kohotettiin useampia jalkoja. Tällä tamoin saatiin kadut Chica-
gossa lemeiimmiksi, maaperä kuiwemmaksi ja terweellisemmiiksi.

Nykyään owat rakennusasemat Chicagossa tamattoman
kalliita keskiosissa kaupunkia. Ei enää kannata rakentaa matalia
taloja. On sentiihden rumettu rakentamaan 12, jopa 20 ker-
roksisia kartanoita. Näitä jättiliiistorneja nimittämät amerikka-
laiset nimellä „sky-scrapers" s. o. pilwen lakaisijoiksi. Toi-
set niistä kohoamat 90, jopa 100 metriä korkeuteen. Omat siis
Vanhan maailman korkeimpia kirkkoja korkeammat.

Esimerkkinä sellaisesta jättiläisrakennuksesta mainittakoon
Auditorium hotelli. Perustuksen pinta-ala on 62,000
neliöjalkaa, ja kuitenkin näyttää se tornintapaiselta. Kerroksia
on siinä 18, kaikki hymin korkeita, sillä koko talon korkeus on
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90 metriä. Kartano on maksanut 25 miljoonaa Suomenmark-
kaa. Sen rakentamiseen on mennyt 17 miljoonaa tiiliä, 60,000
tonnia terästä ja rautaa, 250,000 tonnia graniittia ja 60,000
neliöjalkaa ikkunalasia. Rakennuksessa on 1,500 ikkunaa ja
2,000 omea. Sähkö-, kaasu- ja »vesijohdot muodostamat yh-
teensä 25 Englannin peninkulman pitkän jonon ja talon sisässä
olemat sähkösoitin-johdot ulottuisimat 230 Englannin peninkul-
man pituudelle, jos ne asetettaisiin yhteen jonoon.

Ainoastaan yhdeksän alinta kerrosta käytetään hotellia
warten. lälellä olemassa yhdeksässä yläkerrassa löytyy muun
muassa 140 asioimiskonttooria; 17—19 kerroksessa on »valtion
meteorolooginen laitos. Keskellä rakennusta on Auditorium-
teaatteri, jossa löytyy istuinpaikkoja 4,000 katselijalle; näyttä-
mölle mahtuu toista 4,000, kun sitä suurissakokouksissa käytetään.

Näitä „pilwenlakasijoita" löytyy jo monta Chicagossa ja
uusia yhä rakennetaan. ~The Rookery""*) niminen rakennus
— 12 kerroksinen — sisältää 600 kauppapuotia ja asioimis-
konttooria, „Temple Court" niminen 400. „Masonic
Temple" niminen rakennus on 20 kerroksinen. Ihdessii ai-
noassa sellaisessa jättiläistalossa asuu 3,000—4,000 ihmistä,
»vieläpä enemmänkin. — Korkein „pilwenlakasija" Chicagossa
on paraikaa tekeillä. Siinä tulee olemaan 30 kerrosta.

Kummallisinta näissä rakennuksissa on se seikka, että nii-
den korkeimmissa kerroksissa tamallisesti on kauppapuoteja, pank-
keja ja muita asioimiskonttooreja. Luulisi sellaisten laitosten
näin korkealla oleman kerrassaan piilossa yleisöltä.

Eipä niinkään. Chicagossa tosin useimmat kadut kulke-
mat waakasuoraan, maanpinnassa, niinkuin muualla maailmassa.
Mutta löytyy sellaisiakin katuja, jotka kulkemat pystysuo-
rassa, sillä siksi woipi sanoa niitä höyrynwoimalla kulke-
mia nostolaitoksia, jotka wälittäwiit liikettä eri kerroksien »viilillä
korkeissa kiwikartanoissa. Ia muutamassa minuutissa wiewiit
ne kulkijan, mihin kerrokseen hän maan haluaa.

*) Merkitsee hökkeliä. Nimi annettiin sille erään kurjan
hökkelin mukaan, joka ennen sijaitsi siinä paikassa.
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Nostokone pysähtyy aina muutamaksi sekunniksi joka ker-
roksen kohdalle. Ihmisiä astuu ulos, toisia astuu sisään, ja
niin sitä jatketaan aamusta iltaan »vuoroin ylös- ja alaspäin.
Suuremmissa taloissa on useampia nostokoneita. Ne sijaitse-
mat »vierekkäin, lähellä toisiaan. Jokaisen nosto-aukon owella
on erityinen osoittimella »varustettu laitos, joka näyttää, onko
kone menossa ylöspäin tai alaspäin tulossa, minkä kerroksen
kohdalla j. n. e. Ei mme aikaa hukkaan; moipi astua juuri
siitä owesta sisään, jonka nostokone on lähinnä tulossa. Ameri-
kassa on aika rahaa. Ei siellä jouda »viisin minuutin seiso-
maan »vuoroaan odottamassa.

Nostokoneiden häkit omat komeasti sisustetut: seinät peili-
lasia, istuimet pehmeät ja mukamat. Kone liikkuu höyryn »voi-
malla. Neekeripoika, joka sitä ohjaa, painaa maan pientä nappu-
laa ja kone lähtee joko liikkeelle tai pysähtyy kuin naulattu se»»
tai sen kerroksen kohdalla. Se syöksyy alas korkeudesta sellai-
sella »vauhdilla, että tuntuu ikäänkuin se putoaisi alas omasta
painostaan. Neekeripoikaa humittaa ensikertalaisen eurooppalai-
sen pelko, hän »vetää suunsa nauruun, niin että walkoiset ham-
paat hohtamat kuin helmet mustaa ihopintaa mustaan. Vii-
mein pysähtyy kone alakerrassa ja häkissä istujat astumat ulos,
lisätäkseen »väentungosta kaduilla.

Se tapa, jolla näitä jättiläisrakennuksia rakennetaan, on
sekin laatuaan omituinen. Ne omat näet suurimmalta osalta
rakennetut teräskiskoista. TM ja hakattu kiwi on »»iissä ai-
noastaan jonkinlaisena ulkopeitteenä eli kuorena. Itse runko,
eli niin sanoaksemme luisto, on terästä.

Maaperä Chicagossa on hymin pehmeä ja liejuinen. Ensin
on tosin 2—3 metriä hiekkaa, mutta sitten seuraa 5—15 metriä
sywii kerros pehmeätä kuohusawea. Millä ihmeellä saadaan sit-
ten tuollaiset mahdottoman raskaat, 100,000 tonnin painamat
rakennukset, lujasti perustetuiksi. Siinäkin owat Chicagon insi-
nöörit kerrassaan poikenneet tumallisesta rakennustamasta.

Kun meidän rautatien-insinöörimme rakentamat ratamallia
pehmeän, pohjattoman suon yli, niin eiwiit he toisinaan yritä-
kään täyttää suota, kunnes kowa, kannattama maakerros tulee
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wastaan. He tekemät hirsistä ikäänkuin merkon suon pinnalle
ja ajamat hiekkaa »verkon päälle, niin paksulta kuin tarwitaan
kiskopölkkyjen upottamiseksi, tzirsimerkko uppoaa jonkun matkaa
suohon, mutta kannattaa niinkuin lautta ratawallia ja sen
päällä kulkemaa junaa. Ia »vetelässä suossa eiwiit hirret la-
hoa; wesi niitä suojelee.

Jotenkin samalla tawalla perustetaan „pilwenlakasijat"
Chicagossa. Eroitus on waan siinä, että alusmerkko tehdään
wahwoista teriiskiskoista ja werkonsilmät täytetään sementillä.
Alusmerkko on paljon laajempi kuin rakennuksen pohjapinta,
sillä muuten se ei möisi kannattaa sitä tamatonta painoa, joka
lepää sen päällä.

Meensii lasketaan alusmerkko niin suureksi, että kutakin
tonnin painoa »varten tulee yhden neliöjalan pinta-ala. Sadan-
tuhannen tonnin painaman rakennuksen alusmerkko on siis 100,000
neliöjalkaa pinta-alaltaan. Ia uskomattoman tarkkaan omat insi-
nöörit tehneet laskunsa. Niinpä oli „The Rookery" nimisen
jättiläisrakennuksen tekijä laskenut, että hänen rakennuksensa piti
laskehtill 15 senttimetriä. Mutta se laskehtikin maan kolme.

Näin muodostettuun alusmerkkoon kiinnitetään paksuja
teräspylwiiitii, jotka kannattamat koko rakennusta. Pylmiiiit
tehtiin wielii 5—6 »vuotta sitten »valuraudasta. Mutta sellaisia
kannattimia pidettiin epämarmoina, sillä »valurautaan woipi aina
syntyä ilmarakkoja, jotka olisiwat omansa heikontamaan pyl-
wiistii. Nykyjään tehdään kannatuspylwiiät aina bessemer-
teräksestii.

Näiden teräskappaleiden »valmistamista walwotaan erit-
täin huolellisesti. Sillä niistähän kaikki riippuu. Ensin tutki-
taan raaka-aine. Sitten tutkitaan jokainen pylwiis ja teräs-
kisko, kohta kun se on »valmiiksi »valettu. Jokaista ruumia,
jokaista naulaa tutkitaan, ennenkuin se kiinnitetään paikkaansa.
Jokainen teräskappale on numeroittu ja tehtaan kirjat osoittamat,
minkälaisesta aineesta ja millä tamoin se on tehty, kuinka sitä
on tarkastettu j. n. e.

Kannatuspylwiiiden nojassa alkaa »vähitellen kohota teriis-
kiskoinen runko yhtä korkea ja samanmuotoinen kuin tulema
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rakennus. Tämä runko peitetään hakatulla kimellii ja tiilillä.
Alempien kerroksien kuorma käytetään graniittia, ylempien tiiliä.
Tiilet omat sisästä onttoja, että ne painaisiwat niin wiihiin
kuin suinkin.

Puuta käytetään niin mähiin kuin suinkin. Laattiatkin
omat usein pienistä mosaiikkikiwistii tehtyjä. — Mutta »voimat-
han kiwirakennuksetkin palaa. Osoittaahan sen jokapäiwiiinen
kokemus. Sillä löytyyhän niissä kuitenkin aina paljon puuta.
Ia tämän lisäksi wielä huonekalut ja muu tulenarka tamara.

Asianwntijat omat selittäneet, ett'ei „pilwenlakasijaa"
woisi mikään pelastaa, jos se syttyisi palamaan. Nostokoneiden
pystysuorat aukot, jotka kulkemat läpi koko rakennuksen, olisiwat
»valmiita kujia liekkien kulkea. — Onneksi ei ole »vielä mikään
näistä Chicagon jättiliiistaloista syttynyt tuleen. Mutta jos
niin käwisi, niin joutuisi »varmaankin satoja ihmishenkiä liek-
kien uhreiksi.

Tuo jättiläisrakennuksien rakentaminen ei luultamasti tule
Chicagossa kauan kestämään. Sillä ne omat itse asiassa epii-
terweellisiä ihmisasunnoiksi. Ne estiiwiit piiiwiin paistamasta
kaduille, estiiwiit myös ilmanmaihtoa. Mutta ihminen tar-
mitsee ennen kaikkia waloa ja raitista ilmaa, pysyäkseen ter-
roeenii.

Chicago-joki alkoi ennen prairioilla olemista soista ja laski
Michigan-jiinveen. Vesi joessa juoksi hywin »verkkaan, niinkuin
anvata sopiikin sellaisella tasankomaalla. Jota suuremmaksi kau-
punki kasmoi ja laajeni, sitä enemmän pilaantui mesi joessa
kaikista niistä jätteistä, jotka siihen waluiwat likawiemäreistä
ja sadoista teollisuuslaitoksista. Pahimmat oliwat tietysti tässä
kohden suuret teurastuslaitokset. Michigan-järwen mesikin pi-
laantui pahanpäiwiiiseksi monen Englannin peninkulman päässä
kaupungista. Ia sieltä täytyi Chicagon asukkaiden kuitenkin ot-
taa juomawetensä.

Viimein käwi wesi joessa niin huonoksi, ett'eiwiit höyry-
laiwatkaan enää »voineet käyttää sitä pannuissaan. Se oli
niin raswaista ja täynnä mätänewiii elollisia aineita että höyry-
pannuihin muodostui ruostuttama sakokerros, joka teki ne hau-
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raiksi ja helposti räjähtäwiksi. Kulkutaudit tietysti sellaisissa
oloissa alkoiwat suuressa määrässä lisääntyä.

Silloin piiättimiit Chicagon asukkaat muuttaa jokensa suun-
nan päinmastaiseksi. Tämä yritys oli rohkeimpia ja nerokkaimpia,
mihin amerikkalaiset insinöörit kostaa»» omat ryhtyneet. Se on-
nistui täydellisesti.

Bridgeport'iin, joka on yksi Chicagon läntisiä kaupungin-
osia, rakennettiin tawattoman suuria, höyryllä käymiä pumppu-
laitoksia, jotka imimät meden joesta jatyönsiwiit sen menemään Illi-
nois-Michigan kanamaan, josta se juoksiedelleen Mississippi-jokeen.

Tämä tiimi laatuun, sillä medenjakaja, joka eroittaa Chicago-
joen Mississippi»» jokialueesta, on ainoastaan 2 metriä korkeam-
malla Michigan-järwen pintaa. Nyt wirtaa Michigan-jiinvestä
puhdasta mettä Chicago-jokeen, ja joki niin hywin kuin kaupun-
gin rantakin pysyy saastasta »vapaana. — Nuo suuret Bridgepor-
tin pumppulaitokset imemiit joka minuutti 40,000 kuutiojalkaa
mettä joesta.

Kaupunki ei ota mettä wesijohto-laitoksiinsa Chicago-joesta,
waan Michigan-järmestii. Kaupungin pohjoispäästä laimettiin
maanalainen tunneli, joka ulottui 2 Englannin peninkulmaa
Michigan-järwen ulapalle. Tunnelin järwenpuoleiseen päähän
rakennettiin torni, jostakulkee suuri rautatorwi tunneliin. Torwi
on »vedenalainen, se on 3 metriä liipimitaten ja sen seinät omat
8 sentimetriä paksut. Tästä torwesta mirtaa »vettä lakkaamatta
tuohon maanalaiseen tunneliin ja rannalla olemat pumppulaitok-
set nostamat meden suuriin säiliöihin, joista wesijohto-torwet sit-
ten kuljettamat sitä ympäri kaupunkia.

Tämä mesijohto-laitos kiimi kuitenkin ajan pitkään riittä-
mättömäksi. Kaupunki kasmoi jarumettiin rakentamaan niin kor-
keita rakennuksia, ett'eiwät entiset wesitorwet enää piisanneet.
Vuonna 1872 täytyi rakentaa toinen wesitunneli ja pari »vuotta
sitten rakennettiin kolmas, joka tuopi »vetensä 4 Englannin pe-
ninkulman etäisyydeltä. Ia kuitenkin saatiin jo ensimmäisestä
tunnelista 50 miljoonaa gallons'ia mettä päiwiissii ***). — Chica-

*) Mi gallon on 3,?8 litraa.
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gon kaupungin wesijohto-laitokset owat maksaneet kaikkiaan 90
miljoonaa Suomen markkaa.

Wesijohto-torwill löytyy tätä nykyä Chicagossa noin 1,000
Englannin peninkulman pituudelta. Lokamiemärien yhteenlas-
kettu pituus on noin 600 Engl. peninkulmaa.

Liikeneumot kaduilla kulkemista »varten omat luonnollisesti
Chicagon tapaisessa kaupungissa hymin kehittyneet. Chicago-
joen alatse on rakennettu useampia tunneleita junien kulkea. —

Erittäin huomattawia owat sähkö-rautatiet.
Edelleen löytyy Chicagossa eräs omituinen laji raitioteitä,

n. s. kaabeliradat. Kadun alle laimetussa kanamassa kul-
kee teräspyörillii pitkä, molemmista päistään yhdistetty kaabeli,
joka suurten höyrykoneiden amulla pidetään alituisessa liikkeessä.
Jättiläiskäärmeiden tapaan kiemurtelee useampia sellaisia kaabe-
leita koko kaupungin läpi. Kadunalaiset kanamat, joissa ne
kulkemat, aukeamat rakoaukolle kadun pinnassa, niin että kaabeli
on näkymissä. Tämän raon kumpaisellakin puolella löytyy kis-
koja raitiomaunujll »varten.

Useampia »vaunuja on aina yhdistetty yhteen jonoon.
Ensimmäisessä mannussa, jossa junankuljettajalla on. paikkansa,
löytyy eräs pihdintapainen laitos, joka erästä wipua painettaissa
lujasti tarttuu keskiraossa kulkemaan kaabeliin. Vaunujono läh-
tee silloin kiitämään eteenpäin tulisella mauhdilla, seuraten kaabe-
lin mukana.

Kun matkustajia pyrkii »vaunuihin tai sieltä pois, niin
painaa konduktööri erästä toista mipua. Pihdit silloin aukene-
wat ja irroittuwat kaabelista. Juna pysiihytetiiiin jarrulla.
Mutta hetkeksi maan. Taas painaa konduktööri wipuaan, taas
tarttuu pihti kaakeliin ja »vaunut liihtewiit seuraamaan sen
mukana.

Nämä kaabelijunat omat tulleet suureen käytäntöön Chica-
gon kaduilla. Ne saattamat toisinaan olla hymin määrällisin.
Pihtilaitos näet joskus pettää, eikä junaa saadakaan irroitetuksi
kaakelista. Pillastunut hemonen sattuu ryntäämään kaabeli-
radan poikki. Syntyy yhteentörmäys, maunut mmemät murs-
kaksi ja ihmishenkiä menee hukkaan.
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Seuraamana piiimiinä sisältämät kaupungin sanomalehdet
räikeästi »väritetyn ja liioitellun kertomuksen onnettomuudesta.
Parin päimiin kuluttua on se jo unhoitettu. — Sellaista se on
elämä tuollaisessa jättiläis-muurahaispesiissä. Ei kukaan wiilitä
toisestaan. Kaikki rientiiwiit kiirein askelin eteenpäin, pitäen
huolta waan itsestään ja omista asioistaan.

Chicago oli nuoruutensa aikoina, s. o. parisen kolme »vuosi-
kymmentä sitten, hywinkin säännöttömiisi»' rakennettu kaupunki.
Joka pinwii tulwaili sinne siirtolaisia kaikista maailman ääristä
ja tulokkaita Idän »valtioista. Jokainen »valitsi itselleen saata-
wissa olemista rakennusasemista sen, mikä parhaiten someltui
hänen tarkoituksilleen. Täällä alkoi hän kohta rakentaa itselleen
mieleisensä asunnon, pitäen etupäässä omaa mukamuuttaan sil-
mällä. Sellaisissa oloissa ei tietysti »voinut olla kysymystä-
kään mistään säännöllisen asemapiirroksen seuraamisesta. Kadut
muodostuimat usein sangen mutkikkaiksi.

Vuoden 1871 suuren tulipalon jälkeen muuttui Chicagon
ulkomuoto täydellisesti. Kadut »vedettiin kulkemaan suorissa lin-
joissa, korttelit järjestettiin yhtä suuriksi neliöiksi. Seurauksena
tästä oli se, että Chicago nyt on mitä säännöllisimmin raken-
nettuja kaupunkeja.

Chicago ei ole niin ahtaasti rakennettu kuin moni muu
suuri maailmankaupunki. Keskellä kaupunkia löytyy paljon aukeita
paikkoja ja rikkaimpien asukkaiden talonasemien yhteydessä tapaa
usein puutarhoja. Suunnattoman suuria kimikartanoja tapaa
parhaastaan kaupungin keskusosissa. Laidempana omat raken-
nukset enimmäkseen pieniä, usein maan yhden perheen asuttamia.

Chicagolainen tahtoo näet mielellään asua yksin omassa
talossaan. Tällaisen oman talon hankkimiseen kokoo ja säästää
hän rahansa. Tunnustaa täytyy, että tuolla tumalla talletetut
rahat näin eteenpäin menemässä kaupungissa omatkin hywin
sijoitetut, sillä talonllsema, josta tänä wuonna maksettiin tuhansia
dollaria, maksetaan ehkä muosikymmenen kuluttua yhtä monta
kymmentä tuhatta.

Tällainen rakennustapa »vaikuttaa tietysti suuresti kaupun-
gin laajuuteen. Chicagon alue onkin tätä nykyä yli 450 neliö-
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kilometriä ja kaupungissa löytyy yli 1,000 katua ja 80,000
taloa. Tätä nykyä muodostaisimat Chicagon kadut 3,576 kilo-
metriä pitkän jonon, jos ne kaikki asetettaisiin peräkkäiseen jär-
jestykseen. Tämä katujakso on niin pitkä, että se ulottuisi lin-
nuntietä Stuttgartin kaupungista aina Uraliin asti.

Waltakadut ***) Chicagossa owut tunnetut tumattomasta
leiveydestiiän. Ne omat pituuttaan pitkin puilla istutetut. On
kuin kamelisi puistossa, niitä astuessa. Suurimmat waltakadut
alkamat Michigan-jiirwestii ja piiiittywät niihin suuriin puistoi-
hin, jotka reunustamat kaupunkia prairien puolella. Ne owat
toista wertaa leweiimmiit Parisin leweimpiä boulewardeja. Michi-
gan-avenue esim. on kymmenen kilometriä pitkä.

Rakennukset »valtakatujen marsilla omat erinomaisen kau-
niita ja aistikkaita. Niissä on käytetty ratennusmalleja kaikista
maista. Toiset omat florentiinilaista mallia, toiset taas englanti-
laiseen tai maurilaiseen tapaan rakennetut. Toiset muistuttamat
kreikkalaisia temppelejä, pieniä goottilaisia kirkkoja, keskiajan ritari-
linnoja, turkkilaisia humiloita y. m. Chicagon arkkitehdit omat
käyttäneet kaikkien kansojen ja aikojen ratennusmalleja esi-
kuwinaan.

Kadunwieri-käytiiwiit »valtakaduilla omat lasketut suuren
suurilla, hakatuilla laakakiwillä. Ne owat katua paljon korkeam-
malla, niin että kulkijan täytyy astua parisen porrasastelmaa,
päästäkseen kadulta kiiytiiwiille. Pienemmillä kaduilla omat tuytii-
miit enimmäkseen puusta ja jotenkin huonosti hoidettuja. Jo-
kainen talonomistaja saapi rakentaa kantamiinsa oman mallinsa
mukaan, kaupunginhallituksen asiaan sekaantumatta. Tästä on
usein,paljon haittaa kulkijoille. Milloin on naula laudastaan
kohonnut ja repii maatteet, milloin on kiiytiiwii jollain muulla
tumalla epäjärjestyksessä.

Seikka, joka suuresti rumentaa Chicagoa, mutta samalla
tumaa Amerikan oloja, on huoneen seinillä ilmoittaminen. Tätä
ilmoitustapaa ei näe missään niin suuressa määrässä täytettä-
män tuin Amerikan suurissa kaupungeissa. Harma rakennus

*) Valtakatuja sanotaan avenue'iksi.



33

Chicagossa, olkoon se muuten kuinka kaunis tahansa, pelastuu
noista kirjamista jättiläisilmoituksista. Useimmat talot omat
perustuksesta katonrajaan asti niin täynnä ilmoituksia, että karta-
non seinäpinnasta sangen pieni osa on näkymissä. Kartanon
omistajalla on siitä suuret tulot. Taloaan rakentaessa on
hän jo edeltäpäin laskenut hyyryii sekä huoneista että seinän
ulkopinnasta.

Niin kohta kuin rakennus on walmis, ilmaantuu heti poi-
kia sen edustalle, liisteripensseli toisessa ja paperipakka toisessa
kädessä. Ia armotta tahrataan nyt äsken maalatut seinät. Msi
ilmoittaa, että hänen tehtaassaan »valmistetaan parhaita liina-
kankaita maailmassa, toinen suosittaa yleisölle uutta silmineulain
patenttia, kolmas kertoo keksimästään ihmelääkkeestä, joka parin
»viikon kuluessa kaswattaa sankan tukan kaljupäisimmiinkin gentle-
man'in ***) päähän. — Toisia ilmoituksia on jo taloa raken-
nettaissa kirkkaalla öljymärillii maalattu pilareihin ja muihin
näkymiin paikkoihin. Talojen »viiliin on kadun poikki »viritetty
wahwoja rautalankoja ja niihin riipustettu lippuja, joissa osoite-
taan, mistä sitä tai sitä kauppatamaraa moipi halmimmalla hin-
nalla ostaa.

Ilmoitukset tehdään niin kirjawiksi kuin suinkin, että niitä
paremmin huomattaisiin. Tamallisesti on niihin yhdistetty se-
littämiä kumia, jota hullunkurisempia, sitä parempi. Suuret teh-
taat maksamat »vuotuisesti kymmeniä, jopa satojakin tuhansia
markkoja ilmoituksistaan. Niillä on omat piirtäjänsä, jotka saa-
mat suuren palkkion jokaisesta onnistuneesta ilmoituskumasta.
Jokainen koettaa saada nuo kumat niin omituisiksi kuin suinkin,
keksiä jonkun uuden sukkeluuden, jota ei mielii ole nähty.

Amerikkalainen ilmoittaja ei toimokaan, että kadulla kul-
kija kohta ensi kerralla pysähtyisi hänen ilmoitustaan lukemaan.
Ensi kerralla silmäilee tämä maan kesken kiireen »vilaukselta pila-
kuwllll. Toisen kerran astuessaan sen siwutse, wiipyy hän jo
»vähän kauemmin sitä katsellessaan, ja miimein ottaa hän selkoa
itse kirjoitetusta tekstistä. Mi sadasta tai tuhannesta ostaa

**) Herran.
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ilmoituksessa suositettua tawaraa, tämä taas kertoo siitä tutta-
willeen, ja niin saapi tawaran malmistaja »vuosien kuluessa me-
nekkiä tuotteilleen.

Löytyy monta muutakin ilmoitustapaa, lukuunottamatta
sanomalehdissä ilmoittamista. Pitkin katuja kulkee indiaaneiksi,
keskiajan ritareiksi tai muiksi naamioittuja ja puettuja miehiä,
jotka kantamat rinnassaan ja selässään loistawanwärisiä ilmoitus-
tauluja. Jota suurempaa huomiota he »voimat herättää, sitä
parempi.

Toisinaan turmautuu ilmoittaja mielii omituisempiin kei-
noihin. Hän asettuu jonkun apteekin edustalle, »valittaa kau-
heata hammassärkyä ja kokoo ihmisiä ympärilleen. Wiimein ker-
too hiin, että ainoa, joka mahdollisesti woipi auttaa, on se tai
se patenttiläiike, jota juuri siinä apteekissa walmistetaan. —

Noita patenttilääkkeitä löytyy muuten suuren suuri joukko ja
kaikkien mahdollisten tautien »varalle. Useimmissa tapauksissa
ne omat pelkkää humbuugia. Mutta ihmiset tahtomat tässä, niin-
kuin niin monessa muussakin asiassa, tulla petetyiksi.

Suurena kaunistuksena owat Chicagon kaupungille sm
monet puistot, samalla kuin ne edistiiwiit terweyttä ja asukkai-
den hywinwointia. Näitä puistoja on kaikkiaan kahdeksan ja
ne täyttämät kolmen Englannin neliöpeninkulman pinta-alan.
Puistoja yhdistää toisiinsa pitkä kehä lemeitii boulemardeja eli
puilla istutettuja katuja.

Puistoalueiden lunastaminen maksoi aikanaan kaupungille
6 miljoonaa dollaria, s. o. 30 miljoonaa Suomen markkaa ja
istuttaminen ynnä muu laitteleminen 170 miljoonaa markkaa.
Mutta ne omatkin harwinaisen muhkeita. Kaikissa löytyy pieniä
keinotekoisia särmiä, joiden tyynellä pinnalla satoja soutumeneitä
Mää eteenpäin. Edelleen löytyy niissä kumapatsaita, aistikkaita
lystimajoja ja wirwoitushuoneita.

Kaikki jiirmet Chicagon puistoissa eiwiit kuitenkaan ole
keinotekoisia. Kaupungin alueella löytyy kolme pientä jiirmeii:
Calumet-, Hyde- ja Wolf-jiirwet. Ne täyttämät 6 Engl. penin-
kulman suuruisen pinta-alan ja sijaitsemat osaksi puistojen
alueella.
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Komein kaikista Chicagon puistoista on nykyjään Jackson-
Park, jossa maailmannäyttelyllä oli paikkansa. Mielii muutamia
muosia sitten oli se suurimmaksi osaksi aiwan raiwaamattomassa
tilassa. Maaperä oli weteliiii, suoperäistä. Siellä täällä näkyi
muutamia tammi- tai Sambucus-pensastoja. Kun päätös Chica-
gon wlllitsemisesta maailmannäyttelyn paikaksi oli tehty, ryhdyt-
tiin kohta tulisella kiireellä Jackson-puiston kaunistamiseen. Wesi-
peräinen maa kuimattiin salaojilla ja muilla sopimilla laitoksilla,
puita istutettiin, s. o. suuria kaswawia puita tuotiin sinne juuri-
neen päiwineen pitkien matkojen päästä. Suunnattoman suuria
rakennuksia lasista, raudasta ja limestä alkoi kohota, ikäänkuin
jonkun taikasauman esiinlumoamina puiston eri osiin. Rauta-
teitä ja muita kiskoratoja asemahuoneineen rakennettiin, jiirwen-
rannat laskettiin kiwisillii ja puisilla reunuksilla, laiwasiltoja paalu-
tettiin, työtä tehtiin yöt päiwiit.

Näyttelyalueeseen kuuluu eräs toinenkin Chicagon puis-
toista, n. s. Washington-Park. Niiden millillä sijaitsema alue,
Midmay-Plaisance on sekin näyttelyaluetta. Mutta tästä tu-
lemme tuonnempana puhumaan.



Neljäs Znlln.

Palokunta-laitos. Tulipalojen lukumäärä. Mrallinen poliisi ja
sen hälyttäminen. Mityis-poliisi. Allan Pinkerton ja hä-
nen salapoliisi-toimistonsa. „We never sleep". Pinkertonin
resermi-sotamiehet. Niiden aseivarastot. Työlakko Pits-
burgissa Carnegien rautatehtaissa. Pinkertonin sotamie-
het hyökkäämät työlalkolaisten kimppuun. Sotaa käydään
Winchester-pyssyillä ja rewolwereilla. Wiha yksityispoliisia
mastaa»». Rikostilastoa Chicagosta. ~Safe Deposit Offices".
Automaatista merkinantajia.

Chicagon palosammutus-laitos on erinomaisen hymin jär-
jestetty. Kaupungin palokunnalla on 72 höyryruiskua, yhtä
monta kemiallista ruiskua ja 100 letkumaunua. Tämän lisäksi
omistaa se mielii mitä täydellisimmiin »varaston kaikenlaatuisia
tulipalossa tarwittawia koneita ja laitoksia. Palokunnassa palme-
lee 1,000 miestä; 500 hewosta seisoo yöt piiiwiit »valmiina
tulipalon maralta. Palokunnan ylipäälliköllä on palkkaa 25,000
Suomen markkaa »vuodessa; hänen kolmella apulaisellaan on
noin 14,000 markkaa kullakin. Jokainen tumallinen palokunta-
lainen saapi palkkaa 4,700 markkaa »vuodessa. Mutta kyllä
heiltä ponnistuksia »vaaditaankin. Wuonna 1891 hälytettiin
palokuntaa keskimäärin 12 kertaa piiimässii.

Joka kadulla on siellä täällä lyhtypatsaisiin kiinnitetty
hiilytyskaappeja, joita siihkölangat yhdistiiwiit paloasemiin. Näitä
kaappeja on kaikkiaan 2,000. Kun tulen hamaitaan päässeen
irti jossain talossa, niin rientää se, joka sen msin huomaa,
kohta lähimmän hiilytyskaavin luo. Hän kääntää erästä nappu-
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laa, kunnes kaapin omi aukenee. Vääntämällä toista, kaapin
sisässä olemaa nappulaa, antaa hän tiedon uhkaamasta maa-
rasta lähimpään paloasemaan. Siellä on taulu, joka osoittaa,
mistä hälytyskaapista merkki on annettu. Vahti antaa kohta
merkin kaikille muille paloasemille, lähinnä sille, jonka alueella
tulipalo on syttynyt.

Palokuntalaiset, joilla on mahtimuoro asemalla, omat »val-
miit paikalla lähtemään liikkeelle. Höyryruiskun tulensijassa pa-
laa tuli lakkaamatta, hemoset seisomat »valmiissa asennossa,
tzemosen »valjaat riippumat katossa ja sama sähköwirta, joka
antoi merkin tulipalosta, irroittaa ne waarnoistaan. Ne putoa-
mat hewosten selkiin ja niiden kiinnittäminen on maan silmän-
räpäyksen työ.

Palokuntalaiset saamat maata maatteet päällä katon ra-
jassa olemilla lamereilla. Jokaisen »vuoteen »vieressä on aukko,
josta palokuntalainen kohta merkkikellon soidessa moipi erästä
sileätä metallitankoa myöten laahata itsensä alas laattialle, missä
höyryruisku seisoo.

Tuossa tuokiossa omat palokuntalaiset ruiskua wetäwim
hewosten selässä, ja kolme minuuttia ensimmäisen hälytysmerkin
soitua kiitää höyryruisku jo tulista mauhtia palopaikalle. Letku-
waunut ja muut tarpeet seuraamat perässä samaa kyytiä. Sa-
maan aikaan saapuu poliisiosasto paikalle. Sitä ennen on palo-
makuutus-yhtiöiden pelastuskomento jo rientänyt apuun ja mie-
het korjaamat minkä ennättiimiit kallisanvoisempia tamaroita
pois palamasta rakennuksesta, ennenkuin »varsinainen palokunta
rupeaa siihen mettä ruiskuttamaan.

Jokaisessa suuremmassa talossa löytyy erityisiä hengen-
pelastus-laitoksia, joiden amulla talossa asujat, tulipalon sattuessa,
pääsewät pakoon. Talon ulkoseinällä, lähellä ikkunata, kul-
kee rautaportaita kerroksesta kerrokseen. Hotelleissa löytyy edel-
leen joka huoneessa solmuilla »varustettu nuora, jonka moipi
kiinnittää ikkunalaudassa olemaan koukkuun. Tämän nuoran
awulla woipi ihminen hätätilassa pelastua kadulle.

Wuonna 1892 oli Chicagossa 4,798 tulipaloa, siis noin
keskimäärin 12 päimiissii. Omaisuuden hukka näissä tulipaloissa
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ei kuitenkaan noussut kuin 162,000 dollariin. Tämä on erit-
täin hywiinii todistuksena kaupungin palokunnan »vireydestä'.

Poliisin hälyttämislaitokset omat yhtä nopeita ja käytän-
nöllisiä kuin palokunnankin. Katujen kulmissa on näet poliisilla-
kin hälytyskaappinsa. Kaapin sisässä löytyy osoittimella »varus-
tettu metallilewy 10:n erilaisen merkin antamista marten. Tau-
luun on piirretty sanat „tulipalo", „tapaturma", „waras", „mur-
haaja", „katumelske" y. m.

Jos tähystämä poliisimies tarwitsee apua, kiiruhtaa hän
hiilytyskaapin luo, awaa sen owen, wiiiintiiä taulussa oleman
osoittajan sen kirjoituksen kohdalle, joka parhaiten mastaa kysy-
myksessä oleman asian laatua. Painamalla erästä kaapissa
niinikään löytywiiii sähköjohdon nappulaa, lennättää hän sanan
lähimpään poliisiasemaan. Asemalta riennetään kohta apuun.
Siellä seisoo yöt piiimiit »valmiiksi »valjastettuja »vaunuja. Po-
liisimiehet hyppäiiwiit »vaunuihin ja ajawat täyttä »vauhtia hätä-
paikalle. Maunuissa löytyy marasto kaikkia mahdollisia tar-
peita: haamasiteitä, patjoja, köysiä, käsirautoja y. m. Jos
poliisiwartiossa tahdotaan lähempiä tietoja asian laidasta, niin
saadaan sellainen tieto telefoonilla, joka on yhdistetty hälytys-
kaappiin.

On tehty ehdoitus tämän hälytyslaitoksen laittamisesta
wielä täydellisemmäksi, niin että hälytyskaapista »voidaan antaa
tietoja kaikkiin poliisiasemiin yht'aikaa. Tämä olisi erittäin hymä
esim. murtomarkaita ja muita pahantekijöitä takaa ajaessa.
Tähystämä poliisi ilmoittaisi maan henkilön tunnusmerkit ja
tämän ilmoituksen perustuksella »voitaisiin kohta monella eri
haaralla ryhtyä hänen kiinniottamiseensa. — Kaikissa hälytys-
kaapeissa löytyy nytkin sähkömalo-johtoja. Painamalla pientä
nappulaa moidaan kaappia walaista, niin että yölläkin saattaa
merkkilemyn kirjoituksia lukea.

Chicagon »virallinen poliisiwoima ei ole suuri, ainoastaan
2,000 miestä. Ylipäälliköllä on palkkaa 25,000 Suomen mark-
kaa »vuodessa. Miehistön wuosipalkka »vaihtelee 4,700—6,200
markan »viilillä. Tämän lisäksi löytyy kaupungissa mielii 60
miehinen mirallinen salapoliisi-kunta.
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Mutta amerikkalaiset eiwiit näy oikein luottaman wiralli-
seen poliisiinsa, tai ainakin pitämät he sen tarjoamaa turmaa
riittämättömänä. Siitä syystä on Mdysmaltojen suurissa kau-
pungeissa muodostunut aiman erityinen laitos, jota mustaa-
maa ei löydy missään Europan maassa. Tarkoitamme yksi-
tyisiä salapoliisi-kuntia.

Nämä salapoliisi-kunnat omat kerrassaan yksityisen yrit-
telijiiisyyden toimeenpanemia ja kannattamia. Maksua wastaan
tarjoamat ne apuansa yleisölle aiman samalla tamalla kuin laki-
asian toimistotkin malmomat ihmisten asioita oikeuksissa. Chica-
gossa löytyy toistakymmentä sellaista yksityistä salapoliisi-toi-
mistoa. Tunnetuimmat niistä omat Bonfield'in,Bruce'n,
Hartmann'in, Mooney'n ja Roband'in, Pinkerton'»'»»
toimistot ynnä niiden lisäksi Union Detectime Associa-
tion, Kansainmalinen toimisto ja Veterans Police
Patrol. Tunnetuin kaikista näistä toimistoista lienee Pin-
kertonin toimisto ei ainoastaan Chicagossa maan koko Ahdys-
walloissa.

Allan Pinkerton, tämän toimiston johtaja, oli aikanaan
tynnyrintekijä-kisällinä Elgin'in kaupungissa Illinois'»'»» »valtiossa.
Hän oli tuttu paikkakunnan sheriffille*) ja tämä pyysi kerran
hänen apuaan erään setelinwiiärentiijiin kiinniottamisessa. Pin-
kerton ryhtyi työhön ja hänen onnistui »vangita pahantekijä.
Samalla mieltyi hän niin suuresti tuohon uuteen toimeen, että
hän palkkautui poliisiksi Chicagoon.

Täällä heräsi Pinkertonissa tuuma perustaa oma, yksityi-
nen poliisitoimisto, jonka poliisit maksua wastaan antoiwat apua
yleisölle. Pinkerton harjoitti itse miehiään salapoliisin wai-
keaan wakoilijatoimeen, jossa hän itse oli hymin kokenut. Heitä
pidettiin mirallista poliisia paljon taitawampina. Se mikä ei
edellisille onnistunut, onnistui useinkin heille. He mainosimat
aiman kuin »verikoirat pahantekijöitä, seurasimat karanneiden
kassanhoitajien jälkiä »valtiosta »valtioon, kunnes wiimein sai-
wat heidät käsiinsä.

*) Poliisipäällikkö.
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Onnistuttuaan näin yrityksessään, ryhtyi Pinkerton laa-
jentamaan liikettään. Hän järjesti erityisen n. s. „Pinkertons
Preventive Watch" s. o. martijakunnan, jonka jäseniä
harjoitettiin aiman sotilaiden tamalla. Näitä mahnmiehiiiiin
»vuokrasi hän suurten affiiiiri- ja tehdaslaitosten palmelukseen,
walwomaan turwallisuutta. Wuokraajan täytyi maksaa mahti-
miehille määrätty päimäpalkka ja tämän lisäksi Pinkertonille
joku kerrassaan suostuttu rahasumma.

Näitä mahtimiehiä tapaa kaikkialla Chicagossa, Nemyorkissa
ja muissa Mdysmaltojen kaupungeissa. Ne esiintymät milloin
missäkin puwussa, wiilttiiiiksem huomiota. Heidän tunnus-
merkkinsii on metallilemy, johon on kumattu amonainen silmä
ja sm alle kirjoitettu sanat „We never sleep."*) Eritenkin
rikkaat miljoonapohatat käyttämät heidän suojelustaan. He seu-
raamat isäntäänsä kaikkialla, missä hän maan liikkuu, kadulla,
rautatiellä, höyrylaimoissa y. m. Tietysti aina mähiin etääm-
pänä, eiwiitkii ole niinä miehinäkäiin.

Wuosi wuodelta rumettiin Pinkertonin asioimistoa yhä
enemmän käyttämään, niin että hänen täytyi alituisesti miehis-
töään lisätä. Silloin järjesti hän siihen uuden osaston, entisiä
mielii monilukuisamman. Tämän osaston miehistö harjoitettiin
ennm mainittuun tapaan, mutta sitä ei pidetty palweluksessa
muuta kuin tarpeen maatiessä.

Miehet saamat hoitaa omaa ammattiaan, mutta kantamat
siitä huolimatta Pinkertonilta päimäpalkan. Tarmittaissa kutsu-
taan heidät palmelukseen ja silloin pitää joka miehen olla mal-
miina lähtemään sinne, mihin häntä komennetaan. Nemyorkissa,
Chicagossa ja muutamissa muissa suurissa kaupungeissa löytyy
unimormuja ja ampuma-aseita — Winchester-kiwiiiirejii, remol-
mereita y. m. — marastossa Pinkertonin reserwilaifiä warten.

Näitä Pinkertonin „sotamiehiii" käytetään eritenkin työ-
lakkojen sattuessa, tehtaiden, kaimoksien y. m. suojelemiseksi.
Tehtaanisäntii tai kaimosyhtiö tilaa heitä satakunnan tai useam-
pia satoja lähimmästä Pinkertonin toimistosta. Neljänkolmatta

*) Ne emme koskaan nuku.
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tunnin kuluessa omat he jo tulossa täysissä aseissa ja tami-
neissa. He eiwiit ole mitään laillisia järjestyksen malmojia,
mutta Amerikassa ajatellaan niin, että jokaisella on oikeus suo-
jella henkeään ja omaisuuttaan ja käyttää siihen kenen apua
hywiinsii.

Tuollaisen komennuskunnan elättäminen ja palkkaaminen
tulee tietysti hymin kalliiksi. Siihen ei ole muilla maroja kuin
rikkaalla miljoonapohatalla. Kuuluisa rautatehtaiden omistaja
Carnegie piti pitkät ajat, erään työlakon kestäessä, useampia sa-
toja Pinkertonin sotamiehiä palmeluksessaan. Jokainen heistä
sai 8 dollaria, s. o. yli 40 Suomen markkaa piiimässii.

Tuo samainen tapaus on Amerikan oloille siksi kuwaawa,
että se seikkaperäisemmin kerrottakoon. Carnegie on Pitsburgin
ja samalla Mdysmaltojen suurimpia rautatehtaiden omistajia.

Kymmenien miljoonien omistaja, mutta tyly ja koma työwiikeiiiin
wastaan. Wuonna 1882 syntyi hänen tehtaissaan yleinen työ-
lakko. Lakkolaiset oliwat tuon Ihdyswalloissa niin lewinneen
ja mahtaman „Trade Unionin" eli työmäen-yhdistyksen
jäseniä.

Carnegie eroitti kaikki lakkolaiset työstään ja palkkasi sm
sijaan „Non Unionisteja" eli työmäm-yhdistykseen kuulumatto-
mia työmiehiä. Niinkuin sellaisissa tapauksissa on tamallista,
koettiwat wanhat työmiehet estää uusia tulokkaita ryhtymästä
työhön. Syntyi merisin meteleitii, joissa ihmisiä huumoitettiin
ju tapettiin, ja Carnegien tehtaat oliwat »vaarassa.

Silloin tilasi hän amukseen 400 Pinkertonin sotamiestä.
Nämä tulimat täydessä uniwormussa, Winchester-kiwääreillii »va-
rustettuina Pitsburgiin. Mutta lakkolaiset oliwat hekin ryhtyneet
»vastarintaan. Pinkertonilaiset tuliwat höyrylaiwalla. Lakkolaiset
seisoiwat rannalla, estääkseen heitä maalle nousemasta. Koko
Pitsburgin työwiiessii malliisi mitä suurin raimo ja suuttumus.
Pinkertonilaiset ampuimat ensin rannalla seisomaan kansanjouk-
koon. Täältä »vastattiin samalla mitalla. Luoteja lensi kuin rakeita
ilmassa, haamoitettuja ja kuolleita oli kumpaisellakin puolella.

Hallituksen »välityksellä saatiin metelit »viimein asettumaan,
kun ne oliwat »viikkokausia kestäneet. Se summa, minkä
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Carnegie sai maksaa „sotamiehilleen", oli »varmaankin yhtä suuri
kuin työmiesten maatima palkanlisiiys, ehkä suurempikin.

Työlakosta oli tulla monta ikäwiiii seurausta. Kamalinta
oli tietysti monen ihmishengen hukka. Mutta koko Chicagon
näyttely oli wiihiiltii sm tähden wiiwästyä. Näyttelyrakennuksien
suurimmat rautaosat oliwat tilatut juuri Carnegien rautatehtaista.
Ne oliwat niin suunnattoman suuria, että niitä ainoastaan siellä
»voitiin ivalmistaa.

Tuskin löytyy mitään laitosta Amerikassa, jota työmiehet
niin katkerasti mihasimat kuin yksityispoliisia. Sellaisen yksi-
tyisten palweluksessa olewan sotajoukon käyttäminen sotiikin
epäilemättä järjestetyn yhteiskunnan periaatteita wastaan. Eri
»valtioiden lakiasäätäwissä kokouksissa on tuon tuostakin esiin-
tuotu ehdoituksia sm häwittiimiseksi. Mutta tähän asti omat
kaikki ponnistukset olleet turhia. Syynä siihen on se, että mil-
joonapohatat kannattamat tuota heille niin edullista järjestel-
mää. Löytyy maan yksi ainoa »valtio Unioonissa — New-
Jersey — jossa yleinen laki kieltää yksityispoliisin käyttämistä.

Suurissa kaupungeissa, missä asuu paljon ihmisiä, teh-
dään myös paljon rikoksia. Amerikan suuret kaupungit eiwiit
tee poikkeusta tästä säännöstä. Piiinwastoin on niissä rikosten
lukumäärä suurempi kuin Euroopassa. Amerikassa täyttää aineelli-
sen toimeentulon, tai paremmin sanoen, nopean rikastumisen halu
suurimmaksi osaksi ihmisten mielet. Tämä aineellinen suunta
ei ole omansa kohottamaan ihmistä. Laiskat ja »veltot luon-
teet, jotka omat joutuneet rahansaannin kilpailussa alakynteen,
häipylviit helposti rikoksen tielle. Elämä suurissa kaupungeissa
tarjoaa siihen niin monta houkuttelemaa tilaisuutta.

Sitä paitsi tulee Amerikaan Euroopasta joka muosi suu-
ret määrät »valmiita rikokfellisia. Toiset heistä pakenemat Uuteen
maailmaan »vakaassa aikomuksessa alkaa uutta ja parempaa
elämää. Mutta useimmat eiwiit woi luopua pahoista taipu-
muksistaan ja suljumat yhä nopeammin alaspäin rikoksen luisu-
pinnalla.

Senpiiwuoksi on rikoksellisten prosmtti, asukaslukuun werra-
tm, Chicagossakin kauhean suuri. Jota tehokkaampia waro-
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keinoja järjestyksen malmojat keksimät yhteiskunnan turmaami-
seksi, sitä sukkelampia ja kekselijiiämpiii owat warkaatkin. Wuonna
1892 »vangitsi kaupungin wirallinen poliisi Chicagossa 62,000
henkilöä. Niistä oli 1,087 murtomarasta ja 3,670 tumallista
marasta. Samana wuonna tapahtui siellä 244 itsemurhaa.

Suurin osa Chicagossa »vangittuja rikoksellisia oliwat syn-
nynnäisiä amerikkalaisia. Sitä lähinnä omat maahan muutta-
neet irlantilaiset. Saksalaisia ja skandinaamilaisia pidetään
Chicagossa niinkuin yleensä koko Mdysmalloissa parhaimpina
siirtolaisaineksina.

Murhien lukumäärä kasmaa Chicagossa muosi muodelta
pelottamassa määrässä. Wiime wuonna tehtiin siellä keskimää-
rin 3—4 murhaa wiikossa. Nyt wallitsewan työnpuuttem ai-
kana owat nuo kamalat numerot käyneet mieliikin suuremmiksi.

Chicagossa löytyy erityisiä laitoksia, joissa ihmiset mää-
rättyä maksua wastaan saawat tallettaa arwopapereita, jalokiwiä
ja muita kalleuksia. Amerikassa kuulumat jalokiwet maltta-
mattomasti miljoonapohattain maimojen ja tyttärien waatewkseen.
Moni nainen kantaa niitä satojentuhansien, jopa miljoonienkin
armosta. Noita talletuslaitoksia — „Safe Deposit Offices" —

löytyy useampia. Ne omat »varustetut mitä täydellisimmillä
marokeinoilla tulipalon ja warkaiden waralle.

Laitokseen kuuluu suuria maanalaisia Holmeja ja niissä
joukko kassakaappeja, tilamampia ja pienempiä. 50—200:sta
dollarista saapi kalleuksien omistaja muodeksi hyyriitii sellaisen
kassakaapin. Kassaholmit omat suljetut suurilla rautaomilla,
joiden lukkomekaniikki on tunnettu ainoastaan laitoksen omille
mirkamiehille. löt päimät niitä sitä paitsi »vartioidaan. Ah-
tiöllii on tätä martijapalmelusta marten omat, erityiset poliisinsa.

Holmit omat rakennetut kerrassaan tulmkestiiwiksi. Mutta
jos niissä siitä huolimatta sattuisi tuli pääsemään malloilleen,
niin löytyy aina wiihiin matkan päässä johtotormia, joista woi-
daan laskea kuumaa »vesihöyryä holweihin. Wesihöyry silloin
wota pikaa tukahuttaa tulm.

Jos waras kaikista »varokeinoista huolimatta sattuisi
pääsemään aarreholmiin, niin saisimat »vartijat pian automaa-
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tisten*") merkinantajien amulla tiedon hänen läsnäolostaan.
Painamalla erästä mahtihuoneessa olemaa nappulaa, moisimat
he silloin laskea kuumaa höyryä mirtaamaan holmeihin kai-
kista johtotormista. Silloin ei enää auttaisi markaan piilou-
tuminen, maan hänen täytyisi antautua »vartijoiden käsiin, jos
mieli päästä hengissä höyrykylwystiiiin.

Msityiset ihmisetkin suojelemat usein kotejaan sellaisilla
itsestään toimimilla merkinantajilla. Talossa löytyy sähköjohtoja,
jotka antamat merkin lähimpään poliisimartioon, niin kohta tuin
joku awaa owen tai ikkunan. Tietysti nämä johdot miritetiiiin
maan yöksi ja talonmiien ollessa poissa kotoa.

*) Itsestään toimimien.»



Miides jnku.

Kaupunginhallitus. Mayori ja alderman'it. Amerikkalaisten mirka-
miesten petollisuus. Chicagon tulot ja menot. Kaupungin
melat. Tulomeroituksen eväluotettamaisuus. 200 miljoona-
pohattaa yhdessä kaupungissa. Ihdusmaltojen tullitulot
Chicagossa. Nautintomero. Posti. Postilaatikot eli,,box'it."
Postilähetysten lukumäärä m. 1892.

Chicagon kaupunginhallitusta johtaakuntalaisten »valitsema
mayori eli pormestari. Hänen rinnallaan omat n. s. alder-
man'it eli kaupungin neuwosmiehet. Kaupunki on jaettu 34
wurds'iin eli kaupunginosaan ja kutakin edustaa kaksi alder-
mannia. Mayori, aldermannit, kaupungin sihteeri ja rahaston-
hoitaja »valitaan kahden wuoden ajaksi. Kaikki muut kaupungin
mirkamiehet määrää mayori.

Mayorin »vuosipalkka on noin puolineljättäkymmentii tu-
hatta Suomen markkaa. Kaupunginhallituksessa löytyy mielii
paljon »virkamiehiä, joille kunta ei maksa mitään palkkaa, mutta
jotka sen sijaan saamat määrätyn prosentin jokaisesta heidän
Mirkaansa kuulumasta toimituksesta. Näiden mirkamiesten tulot
lisääntymät tietysti samassa määrässä kuin kaupunki kasmaa ja
laajenee. Monella heistä on 50,000—100,000 markan»vuositulot.

Amerikassa piilee kiiltämän ja komean ulkokuoren alla
monta suurta pahetta. Sopisi odottaa, että siinä maassa, missä
sananmalta on jokaiselle kansalaiselle täydellisesti wapaa,
missä sanomalehdet peittelemättä saamat lausua ajatuksensa,
sopisi odottaa, että siellä malhe ja epärehellisyys pian tulisi
paljastetuksi. Niin ei ole kuitenkaan asianlaita. Päin mastoin
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omat amerikkalaiset »virkamiehet tunnetut suuresta petollisuudes-
taan. Monessa Amerikan suuressa kaupungissa harjoitetaan tätä
petollisuutta mitä hämyttömimmiillii julkeudella. Kunnan »virka-
miehet muodostamat n. s. „renkaan", sitoutumat suojelemaan
toisiaan, lahjomat sanomalehdistön ja jakamat kaikessa rauhassa
saaliin keskenään.

Newyorkin »valtiossa jakaupungissa hallitsi aikanaan monta
»vuotta n. s. „Tammany-rengas." Sen johtaja, Tweed, »varasti
kymmeniä miljoonia, joista hän korjasi suurimman osan omaan
taskuunsa, jakoi jäännöksen rikostowereillem. Pitkiin aikoihin
ei moitu rengasta murtaa, sillä erinomaisen puoluejärjestelmän
ja häpeämättömiin lahjoamisen awulla saamuttimat sen miehet
aina enemmistön sekä kunnallisissa että waltiollisissa maaleissa.

Tammany-renkuun historian kertominen weifi meidät liiaksi
syrjäteille. Se maan mainittakoon, että miljoonamaras Tweed
»viimein »vangittiin ja kuoli wankeudessa.

Chicagossa ei tosin ole sellaista suurta rengasta muodostu-
nut, mutta sielläkin hankkii moni »virkamies itselleen melkoisia
tuloja ummistamalla silmänsä kaikenlaisille määrinkäytöksille.
Suuret rakennusyhtiöt saamat talojen tulemien asukkaiden »va-
hingoksi menetellä lemiiperiiisesti. Kulkuneumojen tarkastajat ei-
wiit myöskään aina täysin tarkasti malmo yleisön wrwallisuutta.
Rautatiet ja muut liikeneuwot owat useinkin niin huonossa kun-
nossa, että niillä kulkeminen on hengenivaarallista. — Ameri-
kassa tapahtuukin sentiihden enemmän rautatie-onnettomuuksia
ja muita tapaturmia kuin muualla maailmassa.

Chicagon tapaisella jättiläiskaupungilla täytyy olla sekä
suuret tulot että mmot. Tulot riittämiit kuitenkin täydellisesti
menojm suorittamiseen, niin ett'ei kaupungilla juuri ole sanotta-
mia welkoja. Wuonna 1890 nousiwat Chicagon welat waan
13 V*, miljoonaan dollariin ; kerrassaan wähiipätöinen summa niin
suurelle yhteiskunnalle. Kaupungin tulot nousiwat samana wuonna
34 miljoonaan dollariin, s. o. noin 170 miljoonaan Suomm
markkaan.

Kaupungin piiiimenoista mainittakoon seuraamat määrät.
Wesijohto-laitokset maksamat »vuosittain lähes 3 miljoonaa Suo-
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men markkaa, uusien katujen kuntoon laittaminen noin 9 '/*. mil-
joonaa, katumalaistus lähes 4 miljoonaa. Poliisilaitoksen »vuo-

tuiset menot nousemat 11 miljoonaan markkaan, palokunta-laitos
4 miljoonaan, yleinen termeydmhoito lähes 1 '/*» miljoonaan.
Julkisten puistojen ylläpito ei tapahdu kaupunginkassan »varoilla,
maan kukin kaupunginosa pitää itse huolta puistoistaan.

Kaupungin tuloista mainittakoon seuraamat summat.
Wuonna 1891 tuotti mesimero lähes 16 miljoonaa markkaa,
esikaupunkien merot noin B'/- miljoonaa, erityiswero kadunlaskemi-
sesta ja kanamoimisesta noin 16 miljoonaa. Enimmän tuotti-
wat tietysti kiinteimistö- ja tulomerot. Niidm yhteenlaskettu
summa teki mainittuna wuonna noin 31 V- miljoonaa markkaa.
Tämä wero nousisi paljon korkeammalle, jos asianomainen we-
roitus-lautakunta tarkemmin hoitaisi tehtämänsä.

Chicagossa löytyy 200 miljoonapohattaa; kaksikymmentä
heistä omistaa yhteensä 230 miljoonaa dollaria, s. o. noin 1,120
miljoonaa Suomm markkaa. Wuonna 1892 armosteli taksoi-
tus-lautakunta esim. erään miljoonapohatan koko omaisuuden
600,000 dollarin suuruiseksi, maikka kaikki tiesimät, että hän to-
dellisuudessa omisti 40 miljoonaa! Suurten sianteurastus-lai-
tosten omistajan, Phil. Armour'in, koko omaisuus armosteltiin
samassa taksoituksessa 75,000 dollariin! Löytyypä esimerkkejä
siitäkin, että tunnettuja miljoonanomistajia on kokonaan jätetty
pois weroitusluettelosta.

Tulli- ja postilaitos eiwiit ole kunnallisia laitoksia, waan
kuuluwat Ihdyswaltojen keskushallituksen alle. Tullitulot Chica-
goon tuoduista ulkomaan tawaroista nousiwat:

Ulkomaisten tamarain koko tuonti Chicagon kaupunkiin nousi m.
1892 17,388,000 dollariin.

1888 4,977,390 dollariin.
1889 5,048,780 „

1890 5,182,470 „

1891 5,983,580 „

1892 7,490,578 „
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Ihdysmalloille tulemaa nautintoaineiden walmistusweroa
kanneMn m. 1892:

Ahdyswaltojen postilaitoksen palmeluksessa oli m. 1892
Chicagossa 2,019 mirkamiestä. Postimerkkien myynti ynnä kirje-
laatikkojen muotra tuotti samana muonna 4,253,000 dollaria.
Amerikan postikonttooreissa on jokaisella suuremmalla liikemie-
hellä oma postilaatikkonsa eli „box'insa." Useampia kirjemaih-
tajia moipi niinikään yhtyä ja hyyriitii oman laatikkonsa. Pos-
tissa tulleet kirjeet pannaan kohta laatikkoon. Kullakin laatikon
omistajalla tai osamiehellä on oma laatikonamaimensa ja hän
saapi. koska hymiinsii hakea kirjeensä postikonttoorista. Sentäh-
den näkee Amerikaan menewien kirjeiden osoitteissa usein maan
kaupungin nimen ja kirjelaatikon eli „box'in" numeron. —

Kirjeitä luonnollisesti myös kannetaan kotiin niille henkilöille,
joilla ei ole omaa laatikkoa tai osuutta sellaiseen.

Postilähetyksien lukumäärä Chicagossa nousi m. 1892 seu-
raamiin summiin:

Mätimunasta 6,126,000 dollaria.
Oluesta . . 2,628,000

„

Tupakasta .

Sikaareista .

523,000
„

607,979 „

Nuuskasta . 17,765 „

Papyrosseista 2,239 „

Kirjeitä ja kirjekortteja . .

Sanomalehtiä ja paketteja .

1W miljoonaa.
400 „

Ihteensii 568 miljoonaa.



tnudes Zulln.

Englantilaisen kansanrodun suuri moima ja sulattamisknky. Siirto-
laiset kadottamat Amerikassa pian kansallisuutensa ja muuttu»
mat englllntilais-amerikkalllisiksi. Chicagossa omat muukalaiset
enemmistössä, mutta englantilais-amerikkalainen kansallisuus
painaa kuitenkin leimansa kaikkiin oloihin. Kansallisuustilas»
tsa. Miesten ja naisten suhteellinen lukumäärä Chicagossa.
Naisten edullinen asema ja syyt siihen. Naisten toimialoja.
«Type writing offices." Ohicagossa ei .käytetä »laisia ra-
wintoloidW jlwmanlaskijoina.

Englantilainen rotu lienee elinmoimaisin kaikista nykyään
maan päällä elämistä ihmisroduista. Sen kieltä puhumat useim-
mat ihmiset. Suurinta moimaansa on tämä rotu juuri osoÄta-
nut Amerikassa.

Aiuerikaan on meidän muosisadallamme Euroopasta käsin
— osittain Aasiastakin — tapahtunut täydellinen tansainwael-
lus, suurempi ja mahtamampi kuin ne kansainmaellukset, joista
entisaikojen historia tietää kertoa. Ihmisiä mitä erilaisimnnsta
kansMsuuksistll tulwailee wuosittain sadointuhansin PolHois-
Ameritaan ja siellä muuttumat he tuota pikaa täysimerrstksi
englantilllis-amerikkalaisiksi. Siirtolaiset oppimat uudessa toti-
maassaan msimmiiiseksi työksem Englannin tieltä. Heidän lap-
sensa osaamat mää töin tuskin »vanhaa äidinkieltään ja lasten
lapset omat sm jo täydellisesti unhoittaneet.

Nopeimmin tapahtuu tämä muutos tietysti pienten tan-
sMfuuksien siirtolaisissa, jotka joka paikassa elämät harwa-
lutuisena miihemmistönä maan kantawiiestön keskuudessa. Niillpä
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waihtawat Amerikaan muuttaneet ruotsalaiset, norjalaiset ja
tanskalaiset hymin pian äidinkielensä englanninkieleen.

Samoin kiiypi suomalaistenkin, niiden nimittäin,
jotka jäämät Amerikaan pysymäisesti asumaan. Heidän lapsensa
puhumat tamallisesti jo huonosti suomenkieltä, toiset eimiit lai-
sinkaan. Niihdäiinpii sellaisiakin esimerkkejä, että Dhdysmaltoihin
siirtynyt suomalainen kiiruhtaa muuttamaan nimensä Jacksoniksi
tai Thomsoniksi, esiintyäkseen täysimerisenä amerikkalaisena.

Sitkeimmin säilyttämät saksalaiset, ranskalaiset ja itaalia-
laiset kansallisuutensa. Mutta maikka heitä asuukin paljon yh-
dessä ryhmässä, täytyy heidän kuitenkin oppia maan kieltä ja
ennen pitkää on englantilais-amerikkalaisuus niellyt heidätkin pyör-
teeseensä.

Chicago on kaikista Ahdysmaltain suurista kaupungeista
enimmän muukalainen. Sen puoleentoista miljoonaan nouse-
masta asukaslumusta ei ole kuin noin miides osa synnynnäisiä
amerikkalaisia. Kaikki muut omat tulokkaita mitä erilaifimmista
kansallisuuksista. Ia kuitenkin painaa tämä miides osa oman
leimansa koko tuohon jättiliiiskaupunkiin. Kaikki siellä näyttää
msi silmäyksellä englantUais-ameriktalaiselta. Nuo mieraat, enem-
mistössä olemat kansallisuudet omat sulkeutuneet koteihinsa ja
muukalainen huomaa heidän olemassa olonsa, masta kuin hän
on tarkemmin kaupunkiin tutustunut.

W:n 1892 tilastollisten tietojen mukaan oli Chicagon kau-
pungin asukasluku kokoonpantu seuraamista kansallisuuksista:

Syntyperäisiä amerikkalaisia. . .
.

. .

Saksalaisia ...........
Irlantilaisia. .

Englantilaisia, skotlantilaisia ja kanadalaisia
Böhmiliiisiii . . . . .

Puolalaisia
Ruotsalaisia .

Norjalaisia
Ranskalaisia .

liaalialaisia ...

.302,000.

. 472,000.

. 222,000.
. 74,000.
. 59,000.
. 57,000.
. 49,000.
. 47,000.
. 17,000.
. 14,000.
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Eräs kirjailija ja Amerikan olojm tarkka tuntija, tzesse-
Vartegg, tumaa tuota kirjamaa eri kansallisuuksien ja kielien
ryhmittelyä seuraamalla lamalla. Jos ajateltaisiin, että Cin-
cinnati'»», Hamburgin, Dublinin, Pilsmin, Krakau'n, Malmö'n,
Bergenin, Oxfordin, Vichy'n, Rostovin, San Remo'n, tzel-
fingörin, Enkhuyzenin, Fogarasin, Suliwa'n ju Interlakenin
asukkaat kaikki muuttaisimat asumaan yhtem paikkaan, niin olisi
tuloksena siitä Chicagon kaupunki. Sillä Chicagossa asuu yhtä
monta syntyperäistä amerikkalaista kuin Cincinnatissa, yhtä
monta saksalaista kuin tzamburgissa ja Pilsenissa, yhtä monta
irlantilaista tuin Dublinissa j. n. e. Jos tähän mielii lisä-
tään toistakymmentä tuhatta neekeriä, pari tuhatta kiinalaista
ynnä »vähempi määrä muita kansallisuuksia, niin on kuma täy-
dellinen.

Kaikki nämä eri kansallisuudet elämät täällä mahtiakaan
häiritsemättä toisiaan. Puolalainen on unhoittanut tulisen »vi-
hansa mmäläistii kohtaan, ranskalainen saksalaista kohtaan.
Kaikki jatkamat he samaa työtä, jota he kotimaassaankin oliwat

*) Niistä mainittakoon muutama satamäärä suomalaisia,
809 kreikkalaista, yhtä monta belgialaista, 300 espanjalaista, portu-
kaalilaisia, juutalaisia, etelä-amerikkalaisia, indiaaneja, malaMaisia,
polynesialaisia y. m. — Tämä luettelo on muuten eräissä kohdin
tehty maltakunnittain eilii kanfallisuutstttam, sillä smeitfi laiset
ja belgialaiset esim. eiwiit muodosta mitään entMtä kan-
sallisuutta.

Neekereitä 14,000.
Weniiliiisiä 13,000.
Tanskalaisia ....

Romaanialaisia .
. . .

11,800.
8,000.

Hollantilaisia ....

Unkarilaisia
Sweitsilinsiä ....

Kiinalaisia
Muita kansallisuuksia*) .

7,000.
6,000.
4,000.
2,000.

10,000.
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tottuneet tekemään ja työtä ju tointa piisaa jokaiselle uutteralle
ihmiselle*).

Saksalaisilla, böhmiliiisillii, ruotsalaisilla, suomalaisilla y. m.
on Chicagossa omat sanomalehtensä. Useat niistä omatsuuria, jota-
piiimiiisiä lehtiä, toiset wiikkolehtiä. Omituisuutena mainittakoon,
että Chicagossa ilmestyy heprealainenkin »viikkolehti. Eri kan-
sallisuuksilla on myös omat koulunsa, joissa he kaswattawat
lapsensa. Tästä huolimatta täytyy kaikkien kouluijiissä olemien
lasten käydä määrä uitunsa sellaisissakin kouluissa, joissa opetus
käy englanninkielellä. Tällainen koulupakko on laissa säädetty.
Sen kautta oppimat lapset jo pienestä pitäen maan tieltä ja
kadottamat Vanhemmiksi tultuaan alkuperäisen kansallisuutensa.

Maailmassa on naisten lukumäärä suurempi kuin miesten.
Chicagossa on tämä suhde päinmastainm. Siellä löytyy 100M0
miestä enemmän kuin naista. Harmassa yhteiskunnassa on kui-
tenkin naisten asema mapaampi ja itsenäisempi tuin Chicagossa.
Naiset omat siellä walloittaneet itselleen paljon enemmän tckmi-
aloja tuin muualla. He eiwiit ole tyytyneet ainoastaan pienem-
piin, wähiipallkaisiin wirkoihin, waan tilpailewnt tnckämmiltu-
iin toimialoilla miestsn -kanssa.

Tämä naisten edullinen asema sn setä luonnollinen että
oikeutettu. Simistynem säiityluokan naiset Chicagossa omat.erit-
täin simistyneitii. Heillä on usein ollut enemmän «itua Hpin
hankkimiseen kuin miehillä. On siis aiman luonnollista, että he
tätä oppiaan pyrkimiit täyttämään.

Suuri osa Chicagon korkeammista oppikouluista — yli-
opistoista puhumattakaan — owat yhteiskouluja. Eri sukupuo-
let oppimat niissä pahemmin tunteinaan toisiaan, siirtmviit niin
sanoaksemme osan luonteestaan toisilleen. Naiset tulemat itse-
näisemmiksi ja »varmemmiksi toimissaan, miehet taas oppimat

*) Tämä wnosi muodostaa luitenkin poikkeuksen tässä kohden.
Jo unime muoden lopulla oli rahapula suuri Amerikan Uhdyswal-
loissa. Ge on yhä maan lisääntynyt, niin että satoja tuhansia
työmiehiä on työn puutteessa. Tämä on tva«rinotettawa seikka
Guome» siirtolaisUle. Heidän ei nyt pitäisi lähteä Ameritaan,
sillä siellä odottaa heitä köyhyys ja kurjuus.
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enemmän panemaan armoa naiselle, pitämään häntä wertaise-
rinan ja tHötowerina<ttt.

Euroopassa työskmtelewät useimmat naiset tehdasteolll-
smtdsn pallveluksesfa. Saksassa löytyy paljon tehtaita, joissa
noin kolmas osu työwiiestii on naisia. Niin ei ole laita Chica-
gossa. Kaupungin 200,000 työwiien luokkaan kuulumasta ihmi-
sestä on ainoastaan noin 26,000 naista.

Chicagossa antautumat naiset enimmäkseen sellaisille työ-
aloille, jotka »vaatimat henkistä toimintaa. Siellä tapaa paljon
naisia lääkäreinä, eritenkin hammaslääkäreinä, arkkitehteinä, asian-
ajajina, konttoristeinä, kassööreinii kauppaliikkeissä, telegrasisteinii,
postin ja muiden mirastojen palweluksessa. Edelleen työskente-
lee paljon naisia sanomalehdissä. Kaikissa Chicagon suurissa
sanomalehdissä löytyy naisia toimituksessa: mikä reportterina,
mikä musiikki- tai teaatteriarwostelijana tai jonkun muun erityi-
sen osaston hoitajana.

Chicagon ja yleensä Amerikan naisten edullinen asema
henkisillä työaloilla astuu esiin eritenkin opettajatoimessa. Nuori-
son opetus on siellä enimmäkseen naisten käsissä. Unioonin itii-
waltioissll on 80—90 prosenttia koko kouluopettaja-kunnasta nai-
sia. Chicagon kouluissa työskenteli w. 1892 noin 3,000 nais-
opettajaa, mutta ainoastaan 262 miesopettajaa. Nemyorkissa
on ainoastaan joka kuudes opettaja miesopettaja, kaikki muut
omat naisia.

Löytyy eräs toimi, jonka naiset Chicagossa kerrassaan omatit-
selleen »valloittaneet. Se on kirjoituskoneella kirjoittaminen. Jokai-sessa suuressa hotellissa löytyy n. s. „typewritingoffice" eli
kirjoituskone-toimisto, jossa ken hywiinsii maksua wastaan saapi
kirjeensä ja muut asiakirjansa joko kirjoitetuiksi tai kopioiduiksi,
aina tarpeen mukaan. Chicagolaisella affaarimiehellä ei usein-
kaan ole aikaa itse kirjoittaa kirjeensä. Hän mmee lähimpään
kirjoituskone-toimistoon ja sanelee kirjoitettamansa sen hoitajatta-
relle. Tämä kirjoittaa sanat pikakirjoituksella muistiin, pistää
tämän tehtyään puhtaan paperin koneeseensa, alkaa painella sm
koskettimia ja tuota pikaa on kirje »valmis. Jos joku asiakirja
on monennettama, niin tapahtuu se yhtä joutuisasti.



54

Chicagon kunniaksi on tämän yhteydessä eräs seikka mai-
nittama. Kaupungin ramintoloissa ei käytetä naisia juoman-
laskijoina. Tässä kohden olisi Euroopan suurilla kaupungeilla
Chicagolta paljon oppimista. Juoppouden pesä on jo itsessään
turmiollinen laitos, mutta jos se mielii käyttää epäsimeellisyyttii
apumoimana, houkutellakseen ihmisiä puoleensa, niin on se monta
»vertaa inhoittawampi.



Seitsemäs jnnn.

Henkiset riennot. Chicagon kaupunki uhraa 30 miljoonaa Suomen
markkaa »vuodessa kansa- ja oppikoulujenfa hnmäksi. Koulu-
jen lukumäärä. Ileinen koulupakko ja sen hymät seuraukset.
„Primary schools." „Grammar schools." „North western Uni-
versity." „University of Chicago." Sen professorien edullinen
asema. Kaupungin 144 koulukorttelia. Niiden myöminen.
Koulukorttelien nykyinen armo. Kirjankustantaja-liike. 9
miljoonaa malmiiksi nidottua kirjaa »vuodessa. Julkiset kir-
jastot. ~Public library." Newsberry'n kirjasto. John
Crearin kirjasto. Kirjalliset klubit ja oppineet seurat.
Euroopan kirjallisuus- ja taideaarteet »vaeltamat Amerikaan.
Mark Twainin kumaus Amerikan Lännen pikkukaupunkien
sanomalehdistä. ~Hirnmmyrsky", „Musertaja" ja „3taippa-
limppu." Hazel Greenin „Herald'in" tilausilmoitus. Ame-
rikkalaisia sanomlllehti-oloja. Kilpailu uutisten hankkimisessa.
„New'Dork Herald" ja Stanleyn ensimmäinen löytöretki
Nfrikaan. Sanomalehtien kirjoitustapa. Chicagon sanoma-
lehdet ja aikakauskirjat. Suurten sanomalehtien fuunnatoin
lemiäminen. Niiden sunnuntainumerot. Chicagon teaatterit.
Hymäntekemäisyys-lllitokset. Kirkot.

Tähän asti olemme yksinomaan puhuneet Chicagon ai-
neellisista riennoista. Totta onkin, että nämä riennot etupäässä
wetiiwiit muukalaisen huomion puoleensa, kun hän käymällä
oleskelee jättiläiskaupungissa. Hän ihmettelee kauppa-ja tehdas-
liikkeen suuruutta, kaupungin tumattoman nopeata kasmamista,
sen komeita rakennuksia ja kirjamaa katuelämää. Mutta oles-
keltuaan kauemmin aikaa paikalla, huomaa hän muitakin woi-
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miu, jotka menestyksellä työskentelen)iit ihmisten henkiseksi edis-
tymiseksi.

Amerikassa tosin eiwiit tiede ja taide ole läheskään niin
korkealla ja edistyneellä kannulla kuin Euroopassa. Mutta
kansansiwistys ei siltä ole alhaisella kannalla. Piiinwastoin on
se hyw.nkin tasaisesti jaettu eri kansankerroksiin. Valtiot ja
tunnut Mdyslvulloissu uhraamat paljon koulujensa hywiiksi ja
munhemmut owat welwolliset panemaan lupsmsu kouluun.

Amerikalla on suuri etu Eurooppaan werratm siinä, ett'ei
waltion siellä tarwitse täyttää paljon rahoja sotalaitoksen kun-
nossa pMmiseen. Mdyswaltojen koko seisoma sotajoukko on
tuskin 30,000 miestä suurempi. Sen tärkeimpänä tehtiiwiinii
on Lännen indiaaniheimojen kurissa pitä»mnen, kun he saaliin-
tai kostonhimosta yltywät sotapolkua kulkemaan. Mteisiii »va-
roja wöidaun siitä syystä melkein yksinomaan käyttää rauhal-
lista edistystä tarkoittamiin tarkoituksiin.

Niinpä käyttää Chicagon kaupunki »vuotuisesti 30 miljoo-
naa Suomen markkaa kouluihinsa. Tämä on lähes kolmas osa
siitä, minkä koko Preussin kuningaskunta käyttää kirkko- jakoulu-
laitokseensa. Chicagossa löytyy enemmän kuin 200 kunnan
kannattamaa kansa- ja oppikoulua ja noin 800 yksityiskoulua.
Ninssä kouluissa käwi wuonna 1891 yhteensä 220,000 oppi-
lasta. Opettajien lukumäärä nousi useampaan tuhanteen, enim-
mäkseen nuoria naisia.

Vuonnll 1889 säädettiin Illinoisin maltiossa yleinen
koulupakko 6—14 ikäwuodm walillä olemille lapsille. Opetus-
kieli kaikissa kunnan kouluissa on englanninkieli. Msityiskou-
lut iosin saamat antaa opetusta millä kielellä hywiinsii, mutta
muita kuin englanninkielisiä oppilaitoksia ei tunnusteta »viralli-
siksi, f. o. niidm oppilaita ei pidetä koulupakon määräyksiä
täyttäneinä. Niin täydellisesti on Chicagon kaupunki toteutta-
nut yleisen koulupakon aatteen, ett'ei kunnan lähes neljännes
miljoonasta kouluijässä olemasta lapsesta w. 1891 löytynyt kuin
91, jotka eiwiit osanneet lukea eikä kirjoittaa.

Illinoisin koululain mutaan omat Amerikan maantiede
ja Mdysmaltojen maltio-oppi pakollisia oppiaineita kaikissa kou-
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luissa. Edelleen opetetaan Chicagon kouluissa myös saksan-
kieltä pakollisena oppiaineena, katsoen siihen, että suurin osa
kaupungin asukkaista on saksalaisia.

Chicagon »varsinaiset koulut owat kolmea lajia: „Prim ary
schools", „Grammar schools" ja „High schools."
Erikseen owat wielii „Colleges" eli yliopistot. Primary
schools ja Grammar schools antamat oppilailleen sen tietomää-
rän, joka katsotaan malttamattomaksi jokaiselle kansalaiselle käy-
tännöllisessä elämässä. High shools wulmistuwut oppilaita yli-
opistoihin. Kaikissa näissä kouluissa on neljä luokkaa eli muosi-
osastoa. Opetus on niissä jokaiselle wupua.

Chicagossa on neljä yliopistoa eli college'a. Niihin ote-
taan sekä mies- että nais-ylioppilaita. Suurin kaupungin yli-
opistoista on „North western University" Siinä löy-
tyy useampia jumaluusopillisia tiedekuntia, yksi filosoofinm, yksi
lainopillinen, yksi lääketieteellinen tiedekunta ynnä erikseen mielii
yksi tiedekunta hammaslääkiireitii »varten. Vuonna 1891 oli
tässä yliopistossa toistasataa professoria ja 2,000 ylioppilasta.

Kaupungin rikkain yliopisto on af Chi-
cago." Sillä on nykyään 35 miljoonan Suomen markan pää-
oma. Rockefeller, eräs Chicagon miljoonupohatoistu, on yksin
lahjoittanut tälle yliopistolle 10 miljoonaa markkaa. Viimeisinä
muosina on University af Chicago rumennut »vetämään kaikki
parhaimmat opettajawoimut palwelukseensa. Laitoksen rakennuk-
set owat erittäin suuret ja komeat. Mopisto on awoinna »vuo-
den umpeen ju ylioppilaat kumpaakin sukupuolta asumat itse
laitoksessa. Professorit owat wuosittain oikeutetut nauttimaan
kolmen kuukauden loma-uikua. Heillä on 14,000—25,000 mar-
kan muosipalkka. Jos joku heistä on kolmena »vuotena peräk-
käin ollut toimessa 48 »viikkoa, käyttämättä hymäksem yliopiston
säännöissä myönnettyä lepoaikaa, niin saapi hän koko neljän-
neksi »vuodeksi wirkawapautta, nauttimalla kuitenkin kaikki palkka-
etunsa. — Tamallisella kansakoulun-opettajalla on Chicagossa
2,500—3,000 Suomen markan muosipalkka.

Silloin kuin Chicago wiela oli nuori ja alkama kaupunki,
eroitettiin sm alueesta suuri joukko talontontteja kouluja »varten,
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Kokonaista 144 neljän kadun ympäröimää korttelia määrättiin
tähän tarkoitukseen. Tämä tapahtui noin 30 muotia sitten.
Kun kaupunki alkoi kaswaa, myötiin suurin osa näitä tontteja
ja niistä saadut rahat käytettiin koululaitosten ylläpitämiseen.
Näin luomutti kaupunki kokonaista 140 koulukorttelia 40,000
dollarin hinnasta.

Se oli tietysti suuri erehdys, sillä jos kaupungin isät olisi-
wat malttaneet odottaa mielä kymmenisen »vuotta, olisiwat he
saaneet 100 miljoonaa dollaria rakennusasemistaan. Ne sijaitse-
mat nimittäin nyt Chicagon tiheimmin asutuissa osissa ja
niiden nykyinen hinta on niin suuri. Chicagon kaupungilla on 144
koulukorttelistaan nyt eniiiin maan neljä jälellii ja niiden armo
on laskettu nouseman kolmeen miljoonaan dollariin. Näin suun-
nattomasti on rakennusasemien armo Chicagossa kaswanut pa-

rissakymmenessä »vuodessa.
Chicagossa painetaan paljon kirjallisuutta, tätä nykyä ehkä

enemmän kuin missään muussa Mdysmaltojen kaupungissa.
Ahteen aikaan pidettiin Bostonia Mdysmaltojen kirjankustantaja-
liikkeen pääkaupunkina. Nyt on Chicago wimyt siltä »voiton.
On laskettu, että Chicagon kirjankustantajat »vuosittain lewittii-
wiit 9 miljoonaa walmiitsi nidottua kirjaa kirjakauppaan.

Kun Chicago w. 1871 paloi poroksi, meniwiit kaupungin
kirjastotkin hukkaan. Kohta palon jälkeen ryhtyiwät chicago-
laiset perustamaan itselleen uutta, suurta kaupunginkirjastoa.
Tämä kirjasto, Public library,***) on, kuten sen nimikin
osoittaa, kaikkien täytettäwiinä. Siinä löytyy taitenkielisiä kir-
joja ja kaikilta inhimillisen tietopiirin aloilta. Englanninkielinen
kirjallisuus on tietysti lukuisimmin edustettuna. Saksalaisia
kirjoja löytyy »»oin 20,000, franskalaisia noin 7,000, tshetin-
kielisiii 4,000, skandinaamilaisia saman »verran j. n. e.

Kirjasto säilytetään kaupungintalossa, mutta sitä paitsi
löytyy siitä 24 haaraosastoa eri osissa kaupunkia. Kirjat laina-
taan ilman maksua tunnetuille lukijoille. Lainaaja ilmoittaa
maan lähimmässä haaraosastossa, minkä teoksen hän haluaa, ja

*) Julkinen kirjasto.
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seuraamana päiwänä saapi hän sen sieltä hakea, tai saapi kirjan
maksutta lähetetyksi totiinsa, jos niin tahtoo. Kirjalainojen luku-
määrä tästä Chicagon kaupunginkirjastosta nousee »vuosittain
kahteen miljoonaan.

Woidaksem Palmella suurta yleisöään, täytyy kirjastolla
olla lukuisa joukko mirkamiehiii. Heitä onkin toista sataa. Virka-
miesten palkkoihin kuluu »vuosittain noin 300,000 Suomen mark-
kaa. Uusien kirjojen ostoon ynnä muihin menoihin käytetään
noin 650,000 markkaa.

Msi Chicagon kaupungin perustajista V. L. Newsberry,
lahjoitti aikanaan useampia rakennusasemia suuren, julkisen kir-
jaston kantarahastoksi. Mainittujen rakennusasemien nykyinen
armo on 15 miljoonaa Suomen markkaa. Vuonna 1888 alkoi
kirjasto toimensa. Nyt on siinä jo 80,000 nidosta ju laitoksen
»vuotuiset tulot nousemat yli 700,000 Suomen markan. — Kol-
mannen kirjaston perusti miljoonapohuttu John Creur, lah-
joittamalla sitä warten 7,250,000 Suomen markkaa.

Chicagon kaupungissa löytyy nykyään yli 700 kirjallista
klubia ja oppinutta seuraa. Kaikilla niillä on oma kirjastonsa.
Vuonna 1856 perustettiin siellä historiallinen seura, jonka kir-
jastossa löytyi yhteensä 100,000 kirjateosta, käsikirjoitusta ju
aikakauskirjaa. Koko tämä kokoelma joutui häwiöön 1871 »vuo-
den palossa.

Edellem on Chicagossa monella miljoonapohaialla hymin-
kin suuri ja kallisarwoinen kirjastonsa. Sellaiset henkilöt eiwiit
säästä rahojaan. Heillä on omat asiamiehensä Parisissa, Lon-
toossa, Italian ja Saksan suurissa kaupungeissa. Kun jonkun
wanhan, häwiöön joutuneen autelissuwun kirjasto, käsikirjoitus-
ta»' taidekokoelma myödiiän huutokaupalla, niin ostetaan kalliim-
mat ja harwmaisimmut kappaleet tumallisesi»' Nemyortm, Bostonin,
Chicagon tai Philadelphian miljoonupohuttuin koteihin. Joku
»vuosi wueltuu tällä tuwoin suuri joukko kullisurmoisiu tuuluju
ju muita taideaarteita Euroopasta Amerikaan.

Tunnettu amerikkalainen humoristi Mark Twain on lei-
killisesti liioitellen kurvannut sanomalehti-miehen elämää Suuren
Lännen pikkukaupungeissa. Tämän mukaan ei olisi juuri haus-
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lintu olla siellä sanomalehden-toimittajana. Aina silloin tällöin
hyökkää joku tyytymiitöin tilaaja toimituspaikkaan; rewolwerin-
luodit winkuwut ilmassa, sattuen milloin ihmisiin, milloin mihin-
kin esineeseen. Mutta päätoimittaja, kylmiiwerinen mies, ei ole
juuri millänsäkään näistä kohtauksista. Ne omat hänelle joku-
päiwiiistii leipää ja kuulumat ammattiin.

Tuota Mark Twainin kumausta emme nyt saa käsittää
noin sanasta sanaan. Mutta ei niin pientä pilaa, ett'ei totta
toinen puoli, sanoo sananlasku, ja tämä pitänee paikkansa Ameri-
kan Lännenkin sanomalehtien suhteen.

Melkein jokaisella Amerikan pikkukaupungilla on oma sa-
nomalehtensä. Useimmiten on niitä wähintäin kaksi: „tasawalta-
luinen" ja Demokraattinen." ***) Nimet sellaiset kuin „tzirmu-
myrsky", „Musertaja", „Raippakimppu" y. m. owat hymin
suosittuja.

Puhuessaan toisistaan, eiwiit nuo pikkukaupunkien äänen-
kannattajat käytä juuri hienointakieltä. Niidentoimittajat owatraa-
taa wiiteii, oppimattomia jakaikkea hienotuntoisuutta mailla. Sa-
nomlllehteiiiin hoitamat he kokonaan affäiirin kannalta. Sellaisen
sanomalehden toimittaja ei ole milläiinkiiiin, jos häntä musta-
puolueen lehdessä haukutaan martaaksi, konnaksi y. m. Wastau
muun omassa tehdessään sumulla mitalla.

Omituisia omat Amerikan Lännen pikkukaupunkien sanoma-
lehdet monessa muussakin suhteessa. Meisön ei aina tarmitse suorit-
taa lehden tilaushintaa rahassa. Toimitus ottaa wastaan myös-
kin luonnontuotteita. Niinpä kirjoitti Hazel Greenin kaupun-
gissa ****) ilmestymii „tzerald" niminen lehti joitakuita muosia
sitten tilausilmoitutsessaan, että tilaushinta on

Koko »vuodelta:
Kaksikymmentä nuutuu sianlihaa,
tai kymmenen naulaa lihamattaraa,

*) Yhdyswaltojen »valtiolliset pääpuolueet omat ~tasawaltal-
ainen" ja ..demokraattinen" puolue. Edellinen on tullilain-säädän-
nössä manhoillinen, jälkimmäinen mavaamielinen.

**) Kentucky'» »valtiossa.
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tai taksi »vakallista perunoita,
tai wiisi wakallista nauriita,
tai kymmenen kanaa,
tai kymmenen naulaa sianliiskiii,
tai yksi watallinen sipulia.

Puolet ylempänä mainitusta määrästä.
Puolelta »vuosikerralta:

Suurtenkin amerikkalaisten kaupunkien sanomalehdissä on
huomattawllna ominaisuutena erinomainen luontoperäinen tuo-
reus, joka hymin usein mimahtaa raakuuteen. Wastapuoluem
sanomalehdistä ja niiden toimittajista käytetään mitä sopimatto-
mimpia nimityksiä. Tuo samainen raakuus astuu muussakin
esiin. Kaikki roswo- ja roskajutut, oliwatpa kuinka likaista
laatua tahansa, kerrotaan tarkasti ja seikkaperäisesti.

Mitä uutisten hankkimiseen tulee, omat Amerikan sanoma-
lehdet paljon walppaampia kuin heidän eurooppalaiset wirka-
weljmsii. Suurilla amerikkalaisilla fanomalehdillä on kaikkialla
kirjemmaihtajia ja nämä lähettämät joka piiiwii monen palstan
pituisia sähkösanomia lehtemsä. Usein maksamat tällaisen kirjeen-
waihtajan matkat kymmeniä tuhansia markkoja.

Kuuluisa Afrikan tutkija Stanley alkoi uransa Nemyorkissa
ilmestymän suuren sanomalehden „New-Mrk Herald" tirjeen-
waihtajana. Eräänä wuonna piti hänen sanomalehtensä kus-
tannuksella matkustaa Espanjaan, seuratakseen siellä syttynyttä
kansalaissotaa. Mutta Parisissa kohtasi häntä Gordon Bmnetin,
Nem-Mrk Heraldin päätoimittajan ja omistajan, lähettämä sähkö-sanoma, jossa häneltä kysyttiin, olisiko hän halukas lähtemään
Sisii-Afrikaan, hakemaan kuuluisaa löytöretkeilijää Limingstonea,
jonka kohtalosta silloin oltiin hywin lekvottomia. Gordon Bmnet
tarjoutui kustantamaan kaikki matkawarustukset. Stanley »vas-
tasi myöntiimiisti ja alkoi heti marustautua lähteäkseen mää-

rälliselle matkalleen. Stanleyn matkan kertominen, miten hän
löysi Liwingstonen ja miten hänestä sittemmin tuli aikansa kuu-
luisin löytöretkeilijä, ei kuulu tähän.
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Kirjoitustapa amerikkalaisissa sanomalehdissä on suoraa,
yht'oikoista ja korutointa. Kirjoittaja ei käytä pitkiä esipuheita,
maan siirtyy kohta itse aineeseensa. Kirjoitusten osoitteet owat
lyhyitä, mutta sattumia ja paljon puhumia.

Chicagon kaupungissa ilmestyi w. 1892 30 jokapiiiwiiistii
sanomalehteä, 305 miikkolehteii ja 611 uikukuus-kirjua. Melkein
kaikki simistyskielet omat edustettuina tässä sanomalehtien paljou-
dessa. Suomenkin kielellä ilmestyy siellä yksi sanomalehti.

Chicagon suurimmat, jokapimuiiiset sanomalehdet omat
englanninkieliset, „Herald", „Tribune", „Interocean",
„T i m e s", „N ews" ynnä saksankielinan „IllinoisStaats-
zeitung." Kaikki nämä lehdet painetaan 100,000—200,000
kappaleen suuruisissa painoksissa. Niiden talot omat kaupungin
komeimpia palatseja. Kaikki mikä kuuluu sanomalehden toimi-
tukseen, kirjapainot, kirjasinmalimot, nitomistehtaat y. m., on
siellä saman katon alla.

Niin kohta kuin yksi siwu sanomalehdestä on ladottu,
otetaan siitä jäljennös, siten että se painetaan johonkin pehmeään
aineeseen. Täten syntyneeseen malinmormuun kaadetaan su-
laa kirjasinmetallia ja ladottu simu monmnetaan tarpeen mu-
kaan. Tätä nimitetään latomuksen stereotypeeraamiseksi. Stereo-
tyyppi-lewyt asetetaan höyrypaino-koneisiin ja sadun tui pa-
rin sadan tuhannen painos on muutamassa tunnissa »valmiina
jaettamaksi.

Pyhäpiiiwii-numerot omat tamallista suurempia. Ne omat
kumilla marustetut ja niiden sisällys on tawallista monipuolei-
sempi. Msi sellainen pyhäpäiwii-numero sisältää yhtä paljon
tekstiä kuin pienen suomalaisen maaseutu-lehdm koko muosikerta.
Se täyttäisi tämä teksti keskimäärin 200—300 siwua tamalli-
sessa 8 taitteisessa kirjassa! Ia kuitenkin on tuollaisen jiittiliiis-
numeron latominen, painattaminen, taittaminen ja nitominen
yhdessä ainoassa yössä suoritettu!

Harmalla kaupungilla on niin monta teaatteria kuin
Chicagolla. Niitä on siellä kokonaista 24 kappaletta ja niissä
on yhteensä sijaa 40,000 katselijalle. Auditorium-teaatterissa
yksin on 4,000 istuinsijaa.
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Niiytelmiitaide ei juuri seiso millään korkealla kannalla
Amerikassa enempää kuin muutkaan taiteet. Olot omat siellä
mielii siksi alkuperäisiä ja korkeampi simistys liian harwinainm.
Amerikan puolisimistynyt yleisö rakastaa enemmän sirkuksen-
tapaisia teaatterinäytiintöjii.

Amerikan teaattereissa ei yleensä löydy pysymäisiä niiyt-
telijäseuroja niinkuin Euroopassa. Sama seura näyttelee maan
korkeintaan pari »viikkoa yhdessä kaupungissa. Tämän tehtyään,
lähtee se toiseen paikkakuntaan j. n. e. »viikosta »viikkoon, kesä-
kuukausia lukuunottamatta, jolloin pidetään lepoaikaa. Teaatte-
rin omistaja »vuokraa teaatterinsa matkustamalle seurueille »vii-
kon tai parin »viikon ajaksi ja saapi siitä hywiistii 20—50
prosenttia sisäänpääsö-maksusta. Hän pitää silloin huolta läm-
mittämisestä, ilmoittamisesta, pilettien myönnistii ynnä miilttii-
mättömimpien näyttiimötarpeiden hankkimisesta. Kaikki erikoi-
semmat kulissit ynnä puwut owat niiyttelijiiseuran hankittawat.

Amerikan suurissa kaupungeissa, joihin kerääntyy onnen-
onkijoita kaikista maailman ääristä, rehoittaa juoppous peloitta-
massa määrässä. Niinpä Chicagossakin. Wuonna 1892 löy-
tyi siellä noin 7,000 huonompaa kapakkaa, jossa työwiiki oli
tilaisuudessa häwittämään piiiwiipalkkaansa. Eräässäkin kau-
punginosassa, jossa asuu enimmäkseen työwiikeii, on kaksi kortte-
lia, joiden alueella löytyy yhteensä 60 krouwia.

Jokainen näistä kroumin omistajista maksaa kaupungille
kapatta-oikeuksistaan 2,500 Suomen markkaa »vuodessa. Kapa-
kan hyyry nousee tawallisesti yhtä suureen summaan, palmelus-
wiien palkat ynnä muut menot — lukuunottamatta juoma-
tamaroidm ostohintaa — nousee wiihintiiin 5,000 markkaan.
Kapakoitsijan täytyy siis ansaida wähintäin 10,000 markkaa
»vuodessa, »voidakseen korwata malttamattomimmat menonsa.
Tästä saattaa armata, miten paljon tuollaisessa kroumissa
juodaan.

Se mikä tässä on kerrottu juoppoudesta, koskee siweys-
olojatin. Awiositeet owat Amerikan Mdysmalloissa useinkin
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liian hölliä. Awioliittoja solmitaan kewytmielisesti ja puretaan
yhtä kewytmielisesti.

Amerikan Mdysmalloissa on amioeron saaminen yleensä
hymin helppo asia. Lännen maltioissa semminkin. Illinoisin
waltio, jonka alueella Chicagon kaupunki sijaitsee, on tässä koh-
den erittäin tunnettu. Senpä »vuoksi onkin awioerojen luku-
määrä Chicagossa suurempi kuin missään muussa Amerikan
Unioonin kaupungissa. Tapahtuupa sitäkin, että umiopariskuntia
Idän »valtioista wartawasten tulee Chicagoon, saadakseen lail-
lista eroa toisistaan.

Amerikalaiset sanomalehdet liikkumat hywin mielellään
skandaalien ja roskajuttujm alalla. Kertomukset amiorikoksista
ja eroista owat heille erittäin haluttua tawaraa. Ia näitä
kertomuksiaan latelemat he lukijoilleen peittelemättä ja yksityis-
seikkoja myöten. — Paljon on Amerikassa komean ulkokuoren
alla pahaa ja mädännyttä. Kaikki ei ole siellä suinkaan kultaa,
mikä kiiltää. Ia tämä koskee juuri etupäässä Chicagoa, Län-
nen helmeä.

Mutta juoppouden ja muiden paheiden wustupainonu
löytyy paljon hywiii »voimia, jotka niitä »vastustamat. Rait-
tiusliikkeellä on Chicagossa niinkuin muissakin Mdyswultuin
kaupungeissa monta innokasta kannattajaa ja Imnttujiiii. Suu-
rinpana esteenä tämän liitteen siunausta tuottamalle työlle on
se seikka, että Chicagon asukasluku niin nopeasti »vaihtelee.
Joka piiiwii tulwaa tuohon nuoreen jättiläiskaupunkiin paljon
muukalaisia aineksia ja niidm joukossa paljon huonoa ja haaksi-
rikkoista, joka ei koskaan ole mitään jalompaa ajatellut, jolle
raha ja nautinnonhimon tyydyttäminen omat ainoana elämän
ohjenuorana.

Sopisi odottaa, ett'ei armeliaisuudella Amerikan tapai-
sessa maassa olisi paljon sijaa ihmisten mielissä. Niin ei kui-
tenkaan ole asian laita. Amerikassa harjoitetaan päinmas-
toin hywinkin suurta armeliaisuutta kärsimää lähimmäistä koh-
taan. On laskettu, että Chicagon kaupunki »vuotuisesti mak-
saa yli 24 miljoonaa Suomen markkaa sairaskoteja y. m. ar-
meliaisuuslaitoksia »varten. Msityisten kansalaisten »vuotuiset
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antimet samaan tarkoitukseen nousemat noin 14 miljoonaan
markkaan.

Kirkkoja on Chicagossa kokonaista 600, mitä erilaisim-
pien uskontolahkojen ja seurakuntien omistamia. Amerikan M-
dysmalloissa ei näet ole mitään yleistä »valtiokirkkoa, maan
uskonto on siellä jokaffen Hmisen oMma asiana, jota hän »va-
paasti saapi tunnustaa, kun hän maan ei muiden ihmisten
oikeutta loukkaa eikä lähimmäisensä rauhaa häiritse. — Chica-
gon kirkot sijaitsemat kaikki melkein poikkeuksetta kaupungin laita-
osissa. Chicagon mainioilla kulkuneuwoilla tämä ei kuitenkaan
tuota mitään haittaa kirkossa kämijöille.



KllhieKses lnnu.

~Pulmann city", yksityisen henkilön omistamakaupunki. Pullmannin
slllontimaunut ja hänen tehtaansa. Pullmann siirtää teh-
taansa Calumet-jiirmen rannalle. Hän rakentaa asuntoja
työmiehilleen tehtaansa läheisyyteen. Näistä kasmaa Vähi-
tellen kokonainen kaupunki, joka suurimmasta pienempään
on Pullmannin omistama. Kuolettama yhdenmukaisuus
Pullmann cityssä ja asukkaiden riippumaisuus kaupungin
omistajasta. Kaupungin tulemaisuus.

Neljätoista englannin peninkulmaa Chicagosta etelään
Calumet-j ärmen läntisellä rannalla sijaitsee Pullmann City.
Tämä kaupunki on siitä omituinen, että se sanan täydellisim-
miissii merkityksessä on yhden ainoan henkilön omistama.

Pullmann on Amerikan suurimpia ja rikkaimpia tehtaan-
omistajia. Hänen keksintönsä omat nuo n. s. palatsiwaunut,
joita nykyään käytetään kaikilla Amerikan rautateillä, ja jotka
kantamat hänen nimeään. Pullmannin tehtaissa »valmistetaan
kaikenlaatuisia rautatie-maunuja yksinkertaisimmasta lastimaunusta
alkaen, aina mukamaan palatsi- ja makuumaunuun asti. Nämä
tehtaat omat suurimmat laatuaan koko Amerikasta.

Amerikassa, missä matkustaja usein »viipyy monta »vuoro-
kautta matkallaan, ajaessaan rautatiellä johonkin etäiseen paik-
kaan, omat makuumaunut malttamattoman tarpeellisia. Jokai-
sessa amerikkalaisessa matkustajajunassa — siirtolaisjunia lukuun-
ottamatta — löytyy sentähden ainakin yksi makuumaunu. Usein
on niitä pari kolmekin. Niinikään löytyy junassa tamallisesti
yksi salonkimaunu.
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Makuu- ja salonkiwaunut owat hywin pitkiä ja tawatto-
man komeasti sisustettuja. Matkustaja tapaa siellä kaikki, minkä
hän suinkin moi toiwoa mukamuudekseen. Amerikkalainen nimit-
tiiäkin salonkiwaunua nimellä „parlor car", s. o. puhelu- eli
seurustelumaunuksi. Se on niinkuin hienon himo salonki aina-
kin, tamallisesti 100 jalkaa pitkä. — Tietysti maaditaan eri
maksu niiltä matkustajilta, jotka tahtomat käyttää kaikkea tätä
mukawuutta hymäksem.

Pullmannin »vaunutehtaat oliwat ensin Chicagon kaupun-
gissa. Mutta »vuosi »vuodelta suureni hänen liikkeensä ja teh-
taat oliwat samassa määrässä laajennettamat. Tämä olisi kui-
tenkin käynyt liian kalliiksi itse Chicagon kaupungissa, missä
rakmnusasemim hinta yhä oli nousemassa.

Pullmann päätti sentiihden siirtää koko liikkeensä loitom-
maksi. Hän osti 13 neliökilometriä suoperäistä maata Calumet-
järmen rannalla ja sai tämän alueen hymin haimasta hinnasta,
koska sitä pidettiin peräti armottomana.

Suurilla kustannuksilla rumettiin w. 1880 tehtaita pe-
rustamaan. Samalla rakensi Pullmann asuntoja työmäellem.
Tehtaan alue jaettiin säännöllisiin kortteleihin, katuja laitettiin
ja niidm marsille rakennettiin 2,000 työwiien-asuntoa. Tiilet
näihin rakennuksiin tehtiin siitä sawesta, mikä saatiin likamiemii-
reistii ynnä wesi- ja taasujohio-tanawia taiwettaissa. Huoneisiin
tarwittawa puuaine »valmistettiin omissa nikkaritehtaissa. Ikkuna-
lasi-, metallitarpeet y. m. tosin ostettiin muualta, mutta saa-
tiin tawallista halwemmasta hinnasta, kun tilaukset oliwat niin
tawattoman suuria. Asunnot sisustettiin aiwan »valmiiksi ja
»varustettiin tarpeellisimmilta talouskapineillakin. Tämän lisäksi
rakennettiin kaupunkiin kirkko, teaatteri, hotelli, kauppahalli, puis-
toja ja puutarhoja.

Huhtikuun 2 p.nii 1881 oli kaupunki »valmiina ja kaikki teh-
taat pantiin käymään. Alkumuodesta 1882 oli siellä jo 2,084
asukasta jakymmenen muotia myöhemmin nousi asukasluku 14,000
henkeen, jotka kaikki viimat Pullmannin palweluksessa.

Asukasluku näet kasmoi samassa määrässä kuin tehtaiden
liike laajeni. Wuonna 1884 »valmistettiin niissä keskimäärin
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40 rautlltien-waunua joka aMpiiimiinii. Noita, kaupunkia ra-
kmnettaissa, perustettuja nikkari- ja Mitehtaita ei lakkautettu,
waan Pullmann pitää niitä edelleenkin käynnissä ja myöpi
niiden teoksia Chicagoon. Niinpä walmistetaun hänen tiiliteh-
taissaan 250,000 tiiltä piuwiisfii. Taimella, kun maa on rou-
dassa, sahaa tiilitehiaiden työwiiki jäätä Culumet-järwestä ju
tämä tamara menee niinikään hymin kaupaksi Chicagossa.

Pullmannin kaupunki on affääriyritys alusta loppuun
asti. Rakennuksistaan saapi hän hywiin hyyryn, pienemmistä
14—25 dollaria kuulaudessa, suuremmista aina 100:aan dolla-

riin asti. Tämän sanotaan tekemän noin 8 prosenttia rakennus-
pääomalle. Msin likamiemäritkin antamat »voittoa. Ne johta-
mat kaikki erääseen suurem kaimoon, jossa sakea lika-aine ohenne-
taan wedellä. Lokawesi pumputaan sitten erityisellä koneella
Pullm-annin omistamalle maatilalle, joka sijaitsee kaupungin lä-
heisyydessä.

Calumet-jiirmi, jonka rannalla Pullmann city sijaitsee, on
Calumet-joen kautta yhteydessä Michigan-järmen kanssa. Jota
suuremmaksi Chicagon kaupunki laajenee, sitä tärkeämmäksi muut-
tuu Galumet-järmenkin merkitys meriliikkeelle. Pullmann on
jo perustanut jiirmen rannalle kokonaista seitsemän laima-
weistämöii.

Pulln«*mnn kaupungissa »vallitsee mitä suurin siisteys
ja järjestys. Kaupungissa ei löydy ainoatakaan kroumia eikä
olutkapakkaa. Ainoastaan hotellissa anniskellaan wäkijuomia.
Joku työwäen-asunnossa löytyy lausu- ja »vesijohto, useimmissa
tämän lisäksi mielii kylpyhuonekin. Työmäellä on oma teaatte-
rinfa ja oma kirjastonsa, jossa on noin 10,000 kirjanidosta.

KcnN tämä tuntuu kyllä msi silmäyksellä hauskalta, mutta
sillä on myös marjopuolensa. Pullmann city lienee ainoa kau-
punki koko siwistyneessii maailmassa, jossa ei löydy »vähintä-
kään merkkiä kaupunginhallituksesta. Pullmann omistaa kaikki
ja tekee tämän omansa kanssa niinkuin hän itse tahtoo. Kau-
pungin asukkaat pienimmästä suurimpaan omat hänen hynry-
täisiään, he asuivat ikäänkuin suuressa hotellissa, eläwiit päimiin
tultuaan. Heillä ei ole mitään personallista edeswastauksm
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tunnetta ja samalla heiltä puuttuu se harrastus, jonka tämä
tunne tuopi mukanaan. Elämä tällaisissa oloissa muuttuu yksi-
toikkoiseksi ja kuolettamaksi. Kaikki on niin yhdenmukaista, niin
edeltäpäin määrättyä.

Pullmann city ei kauan saane ollu omituisessa erikois-
asemassaan. Chicagon kaupunki laajenee piiiwii piiiwiiltii
yhä suuremmaksi. Ei kulune pitkiä aikoja siihen, kunnes sm
esikaupungit ulottumat Pullmann cityn rajamaille. Silloin täy-
tyy Pullmannin kaupungin sulaa yhteen Chicagon kanssa.



DhdeKsiis luku.

Amerikan Ihdysmallat päättämät wiettää maanosansa löydön neljä-
satais-muistoa suurella maailmannäyttelyllä. Kilpailu Nem-
yorkin ja Chicagon millillä. Chicagolaisten mireys. Kysy-
mys ratkaistaan Chicagon eduksi Dhdysmaltain kongressissa.
Näyttelyn miivyminen ja syyt siihen. Jackson Park, Wa-
shington Park ja Midmay Plaisance. Näyttelyalueen suu-
ruus, merrattunll Parisin näyttelyalueeseen. Muutamia mer-
killisyyksiä: La Rabida luostari ja Kristoffer Kolumbuksen
laiwat: Santa, Maria, Pinta ja Nina. Norjalainen mii-
linglllaimll, rakennettu Leif Eerikinpojan muistoksi. Teolli-
suuspalatsin tumaton suuruus. Muita näyttelyrakennuksia.
Klllastusnllyttely. Naisten näyttely. Ethnolooginen näyt-
tely. Midmay Plaisance ja sen puolimirallinen näyttely.
Egyptiläinen temppeli y. m. itämlllllaisia merkillisyyksiä.
Ferriskn karufellivyörii. Buffalo Bill ja uutis asutuksen tien-
raiwlllljia Suuren Lännen erämaissa. Kulkuneuivot. Hajan-
naisia piirteitä Chicagon maailmannäyttelystä.

Kun Mdysmallat oliwat päättäneet wiettää Amerikan löy-
dön neljäsatais-muistoa suurella maailmannäyttelyllä, niin suuri
yleisö tuskin ajattelikaan muuta kaupunkia näyttelyn paikaksi,
kuin Newyortia. Tämän kaupungin asukkaat oliwat itse ihan
»varmat siitä, että he tulisimat Kolumbus-näyttelyn isänniksi.

Sitä suurempi oli newyortilaisten harmi, kun he saiwat
kilpailijan Chicagosta. Ia chicagolaisten toimet osoittiwat sel-
wästi, että heillä oli täysi tosi mielessä. He perustiwat koti-
kaupunkiinsa suurm keskuskomiteean, jonka tarkoituksena oli tai-
»vuttaa yleistä mielipidettä Lännen ja Chicagon puolelle. Keskus-
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komitea »vuorostaan perusti haarakomiteeoja samaa tarkoitusta
wartm melkein kaikkiin Unioonin malkoihin ja nämä malmoimat
Chicagon etua kaikkialla ja kaikilla mahdollisilla keinoilla. Kii-
matta kirjoituksia sateli sanomalehdissä, tulisia puheita pidettiin
kansankokouksissa.

Tämän ohessa ryhtyimät chicagolaiset muihinkin tehokkai-
siin toimiin. Tarpeellisen kannatusrahaston hankkiminen oli tie-
tysti kaikista tärkein asia. Kaupunginhallitus määräsi siihen tar-
koitukseen 5 miljoonaa dollaria ja yksityisiltä hmkilöiltii saatiin
kokoon yhtä suuri summa; yhteensä siis 50 miljoonaa Suomen
markkaa Chicagon kaupungista!

Kysymys, mihin paikkaan maailmannäyttely sijoitettaisiin,
oli ratkaistawll Mdysmaltain kongressissa eli eduskunnassa, joka,
kuten tiedetään, pitää istuntonsa Washington»'»» kaupungissa.
Nemyorkin puolue ponnisti siellä kaikki »voimansa. Sen puhujat
puhuimat pilkallisesti Lännen „Sikakaupungista", joksi he Chi-
cagoa nimittimät, samalla kuin he koettimat osoittaa, että New-
york oli ainoa sopima ja arwokas paikka amerikkalaiselle maail-
mannäyttelylle, ainoa kaupunki, joka oli siksi tunnettu Euroo-
passa, että se möisi houkutella kaukaisia matkustamaisia puo-
leensa. Mutta kaikki nämä ponnistukset oliwat turhia. Lopulli-
sessa äänestyksessä »voitti Chicago suurella enemmistöllä.

Olisi sopinut odottaa, että Chicagossa asetettu toimikunta
kohta olisi ryhtynyt pontemiin toimiin. Niin ei kuitenkaan ta-
pahtunut. Toimikunnan johtamat henkilöt oliwat kyllä felwilla
siitä, mihin paikkaan näyttely oli sijoitettawa, mutta he wiiwyt-
teliwiit kuukausi kuukaudelta päätöksen julistamista, mnättiiiik-
seen kaikessa rauhassa omaksi hyödykseen ostaa kaikki rakennus-
asemat näyttelykmtiin läheisimmiissii ympäristössä. Eksyttääkseen
yleisöä jakilpailijoita, panimat he liikkeelle mitä erilaisimpia huhuja
näyttelyn tulemasta paikasta. Seurauksena siitä oli se, että ra-
kennusasemat noissa huhun mainitsemissa kaupunginosissa nousi-
wat suunnattomasti, sillä miilin kuin huhujen alkuunpanijat polku-
hinnasta ostiwat kaiken maan todellisen näyttelypaikan läheisyydessä.

Tämä kerrassaan amerikkalainen menettely wiiwytteli näytte-
lyä, niin ett'ei ollut ajattelemistakaan saudu sitä »valmiiksi »vuoteen
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1 p.nii 1893 oli se juhlallisesti awattawa.
1892. Näyttely lykättiinkin seuruuwaan wuoteen. Toukokuun

sewa Jackson-puisto ynnä yhden Englannin peninkulman päässä
siitä olema Washington-puisto. Niitä yhdistämä alue, n. s.
„Nidway Plaisance", oli sekin käytettiiwii näyttelyä wurten.

Tiluu löytyi siis yltäkyllin, eikä sitä kaikkea tarwittukaan.

Näyttelyn paikaksi oli »valittu kaupungin etelälaidassa ftjllit-

Jackson-puisto, johon pääosa näyttelyä sijoitettiin, on pinta-
alaltaan 586 acresia, Washington-puisto 371 ja Midmay Plai-sance 80 acresia. Wertauksen »vuoksi mainittakoon, että m.
1889 pidetty Parisin maailmannäyttely tuli toimeen 173 acresin

jiirwm rannalla. Ennen näyttelyä saattoi sitä tuskin puistoksi
nimittäiikäiin, sillä se oli kerrassaan luonnon mallassa, raimaama-
toin ja hoidon puutteessa. Tulisella kiireellä ryhdyttiin nyt
puistoa raiwllamaan ja kaunistamaan. Ruhuu ei säästetty. On
laskettu, että Chicagon näyttely kokonaisuudessaan maksoi lähes
140 miljoonaa Suomen markkaa. Msistäiin lackso»»-puiston

maanalalla.
Jackson-puisto sijaitsee erittäinkauniilla paikalla Nichigan-

niistä koettaa »voittaa edeltäjänsä komeilla rakennuksilla ja muilla
merkillisyyksillä. Rakennuksien puolesta oli Chicagon maailman-
näyttely epäilemättä komein kuikista tähän asti pidetyistä maail-
mannäyttelyistä. Amerikkalaiset tahtoimat siinä oikein käyttää

kaunistaminen maksoi noin 25 miljoonaa markkaa.
Maailmannäyttelyissä »vallitsee ainainen kilpailu. lokainm

tunnettua insinööritointaan hämmästyneille eurooppalaisille.
Näyttelyn malttamattomimmat rakennukset maksoimat

6,430,000 dollaria, s. o. yli 32 miljoonaa Suomen marttaa.
Näiden rakennuksien pinta-ala ynnä rakeimuskustannuiset owat
niihtäwinä seuraamassa luettelossa:
TeMsuuspalatsi ....30,» acres'ia 1,000,000 dollaria.
Maanmiljelyspalatsi lisäraten-

nuksineen ......13 „ 540,000 „

Konehalli ynnä siihen kuuluma
höyrykone-huone ja lisära-
kennus 17,l „ 1,200,000 „



73

Tässä eimät kuitenkaan ole läheskään kaikki näyttelyn rakennuk-
set lueteltuina. Jackson- ja Washington-puistojm wiilillii olewa
Midway Plaisance niminen alue oli täynnä kaikenlaisia raken-
nuksia, jotka kuwasiwllt eri aikojen ja eri kansojen elintapoja.
Tämä osasto tosin ei »virallisesti kuulunut maailmannäyttelyyn,
mutta on siitä huolimatta siihen luettawa.

Michigan-jiirwi uurtaa Jackson-puistoon useampia lahtia.
Tätä seikkaa käytti näyttely-toimikunta hywätsem erittäin käy-
tännöllisellä tawalla. Luhdista muodostettiin kauniita, pieniä
särmiä ja niiden rannoille rakennettiin komeita näyttelyrakmnut-
siu. Illalla semminkin, kun toto näyttelyalue oli »valaistu sähtö-
wulollu, »Myttitviit nuo järwet oikein satumaisen kauniilta. Sadot-
tain kaikenlaatuisia weneitä souteli tyynellä wedenpinnalla. Wellä
oli veneetsialaisia gondooleja, wnnhan ajm» laiwamalleja y. »n.

Kokoushuoneus 5,2 acre_'ia 200,000 dollaria.
Kaimospalatsi 5,» „ 250,000

„

Sähkörakennus 5,. „

Hallituspalatsi 1,«
~

Kulkuneumojen palatsi . . 5,_ „

Puutarha-palatsi .... 5,» „

Naisten palatsi I,s „

Ihdysmaltojen hallituksen ra-
kennus 3,i „

365,000 „

450,000
280,000
300,000 „

120,000

400,000
„

Sotalaimaston rakennus . . 2,» „ 100,000
Kalastuspalatsi ynnä sen lisä-

rakennus 1,8 „ 200,000 „

Taiteiden palatsi ynnä lisära-
kennus 4,8 „ 500,000

Metsiiniiyttelyn rakennus . . 2,3 „

Sahalaitos-rakennus ... 0,9
„

Meijerirakennus 0/. ~

100,000
35,000
30,000

Elämien eläinten rakennukset 41,2
„

150,000
Musiikkihalli 0,7
Ramintolaratennus ...0,7 „

100,000
100,000

Yhteensä 6,420,000 dollaria.
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Erään tällaisen jiirmen rannalla löytyy täydellinen kopia
espanjalaisesta Palos kaupungissa olemasta La Ra bida nimi-
sestä luostarista, jossa Kolumbus asui w. 1492, murustuutues-
suun lähteinään sille meriretkelle, jonku tuloksena oli Amerika»»
löytäminen. Rannalla, luostarin alla, on kolme sen ajan lai-
maa ankkuroittuna. Ne omat jäljennöksiä Santa Maria,
Nina ja Pinta laiwoista, jotka Espanjan kuningaspari
oli antanut Kolumbuksen käytettäiviksi mainittua löytöretkeii
»varten.

Utelias yleisö katselee kummastuksella noita pieniä, »van-
hanaikuisia lanvoja. Nykyajan purjehtija ei uskaltaisi lähteä
»valtamerta kyntämään tuollaisissa pulkomenheissii. Niitä pi-
dettiin kuitenkin 400 »vuotia takaperin erinomaisen telivollisina
ja espanjalaiset ja portugaalilaiset merisankurit purjehtimat sil-
loin sellaisilla laiwoilln sekä Atlantin- että Tywenenmerm ja
Indianmeren poikki.

Kristoffer Kolumbusta pidettiin monta »vuosisataa Ame-
rikan ensimmäisenä löytäjänä. Mutta myöhempi historian-
tutkimus on saanut selm.lle, että norjalaiset ja islantilaiset jo
wiisisataa »vuotta ennen Kolumbusta omat käyneet Amerikassa.
Islannista purjehtimat he ensin Grönlantiin ja sieltä käsin
löysiwiit he Pohjois-Amerikan mantereen.

Leif Eerikinpoika oli fen islantilaifen nimi, joka ensin
astui maalle Pohjois-Amerikan mantereelle. Luullaan hänen
tulleen niille seutuwille, missä Bostonin kaupunki nyt sijaitsee.
Tämä tapahtui m. 1000. — Norjalaiset omat tämän tapauksen
muistoksi rakentaneet muinais-standinaamilaisen wiitingalaiwan
ja miehittäneet sm rohkeilla norjalaisilla merimiehillä, jotka omat
laiwallaan purjehtineet Atlantin »valtameren yli Amerikaan ja
saapuneet Chicagon näyttelyyn.

Chicagon maailmannäyttelyn rakennuksista oli teollisuus-
palatsi epäilemättä suurin ja komein. Se on suurin rakennus,
minkä ihmiskäsi tähän asti on pystyttänyt. Pituudeltaan on
se 1,687 jalkaa, lemeydeltään 787 jalkaa. Seinät omat 60
jalkaa korkeat ja rakennuksen yli kohoama kupukatto on korteim-
malta kohdaltaan 245 jalkaa laattiupintaa ylempänä.
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Sellaisesta jättiläisrakennuksesta ei moi saada täysin sel-
lviiii käsitystä muulla tnwullu kuin jollakin käytännöllisellä mer-
tausesimerkillä. Chicagon näyttelyn johdosta ilmestynyt kirjalli-
suus sisältääkin suuren joukon sellaisia »vertausesimerktejii. Mai-
nitsemme niistä muutamia.

On »limittäin laskettu, että koko Salsan maltatunnan
armeija mulawasti mahtuisi tähän rakennukseen. Edelleen on
laskettu, että siihen mahtuisi 1,000 huwilaa, 25X50 jalan
suuruisia. Se on kolme kertaa suurempi kuin Pietarin kirkko
Roomassa ja neljä kertaa suurempi kuin Rooman Colosseum.

Tämä mahtuma rakennus, niinkuin muutkin näyttely-
rakennukset, on kokonaan rakennettu maluteriiksestii, raudasta ja
lasista. Kattokulvun lasiakkunoihin on yksistään täytetty 40
rautatim-waunullista lasia. Rakennustawaltaan on tämä mah-
dottoman suuri rakennus erittäin siro ja kemyt. Pariisin näytte-
lyn suurin rakennus oli konehalli. Teollisuuspalatsi Chicagon
näyttelyssä on kaksi kertaa suurempi ja korkeampi, mutta kui-
tenkin on siihen käytetty maan wähiin enempi kuin puolet siitä
rauta- ja teriismiiiirästii, mikä käytettiin Pariisin konehallin
rakentamiseen.

Maanmiljelyspalatsi oli 800 jalkaa pitkä ja 500
jalkaa leweii. Siinä löytyi maanwiljelytsen ja karjanhoidon
tuotteita kaikista maailman ääristä. Merkillisimmistii näyttely-
esineistä mainittakoon eräs Canadastu lähetetty juusto, joka
painoi 22,000 naulaa!

Kulkuneumojen palatsissa nähtiin kulkuneumoja eri
maista ja eri aikakausilta. Siellä löytyi »vanhojen egyptiläisten
»venemalleja, sellaisina kuin niitä käytettiin 4000 »vuotta e. Kr.
syntymää, siellä oli venetsialaisia gondooleja 15 »vuosisadalta
ja nykyajan kehittyneitä kulkuneuwoja. Miimeksi mainittujen
joukossa omat ensi sijassa mainittamat englantilaisten laiwa- ja
wenemallit. Siinä oli nähtäwänä täydellisin kokoelma laiwa-
malleja, teriispanssarilla warustetusta monttööristä aina yksin-
kertaiseen kalastajalaimaan asti.

Amerikkalaisessa näyttelyssä oli tietysti rautatie-kalusto
erittäin runsaasti edustettu. Siinä nähtiin kaikki keksinnöt
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rautatie-liikkeen alalla. Suurta huomiota heriittimiit ne höyry-
weturit ja rautatie-maunut, joitakäytettiin 40—50 »vuotta sitten.
Nykyajan palatsiniaunuihin »verraten tuntuiwat ne sangen epii-
mukamilta ja kömpelöiltä.

Wuorikaiwos-plllatsi oli setin komea rakem»us,-raskas
ja jykemä, niinkuin se teollisuuden-alakin, jonka tuotteita siinä
oli Näytteillä. Rikkaimmin oliwat siinä Montanan ja Colo-
radon »valtiot edustettuina. Montanasta oli muun muassa
lähetetty näytteille erään amerikkalaisen näyttelijättären hopeasta
tehty wartalokuwa, joka seisoi 1,000 naulaa painaman kulta-
möhkäleen päällä. Jotenkin mautointa taiteen jumaloimista
tuo tuollainen.

Rllkmnustaman puolesta oli hallintopalatsi kaunein
kaikista Chicagon näyttelyn rakennuksista. Se oli tawattoman
korkealla kumulla »varustetun tuomiokirkon näköinen. Ensim-
mäinen kerros oli ulkoapäin koristettu doorilaisella pylwäs-
riwillä. Tämän alakerroksen ulkoseinustalla nähtiin kirjoituksia,
jotka esittiwiit kohtauksia Kolumbuksen elämästä. Edelleen löytyi
siinä piirrettynä kaikkien Amerikan löytöretkeilijäin nimet.

Toinen kerros oli koristettu joonilaisella pylwäsriwillä.
Tästä kerroksesta kohosi mahtuwu kupukatto korkeuteen, 277
jalkaa maanpinnasta. — Hallintopalatsissa oliwat kaikki näytte-
lyn toimistot ja postikonttoori. Siellä oli myös eri huoneita
sanomalehdistöä »varten.

Erittäin huwittawaa ja opettawaista oli käynti kalastus-
rakennuksessa. Siellä oli näytteillä kaikki, mitä kuului kalas-
tus-elinkeinoon, ytsinkertaisimmasta kalanpyydyksestä alkaen. Erit-
täin runsaasti oli siellä Norja edustettuna, niinkuin sopikin
sellaisen waltion, jonka päii-elinkeinona juuri on kalastus.

Kalastusnäyttelyn rakennuksessa löytyi suuria »vesisäiliöitä
eli «twaarioita elämiä taloja ja muita wesieliiimiä »varten. Toi-
set äkwäa-rioi oliwat täytetyt suolaisella meriwedellä, toiset taas
makealla medellä, aina niiden eläinten luonnonlaadun mukaan,
joita niissä säilytettiin.

Mwaärioissa M wilkas elämä. Siellä nähtiin alhaisia
merieläimiä initii kauniimman wiirillisiä ja omituisimpia muodot-
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taan. Toiset muistuttimat heleänpunuista, äsken puhjmnutta
ruusunkukkaa. Asiaan perehtymätöin olisi ihan luullut niitä
kauniiksi merikasweiksi, niin liikkumattomasti oliwat ne pohjaan
kiinnitetyt.

Pohjalla, kiwien wälissii liikkui ja mateli rapueläimiii ja
muita meren pieniä asukkaita. Kaikki oliwat ne »varustetut
jonkinlaisella suojakeinolla olemisen tuiman taistelun wuralle.
Muutamat näyttimät oikein hirmioiltii, niin julmilla hyökkäys-
ja puolustusllseilla oli luonto heidät »varustanut. Selmassa
medessä uiskenteli kuloja suuria ja pieniä. Siinä ahnaita hai-
kaloja, siinä muita ewänkulkijoita.

Amerikan Mdysmalloissu on, kuten jo tuonnempana ker-
roimme, naisella hywin wapaa ja tunnustettu asema yhteis-
kunnassa. Senpä »vuoksi oliwat Amerikan naiset aikaansaaneet
sen, että Chicagon maailmannäyttelyssä löytyi uiman erityinen
rakennus, jossa naisen työn tuotteet kaikilla yhteiskunnan toimi-
aloilla oliwat näytteillä. Tätä rakennusta sanottiin naisten
palatsiksi.

Itse rakennus, joka oli maksanut 600,000 Suomen mark-
kaa, oli tehty erään amerikkalaisen naisarkkitehdin piirustuksen
mukaan. Sen koristukseksi käytetyt weistokuwat oliwat erään
toisen amerikkalaisen naisen tekemiä.

Chicagon näyttelyn hauskimpia osastoja oli ethno-
lo o ginen näyttely. Sen järjestäjä ja kokoonpanija oli F.
M. Putnum, tzurmurd yliopiston professori. Suurin osu tämän
näyttelyn esineistä on Etelä- ju Pohjois-Amerikusta.

Se alkoi aiman »vanhimmista ajoista, jolloin ihminen sai
taistella ankaraa olemisen taistelua mammuthien, mustodonttien
ju muiden juttiläiseliiinten kanssa. Näiden koko maapalloltamme
aikoja sitten sukupuuttoon kuolleiden eläinten luita oli runsas
»valikoima näytteillä. Samoin nähtiin sen ajan ihmisten ruuku-
tekvisiu tiwisiä teräaseita.

Ensimmäinen metalli, minkä ihmiset oppimat tuntemaan
ja aseainema käyttämään, oli kupari. Pohjois-Amerikan alku-
asukkaat saiwat muutamin paikoin waskea puhtaassa muodossa
ja tukoiwut sitä kylmältään kimisillii moukareilla. Sellainen puh-
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taan masken löytöpaikka on esim. Kanadan suurten särmien
ympäristö Pohjois-Amerikassa.

Pohjois-Amerikassa, Ohion »valtiossa, on tawattu omitui-
sia, kiinteitä muinaisjäännöksiä tältä waskikaudelta. Ne owat
suuren suuria, säännölliseen muotoon rakennettuja wallintapaisia.
Muutamat niistä limemiit olleet hautakumpuja, koska niistä
on löydetty maskiaseilla ja koristuksilla »varustettuja luurankoja.
Tästä näkyy, etteiwiit Pohjois-Amerikankaan indiaanit aina ole
eläneet simistymättömyyden ja raakuuden tilassa, koska omat
jättäneet sellaisia muistomerkkejä jälkeensä.

Keski- ja Etelä-Amerikassa tapasiwat 16 »vuosisadan
espanjalaiset löytöretkeilijät hywinkin korkealla siwistyskannalla
olewia kansoja. Näitä siwistyskansoja oliwat Mexicon azteekit,
joilla oli hywin järjestetty »valtio, komeita ja hymin »varus-
tettuja kaupunkeja, jonkunlainen kirjoitustaito j. n. e.

Wielii korkeammalla asteella oliwat Perussa asumat inkat.
Wahinko waan, että julmat ja uskonkiihkoiset espanjalaiset perin-
pohjin hiiwittiwiit tämän wanhcm siwistyksen.

Wiime aikoina on Mexicon, Perun ja Keski-Amerikan
aarniometsistä löydetty monta sen ajan palatsi- ja temppeli-
rauniota, jotka omat niin mahtamia, että ne herättämät jälki-
maailman suurinta kummastusta. Kaikkien näiden muinais-
jäännösten jäljennöksiä oli nähtiiwiinii Chicagon ethnoloogisessa
näyttelyssä.

Sangen omituinen laatuaan oli näyttely Midmay Plai-
saneissa. Kuten jo mainittiin, sanottiin sillä nimellä sitä 80
acresin aluetta, joka yhdistää Jackson- ja Washington-puistot
toisiinsa. Midway Plaisancin näyttely oli puoliwirallinen. Se
ei kilpaillut palkinnoista, mutta weti kuitenkin mitä suurimmassa
määrässä yleisön huomion puoleensa.

Siellä nähtiin kumaus mitä erilaisimpien kansojen ja aika-
kausien rakennus- ja elintawoista. Useat siwistyneet kansat
ynnä lukuisa joukko nykyajan puolisiwistyneistä kansoista oli
siinä edustettuna. Veljellisessä sowussa majaili siellä »vierek-
käin amerikkalaisia, englantilaisia, irlantilaisia, saksalaisia, unkari-
laisia, itaalialaisia, espanjalaisia, turkkilaisia, syyrialaisia, egypti-
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läisiä, Arapian beduiineja, hinduja, jaawalaisia, kiinalaisia, jaa-
panilaisia, nuubialaisia, suudanilaisia, Dahomein millejä neekerejä
y. m. raakalaisia.

Eräässä paikassa oliwat „maailman kauniimmat
naiset" nähtäminä. Siellä oli tyttöjä Englannista, Saksasta,
Itäwallasta, Weniijiiltii, Ruotsista, Tanskasta, Japanista, Per-
siasta y. m. — Tällaiset näyttelyt omat »viime aikoina tulleet
hymin muotiin, maikka niiden perustuksena on tuo »vanhan-
aikuinen katsantotapa, että nainen on ihailtama ainoastaan kau-
neutensa tähden.

Toisessa paikassa nähtiin katu Cairon kaupungissa
Egyptissä. Kaikki oli siinä niin luonnollisesti jäljitetty, että
katselija kerrassaan mielikumituksessaan siirtyi kaukaisiin Itä-
maihin Nilroirran rannoille. Laiskoja ja »verkkaisia profeetan
opin ***) tunnustajia »vetelehti ulkona, sill'aikaa kuin toiset kadun
»varrella olemissa rakennuksissa niiytteliwiit yleisölle uskonnollisia
menojaan ja kotimaansa tapoja. Lapset saiwat pientä maksua
wastaan ajaa kamelin tai aasin selässä, joka tietysti heistä oli
erinomaisen lystiä.

Msi kadun »varrella olemista rakennuksista oli jäljennös
Luxor'in muinais-egyptiliiisestii temppelistä, jonka is-
raelilaiset orjuutensa aikana rakmsiwat kuningas Ramses suu-
relle, raamatun Pharaolle. Siellä nähtiin muun muassa Ram-
ses kuninkaan ja hänen kälynsä muumiot ******). Rakennuksen
seinät ja pilarit oliwat täynnä hieroglyyfsikirjoitusta '*****'*').

Temppeli oli pyhitetty Osiris jumalalle ja siellä »vietettiin
jumalanpalmelusta hänen kunniakseen. Rakennuksen perällä on
luuttiusta kohoama lawa ja siellä istuu joukko temppelipalweli-
joita soittaen huiluilla ja muilla soittokoneilla. Heidän edessään
istuu kaksi nuorta ja erinomaisen kaunista naispappia. Heillä

*"'*') Muinaisegyptiläiset kuiwasiwat ja säilyttimät mainajiensa
ruumiit. Näitä ruumiita, joita on löydetty tuhansittain wanhoista
egyptiläisistä haudoista, sanotaan muumioiksi.

"*) Muhametin.

"**'**) Muinais egyptiläistä kuwatirjoitusta.
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on harput kädessä ja he laulamat yhdessä kempMipulwelijain
kanssa hymniä Osiris jumalan kunniaksi.

Keskellä laulua nousee toinen naispapeista paikaltaan ja
alkaa tanssia. Verkkaisessa tuhdissa liikuttuu hän ruumistaan,
huojuen sulawasti näyttämöllä. Kotmnn ajan kuluttua kiihtyy
musiikin tahti ja samalla tansijattaren liikkeetkin. Tämä oli
oleminaan muinais-egypMistä jumulunpulmelustu Osiris juma-
lan kunniaksi.

Temppelin takana nähtiin kaksi mumais-egyptilinstä hau-
tuu, toinen pyhän Apis-härän ***), toinen Thi nimisen ylimmäisen
papin hauta. Wiimeksi mainittu hauta, josta tämä oli jäljen-
nös, sijaitsee jonkun matkaa Cairosta erään suuren pyramiidin
läheisyydessä. Se on kirjattu täyteen hieroglyyffejii ja kumia
wainaajan elämästä. Tämä ylimmäinen pappi eli noin 2,800
muotia e. Kr.

Jonkun matkan päässä näistä rakmnuksista oli Daho-
mey-neekerien kylä. Huoneet tässä kylässä oliwat pieniä
palmulehdillii katettuja, saivesta tehtyjä mökkejä, noin 30 luwul-
talln. Mökkien asukkaat oliwat todellisia Dahomey-neekereitä
Mii-Guineusta. He nayttiwät wwattoman maoilta ja eläimelli-
siltä. Ia raakoja omatkin tawut Duhomeyssu. Kuningasta
Palmellaan siellä jumalana, ja kun hän astuu waltuunsu tui
kuolee, niin uhrataan hänen kunniakseen tuhansia ihmisiä.

Aiman duhomeyluisten iviereen oli joukko jäisen Pohjolan
asukkaita pystyttänyt asuinmajansa. Ne oliwat Norjan ja Ruot-
sin lappalaisia, jotka oliwat tulleet Chicagon maailmannäytte-
lyyn porsineen, ahkioineen ja kotineen. Oli omituista nähdä
noita eri ilmanalojen ihmisiä rinnakkain. Toiset alastomina, toi-
set taas moninkertaisiin nahkawaatteisiin puettuina.

Siirrymme näistä rnhmistä toiseen osastoon, jossa näyte-
tään puhtaasti amerikkalaisia merkillisyyksiä. Sellainen on esim.
Ferris'in karusellipyörii.

*) Wanhat egyptiläiset palweliwat jumalinaan erilaisia eläi-
miä, muun muassa härkää, jolla piti oleman erityiset tunnusmerkit.
Tätä pyhää härkää sanottiin Apis-härätsi.
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Parisin näyttelyn suurimpana merkillisyytenä oli Eiffelin
torni. Amerikkalaiset tahtoimat hekin saada näyttelyynsä jotain
ennen näkymiitöintii merkillistä, joka antaisi maailmalle käsityk-
sen heidän insinööritaidostaan. Ia sen johdosta rakensi yksi
heidän insinööreistään, G. W. Ferris, tuon suunnattoman karu-
sellipyörän.

Ferrisin karusellista saamme parhaiten käsityksen, jos
ajattelemme, että luksi rukinpyörää asetettaisiin seisomaan wie-
rettain, jonkun matkan päähän toisistaan jayhdistettäisiin rauta-
kiskoilla. Ajatelkaamme edelleen, että pnöräkehistä kulkee luke-
maton» joukko suurempia, ja pienempiä puolapuita keskipistettä
kohden ja että siinä olema akseli lepää kahden patsaan »varassa,
niin korkealla maasta, että koko pyörä mapaasti pääsee pyöri-
mään. Molempien pyöräkehien miilun on määrätyn matkan
päässä kiinnitetty rautatie-waunun tapaisia laitoksia, jotta hei-
luiwut pyörän pyöriessä, niin että aina pysymiit tasapainossa.

Näissä kupeeoissa on kaikkiaan iswinpaiktoja 2,100:lle
hengelle. Tästä saapi jo käsityksen tamattsmasta
suuruudesta. Pyöräkehystiin diametri onkin 250 jalkaa. Koko
laitokseen on »nennyt 2,100 tonnia rautaa ja maluterästii. Ak-
si»» akseli painaa 70 tonnia.

Pyöriiakseli lepää wahwoilla teräspatsmlla ja nämä taas
kahdeksalla sementtipylwäällii, jotta owat upotetut 37 jalkaa
maan sisään. Ihmeellisintä kaikista oli kuitenkin se seikka, että
Ferris-pyörä suutun »valmiiksi kuudessa kuukaudessa. Sm eri
osat mätettiin ja taottiin kukin erikseen useammassa tehtaassa.

Ferrisin pyöräkarusellissa ajaminen oli Chicagon näytte-
lyn hauskimpia huwituksia. Kaksi kertaa sai katselija samasta
pääsymaksusta pyörähtää sillä korkeuteen ja sieltä takaisin alas.
Jota korkeammalle sitä nousi, sitä awarmnmaksi täwi näköala.
Viimein, kun oli ehditty korkeimmalle kohdalle, näkyi koko näyt-
telyalue suurine rakennuksineen aiman tuin se olisi ollut tar-
jottimella. Alhaalla olemat ihmiset niiyttimiit pieniltä kääpiöiltä,
jotta lHörimiit ikäänkuin muurahaiset keossaan.

Toinen perin amerikkalmnm näytelmä oli Buffalo Bill
ju hänen joukkonsa. Buffalo Bill on yksi noita asutuksen royk
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keitu tienruimaujia Amerikan Lännessä, jonka elämä on kulunut
ainaisissa seikkailuissa metsänpetojen ja millien indiaanien kanssa.
Heitä woisi sanoa karjanpaimeniksi, puhwclimctsästiijiksi tui wapa-
ehtoisiksi sotureiksi indiuuneju »vastuun. Etupäässä omat he
seikkailijoita. He owat jo lapsuudestaan tottuneet ratsastamaan,
niin että omat niinkuin kiinnituswuneet hewosensa selkään. Ot-
taessaan kiinni puoliwillejä hemosia prairioilla, käyttämät he
pitkää »»ahtaista suopunkiu, jonka he pitkän matkan päästä
heittämät heidän edellään kiitämään hewoseen niin suurella »var-
muudella, että se aina osuu toiseen takajalkaan.

Buffalo Bill oli tuonut mukaansa muliojouton näitä
Suuren Lännen „cow boys'eju" eli truppers'eja ynnä joukon
mdiuuneju. Suuren aitauksen sisässä he niiytteliwiit yleisölle
konstejaan. Buffalo Bill itse on maailman parhaimpia ampujia.
Ilmaan heitetyn pienen lasipallon tapaa hän aina luodillaan.
Ei juuri ihmeeksemtään näy hänen harhaan ampuman. —

Buffalo Billin sirkuksessa oli istumapaikkoja 18,000 hengcllc.
Harmoin oli siellä »vähemmän kuin 10,000 katselijaa. Sama
mies on seurueineen kulkenut Euroopankin suurissa kaupungeissa.

Chicagon näyttelyalueen kulkuneumoista owat sähkö-
rautatiet msi sijassa maimttawut. Siellä löytyi useampia sel-
laisia ratoja. Mutta Amerikassa ontin sähkön käyttäminen saa-
wuttanut suuremman merkityksen kuin missään muussa maassa.
Amerikassahan asuu Edison, nykyajan suurin keksijä säh-
kön alalla.

Näyttelyalueen merkillisyyksiin owat epäilemättä nuo „l»iktu-
wat trottoarit" eli kadunwieret luettawat. Ne oliwat rakennetut
saman periaatteen mutaan kuin Chicagon kaupungin kaduilla
tulkewat kaabeliradatkin, joista tuonnempana puhuttiin. Eroi-
tus oli maan siinä, että pitkä kadunwierm tapainen lama täällä
oli alituisessa liikkeessä. Aksi sellainen liikkuma trottoar»' kulki
3 Engl. peninkulmaa tunnissa, toinen kahta nopeammin.

Näyttelyalueen kulkuneumoista puhuen, mainittakoon lo-
puksi nuo monen monet pienet, sähköllä kulkemat laiwat, jotka
liikkuiwat ristiin rastiin Jackson-puiston lahdelmilla ja lammi-
koilla. Ne puskiwat nopeasti kuin ampiaiset rannasta rantaa,»,
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Sillä osalla yleisöä, joka rakasti werkkaisempaa kulkua, oli
venetsialaisia gondooleja ja muita soutuwenheitä tarjolla.

Olemme jo puhuneet Chicagon maailmannäyttelyn suu-
rista kustannuksista, jotka nousiwat noin 130 miljoonaan mark-
kaan. On laskettu, että jokainen näyttelypiiimii maksoi koko
joukon yli 100,000 Suomen markkaa. Aineellinen tulos ei
»vastannut näitä suuria kustannuksia, sillä näyttelyssä ei käy-
nytkään niin paljon katsojia, kuin olisi toiwottu. Euroopan
kansojen into näyttelyä kohtaan kylmeni jo heti alussa, kun jou-
duttiin riitaan niistä periaatteista, joiden nojalla palkinnot oli-
wat jaettawat.

Eri kansoilla oli tässä niinkuin muissakin maailmannäytte-
lyissä erityinen „piiiwänsii", jolloin heidän kansalaisensa, »varus-
tettuina jollakin tunnusmerkillä, tawallista lukuisammin oliwat
saapumilla. Suomalaisillakin oli oma päiwiinsii. — Suu-
rin ihmisjoukko, mikä kerrallaan oli koossa maailmannäyttelyssä,
saapui sinne „Chicagon kaupungin päiwiinii." Silloin oli näyt-
telyalueella yht'aikaa 750,000 henkeä. Ken maan suinkin joutui
ja kynnelle kykeni, riensi sinä päiwiinii Chicagosta Jackson-
puistoon.


