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· ~ o.6 b tl n t o. 

UBeftt,ebot otuat fo9ta 9eimoa, 9t)l~eet ja mttrfut • 

.j)t,lftet. 
' · ,Pt)(feillä on etu9amt,ait,l t)Hfeofä le,uaaf a 6 ja an:: 

fea'f a 4, di l)life~fä 4 ja atifeaf a 2. Jtu(ma9am~aat 
ott,at t,itfät ja t,uiffomaifet', ~utta buu(et t,eittää n·e 
täl)bellifeati. @ii,n,u(,am~aita Q':l l)lvädUä ja a((,aaUa fum== 
maila fin ~uofeUa 5, ainoaati l)9beUä f un,uUa on 4. maa:: 
to(,ammaata ja fu(,fo(,am,t,aita ei o{e näillä ··ouenfaan. 

~ ·affoja on 4, uimaan f ofoeHaat, mutta ruumiata . 
fantamaan feln,ottomat • . me on,at ·ain,att ll)()l)t; etujafot 
~iat&niät ufoe · fin,uUet,·äin j'a tafaja[at taanl)äin. Jtl)nfiå 
1.m a ja niiben tväLiafä fefi' uimifen tar~eeffi. , . 

muumio on muutoin jät,ffä ja n,äbä fotiatetti~ mu" 
nan fattainen, . farn,oiUa ,l.)eitettl). {,äntä on a(n,an ll)~l). 

Jtielen t,)åä on fa~ben {,aaraiiten. Jtotn,afe9tiä ei 
ote oUenfoatt ja fotwan auffo on ain,an tuä{)äinen. <.Sie:: 
ramet f aattaa bän atvata fuuriffi oUesf anf a lt'eben ,t,ääflä, 
mutta tvetää ,t,eräti fofoon f ufeftaiof anf a. ~Hffit otvat 
tufetvat ja latistetut. . 

. ,Pl)tfeet otoat aitvotut enimmäati tvebeef ä elämään, 
jonfa. mufoan· ~eibän ruumiinf afin tafennuö on muobos• 
·.tunut. muumio ,t,itfämäinen, . wä(,än lati~tettu · ia molems 
·mat ,l)äät fa~enelt>aifet, jalat ll)Q.t)t ja melfein fuin falain 
-uimuff et. · · · 
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.pt)lfeet eUitvåt erinotitattain mere~få, ·f efå jååmereefå 
dtå niiben, la(,bief a. ~uutamat fulfetvat meristä ,l)itfin 
n,ittoja , t)röe,1,äin ja tulen,at niin järtuiin, joista (,e eituät 
enää röt)bå tietä tafaifin. miin röt)tt)~ 9t)ffeitä ~uome'nfi 
fifäu,efiafä, @iaimaaf a ja Eabogaaf a. 

,Pt)lfeet otuat ,l)aljo maai,etojen faltaifet f efä rafen== 
n.uffenfa e~tä elämänfä f u9teen. · ,Petllä ei fuitenfaan ole 
raato(,amniaata. ,Pt)lfeet elärvät enimmiten !aumoiaf a. 1 ,Pe -
ft)ötuät efätuiä tuefi-däimiä ~ tuoredtanf a, etinomattain fel== 
l)aa (,e.i!{e falat, anferiaifet ja m~öa l)Uutteeaf a 9uonom== ' 
matfi tuefi-uätuät. ,Ufein fieJJ,l)aroat be faaliinf a tDeben 

·· ,i,o(,jaata ja t~fetpät fitä niin äfiati että f amaaf a ~feuraa 
fituiåfi (,eibän mabaanfa, joafa niitä ufein löt)betään. 
~nimmäeti on tuatf a afoa,l)äin, mutta ufein fääntätuät 
(,e mt)Öa tuatf anf a t)Iöa~äin, joaf a tUaH a (,e ufdn fieppaa== 
tuat f aaliinf a. · · , .. , ·, 

filRt)Öå feft)tt.t)'mif eri tuuoffi otuat (,t)lfeet maa,l)etojen 
· f altaif et. me o~at meffein t){,tä (,uofiat feft)ttää ja ol,)et:: 

ta<;t luin . foitat. ~te, f uoatutuat mt)Öå i(,mifiin t)btä (,t)tuin 
fuin foirat, joiben tuirfaa (,e · mt)öa o,l)l)itDat toimittamaan • 
.stef 9ttt)nt)t bt)lj~ feuraa uiben ifäntånfä tuenettä; ,l,.t)fättt)ä 
noufee (,än tueneefen ja tuartioitfee fitä niinfuin foira 
fuormaa ifäntänfä ,l)oia oIIeaf a. .pt)lfeet falaetan,at fefä 
itfellenfä .. että ifännäUenfå. .pe leifittdetuät mieleµänfä 
niinfuin foirat ja ottan,at bt)n,in mielin tuaetaan i(,mif en 

, lie(,afoitf emifia. ~ofa ta(,too tämmöifen {,t)lfeen f aaba, 
bäri ottafoon (,t)lfeen ,l)enifan ja antafoon fen waan· olla · 
i(,miaten .i,atiaf a • 

.pt)ljetten uibeef a · on,at · etujalat ft)lfeen liitett)t; ai". 
noaeti fääntäfäf ä on etujalfa air.ona liiffeelllt ~afajalat 

· otuat (,ånen fuljettajanf a, joiben tuoimalla ~än fulfee i(,-= 
meellif en nopiaan. Uf ein nå~bään ~än tl)å~än ·aian pe== 
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tästä . nouf en,an _ faufona fiitå., misf ä 9än . meni alae.
.pänen tät)tt)t) ufein tulla meben ,t,intaan 9engittäm,äqn, · 
muutoin ei 9än taiba elää mebeef ä. ,,, · . 

~oifinaan nouf en,at f)t)lfeet · fuhvaUe, iofo ,maalle eli 
jäälle, ja ta{)ton,at fiinäfin -fulj,eefeUa,. n,aiffa fe on f)eille 
tt,aifia; fiUä {)eibän jalfanfa/ on,at luobut uimifeffi eifa · 
fåt)mifeffi; {)eibän jalfanfa ein,ät fannata ruumieta, ni'in== 
fuin muföen , imettän,~istm dän,ä1n. ~oe ~e fuin,aUa 
ta{)ton,at ,t,aifoetanf a fiittä,ä, tåt)tt)t) · fen _ta,t,a{)tua mato:: 
-ien tan,aUa eli matelemalla.- .peibän tät)tt)t) n,etää .perä== 
.puolen ruumietanf a eteen.päin että tulen,~t föt)tt)t)n ja 
ft>f ään,ät fitte _ etui,uolen ruumieta eteen,t,äin; . taas uubee== 
tanf a tuetän,ät {)e tafo,t,uolen fofoon ja n,isfaan,at fitt~ 
etut,,uolen eteen,t,din j .. n:- e. ~ä.of ä eiwät {)e tuota aino== 
aeti etujalfainfa, waan mt)Ös tintanfa .päälle. ~mettä== 
n,äif et maa·-d.äroät fitä waetaan fulfen,at fiUå tahrnlla 

. että {)e aina luottan,at fa{)bm jqfon ,t.1ääUe, foefa toif et 
faffi · fiittetään eteenl)äJn._ .Pt)lfeen fulfu fuitvaUa· -nlit)i:: 
tää fuin-'fuu,t,affaiuoffu. Eumifesf a maaef a ~ääfee· ~än , 
.joffifin no,t,iasti, fuu~afoitfemaan. , ·. 

,. SJ)o{)jaifiml)ain fanf ain ainoa riffaue on tt)lje, jofo ' 
bdUe antaa faiffi ~eibän tar.peenf a; .P.t)tje on beiUe t)f)tä 
f uureo.ta armosta fuin fin,iott)neitten fanf ain faiffi elufot 
t){)teenfä. @rönCanti!aifen fofo maallinen onni ., di onnet== 
tomuus tulee fHtä fuinfo {)t)tvin 9e {)~{feitä f aan,at. 
Jtuin jtrfätin ol)in f aatnaajat enfin tulituat @.rönfontiin 
ja furoamroat · i{)mifiUe foin,aan autuaaflif uutta, iloa. ia 
riemua, f)uufin,at {)e fobta: totta{)an fieUä fitte o·n ft)Ilin 
{)t)lfeitä ! .p·t)lfeet ott,at ifäänfuin {)eibän foti..-eläimenfä,. 
lif)a · ja raswa ft)öbään; raswasta faatiaan , n,ielä n,afoa 
ja lämmintä; na{)fo anta·a n,:eben .pitäniän, läm,t.,imän · 
n,aatteen ja · n,idä t,_äällif en tvntdIIefin ettd ne tuletvat. 
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ait1'an ,l)ität1'iffi; n·al)aota . tel)bään tvietä ~uondta ja f uf:: 
fien aCuetimia; f uonit'Jta f aabaan lanfaa; fuoHeta tebbään 
,Paitoja, ~utjeita ja affunoita; Iuieta aaforoitaan faifen:: 
laifia fotvia tatt\'ef.a!uja. · ,, 

®tönlanti!aifet .l)t)t)tåt1'ät bt)rfeitä feil)äällä, jonfa 
,l)ääc,fä on nuora ja nuoran ,l)ääbän on fibottu - taf.fo 
tät)nttä ifo:iaa. Jtei9ääsfä on terä ja teräsf ä wäciff ä., " 
Jtei9ään .t,istettt)ä fufeltad ~t)lje, mutta raffo ,eotää ja 
t.efee f ufeltamifen tvaifiaffi, fe nä.t)-ttäå .mt)öe aina mibin 
l)t)lje fulfee. että. tai~etaan f,itä feurata. IDtaalla ja. jäällä 
lt)Öbään fe fat5ulalla fuo!iaffi~ (?5illä. e-i, bt)(ie· ta.rtvitf e 
muuta luin .pienen folauff en -fuonoonf a ·ennenfuin ~än 
fiitä fuolee, jos tvaan lt)öjä of aa oifian .t,aifa.n • 

. ~mme. tiebä. joe meibän maasfa :miefään. fät)tetään 
rafloa fei9äan ,i,eräefä, mutta luulifimme fm {)t)tväffiU 
n,(utvoffi ~t)lfeen .l)t)t)täj.iffe. 
, . · ~afimofoifet Umetifoef a .t,t)t)tätvät l)t)lfeitä · fum:: 

maeti. ~iett)sti -on bt)lfeellä. rä.t,,i jaäefä taltvelfo, jo.l)on 
l)än tulee . bengittämään. eHtä tulee bän ·mt)ös· t)löe 
ft)nnt)ttämifen ajalla ja jMtää .peniffonf a aina a(uffi fui:: 
tv alle. ~utta n,ä9änfi ·tvaaran 9an,aitesf a .puJfo9taa' 
tän äfieti tv eteen •. Jta.f.fi ~sfimolaieta otv.at ht)t t)9besfä 
toimesf a; toinen ~itää f.aufana erinomaista ääntä,,. jolla 
tän l)aufutte(ee · {)t)(feen luulemaan finnefäfin; toin.en juof.:: 
fee toif aa!ta l)t)lfeen Iuof.fi ja fo.plJaa -bänen fuoHaffi • 
.paufuttelia on aina ·tuuJen lJuoleUa ja juoffia , fuffee. 
tvastatuu(eeu; muutoin · l)aistaifi l)t)(ie t,ian !a9enetvän 
tvil)ollifenf a. . 

(?5uomeaf a on l)t)!je, merm rannoilla l)t)tvin rafaetettu 
ja l)äntå ,l)t)t)betään f efä ~tämeteGfä ettei (?5uomen- · j!l _ 
SJ)o{)janlu{)bisf a. ~oni i{)minm anfaitfee fiitä datul= 
fenf a. ltatn,eUa l)elmif.uun Co.pulla , ja maatisfuun alulla 
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ld6tet1'ät f aatefo
1

ifet joufottain 6t)lfeen · .pt)t)ntiin. .p~ fu[== 
fe:tt,at ufoo ,merelle ufein m_onet i,enifulmat, _fuinfa ft)hnä 
talt1'i on ja meri ·· fen jlirfeen faut1'ao jäått)nt)t. @iillä 
bt){je ei faa filloin tar.))eelliata at1'entoanf a .))t)ft)·mään aufi 
!a~eUä maata, joaf a jää fät) fon,in .))aff uffi. 3oufoGf a on 
ufeamt,ia miebiä 3.-7, jotfa roetät1'ät .))eräefänfä tuenettä, , -
jolla on tua!toin föli eli t o u fi. Uinfl matfan t,ituuben mu== 
faan otetaan ruofoa jofo tnuutamaffi l)äit1'äffi eri n>ä!iatäin 
.))ariffi t1'iifoffi. 3tf e .))~t)täminen ta.))a9tuu monella tatvaUa. 

@it)fft)n mt)teft)t fofootvat uf ein fuutet läjät jäitä ,. 
t)6teen . että meri nät)ttää ifåånfuin _t,ieniä n>uotia ja {u:: 
mittuneita fitt>Häjiä tät)nnä. · ~at1'aUif eeti on näitä enhh:: 
miten · läbellä fulan rajaa; fentä9ben tutet1'af {)t)lfeet näi:: 
ben fefaan . .))oifimaan. Jtoirat ot1'at .))eniffain fanäf a 
6t>tuät; .))enifat eli fuutit, niinfuin ~eitä futfutuan, eitvät .· 
wielä ,l)ä<l[e omin n>oimin t1'eteen, ja otuat fiio .))~t)täjäin 

· fuora ja bdt,po f aalia. Jtuuftien at1'ulla .))t)t)betään fitte 
emiäfin fillä tat1'aUa, ettei fuutin taut.a ',eli fouffä .))io:: 
tetään fuutin felfäna6an alitf e ja . f en fiima lätt,ietetään 
naban aCitf e jalfoin tuälitf e; nt)t t,ääatetään fuuti teb:: 
bt)efä lät1'eefä uimaan ja {)aufuttereinaan· äitiänfä, jofo 
ufeimmaeti tuleefi jo 10 minutin fulueef a, mutta tuälie== 
täin t,uolen di !ofo tiimanfi foluttua; tuäliet.ä ei ollenfaan .. . 

, SJ)t)eft)mieo t,anee itf enfä t,ii!oon ja ~aufuttelee ää::: 
neUänf ä taiffa wi~eltämäUä {)t)lfeitä Uibenem·&än että bän 
f aa ami,ua. SJ)t)eft) onfi .parae af e bt)lfeen ,Pt)t)nnöGf ä; 
fe on luobipt)aft), mutta Jemmoinen että mannermaan .))t)t)== 
amt:,ujat fitä t:,eläett)ifin>ät nä{)l>eaf änf äfin. ®en ,Pt)oft)n 
,Pii:}.1tm t:,ainaa leituiofän; fen mufaa-n on>at muutfi ofat, 
tuffi,. luffu, filat, 6dat, fiafot ja rautainen foaatiffu,. 

, että tämä folonanf a taitaa t:,ainaa å eli 6 leit1'iefää. 
®entä{)ben ei täUä ammut(lfaan tva~aallå fäbeUä, tuaan 
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jonfun .fa~t,ateen t,ääUe (uottain. @Suutif aardaifiUa on: 
etit~inen rauba~ta tebt~ • afe täffi tarpeeffi, jonfa be· fut::c 

·· ftin,at b a rff i:, jonfa aCinen .pää ,l.)istetään feifomaail jää::
bäµ. ~utta f~Uä on,at ~~ffeen amt,1ujat m~öa . tarfot; 
ein,ät mies muiatosf a 9e ammu turbaan; .peibän foet== · 
tdeniuffenf a on femmoinen että maariffi ,Pannaan n,eitfen· 
ter.ä, jota n,aataan 9än ampuu fuulan bam 200 asfeleen 
.t,,äästä. ~t)ös · ammutaan bt;ffeitä 400 as.feleen t,,äästä,. 
waiffa barrooin niin ,l.)itfältä am.pua ·tarroitaan. ~aiffo 
ampujat ja ,l.)t)·6ft)t omat ft;Uä tarfot; l,)åäfee fuitenfi bt)(je 
n,äHstäin farfuun; fiUä 9~lfeen· tä~tt)~ aina -ampua ftio" 
taan fuoriaffi; muutoin · menee bän, ios roäbäfin rooimaa 
on; t1'eteen ja latoo ijäffi , i,äiroä-ffi♦-

~ie!ä 9Hjeml)ään taltveUa, foflfa iä:ä rel)ee rouffoi. 
bin, fu(fen,at ij~!feen t,t)~täjat ja bafeti:,at f aa(teta·;- täafä 
on aina fatf omin en että foab_aan {)~(je ta_l,)etuffi ennenfun 
fe ,l.)'äåf ee alas roufosta - taiffa at1'ennoatanf a~ , .pä-nta 
tat,etaan firtv,eeUå, feibädUä taiffa muulla fåben roataU.a .. 

' ~bt»enanmaaUa .p~~betäån ,Paljo b~Cfeitä, iA etit==; ' 
täin · on Jtöforin fap,l.)eli . merfiUin-en . fiitä ettei ·fofo f-eura== 
funnaaf a Q(e ,l.)e!toa, fiUä .}.)eUon mirjd~ffen aifona otvat
~e merellä 9t)lfeen ja folan ,Pt)t)nnöafd; ~tämeri on ijd==
bän t,e(tonf a. ~ahueUa ei nämdt 11'.ie mt;ötänfd t1'enettä, 
maan_ fe!fon, jolla 9e_ t1'etdt1'dt .ruofanfa ja afeenfa . merelle 

: · ja 9~lfeenfd fotiin. ,Peilld on m~öe {)t)två -af e fei9däafä, 
jolla on määffä. ~ällä afee'Ua tatvoitetaan a.ina f~lfeen 
.päätä • . ~at,abtili fermn että ,l.)t)t)täjä ,l.)isti tämän fuureen
bt;lfeef en effä .t:,iate ollut fuolettatt,ainen; mies istui lbe== 
neeafä ja 9t)(je rirnfi uimaan laifin ·rooimin ja ta~tof 
wetää tvenem etu~ään tveben alle·;, mie{).ellä ori tät)fi t~ir 
~ibättää tumun mail:)11m<1~ta, mnmfoin ~~tfeen n,eti oli 
wuotanut ja ~ärt' tttllut moimattomaffj. . 



· 9 

~räo p~~täjä feffi , 9~män ne.umon ·, .tulla:· 9~föfrå. 
lä9eUe •. · . .f)än oli; m~öo jämffen· p~~täjä ia ·m:aatettt f eJä. 
i.tfenfä että ,t,~aft)nf ä ja fdffonf a uml,)i-malfoififfi ~ 1änef== 
fen na(rniUa. itäafä tHaaf a eitDät 9~lfeet 9äntä fomofF 
funeet, maan bän räbeott)i 9eitä .niin ettei tarminnut. mo== 

· neati ,t,t)aft)q laufoiatafoan; 9än maan fo~pafi l)eitä to:: 
tutulla tamaUa fuonon päälle. 

~iljaan femääUä jäiben rä9teiaf ä on tamaUifea'fr. 
b~mä bt)ffeen faalfä; fiUoin omat 9t)[feen t,~~täjät Liif== 
feellä ja beiflä on aina mene m~ötä; mutta mäliatäin 
lo~fee ·fuuri jään foppa{e eriUänfä ·ja ne ibmifet, fo_tfä ·, 
of aamat olla fen ·,t,ääUä foufona meneestä, tuLetuatfotuaan · 
,t,ula,an. IDconi {,uffuu furuUifeafi fiUä tamaUa. €?Sen:: : 
tä9ben ~e ainq eroitesf anf a mene estä · tiebuateletDat onfo 
n,aara_ Hisnä; be ·. pääatän,ät iotafin, efim. leifuän murura, 

, n,eteen, ,ja joa niillä on ba!u ·fuffea uloap'äin, arroaawat 
fiitä että n,efi . juoffee ulo6påin mereen ja n,ie feuras:: 
f anf a jään lo{,foreita. €?Silloin fr ole erfaneminen fou:: 
n,as tDeneeatä. . 

Jl:ä9{in aifaan lemää!lä tu!'ee mannermaalta patio 
fufiafin merille, tieten fiUoin oleroan ~t)tDän b~lfeen .Jaa:? 
Iiin. IDcutta nqmät eitDät ~mmärrä ibmif en tatDaU~ tilat::: 
toa jään lobfoomista, 11'aan jään,ät . uf ein joufottain eri= 

· näisten. jääfoppalten ,t,ääUe, jotfo fulfemat uloa n,altame• 
teen. €?Sen 9atDaittuanf a noufee, ·9uuto ja u!tvominm, 
jonfo fa!taiata tuefin on luultu muualla •. · €?5itte 9e fo= · 
tootDilt meren tDaltaan jäiben f u(at>esf a. . · . 

2:Mtä' jo e9fä näf~~ että · l)t)rfeen p~tJnti ·on i9mifH= 
lefin n,aaraUinen. ~iin ta:pa9tuufin · niiaf ä uf ein ma9in:: 
goita, .. maiffo ibmifet ft)Ilä tunten,at me.t:en !utrinon .ja. 
omituif uubet: €?Suuret, tvitetan ja ,t,enifuJman. f uuret jä.äir 
f appa(eet eriätDät tan_tajäistä, ein,ätfä i9mif et, jotfo näi.;-, 
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tien päällä otuat, uf einfaan tiebci ,, mnenfuin otuat fauaa 
maajiiiatä etoitetut. ~oa nt)t tuurifi aina tviepi mevelle 
fof)ben, f ufoa tuif)boin jää ja if)mifet otuat onnettomat. 

, .pe '{Öt)tärµät meteefä l)autanf a. ~oifinaan faatuat tt 
fulfea -jäiben, feutaef a metm_ toifelle rannalle ja tul~tuat 
monen nälfäl)äituän jäLfeen tvim,1ifin maif)in. Ul)n,enan 
maalta on fiUä, tatuoin tullut if)mifiä f erä jtuutin maan , 
että @ottlannin- rannoille, . ~tämeren toif ella ,1,uo(eUa. 
Jtett<:tn tuli muutamia l)t)tfeen ,l,t)t)täjiä jtöfatin fa,l),l)e:: , 
liata fiflä tatvaUa jtuut:in maan rannalle; l)e o!il:t>at nä:: 
läetä ja tvHueta .))uolifuolleenn, mutta armal)tatuaif et if):: 
mifet l)atvaitfin,at l)ejb~n, ·,l)ttituät murbeen ja i,alauttitvat 
~eibän benftin. Uifoja fului eifä l)eitä fuulunutfoan fotiin. 

' ®ufulaif et futit'Vat ja tefövät niinfuin täällä uf ein tef)bä 
Taabaan: l)~ menitvät . l)a,l)itt luoffe, fettoitvat afian ja 
,l,t)t)fitvåt l)änen tefemään fiitoffen f)eibän menoetanf a toi:: 
feen elämään. SJ)a,l),l)i tefi mitä• ,l,t)t)bettiin, mutta f amana 
funnuntaina tulitvat nämät faitvcttut . ibmifet fotiin ja lae:: 

"fitvat rantaan aitvan fitfon läf)eUä; fillä jtöfatin fitffo 
on f aaren rannalla. ~loifella mielellä menitvät f)e. fit:f:: 
foon ,. mutta taitaa.))a fufin artt>ata l)eibän. mielenfä fuin 
fuulitvat f)eibän · fuofematanf a fiunattatt>an ja fiitä '.3u:: 
malaUe fiitoeta tef)tätvän. - IDconta ~itolaieta tulee 
famalla tatt>alla ®uomen rannoille. IDcutta niin ·on if)mifen 
luonto ettei mifään l)äntä . taiba etoittaa fiitä erämän foa:: 
bueta, jpnfa l)än-on ifittånfä oppinut ja jol)ortfa luonto on 
~å.nen määrännt)t. .mun on fe faifiefa muiefafin fo.l)biefa. 

jtefciUä on l)t)lfeeh ,))t)t)nti metfein mitätön. , ®illoin 
on l)äntä tvailea ldl)eett)ä; 'filloin on mt)öe Nin laif)im::. 
mallanf a. · jtq_itenfi ottaa ampuja aina merelle niennea:: 
f änf ä ~t)eft)n . mufaan; fillä ufein onnietuu fuitenfi .l)t)lie 
tulemaan _l)änen tiellenf ä. 

\r 

....... 
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,Pt)lf een _nal)la fuin,ataan naulattuna raattiaan letve~ 
ällänfä ia fel:t,aa moniin tat,peifin: ,Pt)[feen l)t)t)täiät -te:: 
fen,ät niiatä fenfiä, joiaf a ei ote t)l)tään f aumaa, ja jot,a 
fiia ,pitätvät tveben aifo lailla. ~aatdaifet ft)ötvät aina 
lil)an, lt)aiffo fe on ' l)t)Ifeentaetvanen; toifet tottumatto:: 
mat feittän,ät enfin uroe foawan ja ft)ötvät fitte.. ~aa:: 
teLaif et mt)Öä t,,aiatatvat tvebeaf ä taari,an litäfoja~ joitå 

, be t,,it&tvät l)etffuna. Jtuittin li{)act liitetään aitvan {)etf:: 
fumaifeffi. 'S})atl)aan n,oiton antaa fuitenfi fiCatva; fe 
maff aa 10 fot,,effaa l)o,p. naula ja_ ,{)t)tväatä: l)t)Lfeeetå 
Jaabaan 8-12 leitviafää. ®mä tt,oibellaan na{)foja fai:: ~ 
feata laieta. 

Jtaifilla l)t)[feillä on · paff u . fHatvei Lipan-.· ja nal)an 
tbiifiGfä. ,Pt)tjettä nt)lfeiaf ä · feuraa filatva ,ua~1aa· -ia e:# 
toitetaan fiitä. · 
. Waarae--0t)!ie ei ·ranna n,uoteenf a foofaan muuta 
fuin t)l)ben t,,enifan, jofa ft)n_t~iefänfä on ,l.)eitettt) -l)ienoilla 
fattvoiUa, •jotfa otvat metfein fuin {)ieno tviUa. mun 
fauan fuin fuutti tätä rantaa, ei {)än mene lt)eteen, tvaan 

· ,l)t)ft)t) fuiroalla ja emä tuo l)ånelle ruofaa. · 
,Pt)rfeitä on faifief a metiaf ä~ SJ)ol)jan meriefä on 6 

· erHaija, joita ot,,l'ineet etofttalt)at fo!meen f ufuun 
1. me, joilla on _ 6 etu~ammaata t)Lifeefä !euaaf a ja 

· 4 aJi_feaf a:,, ja · joilla on fummaaf a.fin leuaaf a ja fumma(:: 
lafin ,puo!dfa 5 fitvu{)ammaeta, joilla faifilla on faffi 
juurta; ~Hfoti, mot,pt,,a, ®tönfonnin {)t)lje, ja SJ)atta{)t)lje. 
. . 11, . me, joilla on 6 etu{)ammaata. t)lifeefä leuaaf aja 

· 4 _alifeaf a, ja joilla on fummaef afin !euaef a: · ja fummal:: 
fofin ,puolella 5 fin,ul)ammaeta, -joiot<,l- ainoa(lti fal)bdfo 
tafamaifella· on faffi · juurta. ' {)alli. · · 

111. _ · me, joilla on 4 ctul)ammaata t)lifeafä (euaef a 
. -ja ,2 atifeef a, ia joilla on fummaafafin le.uaef a ja fummal: 



12 

. Iafin ,t.,uoLdfo 5 fitvu{)ammaeta, joilla .f aifilla on ainoaeti 
\)ffi juuri. · E.affittot,t.,l)a. ·, , . 

1. Biifttd Hi .e:,tJ;tiJairitu." 
(S'euu,a .1) • · 

muumio on firian,a, muetan , ja tvaaiean, eli ruefean ' 
ia . fettaifen näföineri, ,t.,itfin feLfää muetem,t.,i; ~m,t.,äri fH:: • 
miä tvaulea t){)ben näföinen rengae. @?en mitta, tät)fifoä:: · 

. tvaneena on · !ä{)ee 3 ft)t)nårää. . , · 
~ämä · {)t)lfeen (ai on' ft)Uå tan,allinen 'j~ nä{)bään ufein . .. 

@ie tan,ataan ,t.,itfin ffiuotfin ja iJlorjan · rantoja, ~täme:: 
ten fobbiefa, @iuomen ja ·spol)jan .fo{)biefa. IDct)öe ~ran== 
ftiifin länfiranriaUa on fe tan,allinen, f amaten ~ngfonnin; . 
~äfonnin,, @rönlanl!in ja ~merifon rannoilla. @ie af uu 

· ft)llä la{)bit,f a (ioeta nimifi tulee; ffiuotfin f ana: tv i f on -
fuomeffi Ja{)H), faatietoiäfa, n,irtain fuuafa j. n. 'e. 
mutta ei nouf e t)!öa ~ n,ittoi{)in eifä jårn,iin. .§tin,ille ja 
fariUe nouf ee {)än fel)äåmään ja fuuttia-nf a imettämään. 
~a(n,eUa ,t.,itää {)än f aran aufon, joaf a· {,än fåt) {,engittä" , 
mäafä; , mt)öe on {)änellä fuurem,t.,i an,ento, .foeta {)ån 
nouf ee jäälle. · . . · 

~ämä I~i ei _elä f uurief a foumoiaf a; ainoaeti • muu:: 
t~mia tatvataan fooäJ a. Wcutta ft)t)efuulla fiiman _aifona 

· fofo.ontttu {)än fuurem,t.,iin foumoi{)in. _ 
. -· .~ämä tai ft)nnt)ttää fef äfoulla ja fuutti on jo äitinfä 

lo{)buefa fobottainut n,iUa~ufunf a että fe- ft)ntt)iefänfä jo 
on me!fein aitinfä .muotoinen. • , 

~ätä ~t)t)betään _tan,aUif eeti fiUä . tawoin että {,äntä 
tvartotaan fitvellä di farilla; .j,oef a {)dn· (e~ää, ja ammu:: 
taa'n _!fuu(alla. SJ)ara{).iten fät) -tämä foatuun tvar(rnin 
aamulla eli {,Hjaan .e{)tQoUa, di .,µuoliµäin,cin {)ertee~fa. 
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ID?utta faa amt,,uja · oqa l)t)Win tvatofo6 ja ,tatffo; . . fiUå 
n,iifati on fuuti ,l).elfoti. · ·mä.mä. on aina omat fiWenfå 
ja fotinf a, joille ·l)e · nouf etvat fe,l)äämää.n tvä.l)ä ennen au::: 
tingon laefua .ja mafoatvåt fiinä fofo t)Ön fe.Uo 7 eH 8 
aati aamulla. Uf ein tat,t,eletvat l)e feefmänfä ja ,l)ure" 
n,·at' toinen foifianf a, luin f amaUe fitveUe ,l)t)rfitvät. ~m::: 
,l)tiict tefee itf eUerifä majan ,noin 90 , eli 70 aefelta tänimöi" 
feetä. fin,e5tä. mlt)Ö6 l)an·naan tverffoja tä.mmöiGten fi::: , . 
n,ien t)mt,ä.t:i, ja l)t)Cfeet fefoantufuat ·. niil)in tal)eUeefanfa 
ja fiitveteefä.nf ä. ~awallifeeti ,l)annaan tverfot tt)tvenellci 
vuorella firoeä; fiflä l)t)(je noufee fitveUe tuulen t,uorerta. 
ja menee tD:eteen tt)·tvmeUä t,,uoleUa. iniin fefaantuu bän 
-tverffoon roeteen menneef änfä. r · ) , · . 

Uf ein tefee l)t)ljce fo(aetajille ,l)a(jo n,al)ingoita; ~än 
nouffö l.)t)t)bt)ffiatä f~Iat ja ret:,ii ufein ,l.)t)t)bt)ff et tilli; 
fi(lä_ ei ' l)än t,,iba lufua faCain .f elittämif eetä irti. 

· (~unia 2) 

muumie on· .l)ää!täl)äin muetamainen; ferfä taiffa 
f en fitvut otvat tät)nnä ,l)t)tft)liäifiä tvalfof ~nmoifia ren" 
-laita• noin l ½ .eli 2 · tuuman ,l)ituubeeta. ~ilmäin t)m::: 
i,ärt)Gtät t)l)benforn,aifet. · -~ämä on SJ)ol)jan {,t)lfeietä 

- n,äl)in eli tan,aUifeeti räl)e~ 2 ft)t)närän t,ituinen. , 
, (5aiman järtveefä on tämä muetan l)armaa, ft)ljet 

' ja n,atf a tät)nnä ,l)t)tft)Häifiä f uurem,l)ia renfaita, 2 ½ eH 
3 tuuman ,l)ituifia. spitfin f e(fää otvat renfAat f efaantu= 
neet t)l)teen, noin 3 forttelin t,ituubeeta. 
· .Eabogan 'iärweofd · on tfönä melfein umt,imueta; ft)l::: 
jiofä: f efanaifia waaleita ,l)Hffuja. , 
·. ·filorvva afuu ,l)aitfr näiefä ~uomen järtvi6fä, ·joil)in 
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~ån on · tullut mereetä, ~uomen ja SJ)o9jan la~bt6Ju'. 
~aUveUa tefe.e ~än ft)nfiUänf ä .pienen läroen jåä9än,. joafä 
()än (,engittää • . filiin t~afä fuin muief afin fo(,bief a erää 
rior.p.pa· airoan ebeUifen (tviifatin) tamaUa, jonfa fanef-a 
(,än :mt)öa on 9t)roäafä f otvinnoaf a. · · 

~ämä on faifö,ta ()t)!fdatä tva(,ingollifin · i9mifiUe, 
~ånm .pataa · ruefunf a on fifaffo ja filli. ~uUen .paifalle 
ja ajain tafaa fafol~, farfoittaa ja .perättää 9än fafot 
t,oie rannaata. ~if äffi tvierä fofee ja . te.pii (,'än fafoäta== , 

' jain .pt)t)'bt)ff et. , 1 , 

,.stiiman aifo f am.,taart oletvan fefäfuulla ja ft)nnt)tta:: 
mifen ta.pa9tutuan tahveUa . (farirnn f anotnat muutamat 

' tviifat:iata). .stuutff on enfin· t1'aateteJtu- lUa(foifeen roHla::: 
.pufuun. ~mä ~of(,oo •ijäntci (,uo!e!fo eifä ,1.1ääatä t1'eteen 
e'nnenfuin tDiUa on ,p·ubonnut. ~itte f euraa (,än. äitiänfä 

" . fiffi että fiiman aifa t4!ee, jolloin äiti ajaa. (,än·en. ,l.)oie • 
feutaatanf a. ~ . , · · 
· filot.p.pa ammutaan ia otetaan tvetffoon fama(Ia ta:: 

tvaUa luin tDiifatifin; ufdn ammutaan (,än mt)Öa nenään, 
jonfa (,än .piatää t)!Ö5 t1'eben ,l.)intaan · (,engittääff enfä. , 
®iUä. (,än on niin. !i(,atva että (,än fö·ortuanfa' nouf ee 
t1'eben .pinnalle. 

filor.p.pa on fuureati ()t)öbt)Uinen; fHlä 9äneefä on 
fof'onfa 'fu~teen enem.pi raatv·aa luin muief a,. ja fefin on 
tDie!ä (,ienom-,paa ja ,parempaa • 

. 3. fflt.öuf,-uuiu l;t)lit. 
(Jtun,a. 3)-· 

~ämä on joffifi ebellif en faftainen, roä(,än f wurem,pi; 
. ,mutta fen fattua oµ · (,armaa, tät)nnä Juutem,piä e'H .wd:: 

ijempiä ' muotia .pitffuja. ®m fatn,:a muuttuu .paljo i,11 
I 
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fånflf jälfeen , tnuofi tt,.ttobelta~ .titin' fo~hu~fa· ·on fillä 
· fiiWituä bo,pean walfoinen tuiUa.;. fo9ta · ft)nnt)ttt)ä waa=

lean 9atmaa ja wielä famana tuuonna muutamia muotia 
,l,ilffuja, jotfa ·toifena wuonna enenetvät; fitte ~nenee fit=
jatvuue ja Wiibentenä tuuonna on 9än tualfoinen, mutta 

· fummasf afin ft)ljeefä fuuti fuun fartainen mitäta .µilffu, 
jotfa 9ä,1,äitten t)litf e t)bbistt)tuät.. · / 

itämä 9t)!je af uu SJ)obj aif esf a jäämereefä ja fm foij::: 
, .bief a fefä @'uro,pan ja ~afian että ~metifan ,1,uole:lla+ 
· ~ofa: wuofi fulfee 9ä.n määrätt)llä afalla ,},aifaeta ,Paif::: 
faaa, jo9ott artuellaan monta ft)t)tä; toifet f anotuat {,änm '° 
,~afetl!an rau9aUieta: ,},:aiffaa ft)rint)ttää.ffenfä, toifet . luule;:: 
tDat 9änen-. feuraawa:n, Eobna-falaa ( etä.G nottm lai),, jota 
9än rafn.staa: ruaffenf a, toifet attuaatuat 9unen-fieuraatuan 
fulfujäitä, joiben . ,päällä ~ån fet1taaeti lepää. @'{,fä on 
faifief a näisfä w'ä9än .,pe~·~.r fttof afin:.. ~alli.aan mereen 
tulee 9än ft)fft)llä ajoj,ä.itten · feura:ef a ja lä{)tee ,Pois 9u9p 
tifuulla. @5,Pitsbergen luoboief a. on 9än fofo wuobm; 
fiUä fieflä ei foefoan ,1,uutu ajojåii'ä. . 

mau9allifeef a ,},aifaaf a ja tt,tnendlä ofrefelee tä~å 
~·t)lje joufoief a monella tawaUa ,Pt)örien .tne.besfä. jtafo=-

, ~artnen ~atuaiteef a f ufeltatuat faiffi äfieti ia -noufetnat 
~töe f amaef a .paifa.Gf a... ~utta jo:ei t)ffi 9eietä ällää 
t1'aatan, ft)öffee 9än metelillä tneteen, jofa on toififle inerf::: 
linä . .pifaifesti t,afmemaan; m9tä 9aatt,aa fatoo fofo 
i,ouffo ja ttäft)t) tvaeta faufana. fiitä ,t,ailaata. ~aaraa 
.peläteefä, ,l,istää ~än ainoasti fietamenfa tueben rajaan 
Qengittääff enf ä ja waipuu fo~ta alaa ,t,aifaata ,l,a,fenematta+ · 
. Jtiiman aifa luullaan oleruan dofuu:Ua; maaliefuulla 
fännt)ttåä. emä t)~ben .p:enifiln.. . . , · 

~ämä: tt)lje orr @:rifofontLEaieten ainoa. tiffaue ja 
~eibän. ainoa datuffenfu. , IDlutta l:)aljo muitafin. on tä::: 
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män ' wi{)ollifia. ,t.,objaife'ef a iäämereefä; n,a{aelalan .})t)t):: 
-t~jät fo,l).})dn,at. näitä ,t.,a(jo ♦ - · 

, 

muumio · on barm·aa·. ja t).bbenfartvainen; t)lif eef å {)uu:: 
teef a on .,t.,aljo roiiffiä, jotfa otvat , tvalfömaifia ja· t,,ääitli 

. fi{)atia. ~e on faifieta SJ)o{)jan {)t)lfeietli fuutin, 4 eli 
5 ft)t)närää t,,itfä. · . 

IDlt,öo tämä af uu ,t.,o{)jciifeof a jäämereofä 1 niinfuin 
ebellinenfi, mutta tuntematon on joo {)än tefee tvaeUuffia 
·t,,aifaota : ,t.,aiffaan. ~nimmiten af uu {)än ulfona ll>alta~ 
mereef ä ja tulee -ainoaoti {).arn,oinc rantoja . ld{)elle. . , 
. ~<,tnotaan että tämä {)t)lje tt)llä on f uut:i t,,elfut:i, 
mutta .mt)Ö.o. fotvin· uuteliao ja tiebueteletva, jofa tefee {)ä:: 

" nen toifinaan tvaatinottamattomaffi. {,artvoin on {)än 
muuta fuin t,,atittain di t)ffin:- Uibeef a on ,t.,ää ja .felfä 
·n,eben t,,åällä, ia {)än nät)ttää ft)Uå julmalta fuutien fil:: 
mäirtfä ja t,,affun ,l)artanfa n,uoffi; mutta fatfomifen {)alu 
:wetää 1()-änen tiebuotelemaan n,eneitä, jotfa ·on,at merellä; 
-täe.fä tulee b~n niin lifi että _9än 9el,µooti ammutaan eli 
:~iotet~än fei{)äällä. · 

·,. ~män f anotaan 9elmifuti~a.' ft)nn~ttän,än t){)~en ~e:: 
·niffanf a. , 
· . ~äitä ,l)t)t)b.etään ,l)aljo jäämrreefä ja ,l)t)~nti on ·l)ff, 
.·,t.,omi,i luin Cuulififaart, fillä täm,Lon Hifunnoiof anf a tt)t,,erä 
ja raefae. SJ)t)eft)Uä, fei(,åäUä ·ja n,erfoillafin ,µetetään 
tämän . l)ebon elämä. · 

~ämän ' ~t)(feen na(,fa .on wa{)tt,em,l)i muita ja fiitä 
te{)bään föt)fiä. ~an(,aan aifaan tefin,ät SJ)o(,jan af uf:: 
fa~t fiitä ·foin,-ainf a föt)fiä, jotf«taifin,at anffurin ,l,ibättä~. · 
-~uutoin· antaa tämä fofonf a tuuoffi ~t)Öe_ ,t.,aljcHaelt)ila. 

' . 
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5. 4,BUi. 
(Jtu~a 4) 

muumio · on ~armaa ia ~alio mu-Gtia di muetamaifia , 
,l)i(ffuia fefattHlifeeti fen· t.>äållå. 5J)ituutl ,On ., , eli S 
ft)~närää. . · · 

.palli · af uu erittäin 5tämereafå', joefa bän oleefeiee 
ulEona mereefö, Hibeot~en ainoaeti ulfof aaria, ja . tulee 

_ tvaan aifobarrooin iäbeminäffi mannermaita. 5a filloinfi 
tartuoin, fuin bdti maita låbe6t~~, luullaan ~änen m~re• · 

: f~å aatviatatvan di fafot,>attvia talaa ajatu~n. · - · . , 
Ulfona 5tämereeta· tatvataan tämä ~~lie SJ)o9j~nme• 

reefä ja· tnidäfi ebemt,>änä. ~utta 5tämereef å on ~än 
luultatvaöti lufoifin; . .paifottain ei muusta t~lfeecitå tiebe:r 
tåfään fuin täetä. • 5UaUa tule-e .~än fitvHle, jotfa .otuat 
tue fin weben .pintaa forfiammat; tåöfå le,t,åå ~ån i.ou:r 
fottatn- t)Öfauben. 2:oifinaan. on ~eitä' .niin foolta ! että 
t,>eittätvät fafffi fofo ~aiffafunnan ulfofarit. ®illoin iit
tuotuat te tat,,eUeef anf a le.pofioieta. SJ)äituällä tawataån 
baUi ulfona mere~f å l)~et~öfä niiri f~tuäeti nuffuneena. 
että taibdaan . tulla ~åntå weneeef å · iä~eUe. Wäitt,älläfin 
nouf ee ~än toifinaan fariUe. . . , . , 
· .. ~riajoiUa . tuuobeefa inatfuetaa -~am l)aifaeta . .t,aif~ 

laant SJ)obian latbeeta . j'lt . 5tämeren .t,obiaif eöta .ptioleefä 
fulfee ~ån maafiefuun fot,>uUa fuuttinenfa etelään •. 2:åma 
fulfu . ta.t,a~tuu niin l,)ian . luin fuutit taitatt'at iJf enfå dåt• 
tää. ®illoin f anotaan_ että .}.)enifat fulfett,at aitvan Juo, 
raefa linjaa( a etelään fäfin, ja ~Utfe _fiwien; tnaiben ja 

_ fatien, joö femmoifia ofaa olla ~.eibån tiellånfä,- jonfa 
täbben ~e · mt)Ö6 ufein f aatvat · tåmmöifen ,oifomatfan maf• 
f aa ~engellänf ä. 5oe fewdm~t6f~t fdrfewdt idän mereof4 
ennenfuin be ott,at tt,almHt t,oifinenf a Ui~temään, .turlUaa# 
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n,at f)e ful}ril!e jään fapffälei'Ur; _ JoiUa itfe ja penifot tai= 
tamat oJeefeUa. ~äaf ~ ta~tonmt mif!eUänfä foiffi olla 
jä~Uä, mutta f).arn,oin fö~~e,tdän ,_,nHn · fuµrta - fappqfrtta 
dtä fe faiffi fann:a(taifi. , ~tina fitte. n_oufee me'teH, f ota 
ja tap-pduä~ f)uufo: ja ii(roominen, p_tiremfrt_en ia repiminen, , 

,~ttä fuuret f)aa-n,at jään,ät inetfiffi na9faan. • .palli d fon,i 
;Nmrin_ mtJiben f)dmoJafätenfa Huraiin; Fllä roiifoti ir 
norppa muuttaa po9jaifeen f)änen tulleefa'nfa ete(ään. , 

· ~ämä on . meit,än jit{inin p~tomn1e meb~äf ä; , _ faim 
. farat omat 9ändtä maaraafa, · ja ~iita · ftJö ✓f)an foclta 

äåltänfä. · · · · 1 
• _ 

' ' · . · ~iimari aifa ·en mittomaarin aifona ja ·, enili .ftJnnt)t= 
taå ·t)Qben peniffonfa -·ft)nttHäpuin,än ja --mati-npäfn,än n,ä:: 
liUd ,t,a(iaaUa j.aäUä, ufdn lotuin11Jtaäf a paffoifeofq. ~m_än 
'fo'f)buöf a ·ja~ ft)ntt)eafä on iroifo pdtettt) f)imoUa fdtaifeUµ 
'tviUafla, jofo ft)nnt)ttt)ä :muuttuu matfoifeffL ia n,Hfon fu= 
lutttta rupee putoomaån1

• : ®iUap9~uafanfa ei mene · pe:: 
'niffa roeteen, · fuaan ifmoittaa ·määft)mif eUä nä{fänfä, jonfo 
tuitHua fmä: :tulee jääffe f)äntä itjnttämäätt. ~aaran f)a= 
:n,aitesfa -_ ·i,,ttnä. emä t,edifan fuuf)unfa jg roie ·toif iUe 

· jä-än- fappa!ed!e. Jtuufouben roanl)ana on fuutti fe_l_n,olli= 
nm itfe ruofanf a f)afemaan ja roa(mie; tnatfustamalln. 
,. {)aUia t,~.t)betään -~tämereafä en~mpj luin faiffia muita 
t\'!lfeitä lofo ~uropaef a t)l)teenfä. . · · · . 

.pallia ,J,~t)betään erittäin föl)tieUa aj'aUa. ~ ·atin= 
',l.)äin>äetä . ta{n,rUa lä~betään, ''1· rff 5 'ampuiaa t)f)beaf ä, 
~itfin metijadtä aina 'fen partaalle a,ati; . muutaman t,äi= 
.li,ätt tuofo otetaan rnufoati. · .palli on fiUoin jään ,t.,ar= 
~aaUa -ft)nnt)ttämdafä. Uf ei'n ,:en, l)eit-ä fo'fo jouffo. .peitä 
;f~,öbaå.n fuo_Haffi nuijalla -'eri" an1mutaan pt)aft)Ua. · 

· ·. ~en,ääUä .aifaifih -- jäiben iouffoon (äl)tee monesta :t;,i= 
tuJäetå,-roeneitä fuurrn1,t,ia ia n,äf)empiä; fuGf afin 8i ti1fo5tä 
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ja l)atin lolnun fuufaubm ·ruofq~ · Jtotme di niLf ä ID,e:: · 
net.tä ~t)ft)tvät toinen toietanf a Uienä ·tt>sfi.näif effi · •aro.ttffi· 
tällä ~aifialla , matfoUa. _ ~ääruuoren fo{)bates.f anfa fito::: 
mat turneen tuårjon l)uoleUa ja foetteietvat onfo· ijt)tfeitä. 
~åmmöinen jäänmori on ~uolen1· l,)mifulmari pituinen ja 10 
di 12 f"Qt,närän fotfuinen tveben tajaeta. ~e .on fcottu 
f uutista jään Iobfareieta, · joita • mt)rsft) ajelee toinen 
toifenfa . påålfe; , fe on tä"Qnnä läpiä ja ~nröf d. -~Olll" 
m,öiferi · fäåtuutn:tn ~ääUä tan,~taan . ~aUi ufein fuuti(lf a 
joufoisf a'. ~bmifet menen,åt. ja, It)ömät niitä' · föctiaffi 
nuiiUa niin l,)aljo fuin e{)tituät, fmUnföin {)e · tct)tätvät {ä. 

· l)enfä jåäafä. SJ)enifot tapetaan 1viimeififfi; fiUä tuä{)äi:: · 
finä ei ne itf estänfä mene t\)et~ent -~utta jl'ä jääe,f ä on , 
paljo läpiä, tät)tt)'Q amp11jan ~o-ntata {)t)lfdtä rä{)ellq ja 
joa niitä pn paljo, noufee 'femmoinm meteli etM l)t)ef'Qn 
paufaua ~erätä mitään, tuaan ampuj~ _am~uu· ~~itä fofo 
joufon toinen töifenf a pe-rä~_tä.; ~mpuja on waatetettu· 
{)t)Ifeen na~.foan, fäqntdee -Hf.eanfä niinfuin {)t)Ije ja: pitää 
famaa ääntä . fuin {)t)!jefin, jolla menett)fJeUä ~än fitä .P5l" 

. remm.in pettää {)t)lfeet. , - , ~t)öe ~itaä mies ·waatia {)t)l• ., 
'feen ~engitt)~Län,eafä ja pistäa {)änern fd~äåAfä, josf a ori 
nuora ett~ {)tJlie fittr ,l)ääfee tvä{)än matfan uimaan; tue:: 
ten · ttrnotamifeeta fatoon,at pian ·woimat, mie.a rvetää {)å" 
nen lifi ,ja enentää lätven jääef ä, j0eta tdn otetaan jäälle. 
maarat otuat Ii{)awammat ja ~~f~wät tucben l,)ääUäi foi• 
pat ein,ät t,,~f~ , foefoan. . .. · , . . · · · 
_ · ffiäitä t,,t)\)betdän mt)öe tve~foiija 1 ·· _wetfct te~bdän 
tufewaeta 3fäifeetä baml,)pulangaeta; noin l,)ienen fulfafm 
tuabwuubesta. ·~erfon fihm;ff et oivat 4 eli: 5 tuumaa 
f olmueta f clmuun. .paJli fµ(fee · joufosf a ja frntä{)ben 
f aabaan toijinaan f\)mmepfunta etäll~nfä. ~utta IV4n." 
{)pja cf f aaba;. n~ ,tvietu4t tuetfotfi µ1~ötänfä taiffa u:t,i"' 
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tt,åt tiffi. Saman t<1iffa ·tntifen tt,uotiµa .i,·enifoita faa= 
baa-n tt,erfoiäf a. 

· .palli tul« 11,nn~affi · noin 20 tpuotta, . ja .µubottaa 
11,iimein bami,aanf a ettei tän enää taiba anfaita ruofoanf a, 
tt,aan foibtuu f.eltvottomaffi. · . · · · 

.pt,wä balli, noin 4 ft,l)nårän . t,ituinen, . t,ainaa -20 
-leituiafää, ioäta raowa ,l,åinaa l 2 le'hviofaä. ma-bfa on 
juuri . fuin nauban . tuuota; f e on barmaa ia fauniin tiiC= 
tätuäineri. ~ämmöinm ~alli .maff aa t,t)t)täiänfä wairoan; · 
~Uä fiitä tulee 25 ~ot,. rut,laa. · 

- 6. l!o~lnort,i,o~ 
, ·(StUn)(l 5) 

muumi6 on t,et~ti fitjatt,a ~armaasta ia muotaGta. 
· · SJ)ää on f uurf ja merfiUinm fiitä että foiraf ella on 

fuonon .t,,äällä aina fortuiin ,aati tvaltoin nabfa, jonfa fe 
taitaa t,ubaltaa benfeä tåt)teen, 'että f e on ifäänfuin laffi, 
fiwuIIe,t,äin t)mt,t)tiäinen mutta feofellä felfämäinen. ee11== 
täbben antawat Eai,.µalaifet tälle bt>lf.eeUe nimen ~ a t tt 
nu'orjo .(roattanorpt,a), fillä fen .t,ään ja Juonon fatfotvat 
~e-veuran tvatf ah fattaif effi. - · 

~ämä bt)lje af uu faufaifiof a ~o~jån metiofsij ja tu= 
lee tvaan aifabartvoin rannoille; bänen taffoin tt)t)ofianfa 
on ajojäiben ,t,ääIIä, Joilla bån fetnaaoti malaa. .pän 
fulfee _ joufottain· ,t,aifaota ,t,aiffaan tvuoben aifain jälfeen. 
mäitå ,t,t)t)tqtvät erinomattain ~nglannitt' ·ja .pollannin 
tt,alaofolan t,t)t)tåjät, foJfa n,alaofalan f oolis on, buono. · 
.pe ottawat näieta fofo foiwain laetit raetuaa~ · ®illä 
tämä bt)lje noufee ajojäiUe ufein tubanfitfäin; metimiebet 
(ä~eett)tvdt ~Ujaffenfa iädttui,rta, ~iil)eet1,ät fen l,)ääUe, , 
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lä~eött)tt,at_ ~:~Ifeita tt,erfan ja fl,öJfett,at f{tte fuu_reifo mes: 
tdillä niiben .päälle, josta ne niin ~ämmäett)ttHit ja fum= ·_ 
maetutt,at etteimät taiba i,aeta eifä ottaa maetueta. ea= 
notaan että ft)t)ndet ti.t,~umat fUmietä ja · räfä nenäetä 
fuin mur~aaja lä~ene_e ja antaa fuolemän lt)ö_man • 

.pt)(feiflii" on n,iiffit ja f UtJtet filmät; 1»älietäin f eif os · 
n,at be -tuebeefä aiman .t,t)~tt)efä. Welät;tt)neet i~111ifet 
omat uf ein luullut näbneenfä aameita ja ba(tioita, luin 

· omat ~t)lfeen tawaitneet. " Siitä omat tulleet monet tari:s 
·nat meri~a(tioiela jil tueben tuäeetä. , -') 

morjan t,ie.pa @utinerue matfueti tt,uonna J770 ,l.1tG== 
i.,anferäjiefä .po~jaifief a maief a; _falaetajat juttdimat bä= 
neU~ .t,aljo tarinoita fuinfa · Jtlaffefolle (fe on: foffi= 
nor,1.1i,a) näft)i futtreffi fuin bätfä; fiUä oli faffi fättä, 
mutta f ormet t)~teen faett,aneet; fotfia laffi oli fenJ,ääs= , 
fä; f e feif oi ,l.1t)Gtt)efä mereefä, tae·tuot tuulta maetaan j. n: e .. 

Samaten fertoimat eräälle matfuetajaUe tuuonna 
1816 inorjan fataetajat .sttaffefclhnj fe oli beiot-ä fullri 
muetan larmainen miee, jonfa formet ofövat faomatieet 
t)~teen uimuffiffi, ~iiffitaffi ,1,äiie"fä. ,f)artuoin f anoit\'at · 
näfemänf ä tätä babmua. 

IDlerfiUifin on • fturaaroa ferto.mue .polbergin · ~an== 
marfin ~iototiasfa: , ' 
-• "Sa.maan aifaan (jculufuuUa rouonna 1549) f aatijn 
~refatmeofa äärettömän fuuti ja fumman muotoinen fala; 
fiUä oli pää luin ibmif eUä ja i,ääfodla fruunu niinf~in _ ., 
munfin fruunu; fen tuaateet -olimat te~bt)t niinfuin munfin 
faa.t,u. .stuningae .sttiotian IU antoi ~aubata ' lalan Jiö= 
,1,enbaminctof a ja läbetti luroan fiitä , feif ari .staatleUe 
S.t,ania~n." ~äefä -nåft)t) että funing·aefin l'iti'f en tu{elä 
fumm~Uif en~ ibmif enä tailfa ,~alti~tra; mitä fitu ~ffinfer•' 
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tainen f41nf a 'ajMt~li~ Stetå(!l tJ\)t aiattefen,a-t ,~·pgfonnin 
ja {?oUan-nin meritrtt~~et:r ·iotfa -niitä tu~jlnfittain t~lJ,).)a:: , 
wat famoff umatta. ·· 

'-,--,---

~uimuut ftJlitttii weisteieiu. 
~onia n,uofia fittrn f aatiin ~t)lfem ,).)oifa föni meren 

rannalta -ja tbietiin ·dµ~änä tä()eUä o_letvaan _ fortanoon. 
®e oli niin fielviija (41l)fet fuoatuiroat fii()en - tJiin ettei 
fitä maltettu t<ii,l)aa. •@ifä fiitä ,).)iffuif eåta e(åroäåtä oUfi_ 
f tfurta 9t)Ött)äfaån tal)ettuna ollut, jonfo n,uoffi ei f e · ä~:: 

• ft)ttänt)t i()miåten abneuttafoan, jofa Jaiftåta i9mifen n,i:: 
· -oiåta on julmin · fefä lä()immäiåtä että etäimiä fo()tqan. -
. · .pt){je ,faeropi ja feft)ttt)i, leifitteH faaten fanåf a ja 

turroafi ;aina talon n,äfan. .pän oli n,iaton luonnoetan== 
: , fa, lä9eett)i luin bäntä . fµ-tfuttiin, fanaUa fanottu: ()än 

oli µåfoUinen fuin _ Eoira ja leiffinen fuin fief an poifo. 
Sola ,).)äiroä ·meni 9än mereen fa(aätamaan~_ rattiitfi its: 
f enf ä ja toi ufein ·mt)Öå t,Aloonfi fauniin fafon. ..\tef äUä 
mafofi ()än miefrUänf ä auringo~ .})aieteeef a, tairoeUa tbal:: 
lian ebeafä,, taiffa, ioe waan f o,).)f,, · fii,pefi -• ()än lämi,i:: 
mä-än uuniin. , ' ·. 
; ,, ·JJMj4 .n,uotta ori _ ~t)(je näin ollut tafoef a faifMn· 

-- ' ~åtäroänä. .tlnnet-tomuubeffi f efä 9t)rfeeUe että muille ru:: 
.})ffi nt)t tauti n,ai~aamaan talon erufoita.- moita-ämmä 
·futfuttiin- neuroc,a antama·an-. , ~ämq f ai ifännän uåfo:: 
maan ettå eHiinttn fuoleµ,aifuus tuU- fiitä että~ taloef a 
.})ibettiin f aaGtaista elä-n,ätä, jolla ämmä tarfoitti tuota ' 
~t)ljei,arfoa. ~ämä on, fanoi -ämmä, roietäroä fof)ta l)pi~, 

, muutoin en ·taiba tninä 1n1itään tebbä. ~t)pmä if äntä 
nsfoi ämmän fanan; 9~lie ~antUn roenfefrn', f oubettiin 

. m.etfellfi« .9eitettun-foua~- maa-Gt~. iBene- ~a!aW fotiin,- _ 
.. ' . ' . ' ' ' 
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•n,äfi meni frpoon, tnutta feui:aatvana ·aamutta malafi 9t)li~ 
tat,anfa iälfeen uuniafa. ~tma·6 etcitl'ä ori tuUuf t)öUå 
tafaätettuun fotoonf a ja -~afenut -tall)aUifen fel,)ofianfa. 

. ®eitraatt,anå t,äiroänä faitaätui jäUe,n t)ffi e(uffa. · 
·ID<ifä nt)t oli muu ft)t)nä fuin tuo onneton ttJlje, jofa 
taaa · ori tafoon tullut! ,Pt)(je ·oli tt,ietän,ä .,t.,oia teille tie== 
tämättömiUe. ~e annettiin fiiä . tt,ietaalle, jofo lu)'afi 
fuljett_aa fm ft)U-äfi fauao. ~uorpfaufi fului; mutta 
·toifena Htcina f.uilli ,t.,iifo jotalin faa)'t,imiota ott,en tafa1_1a • 
.t)tt,f · att,attiin ja tuo uofoUinen eräin --tuli fifälle, ei· tieten 
fu.info fiittämättömiUe ja tt)tmHle i~mifiUe ljän tulj(afi 
· raffau·ttanf a. ~äft)nt)t ,l,itfä-otä matfaotattf a, nät)tti {,än 
fa.ifin tatt,ofo Honfa., fotiin ,t.,ääätt)änf ä, meni uunin eteen 
·ja' nuff~i. ,: . • . . 
'' · : ~fän'tcf fuuii lo~fö mitä tat,a~tunut off. ~oita-äm:: 
mii otettiin. taao · neun,offi. ~i ote., f anoi ämmä, onneffi 
joö .hto pefo tat,etaan; mutta ft)Uä fiit,ä muutoinfi ,t.,ää~:: • 
tään; t,uvfaiota..an fen filmät, niin -ei fe enää o·f aa tafoon 
tulla joo' f e n,idä ferran n,iebään fouaa · ri1ereqe. · ~urma 
ifäntä fuoättii jutmaan neutt,oon; tämän uåfoUifen ja tnf:: 
· attoinan erätvän fHmät ,t.,uljfaiotiin. . ~että . tt,u_otatt,ana 
ja fin,ui~f anf a. fietteletvänä ,t.,antfin 9t)(je tåao tt,erieefen 
ja tvfrtiin ja jqtettiin laijn,ao ' merelle. . • _ · · 
~- ~Hffo furiti · eild tafoäf a f en fnem~äq_ ,.tfoa ·oUut. 
Jtarjaeta fuoli ·\)lfi : '(oiferifa ,l,erään, ja roi~·boih T anoi 
noita-ämmä -toben - ettii' tauti oli 9änm · taitoarif a tl>åfe:: 
roäml,)i. ~u(ett,ana t)Önå ,t.,u9atfi mereltä aim~Uinm m~tt'I:: 
-ft); tuuriapäibm ttiäfiofä fuu(ui ufein {,dffo tt,qritta~il
äåni. ~amu tuli; on,et atvattiin . ja armaä ~\)lj,e m-a-fafi. 
fuoUeena . ft)nnt)ffeUä • .pän ei taitanu.t fofiana mää faaba 
'elatuetanf a; n,aun fttoli nä!fään: r .pänen ~ruumi'ii1fa ~å'u.:: 

' b'attiin fantafu0l,)paan. IDcutta_ taloefa feurafi onmtto~ 
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, muu6 onnettomuutta. .staiffi meni nutin; fatia . l,uoli, 
fatott,uofi tuli, fot,f et fuolitDat ja tt,i~boin fuoli itfe ifäns 
täfin f ofiana ja föt)~tt)neenä. filoifo-ämmä tun lain . es 
~eefä of aUifeffi i9mifen mur~aan ja_ ~irtettiin. ._ ' , · · 

_;... ,. ·,. -~ -.•.' . l 

!Wutfu. 
(.stun,11 6) 

.- , muuwfo on lt)ijt)lartt,ainen; farn,at tuöfiat e(i :~;ar::
maat. ·. @ie:n. t,ituue on ; eri 8 ft)t)närää. SJ.)itfät ja · ,t,af" 
fu,t t»ii{fit. ~f ot fiimät, fihruin n,alfia on ,t,unainen niins·, 
luin~ tt,ettt)nt)t. Jtaula t,aff u fåt) . mutfaan niinfuin · bes ' 
t1,ofen faula. Een,äteefänfä etujaloiUenf a . ja faula ., föt)" 

_, rt)efä on murfu mie9en forfuinen. @ien nabfa on, t;,affu 
ja atbara että näft)t) olett,an niinJuin f äffi, fen t)Uå mos 
ni-ef a foefuief a, jotfa fiirt:t)tt,ät ·m\Jtfun fä~eUeefä.: 3alat/ 
on,at lt)9t)t ja tt),t,erät, tvar,t,aat. 51 , tt,aruetetut lt)~t)iUå 
ft)nfiUä. • . - .. 

~tu~am,t,a.fta 'on t)lifeefå (euaef a 4, joieta 2 leefi_:: 
, måietä on,·at t,ienet ja ,t,ian ,t,utoott,at, alifeef a Ieuåefa .2, 
jotfa fuitmfaan ei foefaan . laen,a tät)1'eUififfi, ainoaet_i 

· atru nä~båån ,t,enifoiUa. Jtulmabamt,aat t)l~ååUä on,at 
.,itfät, ufein ft)t)rrärää , ~itfåt tt,alfoifet torabamt.,aat; a(:: 
~aaUa tt,ä~äifet ja fitt,u~ammaeten faltaifet. @iitt,u~amsr 
~aita on· t)l~ääUä .ja al~aaUa fummaUafin t,uoleUa , 4, 
tt,aiffa tviiminen niietäfin on ,t,ieni ja aifaifin ,l)utoo. . . 

IDlurf uUa ei ole niinfuin ~t)lfeeUå filatvaa. li~an ja . 
na~an · tväliefä. ~oe fifott,aa on, op f e f efaifin li~aef ai 
IDlutfuja t,t)t)betään ainoaeti na~fanf a ja tora9ammae:= 
tenf a 11>uoffi. · . . . . . . 

IDlurfu eläå .,1>09jaifeef a j~.ämere~få . fernaimmin ·ajo• 
jäip_m·feaefa, ·joef~ ~ä_n uiefelee ja (oifiuaan noufee .-niibttl 

'. 
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-pääUe~ .pän elää joufoef a, ufein. fahottain. ~ääffe lii== 
,tJee· ~än niin ett~ ~än lt)Ö· fuuret tora9amt,aanfa jdä~än 
ja tvetää niin taefäait· tuumifnfa. t)!Öe- jäällt'+- ~t)ti>enef!å 
ilmaUa 9e leifittdetvät fa -irnuffutoftf ctvat, antatvat luulla 
äänenFå,, iofo on meifein ~ärän äänen. foltai.nm. g~fli 
laffaa: tatvaUifeeti: nuff'umifeUa, joef a tifaef a ~e mafoa== 
wat toinen. toifenf a · niefaef a niinfuin fiat.. filuffuiefanfa. 
fuorfuroat ije, fotvin. ,Wffi on ainCL 9creeQ:å f a. ,i,itää 
waaria.. ~aaran 9atvaiteefa lä~tee tämä: tva.rtia Hiffeelle 
ja 9änm feuraefa.nfa. fofo läjä. ~åufå. noufee fumma fa 
ääretön meteli'; fufin ,ta9tM enfin ,t)äå~tä t»eteen,. mutta 
maateef anf a tietin ra~tin on toinen aina. toifen ticllå ja 
eettenä; nffn ne fitte tvi9aeturoat, t,urettrat,, ta,tJt,ekn,at-, 
tora~amt,aat foi,i[en,at toifianfa. tt,ac,taan,: 9e ~uutan,at 
ja määft)roät bfrmuifeetf. filifn t,fon luin tv aan t,ääk, , 
t»ät, faat,in,at ja tvierin,ät 9e jään ,t)artaa:Ue fa ~eittä== 
tvät itfenfä päitä,tJitäfo mereen.. · -

~ebet,få ne ufein fatfoaroat Ia9enen,äfn wenetten 
i,äälle; ·oueef a fuureefa foufoefa teferoät ne fen _n,aiffa ei 
beille mitään oUfi tat,a~tunutfaan t,a9aa. ~ota~amµaiC== 
lanf a !t)öivät ~e rärom n,encefen ;. toif et uttvat tvenem fi== 
tvuiUa, noMan,at ruumiinf a t)röe ja {t)Ötvät ijamt,aHfonfa 
finne ja tänne. ~ärietäin ta,tJa~tuu. että. 9eibän pitfät 
9aml,)aanf.a. tarttuu-iijmifeen;. jonfo 9e fo~ta tvetätnät mereen. 

~ma fl)nnt)ttäå fetvåäUå l)~ben, ~arn,ofn 2 pmiffoa. 
jtiiman aifo on toufo-- eff fef äfuuUa. @;illoin fuffdv.at 
be .))itfäl matfot pobf aifeeta. Weniffa fef~ttt)t) ~erpoeti 
ja on fitte airoan l)GtåmäUinen .. . SJ)frtatief a t,ibettifn ja 
e()fä ,t,ibetåä'n: roie(äfi: murfit, jolle ft)ötcttiin lautan ltt)== 
nietä ffentä, jo6on lif ä.ttiin leifätuita nauriita ja muita 
faetvaimia. &mii on aitvan beUä foetanf a fo6taan; 6ån 
f ulfee fm tintaanfa lo6bm lä'mmenimf ä tvä!fäf li ia två• 
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~emmänli tt,aaran tulieefa ,t,aina·1i fen tl>eben alle. ~ol;. 
fo,1.1ff 9aatt,oitl'taan, tulee äiti juimaffi ja f)irmuifeffi h)i= 
~aGf anfa, eifä jätä fitä tvaiffa fe fuoUutfin olifi. 

~ääUä maateöf a taiffo fotfe_aUa uibeef a l~öbään 
lt)åäffäinen-le-if)äs rintaan ja annetaan fitte uiba fiffi että 
l)än tueren n,uobatuffeeta tuäf~~. ~ö~beetä, jola on fei::: 
l)ääfen fit>ottu, faabaan 9än fitte Iäf)efle ja _ ta,1.)etaan pii::: 
feiUä. SJ)~efi,n luobi ei ,p~et~ fen ,t,aff uun ja liuffaaf m 
~af)faan. · · 

:itoraf)am,1.1aat otuat f uure~ta artt,osta ja ,1.)ibetåån 
\'Nå laUiina f_uin etfenCuu. · Xmetilan n,iUit i(,mifet tefe::: 
lt)äf niistä tueitfi-ä, fa(an at:inoita ja muita terän,iä fa::: 
-luja. · maf)fo on m1)ös leli,aan,·a ~oitiin tatt,eifin. ~ui::: 
naan tef)tifn fiitä fö1)fiä ja etinomattain tt,a{,n,ofa laituain 
fö~fiä. · mt)t tef)båän niistä 11,af)tuimvia .· mänttifafuja; 
meillä näf)bään .t,aljo mui:f un naf)foifia tuomia. ~elä 
on tallella .erään,. iOtf)eren, mori afoifen, matfofertomue, 
foöfo . f)ä,n fän,i murfun f)aml)aita ostamaef a SJ)ermafoi::: 
fUta ~allian meren rannoilla. .pä_n lum fiellä t)f)bef::: 
fånneUä lt)uofif abaUa eli noin 1000 tuuotta fitten. SJ)itföt 
ajat fen iä!feen maff oituat .8at,t,afo1fet ja muut f uomafoi::: 
fet fonfat werot1t 9lorjafaifiUe murfun !uief a ia naf)oiefa, 
joeta näf)bään että nämät eHin,ät otuat qrtuosf a ,t,ibet1)t 
fauan aifaa • . · ~uinaeaifaan oHn,at nämät ef)fä tuieläfi 
artuoifemmat luin nt)t, foefa ei näibm na~foja enään 
te~bä foiwan föt)fiffi. . 







1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 
1 

1 
1 


	01
	01A
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

