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Osipuhe.

Ennenkuin maantieteen opetus lvoi tuottaa todellista, pysy-
wäistä hyötyä ja sitä menestyksellä lvoioaan opettaa, katsomme me
tartvittalvan: kartan, oppi- ja lukukirjan. Kartan on lapselle an-
taminen maan, lvuorten, jokien, y. m. kulvan; oppikirjan maltta-
mattomimmat selitykset kartan tarkoituksen mukaisesta käyttämi-
sestä, ja lukukirjan on sitte oppilaan, kartan ja oppikirjan alvulla
saatu, maantieteellinen luuranko lihastammen.

Meidänkin koulukirjallisuudessa on jo hylviä oppikirjoja ja
karttojakin; mutta ei minkäänlaista maantieteellistä lukukirjaa. Me
olemme sentähden kokeneet tätä puutetta poistaa ja laatia teok-
semme niin, että sitä lvoisi käyttää sekä oppi- että kansakouluissa.

Kuinka me olemme tässä toimessamme onnistuneet, sen jä-
tämme asiantuntijain tuomittalvaksi, pyytäen kuitenkin, että tuo-

mittaissa lukuun otettaisiin niin hylyin kappalten walikoimisen lvai-
keus — kirjaa kun ei monesta syystä lvoinut isompaa tehdä —

kvin myös kappalten sisiiltämäin uusimpain tietojen hankkiminen.
Myös niille kodeille, joissa annetaan arwoa nuorison kel-

wolliselle lukemiselle, pitäisi meidän kulvaelmaimme olla terwetul-
leet; yksinkertaisen ja helppotajuisen kirjoitustapansa suhteen pi-
täisi nämä solveltua pitäjäin kirjastoihinkin.

Toimittajat.
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Kuroopa.
Euroopan pinta-ala on 180,000 maatieteellistä peninkulmaa.

Idässä yhdistyy se Aasiaan. Jos tahtoisimme matkustaa näiden
molempain maanosain rajaa päästä päähän, niin olisi meidän ku-
lettlllvll 360 peninkulmaa. Kaikkia muita Euroopan silvuja ra-
joittaa meri, jonka tähden sitä woidaankin pitää suurena niemi-
maana.

Jos emme ota niemimaita lukuun, muodostaa Euroopan
manner kolmion, jonka yksi kulma on Urali-lvuorten pohjais-
päässii, toinen Kaspian meressä ja kolmas Biskajan lahdessa.
Tästä pistäytyy lviisi suurta niemimaata: kaksi pohjaiseen ja kolme
etelään. Eteläiset niemimaat owat Wälimeressä; ne alkamat maan-
osan päälvuorista; ne kaslvalvat niistä, niinkuin pun kaswaa
juurestaan. Päiilvuorten haarat risteilelvät niitä, niinkuin lehden
herrnot lehteä. Pohjaiset niemimaat muodostamat Atlantin me-
ren rantamia. . Syrjäisen asemansa ja wähemmän suosiollisen il-
manalansa tähden nämä eilvät ole saalvuttaneet edellisten merki-
tystä ihmiskehityksen historiassa. Euroopaan kuuluu lvielä joukko
saaria, jotka kylpelviit sitä ympäröimän meren aalloissa. Nämä
lukuisat saaret ja niemet tekemät keskusliikkeen sen erityisten osuin
ja toisten maaosain kesken helpoksi ja lvilkkaaksi. Euroopan kan-
sat omatkin kerinneet korkeammalle kehityskannalle, kuin muiden maa-
osain asukkaat, sillä kansain keskusliike edistää suuresti silvistystii.

Suuri lvaihtelelvaisuus ilmautuu myös Euroopan pinnan
muodostuksessa. Ei missään muussa maaosassa lvuorijaksot, lvuo-
riryhmät, ylä- ja alatasangot, laaksot, järlvet ja uurrat niin lvaih-
tele keskenään kuin Euroopassa. Suurin osa Euroopan on kui-
tenkin alankoa. Maaosan itäinen puoli, aina Pohjanmereen saakka,
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kuuluu siihen. Keskeltä mannerta kohoamat Alpit korkeuteen. Niin-
kin korkeat kuin nämä omat, omat ne ainoastaan mähennyskumia
muiden maaosain suurten muorien rinnalla. Euroopassa ei ole
niin korkeita muorten kukkuloita, kuin muissa maaosissa; ei myös-
kään täällä ole niin moimallisia Mirtoja, niin jättiläismäisiä kas-
meja ja eläimiä kuin niissä; ei Euroopa moi niiden tamoin kers-
kailla ilmanalan ja lämpöisyyden ..ylenpalttisuudesta." Euroopan
tunnusmerkki on Kohtuullinen." Ia senpätähden se onkin joutu-
nut ..ihmisen korkeimman henkisen työn" kodiksi.

Euroopan muoret omat myös suuren mirtajoukon lähteinä.
Idässä on mirtoja enemmän ja suurempia,kuin lännessä. Euroopan
suurin lvirta, Wolga, on myös itäisin. Mitä idemmä Euroopaa
mennään, sitä enemmän Aasian kaltaiseksi Euroopa muuttuu. Vir-
tojen keralla on täällä suuri jakso järlviäkin. Ne omat hylyin
eritalvalla sijoiteltuina; enin niitä kuitenkin on Itämeren tienoilla.
Nämä lukuisat järmet ja lvirrat eilviit ainoastaan siunaa Euroo-
paa tarpeellisella medellä, maan ne myös edistämät keskusliikettä
ja antamat moiman lukemattomille teollisuuslaitoksille.

Euroopan ilmanala on, niinkuin sen pintakin, suotuisa niin
aineelliselle, kuin hengellisellekin kehitykselle. Tosin kesä on täällä
aiman toisenlainen kuin taltvi; muoriseuout toisenlaiset kuin laak-
sot; eteläiset seudut toisenlaiset kuin pohjaiset; ylenpalttinen kyl-
myys eli liimpöisyys, kosteus eli tuimuus kohtaa sitä tosin Har-
moin ja Harmoissa seuduissa. Maaosan koskiseudut marsinkin saa-
mat iloita lauhkeasta ilmanalasta, jossa niin ruumis kuin sielukin
moi säännöllisesti kehittiiioä.

Suuri siunaus Euroopalaisille on, että taltvi niin merkalleen
täällä muuttuu kesäksi ja kesä talmeksi. Ainoastaan maaosan pohjai-
simmissa osissa seuraa pitkää ja kylmää taimea lyhyt ja kuuma kesä.

Euroopa ei moi lämpöisten maiden kanssa kilpailla luon-
nontuotteiden moninaisuuksilla ja hedelmillä. Luonto näyttää sen
huonosti marustaneen. Sillä monta sen parhaista kaslveista on
muualta tuotua; esim. ruis, mehua ja peruna. Hedelmiä manhaan
aikaan tunnettiin ainoastaan muutamia omena- ja piiärona-lajejci.
Kirsimarjat tuotiin Wähä-Aasiasta, persikat persiasta; appelsiinit
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Kiinasta; Keskisestä Aasiasta olimme saaneet sitruunit, meluunit,
tviikunat ja lviinin. Mutta sekin on Euroopan suuri etu, että se
moi toisten maiden tuotteita itselleen kotiinnuttaa. Parhaimmat he-
delmä- ja miljamaat omat 42—60" pohjaisten lelveysasteiden Malilla.

Eläinmaailmankin suhteen on Euroopa muita maaosia köy-
hempi, mutta mielellään se onkin niiden määrällisittä ja maima-
loisitta pedoitta, koska sillä on runsaasti maanmiljelykselle ja ih-
misten elannolle hyödyllisiä eläimiä.

Euroopan miikiluku nousee yli 300 miljoonan ihmisen. Suu-
rin osa niistä kuuluu Kaukaasialaiseen eli maitoiseen ihmisro-
tuun; noin 17 miljoonaa on Mongolilaista rotua; niitä omat
Samojedit, Lappalaiset, Suomalaiset ja Turkkilaiset pohjaisimmassa,
itäisessä ja eteläisessä Euroopassa.

Euroopan suurimmat kansakunnat, Siamilaiset, Germanilai-
set ja Roomalaiset jakamat maaosan kolmeen pääosaan: Siami-
lainen Euroopa idässä (Wenäjä, suurin osa Itälvaltaa ja Euroo-
palainen Turkki); Germanilainen, pohjainen, ja keskinen Euroopa
ja lopuksi Roomalainen etelässä ja lonnassa (Italia, Hispania,
Portugali ja Ranska).

Uskonnon suhteen Euroopan kansat jaetaan niin, että mu-
hametiläisiin luetaan mahan neljän miljoonan ylitse (Euroopalai-
sessa Turkissa), noin kolme miljoonaa Juutalaisia ja muutama
tuhat pakanoita, nim. Lappalaisia ja Samojedilaisia; muut Euroo-
pan asukkaat kuulumat kristittyihin. Kristinopin neljästä eri tun-
nustuksesta kuuluu Suomalaiset, Ruotsalaiset, Norjalaiset ja poh-
jaiset Saksalaiset Lutherin oppiin; Englantilaiset ja Schmeitsiläi-
set reformeerattuun oppiin; Germanilaiset kansat tunnustamat
protestanttista oppia. Etelässä Roomalaiskansoilla on Roomalais-
katolilainen ja idässä, Slaamilaisilla Kreikkalaiskatolilainen oppi.
Armenialaiset kristityt asumat hajallaan osaksi Turkin nmalla,
osaksi Itämallan keisarikunnan läntisissä osissa ja eteläisessä We-
näjässä.

Muihin maailman osiin merraten on Euroopassa pellon
lviljeleminen, teollisuus ja kauppa korkeimmalle kerinnyt. Ihmis-
henki on täällä anastanut suurimman mallan ulkonaisen luonnon
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ylitse, ja Euroopalaiset kohoamat hengellisellä sitvistykselliiän yhä
enemmän muiden maaosain asukkaiden edelle. Euroopa täyttää
kalliin tehtiilvänsä siinä, että se lelvittää simistystä maan kansoille.

Kuomen luonto.
Niinkuin Suomen mannermaa merrannollisesti myöhään ja

muosituhansia kestäneistä luonnonmoimain yhtämittaisesta lvaiku-
tuksesta mähitellen on kohonnut meren ..utuisista lainehista", sa-
moin on tämä maa masta myöhään ja sitä myöten, kuin inhimil-
linen simistys on leminnyt pohjaiseen päin, mähitellen astunut
näkymiin siitä pimeydestä, joka historian ensiaikoina kätki tieteeltä
suurimman osan maanpiiristä*).

Vanhempina aikoina oli Suomen niemi armattamasti saa-
rena, jonka Itämeren ja Vienanmeren yhteiset medet eroittimat
Itä-Euroopan mantereesta. Jos ottaa kartan käteensä ja siihen
metää lemeän juoman Suomenlahden itärannasta Laatokan ja Ää-
nisjärlven poikki Onegalahteen, osoitettanee samalla sen suuren
muinaisen salmen tahi sisämeren sylvin Mäylä, jonka kautta aallot
ikimanhoina aikoina mierimät muorottain toisesta maltamerestä
toiseen. Tätä paitsi näyttää koko Suomenmaan puoli-kuimanneen
epätasaisen merenpohjalta, jonka kukkulat muinoin lienelviit erityi-
sinä saarina kohonneet ulapasta, joka Mielä sitä ennen niitäkin
mirutteli. Kaikki sen symennykset omat täynnä järlviii ja itse
maakin on mielä suurimmaksi osaksi mesiperäistä, sisältäen isoja
soita ja nemoja, joiden kuimettumista luonto ja ihmistyö lakkaa-
matta edistiilvät.

Suomi on korkeuden suhteen osa isosta itä-euroopalaisesta
alangosta, maan maanpinnan luonnon suhteen Skandinamialaisen
tunturi-ylängön haara tai jatko. Se on kalliomaa, niinkuin Skan-

*) Ensimmäinen Suomea mainitsetva kirjailija oli tvanhempi Pli-
nius (1- 79 j. Kr.). Hän puhuu eräästä „Epigian" maasta, jonta luul-
laan Suomea tarkoittaman.
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dinawia, ja sen epätasaisella pinnalla waihtelec yhtenään kumpuja
ja laaksoja; mutta nämä epätasaisuudet omat mähäpiitöisiä ja an-

saitsemat tuskin muorien nimitystä. Tämä, niinkuin myös lukui-
sat mesijaksot, antaa ..tuhatjärmisellc maalle" sen omituisuuden.
Siinä ei ole mitään, jota katsojassa nostaisi semmoisia hämmäs-
tyksen tunteita, tuin esim. Smeitsin (Schweiz'in) tai Norjan pil-
lvenkorkuiset muorcnhuiput, maltameren mahtumat hyökkyaallot
taikka se tuolemantapaincn äänettömyys, mikä mallitsee äärettö-
mällä lakealla tahi erämaalla. Suomen luontoa ei somi myös-
kään sanoa iloiseksi ja sulokkaaksi, sillä sen kunnaat eimät ole miini-
miikiä eikä sen laaksot rehoittelemia tutkaisnurmia. Suomen luon-
nolla on kuitenkin erityinen michättiimä kauneutensa, jota tekee, että
se, ainakin Suomalaisen silmissä, wetää wertoja jotaisen muun
maan luonnolle. Tämän kauneuden päiiomituisuus on sen lvata-
muus ja tyyneys. Meidän harjuilla ja kummuilla, joiden ohuen
maapeitteen alta koma graniiti usein pistää näkymiin, kohoamat
synkät, itimiheriiit halvumetfät suojelemina martijoina jokaisen wil-
jellyn laakson, jokaisen lehtosaarisen järmen ympärillä. Tämmöi-
sen luonnon tyyneys ci ole merrattama erämaan hiljaisuuteen.
Henkeä päinmastoin huomataan täällä kaikkialla. Milloin luke-
mattomia pieniä lvuorenkumpuja tahi kitvimiikiä, milloin soikeita
hietaharjuja ja lemcitä kankaita, — laaksoja, joissa maihtelee leh-
timetsää, lviljamaita ja ihmisasuntoja, mesiä, jotta kostina tohah-
telemat ja juoksemat sitte solisten eteenpäin. Näistä sopisi sanoa,
että Ahti niissä soittelee, miten kansanrunoissa metsätkin kanteletta
soittelemat, ja Tapiolan ehtoisan emännän herättää aamusin met-
sän piian simapilli. ..Kohinat Kostien ja huminat honkien" omat
meidän maan luontoa. Mutta sen omituisena, ihmeellisenä poh-
jasämelcnä on sittenkin joku micnonsuruisen tyyneyden mimahdus.
Jokainen matkustaja, joka sisämaan ihanilta kummuilta on luo-
nut silmänsä siihen maiden ja mesien paljouteen, mikä maihtele-
mina tumina amautuu häneu eteensä, tietää myöskin näiden kumuin
häntä enimmin miellyttäneen, kun rauhallinen tyyneys niitä hal<
litsi ja jiirlvet peilikirkkaina lepiisilvät, metsäisten niemien ja saa<
rien kaunistamina.
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Vaikka pääpiirteet Suomen luonnosta omatkin samat, on
sen eri maakunnilla kuitenkin omituinen luonteensa*). Imalojoen
alisella marrella nähdään Suomen pohjaisimmat pellot.

Etelä-Pohjanmaan rinteen muodostaa joukko yhdensuuntaisia
jokilaaksoja, toisistaan eroitetut harjuilla, jotka, niinkuin kylkiluut
ruumiissa, käymät Maanselästä meren rantaan. Kukin jokiala
on manhastaan ollut eri seutukuntana. Viljelys on leminnyt joki-
marsia myöten, suusta alkaen, jonne rakennettiin ensimmäiset kir-
kot, sen lähteisin asti. Sentähden onkin Pohjanmaa lviime aikoi-
hin saakka ollut niin omituisesti jaettuna kirkollisessa ja hallinnol-
lisessa suhteessa, että melkein kaikki sen Pitäjät, pitkinä ja kaitai-
sina möinä, omat ulettuneet koko maakunnan poikki merestä Suo-
menselkään asti. Viljeltyjen jokilaaksojen, jotka tamallisesti omat
tiheästi yhden ja kahden mirstan lelvyiseltä asutuita, lviilit omat
metsää, matalia muoren töyriä, amaroita, meljeltämiiksi kelpaatvia
soita ja pohjaisempana myös hietakankaita. Meensä maanpinta
on täällä maamme tasaisinta.

Ihan toisenlainen on Samo-Karjalan rinne. Tämä seutu,
joka kenties on jiirmistä rikkain koko maan päällä, on samassa hy-
min mäkistä maata. Sen poikki käy korkeita, jyrkkiä hietaharjuja,
usein yhteen suuntaan, melkein pohjaisesta etelään, ja näiden Ma-
lilla kohoaa pitkinä rimeinä yksinäisiä kumpuja. Laaksot näiden
ylänteiden millillä omat pienet ja ahtaat. Veteliä soita on yltä-
kyllin. Vaikka maa on komin kimistii, menestyy kuitenkin ruoho
ja Milja oimallisesti. Samossa on huomattalva mielii se omitui-
nen seikka, että, paitsi tamallisesti main harjut omat
miljelysmaina. Selänteiden harjuilla on kyliä ja peltoja; laaksot
sitä lvastaan omat täynnä tiheitä lehtoja. Salvon maisema, kum-
multa katsottuna kauniina kesäaamuna, on kumu, täynnä miehiit-

*) Suomen pohjaisimmllssa kulmassa, Utsjoen tienoilla, on maa
yleensä tuimaa ja hedelmätöntä, taswaen peuranjakiiräii. Kunnaat otvat
paljaita, pyöreitä ja hiljalleen tviettätviä tunturikuktuloita, ja tällaisissa,
suontaltaisissa laaksoissa niiden wälissä menestyy wain titukaswuisia,
pensaantapaisia toilvuja.
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tiilvää ihanuutta. Katsojan jalkojen alla lehtipuiden latmat lelviä-
wät maaleanmiheriäisenii merhona, jonka takaa paikoin mälähtelee
ympäri suikertelemain jännien sinertämä mesi. Loitompana ko-
houupi harjuja harjujen takaa; niiden selänteillä maihetellen haamoit-
taa harmaita kyliä, kellertiilviii wiljawainioita ja mihanta mudatko.

Niinkuin Salvo-Karjalan, samoin Hämeenkin rinteellä alati
maihtelee muoria ja laaksoja, maata ja mettä; mutta tämän yh-
täläisyyden ohessa on kuitenkin näiden maakuntain ulkomuoto mal-
lan erilainen. Hämeen metsät omat enimmiten männistöä ja^kuu-
sistoa. Ne eimiit ole ikäänkuin harjujen Malisiin laaksoihin tun-
gettuna, maan kohoamat näiden kupeilla ja kukkuloilla suojelemina
martijoina katselemaan alvaroita miljamaita ja kauniita saarikkaita
järlviii, jotka lelviämät niiden jalkojen juuressa. Hämeen luonto
osoittaa monta muosisataa manhemman miljelyksen jälkiä kuin Sa-
lvon. Se on iloisempi, niinkuin kasmullisuuskin on yleensä rik-
kaampi. Vahteria ja pähkinäpuita kasmaa eteläosassa itsestään
ja peltojenkin tuotteet omat moninaisempia. Paitsi Etelä-Pohjan-

maan, Salvon ja Karjalan tamallisia miljakasmeja ruista, ohraa
ja kauraa sekä perunoita, nähdään täällä pellalvan, herneen, meh-
nan y. m. rehoittaman pelloissa. Pohjais-Häme on Suomen
metsärikkaimpia seutuja, joista muosittain suuret hirsilautat sa-
hoille uiskentelemat. Valitettalvasti omat paikoittain laajat alat
tulomalleilla ja järjettömillä metsän haaskuilla joutuneet ihan pal-
jaiksi ja muuttuneet autioiksi kanermakankaiksi.

Satakunnan sisämaassa on luonto ylipäänsä samanlainen kuin
Hämeessä. Satakunnan medet omat ylimalkain muita maamme
mesiä wirtawllmpia ja koskisempia. Suomessa ei muualla olekaan
niin runsaasti mesimoimaa kuin täällä, eikä tätä moimaa muualla
ole teollisuuden pallvelukseen yhtä paljon käytetty. Maakunnan
poikki käy harju luoteesta kaakkoon; sen omat medet monissa pai-
koin (Kyröskoskella, Tampereella, Kaimannolla ja Kostiassa) kat-
kaisseet ja muutamat osat siitä, kuten Pyynikkeen ja Kangasalan
harjut lähitienoinensll, omat kauniimpia seutuja, joita Suomen
luonto on tuottanut. Satakunnan pohjaisosassa lemiiiä Suomen-
selkä ylhäiseksi, autioksi hiekkatasangoksi, jonka laiha maanlaatu
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suo Harmalle lväestölle niukan ja usein riittämättömänkin elatuk-
sen. Sitä mastoin on Kokemäenjoen laakso paraiten tviljeltyjii ja
tiheimmin asuttuja seutuja koko Suomessa.

Suomenlahtea kohden kallistuma rannikko eteläpuolella Sal-
pausselkää on suurimmalta osalta Uudenmaan maakuntaa. Tääl-
läkin on maanpinta yleensä sangen epätasainen, paitsi itäpuolella,
jossa merrattain matalain muorien Malilla useasti tamataan mar-
sin isoja ja hedelmällisiä tasankoja. Laaksopaikat Salpausselän ja
Lohjanselän kulmauksessa omat luonnoltaan Hämeen kaltaisia. Met-
säiset kummut, kauniit jiirmet ja iloiset, miljellyt laaksot maihte-
letvat keskenänsä; ainoa erilaisuus seutujen ulkomuodossa on ete-
läisemmän ilmanalan jy tiheiimmän mäestön tuottama. Uuden-
maan saariston sisäpuoliset osat omat rikkaat luonnonkauniista
paikoista, joiden ihanuutta miljelys ja taitoisuus omat enentäneet.
Uudellamaalla on sangen paljon muhkeita herraskartanotta, jotka,
samoin kuin hymin rakennetut talonpoikaistalot, wiljawat pellot
ja yleensä huolellisemmasti hoidetut metsät, osoittamat jo lva-
kaantunutta miljelystii, jossa ei ole enää jälkiä uutistalolaisen
lamoista.

Itämeren-puolinen rannikko, Varsinais-Suomi on atvaroine
saaristoineen Suomen simistyksen manhin pesäpaikka. Rannikon,
jonka medet leikkaamat rikki lukemattomiksi saariksi, niemiksi ja lah-
delmiksi, muodostaa korkeat, usein äkkijyrkät muoret sekä pienet,
hymin miljellyt pellot. Viljelys ei ole missään, niinkuin täällä,
haltuunsa ottanut jok'ainoata, siihen kelmollista maatilkkua. Tällä
seudulla, jossa on lämpöisin ilmanala Suomen manterella, näh-
dään hedelmiipuistoja enimpien talojen, lvieläpä monen torpankin
mieressii; mehiläishoito on jokseenkin leminnyt, ja metsissä tama-
taan tammia, saarnia, niinipuita, jalalvia, mahteria y. m. puun-
lajeja, jotka eimät kuulu Pohjais-Suomen kasmistoon. Saaris-
tossa on sangen paljon luonnon ihania paikkoja, niinkuin runoili-
jain ylistiimä, tuuheata tammistoa kaslvama Ruissalo y. m. Enim-
mät Suomen entisaikain muistot kohtaamat myös meitä täällä,
jossa ..jokainen herrastalo on muistomerkkinä ja jokainen kirkko
urhojen hautana."
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Ahmenanmaan saari, joka ympärillä olewain saari- ja luoto-
ryhmäin kanssa tekee eri maakunnan, on täynnä pieniä kumpuja
sekä lahtien ja monojen rikki leikkaama; sen pinnalla maihtelee
matalia kallioita tahi ohuella multakerroksella peitettyjä kunnaita
ja miljalvia, waikk'ei erittäin laajoja peltoja. Hedelmällinen, mer-

kelin-sekainen maa sekä meren tuottama lauhkea ilmanala on täällä
luonut runsaamman ja mehelvämmän kasmullisuuden, kuin luissa-
kaan muussa Suomen maakunnassa. Niityt omat kuuluisat me-
hukkaasta mihannuudestaan ja suomat karjalle moimallista ruo-
kaa, josta syystä karjantuotteet manhastaan omat olleet tärkeä
osa Ahmenanmaan mientitalvaroista. Aleensa on tuon pienen saari-
maakunnan luonto iloinen ja miellyttämii.

Kuomen Kansasta.
Tämä on Suomen kansan kartta: Itäisessä osassa maata:

Karjalassa, Salvossa, pohjaisessa ja koillisessa osassa Pohjanmaata
asuu Karjalaisia. Länsi-osassa maata: Hämeessä, Satakunnassa,
Varsinais-Suomessa, Uudenmaan pohjais-osassa ja Pohjanmaan
kaakkois-osassa asun Hämäläisiä. Etelä-osassa Uuttamaata, Poh-
janmaan eteläpuolisella rannalla ja Ahmenanmaan saaristossa asuu
Ruotsin sukuista kansaa. Etelä-Suomeen on muuttanut mähäi-
nen luku-Venäläisiä, ja lisäksi asuu maassa muutamia Saksalai-
sia, Englantilaisia, Franskalaisia, Norjalaisia sekä joitakuita mui-
takin kansalaisia.

Tässä maassa asuu siis crisukuista ja erikielistä kansaa.
Sadasta Suomen asukkaasta on 86 henkeä suomalaista sukua,
12 ruotsalaista, 1 menäläistä, 1 muuta, enimmästi saksalaista
sukuperää. Mutta niin on sanottu, että kaikki, jotka pitämät
ja rakastamat tätä maata isänmaanansa, — kaikki, jotka seu-
raamat tämän maan lakia ja tekemät työtä sen hylviiksi, —

ornat yksi kansa. Heidät yhdistää heidän rakkautensa, kuuliaisuu-
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tensa ja yhteinen hymiinsä. Jos merimiehiä, jotka omat sukuisin
eri kansoista, purjehtii samassa laiwassa aalvalla merellä, niin
täytyyhän heidän sominnossa tehdä työtä päästäkseen satamaan;
muutoin hiilviäisi lailva ja he kaikki. Ia samalla talvalla, jos
Jumala on yhdistänyt asukkaita eri sumuista samalla maakappa-
leella asumaan samalla edeslvastauksella, niin täytyyhän heidänkin
pysyä sominnossa keskenään, että he menestyisimät ja etteimät
muut sominnollisemmat kansat ottaisi heiltä heidän perittyä maa-

tansa. Heidän täytyy olla kuin yksi miesi, sydän kiinnitettynä
isänmaahan.

Tämä kansa on tullut yhdeksi, niinkuin monta puuta tekee
suuren metsän. Petäjät, kuuset ja loimut omat eri puulajeja, mutta
yhdessä muodostamat he metsän. Kansa toisessa maakunnassa
erkanee toisen maakunnan kansasta ulkonäön, maatteenparren, luon-
teen, tapain ja elämänlaadun suhteen. Me moimme helposti eroit-
ta» Hämäläisen Karjalaisesta, Uusmaalaisen Pohjalaisesta; tun-
nemmepa lisäksi yhden pitäjään asukkaat monien muiden naapuri-
pitiijästen asukkaista. Mutta täytyyhän niillä, jotka lapsuudesta
asti omat kasmaneet samassa maassa samain lakien ja eliimänsuh-
teiden alaisina, kullakin kaikkine erilaisuuksilleen yhtäkaikki olla pal-
jon keskinäistä yhtäläisyyttä.

Sellainen kansan keskinäinen yhtäläisyys eli ominaisuus
(kansanluonne) on helpompi tuntea kuin selittää. Se on se merkki,
jonka Jumala on painanut jokaiseen kansaan, siten että on anta-
nut sen kauan yhdessä asua. Tämän merkin kantaa kukin muas-
saan, menköön mihin tahansa maailmassa. Se kyllä saattaa ku-
lua kaslvatuksen, tapojen ja elämän maikntuksien kautta, mutta
Harmoin se kokonaan hälviäii.

Tämän merkin, jonka Jumala on painanut Suomen kan-
saan, saatamme paraite eroittaa, jos tarkastamme tämän kansan
entisiä elämän-Mlliheita. Se on aina näihin asti tallettanut muis-
ton esi-isäinsä pakanallisesta uskosta, mutta saatuansa Jumalan
ilmoitetun sanan, on tämä ollut aina sen kalleimpana tamarana.
Tämä on siis sellainen kansa, jolla on symä ja totinen jumalan-
pelko. Se on tuhat muotta alinomaa pannut työtä maansa rai-
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waamiseen ja wiljelemiseen: — se on siis uuttera ja kestiiwä
kansa. Se on tehnyt työtä kotvassa ilmanlaadussa, ankarassa
pohjaisessa ilmanalassa: — se on siis teriiksellinen ja moimakas
kansa. Suuria mahingoita ja hiilvityksiä on kohdannut tätä kan-
saa enemmän kuin useita muita; se on usein ollut pakoitettuna
taistelemaan katkerimman puutteen kanssa, se on ollut sorrettuna,
sen on täytynyt poltetuista taloistaan paeta synkimpiin sydän-
maihin, ja kuitenkin on se elänyt, toilvonut ja jälleen noussut
pystyyn: — se on siis kärsimällinen, itsensä kieltämä ja elin-
lvoimalla marustettu kansa. Ei koskaan ole Suomen kansasta
lähtenyt malloittajata, joka olisi ahdistanut ja malloittanut muita
kansoja: — se on siis rauhallinen kansa, jolla ei ole »vallanhimoa
ja joka ei ole luotu anastamaan itselleen sijaa maailman mahla-
mäin joukossa. Mutta se on miimeiseen meren pisaraan marjellut
omaa isänmaatansa; se on synnyttänyt mainioita sotapäällikköjä
ja maailman kuuluisia sotamiehiä: — se on siis urhoollinen ja
sotaan kelmollinen kansa. Voitettuna, malloitettuna, mutta ei
koskaan hämitettynä, on se mieraan mallan alaisena aina pitänyt
oman ajatus- ja elintapansa: — se on siis sitkeätuntoinen ja it-
sepintainen kansa. Kun se on kerran antautunut toisen tahi
oman maansa hallituksen alaiseksi, ei se ole koskaan nostanut ka-
pinata tätä esimaltaa mastaan, ei koskaan kärsinyt pettäjiä, ei
koskaan myynyt isänmaatansa: — se on siis uskollinen kansa.
Usein on se laiminlyönyt käyttää oikeuttansa ja moimaansa silloin
kuin olisi ollut tarme: — se on siis hidasmielinen ja mitkallinen
kansa. Mutta mäkimallan ja rasituksen aikoina ei se ole koskaan
oppinut kumartamaan rasittajan ikeen alle: — se on siis wa-
pautta rakastama kansa. Ia miimein on se yksinäisissä metsissään,
tankana simistyneen maailman keskuuksista, Hiljaksensa ja komien
maimojen kanssa taistellen tullut malistukseen : — se on siis tie-
donhaluinen ja oppia-rakastama kansa.

Sellaiset omat pää-omaisuudet tällä kansalla, jonka Jumala
on wlllinnut lviljelemään kaukaista pohjolata. Sellaiseen toimeen
tarmitaan sellainen kansa. Ia Jumala on asettanut tämän kan-
san esimerkiksi ja opettajaksi monille köyhille heimokansoille, jotka
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omat hajallansa pitkin maailmaa. Se kutsumus on suuri, jonka
Suomen kansa on saanut osakseen. Sitä kutsumusta täyttämään
mahmistakoon sitä Jumala totuudellaan ja moimallaan. Autuas
on se kansa, jonka Herra on Jumala; se kansa, jonka hän itsel-
lensä on perinnöksi »valinnut.

Helsingin Satama.
Siihen aikaan, jolloin Martti Luther tempasi maltitkaan

Lev X:n kädestä ja jolloin Kaarle V taisteli Frans I:n kanssa
Euroopan ohjaksista, siihen aikaan hallitsi Pohjan maita kuningas
Kristian 11, joka Ruotsalaisilta sai nimen Kristian Tyranni.
Hän oli milpillinen, mäkimaltainen mies, tahrattu paljolla merellä;
mutta hänessä oli yhtähylvin myös loistama nero, suuria tuumia
Pohjanmaiden hylväksi. Näihin tuumiin kuului sekin että hän
tahtoi maplluttaa kolme lvaltakuntaansa Hansa-kaupunkein rasitta-
masta kauppa-yksinoikeudesta, ja siksi aitoi hän perustaa linnoi-
tuksilla »varustettuja satamakaupungeita pitkin Hämeen rantoja,
lvetääksensii etuisan Venäjän kaupan näille kauppapaikoille.

Mutta ennenl kuin tämä toimeen tuli, kaatuilin Kristian
kuningas, kompastuen omarakentamiin mestauslamoihinsa, ja Kus-
taa Vaasa, joka nyt Ruotsin kruunun päähänsä pani, peri myös,
monen muun asian kanssa, edeltäjänsä tuumat kaupan suhteen.
Räälveli, siihen aikaan Hansan liiton jäsen, kukoisti Venäjän kau-
pan kautta; Kustaa Vaasa siis päätti nostaa sille kilpalveljen
lvastapiiiitä olemalla Suomen rannalla. Hän keksi siellä kelpo
sataman, jonka suojana itään päin oli saari, nimellä Sandhamn.
Täta saarta hän aikoi siksi mitä Räälveli siihen asti oli ollut ja
miksi Pietari masta oli tulema — keskuspaikaksi kaupalle ama-
rain itämaiden kanssa. Silloin leikattiin tvuosi 1550.

Kuninkaat, senluonteiset kuin Kustaa Vaasa, saamat paljon
toimeen; maan teiden määräämiseen kaupalle, kas siihen eimät
hekään aina pysty. Turhaan tuhlattiin houkuttelemia etuuksia,
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turhaan julistettiin käsky, että puolet Suomen silloisista? Har-
moista kaupungeista piti jiitettämän autioiksi ja niiden porlvarein
muuttaa uuteen Sandhamn'in kaupunkiin. Autiona pysyi se saari
sittenkin ja autiona on se mieliikin, hietikoilleen, kuusikoilleen ja
kallioineen todistaen kuinka mitätön kuninkaankin moima on, koska
se ryhtyy mestaroimaan mapaata keskuutta kansain millillä.

Vähän matkaa Sandhamn'ista, Uudenmaan manterella, on
pienen Vantaanjoen suu. Siihen paikkaan asettausi »vähitellen muu-
tamia porlvareita, sillä talvoin kiertäenj kuninkaallisen käskyn; siihen
paikkaan syntyi näin kauppala, joka likeisestä koskesta sai nimen
Helsingfors. Tämä nimi sisältää muistoa Helsinglannin miehistä,
jotka olimat Eerik IX:n ' sotajoukon ydinnii, ja joista Uudenmaan

ruotsalainen mäestö osaksi on tainnut saada alkunsa. Riiämeli
lvähä aikaa sen perästä antautui Ruotsin alamaiseksi, ja koska ei
silloin siis enää ollut mitään syytä nostaa sille kilpatveljiii, niin
yllämainittu kauppala, joka oli rohjennut syntyä toiseen paikkaan
kuin mitä kuningas oli käskenyt, sai ensimmäiset etuuksensa M.
1569.

Meidän uusi kaupunki sai pian nähdä suuren tapauksen.
Tässä nuori kuningas Kustaa Aadolf m. 1616, keskellä sotaansa
Venäjää ja Puolaa »vastaan, piti puheen Suomenmaan kokoutu-
neille säädyille ja sai sen miehuullisen »vastauksen, että Suomi
tahtoi taistella mihomiimeiseen meripisaraan sankarikuninkaansa puo-
lesta. Tämä tapaus jo ennusti että Helsinki oli tulema Suomen
pääkaupungiksi.

Mutta jos Kustaa Vaasa oli erehtynyt, pyytäissiinsii pe-
rustaa uutta Tyrusta' miljattomalle kalliosaarelle, niin huomat-
tiinpa pian että pormarittin saattamat erehtyä yhtä hylyin kuin
kuninkaat. Ihdeksänkymmentä lvuotta tuskin oli mierryt siitä piii-
miistä kun pikku Helsinki perustettiin Vantaanjoen suulle, niin
jo nähtiin että sataman sisempi, kaupunkia lähin perukka oli käy-
nyt liian matalaksi rannikon kohoamisen syystä. Suomen meri-
kaupunkein on tuon tuostakin aina täytynyt lähteä poispakenemaa
merta takaa ajamaan; Helsinki niin-ikäiin jo m. 1639, Kristiinan
hallitessa, muutettiin puolen peninkulman matkan lännemmäksi,
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sywemmän meden äyräälle. Viisasta oli että luonnon antamaa
maroitnsta silloin toteltiin; sillä entinen satama on nyt puolikseen
lviherjöimiiä kaislikkoa, jonka läpi Vantaan mutainen mirta maitva-
loisesti kyntelee itselleen pääsömäylää mereen.

Uusi Helsinki oli tuskin rakennettu kallioilleen, niin sen jo
taas hämitti tulipalo m. 1657. Kuningatar Hedtvig Eleonoran
auliilla amulla se kohosi jälleen tuhkistansa, mutta pysyi mielii
sata muotia pikkukaupunkina, joka oli kaikkea armoa, waitk'ei kui-
tenkaan historiaa, mailla. Nälän kauhistus m. 1697, rutto m.
1710 ja kaksi mihollisen käyntiä, m. 1712 sekä 1713, on mai-
nittu sen aikakirjassa. Jälkimmäisellä kerralla, pyhä-aamuna Elok.
12 p. Suomen sotamiiki periiytyessään sytytti kaupungin tuleen,
niin että se toisen eränsä paloi tantereen tasalle. Kahdeksan
»vuotta makasi sitte Helsinki autiona, tyhjäksi hylättynä; sen kadut
olimat täynnä ruhkakasoja ja kaslvoilvat pitkää heinää. Rauhan-
päätöksen perästä m. 1721 palautuimat asukkaat, kaupunki raken-
nettiin uudestaan, ja sai Elok. 23 p:nii 1742 nähdä Ruotsin
sotatvoiman häpeällisen antaumuksen Venäjän sodassa.

Miksikä tuo alvara, sylvii, kelpo satama, johon kaikki Itä-
meren laimastot mahtuisimat, oli seisoma amoinna, alttiina kaikille
mihollisrynnäköille? Ruotsilla ja Suomella oli silloin se onni,
että heille oli kohonnut nero etelvintä laatua, kreimi Augustin Eh-
rensmiiro. Hän muurasi m. 1747 ja seuraamina lvuosina Via-
porin linnat niille kallioille, jotka martioitsemat Helsingin sataman
kapeita suita, ja Pohjanmaiden Gibraltarin suojassa kasmoi sitten
pikku Helsinki niin kiireesti että sitä jo 18:nlvuosisadan loppupuo-
lella luettiin Suomenmaan toiseksi kaupungiksi. Vihollis-lailvastot
1788 lvuoden sodassa eimiit rohjenneet likelle lähetä; täällä Kustaa
111 mietti juhlan Suursaaren meritappelun kunniaksi ja täällä
saimat hautansa etemimmät siinä tilaisuudessa kaatuneista. Mutta
m. 1808 Maaliskuulla Venäjän sotalvoima, mannerpuolelta tul-
len, lvalloitti kaupungin, linnakin pantiin piiritykseen ja antautui
yleiseksi hämmästykseksi Toukok. 3:na p:nä. Kaksi miikkoa myö-
hemmin riehahti tulipalo, joka kolmanneksi kerraksi teki kaupungista
tuhkaliijän. Sota ja palo olimat jokakerta täällä aina käyneet käsikkäin.
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Tämä kolmenkertainen tulikaste oli ollut ikäänkuin koetus,
joka Helsingin tulemaan korkeuteen »valmisti. Kristian ll.n toi-
meen panematta jäänyt tuuma, Kustaa Vaasan kesken rauennut
yritys, Kustaa Aadolfin keskustelu Suomen kotoutuneen kansan
kanssa, Kristiinan ja Hetaa Eleonoran kuninkaallinen apu, Kaar-
len ajan moitot, mastoinkäymiset ja perikato, mapausajan mustin
tahra ja Kustaa lll:n.loistoisimmat, mutta turhat toilvot, kaikki
nämät profeetalliset aamistutset, »varoitukset ja muistot olimat pai-
naneet jälkensä tähän paikkaan, koska Aleksander I m. 1812 Maa-
lisk. 27 p. julisti Helsingin Suomenmaan pääkaupungiksi. W.
1819 muutti tänne Suomen senaatti, tuoden kanssansa kaikkien
»virastoin keskuskunnat, m. 1828 siirti yliopistokin runottarilleen
majansa tuhkaan majonneesta Turusta tähän uuteen pääkaupun-
kiin. Kruunun atvut satoimat kultasateena näille paljaille kallioille;
kartanoita yhteisiä tarpeita Marten, niin suuria ett'ei Suomi mielii
ollut niiden mertaa nähnyt, kohosi torien marrelle; kaupunki jär-
jestettiin, laajennettiin ja kaunistettiin yhteisillä kiimelypaikoilla;
asukasluku karttui seitsenkertaiseksi 50:nlvuoden kuluessa. Kaikki
mitä hallituksen, kansanedustuksen, mirastoin, kulkuneumoin, simis-
tyksen ja rahamarain keskusten sijoittaminen tänne on moinut saada
aikaan, se on tuhlaamaisetla runsaudella tullut tälle uuden ajan
onnen kantamaiselle osaksi, eitä ole luontokaan ollut hitaampi sille
lahjoja suomaan. Meren kirkkaat selät ja letveiit kulkutiet ympä-
röimät sitä kallionientä, jolla Helsingin tornit seisomat, katsoen
Räiitveliä tohti Suomenlahden poikki. Monipoukamaiset lahtemat
ja niemet, salmet ja saaret muodostamat kolmella haaralla ihania
näköaloja. Vuorteu luonnon luomat harmaatilvi-lvallit kohoamat
täällä Ehrensmiirdin linnoitusten mastapäiitä. Myrskyiset tuulet,
tunkeutuessaan tästä Suomenlahdeu kapeimmasta kurkusta, puh-
distamat ilmaa ja murentamat jäitä. Suomenmaan monenlaisista
luonnon-ihanuuksista ei puutu Helsingissä edes erämaan jylhyys.
Mitä eräs Franskalainen kirjailija *) 30 muotta takaperin lausui,

*) X. Uarm.ei-, Lettres zur Ie Nora 1843.
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että maan on yksi askel silvistyksen ja erämaan Ma-
lilla", se on mielii tätä nykyäkin totta. Täällä on tarjona hiukka
kaikkia mitä meidän maassa löytyy, yksin maan umpilampien tyy-
neys, kansan elämän koreilemattomuus, Manhan ajan tapa ja har-
maan muinaisajan muistot ailvan puuttumat. Helsinki ei myös
ole kirkon, ei kaupan, ei teollisuuden, eikä suomalaisen kansanhen-
gen pääkaupunki. Se on, maikka kyllä kolmensadan muoden manha,
kuitenkin nyky-ajan lapsi; se kiehuu ja kuohuu uusista, sikisaki liik-
kumista, yhteen sopeutumattomista aineksista, jotka mielii eitviit
ole »vakautuneet selmaan muotoon, ja jotka horjahtelelvat idän ja
lännen, etelän ja pohjasen maikutusten millillä. Helsinki on kasa
»valkeata »vaahtoa, jonka merituulet omat ajaneet ylös näille kal-
lioille ja joka kaukaa nähden näyttää isolle kaupungille. Se on
liian likelle Pietaria, pysyiiksensä erillään sen pyörteistä, liian
likellä Itämerta, ollaksensa Euroopalaisia tuulenpuuskia tuntematta,
ja kuitenkin kiinni Suomessa, jonka jokainen sydämen tykytys ulot-
tuu tähän ympärystän äärimmäiseen kohtaan; tämmöisenään Hel-
sinki näkyy oleman luotu »voimallisesti maikuttamaan maansa tu-
lemiin onnen maiheisin. Sadan muoden kuluttua saadaan nähdä
onko tämä »vaikutus mahlvistelema mai turmelema. Tätä nykyä ei
Suomen pääkaupunki ole muuta kuin uudistalo tulelvaisuuden kor-
lvessa, taistelutanner Itämeren ja Maanselän ristinriitaisilla tuu-
lilla, siemä humila meren-äyräällä, missä pieni kansanen, joka ei
mielii ole maailman rautaa kokenut ja joka nuoren elinlvoimansa
tuntee, unelmissaan luulee olemansa suuri. Helsinki lelviää siir-'
tällä, joka Uudenmaan manteresta pistäikse eteläänpäin Suomen
lahteen ulos, muistutellen Kreikanmaata mieleen. Perustana on jo-
kapaikassa harmaakimi, joka millin kohoaa yhtenäisiksi malleiksi, Mä-
tin törröttää yksinäisinä kukkuloina, joiden Malilla medenjätemnlta
ja sami on notkojen pohjan peittänyt. Meri on tähän niemimaa-
han leikannut monta lahdelmaa ja poukamaa. Saaristo, täynnä
lukemattomia saaria, luotoja, sekä paljaita kallioita, ympäröipi
seppeleen talvoin sen rannikoita, uhaten mihollis-laimastoille tuhoa.
Suuri lahti pistäytyy mannermaahan kummankin puolin; idässäse lemeä selkä, jonka rajana on Sandhamn'in saari, jonka suojana
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on Viapori, ja jonka sisimmän pohjukan äyräälle manha Helsinki
oli rakennettu.

Aansan lnonne ja tawat Saarijiirwen pitäjässä.

Niihin seutuihin, jotka parhaiten maamme sisämaista luontoa,
asukasten eliimäntapojaj ja ehtoja kuwaawat, »voitaneen erillään
olema, maraton ja ihana Saarijärmen pitäjä lukea. Mitä se on
pienessä, se näyttää koko sisämaa, muutamilla poikkeuksilla, oleman
isommassa mitassa.

Minkertainen ja ruokkoamaton, niinkuin häntä ympiiröitselvä
luonto, on Saarijiirlveläisen elämäntapakin.

Saunan, hänen ainoan ja malttamattoman liika-tarpeensa
kaltainen muodoltaan ja eduiltaan — ainoastaan lvähäii alvarampi
— on hänen pirtti-asuntonsa. Sen sisusta näyttää oudolle kum-
mallisen tuman. Wuolluista hirsistä tehdyt seinät ja lanttia omat
sysimustat, edelliset sumusta, jälkimmäinen kaikesta, mikä muosi-
kausia on pesemistä odottanut. Katto näkyy Harmoin; sen peittää
wahlva salvu, joka mustana pillvenii riippuu sylen korkeudella
maasta, ketään mailvaamatta. Wiilistä näkyy lakehisen liilvitse
maalean sininen talmitaimas ja joku tähti. Aktunoita ei ole,
Maan ainoastaan ikkunoita, joiden lautaiset luukut päilviillä tar-
peen mukaan alvataan ja suljetaan. Tämmöisen asuinhuoneen
omituisuuden oikeasen käsittämiseen tarmitaan tallvi-illalla sitä tar-
kastella. Paasikimistii ladottu kiuas on koko puhteen täydessä kirkas-
tuksessa. Hirmuinen rolvio mäntyhalkoja palaa liedellä ja malai-
see koko pirtin, jonka lisäksi mielii piiresoittoja palaa siellä ja
täällä seinän raoissa ja pihdeissä. Tässä matossa liikkuu tahi
lepää usein aika joukko ihmisiä. Naiset istumat rukkinsa ääressä
taikka askaroitselvat taikina purtilon ja padan lvieressä; miehet
tekemät astioita, koppia, rekiä, suksia y. m.; kerjäläiset ja koturit
oikomat pesän edessä, ja joku manha ukko kiskoo taitamalla kä-
dellä päreitä ohkaisista säleistä. Päreet omat huoneen malttamat-
tomia tamaroita. Lapsiparlvi on silloin tamallisesti kiimennyt
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kiukaalle, jossa se elää ja kirkuu hymässä solvussa sirkkain kanssa.
Pitkän kolan edessä olven lähellä nauttii talon helvonen silppua
(„apetta"), lämmintä ja hymää seuraa, ja kukko, jos ei mielii ole
orrelle noussut perheineen, käyskentelee yhdestä nurkasta toiseen
ystätviäim term ehtimässä, ollen joka paikassa niinkuin kotonaan.
Semmoinen on, pienemmillä eli isommilla poikkeuksilla, Suoma-
lainen pirtti. Joka tämmöisestä huoneesta luulee kaiken hylviin
olon poistetuksi, se pettyy suuresti; tässä ei ole ainoastaan hymii
olla sen, joka tästä on kotoisin, maan senkin, joka on kastvatettu
ailvan toisissa tamoissa. Ilma tämmöisessä pirtissä on terme ja
raitis alinomaisen lämmittämisen ja medon tähden, ja kaikki, mikä
olisi ilkeätä katsella, poistetaan suurella huolella. Musta laattia
lakkaa näkymästä siilvottomalta, kuin se ei enää näytä entisen
lvalkeutensa »vilahdustakaan, ja ihmisluonto kärsii lviihempääkin sii-
woa, kuin paremp aa ei näytä tarkoitettatvankaan. Mimaan talon-
poika ei ole huolimattomassa teeskennellyssä siilvoudessa; hän ma-
jailee erämaassa, ja hänen tallvikylmästii tulleessaan ystälviilliseen
lämpimään kotiinsa, kuka kysy onko hänen suojansa musta tai
Valkoinen, pesty taikka pesemätön?

Suomalaisen pirtissä asujamina mainittiin kerjäläiset jakotu-
rit; ne omatkin niin tamalliset ja tärkeät perheessä, että, siitä puhu-
essa, molemmat maatimat likemmän kertomuksen. Koturit (itselliset,
loiset ja kestit) omat Suomen talonpojan toiset pääskyt. Niinkuin
pääskynen, waatii kolarikin itselleen ja omaisilleen asuinsijaa ta-
lonpojan katon alla, ja saakin sen, niinkuin pääskynen, ja elää
niinkuin sekin siitä, mitä päimä tuottaa. Wuokra, jonka hän siitä
maksaa, on tamallisesti se työ, joka hänellä on lämmityspuiden
Munasta pirttiin naktelemisessa. Mitä hän muuta hyötyä taloon
tekee, siitä on eri palkinto. Semmoinen mies elää, jos hän ei
taida käsitöitä tehdä, Mähiillä kalastamisella ja metsästämisellä,
ja kaataa sen ohessa itselleen lviihän lohon metsää nauriskastetsi,
joka etu hänelle on yhtä lviihän sulvaittu, kuin häneltä kiellettykin.
Jos moi hankkia itselleen lehmän, niin se elää, missä isännänkin
ja asuu niiden kanssa samassa nalvetassa. Koturin tarpeet kun
omat mahat ja hänen kulunsa isännän tietämättömästä hymyy-
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destä wieliMn mähemmät, niin ymmärretään, miten hän enem-
män kuin muut, on »valmis noudattamaan Suomalaisen taipu-
musta laiskuuteen. Usein nähdään hän tallvella oikoman uunin
pankolla, kesällä päilväpaisteessch pyörtänöllä. Epäilemättä nämä
koturit omat haitallisia sekä maanmiljelykselle yleisesti että niille
erittäin, joiden luona he asumat; mutta jaloksi näyttiiikse yhteisen
kansan mielenlaatu siinä, että ilman parempaa palkintoa antaa
osan ahtaasta asunnostaan ja mähiistä sominnostaan näille kohot-
tomille ja leilvättömille metsillensä.

Toinen malttamaton asujakunta talonpojan pirtissä on ker-
jäläiset. Tosi kyllä on, etteitviit he ole pysymiiisiii, maan tulemat
ja menemiit ; kuitenkin kuluu Harma piiimii, jona maantien marte-
laiset eimiit heistä saisi mieraaksi yhden tahi useamman, jotta tä-
hän moi somitta runoilijan sanat: „aate on ikuinen, marjot katoa-
mat." Kerjäläistä ei milloinkaan ylenkatsota. Häntä seuraa Ju-
mala, niinkuin Homeron kerjäläistä, ja hän tulee usein lvaimo-
neen, lapsineen, käyden talosta taloon, joka paikassa kohdeltuna
»vieraana, ei missään armon tullen. Kiukaassa on lämmintä hä-
nelle, niinkuin muillekin, ei hän mitään Pyydä; jokainen tietää
hänen tarpeensa puhumattakin ja kokee niitä lvointiaan myöten
auttaa. Hänen eteensä ei heitellä hylättyjä paloja; hän atrioit-
see siinä, missä kaikki muutkin, ja yhtä ruokaa; monta lajia ei
olekaan. Hän juttelee, jos hänellä jotakin juteltamaa on; hän
laskettelee leikkiä jonkun talon perheen jäsenen kanssa, jos se häntä
haluttaa; hänen lapsensa, jos hänellä semmoisia on muassaan,
leikitselviit talon lasten kanssa. Illalla käy hän lemulle sinne,
missä hän löytää someliaan sijan itselleen kiukaalla tai pankolla,
kärsimä, jos joku on saanut paremman sijan, ja kärsitty, jos hän
itse sen on löytänyt. Jos hän on itse tahi joku muu perhees-
tään kimuloinen, »valjastetaan heille Manhan taman mukaan he-
lvonen ja empimättä lviediiiin heidät lähimmäiseen taloon.

Sanomaton köyhyys »vallitsee Säarijärmeliiisiii. Niukka, usein
luonnoton ralvinto maikuttaa »vahingollisesti heidän ruumiinsa
»voimiin, ja muiden elon nantinnoiden, paitsi unen ja lelvon,
tuntemattomuus, kiinnittää heitä niihin niin yksinomaisesti, että
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he estiiytymiit muiden hywäksi työskentelemästii. Harmoin heidän
huolenpitonsa nähdään likisimftiä päimiä etemmäksi ulottuman, ja
sitä ei ole ihmetteleminenkään, sillä niidenkin Piiilväin ylläpidosta
on heillä jo kylliksi miettimistä. Mikään teollisuuden haara ei
ole Saarijärtvelle juurtunut, johon taas on kaupunkien ja tiheästi
asuttujen seutujen etäisyys syynä,' sillä teollisuuden tuotteita olisi
työläs saada kaupaksi.

Maanlviljelyksen nuhainen mihollinen on hallayö. Moni
talo on mnosittain niin paljastettu, että se ei moi peltotilkkuaan
kylmetyksi saada. Asukkaat kiiruhtamat, koko lvuoden nälkää näh-
tyään, syksyin pelloilleen leikkaamaan, ennenkuin jylvii on kypsy-
miiänkään kerinnyt. Karjat, jotka kesillä purojen marsilla ja not-
kelmissa heinikossa kahlaamat, purekselemat taimella olkia, ja mielii
semmoisia olkia, joita on kymmenen ja kahdentoista peninkulman
takaa medetty. Usein täytyy näiden eläin rankkain kuukausia kes-
tää mieliikin kurjemmalla ruoalla. Se miihii ja heikko maito,
jonka ne tämmöisissä oloissa antamat, käytetään karhean kerta-
leimän alas mirnttelemiseen. Mimaalaisten oloista saadaan käsi-
tys, kun, luotettamaisten kertomusten mukaan, mainitsemme, että
ei lauman sitten olleena hallamuotena ainoastaan kahdella talolla
pitäjässä oli rukiista eli ohraista leipää. Sananlaskut: hän syö
rukiista leipää lvuoden ympäri, ja : hän on pakkorikas, merkitse-
mät siellä saman. Minä muistan kaksi tapausta, joissa tämä
köyhyys näyttäytyi oikein liiknttamaisissa muodoissa. Minä me-
nin kerran metsästysmatkallani eriiäsen pirttiin lepäämään. Tupa
oli lapsia ynnä manhempia ja nuorempia täysikaslvuisia ihmisiä
täynnä. Uunin läheisyyteen oli saloille leivitettynä keltaisenrus-
keita mimnynkuori-lemyjä, jotka niiyttilvät paksuilta muodilta. Minä
kysäsin, tarkemmin niitä katselematta, mitä ne olilvat, ja mihinkä
niitä käytettiin; isäntä mastasi: „rakas herra, niistä tulee leipää."
Sanoja ei ollut monta; mutta ääni, joka niissä ilmautui: etkö
sinä tunne näitä? ja: sinä et tunne tämmöisiä! oli sydäntä mih-
lolva. — Toisen kerran tulin minä sattumuksesta eräälle niitylle,
jossa heinää tehtiin. Ladon seinillä riippui heiniimiesten ruoka-
kontteja, ja minä uteliaisuudessani aukaisin monta niistä. Kai-
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kissa oli ohkaisia petiijiirieskoja, jotka sisältä olimat pikimustia,
Maan päältä niillä oli liidun »valkoinen jauhokuori, ja siis enem-
män silmää, kuin suuta miellyttimät. Muuten oli muutamissa
joku pikisuolainen muikku, toisissa taas muutamia suolarakeita.
Tarlvitsee ainoastaan ajatella tämmöisen työn raskautta, jotakuu-
massa helteessä tämmöisillä mirlvoituksilla mahlvistettuna tehtiin,
saadakseen käsityksen todellisesta kurjuudesta, ja ihmisluonnon moi-
masta semmoista kestämään.

Kertomus Suomen yleisön kerjäläistään tohtelemisesta, kyllä
jo näyttää sen lvieraan-maraisuuden ja alvuliaisuuden yleensä.
Vähemmistä Maroista tuskin mikään kansa lienee mieluisampi
muille jakelemaan ja apuansa jokaiselle pyytäjälle antamaan. Vie-
raalle annetaan parasta, mitä talosta löytyy, ja suurella mai-
malla saadaan heidän ottamaan pieninkään rahapalkinto siitä hy-
lvyydestii, jota hänen kattonsa alla on nautittu. Näin on tamal-
lisesti kaikkien, enemmän luonnonmukaisesti elämäin kansain laita.

Alituinen elatuksen murhe ei anna Saarijärlveliiiselle aikaa
niihin köykiiisempiin iloihin, jotka ilmestylvät muiden seutujen
kansan humeissa ja leikeissä. Ainoastaan Joulun ja Juhannuk-
sen aikoina lamataan täällä yleisempi halu humituksiin. Joulun-
pyhinä keräydytään hyppelyihin ja humituksiin, maikka ei niin
usein ja lukuisasti, tuin onnellisimmissa ja rikkaimmissa pitäjissä
on tamallista. Mutta, eipä yksin metsätorpankaan mökistä saa
silloin puuttua kaunistettu ruokapöytä, joka miikkokausia täydessä
kunnossa syöjiä odottaa; siihen on kerätty kaikki paras, mitä pit-
kän syksyn nälällä on moitu säästää, »voidakseen hulvittaa ja
iloiltaa termetulleita joulumieraita. Tänä? aikana ei tule hänen
asuntoonsa kukaan, jolle ei jotain tarjottaisi; köyhä on saanut
aina osan hänen leimastaan, ja nyt tahtoo hän rikkaallekin osoit-
taa mieraanmaraisuuttaan, jota ei saisi ylenkatsoa. Joulun juh-
lallisuuteen kuuluu myös pöydän ja penkkien huolellinen pesemi-
nen ja seinäin päreillä peittäminen. Tämä pärepeitto saa seinässä
olla niinkauman, kuin se päimittäisiin tarpeisin »vähitellen poltetaan.

Juhannusyötä mietetään melkein iloisimmasti, kuin mitään
muuta juhlaa. Silloin poltetaan n. s. kokkomalkeita, ja monta
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laukausta, joita teeren ja metsäkanan ampumiseen tuhlauksena
olisi pidetty, ammutaan silloin juhlan kaunistukseksi. Kokon polt-
tamiselle malitaan tamallisesti joku korkea, puoleksi poltettu honka
jollakin aukealla kankaalla eli kukkulalla. Sen ympärille asete-
taan tuimia puita ja muita pihkaisia polttoaineita, mitä korkeam-
malle sitä parempi; puoliyön aikana sytytetään kokko, joka sitte
mintun soidessa ja hurra-huutojen kaikuessa palaa. Nämä hulvi-
tulet tarjomat kauniina, puolihimmeänä kesäyönä laaksojen ja jiir-
lvien takaa katsojalle miehättälviin näön.

Saarijiirmen talonpoika on liikunnoissaan hidas, mälinpitä-
miitön ja harlvapuheinen. Hänen luonteensa on hiljainen, kiirsi-
wiillinen ja peräänantawa. Se kurjuus ja ahdistus, jossa hän
elää, on tehnyt hänen umpimieliseksi; kaikki moimat hänen olen-
nossaan maikuttalvatj sisäänpäin niin, että ne ainoastaan Harmoin
ja meltosti ryhtymiit ulkonaisiin toiminnoihin. Se suuremmoinen
luonto, joka häntä ympäröitsee, ei ole koskaan hänelle suonut min-
kään marsinaisen malloituksen iloa; hän on aina näyttäytynyt
korkeana ja pakoittamattomana, ja hänen sielunsa kasmillisesti
mässää samalla, kun hänen fysikalliset »voimansa uinahteletvat ja
riutumat. Tähän on kaksi seikkaa^ yhdistynyt: ensiksi että hänen
täytyy olla, mikä hän myös on, hytvin rehellinen ja teeskentele-
mätön, sillä yksinkertaisuus ja hurskaus seuraa kaikkia uskonnotta;
toiseksi, että hänen täytyy näyttäytyä kykenemättömältä, typerältä
ja kelpaamattomalta kaikkeenz urostyöhön, jossa »vilkkautta ja ta-
jua tarmitaan. Se on kuitenkin useammalla kuin yhdellä esimer-
killä mahlvistettu, että tämä näennäisesti sekasortoinen olento, kun
hän toisiin suhteisin muutetaan, mähiissä ajassa on muodostanut
lvoimia, jotka eimät ainoastaan näyttäydy tyhjentymättömiltii,
maan myös niitä sukkelampaan ja keksilviiifemmästi käyttänyt,
kuin hytviilahjaiseltakin ja pitkän harjoituksen perästä lvoidaan
odottaa.

Muist.
Näin sopi Saarijiirtveläisestä asunnon ja köyhyyden suhteen puoli

tvuosisataa tätä ennen kertoa; nyt otvat ne kohdat kuitenkin paljo muut-
tuneet: maantviljelys edistynyt, satvupirtit ivaloisiksi tuloiksi muutetut y. m.

Suom.
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Kaima.
Laajalle Itä-Suomen laaksoihin lemittaä Saima sinertämiä

mesiään. Se ei ole yksinäinen, muista eroitettu järlvi, niinkuin
Laatokka, tahi Inari, tahi Oulunjärmi. Saimaksi eli Enonweoeksi
nimitetään nuo svuret, mältkymät medet pohjan puolella Suomen-
lahtea ja länsipuolella Laatokkaa, joihin laskee pitkät riwit järwiä,
selkiä, lahtia ja salmia. Kaikki nämä amarat medet ornat yhdis-
tyksessä keskenään ja mirtaatvat etelään päin, toinen toiseensa,
siksikun ne lviimein juoksemat svuren ja wäkewän Wuoksen-wirran
kautta Laatokkaan.

Nykyään on näissä pitkissä, kiertelelvissii mesissä »viitoitet-
tuja kulkumiiyliii meneille, lotjille ja höyryaluksille. Purjehditaan
jiirlvenseliistä toiseen, monta peninkulmaa eteenpäin, lukemattomien
saarien, niemien, kannasten ja maihettelemien rantojen silvuitse,
aiman niinkuin meren-rannikon saaristossa. Saimalla näkee kyllä
maata joka taholla, mutta suurilla selillä näkyy maa kaukaa siin-
tämällä. West on niin kirkasta, että selmiillä ja tyynellä ilmalla
näkee pohjan melkoisen symiiltä. Ia tässä kuultamassa medessä
kulvastelee taimas niin puhtaana, pienet, lvalkoiset pillvet lentä-
miit kuin kyyhkyiset meden symyydessä. Kun kesällä on lämmin,
näyttämät jiirmet tummansinisiltä. Kukkuloilta nousee siellä ja
täällä kelveitii salvupatsaita taimasta kohti: ne omat kuusien pei-
tossa olelvain tupien salvuja. Toisaalla lepää hieno pilmenhöyry
puiden latmojen tasalla: se on mäkirinteessä oleman kaskimaan
samua. Näihin kelveisiin samupilmiin yhdistyy lämpimässä il-
massa lvesihöyryjii, ja ne synnyttämät hienon udun, jota sanotaan
autereksi. Ia auer peittää hienoimman harson lailla kukkulat,
rannat ja medet; tämä »vaikuttaa sen että kaikki näyttää niin
pehmeällä, kuin olisi se puumillaan käärittynä. Silloin omat nuo
suuret, kauniit tummansiniset medet kuin loistamia kulvastimia,
jotka omat asetetut mustiin, harsikolla peitettyihin puitteisin; ja
tämä on niin kaunista, että tuskin koko luonnossa kauniimpata on.

Eimiit kaikki medet ole niin ihanasti tummansinisiä ja niin
wiehättälviii matkustajan silmälle. West ei ole yhtä liipikuulta-



24

Maa kaikissa, ja ilma ei luo samaa suloa kaikille tienoille kesällä.
Mutta joka on kerran nähnyt Saiman, tahi Näsijärlven, tahi
Mallasmeden, tahi Roineen, tahi muut sellaiset siniwedet — sillä
sellaisia löytyy lukemattoman paljo, — hän ei saata koskaan un-
hottaa sellaista näköä. Se koskee sydiimmehen, ja täytyypä ihmi-sen kiittää kaiken hymän Luojaa, joka on hänelle »valmistanut
niin ihanan asunnon maan päällä. Waikka kaikkea tätä kauneutta
kestää aiman mähiin aikaa; — maikka Jumala antaa kaiken, jolla
eloa on, muorotellen »viheriöidä ja lakastua, ett'ei ihminen rakas-
tuisi maahan ja unhottaisi kotiansa taimaassa; — niin tallettaa
hän kuitenkin aina hymän ja rakkaan muiston tästä suloisesta
ihanuudesta. Syksy tulee, rannat kellastumat, Saimalla maahto-
amat malleina aallot myrskyn ajamina. Jonkun ajan kuluttua
on kaikki jäätyneenä, lumet painamat kuusen oksia, ja sininen mesi
on »valkeana jäänä. Mutta hamumetsät omat silloin mielii »vihe-
riöinä, ikäänkuin toimon enteinä kuoleman keskellä, ja matkustaja
katsoo, turkki yllä, tuolle suurelle malkoiselle jääkentälle päin ja
kuuntelee, kuulisiko hän pian ensimmäisen leimojen lilverrystii.
Hän ajattelee kewiittä, jolloin Saima on jälleen sininen, jolloin
kumastin taas on kirkas ja sen puitteet taas lienteät ja pei-
tossa tuon hienon, utuisen harsikon alla, joka riippuu kuusien
latmoista

Punkaharju
Samonmaa on saaristo jiirlvien keskellä; maantie kulkee

monessa paikassa harjuja myöten, joiden molemmilla puolilla on
jyrkkiä mäkiä ja mesiä. Siellä saa matkustaja usein astua rat-
tailta maahan lauttauspaikoilla. Kun Parikkalan pitiijiiästä matkus-
tetaan pohjaiseen päin Kerimäkeen, Säiiminkiin ja Samonlinnaan,
on neljä lauttaus-paikkaa kulettamana, mutta se maksaa maiman.

Tie kiertelee meden ympäröimää Punkaharjua pitkin, päästä
päähän saarta, joka on lähes puolen peninkulman pituinen. Pit-
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kin pituuttaan on harju niin kaitainen, että maantien lemyys
anastaa koko sen aallon muotoisen selänteen, ja niin jyrkkä, että
sen symyys kauhistuttaisi, jos ei luonnolliseksi ailuuoeksi olisi mo-
lemmin puolin rinteille kaswanut hamu- ja lehtipuita. Tältä
ylänteeltä, noiden loimujen ja petäjien heilumain latmojen Päällitse
aukeaa lähellä ja kaukana kaikilla suunnilla ihanin ja waihtelewai-
sin näköala selkien, salmien ja saarien yli. Oikealla puolen au-
keaa ihana, suuri Purumesi, »vasemmalla puolen yhdistynyt rimi
pienempiä selkiä, jotka omat tuota mieliikin suurempaa Pihlaja-
mettä. Kaikki nämä! medet luetaan Saiman laaksoon ja »virtaa-
mat hiljalleen etelään päin. Näiden millillä uipi Punkaharju,
äärettömänä »vesilintuna, lelvitettyin siilvin ja ympärillä poikaset,
nuo pienet saaret, jotka etsimiit turmaa hänen silvuillansa. Ia
pojat jiilittelemiit emäänsä: ne omat pieniä kaitaisia harjuja, jotka
Malista koukistuivat oikullisiin mutkiin, salpaamat kirkkaan meden
salmiin ja lahtiin ja mutkistuivat somimpiin muotoihin. Heidän
marjojensa millillä pujoittuu hopeamöitä toinen toiseensa; jiirlvi
järlven »vieressä kimaltelee niin kauas kuin silmä kantaa. Mat-
kustaja ei lviisy katsellessansa tätä luonnon suloista leikkiä. Alin-
omaa tapaa hän jotakin uutta, jota hän ei luule mielii ennen
nähneensä, ja mihin ikänä hän menee, keksii hän toisia amaroita
ja hymyilelviii näköaloja, epätietoisena eikö miimeinen näkemänsä
ole ihanampi, kuin kaikki edelliset.

Onnellinen ajatus oli johdattaa maantie kulkemaan tämän
humipuiston kautta. Punkaharjun tunsimat kauan aikaa ainoastaan
ne, jotta sattuimat kulkemaan näillä tienoilla. Harju oli likim-
mäisten talonpoikais-talojen omaisuutta, ja talonpojat polttimot
kaskea sen rinteillä, niin että osa niitä paljastui. W. 1844 loh-
kaistiin harju kruunun puistoksi, uhkasakko määrättiin kaikesta
wahingon teosta, ja kaksi kaunista kartanoa rakennettiin mahdeille,
toinen etelä- toinen pohjaispuolelle saarta. Jälkimmäisessä sailvat
matkustajatkin majailla, ja siitä alkain on Punkaharju tullut yltä
kuuluisaksi. Pieniä hulvihuoneita on rakennettu muutamille kau-
niimmille näköpaikoille, ja siellä kulkee ihastuneita matkustajia
pitkin kesää.
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Epätietoista on milloin Punkaharju on ihanin. Muutamat
ihailemat sitä silloin kun aurinko kohoaa Pnromeden takaa ja
ulapat kimeltelemiit ja loimujen lehdet näyttämät läpikuultalvilta
aamuruskossa. Toiset pitämät sen silloin ihanimpana kun kuu
paistaa Pihlajalveteen ja harjun lvastapuolinen silvu on synkässä
marjossa. Sen moipi kuitenkin sanoa, että olkoonpa ilta tahi
aamu, kesä-yö tahi auringonpaiste, maassamme ei löydy kauniim-
pata hutvipaikkaa. Ia tämä on paljo sanottu Punkaharjusta.
Se on silloin rikas rikkaimpien joukossa: se täyttää mielemme kii-
tollisuudella ja kunnioittamisella.

Imatra.
Kolm' on koskea kowoa,
Kolme järtveä jaloa,
Kolme wuorta korkeata
Tämän ilman kannen alla.

Niin laulaa Kalemala, ja niissä
Ei ole Wuoksen woittanutta,
MMynytta Imatran.

Moni koski sentään moittaa sen korkeuden, muutamat lelvey-
denkin suhteen — Pletschbach syökseytyy 925 jalan korkeudelta,

Rhein-wirran putomus Schaffhausen'in luona on 340 jalkaa le-
weä — mutta meden äärettömän paljouden suhteen ei Imatraa
mikään koski Euroopassa moita. Aiman sen alkupäässä on koe-
tettu sitä paljoutta armioita ja on laskettu että se nielee 18,823
kuutiojalkaa sekunnissa kitaansa, siis 67 miljonaa 64,600 kuutio-
jalkaa tunnissa. Ei se ole maan yksi joki, joka täällä syökseytyy
kallioin raon kautta, se on koko suuri jiirmistö, monta neliöpenin-
kulman alaa mettä, jotka täällä, suullaan ahdistettuna, halkaisemat
esteenä oleman muorimuurin ja karkaamat ulos mereen.

Suuri Saimaan »vesistö laskee wetensä Wuoksen kantta
Laatokkaan. Wuoksi halkaisee Saimaan etelärannan Harakka-ni-
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misen pienen kylän kohdalla, noin 56: nWeniijiin lvirstan päässä
Wiipurista ja 3 mirstaa idempänä Saimaan kanaman alkua.
Joen mäylä on täällä 268 jalkaa lemeii ja 7 syltiiii symä, mielä
majesteetillisesti rauhallinen, ikäänkuin olisi se maan emonsa Sai-
maan jatkoa. Jonkun lvirstan päässä, Kalliosaaren kohdalla, al-
kaa kuitenkin muta näkyä, maikka- se masta käy hiljaa, tyynesti,
ikäänkuin »vastahakoisesti poistuisi rauhallisesta emonsylistä. Pian
tulee jyrkkiä kallio-äyräitä ivastaan, jotka supistamat lväyliin ah-
taammaksi; pitkiä rinnakkain käymiä »vireitä ilmaantuu Wuoksen
pintaan. Se tekee pienen polmen itäänpäin, ikäänkuin kiertiiiik-
sensä kahleitaan, mutta ne ci jää häneltä; hanen pakonsa tulee
yhä joutuisammaksi; pinnan pitkät mireet köyristymät lyhyiksi lai-
neharjuiksi, jotka sikisoki syökseytymät toinen toisensa päälle. Wuoksi
alkaa tuntea moimansa, hän ci enää anna hillitä itseänsä, hän
lelviiiä taas kaunisten lehtorantojen Malilla, maan ci rauhoita
enää lomaa »virtaansa. Jo näkyy paikoitellen maahtoa, omituinen
maininki hyrskii rantoja ivastaan ja pakenee takaisin syöstynii jäl-
len. Tauspa tulee kallio-seiniä »vastaan; nyt Wuoksi masta oi-
keen suuttuu. Hänen ihana, sininen pintansa milahtaa kellertii-
iviiksi, hänen kristallinkirkas, läpikuultalva metensii muuttuu suit-
sualvaksi maitoiseksi maahdoksi, joka syökseytyy alas ensimmäisestä
koskesta, jota myös „Pikku Imatraksi" sanotaan.

Wuoksi tässä paikassa on 570 jalkaa leweii. Wiihiin tyyn-
tyneenä, mutta yhä mielä »vaahtoisena taistelusta, saapuu se Sii-
tolassa ensimmäiselle lauttauspaikalle, ja tänne jo kuuluu kaukai-
nen, ukkosen jyrinän kaltainen kohina Imatrasta.

Siitolan alapuolella on maan yksi pienempi koski enää,
Linnunkoski. Sitten lelviiiä mirta majesteetilliseen lemeyteen 1,140
jalkaan saakka. Mutta yht'äkkiii se sitten joutuisalla juoksullansa
ehtii ahtaalle kalliosolalle, jonka harmaakilvisten seinäin millilla
sen summaton meden paljous kutistuu 139 jalan lelvyiseksi ja
syökseytyy, 2,950 jalan matkalla, 63 jalkaa alemmaksi. Tässäse on Imatra.

Imatran näkö on huimauttalvan jylhä. Sen jylinä kuuluu
6:n lvirstan päähän, ja kuuluisi »vieläkin etemmiiksi, jos ei se se-
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taantuisi ylipuolella olemain pienempäin kostien tohinaan. Ko-
minkaan huuto ei kuulu rannasta rantaan. Wesi ei ole nyt yh-
dessä ainoassakaan kohdassa säilyttänyt luonnollista Mariansa; se
on kellertälvii; se ei mirtaa enää, se syökseytyy katselijan silvuitse
huimauttawlllla mauhdilla.

Kosken alkupäässä ivyörtch mesi penkerettiiin tasaista pintaa
myöten, mutta pian se kohtaa muoriminkelon pohjasta kohoolvia,
monikärkisiä kallioita. Näitä ivastaan sattuessaan, lvirran laine
pirskahtaa hajalleen maahdoksi; se tyrskähtää ylös malteiksi mesi-
patsaiksi, jotka kuitenkin jälleen loiskahtamat alas, ennenkuin omat
täyteen korkeuteensa kohonneet, ja jättämät sijan uusille. Kosken
alipuoli on yhtä kiehumaa, kuohumaa, utuun peitettyä nielua.
Hopeanhohtalvaa mesihuurua aina iviiikkyy sen yli, miivahdellen
päimiinpaisteessa kaikille lvesikaaren Mareille. Harmaakimiset kal-
lioseiniit mapisemat tuntumasti,. ikäänkuin olisi niiden alla joka
hetki uusia kruutiriijähdyksiä sytytetty. Ei mikään lvoima taida
mitään Imatran kauheata lvyöryii wastaan. Wäkeminkin meidän
maan kaloista, lohi, joka kaikki muut kosket ja putoukset »voittaa,
ei pääse Imatrassa mihinkään. Joskus sattuu kosken yläpuolelta
mahlva pölkky lvirran maltaan, ja Imatran aliftuolelle päästyään
tulee se jälleen näkymiin pieninä pirstoina. Täälläkin, samoin
tuin Niagara-putouksen rannoilla, kerrotaan taruja »varomatto-
mista menemiehistii, jotka kosken yläpuolella yrittämät soutaa
poikki lvirran, maan joutumat nieluun. Repale maatteista, las-
tunen meneestä on sitten jälleen tullut näkymiin; he itse omat ka-
donneet näkymättömiin, kuulumattomiin.

Imatra on katseltalva kumpaisellakin puolelta, ja siksi kuin
kahlesilta joskus masta on molemmat rannat yhdistämä, saamme
koettaa rohkeuttamme masussa, joka kahleihin kiinnitettynä mede-
täiin yli. Äyräät molemmin puolin omat äkkijyrkkiä, aina kos-
teita, liukkaita, määrällisiä kallioseiniii. Jaloimman näön saapi
kun seisoo alimmaisella kalliolla kosken oikealla puolella; sinne nä-
kyy Imatran ylin suu hohtaman hopeaisena porttina, jonkakautta
helmipilmi syökseytyy ulos. Wäriwiwahdukset omat siinä monel-
laiset, aina auringon aseman ja iiyriiitten luoman marjon mukaan.
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Sanomattoman synkkä ja ihmeyttiilvä on Imatra syksyisenä kuu-
tamo-yönii, koska mustat marjot ympiiröitseivät kiehumaa, yhäti
siikenöilvilii nielua, jonka jytinä hämmästyttää hiljaista yötä.

Oikeanpuoliselle rannalle on ramintola sekä lystihuoneita
rakennettuna, jotka tässä jylhän-ihanassa luonnonkulvassa edusta-
mat Eurooppaa ja nyky-aikaa. Hillimättömät luonnonmoimat ja
kappale erämaata omat aina lviehiittämä näkö hienotunteisille' si-
wistyneitten joukoille. Ihmeellä katselemat he noita hiiden patoja,
jotka mesi on sormannut kallioihin, niin myös niin kutsuttuja
Imatran kiiviä, eriskummallisia salvi-liuskakilven kappaleita, joita
lapset siellä myöskenteletviit matkalaisille, ja joita muualla ei löydy
missään, paitsi hiukka Nelvajoessa ja paikoittain Pohjais-Ameri-
kassa. Vasemmanpuolisella rannalla yksi noita kosken sorlvaamia
kilvitormia on puoleksi rikottu. Muutama lapsi kerta yritti läpi
pujotteleimaan, maan puuttui kiinni, eikä saatu sitä pelastetuksi
muulla keinoin kuin että kiwi lyötiin rikki.

Imatra itse on tietysti piiä-esineena matkalaisten uteliaisuu-
delle. Mutta sen alapuolellakin mielii Wuoksi jatkaa juoksuansa, »vuo-
rotellen tyyntyen, mölistä taas kuohahtaen. Se tarjoo mielii monta
ihanaa näkö-alaa, se leiviäii laajoiksi sumannoiksi, samallaisiksi kuin
Tonaivan liman'it, se haarautuu, luoden somia saaria, täynnä
ruohoisia laitumia, ja yhdistää metensii jälleen, se hurjistuu taas
ja hyppää koskesta koskeen; se kääntyy mähitellen yhä enemmän
itäänpäin ja laskeutuu miimein, miisyneenä huimasta retkestiinsä,
kahden suun kautta Laatokan amaraan syliin.

Zulun joki.

Pohjanmaan rannikko on pitkin pituuttaan täynnä jokia,
ojia ja puroja, jotka Maanselästii juoksemat maan rinnettä myö-
ten Pohjanlahteen. Pohjaisesta lukien omat suurimmat näistä
joista Tornionjoki, Simonjoki, linjoki, Oulunjoki, Pyhäjoki, Kala-
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joki, Älhtämänjoti, Lapuanjoki ja Kyrönjoki. Kaikki omat maan
suuren kohoamisen tähden täynnä koskia. Suurin kaikista Suo-
men joista on Keminjoki; mutta Oulunjoki on kulkutviiyliinii tär-
kein Pohjanmaalle. Korkealla koillisessa juoksemat mirtamat me-
det Maanselkää myöten alaspäin, syökseivät alas Ämmän koskesta
Kajaanin luona ja saamat mähiin lemätä Oulunjiirmessä 390
jalkaa ylempänä merenpintaa. Siitä murtamat ne tiensä muor-
ien miilitse luoteesen ja hyökkiiiimiit pauhaten koski koskelta alas
merenlahteen Oulun luona. Se on kaunis ja maltalya joki, mo-
lemmin puolin mäkiä, kallioita ja hiekkarantoja. Talmi panee
tämän jättiläisen jääpeittoon koskien Malisissa sulvannoissa; mutta
kemäällii juopi hän itsensä täyteläiseksi kaikista sulamista hankilve-
sistii ja murtaa kahleensa hirmuisella ryskinällä. Turhaan jää-
kappaleet ponnistelemat puskien lvirtaa ivastaan; nurin niskoin
ne paiskataan, murtumat rikki kallioihin, ja juoksemat pirstaleina
alas Ouluun päin. Täällä tekemät ne mielii mätiin mastusta
Merikoskessa, joka on Oulunjoen »viimeinen koski. Ne patoa-
mat tassa korkiaksi seinäksi ja salpaamat meden juoksun. West
nousee äyräittensii yli ja lvirtaa kaduille; kaupungin asukkaille tu-
lee hata, talojen milliä soudetaan. Mutta ainoastaan muutamaksi
tiimaksi pysähtyy tama' mäkelvii mirta juoksussaan. Se murtaa
ukkosenkaltaisella jyrinällä tuon hirmuisen jääseinän, mesi juoksee
pois kaduilta ja moitetut jiiäjoukot hyökkäämiit hurjassa paossa
hautaansa mereen.

Uskalias oli se mies, joka ensiksi arlvasi laskea »veneellä Ou-
lunjoen koskia. Nyt nähdään joka päimä kesällä termatveneitii
ja pölkkylauttoja ikäänkuin hypellen tuleman aaltoja myöten alas.
Perämies seisoo aiman matamana, pitäen leweiitii melaansa kiinni
meneen perässä. Koski koukistuu, mene hyökkiisee suoraan kalliota
mastaan; silmänräpäys ennen tai myöhemmin, niin olisi hän kuo-
leman oma. Mutta ihan oikealla hetkellä kääntää hän meneen,
lentää nuolen nopeudella määrällisen paikan simuitse ja näyttää
tuokion ajan oleman kuohuun haudattuna. Rannalta katsojia kau-
histuttaa tämä näky. Turhaa peltoa! Heti sen perästä näkyy
taas kaitainen, ruskea meneen laita ehjänä kosken alla ja pitkittää
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matamana mattaansa seuraamaan kosteen, samoihin maaroihin ja
samaan pelastukseen.

Niilistä saattaa tulla mahintokin, kun perämies on tottuma-
ton, ja luottaa omaan ja toisten onneen. Wanhat tottuneet kos-
kimiehet eilviit tule lvahinkoon. Ia palatessaan sauwowat he me-
netiänsä ihmeellisellä »voimalla ja notkeudella koskista ylös.

Tämä joki on hymin kalarikas: se näyttää oleman lohien,
Harrien, siikojen jamuiden kalalajien alituisena kulkutienä. Lohia pyy-
detään kolmikulmaisilla padoilla, joiden kärki asetetaan mirtaa ivas-
taan, ja kalat eroitellaan sitten rannalla kokonsa mukaan. Sitten tu-
lee kirkkoherran asiamies, lukee lohet ja osoittaa joka kymmenennen
lohen, joka on hänelle tulema. Mutta muut lohet myydään enim-
miten huutokaupalla ja lähetetään kauas Venäjälle ja Suomeen.

MnmsaKsa.
Tengeliön joki kulkee kaarena Aalvasaksan juuren ympäri

niinkuin hopeainen myö miheriiin kunnaan ympärillä. Itse Aa-
masaksa ei ole niin korkea eikä niin jylhä, kuin moni muu tuntu-
rin kukkula, mutta ihmeellisen kaunis on siitä näköala itään ja
pohjaiseen päin. Sieltä näet tuon kiertelemiin joen, ja sen ran-
nalla Mitornion kirkon ja kirkonkylän. Etäämpänä kohoaa kukkula
kukkulan mieressii pitkänä muorijonona, joista toiset omat pal-
jaita, mutta useammat metsäisiä ja syoiin-kesiin aikana pehmeän
miheriiin ruohon peittämiä. Aalvasaksan kukkulalla, ja tämä kau-
nis näkö-ala edessään, asui muonna 1736 useita oppineita miehiä
köyhässä majassa ja muonna 1839 nähtiin siellä taas toisia op-
pineita. He olimat matkustaneet kauniista ja^ lämpimästä Rans-
kasta näin kauas pohjaiseen tarkastamaan auringon kultua, siitä
pllättiiätseen millainen maan muoto on pohjaisnaivan kohdalla.

Mitä Aalvasaksan on tehnyt pohjan kukkuloista merkillisim-
mäksi, ei ole sen korkeus eikä sen näköala, maan sen ominaisuus,
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ett'ei tarivitse matkustaa kauemmaksi pohjaiseen nähdäkseen aurin-
koa kello 12 juhannusyönä. Senivuoksi kokoontuu tänne joka kesä
päimänseisahdutsen aitana paljon matkustajia sekä Suomesta että
muista maista katsomaan sydän-yön aurinkoa. Ia moni heistä
on piirtänyt nimensä muistoksi kallioon, niin että muutamat kal-
lioseiniit ja paasikilvet omat ailvan täynnä nimiä.

Tapahtuupa millistä, ettiij yöt oivah pilmiset päimänseisah-
dutsen aitana ja että matkustajat näkemät toiivonsa tyhjään rau-
keaman. Niin epäkohtelias kuuluu aurinko kerran olleen kuningas-
takin, nimittäin Kaarlo Xl.sta ivastaan, kun hän Tornioon mat-
kusti. Mutta tamallisesti on kuitenkin joku noista kolmesta piii-
Mänseisausyöstii kirkas. Silloin kokoontumat matkustajat muoren
kukkulalle ja odottamat halulla ja ihastuksella sydän-yön hetkeä.
Ia silloin nähdään auringon majesteetillisen pyörän iverkalleen
laskeman tuimaan rantaa kohti suoraan pohjaisessa., Nyt se ei
tvaiivu enää alemmaksi; se näyttää pysähtymän ja lepäämän pit-
kästä matkastansa. Se on meripunainen: se on kadottanut osan
kirkkaudestansa, ja näyttää oleman sammumaisillaan. Hiljaista
on muorella, hiljaista metsissä. Luonto on äänetönnä hartaudesta.
Rusottawa hohde punaa ivuoret ja laaksot, puiden latlvat ja joen
tvälkkyivän juoman. Sitten tuo suuri punainen pyörä taas alkaa
Mieriä eteenpäin pitkin taimaan rantaa. Se alkaa kohota ras-
kaasti, hitaasti, juhlallisesti punertamasta ilman rannasta, jota
yht'ättiä näyttää ikäänkuin säkenöimän. M on ivoitettu; se ei
ole tvoinut mangita ja pitää kahleissa taimaan suurta ruhtina-
tarta. Tämä kohoaa jälleen majesteetillisena taimaan laelle, ja
kaikissa laaksoissa, kaikilla oksilla alkaa lintujen iloinen miserrys,
yhdessä aamuauringon kanssa ylistämään Luojan kaikkilvaltaa.

WenW.
Etelästä pohjaiseen kulkema Uralin muoriselkä eroittaa We-

niijiin Aasiasta. Wuori, joka Euroopan puolella päättyy jyrkkään
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seinään, kätkee rikkaita jalojen metallien, marsinkin platinan aar-
teita*). Etelässä tämän suuren lvaltakunnan rantoja Mustan
meren aallot huuhtoilemat, ja pohjaisessa Jäämeren suuret jäii-
muoret tulekselemat sen rannoilla. Osa tästä merestä tunkeutuu
sylviille maahan ja muodostaa suurena lahtcna „Wienanmeren".
Luoteessa Weniijii yhtyy Ruotsiin. Itämeri muodostaa osaksi sen
länteistä rajaa. Siitä pistäytyy monta lahtea maahan. Preus-
sin, Schlesian ja itämaltalaisen Galician matilla on Puolan ku-
ningaskunta, joka nykyään kuuluu Wenäjään. Korkeat Karpatit
muodostamat sen lounaiselle kulmalle luonnollisen rajamuurin
ItäMllllan keisarikuntaa mastaan.

Weniijii on mahdottoman suuri alanko, jossa ei yhtään lvar-

sinaista muorta kohoudu. Ainoastaan kaksi maanselkää kulkee idästä
länteen ja jakaa sen kolmeen osaan. Pohjaisin näistä, niin sa-
nottu Urali-Bllltin maanselkä, on, maitta Uralia likinnä, kuiten-
kin niin matala, että sen molemman puoleiset lvirrat omat keske-
nään yhteydessä. Itäänpäin selänne kohoaa mähitellen, kunnes se
Waldaissa on noin 1,000 jalkaa korkea. Suuret hamumetsät peit-
tämät sitä. Eteläisin, n. s. Urali-Karpatein selänne, on mata-
lampi, mirtojen risteilema ja suurimmaksi osaksi miljeltyä.

Lukuisat lvirrat wirtailewat Venäjän alangolta. Itämereen
laskee Nema. Sen rannalla, aukealla ja helteisellä seudulla on
lvaltakunnan nykyinen pääkaupunki Pietari putkisuorine katui-
neen, muhkeine palatseilleen ja komeine kirkkoineen. Pietarin Mos-
kowaan, Weniijiin manhaan pääkaupunkiin, yhdistää erinomaisen
hylvii tie. Moskoma on rakennettu kunnaille; sen ympärystä on
miisi peninkulmaa.

Muitteu muhkeiden rakennusten ylitse kohoutuu enemmän
kuin 300 kirkkoa, joiden katot omat kirjalvista tilleistä ladotut eli
kullatut ja sinisillä tahdeilla koristetut. Jokaisessa tornin hui-
pussa seisoo kullattu risti kultaisella puolikuulla. Puurakennukset,

*) Platina on omituinen metalli, joka ensiksi w. 1736 Perussa löy-
dettiin. 1819:sta alkaen on sitä löydetty Ural-wuorista. Puhtain platina
on hopean waltoista, waan ei niin kiiltäwää, tvastea loivempaa ja li-
kinnä kultaa tvenytviiä.
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joista muinoinen kaupunki oli, joutuimat suurimmaksi osaksi sen
tulen uhriksi, jolla Venäläiset 1812 Napoleonin karkoittimat pää-
kaupungistaan. Wolga, Euroopan pisin mirta, mirtaa monenmoi-
sissa mutkissa ja 60:tii suuhaaraansa myöten alas Kaspian me-
reen. Lukematoll paljous kaloja iloitsee sen medessä. Don las-
kee Asoman mereen, Dnjeper Mustaan mereen. Sen lisiihaa-
roista on Worskla meille merkillisin. Sen rannalla on Poltama.
Sen läheisyydessä Kaarle XII urosjoukkoineen hämisi. Sukkelat,
soleat hewoset käyskentelewät tämän lvirran räntäisillä amaroilla
ruohotafangoilla; suuret, »voimalliset sarwikarjat rawitsewat itse-
ään Dnjesterin rannoilla; Dnjester laskee Mustaan mereen. Urali-
Baltin pohjaispuolella mielii miljamainiot metsiä jakelemat; mutta
tviihitellen nämä harwenewat ja pienemmät. Jota ylemmä poh-
jaiseen tullaan, sitä enemmän lehtipuiden sijaan halvupuita ilmau-
tuu, ja puut yhä pienenemiit. Jäämeren rannikko on hylyin jyl-
hää ja autiota. Melkein lvuoden yhdeksänä kuukautena peittää jää
tämän meren rantoja. Se amara metinen seutu, jonka liilvitse
Wiena mereen mirtaa, on mirtoineen muoden suurimman osan
jäässä. Kolkko ja kylmä on tämän seudun ilma. Marraskuussa
jo maa peittyy paksulla lumimaipalla. Jää tulee usein kuuden
jalan paksuiseksi, ja töin tuskin ihmiset moimat koman pakkasen
kouria kestää. Pensasmaiset loimut ja miinuyt ainoastaan moi-
mat täällä kituen elää. Sukkelia poroja, siniharmaita kettuja,
mustantummill sopuleja, malkoisia kärppiä ja jääkarhuja kiertelee
metsissä, ja rannikoilla lvilisce hylkeitä, merisikoja ja mursuja y.
m. Täällä ei kelviit iloitse mirkistiitvine miheriöineen, ei syksy
kultaisine miljamainioineen. Ankara talmi pian murtaa lyhkäisen
kesän lvoiman, ja paukkulva pakkanen seuraa melkein »välittömästi
kesän kuumaa hellettä.

Weniijiin Itämeren räntäiset maat omat miljamia. Amarat
koilvumetsiit maita peittämät. Niemen jylhissä metsissä elää mielii
metsiihärkii ja millisika, hirlvi, metsäkauris, majama, karhu, illves
ja susi.

Keskisessä Venäjässä on hedelmällisiä miljaseutuja. Urali-
Baltin eteläisillä tienoilla ihmiset kuitenkin pääasiallisesti elämät
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kaupalla ja teollisuudella; mutta mitä etelämmäksi tullaan, sitä
hedelmällisemmiksi ja isommiksi mainiot muuttumat. Siellä on-
kin marsinainen peltoa wiljelemii Weniijä. Tämän seudun etelä-
puolella lelviämiit Mustan ja Kaspian meren pohjaispuoliset
suuret arot. Nämä omat tuimia, hietaisia, puuttomia tasangolla,
jotka tamallisesti omat alangolta miihiiä ylempänä. Peltoakin
täällä tosin miljelliiän, mutta karjanhoito on kuitenkin marsinai-
sena elinkeinona. Äärettömät laumat hemosia, sarmikarjoja jaras-
mahäntäisiä lampaita elamoi näillä mehemillii ruohotasangoilla.
Muutamilla seuduilla, marsinkin itäpuolella on maa suolaista ja
siis melkein taslvitonta.

Etelii-Weniijän ilmanala on samanlainen, kuin eteläisen Eu-
roopankin. Saksan pähkinät, granaatit, miikunat, kastanjit y. m.
täällä kukoistamat; muniakin tastvaa Krimin kaakkoiskulmalla.

Venäläiset.
Melkein kaikki Venäläiset kuulumat kreiktalais-tatoliseen kirk-

koon. Tämä yhdistää nämä amaran maltakunnan asukkaat toi-
siinsa niinkuin jäsenet ruumiisen, jonka pää, tsaari, Jumalan nii-
kylviiinen lviilittiijii maan päällä, on Keisarina ja ylimmäisenä
pappina. Hartauden harjoituksissaan Venäläiset omat oikein in-
nollisia.

Venäläisten parhaimpina hullutuksina on laulu ja soitto.
Heidän halunsa soittoon ja lauluun on niin mäkelvii, että hymin
lvoidaan sanoa: ..Venäläinen ei elä laulamatta." Laulaen toi-
mittaa hän kaikki tehtälviinsä. Hän laulaa työtä tehdessään, hän
laulaa matkustaessaan: kyntömies laulaa kyntäissäiin, ajuri ajo-
kalujensa mieressä, paimen karjassaan, käsityöläinen työssään, sota-
mies marssiessaan ja lvieliipä sotarintaankin astuissaan; soutajat
laulelemat pitkiä mirsiään, jos ei kolvaa mastatuulta ole soutami-
nen eli purjehtiminen.
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joista muinoinen kaupunki oli, joutuimat suurimmaksi osaksi sen
tulen uhriksi, jolla Venäläiset 1812 Napoleonin karkoittimat pää-
kaupungistaan. Volga, Euroopan pisin mirta, mirtaa monenmoi-
sissa mutkissa ja 60:tä suuhaaraansa myöten alas Kaspian me-
reen. Lukematon paljous kaloja iloitsee sen medessä. Don las-
kee Asoman mereen, Dnjeper Mustaan mereen. Sen lisiihaa-
roista on Vorskla meille merkillisin. Sen rannalla on Poltama.
Sen läheisyydessä Kaarle XII urosjoukkoineen hiilvisi. Sukkelat,
soleat hemoset täyskcntelemät tämän mirran räntäisillä amaroilla
ruohotasangoilla; suuret, »voimalliset sartvikarjat rawitsewat itse-
ään Dnjestcrin rannoilla ; Dnjester laskee Mustaan mereen. Urali-
Baltin pohjaispuolella mielii miljamainiot metsiä jakelemat; mutta
lviihitellen nämä harmencmat ja pienenemät. Jota ylemmä poh-
jaiseen tullaan, sitä enemmän lehtipuiden sijaan hamupuita ilmau-
tuu, ja puut yhä pienenemät. Jäämeren rannikko on hymin jyl-
hää ja autiota. Melkein muoden yhdeksänä kuukautena peittää jää
tämän meren rantoja. Se amara metinen seutu, jonka lälvitse
Viena mereen mirtaa, on mirtoinecn muoden suurimman osan
jäässä. Kolkko ja kylmä on tämän seudun ilma. Marraskuussa
jo maa peittyy paksulla lumimaipalla. Jää tulee usein kuuden
jalan paksuiseksi, ja töiu tuskin ihmiset woiwat koman pakkasen
kouria kestää. Pensasmaiset loimut ja miinuyt ainoastaan woi-
wat täällä kituen elää. Sukkelia poroja, siniharmaita kettuja,
lnustantummia sopuleja, maitoisia kärppiä ja jääkarhuja kiertelee
metsissä, ja rannikoilla lvilisce hylkeitä, merisikoja ja mursuja y.
m. Täällä ei ketviit iloitse wirkistiiwine wihcriöinecn, ci syksy
kultaisine lviljalvainioineen. Ankara tallvi pian murtaa lyhkäisen
kesän lvoimlln, ja paukkulva pakkanen seuraa melkein »välittömästi
kesän kuumaa hellettä.

Venäjän Itämeren räntäiset maat omat miljamia. Alvarat
koilvumetsilt maita peittämät. Niemen jylhissä metsissä elää mielii
mctsähiirkä ja millisika, hirlvi, metsäkauris, majalva, karhu, ilmes
ja susi.

Keskisessä Venäjässä on hedelmällisiä miljaseutuja. Urali-
Baltin eteläisillä tienoilla ihmiset kuitenkin pääasiallisesti elämät
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kaupalla ja teollisuudella; mutta mitä etelämmäksi tullaan, sitä
hedelmällisemmitsi ja isommiksi mainiot muuttumat. Siellä ou-
tin marsiimme» peltoa lviljelemii Venäjä. Tiimiin seudun etelä-
puolella lemiämiit Mustan ja Kaspian meren pohjaispuoliset
suuret arot. Nämä omat tuimia, hietaisia, puuttomia tasangotta,
jotka tawallisesti olvat alangolta lviihiiii ylempänä. Peltoakin
täällä tosin lviljelläiin, mutta karjanhoito on kuitenkin »varsinai-
sena elinkeinona. Äärettömät laumat hcmosia, sarmitarjoja jaras-
lvahiintiiisiä lampaita elamoi näillä mehclvillii ruohotasangoilla.
Muutamilla seuduilla, marsinkin itäpuolella on maa suolaista ja
siis melkein kasmitonta.

Etelä-Venäjän ilmanala on samanlainen, tuin eteläisen Eu-
roopankin. Saksan pähkinät, granaatit, miitunat, kastanjit y. m.
täällä kukoistamat; muniakin kasmaa Krimin kaakkoiskulmalla.

Venäläiset.
Melkein laitti Venäläiset kuulumat kreikkalais-katoliseen kirk-

koon. Tämä yhdistää nämä alvaran »valtakunnan asukkaat toi-
siinsa niinkuin jäsenet ruumiisen, jonka pää, tsaari, Jumalan nii-
kylväinen lvälittiijii maan päällä, on Keisarina ja ylimmäisenä
pappina. Hartauden harjoituksissaan Venäläiset omat oikein in-
nollisia.

Venäläisten parhaimpina humitutsina on laulu ja soitto.
Heidän halunsa soittoon ja lauluun on niin mätemä, että hymin
»voidaan sanoa: ..Venäläinen ei elä laulamatta." Laulaen toi-
mittaa hän kaikki tehtiiwänsä. Hän laulaa työtä tehdessään, hän
laulaa matkustaessaan: kyntömies laulaa kyntäissään, ajuri ajo-
kalujensa »vieressä, paimen karjassaan, käsityöläinen työssään, sota-
mies marssiessaan ja mieläpii sotarintaantin astuissaan; soutajat
lllulelelvat pitkiä mirsiään, jos ei towaa wastatuulta ole soutami-
nen eli purjehtiminen.
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mesi, kuin Pietarin, kilomeetterin lelvyinen Nema-joki on. Pietarin
kaupungin erinomainen kauneus tulee etenkin siitä sopimasta suh-
teesta, joka Newalla on katuihin ja toreihin sekä Harmasta raken-
nustamasta, joka sen jättiläisrakennuksille antaa erittäin suurem-
moisen näön. Tätä paitsi on sen yleistä rakennustapaa niin ais-
tillisesti käytetty, ett'ei se ole synnyttänyt yksitoikkoisia jiiljennyk-
siii. Kirkkojen ja luostarien jälkeen omat isot kauppahuoneet huo-
maittamimmat. Nämä (Gostinoi-Dlvor) omat omituisia laitoksia
Venäjän kaupungeissa; Gostinoi-Dlvorit omat nimittäin suuria
yhdenkertaisia rakennuksia, jotka täyttämät aina kokonaisen kaupun-
gin osan. Maakerroksessa on ympäritse kiertämä holmikäytälvii os-
tajia Marten. Näistä mennään puoteihin, joiden etuseinänä on
suuri kolmipuoleinen omi; keskimmäistä osaa käytetään omena,
reunimmaisia näyttelyn akkunoina. Kauppahuoneen suuri sisusta
on jaettu pitkiin rakennuksiin, jotka sitte sisältämät kauppapuoteja
ja tamara-aittoja erityisille esineille. Netvski Prospektin suuri kaup-
pahuone sisältää aina 340 kauppapuotia.

Pietarin teaterit omat hymin laimeita; marsinkin Aleksand-
ran ja Marian teateri on ulkoakin kaunis. Erinomaisen ison
lvaikutuksen tekemät keisarilliset linnat; Neman miereinen Talmipa-
latsi saa niistä etusijan. Tämän lisäksi kun asetetaan mielii suuri
joukko muhkeita yksityisten hnoneuksiu, niin huomataan helposti,
että Pietari moittaa rakennustensa loistossa ja suuruudessa monta
muuta Eurooppalaista pääkaupunkia.

..Joka tahtoo Venäjään tutustua — hän menköön Mosko-
lvaan", sanoo kirjailin Karamsin. Ia itse todellisuudessa Moskoma
onkin Venäjän kansallisen elämän keskusta. Moskoma on Venä-
läisten pyhä kaupunki, meniiläis-kreikkalaisen kirkon Rooma, kello-
jen-soiton ja luostarien kaupunki. Se on mielii rikkauden, aate-
lien ja kauppiasten kaupunki, sekä kotomaisen kaupan päiipesä.
Moskoma on miimeiseksi mielii Venäjän maltakunnan manha, Pie-
tari suuren aikain edellinen pääkaupunki.
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Merkillisin rakennus siellä on maailman mainio Kreml.
Mutta Kreml ei ole yksityinen paikka, maan tällä nimellä tarkoi-
tetaan Moskolvan keskistä ja koko kaupungin ylitse kohoutulvaa
osaa, jonka, kokonaisen kaupungin kokoisena, kokonaan kirkot, pa-
latsit ja yhteiset rakennukset täyttämät; rakennukset eimiit kuiten-
kaan ole tiheästi toisiinsa tukitut, maan on niiden millillä suuria
aukeitakin paikkoja. Kremliä ympiiröitsee suuri, aukea ympäristö,
ikäänkuin sen mahtalvat, torneilla kaunistetut muurit tahtoisilvat
artvokkainll muista eroitettuna seistä.

Moskowlln kokonainen tuma, jonka parhaitte saisi ..Isosta
Imanista", Kreml'in korkeasta kellotornista, on maitea esitellä.
Kokelaamme kuitenkin edes sinnepäin sitä kulvata! Kreikkalaisissa
kirkoissa ei ole useita torneja, maan piiinlvastoin yksi ainoa kes-
kuskupu, jota neljä pienempää kupua eli tornia ympiiröitsee. Kaikki
nämä kumut eli tornit omat metallilla katetut; katot omat joko
kullatut taikka hopioidut yhden eli monen mansiksi: maaleanlvihe-
riöisiksi, lviheriöisiksi eli ruusunpunaisiksi. Jokaisessa kumussa ja
tornin huipussa on sitte suuri, kullattu risti, joka usein, marsinkin
Moskomassa, paksuilla, talleilla »vitjoilla on harjahirteen kiinni-
tetty. Tämä kaikki tekee, marsinkin auringon paisteella, että näi-
den säteilelviiiset ja kumastelelvaiset loistot länsi-enroopalaisen tot-
tumattomalle silmälle näyttämät itämaisilta.

Tätä miellyttämiiä »vaikutusta kuitenkin paljo pilaa eteliltä
muistuttama likaisuus. Sen sijaan kun Pietari jo ennen aurin-
gon nousua huolellisesti la'astaan, kahlaa Moskomassa jalkamies
paksussa pölyssä ja kaikenlaisessa liassa. Siis samalla kun tämä
ivanha pääkaupunki monessa suhteessa on uutta hupaisempi ja
kiinteästä omaisuudesta marakkaampi, ei se kuitenkaan kauneudessa
ja siisteydessä mcdii mertoja todella ..keisarilliselle" Pietarille.

Ktelä-Menäjim arot.
Arot omat amaroita, puuttomia tasangolla, jotka, ilmanlaa-

dun mukaan, osaksi omat hedelmällisiä, osaksi enemmän eli mä-
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hemmän erämaan kaltaisia. Wenäjän arot omat rotkojen ja laak-
sojen risteilemiii ylängöltä. Rotkoissa on erilainen ilmanala, kuin
»varsinaisilla tasangoilla. Talmilla, jolloin kaiken elon kuoletta-
lvaiset myrskyt raimoalvat näillä aroilla, omat rotkot suojassa ja
siis liimpöisempiä. Kesällä omat rotkot kuumia, kuin hehkumat
uunit, sillä niiden jyrkiltä reunoilta heiastumaifet auringon säteet
kuumentamat niiden ilman niin, että tuskin moidaan niissä olla.
Kelviiisin mielii mihmoo kylmiä miimoja aroilla, maikka laaksoissa
jo onkin aurinko ilman lämmittänyt. Iltasilla ilma kuitenkin
laaksoissa pian kylmenee, maikka ylängöillä mielii aikalailla läm-
min löyhkäelee. Kylmä kaste laskeutuu myös niihin kohta aurin-
gon laskeuduttua. Arojen talmi on pitkä ja kylmä sekä peloittawa
marsinkin pyryillä. Vaarallisin näistä on n. s. Ujuga. Ujuga
on pyryinen, päimittäin kestämii myrsky, joka lunta luo paljo
tullessaan. Piimistä putoama ja maasta tuulen tuiskuuttama
lumi täyttää niin ilman, että tuskin kätensä edessään eroittaa.
Ujuga hämmästyttää kaikkia aron elämiä. Msikään ihminen ei
uskalla silloin majaansa jättää, kuin Ujugan enteet käymät. Tuuli,
nimittäin, tuo sen edellä suuria aron tuimain kaslvien marsista
keräytyneitä möhkäleitä, joilla usein on mitä kummallisimpia muo-
toja, ja jotka pyörimät ja hyppimiit tuuliajoina arolla. Onneton
on silloin hän, jota ei katon suojaa saa. Pyry ei jätä hänelle
muita keinoja, kuin joko jäädä arolle lumen haudattamakst taikka
umpimähkään jatkaa kulkuansa kunnes uupuu. Suuria sarmikar-
jain laumoja hälviiiä Ujugaa paetessaan ; sillä ne joko nälkään tahi
mäsymykseen hypiitessiiiin nääntyivät, taikka rotkoin reunoilta pu-
toamat alas ja pensastoihin hautautuivat; joskus myös rientiitviit
ne sen edellä niin laumaksi pakoon, että niitä ei enää löydetä,
maan joutumat myrskyn taulvottua susien syöteiksi. Ujugan pyry-
tessii ei suden mieleen saalis juolahda. Se silloin karjain kanssa
kilpailee luonnon lvimmaa paeten. Jos Ujugan käsiin joutunut
matkustamainen ei osaannu ihmis-asunnoihin, on hän onnellisempi,
jos hän jonkun rotkon löytää, sillä muutoin pyry hänen peittää.

Rotkossa Moi hän jotenkin ranhallisena myrskyn loppua odot-
taa. — Arojen kemiit alkaa lumen sulautumisella. Silloin mesi
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mirtaa kaikkialla, sekä siellä jossa se hylviiii »vaikuttaa, että pa-
haakin tuottamilla paikoilla. Tämän jälkeen aroilla ei mo-
niin kuukausiin sada tippaakaan, ja peninkulmia kuletaan, en-
nenkuin lvähäinenkään lähteen silmä löydetään tässä tuimassa
maassa. Koko aron routa sulautuu, ja sen pinta muuttuu
mustaksi mutalvelliksi, jota ei paksuinkaan nurmikon pinta moi
koossa pitää. Kaikilta kunnailta, kaikista laaksoista ja rotkoista
tullvailee likaisia mesimirtoja. Tänä aikana juuri tapahtumat
suurimmat muutokset aron pinnalla. Kelvät kun miimeinkin on
monine mutkineen saapunut ja Toukokuun kauniit piiimät tul-
leet, näyttää aro »viheriä.seltii tapeetilta. Kaikkialla miheriii nurmi
nostaa nokkaansa, ja lumikellot (crocus), tulpanit ja hyasintit
ystätvällisiä kukkiaan kumartelen, at; täällä kuitenkin puuttuu niiltä
se monemmoisten miirien loisto, joka niillä on meidän puutar-
hoissamme. Silmä lviisyy aron äärettömään nurmikkoon kelväillla
sitä matkustaessa. Eri mariset kukat melkein katoamat sen lvihe-
riiiiin yksitoikkoisuuteen. Ia kuinka paksu tämä nurmimaippa on-
kaan! Aron ruohot omat nimittäin hylyin lvahlvoja ja Harmassa
toisistaan seisomia.

Arojen kesä ei ole lvirkistämiiinen eikä ensinkään miellyttä-
mäinen. Sen kuuma maa halkeilee ja turhaan odottaa mirkistii-
lviiä sadetta. Heinäkuun pillvet eimät anna pisaraakaan, maikka
ukkonen yhä uhkailee korkeudessa, johon janoamaisten ihmisten kat-
seet odottalvaisina tähtäiilvät. Aurinko näyttää laskeutuessaan ja
noustessaan tulipunaiselta pallolta. Päimilllisen aikaan taimas on
aiman lvaalea, sillä ilma on täynnä merien, »virtain, lätiiköiden,
tasmien ja eläinten höyryjä. Aro kadottaa »vihantansa, muuttuu
ruskeaksi; rinteet omat aiman mustina, niinkuin tuli olisi niitä
nuoleskellut. Kemäiset lihamat ja iloiset eläimet nyt laihtumat
ja heikontuivat; yksinpii arojen asukastenkin ruskea iho rypistyy
laihoilla poskilla. Wesi kuilvuu padoista ja lähteistä, ja musta
pöly ilmassa lviiräjää. Idempänä, likempiinä Kaspian merta
arot muuttumat suola-aroiksi. Ne omat puuttomia, muorettomia
tasangolla, jotka taimaan rannetta masten katsojalle mereltä näyt-
tämät. Sininen, usein aiman pilmetön taimas kimertyy niiden
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ylle. Mutta nämä pinnat eimiit ole aiman tasaisia, sillä tarkem-
min katsellessa huomataan ne aaltomaisiksi, niin että hemonen
ratsastajilleen, ja »vieläpä korkea kamelikin usein Pienellä matkalla
näkymistä peittyy, aiman niin, kuin olisi se maahan majonnnt.
Täydellinen korkeampain esineiden puute tekee tottumattoman sil-
mälle maikeaksi näiden amaruuksien mittaamisen. Kaukana toisis-
taan kotoutuu joitakuita muutaman sadan jalan korkuisia kukku-
loita, ja usein matkustaja tulee symille tvesirotkoille ja jyrkkiisei-
niiisille laaksoille, sitä ennen ensinkään niistä tietämättä. Walo,
ääni ja tuuli ci täällä kohtaa minkäänlaista estetta. Ei missään
ole Marjoa, ci tyyntä, eikä kajahtele kaiku. Pettiilväisiii kurnia
(kangastuksia) näkyy usein ilmassa. Suolakasmit ja muutamat
miheriiiiset pilkut ornat ainoat kastvikunnan elon ilmiöt. Useista
suolaisista järwistii Astrakanin tienoilla saadaan paljo keittosuo-
laa ja salftetteriii. Tosin on siellä kuitenkin hedelmällistä ja »vil-
jeltyäkin maata.

Uuotstn luonto.
Niin erilaisiin letveys-asteisin ulottuman maan, kuin Ruotsi

on, luonnossa ilmestyy luonnollisesti suuria eriämiiisyyksiä. Skå-
nen ulkomuoto ja ilmanala mimahtaa paljo alaiseen Saksanmaa-
han, maan on sillä lvieliikin mienommat tallvet kuin Saksalla.
Oikeat kastanjat ja mulperi-puut *) mielii Skänessa istuttamalla
pian tuleutuwat.

Kotieläimet omat suurempia ja mehmaampia. Rnismilja
kypsyy puolessll-lviidettä kuukaudessa, niin kuin Ylii-Italiassa ja
Saksassa; kuin sitä mustaan Lapissa (jossa ohra ainoastaan äkkiä
»valmistuu), se tarmitsee puolentoista kesää malmistuakseen ja on
mielii silloinkin hallan maarassa. Luonnon laadun ja tuotanto-
kylvyn pikaisempaa muutosta ei Ruotsissa ole muualla, tuin Skä-

*) Metsäwiikuna-puuksi Raam. sanottu.
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nen ja Smälannin millillä. Se on wiimeksi mainitun korkea
asema (mereen werraten), joka sen tekee Norrlanniksi Götan »val-
takunnan keskellä. Siellä pohjainen luonto etelästä tulijaa ensin
terlvehtää. Jos Skänesta matkustaa meren länsirantaa, niin tu-
lee Hllllantiin, joka Knytlingin satujen mukaan, muosisatainen ta-
kaperin, oli mainio tammi- ja pyökkimetsistään, maan joka nyt on
autiota kangasta. Sitte seuraa Bohus'in lääni hedelmällisin, ja
»viehättämän mihertälvine notkoineen, joita kalliot ja louhikot sitä
enemmän pienentämiit jota likemmä Norjaa mennään. Jos taas
seurataan itäistä rantaa, on Bleking Itämeren saariston luonnon
kauniimpana todisteena ihailtalvana; Karlskronan ja Kalmarin
Malinen ranta etenkin ansainnee Pohjolan kauneimman seudun ar-
mon. Kalmarin pohjaispuolella ei pyökkimetsii enää kastva;' pie-
nempiä lehtoja ja yksityisiä puita tosin löytyy mielii pohjaisempa-
nakin. Wetterin kirkkaat mutta kelvottomat aallot eroittamat Liinsi-
ja Itä-götlannin, Ruotsin hedelmällisimmät maakunnat, toisistaan.
Maan muodostukseen katsoen kuuluu Liinsi-götlanti Wenerin ja
Itä-götlanti Wetterin alankoon.

Hjelmari- ja Millari-järlvien ympärillä on kesti-Ruotsin
suurin tasanko ihanaisille miljaseutuineen; sitä paitsi edistää sen
toimeentuloa mielii maanlviljelyksen ja muoriliikteen onnellinen
maihtelu, joiden yhteys on leivittänyt siunaustaan aina Verm-
lantiin ja Daalainmaahantin, maitta näiden muoristen maakun-
tain ylii-osat eimiit kuitenkaan ole lvoineet »voittaa luonnon alka-
maa jylhyyttä. Siljan järmen ympärillä on kaslvikunta tosin
Mielii ihmeteltiilvii (esim. Riittwik'issä).

Daljoen yläpuolella ei tammimetsä enää kaslva. Korkean
pohjaisen tamalliset puut tekemät sen jälkeen ne suuret metsät, joi-
den ylitse honka kohoaa korkeampana, kuin missään Skandinalvian
eteliimmissii seuduissa. Tullaan Norrlantiin; luonto yhä jylhe-
nee ja karjanhoito, metsästys, kalastus eli muut elinkeinot astu-
mat samalla maanlviljelyksen silvuun eli sijaan. Pellamat omat
pohjaisten seutujen tärkeitä lviljelyskaslveja. Kehrääminen on mo-
nen seudun niin maimoin kuin miestenkin parhaana työnä pitkinä
talmipuhteina, ja Norrlantilainen saakin palttinan, joka kyllä ul-
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komaisellekin merioja lvetiiä. Hajanaiset ja »viljelykselle sopimat-
tomat niityt ja laaksot omat kesillä kelpo karjalaitumina. Lohi
kahlaa kolmion muotoisissa parlveissa Norrlannin suuriin, myrs-
kyisiin jokiin, ja lameat metsät omat täynnä eläimiä ja metsän
otuksia, jotka kyllä metsästäjän »vailvat maksamat. Helsinglannin
etelärajoillakaan ruis ei enää joudu niin aikaiseen, että niillä
möisi samana kesänä kylmää. Norrlannin länsinaapuri, Herjeädal,
on maarojen Malinen ja Ruotsin kolkoin (paitsi Lapinmaata) seutu.
Eipä luulisi sen rajan pohjaisftuolella, lemtlannissa, enää löytä-
mänsä niin ihanaa seutua kuin Isojtirwen (Storsjön) ympäristö
on. Tämä suloinen seutu kuitenkin enemmän houkuttelee, kuin
palkitsee pelionnesta, sillä yöhallat usein hiimittälvät heidän mai-
toansa näön. Minomaisemmalla karjanhoidolla moi se moittaa
suurempia etuja, kuin sen keskusliike etelään päin »valtakunnan
osain kanssa joutuu milktaammaksi.

Alngerman-joen pohjaispuolella ei hedelmäpuut enää menesty.
Hiekkaperiiinen, metsäinen Westerbotten antaa pienen esikulvan siitä
yleisestä omituisuudesta,^ että kaikki itäänpäin kallistaulvat meren
rantamaat' omat kolkompia. Vastapäätä olema' Pohjanmaa on
lauhkeampi, hedelmällisempi,^ ja^ Oululla, joka on Umeäta koko
asteen pohjaisempana, tuskin on kylmempi ilmanala. Westerbot-
tenin kankaat ja metsiikunnaat tekemät lännessä ja pohjaisessa La-
pinmaan rajan, jonka yläpuolella maa sittemmin kohoaa^ kohoa-
mistaan aina tunturin selänteelle saakka.

Fappalaiset.
Lappalaiset, jotka kutsumat itseään ..Saamelaisiksi" ja maa-

tansa ..Saamenmaaksi", ja pohjais-Norjassa nimitetään Finneiksi,
asumat ainoastaan luoteis-Euroopan pohjaisimmissa osissa. Nor-
jassa löytyy heitä 17,000, Ruotsissa 7,000 ja Suomessa 800.
Lappalaiset ornat yleensä lyhytkasmuisia (hiukan kuudetta jalkaa),
mutta mahmalvartaloisia. Niillä, joiden mereen »vähimmin on se-
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talttunut muukalaisuus, on lemciit kasmot, tummat, pitkäkkiiät sil-
mät, litteä nenä, ulospistäytymät poskipäät, ohuet huulet, lemeä
suu, heikolla parralla lvarustettu suippoleuka, mustat suorukkaiset
hiukset, setä kullankeltainen iho. Heidän kielellään ei ole suomen-
kielen sointua, maikka se muuten on tämän tapaista, jonka muoksi
Lappalaisten onkin helppo oppia suomea. Luonteeltaan omat
Lappalaiset sangen hymiintahtoisia, rauhallisia, suoramielisiä ja re-
hellisiä, mutta seurustus uudisasukasten ja heidän heikompia puo-
liaan hylväksensii käyttämien kauppiaiden kanssa on tehnyt heidät
epäluuloisiksi ja maromaisitsi. Lappalaiset elämät aiman eri aloilla
Norjassa ja Ruotsissa; Norjan Lappalaisilla on ylipäänsä mäki-
naiset asunnot, mullasta tai puusta. 'Norjan pohjaisimpien osien
rannikoilla, FinmcirNn ja Tromsön amteissa sanotaan heitä..meri-
lappalaisitsi", ja he omat täällä elintamoistaan ympäri-asulvain
Norjalaisten kaltaisia. Useimmat Ruotsin sekä 1,600 Norjan Lap-
palaista omat sitiilvastaan siirtolaislappalaisia, joita Lapin ruotsa-
laiset uudisasukkaat kutsumat ..tunturilappalaisitsi" ja..porolappa-
laisiksi". He asustelemat sartateltoissa ja kuleksimat tuntureilla
poroillensa. Siirtolaislappalaisten matkat somitetaan muoden aitojen
mutaan. Ruotsalainen siirtolaislappalainen matkustaa kemään
tultua tunturille, mutta lähtee syksyn tullessa alankomaalle. Tai-
mella tulee hän siten aina Pohjanlahden rantamaalle saakka. 'Nor-
jalainen siirtolaislappalainen oleskelee taimella rajalla olemilla si-
simmillä tunturitasangoilla, jolloin hänen poronsa suuremmaksi
osaksi elämät jäkälällä, kulkee kemäilllä länteenpäin, ja oleksii ke-
sällä rannikolla, jossa porot parhaaksi pääksi elämät ruoholla.
Syksympällä palaa hiiu takaisin tuntureille.

Poro ja koira omat siirtolaislappalaiscn aiuoat koti-eläimet, ja
ensimainittu, joka on miirehtilvä, korkeilla, haarukkeisilla farmilla
»varustettu eläin, on hänen miltei ainoa rikkautensa. Hän syöpi
poron lihaa, ja sen miikemästä maidosta tekee hän juustoa, jota
hän käyttää leiman asemesta. Poron nahasta malmistaa Lappa-
lainen maattcita, jänncsuoncsta neuletta, farmista nappeja, lusi-
koita y. m. s. Hän täyttää poroaan myös tuormankantajana ja
ratsuna; tämä eläin jaksaa kantaa Lappalaista, maan ei aiman
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helposti täysikaswuista Ruotsalaista. Wielii enemmin käytetään
poroa metiimiseen. Taimella käytetään tveneenmuotoista rekeä,
jota kutsutaan ..ahkioksi" eli ..pulkaksi". Jos ei ahkio ole lomassa
kuormassa, moi poro kuljettaa sitä 10—12 peninkulmaa viiimässä.
Porot elämät laumoissa, ja rikkaalla Lappalaisella on niitä mätiin
toista tuhatta. 2—300 pidetään malttamattomana yhden perheen
elatukseksi, sillä maadin *) antaa maan noin 1 V2jumprua mai-
toa päilviissä. Niinkuin jo on mainittu elää poro kesällä ruo-
holla, lehdellä ja muulla sellaisella, taimella jäkälällä, jota se et-
sii lumen alta. Muutamina lvuosina sattuu, että maa peittyy
jäällä, jottei peura moi jäkälää kaappia ylös. Tätä kutsutaan
Lapissa ..Flen'iksi", ja se tapahtuu silloin kun ankara pakkanen
seuraa sadetta eli suojaa. Niimät tällaiset ..sten" lvnodet omat
Lappalaisilla Marsin tukalat. Hänen poronsa kärsimät nälkää jakuo-
lemat joukoittain. Niiden ainoana ruokana on silloin naama, joten
Lappalaisen on tiiytymys alinomaa taataa sellaisia puita, joissa tätä
löytyy, pitäjiksensä porojaan hengissä. Waikeutta lisäämässä on se-
kin seikka, että tällaisina lvuosina on lvaikea saada poroja pysymään
koossa, sillä ne kuljeksimat ympäri etsimässä jäkälää ja joutumat sil-
loin helposti kuleksimien susien, ahmojen tai porontvarkaiden saaliiksi.

Köyhimmät niistä ruotsalaislappalaisista, joilla ei ole po-
roja, elättälviit itseään uurroissa ja järtvissii löytytvillä kaloilla
ja nimitetään sentiihoen ..kalastajalappalaisiksi". Nämät maeltamat
myös monasti ympäri paimenina ja kerjäläisinä ja joutumat lopulta
tamallisesti maitvaishoidon rasitukseksi. Jos kalastajalappalainen
moi hankkia itselleen muutamia lvuohia, on siten pantu alku maka-
mampaan, uudisasukkaan elinkeinoon. Lappalais-uudisasukkaat omat
tamallisesti ensimmäisessä pollvessa huonoja maanmiljeliöitä. Tuo
lvireii elämä, johon he paimentolaisina omat tottuneet, houkuttelee
heidät, maikka omatkin maanmiljeliöitä, kuleksimaan ympäri mailla,
metsillä, kokien elättää itseään metsästyksellä ja kalastamisella.
Uudisasunto tulee siitä syystä useimmiten kehnosti hoidetuksi, ja
masta toisessa pollvessa lamataan heidän seassaan ahkeria ja tilyk-

*) Siksi sanotaan emäpeura.
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täitä maanmiljeliöitä. Eräs kohta joka on marsin omituinen, on
se, että nämät lappalais-uudisasukkaat kohtelemat muita Lappalai-
sia ylenkatseella eimiitkii käytä lappalaista pukua, pitäen itsiiiiin

Ruotsalaisina tai Suomalaisina. Lappalaisten pukuna, joka on jo-
tenkin samanlainen molemmilla sukupuolilla, on kesällä sininen tai
harmaa lvihriöillii taikka punaisilla hihakiiiinteillii ja samantväri-
selH kauluksella marustettu sarkanuttu. Housut omat talvallisesti sa-
mankarmaiset kuin nuttukin ja sidotaan alhaalta kiinni säärenympäri
kirjalvilla mittanauhoilla. Villapaitaa käytetään yleisesti, mutta
taimella täytetään sen sijassa myös turkkia, karmanen puoli sisään-
päin käännettynä. Kengät omat erilaiset eri muoden aikoina ja
omat Suomalaisten pieksujen näköiset. Sukkien asemesta käyte-
tään eräitä tähän tarkoitukseen malmistettuja heiniä, ..lappalais-
ruohoa", jota kierretään jalan ympäri. Parhaana koristeena on
lvyö, joka asianhaarain mukaan on kaunistettu hopea- tai tina-
koristuksilla, rahoilla y. m. s. Päässä on sokuritopan muotoinen
myssy, joka on tehty kirjatuista maatekappaleista ja kesällä ma-
rustettu punaisilla reunuksilla. Tupakkaa käytetään muutamissa
lappalaiskylissii nuuskan muodossa, toisissa polttamat sekä miehet
että naiset tupakkaa, jonkatähden näissä senduissa Piippu, tupakka-
kukkaro y. m. s. malttamattomasti kuulumat pukuun. Taimella
pidetään pelkästä penrannahasta malmistettuja maatteita ja anka-
ran pakkasen-mallitessa käytetään kahta nahkatakkia.

Siirtolaislappalaisen teltti eli kota on rakennettu siten, että
maahan on pystytetty useampia seipäitä jotka ylhäällä yhtymät,
jättäen kuitenkin aukon salvua Marten. Näiden päälle pingoitetaan
paksua sarkaa turmaksi lunta, sadetta ja tuulta lvastaan. Kodan
sisässä olema maa peitetään kuusenhamuilla ja koimunmarmailla,
joiden päälle leivitetään poronnahkoja. Keskellä laatima on tuli-
sija, joka on tehty muutamista irtonaisista kimistä, ja tämän
Päällä on salvureiästä alas riippumissa Miljoissa keitinkattila.
Tällainen teltti on talvallisesti kuusi jopa seitsemän jalkaa korkea
ja kuusitoista jalkaa lelveii. Siihen mahtuu noin kuusitoista hen-
keä. KodaH perällä on isännän paikka; muut perheenjäsenet is-
tumat ympäri laattiaa, sillä tuolia tai istuimia ei käytetä.
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Jo neljännentoista muosisadan alussa, kuningas Erit^ kol-
mannentoista hallitessa, koeteltiin kääntää Lappalaisia kristinop-
piin; mutta tämä ei näy tapahtuneen erityisellä innolla ja me-
nestyksellä. Wasta Kustaa ensimiiisen aikana alkoi käännytys-
toimi suuremmalla moimalla, ja Kaarlo yhdeksäs rakennutti La-
pinmaahan monta kirkkoa ja kaikenmoisia laitoksia niiden Lappa-
laisnuorukaisten kehoitukseksi, jotka mielilviit lukea itsensä palMi
Upsalan yliopistossa. Kirkollis-asiat omat järjestetyt samaten
kuin Ruotsissa yleensä, niin että jumalanpalmelusta pidetään
joka sunnuntai. Koska seurakunnassa on sekä Ruotsalaisia että
Lappalaisia, täytyy jumalanpalmelusta toimittaa molemmilla kie-
lillä, jonkatähden kaikki Lapinmaan papit omat mellvoitetut osaa-
maan niin ruotsia kuin lapin kieltä.

HuKholman asema.
Tukholma tarjoaa mereltä tulijalle monenmoisia näköaloja.

Mannermaata tulija ei ensin heti näe. Harmaat, paljaat ja
maahdon ympäröimät kalliot termehtämiit ensin rantaan liihene-
lviiii; mutta niillä ei ole mitään tulijalle termetuliaisiksi tarjotta-
maa, ei edes sammalkouraa, sillä mesi on ne aiman alastomiksi
huuhdellut. Näiden takana seisoo pari majakkaa teitä osoitta-
massa. Mutta pian kiiruhtaa myös elämiä tien osoittajia: luot-
seja. Saaristojen, luotojen, isojen selkäin ja tällaisten salmien
liimitse johdatetaan laima miimein satamaan. Mutta koko tämän
matkan muuten maihtelelva ympäristö näyttää matkustajalle maan
paljasta köyhyyttä ja kolktoutta. Saarien rannoilla ei nähdä
tuskin ainoatakaan kasmia, ei mitään miheriäistä; ainoastaan alas-
tomia kallioita, jotka seinäin tamalla medestä tuhoutumat. Wesi
on näiden simut niin silitellyt, ett'ci ruoho-mätäs, mielii lviihem-
min mikään kastvi ole niissä sijaa saanut. Niiden harjoilla kas-
maa kuitenkin muutamia honkia; mutta netin ornat tuulien ja



49

myrskyjen piinaamisen tähden pieniksi jääneet. Voidakseen tuulien
tuudituksia kestää, on niiden paras mehu ja kaslvimoima juuriksi
juosnut. Ne käärmeen tamoin kallioiden koloissa kiertelemät, ja
missä joku kolo on ollut, sinne omat ne kokeneet kätkeytyä. Juu-
rien lvieruksilla on sattumuksesta hiukan ruokamultaa pysähtynyt;
sianpuolamet ja katajapensaat käyttämät sitä raminnokseen. Tus-
kin minkäänlaista eläintä täällä tamataan. Muutamat kalalokit kir-
kuen liitelemä, niiden yllä ja ehkäpä joku sorsakin niiden salmissa
soutelee. Siellä ja täällä nähdään joku kalastajankin mökki, muu-
tamia muohia kallioita kapuaman, taikkapa joskus isoimmilla saa-
rilla muuan laiha lehmä, joka kanermikosta kokee einettänsä etsiä.

Me lähestymme kuitenkin mannerta. Köyhyys näyttää nyt
mähemmim maimaamalta. Taampaa näkyy jo metsiä; muutamia
lehtipuita putkahtelee myös esiin; jonkun herrastalon maitoinen
kitvirakennus kumastuu mihannalta pohjalta; paikka paikoin ym-
päröi niitä ruohomyöhykkeet ja osottamat ett'ei mesi ainoastaan
kimeä niissä huuhtele.

Meri ei kuitenkaan ole tarjonnut niin jylhää näköalaa kuin
maa. Valkoiset purjeet omat kaikkialla liehuelleet. Mitä etemmä
ehdimme, sitä tiheämmässä niitä nähdään. Näillä aluksilla on
sama tie, kuin meilläkin. He aikomat Tukholmaan, ja lviedii
sinne sen tarpeita. Me näemme korkeilla halkopinoilla, eli suu-
rilla heinäkasvilla lastatuiden alusten simuitsemme kiitämän, kalk-
kilvenheiden sylviissii kelluman, siistien purjelailvain ulkomaisilta
matkoiltaan kopeina kotiinsa kiiruhtaman. Me menemme kaikki
Vaksholman lahteen. Täällä purjehdimme me peräkanaa kapeata
salmea ..katselmuksen kautta." Tukholma lähestyy. Lyhyesti sa-
noen joka ainoa kallio nyt unhoittaa; talot ja humilat kaunista-
mat nyt kukkuloita eli rantoja, johon maan pienikin lahdelma eli
symennys pistäytyy. Istutuksia on kaikkialla; pienet kyökki-
puutarhat karmillismarja-pensaineen ja mansikkamailleen näyttämät
niin houkuttclelvaisiltll, mehelviltii ja hupaisilta; tuulimyllyt, joita
emme ennen nähneet, miuhtamat myös nyt ilmaa. Perämies lii-
kauttaa peräsintä: lailva kiertää erästä niemekettä, ja nyt alvau-
tuu näköala, kauneimpia, mitä tahdotaan nähdä. Oikealla, kau-
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pungin ja maaseudun Malille pistäytyy puolikiitköinen, molem-
pain luontoinen ja miehiityksellinen paikka. Se on Eläintarha.
Vasemmalla kohoutulvat n. s. eteliilvuoret, ja takaa näkyy tiheä mas-
tometsii ja kaupunki huoneineen, palatseilleen ja tornihuippuineen.

Jos taas kaupunkia lähestytään länsi- eli Mälarin puo-
lelta, tarjoaa mesi ja maa samanlaista maihetusta; mutta kaikki
täällä on miehättämämpää, rikkaampaa, kuin saaristossa. Mälari
on luonnon ihanuuksista rikkain jiirmi Ruotsissa. Sen kristalli-
kirkkaasta medestä kohoutuu lukemattomia lehtopukuisia saaria ja
saarekkeita. Siellä purjehtii kuin puistossa.

Matkustaja, joka on useissa kaupungeissa käynyt, huomaa
Tukholmassa ja sen ympäristössä niiden kuuluisampain kanssa
monta yhtäläisyyttä. Hän on esim. täällä huomannut Konstanti-
nopolin penkereitä*), Edinburg'in kuuluisia kallioita, Genelven
jiirlven ja Wenedig'in kailvannoita. Mtii ihanoita näköaloja mat-
kustajan eteen lelviäii myös Tukholmasta katsellen, kuin sinne
mennessäkin. Vaikka mille kukkulalle täällä noustaan, nähdään
sininen »vedenpinta lahtineen yltiiympiiri; muorien jyrkkiä, paljaita
seiniä, eli lehdoilla lvihannoittuja rinteitä; »vedenpintaan kulvaste-
lemaisia palatseja, pieniä hupaista huoneita ja riinstyneitä mök-
kejä. — Muiden manhain kaupunkien kanssa Tukholma kilpailee
rakennusten waihtelewaisnudessa. Kaikki kadut eilviit ole suoria
eikä lelveitii. Kaupungin miihitellen kasmaminen moidaan nähdä.
Se oli ensin nykyiseen n. s. kaupunkiin ahdistettu.. Rauhalliset
porlvarit, jotta muurien sisällä turmaansa etsitviit, alkoilvat täällä
kaupitella ruokatalvaroitaan, ulkomaalaisia kankaitaan, eli takoa
haarniskoitaan, silitellä knltawitjojaan, pohjailla kenkiään eli om-
mella nuttujaan samalla, kuin raskaat rautapukuisten sotamiesten
askeleet ympäristöä kai'uttimat. Rakennukset täällä omat kuin
yhteen sullotutta, ahtaita ja korkeita. Kaupunki muuttui pian
liian pieneksi, mäkiluku, liike ja tilan tarwes kaswoi. Hengelliset
olimat jo aikoja sitte tästä ahdingosta muuttaneet. Useimmat

*) Penkereet oikeastaan owat wiertiiwästä maasta tehdyt jyrkillä
ftinillä porrasmaisesti kohoawaiset tasaiset pinnat esim. puutarhassa.
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Tukholman kirkot omat muinaisia luostari-kirkkoja. Niiden ym-
pärille kihermoittiin asumaan. Isoisten palatseilla ei kaupungissa
tilaa ollut. He rakensimat kankaille. Pienemmät seurasimat heitä.
He tahtoimat myös olla mukana. Niin lisiiytyi kaupunginosia
ja katuja. Nyt, kun pienetkin omat suuriksi tulleet, rakentamat
he itsekseen, anastamat yhden paikan toisensa perästä; muinoiset
isoiset saamat seurata perässä, niin hymin kuin moimat.

Tukholman linna.
Niinkuin Tukholma ylimalkaan asemansa puolesta on maa-

ilman merkillisimpiä kaupunkeja, on Tukholman linnakin maail-
man ihanimpia rakennuksia. Sillä ei ole korkeita malleja eikä sylviä
hautoja, ei upeita muureja eikä lujia torneja, jotka sen tekisimät
mainioksi, maan se maikuttaa symästi katsojan mieleen ja herät-
tää hänessä kunnioituksen tunteita yksinkertaisen suuruutensa kautta.
Jos etäältä katselemme tätä linnaa, näyttää se matalalta, sillä se
on niin alvara. Mutta asetuttuamme sen juurelle, huomaamme
oitis, että se on kirkontornin korkuinen. Jos lähestymme Tuk-
holmaa miltä puolelta tahansa, metiiä heti huomiomme puoleensa
tuo keskellä kaupunkia kohoama linna, monine suurine ikkunoineen
ja pitkine muurineen. Ne, jotka omat paljon maailmaa nähneet,
makuuttamat, että sen näkeminen herättää rinnassa samoja tun-
teita, kuin suuren Pietarinkirkon katseleminen Roomassa; muuta-
mat menetviit niinkin pitkälle, että sanomat sen waikuttawan kat-
sojaan samaa, kuin jos Niilimirralta Egyptissä katseleisi tuon
muinaisen jättiliiiskaupungin Theben äärettömiä loistoratennuksia.

Linna on 'neliön muotoinen, itää ja länttä kohden pistäy-
tyy siitä neljä matalampaa kylkirakennusta. Itäpuoleisten kylki-
rakennusten millillä on puita ja tukkia kaswawa kohonne, niin
kutsuttu Logarden, jonka ulkosimua rajoittaa marmorireuna, jota
kaunistaa loistokukilla koristetut posliiniastiat. Linnan piha on
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suuren torin muotoinen. Pohjaispuolelta johtaa linnan portille
niin sanotut roomalaiset portaat, joissa ei ole mitään astuimia.
Niimät portaat kulkemat linnan koko etusimulla ja mainitaan Le-
jonanmiieksi, sillä niiden keskikohdalla on kaksi suurta, pronsista
lvalettua jalopeuran tumaa, jotka seisomat marmori-alustoilla ja
omat Kaarlo XII ajoilta.

Kun astumme eteläiseen portinkäytämään, tulemme mahdot-
toman suureen porrashuoneesen. Tämän liimitse kulkee pihalta
ajotie niin sanotulle linnanmäelle, ja tämän tien kummallakin
puolella on kahdet kohtamoportaat, joita myöten päästään linnan
ensimmäiseen kertaan. Itäiset näistä portaista tvielviit linnankirk-
koon, läntiset lvaltiosaliin, jotka molemmat huoneet täyttämät kaksi
kerrosta tällä puolella linnaa. Kirkko on komea; yltä yleensä
hohtaa kiilloitettu marmori ja kulta.

Valtiosali, joka on kirkkoa alvarampi, on Ruotsin suurin
ja komein sali. Täällä alvaa ja päättää kuningas juhlallisesti
lvaltiopiiimiit, ja silloin nähdään salin liinsi-päiissä, muutamia
astuimia ylempänä laattiata, hänen puhtaasta hopeasta tehty »val-
taistuimensa. Tämän kummallakin puolella seisomat kuninkaiden
Kustaa II Adolf'in ja Kaarlo XIV Juhanan marmorikumat.
Tässä salissa on myös krnunaustansseja ja muita harlvinaisempia
homijuhlia pidetty. Niinkuin jo mainitsimme, on tämä linna
maailman ihanimpia rakennuksia. Kaikki on siinä kaunista, suu-
remmoista ja komeata, mutta missään emme näe liiallisia, tur-
hamaisia koristuksia, maan kaikkialla, sekä ulko- että sisäpuolella
lvallitsee siemin kohtuus. — Linnan itäisen kylkirakennuksen edus-
talla on Kustaa III:n kumapatsas, jonka on tehnyt tuo kuuluisa,
ruotsalainen kuwanmeistäjii Sergel.

Se, jolle kunnia lankee tämän linnan rakentamisesta, oli
tuo nerokas Nikodemus Tessin. Hän ei kuitenkaan itse ehtinyt
sitä malmistamaan, maan lopputyön täytyi hänen jättää pojal-
lensa, tuolle loistaman mainiolle kreimi Kaarlo Kustaa Tessiu'ille.
Tätä linnaa alettiin rakentaa jo kuningas Kaarlo IX:n hallitessa.
Mutta kun mainitun kuninkaan ruumis par'aikaa makasi niiyte-
lvuoteella, hämitti kauhea tulipalo koko linnan, sekä tuon masta-
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ratetun osan että jäännöksen manhastakin. Töin tuskin saatiin
kuninkaan ruumis pelastetuksi. Kaarlo XIIm aikana alkoimat
taas nuo monet, pitkälliset sodat, jotka nielilviit »valtion kaikki
marat. Vasta Joulukuussa 1754 »valmistui linna siihen mää-
rään, jotta holvi taisi muuttaa sinne. Se on samalla paikalla
kuin entinenkin linna. Viimemainitun rakennutti mahtalva Bir-
ger Jarl, hän, jota m. 1249 perusti Hiimeeenlinnankin ja pa-
loitit Hämäläiset kasteesen. Birger Jarl rakennutti nimittäin
Stadsholmen korkeimmalle harjulle suuren pyöreän tornin, jota
kutsuttiin nimellä „Kiiman" (ydin)*). Tämä oli linnan keskus
ja sai sittemmin nimen „Tre kronor" (kolme kruunua) sen kupoo-
lissa oleman koristuksen tähden. Itse linna oli soikea, nelisimui-
nen ja marustettu sekä kulma- että kylkitorneilla; pihoja oli siellä
kaksi. Sitä paitsi ympäröitsi sitä suuremmaksi osaksi korkeat ym-
piirysmuurit ja mesikaimanto, jossa laimat moilvat kulkea.

Aorjan luonto.
Norjan moidaan sanoa sanan täydessä merkityksessä muori-

maaksi, josta suurin osa on tuntureita. Melkein Ruotsin ja
Norjan rajalla 69:stii lemeysasteesta alkaen kulkee etelään päin
lvuorijono, joka tosin siellä ja täällä taittuu, mutta joka kuitenkin
kokonaisuudessaan sen nimen ansaitsee. Muutamin paikoin kohoaa
korkeita kukkuloita, mutta yleensä se ei ole 3,000 jalkaa korke-
ampi. 62 asteen eteläpuolella tunturi »vähitellen alenee Norjan
eteläosassa, johonka »verrannollisesti isollainen alanko muodostuu.
Tunturissa, jota 63 asteen paikoilla kääntyy länteen ja sitte kul-
kee etelään aina 59:teen asteesen, moidaan kyllä nähdä jälkiä
yhtämittaisesta »vuorijonosta, mutta pääasiallisesti moidaan kui-
tenkin tunturia täällä pitää amarana ylätasankona, josta siellä

*) Kesti-ajalla oli tvarustetuissa linnoissa tatvallisesti luja torni,
jota kutsuttiin nimellä „lvarustus" eli «ydin", jonne puolustajat tvoitvat
»vetäytyä, jos muu osa linnaa joutui tvihollisen ivaltaan.
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ja täällä kohoutuu korkeita tvuoriselänneitii ja kukkuloita, jotka ko-
hentumat aina 8—9,000 jalan korkeuteen. Itse yliitasangot, jotka
omat miihän aaltomaisia, omat joskus 12—15 maatieteellisen
peninkulman lemyisiii. Niin pitkältä kuin silmä kantaa tässä syn-
kässä ja yksinäisessä erämaassa, jossa millit peurat majailemat,
ei nähdä muuta kuin peuranjäkillim j. m. s. kasmeja, joiden lvoit-
tawll kellertämä lviiri antaa seudulle sanomattoman yksitoikkoisen
näön. Näillä seuduilla omat korkeimmat ja jylhemmiit tunturis-
tot ja useimmat jäätiköt.

Norjan kaakkoisen osan laaksot kulkemat sännöllisesti pohjai-
sesta etelään. Ne omat usein niin kapeita, että joki, joka niissä
aina muorilta tultvailemaa mettä mierittelee, peittää suurimmanosan niiden jotenkin tasaisesta pohjasta. Länsirannikolla sitämas-
taan tunkeutuu meri useissa paikoin syminii tahtina maahan län-
nestä itään ja muodostaa täällä n. s. muonoja, jotka, miten mo-
net itäisemmät laaksotkin, jollakin lamalla moidaan pitää suuren
tunturiston rotkoina.

Maan suurin osa on siis suuri yliitasanko, jota erisuuntai-
set symät laaksot risteilelvät. Laaksoissa ja niiden rinteillä asu-
mat useimmat ihmiset, ja Harmoin tamataan 2,000 jalkaa ylem-
pänä kiintonaisia ihmisasuntoja. Eipä edes paimentolaistupiakaan,
joissa parina kesän kuukautena karjain kaitsijat asumat, ole sään-
nön mukaan 3,000 jalkaa merenpintaa korkeammalla.

Norjassa on paljo jiirlviii; mutta useimmat niistä omat hytvin
pieniä ja meren pintaa paljoa korkeammalla, niinkuin esim. Ojen-
din (3,170 j.), Bygdin (3,470 j.); molemmat omat jotenkin 61'/2°
paikoilla. Useista näistä pienistä jiirlvistii joet juoksemat aitvan
»vastakkaisia suuntia. Tässä suhteessa merkillisin järmi on 1,990
jalkaa merenpintaa ylempänä olema Lessjötverksman; tästä jiir-
mestii alkaa kaksi jokea, Laagen etelään ja Rauma pohjaan.

Maa suurimmaksi osaksi on hetteiköllä, joista moni »voitai-
siin miljeltämäksi tehdä, mutta jotka nykyisessä tilassaan pilaamat
ilmaston ja tekemät Miljan miljelyksen maaranalaiseksi ympäris-
tössään. Ainoastaan Kristianian hippakunnassa, joka tekee noin
'/4 osan koko maanpinnasta, on aina 54 V2m.t. neliöpeninkul-
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maa rämeitä ja hetteiköllä »viljelykselle sopimassa ilmanalassa
ja 36 m. t. neliöp. sen yläpuolella. Viime aikoina on rumettu
hetteitä ojittamaan ja kuilvaamaan, ja hyöty tästä »vuosittain
enemmän ja enemmän nähdään.

Vaikka metsät nyt omat jo hymin haaskatut, peittämät
kuusi- ja honkametsät kuitenkin mielii suurimman osan maata.
Eteläisillä seuduilla on myös pieniä tammi- ja pyökki- ja poh-
jaisissa seuduissa myös koimumetsiä; mutta mitään muita puun-
lajeja ei Norjassa metsiksi asti kaslva.

Edellä mainitusta moidaan helposti nähdä, että »viljelys-
maata Norjassa ei paljoa ole, ja melkein hämmästyy kuullessaan,
että koko Norjassa ei ole 50 m. t. neliöpeninkulmaa enempää
miljelysmaata. Tämän tähden Norjaan täytyykin tuoda hyminä-
kin muosina paljon Miljaa. Kuinka suuri osa tästä miljelysmaasta
käytetään pelloksi eli keinollisiksi ja luonnollisiksi niityiksi, ei tässä
moida sinnepäinkään määrätä.

Mmmarfest.
Norjan Suomessa (Finnmarkissa) Tromsön hippakunnassa

on, paitsi Tromsön pääsentua, Hammarfest — maapallon poh-
jaisin kaupunki — eräällä saarella. Elämä näin kaukaisen poh-
jaisen kaupungissa ansainnee tarkempaa kertomista. Tämä pieni
paikka, joka kaulvan oli melkein mitätön, on tässä muosisadassa
alkanut mahan »vaurastua. Kaupungissa on nykyjään noin 1,000
asukasta, suuria makasiineja ja monta ~rawintolaa."

Kesillä, jolloin monia satoja laimoja, enimmäkseen norjalai-
sia jaaloja ja lvenäläisiii lotjia, tänne saapuu, tarjoaa Hammar-
festi erittäin milkkaan näön. Kaikki omat työssä ja liikkeessä.
Voitonhimo ja seurustelemisen halu »vieraiden kanssa pitää tä-
män pienen kaupungin asukkaat lakkaamattomassa toiminnossa.
Työpäilvilii kestää myös niinkaulvan, kuin haluttaa, sillä aurinko
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täällä ei moneen miikkoon laskeudu. Mutta tämä malon, ilon
ja onnen aika pian loppuu. Pakkanen palautuu, laimat katoa-
mat, ja äskeinen mitkäs satama on hiljainen ja autio. Pitkä yö
ilmoittaa tuloansa alituisesti himmenemällä taimaalla ja talmipu-
kuun pukeutumalla maalla. Mitään matoa ei nähdä muualta,
kuin palamista lampuista, jotka ainoastaan päimätlishetkenä lvoi-
daan sammuttaa, ei antaakseen tilaa päimänlvalolle jota ei siellä
olekaan, mutta »väsyneitä silmiä lepuuttaakseen. Kaikki yhteys
muun maailman kanssa näkyy loppuneen, ainoastaan sattuman-
tapaisesti lvoidaan postia tänne synkälle seudulle odottaa kertomaan,
mitä muualla maailmassa tapahtuu. Mutta mitä enemmän ihmi-
set tuntemat itsensä toisista eroitetuiksi, sitä enemmän ystämyys
ja luottamus sitoo heitä keskenänsä; niin myös on täällä.

Molemmanpuolinen tarme synnyttää hymiintahtoisuuden, ja
hymiintahtoisuus taas puolestaan seurailun. Kukaan ei ole liian
ylhäinen, ei liian alhainen, kaikki näyttämät yhtymän yhdeksi per-
heeksi. Kun siis joskus tyyni ja kirkas kuulvaloinen ilta houkut-
telee, keräytyivät kaikki (ikäänkuin äänettömästä sopimuksesta), joilla
on maraa jonkinlaiseen seuraelämän humun, osaa ottamaan, ja
tekemät köykäisissä reissään, joita sukkelat helvoset eli. peurat »ve-
tämät, jonkun hulvimatkan ympäristöön, sitten yhteiseen humun
keriiytyiikseen.

Tämmöiset matkat ilahduttamat usein semmoisella näytel-
mällä, jota ainoastaan pohjaisimmat seudut lvoimat niin täydelli-
sessä kauneudessa tarjota; tämän tarjoamat napataimaan relvontu-
let. Kun silloin muorien takaa nähdään muutamia huikaiselvia
»valosoihtuja, joita mähitellen säännöttöminä säteinä korkeuteen tup-
ruilee eli yht'äkkiii lehahtaa taimaan laelle, siellä silmänräpäykseksi
yhdistyäkseen säihkymäksi ruunaksi, jonka erinomaiset miiriloistot
ja singllhtelewaiset ja mamahtelemaiset säteet suitsuttamat tulta
kaikille suunnille, sekä yht'iikkiä loppumat, seuraamassa silmänrä-
päyksessä uudestaan ilmestyäkseen mieliikin häikäisemiimmiissä lois-
tossaan, niin ei semmoisina hetkinä pyritä etelän polttamaan aurin-
gon matoon, maikka se paratiisimaisten puutarhain ylitse paistaisi.
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Seelanti ja Ayöpenhamina.

Seelannin saari näyttää puutarhalta eli. oikeammin puis-
tolta, jossa miljelys ainoastaan luonnon suloisuutta nähtämäm-
miiksi saattaa. Wiheriöitii kunnaita ja mehemiii niittyjä »vaihtelee
muhkeiden miljalvainioiden kanssa. Kaupungit ja kylät omat har-
minaisia ja tamallisesti tiheiden lehtimetsäin ympäröimiä. Paljoa
useammin nähdään yksityisiä talonpoikaistaloja. Maan parhaina
kaunistuksina omat kuitenkin sen pyökki-metsät. Tämä puu ei
siellä kasma yhtenä runkona, maan kohontuu yhdestä juuresta mo-
nihaaraisena, joista jokaisella on oma tuuhea lakkansa. Metsät,
maan parhaimmat rikkaudet, omat usein monta peninkulmaa ama-
rat. Niiden tummasta »viheriästä »vilahtelee, siellä ja täällä niit-
tyjen lvaaleampilviheriä. Näillä likeisten talojen karjat kiiysken-
telelviit ja kellojaan soittelemat. Hymät tiet (chausset) risteiletvät
saarta eri suunnille ja yhdistämä, erityiset seudut keskenään. Maa-

kansa on yleisesti hyminmoipaa. Siihen on osaksi pääkaupungin
läheisyys syynä, sillä sinnehän he moimat talvaroitaan kalliisen
hintaan myödii, osaksi maan erinomainen hedelmällisyys.

Tanskan pääkaupunki, Kyöpenhamina (Kjöbenhavn) muodos-
taa melkein kokonaisen ympyrän, joka on enempää kuin peninkul-
maa ympäriinsä. Linnoitukset piirittiilviit kaupunkia kaikilta puo-
lilta. Se on niin rakennettu, että siihen helposti tutustuu. Kau-
pungin keskipiste on Kuninkaan uusi tori (Kungens nytorv), jolle
liike kaikilta suunnilta keräytyy kuin polttopisteeksi. Täällä on
teateri, kuninkaallinen Charlottenburgin linna, ja sille päättyy 12
katua. — Öresundin-rantainen, etuisa asema on Kyöpenhaminaan
houkutellut joukon oppineita miehiä, taiteilijoita, korkeita mirka-
miehiii, kauppamiehiä j. n. e. joita »vuosittain myös »vieraista
maista kaupungissa kämäisee. Meriliike, kauppa ja kalastus tekee
Kyöpenhaminalaisen päätoiminnon.

Kyöpenhaminalaiset omat muita pohjaismaiden kaupunkien
asukkaita taipumaisempia humituksiin. Varsinkin he rakastamat
humimatkoja maalle. Päii-asiallinen humi on heillä kesällä eläin-
tarhaan (Dyrehaven) käyskenteleminen; se on 1 V2peninkulmaa
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kaupungista olema metsä, jonka ympärystä on melkein 4 pe^
ninkulmaa. Meren rannalla tie kulkee kaunista lehtikujaa myöten
maatalojen ja hmviloiden mälitse. Eräällä metsän sisäiselle kun-
naalle on kaikenlaisia puoteja rakennettu. Täällä on kesä- ja
heinäkuussa kansan elämän keskipiste, sillä tänne keräytyy sun-
nuntaisin ja keskimiikkoin Kyöftenhaminalaiset, Seelannin pienten
kaupunkien asukkaat sekä saaren talonpojat. Meteli kansan kihinässii
tulee kuitenkin enemmän myyjäin kuin katsojain puolelta. Mieh-
issä kansa karjuu, laulaa ilosta ja riemuitsee lapsellisuudessaan.

Wakawa tanskalainen ei sitä tee. Hän jättää sen markkina-
huijareille ja silmänkääntäjille. Tanskalainen tahtoo nauttia ja
katsoa. Hän ratsastaa karusellillä, nousee korkeisin heilukiikkuihin,
katselee silmänkääntäjäin kujeita j. n. e. Usein täällä on 20,000
ihmistä ko'olla.

Seelannin talonpoikainen kansa tekee miellyttämän »vaikutuk-
sen mieraasen. Se on moimallista ja kaunista. Useimmilla on
tummat, kuin lvaaleat hiukset ja siniset silmät, omat pitkiikastvui-
sia ja mehelvii, lveretväkaslvoisia. Miehet omat puetetut punai-
siin eli sinisiin lyhkiiisiin nuttuihin, joissa usein omat hopeaiset
napit; maimot ja tytöt pitämät pitkillä, malteilla udeilla kaunis-
tettua huntua ja malloista koristettua kaulusta, tummia tverhoja
ja maitoisia esiliinoja. Kaikki he näyttämät ylelviltii. Raakoihin
ja halpoihin tekoihin ei koskaan siellä tarlvitse tulla todistajaksi.
Tanskalaiset omat hymänluontoisia. He omat kohteliaita, jotenkin
rohkeita, hymin »vieraita auttamaisia ja kuuntelemat mielellään
isänmaataan ylistettälviin. He omat kopeita historiastaan, merisan-
kariensa urostöistii ja marsinkin sotalailvastostaan ja meriliikkee-
sen tottuneista rannikkojen asukkaista. Todella moilvatkin he ylis-
tellä merimiehiäiin, sillä tanskalaiset merimiehet omat mainioita,
notkeita, rohkeita, reippaita ja, kun tarvottaan, isänmaan rakkauden
inuostuttamia.

Kyöpenhaminassa sitvistys lvallitsee. Mi etemii todistus
siitä ja kansan ajatustamasta on, että semmoisia miehiä, kun
Thormaldsen ja runoilija Oehlenschliiger tuntee ja kunnioittaa
jokainen heidän maansa mies, niin palatsissa kuin majassakin.
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Niinkuin muissakin pääkaupungeissa, on Kyöpenhaminassa-
kin taideaarteensa. Marsinkin etelvä on Thormalosenin museo.
Thorwaldsen oli suuri kumanmeistiijä, Islannista kotoperäisin.
Hän käytti suurimman osan omaisuudestaan tähän kokoelmaan,
jonka perustaja hän on. Museossa on myös paljon katseltamana
pohjaisista muinaismuistoista: lvanhoja sota-aseita, huonekaluja,
keihäiden kiirkiä, laimeita lultakoristuksia y. m. Nämä kokoelmat
lisiiytylvät maau ehtimiseen, sillä lutlanti ja tanskalaiset saaret
omat rikkaita muinaismuistoista.

Kyöpenhaminau suurimpiin kauneuksiin kuulun jo mainittu
Dyrehaven. Tämä sisältää kauniimman pyökkimetsiin, kuin aja-
tellakaan moi. Koko tiellä Dyrehavenista kaupunkiin saakka on
omituinen »viehätyksensä. Sille nähdään metsiä, jiirlviii, hedel-
mällisiä mainioita, puutarhoja, maataloja ja muutama askel niistä
simulle meri — sininen Öresund lukuisine purje- ja höyrylaimoi-
neen, jotka kulettamat satoja ihmisiä, mitkä tahtomat Dyrehave-
nissa humitella »venheissään, joista mnsiiki ja iloisia ääniä kaikuu.
Taampaa näkyy tiheä kaupunki torneineen, korkeine muureineen ja
linnoituksineen, joita kaikkialla lvanhat, kauniit puut kaunistamat;
puiden malilla taas siellä ja täällä alankomaalaiset tuulimyllyt
lviuhtolvat. Sieltä näkyy myös satama purjeineen ja lippuineen,
joiden ylitse sotalailvaston muhkea mastometsii kohoutuu. Lahdel-
man suulla nähdään hallituksen tykistö ja masemmalla puolella
kaunis kiimelypaikka pitkin meren rantaa.

Jos katseensa kääntää merelle päin, näkee teriilvä silmä kirk-
kaalla ilmalla Ruotsin rannikon ja kaukana salmessa kohoutumat
Hlvensin korkeat kalliot, joilta kerran Tycho Brahe koetti tarkas-
tella tähtien kulkua ja ihmisten kohtaloita.

Iltasilla, kun kuu meren aalloista kohoaa ja, sumut liilvis-
tiien, lemittelee mälkkymäii ja punaista kajastustaan tälle äärettö-
mälle kulvastimelle; kun koko sotalaimasto lemittiiii »valkoiset pur-
jeensa ja majakat rannikolla toistelemat ikäänkuin mirmatulet, jotka
katoamat ja jälleen ilmestyivät : silloin tuskin löytynee ihmistä,
jota ei tämmöinen ihastuttalva näytäntö liikuttaisi.
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Mriheitto-maat Schleswigin länsirannikolla.
Niin ulkonäkönsä, kuin siinä asulvaisen kansan omituisuuden

tähden on se Jyllannin osa omituinen, johon nyt pyydämme lu-
kioita kanssamme seuraamaan, nimittäin meriheitoille (marsch-
maalle) Schleswigin länsirannalle. Näilläkin seuduilla on kauneu-
tensa, maikka se, joka on tottunut itärannikon lvaihtelemaan luon-
toon, yhtälöähän tuntee itsensä kotoutuneeksi näillä hietaharjujen
Malisilla tasangoilla, kuin meriheiton asukas kunnaiden Malisissa
metsissä. Sen, joka näkee näiden amaroita, mehelviii niittyjä, ar-
moista rakennuksia, lihalvia karjoja ja hyminlvoipaa kansaa, täy-
tyy aiman luonnollisesti johdattaa ajatuksiinsa rauhallinen ja
tuottoisa työskentely maanlviljelyksessii ja karjanhoidossa. Jos
katse sitte kohtaa niitä korkeita multalvalleja, jotka mahtalvien
muurien tamoin rajoittamat ja aitaamat maan meren puolelta, ja
jotka monilla haaroillaan kaukaa mereltä pistäytymiit, niin aamis-
tetaan, että nämä hedelmälliset ruohotasangot eilviit ole lvailvatta
syntyneet, ja että hyrskimä länsimeri tuolla edustalla on lviholli-
nen, jota mastaan asukasten täytyy olla kamppailuun »varustetut,
ei ainoastaan enemmän maata »voittaakseen, maan myös säilyt-
tääkseen sen, jota he »vuosisatain kuluessa omat »voittaneet ja ra-
kentaneet. Ia jos lviimein menemme malleille ja tarkastelemme
sieltä meren muutoksia luoteen ja muoksen maihetellessa, niin pian
huomaamme, että maa ainoastaan »voimallisten luonnon mullis-
tusten kautta on saanut nykyisen muotonsa, ja että näitä tasan-
goita ei olisi, jos ei niiden asukkaat niitä suojelisi mäsymiittömällii
kestälvyyoellii, jolla kansa taistelee sen maan puolesta, jolla ne
omat syntyneet ja johon ne omat muuttumattomalla rakkaudella
kiinnitetyt.

Muoksen aikana, jolloin mesi nousee, syöksee mesi ylös pa-
toja masten, ikäänkuin tahtoisi se ne musertaa ja »voimalliseen
kainaloonsa kääriä. Paitsi sitä hywiiii maata, jota meri sinne ja
tänne mallien juurille jättää ja joka aikain kuluessa muuttuu he-
delmälliseksi maaksi, näyttäytyy ulapalla ainoastaan yksityisiä saa-
ria, jotka omat malleilla piiritetyt samoin, kuin mannermaan län-
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sirannikko ja muutamia Pieniä saaria, Hallingejii, joiden niukkaa
nurmikkoa aallot helposti huuhtoilemat. Luoteen aikana meri sitii-
mastaan metäytyy kaumaksi taaksepäin ja paljastaa silloin isoja,
monin paikoin peninkulmain lelvyisiii harmaita ja sinertätviä, mu-

taisia maan-aloja, joilla hietakasoja ja raakkujen kuoriläjiä kohou-
tuu. Ainoastaan pienemmissä symennyksissä mesi mielii lviilkkyi-
lee. Suuret mesilintuparmet lämpimät nyt sillä maalla, joka
ikäänkuin aalloista on kohoutunut ; hylkeet hitaasti matelemat niillä
paikoilla, joissa hän äsken aalloissa kellui, ja lapset lvoilvat nyt
juoksennella siellä, jossa suuri lailva purjehti. Mutta nämä suu-
ret alat, joilta meri siten kahdesti piiimäiin pakenee, olimat mui-
noin, ja lvieläpii noin pari sataa lvuotta takaperin, hedelmällisiä
maita, tuhansien ihmisten asuttamia, joilla kaupungit ja kylät,
kirkot, metsät, pellot ja niityt rehoittilvat. Nyt moidaan syyllä
sanoa, että meri on ne niellyt; sillä nykyiset meriheittomaat omat
ainoastaan relvityitii ja hajoiteltuja jäännöksiä mereen kadonneesta
maasta. Ia aallot kun niin takaisin ajautumat, että entinen maa
taas esiytyy, silloin näyttää, kuin meri tahtoisi kopeillen osoittaa,
kuinka paljon se on riistänyt. Mutta se ei tahdo antaa takaisin,
mitä se kerran on maltaansa saanut; sentiihden tuleekin se taas
hyrskien takaisin, ensin hitaasti, sitten aina kiimaammasti ja lvii-
mein hyökkää niiden patojen juurille, joihin inhimillinen Miisaus
ja ahkeruus on rajan meren aalloille asettanut. Semmoiselta
meri näyttää, kuin se on tyyni ja rauhallinen; mutta läntiset
myrskyt kun sitä kuohuttalvllt, huoneiden korkuiset laineet kun
syökseytymiit malleja mastaan ja ruiskuttamat suolaista »vaahto-
ansa niiden harjain Ylitse, silloin elementtien taistellessa ihmis-
kätten tekojen kanssa, näyttää kuin sulut tahtoisilvat osoittaa, että
ne lvoitvllt mihollisensa »vastustaa. Usein meri rikkiruhtoi mal-
lit ja hyökkäsi estämättömällä lvoimalla sisämaahan, hiimittäen
alvaroita aloja. Mutta kestämällä ahkeruudella meriheittomaiden
asukkaat uudestaan rakensimat suojusmarustuksensa, niin paljon
kuin mahdollista oli, ja jos mielii lvesitnlmat mastaan pitämättö-
mällä lvoimalla riistilviittm isoja maa-aloja, niin onnistui myös
ihmisillekin usein mäsymättömillä ponnistuksillaan takaisin »voittaa
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paljon, joka näytti kadotetulta. Tästä moi kukin helposti nähdä,
että meriheittomaat enemmän kuin muut seudut aikain kuluessa
omat niin muodoltaan kuin alaltaankin muuttuneet.

Islanti.
Tuskinpa luonto on antanut muulle maalle synkempää pu-

kua, kuin Islannille, jota muoden kolmen neljänneksen aikana jää
peittää ja lyhyenä kesänä alituisesti hyrskilvillii aalloilla saarre-
taan. läiipeittoisista muorista tupruilee sumu- ja tuli-patsaita;
sillä sanomaton hehkuma liesi on saaren sisustaan kätketty. Hekla
on Islannin peloittawaisin tulitvnori, joka tuskin on peninkulman
päässä merestä; sen syöksymiset omat mielii hirmuisemmat, kuin
Mesumion ja Etnan. Tulimuorelle on marsin maikea päästä, ja
kun sen kukkulalla seisomme, on edessämme näköala — ehkä kaik-
kein kauhein maailmassa. Useiden peninkulmain alalla nähdään
ainoastaan mustia, tulimuorellisia huippuja, joiden »viilissä laa-
wawirrat leweilewät, ja turhaan tahtaillaan Miheriiiistä pilkkua-
kaan. Kun muori syöksee tulta, tiiristiiii usein kuukausia kesttilvii
maanjäristys saarta.

Kaksi kuumaawettii ruiskuttamaa lähdettä, Geiseriii, on täällä
myös yhtä kummallista. Määrätyillä ajoilla puhaltaa iso Geiser 20
jalanpaksuista, kilvilla sekoitettua mesipyllviistä 80:en ja 90:nen ja-
lan korkeuteen. Kohisten kohoaa mesi korkeuteen ja kohisten putoaa se
sieltä pieneen mesisiiilöön, josta se pienenä purona sitte lirisee. Muu-
tamain minuuttien perästä katkeaa mesipylmäs, jasilloin nähdään ai-
noastaan musta aukko, josta ainoastaan höyry paksuna pillvenä kum-
puilee ylös. Jonkun ajan kuluttua kuuluu kaukainen, maanalainen ja
ukkosen tapainen jyminä. Se lähenee lähenemistään; höyrypilmi
sakenee, ja näyttää se, ikäänkuin äärettömässä kattilassa kiehumalta
medeltä. Silloin on aika paeta, sillä yht'äkkiii kohoaa taas musta
»vesipatsas sylvyydestä ja »vaipuu taas, miten ennenkin takaisin.
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Islannin kaslvit omat melkein Norjan kasmien kaltaisia. —

Tuntureilla kaslvaa waiwaiskoiwuja ja pieniä piililajeja, miten
Norjankin tuntureilla; Islanninjilkäliiä on runsaasti. — Varsi-
naisina puina Islannissa on ainoastaan pieniä loimuja. Syy
puulajien harmalukuisuuteen ei ole lämmön puute, sillä puita kas-
maa niin hylyin Sipiriassa ja Pohjais-Amerikassakin paljoa kyl-
memmilläkin seuduilla. Arlvattalvasti on tähän syynä kostea meri-
ilma, komat myrskyt ja maihtelemaiset ilmat. Skandinamiassa-

'tlllln puut eimät rannoilla kasma niin laumaksi pohjaiseen, kuin
sisämaassa; Norjan ulommaisilla saarilla ei ole ollenkaan puita,
ja meri-ilman mahingollinen maikutus puihin nähdään myös Jyl-
lannin länsirannalla. Tämän ilmanalan laatu maikuttaa, ett'ei
Islannissa lvoida miljellä ohraa, maikka Skandinamiassa ohra
menestyy paljoa pohjaisemftana ja kylmemmässä ilmanalassa. Si-
tämastaan menestymiit kaalit, perunat, retikat ja monet kyökkikas-
wit, mutta, kaalia lukematta, miljellään niitä hymin Mahan.

Metsäin puutetta palkitsee osaksi meden tulettamat hirret,
joita marsinkin pohjaisrannikolla kulkeutuu. Useammat niistä omat
honkia, kuusia ja loimuja; mutta onpa myös tamattu siellä puita,
jotka ainoastaan kaswawat lämpöisissä maissa. Luultalva on,
että niimät puut osaksi tulemat koillisen mirran mukana Sipiri-
asta, jonne ne mirtoja myöten etempää laskemat, osaksi myös
seurannemat ne sitä isoa merimirtaa (Golfmirtaa), joka Merikon
lahdesta koilliseen kulkee.

Islantilaisten tärkeimpinä kotieläiminä omat lampaat, sen
jälkeen sarlvikarja, helvonen ja wuohi. Hemoset omat tosin pie-
niä, mutta lviikemiii ja milkkaita. Islanti on rikas kesyttömistä

Linnuista, marsinkin lvesilinnuista, joista hahkatelkkä antaa kalliin
untuahöyhenen. Waikka peura masta miime muosisadalla mieliin
Islantiin, on niitä kuitenkin nykyjään suurissa laumoissa sisä-
maissa. Jonkun ainoan kerran tulee jääkarhukin sinne kulkujiiillii
Grönlannista. Rannikoilla on hylkeitä runsaasti. Tärkeimmät
kalalajit omat useat turskilajit, lohet ja sillit.
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Itittein wattakunta
Suuren kauniin puiston kaltainen on brittein saarimaa.

Turhaan Englannissa etsitään Saksan alvaroita lakeuksia, suuria
soita, kolkkoja kankaita, hietaisia erämaita, peninkulmaisia metsiä
eli »vuorijonoja. Englanti on täynnä ristiin rastiin menemiä
muoria ja kukkuloita. Metsät eimät ole erittäin tiheitä. Aurin-
gon suloiset säteet piiäselvät kaikkialla puiden lvälitse lväreilemään.
Tasangot eimät ole suuria, sillä mieri mieressä olemat kunnaat
jakamat niitä. Wuoret omat yleensä mataloita.

Korkeimpain muorien kukkuloilta näkyy äärettömiin siintylvi,
oceani eli maltameri. Maa ei ole missään puuttomaksi riistetty.
Siihen, jossa marjoa tarmittiin, on englantilainen jättänyt puut
kasmamaan, jonka tähden koko maa onkin Harman puiston kaltai-
nen. Sillä täällä olemia suurempia metsiä risteilelviit niityt ja
lviljatvainiot. Kelpo laitumet Miehiittiilvät silmää, sillä merituu-
let pitämät ilman kosteana, joka taas raitistuttaa ja nestetyttiiä
ruohon. Wiljawain peltojen Malisilla mehelvillii niityillä elamoi-
wat hemvisten, härkäin ja lehmäin iloisat laumat; kunnahilla leik-
kimät lampaat ja muohet melkeen muoden ympäri, sillä ilmasto
on täällä niin leuto! Kaikkia niittyjä ja peltoja ympäröitsee kas-
lvlllvat pensasaidat.

Semmoisissa lehtemissä aituuksissa eläimetkin elämät. Sem-
moinen talli on suuri ja tilama; laattiana on maan kaunis kuk-
kaismatto, seininä syötämiit lehdet. Metsän kesyttömät asukkaat
eimät ole pois tarkoitetut, maan omat kesytetyt ja hillityt. Kaik-
kialla metsissä ja kedoilla tanhuilemat hirlvet, metsämuohet ja ka-
niinit sarmikarjlln ja lampaitten tuttamuudessa. Maa on kirja-
mana mehriöiden puutarhojen »verhoamia kyliä ja herrastaloja.
Kaikkia »virtoja, noroja ja meren rantoja reunustamat puutarhat,
puistot ja linnat sekä maatalot maatalojen mieressä. Mitä par-
haimmat tiet, suuret ja pienet, kapeat ja lemeät — tiet puusta, rau-
dasta ja limestä risteilelvät kaikkialla, ja mesirikkaat joet »virtaa-
mat näiden kauniiden laitosten poikki ja pitkin. Sadoittain jokia,
puroja ja kanalvia jakaiksen kaikille suunnille. Siellä ja täällä
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mesi keräytyy padoiksi ja järlviksi. Valtakunnan äärillä omat
köyhimmät maakunnat. Skotlannissa kohoaa korkeita muoria, Ir-
lannissa isoja nelvoja lemitäksen.

Korkeat liitumuoret ja kuohuissa hyrskyiletvii meri, jossa
maan sotalaimasto uiskentelee, suojaa koko »valtakuntaa.

Maan luonnollisen suojan takana on mitä milkkain toimeli-
aisuus. Englannin maa kätkee polvessaan sanomattomia kaiken-
laisia kiilvihiili-, rauta- ja tina-aarteita. Englantilaisen ahke-
ruus ja into ymmärtää ne ilmiin etsiä ja hyödykseen käyttää.
Englanti on tehtaiden, höyrykoneiden ja rautateiden maa. Niin
yöllä kuin päitvälliikin kiitälviit junat taukoamatta kaikille maan
kulmille. Englannin raudasta omat höyrykoneensa tehdyt, Eng-
lannin hiilillä niitä lämmitetään. Muutamiin Englannin kau-
punkeihin tullessa nähdään jo kantana jättiliiis-tormet katoilla ja
miten samupillvet niistä toinen toistaan kiireimmin kokemat kor-
keuteen; ne omat tehtaiden ilmoittajia. Näissä höyrykoneet työs-
kentelemä, mäsymättömällä toimeliaisuudella. Puumilla-, rauta-,
teräs-, nahka-, silkki- y. m. talvaroita malmistetaan siellä sanomat-
tomalla nopeudella. Pian kiitälviit ne sitte rantateitä kautta maan,
kanalvia kaikkialle satamiin ja rantakaupunkeihin, joissa ne lai-
ttoihin lastataan ja »viedään mieraisin maailman osiin.

Mikä komeus, mikä ylellisyys, mikä rikkaus kohtaa meitä
melleen joka askeleella! Mikä onnellinen maa! — Mutta, niin
kuin aina on laita, niin täälläkin loiste osaksi pettää. Seuraa
minua johonkin suurimpaan tehtaasen; tuhansia kalpeita olennolta
kohtaa meitä siellä. Mene heidän mökkeihinsii ja sinä olet näkemä
usein katkerimman puutteen ja sydäntä särkelvimmän kurjuuden;
jos puhut heidän kanssaan, taitamattomuuden ja raakuuden huo-
maat heidän joka sanastaan. Ia jos tahdot köyhäin tilaan mielii
tarkemmin tutustua, niin seuraa kanssani maan sisäisiin kimihiili-
kailvoksiin. Kalpeiden ja repaleisten maimojen ja lasten parmia
ehtimiseen rientää raskaine taakkoineen, mikä kontaten kuka raa-
haten, »vastaasi: köyhyys ja kurjuus puhuu heidän kalpeiden kas-
Mojensa juonteista; raakuus heidän sanoistaan ja töistään. Aa-
munkoitosta yöhön saakka he työskentelemä, maan symyydessii.
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Knglantilmset.

Englanti kun on aina ollut itsenäinen maailma, ilmoitaksen
jokaisen Iso-Britannian pojan, niin kasmoissa kuin luonteessakin,
jotakin omituisuutta, jotakin rotnmaisuutta. Englantilainen onkin
paremmin kuin mikään muu kansalainen tunnettalva. Ei min-
kään Euroopan kansan jäsen aina niin muista sitä, että hän on
maltion jäsen, kuin englantilainen sen tekee. Sentiihden hän
kirjoittaakin sanan „I" (ei), joka merkitsee „minä", aina isolla kir-
jaimella. Häntä ikäänkuin hallitsee ajatus: maltio, se olen minä.

Jokainen englantilainen on sanan täydessä merkityksessä rait-
tiin järjen innostama, ja se onkin yksi niistä »vaikuttimista, jotka
hauen tekemät niin uskolliseksi »valtiollisissa meltvollisuuksissaan.
Tämä raitis järki (sens comnnui), joka ulkonaisessa käytöksessään
usein ilmoitaksen tylyydessä ja kylmiikiskoisuudessa, juuri muodos-
taa sen selmiin »valtiollisen ymmärryksen, joka luo Englannin kaik-
kimaltijaan yleisen mielen. Miehuus, lain kuuliaisuus, perheelii-
miin rakkaus, piiätöstvoima, toimeliaisuuden henki, ahkeruus, kes-
tämäisyys, mapauden- ja isänmaanrakkaus omat englantilaisen
kieltämättömiä omaisuuksia. Hytvin merkillinen on Lontoon pörs-
sin päällekirjoitus: „Herran on maa ja kaikki kuin siinä omat"
(Ps. 241). Tämä mielilause ilmoittaa englantilaisen suuren toi-
meliaisuushengen, halun silveydellä, uskonnolla ja malmilla mal-
tiolaitoksilla »valloittaa kaukaisimmatkin maat. Tällä siirtolaispo-
litiikilla (ainoalla oikealla) onkin juuri Englannin ollut mahdol-
lista moittaa koko maapallon kauppapiiriinsii ja tulla kristillisyy-
den ja silvistyksen lelvittämisen huolenpitäjäksi.

Englantilaista sanotaan kylmiikiskoiseksi ja tylyksi; niin, tyly
hän onkin konttuorissll työskennellessään — silloin hän on koko-
naan asijoitsia. Mutta jos annat hänen työnsä lopettaa ja seu-
raat sitte häntä hänen kotiinsa, niin saat nähdä hänen, ikään kuin
sulautuneena kamiininsa lämmöstä, ailvan toisenlaisena, rakastet-
talvana ja iloisena. Häntä maitetaan epäluuloiseksi; mutta epä-
luuloisuus on malttamaton alvu niin suurissa maailman asioissa,
joissa luottamus tuhansin kerroin pettää. Laitapas niin, että yl-
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sikin hänen ystiitvistiiiin sinuu hänelle esittelisi, niin on hänen sy-
dämensä, hänen huoneensa, hänen perheensä, hänen ystämyytensä,
hänen luottamuksensa alvoinna sinulle; silloin lvoit kaikissa suh-
teissa häneen luottaa. Häntä syytetään renttu-elämästä, mutta
missäs maassa perheet osoittamat niin suurta sitveellistii moimaa
ja kykyä, yksityiset semmoista uskonlujuntta ja »vapautta uskon-
nollisista surumielisyyksistä, kuin Englannissa?

Koneiden keksimisessä ja teollisuuden harjoituksessa ottaa
brittiläinen kansakunta yhden ensimmäisistä sijoista maailmassa.
Sitä lvllstaan Englanti on monen muun silvistyneen kansan jiilellä
todellisten taiteiden harjoituksessa. Tieteellisessä suhteessa kilpai-
lee se kyllä Euroopan simistyneimpäin kansojen kanssa.

Skotlannin ylängön asukkaat.
Sanomattoman iloinen lemon ja rauhan tunne maltasi mei-

dät tässä hiljaisessa, syrjäisessä maassa, jossa kirkas, elämä mesi
lirisee ja hyrskii hedelmällisten, »viljeltyjen, muortenmiilisten laak-
sojen lälvitse. Nämä muoret eilviit meihin töllistele jylhinä ja
paljaina; kauniit metsät »verhoamat niitä aina kukkuloille saakka
ja houkuttelemat matkustajaa »virkistämään siimekseensä leivähtämään.

Silmäys noihin mataloihin, köyhiin majoihin, joita siellä
täällä laaksossa muorten juurilla ja mirtojen äyräillä sijaili, olisi
meihin tehnyt surkutteleman mailutuksen, jos asukkaat olisimat
osoittaneet tyytymättömyytäiin kurjaan kohtaloonsa. Me näimme
suuren köyhyyden, mutta ei todellista surkeutta. Jokaisella ma-
jalla on pienoinen miljapeltonen, josta saamat leipänsä; muuta-
mia lampaita ja pieniä lvuohia, joilta saamat maitoa, juustoa ja
Malttamattomat merhonsa. Täällä ei muuta syödä kuin kauralei-
pää. Se paistetaan pieninä ympyriäisinä kyrsiiinä, joiden mo-
lemmille simuille »vehnäjauhoja on ripistelty. Kauraleipä mais-
tuu hiukan katkeralta, maan se on rawitsewaa ja termeellistä ruokaa.
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Skotlannin yliinkömaiden asunnot omat mannaan kaikkien
muiden Euroopan silvistyneiden maiden asnnnoita huouommat.
Ne omat niin ahtaita, että ihmetellä täytyy, mitenkä koko perhe
niihin mahtuu, ja rakennetut hakkaamattomista kiivistä, joita usein
ainoastaan oma painonsa koossa pitää. Saumat omat samma-
lilla ja samella tihennetyt. Olvet omat laudoista huonosti yhdis-
tetyt ja usein tulottomia ja sallvattömia; akkunat niin pienet,
että niitä tuskin huomaakaan ja usein mielii lasittomia. Mata-
lalla olemissa ruomo-, sammal-, ruoho- eli joskus myös puu-
tahi liuskakimi-katoissa on salvutormen sijassa maan räppänä,
josta salvu tupruaa. Näiden majaisten sisusta on ulkopuolen kal-
tainen. Ihmiset ja eläimet asumat niissä sotvinnossa saman ka-
ton alla, ainoasti ohkainen lautaseinä eroittaa heidät toisistaan.
Tässä ainoassa asuinhuoneessa, jossa ei ole juuri mitään huone-
kaluja, sellviisti näkee, kuinka lvähii ihminen todella tarlvitsee elääk-
seen. Laattia on lomaksi tanhutusta samesta; suuri, paljaalla
maalla olema tulisija on sekä keittiönä että uunina. Tulisijan
kohdalla riippuma kattila, muutama puurahi, möhleästi tehty pöytä
ja heinä- tahi sammal-tvuode yhdessä nurkassa — siinä kaikki
näiden hennottomain ihmisten mukalvuus.

Miehet näyttämät milleiltä, ja siihen on heidän eriskum-
mainen pukunsa suurena syynä. Heidän kanssaan seurustelu hii-
lvittäii kokonaan sen maikutuksen, jonka he ensi silmäyksellä te-
kemät. Heidän, ilman ja loman työn ruskeuttamat, kaslvonsa
omat mielen-ilmeiset; heidän kaslvojensa juonteet omat ihanat ja
säännölliset. Hiljainen makamuus, joka joskusj menee aina mnr-
heesen asti, näyttää oleman heidän pääluonteensa. He moimat
kuitenkin olla hyminkin iloisia. He omat silvistyneempiä kuin luu-
lisikaan. Kaikki he tuntemat esi-isäinsä sadut ja sankarilaulut.
Melkein jokaisessa asunnossa me näimme Raamatun, rukouskirjan
ja joskus jonkun Manhan historian, josta perheenisä ääneensä
omilleen luekselee. Kerran kysyin: Mitä te teette talmella, kuin
lumi ja pakkanen pitää teitä majoissanne?" „Me rukoilemme ja keh-
räämme", oli kauniin tyttösen mastans. Melkeen jokaisessa huoneessa
riiftpnu perheen sukupuu, johon he usein uljuudella filmaamat.
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Tämän maan ihmiset elämät hylyin manhoiksi. Kuusikym-
menisenä he omat mielii ailvan raittiita mähäisittäkään manhuu-
den mammoitta. Me näimme miehen, jota oli 103 muoden
manha. Naapurit sanoimat mielä ukon tekeytymän todellisuutta
nuoremmaksi, ja että hän olisi aina 111 muotinen. Kuuden-
kymmenen miehenä me olisimme häntä pitäneet. Wähäistii ennen
oli hän nainut neljänkymmenen »vuotisen maimon sekä häissään
aikalailla hypellyt ja rakkopilliii puhaltanut.

Ossian'in*) muisto heräsi meihin elämänä eräässä pienessä
kylässä. Mies kansallispumussa istui kilvellii tirkkotarhan lvie-
ressä. Hänen pitkää lumimalkoista partaansa tuuletar heilutteli;
hänen ulkomuotonsa lvitvahti milliltä; pari tummaa silmää tui-
jotti korkean, paljaan kallon alta. Polmiensa millissä piti hän
pientä harppua, josta hän houkutteli muutamia sälveleitii, niillä
säistiiiikseen »voimallista, synkeä-äänistä manhaa tausanlauluaan.
Se oli yksinkertaista, enemmän puhetta kuin laulua. Koko kylä
oli hänen ympärilleen keräytynyt; kaikki kuuntelimat huomaamai-
sina. Meille sanottiin: „ukko on laulaja, joka kyliä kiertelee
harppuineen." Hänellä ei ollut »varsinaista kotoa, mutta joka
pirttiin oli hän termetnllut, niinkuin entiset runoniekat.

Irlantilaisen Kansan Köyhyys.

Irlantilaiset kuulumat samaan sukuperään kuin muori-sko-
tit. Ne kuulumat yleensä katolilaiseen kirkkoon. Wuoteen 1829
olilvat katolilaiset sortotilassa, sillä kaikkij heidän tansallisoikeu-
tensa olimat heiltä riistetyt. Sentiihden Irlantilaiset omatkin
taitamattomia ja köyhiä. He ornat yleensä hitaita, taika-uskoisia,
siilvottomia ja köyhiä sekä elärnät Min ja kanain kanssa yhdessä
tumassa.

*) Skotlannin satu-ajan runoilija.



70

talonpoika" — sanoo eräs Englantilainen mat-
kustaja — „on taitamaton, laiska ja tulelvaisuudestaan huoleton.
Mutta sen on hän ainoastaan silloin, kuin hänen maimannäkönsä
ei lupaa mustaamaa palkintoa. Siitäpä syystä näkyykin suuri
erilaisuus yhteisen kansan luonteessa ja tilassa niissä maan
osissa, joissa kunto ja ahkeruus omat mastaaman palkkansa saa-
muttllneet. Tämän suuren köyhyyden ensimmäinen seuraus Irlan-
nissa on, sama kuin muissakin maissa, ääretön kerjääminen; täällä
tapaa sitä paitsi n. s. satunnaisia kerjäläisiä enemmän, kuin mis-
sään muualla maailmassa. Matkustajasta näyttämät nämä ker-
jäläiset oleman kaikki samaa lajia; sillä molemmissa tapauksissa
näkee hän samaa: repaleisen olennon. Warsinaiset kerjäläiset etsi-
lviit kuitenkin ainoastaan semmoisia kyliä, joissa matkustajat he-
moisia muuttamat, ja kaupunkeita. Täällä ne näyttämät ryysy-
jään ja mammojaan, rukoillen armollista almua. Irlantilainen
talonpoiklltin on mitä itsepäisin lvaitvaisapua kiristämään. Nämä
satunnaiset kerjäläiset omat tosin »viheliäisiin ryysyihin puettuina,
mutta samoin omat myös Irlantilaisten pienemmät talonomista-
jat ja työkansa, jotenka heitä on muikea pumustaankin eroittaa.
Mutta tllwatessamme jonkun äidin, joka tuskin alastomuuttaan
moi peittää, kantamassa rintalastaan selässään ja kaksi kolme
puolialastonta lasta ryysyisen isänsä kanssa kämpilviin hänen pe-
rässään, talvatessamme nämä raukat majain ympäristöllä tallus-
telemassa, teiden »vierillä istumassa tahi polkuteitii maataloihin
rientämässä, eli, mielii marmemmin nähdessämme simuitsemme
kiiruhtaman »vanhemman miehen kulossa kulkeman ja tajutonna
edessämme töllistälviin — tiedämme silloin lamanneemme maamie-
hen, köyhän, apua tarwitsewaisewan perheenisän. Nämä satun-
naiset kerjäläiset uskaltamat tamallisesti mennä ainoastaan maa-
taloihin ja mökkeihin; Harmoin rohkenelvat he isojen maiden
omistajain huoneisin astua, ja jos he kohtaamat jonkun hymästi
puetun, lvarallisen näköisen miehen, katsomat he huolimatto-
masti häneen, ailvan kuin toisen sukuiseen olentoon, sillä he
luulemat, ett'ei heillä toisiinsa möisi olla minkäänlaista säiililväi-
syyttii."
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„Se ci olekaan ihmeteltiilvää, että semmoiset ihmiset, jotka
kaikki omat köyhiä ja siis kerran terjäläissaulvan kumppaneita,
pitämät pyhäuä welwollisuutenaan kerjäläisten auttamisen. Har-
moin näkee majaa, jonka liedellä ei kerjäläinen istuisi. Hän jakaa
perheen kanssa heidän niukan ateriansa. Tämä mieras kulkija on
hymäntekijiiinsä luokasta, ja hänen historiansa on kaikkien maa-
miestensätin historia. Hän on jättänyt totoseutunsa, sillä hän
häpeää tutuiltaan kerjätä. Mies lähettää usein maimonsa eineen
etsintään ja jää itse kylmään, autioon mökkiinsä, miehuullisella
uljuudella kurjuuttaan hautamaan. Jos Irlannin talonpoikaa
kaikki onni kammoo, jos muodentulon toimo pettää, jos kerjuu
ci auta, mitä tekee hän silloin? Hän hiipii yöllä majastaan, lva-
rastaa muutamia perunoita, lypsää jonkun lehmän tahi näpistää
jotakin muuta hiukan. Ryöstöön maanteillä, toisten huoneisin
martain tunkemiseen ja murhaan on hän Harmoin syypää. Jos
Irlantilainen tekee murhan, tapahtuu se kostoksi, eikä koskaan
ryöstön himosta. Samoin myös hän ei koskaan Marasta rikas-
tuatseen, maan pelastaakseen itsensä ja perheensä nälästä. Hän
ei muista, ett'ei tarkoitus pyhitä mälikappaleita. Irlantilaisen
luonne on kuitenkin kunniallinen; köyhimmätkin maamiehet omat
rehellisiä ja oikeuden ystäwiä."

Sama matkustaja kertoo mielii Irlantilaisten suuresta köy-
hyydestä. Hän tapasi pääkaupungin kadun kulmassa seuraawaisen
kirjoituksen: „Rahan puute on niin suuri, etta peljiitiiän mailvais-
huoneen olvien sulkemista »välttämättömäksi." Sieltä kuitenkin tänä
aitana on taksi- jopa kolmetuhattakin köyhää saanut ainoan ra-
wintonsa. Sitte hän näki Dublinin (lue: Doblinin) pääkadun
käytämällii kaksi ailvan alastonta lasta makaaman. Wilusta wä-
risewäisinci tunkeutuiwat he mitä likimmä toinen toisensa lumetta,
siten toinen toistaan lämmittäiikseen. Se kylmäkiskoisuus, jolla
silvuitse rientälvii kansa heitä katscchteli, todisti seltviiän, ett'ei
tuommoiset tapaukset Dublinissa olleet harlvinaisia. Hymin-tvoi-
misen esimerkiksi mainitsee sama mies, että pohjaisessa Irlannissa
on eräs seutu, jonka talonpojilla on leipää ja »voita sekä kirnu-
Piimää perunainsa höysteinä syödä.
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Semmoinen suuri köyhyys ei yksinomaisesti riipu sorrosta,
jossa kausll näihin asti on huokaillut, maau kcmsau hitaudesta ja
huonosta teollisuudesta. Irlantilaisen mielen-tylsyyteen on taas
syynä se taitamattomuus, jossa katolilaiset papit tätä turjaa kan-
saa pitämät.

Lontoo (Fondon^j.
Lontoo, maailman suurin kaupunki, sijaitsee 1200—1500

jalan lcmyisen Thames-(Tähms-)joen molemmilla puolilla, ja
on lännestä itään nom 2 peninkulmaa pitkä. Joen ylitse on
jännitetty 17 siltaa, jottakaupungiu eri osia yhdistämä.. Thamesin
pohjaisella siwulla on Lontoon suurin osa, johon myös sen lvan-
himmat osat City ja sitä lännempänä olema Westminster kuulu-
ivat, sen eteläisellä silvulla sijaitsee Lontoon kolmas pääosa.

*) Lontoon wätilutu on liti 3j miljoonaa, ja sen pinta-ala 290
neliö-tilomeetteriä (tilom. — 3368 S:u jalt.) Päiwittäin täytetään siellä
514,269 tonia tvettä (1 ton — 2389,ikl N) ja maksetaan weroitettujen ta-
lojen wuotraksi 400 miljoonaa truuuua. Wuouna 1873 syntyi Lontoossa
121,000 ihmistä eli noin 2,285 tviitossa, joten 14,466 enemmän syntyi
tuin tuoli. — Afrikan Zululainen, jota terran talvi Lontoossa, tertoi
totiinsa tultuaan: „Lontoo on Englantilaisen isopaitta. ja onkin todella
isopaitta. Minä en koskaan nähnyt sen päätä, lvaitta koetin sitä nähdä;
mutta se oli turhaa. Eräältä päilvänä kiipesin hywin torteascn rakennuk-
seen, jota näytti paalulta" (tällä hän tarkoitti niin sanottua muistopat-
sasta, jota on 202 jalkaa korkea, ja jonka huippuun noustaan sen sisässä
olemia portaita myöten. Se on rakennettu rouoden 1666 suuren tulipa-
lon muistoksi; siinä meni yli 16,000 huonetta tuhaksi. Tämän patsaan
huipusta on latvea niitöala toto kaupungin Ylitse); „mutta sieltä ylhääl-
tätään en minä woinut muuta tuin katuja, huoneita ja ihmisiä nähdä.
Minä tuulin, että moni, jota oli Lontoossa setä syntynyt, että Vanhen-
tunut, ei ollut kaupungin päätä nähnyt. Minä sanoin silloin kump-
panilleni: kosta niin on laita, on se kaiketi paras, että me, tämän suu-
ren paikan wieraat, emme pyritään sen päätä näkemään." — Lontoossa
on niin paljon ihmisiä, että ne melkein tallaamat toistensa kantapiiille;
toto päiwiit ja koko yöt owat kadut täynnä ihmisiä. Ensimmältä minä
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City cli wcmha taupuuti on Lontoon alkuperäinen sydän;
siellä on P. Paawalin tirtto, Towcrn, Brittiläinen museo, Pörssi,
Raastupa, Pantti, Loromayorin palatsi, uusi Tullihuonc ja Posti-
huone. Tämä kaupunginosa on maailman kaupan pääpcsä ja
useampien kansain rahanliitkccn kcstns. ltaitilla Englannin tutto-
kauppijailla ou konttuori cli asian-ajaja Cityssä; mutta tustiu
kukaan niistä suurista kauppijoista siellä asuu. Kello 9 ja 11
millilla puolisen edellä tauppijaat kiitäwät yhteislvcmnuilla (omni-
buscilla), höyrylaitvoilla ja höyryjunilla maa-asunnoistaan, per-
heittensä parista tonttuoriinsa ja kello 4 ja li lvälillii puolisen jiil-
kccu taas takaisin. Wcstminstcrissä on knnintaallinen palatsi,
Wcstlninstcr-abbcy, suuria puistoja (Hydcpuisto y. m.), parla-
lncnttirakcnnns, tuomioistuimet ja hallitustollccgiot. Cityu ja Wcst-
minstcrin pohjaisella puolella on Westcno, jossa ylhäinen yleisö
asuu. Siellä on muhkeita rakennuksia, suuria puutarha-laitoksia
ja kallisarwoisia kauppa-puoteja, niiu täytäunöllisitsi ja toineiksi,
tun ajatella woi, laitettu. Cityn itä- ja koillispuolella ou Osteuo,
jossa warsintin laiwurit, satama-työmiehct, käsityöläiset ja kai-
kenlaiset tehtaiden palwclijat asuwat.

Alimmaisin kanpuugiu silloista on ilnsi Lontoonin-silta, jota
tuli lvalmiitsi lv. 1831. Se on graniitista (harmaasta limestä)
tehty, 958 jalkaa pitkä, 53 jalkaa lewcii ja wiidcu holmikaarcu

luulin jotakin erinomaista oleman tapahtumassa ja sanoin: odotetaan
kunnes tuo .väenpaljous kerkiää siwuitse, mutta eihän siitä tihinästä kos-
kaan loppua tullut." — Lontoolla on 3 Pariisin, 5 Berlinin ja 33 Ham-
purin pinta-alaa. 12-tuntisen mattan piiriin lasketaan Lontoossa 330,000
taloa, 16,000 katua, 429 tirttoa, 423 pienempää rukoushuonetta, 2,000
armel-llisuudenlaitosta, 1,700 koulua, 4,000 ralvintolaa, 2,500 leipäpuo-
tia, 1,260 tahlvilaa. Maitta kaupungissa on erinomainen järjestyksen
pito, on siellä tultenkin hämmästyttäwä joutto ritotsellisia, ja paljoa enem-
män tuin 100,000 ihmistä elää siellä, joiden asunnosta ei tutaan tiedä.
lättiläistaupungin muonawaroitsi täytetään lvuosittain: 150,000 härkää,
yli miljoonan lampaita ja 100 miljoonaa munaa. Jota yö palaa 4 mil-
joonaa tuut-jaltaa taasua. Ihteistvaunut tarwitsewat wuosittain paljoa
enemmän tuin 200 miljoonaa ihmistä, ja Lontoo laskee itselleen 15 rau-
tatien asemllhuonetta.
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kannattama. Tämän sillan alapuolelta alkaa Lontoon lvarsinai-
nen satama, sillä suuret laitvat eimät pääse sitä ylemmäksi. Noin
neljänneksen matkaa Lontoonin-sillasta alaspäin on tuo merkillinen
tunneli *), joka on joen alaitse rakennettu. Southlvarkissa on
alituinen höyrykoneiden ryske, ja scnpätähden tämä kaupunginosa
onkin salvuun ja pölyyn kätkettynä. Täällä on nimittäin suuria
tehtaita ja kaikenlaisia käsiteollisuus-laitoksia, tviirjäyslaitoksia,
lvalimoita, lasitehtaita, suowan-keittimöitä y. m. Näiden monen-
moisten työpajain millillä on suuria pääkatuja ja satoja ahtaita
solia, joissa työkansa enimmäkseen asuu. Thames-joen lvilkkaan
liikkeen näemme parhaite jollekin sillalle. Westminsterisilta on
kuudes alhaalta lutieu, Portlannin limestä tehty 15 holmitaarelle.
Waterloon-silta on pisin, nimittäin 1,278 jalan pituinen, granii-
tista tehty ja neljäs alhaaltapiiin. Blackfriarin eli mustain munk-
kien silta on kolmas. Lontoon-sillallc, joka on alimmaisin, näkyy
Totvern, suuret laiwaweistimöt ja kaupunkia suuri osa. Sillä
kihisee taitensäätyisiä ihmisiä harwenematta aamulla kello B:sta
kymmeneen illalla. Höyrylaimat toinen toisensa perästä lvietviit
kulkewill ylös ja alas, toiselta rannalta toiselle. Niiden saivutor-
»vet owat niin rakennetut, että ne lvoidaan kumartaa sillain alaitse
kiitäessä.

Lontoon parhaimmat kirkot owat: P:n Paalvalin-kirkko Cityssä
ja Westminster-kirkko kaupungin läntisessä osassa. Wanha P:n Paa-
walin-tirkko paloi lvuonna 1666. Nykyisen kirkon pcrnstiwi lasket-
tiin 1675 ja 1710 sai lviimeinen kiwi sijansa sen rakennuksessa.
Työn lvalmisti mainio rakennusmestari Kristoffer Wern 35 tvuo-

dessa. Kirkko maksoi voin 28 miljoonaa markkaa, joka summa saa-
tiin kilvihiili-tneroista. Englantilaisten tapana on tätä kirkkoa lver-
ratll Rooman Pietarin-kirkkoon, jota 20 rakennusmestaria teetti 150
muotta 19 paalvin aikana, ja johon koko katolinen kristikunta wa-
roja keräili. Pm Paawalin kirkko on rakennettu pitkän ristin muo-
toon. Korkeus laattiasta 30 jalan korkuiseen kullattuun ristiin on
404 jalkaa; pituus on 500 jalkaa. Toisen pääkirkon, Westmins-

*) Tunneli on maanalainen käytälvä eli tie.



75

tcr-abbeyn, rakentaminen aloitettiin lv. 1245 ja walmistui se masta
silloin, kvin Vren sai «valmiiksi kirkon kaksi, 225 jalkaa korkeata,
tornia. Tuskinpa missään tamataan täydellisemmäksi, göötiliiiseen
tapaan lvalmistettua rakennusta. Keskimmäistä piiäkupua kannat-
taa 48 harmaata marmorista patsasta. Täällä Englannin kunin-
kaat runnataan ja tänne moni niistä on haudattu. Siellä olemista
lukuisista hautapatsaista mainittakoon Henrik seitsemännen, kunin-
gatar Elisabethin, hänen sisarensa Marian ja Maria Stuartin.
Westminster-llbbeyssä moidaan lukea Englannin historiaa, maikka
ailvan toisella lailla kuin kirjasta. Näitä katsellessa tuntuu siltä,
kuin ne kuolleet, joiden luut leftääwiit omistajainsa tumilla kaunis-
tettujen hautapatsaiden alla, katseleisitvat ja puheleisimat meidän
kanssamme. Useimmat hautapatsaat owat n. s. „runonurkassa."
Täällä lepää kaikki suuri ja jalo, mitä Englanti on synnyttänyt.
Täällä seisoo Shakspear'in (Schähkspihr'in) walkoinen marmoripat-
sas; täällä lepää Milton, Goldsmith ja monta muuta Englannin etc-
mää runoilijaa. Täällä lepää etelvii näyttelijä Garrick, saksalainen
musikus Händel, kuuluisa luonnontutkija ja suuretieteilijä Isak New-
ton (Njut'n), sunret »valtiomiehet Pitt ja Fox, sekä slaalvilaisten
»vapauden edustaja, ylewii Wilberforce, että monta, monta muuta.

Fontoon laitvatokat.
Towern'in alapuolella owat Lontoon laitvatokat. Melkein

peninkulman matkan täyttämät nämä »vieretysten olewat keinolli-
set satamat. Wiisi- jopa seitsenkertaisetkin pakkahuoneet ympäröi-
mät niitä. Satamoissa ankkuroidut lailvat kellumat, pakkahuo-
neissa kaikenlaiset talvarat tallennetaan. Towern'ista heti alkamat
Katariinan-tokat, niiden jälkeen seuraamat niin sanotut Lontoon-
tokat, joiden yläpuolella Länsi-Indian-tokat (Westindian Docks).
Viimemainitut owat pienen järlven kokoisia; 400 suurinta Liinsi-
Indian tawarain tuojaa woi yhtaikaa niissä olla lvierettiiin. Sinä
wuoden aikana, jolloin nämä laiwat Thames'iin tulewat, on pakka-
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huoneissa usein tawaroita 400 miljoonan markan artvosta. Näi-
den satamain yhteinen pinta-ala on 2,0V0 tynnörinalaa; niihin
mahtuu 1,200 laiwaa, ja pakkahuoneissa on tilaa enemmän kuin
12 miljoonan sentnerin tamaroille.

Näin suuria lukuja täytyy meidiiu ihmetellä, joka ontin
luonnollista, maan kuitenkaan emme ole mielii kaikkia maininneet,
sillä joen oikealla siwulla ou lvielii kolme satamaa eli tokkaa.
Thames on Lontoon »varsinaisena satamana aina Gramesend'-
ista *) kaupungin keskustaan saakka. Kaumimftana lännessä, Lon-
toon-sillan likellä on parhain tullihuoue, jossa muinoin tulli otet-
tiin. Se talvikin päinsä tunnes Lontoo sai nykyisen alvaruutensa
ja Thames nykyisen merkityksensä; mutta, jos nyt, jolloin usein
300 laiwaa päilvittiiin purjehtii jokea ylös, tahdottaisiin jokainen
lailna tullihuoneen edustalle tutkittawatsi seisahtumaan, niin pi-
täisi Thamesin olla kolmesti niin leweä, kuin se on, ja tuskin
sittenkään sijaa kaikille riittäisi. Sitä paitsi nämä lukuisat laitnat
totonaan sultisitvat joen, joten lailvain täytyisi omistajainsa wa-
hingotsi Viikkokausia odottaa, ennenkuin toiset tieltä kertiäisitvät.

Tämän epäkohdan karttamiseksi jnuri satamat rakennettiin.
Msityiset seurat owat olleet näidenkin toimien etunenässä; sillä
Englannin on melkein kaikkien suurempain töiden täyttämisestä
yksityisiä yhtiöitä kiittäminen; hallituksella ei niistä ole muuta
mailvaa, kuin suurien merojen kantaminen.

Kalvetkaamme jonkun sataman ympäri. Lontoonsatamat ma-
llisemme niiksi. Ne eilviit ole suurimmat, maan liikkeelleen lvilk-
kaimmat, ja niiden pakkahuoneissa on useimpaa tamara-lajia.
Eräs City'n kauppias hankki hylviintahtoisesti meille sisälle-piiäsy-
liput, jotka lneille aukaisiwat kaikki portit ja olvet, ja niin saimme
katsella, mitä halusimme. Erään pakkahuoneen olven päällä oli
sanat „Iwory House" s. o. Norsunluu-Huone. Sehän oli kum-
mallinen päällekirjoitus — me menimme sisään. Näytettyämme

s) Grawesend on isonlainen kaupunki Thames'in tvarrella 3 penin-
kulman päässä Lontoosta; se pidetään Lontoon satamain päätteenä. Siellä
suuret kauppalaitvat tullataan.



77

lupa-lippumme saimme heti tieu-osottajau, jota meitä mci yhdestä
isosta salista toiseen. Ia jota paikassa näimme maan armaa-
mattoman suuria norsuu hammas-, sarlvikuonou sarwi-, kilpi-
konnan kuori- ja sahakalcm hammas-kokoja. Siltä kadulta, jolla
norsunluu-huone ja m. m. isoa pakkahuonetta on, tulimme mc
sanomattoman suurelle, säännöttömälle, aukealle paikalle, joka ete-
lään ulottui aina suurimpaan lvesisäiliöön ja jota joka siwulla
kaikenlaiset pakkahuoneet ympäröimät. Niin pitkältä kvin silmä
kantoi, näkyi ammeita ammeiden lvieressii, talvara-läjiä tamara-lii-
jien lvieressä. Niiden »välitse suikerteli ristiin rastiin kapeita ka-
tuja, joilla kihisi helvosia, lvaunuja ja ihmisiä. Vasemmalla si-
wulla oli kaikki merkillisen sinistä. Eräs erillään seisoma lviisi-
tertainen rakennus lveti marsinkin huomiomme puoleensa; sen teti-
lviit sen tummansininen omi ja siniset akkunainpiclet. Sisällä
oliwat myös portaat, seinät siniset ja siellä työskcntelelvillii mie-
hillä siniset merhot, taslvot ja kädet. Me astuimme sisään, ja
silloin seisoimme Indigo- eli sinimäri-huoncessa, joka on maailman
suurin ja rikkain laatuisiaau huoneita. Monissa tuhansissa pa-
koissa tätä kallista tatvaraa tallennettiin ja moni niistä ei ollut
awattu sitte, kuin' Bengalista ne oliwat lähetetyt pitkälle meri-
matkalleen. Mutta inoigopöly on kaikkea muuta hieuompaa. Se
tunkeutuu pienimmästäkin kolosta, ja sitä paitsi amataan siellä
piiilvittäin satoja pakkoja ostajille talvaran näytteeksi. Sentähden
ei se olekaan kummallista, jos kaikki saamat semmoisen tummansi-
nisen karman eli näön.

Indigo-Huoneen yläpuolella on suuri Teclnarasto. Koko
huone, maasta lniidentcen kertaan asti oli täyteen ahdattu monella
sadalla tuhannella pienellä ruskealla mytyllä, joita ulkopuolelta
werhoaa kiinalaisella kirjoituksella warustettu paperi. Me menimme
yhdestä suuresta huoneesta toiseen; kaikkialla oli maan isoja pinoja
samoista paketeista. Jos wcrtaisimme nämä lukuisat tawarako'ot
huoneisin ja niiden wiiliset käytiiwiit katuihin, niin saisimme siten

kokonaisen pienen kaupungin. Mitä etemmä menimme, sitä isom-
mat ja tiiyteläisemmllt salit tapasimme. Meidän täytyi itseltämme
kysyä: millä erinomaisella lamalla tämä paljous nautitaan! Ulto-
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maalaisen, jota ei tunne Englannin tapoja eitä tiedä kuinka ylei-
nen siellä teen juonti on, täytyy tätä ihmetellä. Melkein jok'ainoa
Englantilainen juo teetä kello 6 aitana iltasella; ainakin yhteinen
kansa sen tekee. Kello kun lyö 6, jättää muurari satvilapionsa, sal-
tvumies kirlvensä ja rientää telineeltään teetä juomaan. Mestarit,
kisällit ja oppipojat — oliwat he sitte mitä laatua hylvään, — pal-
lvelijat kotona, merimiehet .aimoissa, sotamiehet kasarmissaan ja
yksin sairaskin muoteellaan, kaikki muistamat silloin teensä. Eng-
lannissa ei tee siis olekaan ylellisyys-tatvara, lvaan malttamaton
raminto elämän ylöspidoksi.

Sitte tulimme maanalaiseen wiini-warastoon ja sen yllä ole-
lvaan tupakkilvarastoon. Tupakkia oli kolmea eri lajia. Ensin tu-
limme sikarihuoneesen, jossa usein 1,500 isoa mahongista arkkua
seisoo lvieretysten. Kun tiedämme jokaisen arkun armon yleensä
oleman noin 2,000 markkaa, niin saamme koko »varaston hinnaksi
noin 3,000,000 markkaa. Sitte on edessämme n. s. Walikko-huone,
edellisen kokoinen. Siinä parhaat tupatkilajit säilytetään. Ne
omat puhlvelihärkiiin taljoihin eli muihin keinollisiin kimppuihin
käärittyinä, kunnes Englantilainen ne kerii sikareikseen. Viimein-
kin tulemme sitte n. s. rotningin pakkahuoneesen, joksi sitä sala-
moissa sanotaan. Sen laattian ala ei ole mähemmän kuin 20
tynnörinalaa, jota kuitenkin yksi, lukemattomain patsaiden kan-
nattama, katto peittää. Barry, se sama mainio rakennusmestari,
joka uuden parlamenttihuoneen rakennutti, on rotningin pakkahuo-
neenkin teettänyt. Jos satumme silloin paikalle, kuin Amerikan
suuret tupakki-lähetykset tulemat, niin tuskin yhtään, tuon lverrat-
tomlln huoneen, soppea löydämme tyhjänä.

Seuratkaamme nyt lelveitii portaita myöten alas lviinikella-
riin! Kellarin otven edessä portaat lewiiiwät pieneksi porstuaksi.
Tässä tarkastettiin meidän sisalle-pääsylippumme, lvarsinkin niistä
nähdäkseen, oliko meillä lupa myös lviinien maistelemiseen. Nyt
saimme me oppaan, joka antoi heti meille kummallekin kailvoslam-
pun kateen, ja niin astuimme pimeään Holmiin. Wiini-aamien
Maliset käytillviit oliwat hiekoitetut ja ratatistoitetut; niitä myöten
on, näet, helpompi rastaita nameja tuletella. Kaikille suunnille,
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koko silmänkanto-matkan, näkyi maan aameja aarnien mieressä, jotka
katosta riippumain lamppujen tummassa matossa niiyttilvät aami-
metsältä. Tämän kellarin pinta-ala tekee monta tynnörinalaa
ja kiskoitetut käytiilviit owat yhteensä yli kahden peninkulman pi-
tuisia. Tämä ei ole ainoa, wacin se on suurin satama-kellareista,
ja luultalvasti myös suurin, mitä ihmiskädet näihin saakka owat
maan sisustaan tehneet. Me seisahdimme ehtimiseen ja maistoimme
eri tviinilajeja, joita aijoimme ostaa. Hiukau munien höyryistä
hurmottuneina, tulimme lviimein ulos tästä jättiliiishuoneesta ja
ihmettelimme lopuksi niitä melkein todellakin äärettömiä ammeita,
joissa tviinejii se'otellaan. Suurimpaan niistä mahtuu enemmän
kvin 30,000 kannua.

Knglantilaiset Kilpa-ajot.
Epsom'in (Surreyn reilvikunnassa Lontoon lounaispuolella)

kilpaajot alkawat joka lvuosi Toukokuun 28 päiwänä ja kestii-
wät melkein kokonaisen miikon. Mutta paras kuitenkin on 29,
n. s. Derbyupäilvä; nimensä on se saanut reilvi Derbystä, joka tä-
män kansanjuhlan perusti lv. 1780. Kokonainen juhlan cdellis-
lviikko puhutaau uiin seuroissa kuin rawintoloissa ja yhteiswan-
nnissakin ainoastaan siitä „kuka woittaa." Itsinpä parlamentin^)
jäsenetkin pitämät „lupaa" Derbyn päiwänä. Minä matkustin
yhteislvaunuilla Lontoosta Epsomiin. Näky, joka meille maan-
tieltä näkyi, oli todellakin kummallinen. Siellä oli liike, meteli
ja hälinä semmoinen, jonka kaltaista en koslaan ole nähnyt. Sil-
mänäkö lvaunujll »vaunujen perässä. Waunujen jono muodosti
katkeamattoman kolmikertaisen riivin. Siinä nähtiin kaikenkaltai-
sia ajokaluja: kalleimpia, neljän helvosen lvetiimiii juhlamaunuja
csiratfastajoineen ja pieniä aaseilla ajettatvia lvaunuja. Puolitie-

*) Englannin lllin-laatiwaa kokousta eli seuraa sanotaan parla-
mentiksi; siihen kuuluu ali- ja ylihuone.
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hen kun päästiin, seisotettiin wannnt hewoisten juottamisen täh-
den. Matkustajatkin huudahteliwat toiwowansa olutta, jolla pölyn
kuilvaamaa kurkkuansa kostuttaisimat. Epsom-tien kestikietvareissa
wallitsi tänä aamuna kauhea sekamelska. Neljänneksen helvoisiamme
lepuutettua, jatkoimme me mattaamme. Wihooin wiimeintin tu-
limme pieneen kylään ja siitä eräälle aukealle kedolle, jossa oli
artvaamllton paljous telttoja ja puoteja, »vanhoja helvosia, api-
noita, koirilla ratsastajoita,' nyrkittiijiii ja suuri paljous Lontoon
yleisöä. Me olemme Epsom'issa.

Minä uteliaisuudessani halusin nähdä malmistuksia siihensuureen tilpaajoon, jota nyt oli mallannut kaikkien huomion.
Mitään „lokkeye" (ratsupallvelija) ei saanut painaa enempää,
kuin BV2 stonea (1 stone on jotensakin 15 M). Nämä keräytyi
lviit punnituspmkalle. He owat pieniä, köykäisiä ja lviiketviä mie-
hiä, joita ensi-silmäyksellä luulisi voita-nulikoiksi, jollei heidän ry-
pistyneet kasmonsa puhuisi piiinlvastoin. Paikalle tullessaan on
heillä suuret saappaat jaloissaan ja pitkät ruskeat päiillystvaipat
yllään; mutta lvasta näistä riisuutuneina, köykäisissä monen kar-
inaisissa silkkimerhoissa asettumat he yksi toisensa perästä punni-
tus-lamitsalle. Muutamat heistä owat erittäin keweitä; jotkut
painamat ainoastaan kolmesta neljään stonc'en. — Kello soi — se
oli käsky heivosia satuloimaan. Utelias ihmisjoukko kuohahti he-
ivosaituukseen; minä seurasin kuhinaa.

Rata järjestettiin, ja jokainen tähtäsi aituuksen sinne pää-
hän, josta kilpailun piti alkaa. Tuommoisen kilpailun johtami-
nen ei ole helpoimpia tehtiilviii, sillä, »voidakseen antaa merkin,
jota kaikki kilpailijat panee samassa silmänräpäyksessä kiitämään,
tarlvitsee hänellä olla intoa, malttia ja warma silmä; sillä muu-
tamat noista hillitsemättömistä juoksijoista panee täyttä lvauhtia
jo ennen, kuin oikea hetki on lyönytkään, ja silloin niitä on yhtä
mahdoton, kuin lentänmä nuolta, seisahduttaa. Toiset taas lviu-
ruilelvat siivuille, eilviittä seiso rilvissii. Hewoset kun wiimeintin
owat saadut järjestykseen, lyö alkumerkin antaja saulvansa maahan
ja karjaisee: „Go!" (ann' luistaa!) Samassa silmänräpäyksessä
putoaa perillä liehuma punainen lippu alas. Siihen juuri meidän
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hnrjain ratsastajien silmät tähtäälviit. — „Ne alkawat! Ne owat
alkaneet !" kaikuu kaikkialta. Kilparata tutisee niin että se näyttää
melkein elälvän. luoksiamet kiitäwät ensin noin 1,200 jalkaa
suorassa riwissii. Sitte riwi alkaa wähitellen muuttua kaaren
muotoiseksi ja katoaa miimein kentällä olemain huoneiden taakse.
Nämä silmänräpäykset owat ijankaikkisuuden pituisia ja tuskallisen
epälvarmuudcn höystämiä niille, jotka owat metoja lyöneet. Kuo-
leman hiljaisuus lvaltaa nyt tuon äärettömän ihmisjoukon; letvo-
ton odotus polttaa ei ainoastaan Epsomiin keräytyneiden aimoja,
ivaan koko kansan odotnksen tunne on tänä päiwänä jännitetty ja
Epsom'iin tähdätty. Lontookin on jo saanut sananlennättimellä
tiedon, että hewoset owat kilpansa alkaneet. Nyt ne taas näyttäy-
tyivät. Wiikijoutko ei woi hillitä innostustaan; se puhkeaa huu-
doksi: .Hurraa, Dundee lvoittaa!" „Ei, se on Ketteldrum." Dun-
dce ja Ketteldrum on niiden hclvostcn nimet, jotka tuon pärsky-
män parlven etupäässä rientäwat; ne nimet kaikumat hurrahuuto-
jen pauhusta taukoamatta kunnes maali on saamutettu. Tämän
etupuolella on palkintotuomarien korkotila. Joukko innokkaim-
mista katselijoista hyppäsi nyt aidan ylitse radalle ja juoksi kilpa-
kentän toiseen päähän. Sillä aikaa oli silmänräpäyksessä ripus-
tettu taululle numero, joka osotti, että hemonen, joka moitti, ei ol-
lutkaan Dundee, maan Ketteldrum.

Palkinnon woittaminen Epsom'issa on jotakin suuri-arlnoista.
Hcwonen, joka jonakin Derbyn-päiwänä woittaa, tulee, waikt'ei se
ennen olisikaan mistään arwosta ollut, yleiseksi lemmikiksi ja kulta-
kailvokseksi omistajalleen. Ensinnäkin saa se suurimman osan niistä
maksuista, joita kukin kilpailija radasta maksaa; ja tämä summa
nousi tänä lvuonna (1861) 6,255 puntaan sterlinkiii (noin 156,000
Smk.). Tämäkin summa on maan lvarsin lvähäinen tvcrrattuna sii-
hen, mitä ne keräämät toisissa kilpa-ajoissa, jotkaDerbyn loistomoit-
toa seuraalvat. Tämmöisen helvosen kelmollisuus on jo itsessään-
kin suuri pääoma. Englannin sanomalehdet kertomat sitte täm-
möisen helvosen kokonaisen sukutaulun ja historian sekä omistajan
että rlltsuplllwelijan nimen. Sitte hewonen myös piirretään, wa-
loknmlltaan, jopa parhaimmilla taitureilla maalautetaankin, ja sen
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maalatut kuwataulut pääsewiit wielä kaunistamaan kilpa-ajoja ra-
tastawaisten salonkien seiniä.

KMmii Knglanmn KiwihMKaiwsKstssa.
Sata miljoonaa tynnöriii kiwihiiliä nostetaan wuosittain Eng-

lannin kiivihiilikaiivoksista. Tämän äärettömän summan suurin
osa saadaan Durham'in ja Northumberlannin reimitunnista eli
suuresta pohjaisesta kitvihiilikerroksesta, joksi sitä nimitetään. Kolme
lailvakululle sopiwaa jokea juoksee tämän seudun liiivitse ja siis
tarjoaa kiwihiilille mukawan ja helpon kuletuksen täältä meren
rantaan. Tätä paitsi risteilee koko tienoota taukaisimpiintin maa-
kuntiin haarailelva rautatiewerkko.

Kiwihiili-alueilla työskentelewäiset ihmiset owat melkein to-
tonaan tuntemattomia ja täydellisesti sylvyyteen ja pimeyteen hau-
datuita. Aina lviime aitoihin asti on paremmin tunnettu Afri-
kan mustia ihmisiä, kuin Durham'in ja Northumberlannin mustia
asukkaita. Nykyjään on kuitenkin enemmän rumettu huolehtimaan
heidän tilastaan ja elämänsä suhteista. Niiden luku on noin 280,000.
Paitsi, kilvihiilten' lvarsinaisia murtajia, jotka owat woimallisimpia
miehiä, työskentelee kaitvoksissa paljo muitakin. Ne pitämät Mii-
nat" kunnossa ja lvielviit murretut titvihiilet ftiiitvän lvaloon. Ki-
lvihiilen^ murtajat työskentelemät 8 tuntia päilvässii; kello 4:n ai-
kana huutaja^kulkee kylän ympäritse ja antaa tiedon, että kaimok-
seen laskeutumisen aika on käsissä. Työmiehet rientiilvätkin heti
asunnoistaan, kantaen kukin turlvallisuuslamppuaan, kylmää tee-
tätin, ruokaansa ja työkalujaan. Kaikki keräytyivät kaitvoksen suulle,
josta sitte työnjohtajan iviitattua laskeutumat kaimokseen. En-
nen tämä s laskeutuminen tapahtui kopassa eli köyden silmukassa.
Koppa kiinnitettiin köyden päähän; mäki istuutui koppaan, jossa
se sitte, kopan sinne tänne kiikkuessa, laskettiin alas. Tämä mää-
rällinen kiikkuminen maksoi monta ihmishenkeä. Köyden silmu-
kassa oli mailvaloisempi, mutta lvarmempi laskeutua. Laskeutuma
pisti toisen jalkansa silmukkaan ja piti kahden käden köydestä kiinni.
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Tässä ei ollut lnaara muulloin, tuin köyden katketessa, tarjona;
leijuilemasta topasta sitä mustaan putoisi usein ihmisia. Ny-
kyään tähän tarpeesen tamallisesti käytetään rautatienmannnjen ta-
paista häkkiä. Siinä lasketaankin helposti 4:ssä ja s:ssii minuu-
tissa 1,200 jopa 1,500 jalan symyyteen.

Niin pian tuin häkki on pohjaan kerinnyt, ottamat työnteki-
jät matonsa, työkalunsa ja lvatuuslamppunsa. Joku alhaalla ole-
mista martijoista sanoo: „taiwos on marina!" jonka perästä kul-
tua jatketaan sisemmä. Ensimmältä he astumat kaksittain rinna-
tusten, kunnes lllvonainen ja korteanlainen pääkatu haarautuu ah-
taisin sitvu-tiehyeihin, joissa ainoastaan kumarruksissa lvoi kul-
kea. Kaiwoksessa työskentelyä, kyllä näitäkin mencmiit, mutta
muille, jotta eimiit ole maansisiiisiin tämelyihin tottuneet, tuntuu
scmmoiuen tultu pian työläältä ja mäsyttälnäiseltä. Alussa he
tantawat kädessään awonaisia walkeita; mutta sisemmä tultuaan
täytyy heidän ne sammuttaa, ja sytyttää matuus-lamppunsa, sillä
siellä on paljo määrällistä kaimoskaasua. Se möisi helposti amo-
naisesta malteasta syttyä aika räjähdyksellä. Työskentelijiit eimät
kuitenkaan pidä näistä lampuista, sillä ne malaisemat hymin tum-
masti, maau sytyttämät usein, kielloista huolimatta, kynttilänsä, josta
taas usein räjähdykset saamat alkunsa. Pitkältä, sitvutäytätvissii
kierreltyään he lviimeinkin tulemat työpaikoilleen. Lapio, tcrälvii
lvasara ja pari wawiota owat heidän ainoat työkalunsa. Näillä
tutin panee parastansa, ansaitakseen mahdollisimmasti ison päi-
lniipalkan. Mutta tässä ei tule ainoastaan woima, waan myös
tätewyys kysymykseen, ja sentähden he jo nuoruudestaan harjoit-
telematkin itsiään siihen. 6 tynnöriä on kortein määrä, mitä tot-
tuneinkaan mies moi päilvässä kilvihiiliii murtaa. Niissä paikoin,
joissa kimihiilikerros on wahwa, on woima, maan ohkaisimmissa

kerroksissa tätewyys, saannin määrääjänä; sillä kädellä ja mäsa-
ralla on niissä ahdas liikuntatila. Tämmöisessä ahdistuksessa työ-
miehen täytyy täpristäidii ailvan luonnottomaan asentoon, ottaak-
seen tilaa niin lvähiin, tuin suinkin. Ne nojautuivat joko yhdelle
tahi molemmille polivilleen, makaamat kylellään tahi selällään, laik-
kapa kumarruksissaan istumat, j. n. e. Työ on raskasta marsin-
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tin silloin, kuin kerros on ohkaista ja kolvaa. Työmiehet hikoo-
wat kowasti; mätänewäiset kaswi-ja eläinaineet hajuawat, ja nämä
n. s. aineiden haihtumiset turmelemat ilman sitä pahemmin, jota
lämpöisempää se on. Ilman tvetoa ei kaitvoksen sisä-osissa ole
juuri ollenkaan.

Suuren kaiwoksen sisusta näyttäälmaanalaiselta kaupungilta.
Siinä on iso pääkatu, josta niin oikealle kuin masemallekin hcm-
railee useita sitvukatuja. Tämmöiset kaiwotset owat, niinkuin Lon-
too ja Parisikin, kartoitetut. Jokainen kiiytiilvii on tunnettu ja
erityisellä nimellä nimitetty; sitä paitsi lvielä tiedetään tarkoin
missä kaiwoksen sopukassa kukin työskentelee. Kailvoksessa tvallit-
see tolva kuri; siellä on yksi ylimmäinen peräänkatsoja, jolla on
rajaton malta ja muutamia häntä tottelelvaisia turinpitäjiä. —

Raittiin ilman kailvokseen laittaminen on yksi kaiwoksen tärkeimpiä
tehtätviä. Sillä siellä kuin on 3 jopa 400 ihmistä yhtaikaa,
pilautuu ilma ihmisten hengityksestä ja ihohaihtumisesta; muuten
kaimosilma on jo itsestäänkin »vaarallisilla kaasuilla pilautunutta.
Laskettu ou, että jokainen työmies tarlvitsee 250 kuutiojalkaa il-
maa minuutissa. Sentiihden täytyy kailnokseen johdattaa 50,000
kuutiojalkaa ilmaa jokaisessa minuutissa ja pitää huoli siitä, etta
se pääsee mapaasti 'sen kaikkien osien kautta lvirtaamaan, siten
alitnisesti »vaihtaakseen pilautuneen ilman raittiisen. Mutta se ci
»vielä ole tylliksi, etta yhden auton tantta ilmaa johdatetaan kai-
lvokseen ja toisen aukon kautta sieltä ulos; sillä silloin saisi ainoas-
taan kaiwoksen joku osa ilmaa. Ilmamirta on siis pakoitettama
kaiwoksen etiiisimpiinkin loukkoihin. Kailvotsesta poistettaman il-
man lämmittämällä pannaan ilmamirta siellä liikkeelle. Jos ilma
kailvokseen lviemiissä suussa on esim. 15" ja ulostamassa suussa
60" lämpöistä, rientää se nopeasti kylmästä lämpimämpään paik-
kaan. Ilman lämmittämistä lnarten on ulostawaan suuhun lai-
tettu uuni, jossa walkea palaa tiheän teriislankaisen häkin takana,
ett'ei kailvotsesta tulwaawa waarallinen kaasu syttyisi.

Kilvihiilitailvoksissa tapahtuivat räjähdykset pidetään malt-
tamattomina' »vahinkoina. Noin 1,000 ihmistä muosittain joutuu
niiden uhreiksi. Koska parhaista hiilistä malmistuu enin kaasua,
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owat parhaat toiwokset waarallisimmat. Joskus räjähdykset omat
kammoittawan woimallisia ja kuulumat tykin pamaukselta. Kaasu
kun on tukehduttamaa, ilma työlästä hengittää ja wakuuslamput
riutuwat, on »naara läsnä. Hiilihappo, jota räjähdyksissä syntyy
ja joka täyttää koko kaitnokset, on wieliikin waarallisempaa. Jos

räjähdyksestä kuolee esim. 100 ihmistä, niin sanotaan 70 niistä
hiilihoppoon tukehtuneen.

Entisinä aikoina kaimosten työmiehet oliwat puolilnillejä ih-
misiä, joilla tuskin oli mitään yhteyttä muun maailman kanssa;
nykyään ne omat kuitenkin johonkin määrään sitnistyneitii. Py-
häkoulut ja kohtuuden seurat omat maikuttanect hitaasti, mutta
lvakaasti. Nyt he eroalvat muista työmiehistä ainoastaau ulko-
näöltään. Ne owat enimmästi pieniä, lvääriijalkaisia ja tupelva-
rintaisia. Kaswonsa owat ryppyiset, otsansa matala ja postiluunsa
ulostuwaisct. Kelwollisilla taiwos-työmiehillä on tawallisesti isompi
päimäpaltta, tuin muilla samallaisilla, ja talmi, jolloin muut työ-
miehet puutetta kärsimät, on heidän kultaisin aitansa, killoin
tilnihiiliä tiitvaasti kysellään, niiden hinnat nostetaan ja päilvä-
paltat lorotetaan.

Hanska.
Lothringenistä, jonka Satsa wiime sodassaanRanskalta lval-

loitti, matkustettua länteenpäin, tullaan ensin Champagnen maa-
kuntaan, jonka tuimassa liitumaassa Epernay antaa meilläkin tun-
netun wahtoisen champagne- (samppanja-) tviinin. Tätä pohjai-
sempana on Normandia makamine ja miisaine asukkaineen ja Rouen
(Ruang) ja Havre de Grace (Halver dö Gras) kaupunkineen.
Asukkaat owat normantilaista sukuperää. Länsipuolella, myrskyi-
sen meren rannalla, lelviäii sumuinen Bretagne, jonka tanerlvai-
sille kankaille Brittiläiset muinoin sijoittuimat ja jossa nyt teh-
dllskaupunki Nantes tuwaistaan Loirewirrassa katselee.
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tiu silloin, tuin kerros on ohkaista ja kolvaa. Työmiehet hikoo-
lvat towasti; mätänewäiset kaswi-ja eläinaineet hajuawat, ja nämä
n. s. aineiden haihtumiset turmelemat ilmau sitä pahemmin, jota
lämpöisempää se on. Ilman lvetoa ei kaiwoksen sisä-osissa ole
juuri ollenkaan.

Suuren kaiwoksen sisusta näyttää^maanalaiselta kaupungilta.
Siinä on iso pääkatu, josta uiiu oikealle kuin masemallekin haa-
railee useita silvukatuja. Tämmöiset kaiwokset owat, niinkuin Lon-
too ja Parisikin, kartoitetut. Jokainen täytälvii on tunnettu ja
erityisellä nimellä nimitetty; sitä paitsi mielii tiedetään tarkoin
missä kaiwoksen sopukassa kukin työskentelee. Kaimoksessa »vallit-
see koma kuri; siellä on yksi ylimmäinen periiäntatsoja, jolla on
rajaton malta ja muutamia häntä tottelelnaisia kurinpitäjiii. —

Raittiin ilman kailvokseen laittaminen on yksi kaiwoksen tärkeimpiä
tehtiilviä. Sillä siellä kuin on 3 jopa 400 ihmistä yhtaikaa,
pilautnu ilma ihmisten hengityksestä ja ihohaihtumisesta; muuten
kaimosilma on jo itsestäänkin määrällisillä kaasuilla pilautunutta.
Laskettu on, että jokainen työmies tarlvitsee 250 kuutiojalkaa il-
maa minuutissa. Sentiihden täytyy kailnokseen johdattaa 50,000
kuutiojalkaa ilmaa jokaisessa minuutissa ja pitää huoli siitä, etta
se pääsee mapaasti 'sen kaikkien osien kautta lnirtaamaan, siten
alituisesti lvaihtaakseen siilautuneen ilman raittiisen. Mutta se ci
Mielii ole kylliksi, etta yhden aukon kautta ilmaa johdatetaan kai-
lvokseen ja toisen aukon kantta sieltä ulos; sillä silloin saisi ainoas-
taan kaiwoksen joku osa ilmaa. Ilmamirta on siis pakoitettama
kaiwoksen etäisimpiinkin loukkoihiu. Kailvoksesta poistettaman il-
man lämmittämällä pannaan ilmamirta siellä liikkeelle. Jos ilma
kailvokseen lvielviissä suussa on esim. 15" ja ulostamassa suussa
60" lämpöistä, rientää se nopeasti kylmästä lämpimämpään paik-
kaan. Ilman lämmittämistä Marten on ulostamaan suuhun lai-
tettu uuni, jossa ivalkea palaa tiheän teriislantaisen häkin takana,
ett'ei kailvotsesta tnlwaawa waarallinen kaasu syttyisi.

Kiivihiilikllilvoksissa tapahtuivat räjähdykset pidetään malt-
tamattomina' ivahinkoina. Noin 1,000 ihmistä lvuosittain joutuu
niiden uhreiksi. Koska parhaista hiilistä lvalmistuu enin kaasua,
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owat parhaat toiwotset waarallisiinmat. Joskus räjähdykset owat
tammoittawan woimallisia ja kuulumat tykiu pamaukselta. Kaasu
kun on tukehduttamaa, ilma työlästä hengittää ja matuuslamput
riutumat, on lvaara läsnä. Hiilihappo, jota räjähdyksissä syntyy
ja joka täyttää toto tailvotsct, on tvieliikin waaralliscmpaa. Jos

räjähdyksestä kuolee esim. 100 ihmistä, niin sanotaan 70 niistä
hiilihoppoon tukehtuneen.

Entisinä aitoina tailvosten työmiehet oliwat puolilvillejii ih-
misiä, joilla tuskin oli mitään yhteyttä muun maailman kanssa;
nykyään ne owat kuitenkin johonkin määrään simistyncitä. Py-
häkoulut ja tohtuudeu seurat omat maikuttaneet hitaasti, mutta
lvataasti. Nyt he eroawat muista työmiehistä aiuoastaau ulko-
näöltään. Ne omat enimmästi pieniä, wääräjalkaisia ja tupcwa-
rintaisia. Kaswonsa owat ryppyiset, otsansa matala ja postiluunsa
ulostumaisct. Kclmollisilla kaimos-työmiehillä on tamallisesti isompi
päimäpalkka, kuin muilla samallaisilla, ja talmi, jolloin muut työ-
miehet puutetta kärsimät, ou heidän kultaisin aitansa, killoin
tiivihiiliii tiitvaasti kysellään, niiden hinnat nostetaan ja päilvä-
palkat korotetaan.

Hanska.
Lothringenistii, jonka Satsa wiime sodassaan Ranskalta lval-

loitti, matkustettua länteenpäin, tullaan ensin Champagnen maa-
kuntaan, jonka tuimassa liitumaassa Epernay antaa meilläkin tun-
netun wahtoisen champagne- (samppanja-) miinin. Tätä pohjai-
sempana on Normandia watawine ja lviisaine asukkaineen ja Rouen
(Ruang) ja Havre de Grace (Hawer dö Gräs) taupuntineen.
Asukkaat owat normantilaista sukuperää. Länsipuolella, myrskyi-
sen meren rannalla, lelviäii sumuinen Bretagne, jonka kanermai-
sille kankaille Brittiläiset muinoin sijoittuimat ja jossa nyt teh-
daskaupunti Nantes tuwaistaan Loirewirrassa katselee.
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wastaamme, pistiitviit tietensä pitkälleen, niiyttiilvät pieniä waltoi-
sia hampaitaan ja syömät mielellään niille tarjotutta lcitnänmuruja.

Islantilaisten micressii asuu Astrathanin oinaita ja lampaita
ja niiden likellä taas Jaman ylewä hirwi. Solakan, Indialaisen

keltaiscnruskean metsämuohentin näemme Sumatralta tänne tuo-
duksi. Toisessa aitauksessa tälvelee tameliturki-pari ja kummalli-
nen Marabut-hägeri. *) Ne, jotta maailmassa elämät satojen
penintulmain päässä toisistaan, tamataan täällä parhaassa naa-
purisomussll.

Nyt me menemme rautahätcissii asumaistcn petoeläiuten luotsi.
Kuulepas mitä mörinä! Siell' on karhu Aasian Kamschatkasta. Hä-
nen naapurinsa, myöskin karhu, on tullut kaukaa — aina Coroil-
lerin muoreilta Amerikasta. Seuraama häkki näyttää tyhjältä.
„Eipiis maan!" — „Etkö näe tuolla nurkassa kahta miheriäntel-
taista, säkenöimää tähteä." Ne owat mustan Jumalaisen pant-
terin tulisilmiit. Aiman seinä seinässä tämän kanssa majailee
Algerian pantteri. Sen likimäisenii naapurina on jaguaari-pari **)
joka mielellään antaa auringon paistaa monenkarlvaiseen turkkiinsa,
ja wäsyneenä haukoittelee, aukoen awaraa, waahtoista kitaansa katso-
jain kauhistukseksi. Nyt tulemme Afrikan ja Aasian jalopeuran ja
jalopeurattaren luotsi. Sen perästä me näemme Indiasta Coro-
mandelin ja Afrikasta Senegal ja Kapmaan pilkkuisia ja juolnai-
sia hyenoja. Kukas woisi uskoa tuota pientä, siirwilantioista pe-
toa niin kauhistaman wäkewäksi, niin hirmuiseksi? Wankalla kepillä
luulisi sen woitawan kartoittaa, ja kuitenkin se uskaltaa joskus
käydä jalopeurankin kimppuun.

Kääntykäämme nyt toisaalle! Mikä karjunta kaikuu tuolta
korkeasta, pyöreästä, aidan ympäröimästä rakennuksesta, jossa kai-
kenlaisia eläimiä elamoi! ne riippumat, kiipeilemät ylös ja laskeu-
tumat alas. Se on apina-huone. Siellä on kiilninnuoria, nuora-

*) tzägerlinnut tunnetaan osaksi hoikista ja pitkistä sääristään.
Ne kuulumat kahlaajiin, samoihin tuin stortti, flumingo y. m. s.

**) Jaguaarit asumat Amerikassa ja sanotaan niitä myös ameri-
kalllisiksi tiikereiksi. Se on ruosteenteltainen, rengasmaisilla mustilla
pilkuilla riwittäin pitkin siwuja.
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kiikkuja ja kapeita tiiytälniii ja tikapuita ympäri kattoa. Nuo iloi-
set, pitkähäntiiiset eläimet kiipeiletviit pitkillä käsilvarsillaau ja
ajamat toisiaan näillä kapeilla täytiilvillä ihmetcltäwällä nopeudella.
Kuinka tänne kotoutunut nuoriso samalla riemuitsee! Katsos, kuinka
rilvatasti nuo naurattatvaiset uskaltajat nuoraan nappaawat; kuinka
ne nuolen nopeudella niillä pyörilvät, pää milloin ylös- milloin alas-
päin; kuinka ne nuorissa kiikkumat; kuinka ne yhdestä nuorasta
istewät toiseen, aina pettymättä! Tuolla taksi apinaa painii kes-
kenään, mutta kolmas ci sitä kärsi, maan croittaa ne toisistaan.
Katsos tuota harmaahäntäii, jota tahtoo ruskca-häntiiistä rangaista!
Se hätyyttää sitä. Edellinen kiipeää nuoraa myöten ylös; toinen
kerkesi toista tietä pikemmin. Sitte ne rupesitvat räystäässä (ka-
ton ja seinän liitteessä) tiinniottosille. Ne menimät ympäri ka-
tonrajaa semmoista mauhtia, tekilviit semmoisia liitteitä tuossa ka-
peassa käytälvässään, että meitä oikein pyörrytti sitä katsellessa.
Ajcttalva putosi, maan ci maahan asti; sillä hän isti pudotessaan
pitkät sormensa nuoraan kiinni ja laskeutui kiiruusti sitä myöten
alas setä kätkeytyi sitte toisten joukkoon.

Tuolla etempiinä Chilin kondori lemittelce mahtamia siipiään.
Täällä näemme lammikon, jossa Indian, Amerikan ja Afrikan
hanhet ja mesilinnut kilpaa kaakottalvat samalla, tuin hiljalleen
melowaiset joutsenet auringon antamat säteillä lumitvalkoisiin su-
piinsa. Tuolla punaisessa, Alankomaiden tiilistä monitulmaisetsi
raketnssa huoneessa asuu suurimmat eläimet, nelijalkaisten ylclvim-
miit olennot. Isokuninglls, pitkii-kiirsäincn norsu, asuu siellä. Kaksi
sinerlviinharmaata tapiiria*) on hänellä seurustelijana, kalvalijee-
rinä. Näiden likehdiillii asustelemat lauhkeat kamelit ja dromeda-
rit. Norsun toisella puolella näet muutamia pöyry-rintaisia ja
hirtveä-sarlvisia puhlvelihärtiä. Ne owat raiwossa ja tawan ta-
kaa rylltäiilvät kehikkoonsa, juuri kuiu tahtoisilvat sen pirstoiksi
ruhtoa. Pohjais-Amerikan iso piisouhärkii sitäwastaan makaa tuolla

*) Tapiiri kuuluu samaan sukuun, tuin norsu ja sarlvituonotin. Se
on tohtulaisen kotoinen, kuono pitkähkö kärsä ja asuu Aasian ja Amerikan
wesien ranta-metsässä.
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kedolla ja pudistelee lyhytlvillaista harjaansa, se on tuin samma-
linen kallion lohko.

Wiimeiseksi tulemme me eläin-maailman jättiläisen, giraffiu
luotsi; sen Egyptin pascha tv. 1827 lähetti Parisiin. Kummalli-
sen lvaitututsen se tekee meihin, kuin se pitkän, suippecm päänsä
joko laskee alas taikka helposti nostaa sen 16 jalkaa korkean ai-
dan harjalle ja kummallisilla, mustilla, suopeilla ja iviisautta pu-
humilla silmillään ystiilvällisesti katsastelee lapsiin, jotka kummas-
tellen ja ihmetellen sitä töllistelelviit. Sen koko olento ilmoittaa
jotakin satumaisuntta. Kaksi Indialaista härkää (zebusta), kuin
karitsaa, leikkii sen tvierellä ne owat hopeanharmaita, hymin miel-
lyttälviä ja giraffin rinnalla niinkuin fen sylikoiria. Takana is-
tuu kolme cli neljä papukaijaa, jotta meitä muistuttamat Etelä-
Amerikasta.

Fa Kits. sZaint-Fouisin saari).
Tultuamme Parisin muutamiin osiin, joissa emme ole jo-

honkuhun kuukauteen käyneet, owat ne niin muutetut, että tuskin
tunnemme niitä, mielii mähemmän ymmärrämme, mitenkä semmoi-
set muutokset niin lnähiissä ajassa owat woineet tapahtua. Näin
on lvarsinkin Citen-saaren, Parisin keskipisteen laita. Tämä saari
on myös kaupungin lvanhin osa; Notre Damen kirkon perustus
painaa täällä mielii muinoisia Roomalaisia muureja, ja ivielii la-
ivataan siellä isoista kaiivoksista rahoja ja muita muistoja Roo-
malaisesta ajasta. Täällä näemme myös Oikeusftalatsin ja siinä
pyhän Ludlvigin-kappelin. Tämän rakennuksen pohjainen kylkehi-
nen on Parisin lvanhin huone; sen takana on poliisiwiraston ra-
kennus. Muutamia »vuosia takaperin oli Cite-saaren suuri osa
wielii wanhoilla huone-ryhmillä täytetty. Sen kapeat kadut, joilla
huonomaineista kansaa asui, yön aikoina huonosti lnalaistiin ja
sentiihden kunnon ihmiset niitä karttoilvatkin. la, kumma kyllä,
kahden- eli kolmenkymmenen askeleen päässä tästä rikosten lohke-
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rosta oli putka ristikkoakkunoineen ja Oikeuspalatsi korkeine port-
teinccn. Sen huoneen akkunoista, jossa rikosasiain oikeus istuu,
näkymät nuo lokerot, joissa juuri ehkä nytkin tuomittu rikos teh-
tiin. Romaanin kirjoittaja Eugen Suc , Järisin Salaisuuksissaan"
tumasi aina julmimmat tapahtumat La Cite'n osassa tapahtuneen,
ja lvielii nytkin, muutama kuukausi sitten, näytettiin pimeällä, tus-

kin kuuden jalan leivyisellii kadulla se piilopaikka, jossa, tämän
romaani-ruhtinaan mukaan, Rudolf olisi pitänyt rosmoin kanssa
öisiä kokouksiaan. Tämän likeiset rantakadut *) oliwat niin kammoit-
talvat, että yöivahteja niille lisättiin. Nämä kadut kun hiilnitettiin,
löydettiin muutamissa etäisissä Holmeissa useita ihmisten luurankoja.

Ludwig Filipin hallitessa jo rulnettiin tätä kaupungin osaa
repimään hajalle. Mutta masta Napoleon III:n hallitessa tehtiin
siinä kokonaiset mullistukset. Useita lnuosia ou jo siitä, kuiu kau-
kana la Cite'stii aloitettiin jiittiliiisrakennus. Monet huonerilnit
purettiin ja ihmetellen kerrottiin, että eräs bulewarti, joka piili-
suoraau pohjasta etelään koko Parisin halkaiseisi, piti tallettaman.
Lumilnyörykkeen talnalla eteni tämä jättiläisrakennus, ensin Seinc-
joen poikki, sitte la Cite'n halki, taas Seinen ylitse sekä mihdoin
aina Sorbonneen.

Kaksi paikkaa meillä on mielii mainittawana. Niissä ilmoi-
tetaan Parisin iloiset ja wakawat puolet ja ne owat cli oikeimmin
omat olleet la Cite'ssii. Ensimmäinen on Prado, Parisin yliop-
pilasten suurin ja enimmin käyttämä hyppelypaikka. Mioppilaat
katoaisiwattin kokonaan tämän jättiläiskaupungin kihinään, jos he
eimät pysytteleisi yksissä. Scntähden he asuwatkin samassa kau-
pungin osassa, Latin, kiiylniit yhteisissä kahwiloissa, rawintoloissa,
lukuseuroissa j. m. s. — ja miimeksi Pradossaan. Koma kolaus
oli siis heille, kun he kuulimat, että Prado piti hälnitettiimän ja
purettaman. Kauppa-tuomio-istuimella on nyt siinä paikassa
Mllhtalna, linnamainen rakennuksensa.

Toinen, wakawamman tarkoituksen paikka la Cite'ssä on ma-
tala, pimeä ja synkkä rakennns: la Morgue*). Sinne tniediiiin

*) Qulli (ta) — kaj — rantakatu.
*") luetaan: la Morj.
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kaikki poliisien tapaamat tuntemattomain ihmisten ruumiit kaikkien
katseltamiksi. Semmoisia enimmästi owat hukkuneet ja itsensä
murhanneet; sinne myös murhatutkin lviedään. Rakennus on yh-
tenä suurena alvonaisena huoneena, jonka werrattoman iso ristikko
jakaa kahteen puoliskoon. Isompi puolisko on katselijoille, pie-
nempi ruumeille. Woi! tuo ristikon takainen osa ei ole koskaan
tyhjä! Ruumiin takana riippumat ne lverhot, jotka sitä löytiiissä
putilvllt. Utelijas yleisö lvirtaa sinne ja sieltä; herrat ja naiset,
päälliköt ja työmiehet, mcmhat lvaimot ja lapset kiiruhtalvat sinne,
ja — ehkäpä murhaajan itsensäkin joku salainen woima lvetäii
sinne, tvielii kerran uhrinsa nähdäkseen. — Mi silmäys, huudah-
dus, pikainen sana pettää hänen; kaksi salaisen poliisin asiamiestä,
jotka tahallansa tänne owat piiloutuneet, ottalvat hänen kiinni.
Hän hämmästyy; hän tunnustaa; hän on itse antautunut oikeu-
den käsiin! Semmoisiakin sattumia on tapahtunut.

Mutta la Morgueen mastapäätii olema Notre Damen kirkko
on ikäänkuin lohdutus kaikelle tälle. Silmäys tähän ihmeelliseen raken-
nukseen, joka lviime aikoina on kolmensadan jalan korkuisella keskus-
tornilla kaunistettu, täyttää alakuloisen mielen toitvollaja lohdutuksella.

Fes Fandesin*) hietanummi.
Les Landes'in hietanummi on Gironde- ja Adour-jokien Ma-

lilla; se on paikoin lviljeltyii tahi lammasten laiduinta ja paikoin
taas hedelmätöntä hiedikkoa. Koko tämä rantue on n. s. onnein
(l. dynein) rajoittama. Dunit omat meren kohoamia hietaharjuja
(joskus 150 jalan korkuisia) jotka tuulen mukaan muutteleilvat ja
tvuosittain lvietviit maata 60 jalan paikoille. Les Landes'in asuk-
kaat owat pieniä, laihoja ihmisiä, joiden iho on kalpea ja lviiritön,
hiukset suorat ja mustat, silmät lyijynharmaat, katsanto synkeä,
kaslvot raskasmieliset ja Harmoin hymyynkään ihastuivat. Waitka
Landes'läisellä on heikko ruumiinrakennus ja lvuoden isoimman ajan

*) Luetaan: läh langd.
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kuumeen waiwaama, täytyy sen kuitenkin kestää kolvimmat työt ja
peloittatvat rajuilmat.

Hänen ahdasta, likaista asuntoaan yksin Wihantamaan mil-
litkin hallveksiwat. Sen paras huone on kyökki, jonka takalla jul-
man iso pata isännöi; siinä emäntä hämmentelee „eskoton"-welli-
iiiin, joksi ne sanoivat maisi- ja hirsiivelliäiin, ja joka on heidän
talvallisin ralvintonsa. Tässä kyökissä naiset kehriiälviit, lapset
odottamat ruokaansa ja miehet kertomat, miten noitaukko on hau-
dasta nousnut — se on heidän satujensa talvallisin aine. Vai-
mojen huoneet owat pimeitä pesiä, joihin piiilvii ei ensinkään pääse.
Niihin miehet ja naiset yöksi kontaaivat. Muutamat makaamat
paljaalle laattialle leivitetyllä lammasnahalla, toiset taas pahan-
piiitviiisissä sängyissä kahden höyhenpatjan lviilissii, jossa he jos-
kus kestämät lämpöä semmoista, jossa muna melkein kypsyisi.

Paimenet omat kanertvakankaiden ja soiden tnartijat. Ne
kuin enimmiisti asustelemat kaukana muista ihmisistä, joita he ei-
iviit miikkotausiin näekään, kantamat ne mukanaan maisi- eli hirsi-
jlluho-pussia, pahentunutta siaulihapalaa ja pataa, jossa he mai-
nion lvellinsii keittälviit — sekä wettä, jonka kitkerää makua ne
kokelvat etikalla ja suolalla lvähentiiii. Pitkillä puujaloilla, jotka
sen pitentiilviit 6 jalkaa, samoaa paimen kanermikkoja, kahlaa lam-
peja ja kilpailee seudun kesyttömäin lvuohien kanssa nopeudessa.
Näin tuleskellessaan hän kertaa samalla lankaa eli kutoo sukkaa.
Jonkun mirkalveljensä kohtaaminen suo hänen yksinäisille Heikilleen
joskus edes pienen humin. Karjansa termeys on silloin parhaana
puheen aineena.

Talmisin paimenet pukeutumat lammasnahkoihin päästä jal-
koihin saattaa. Jalat niillä sitiimastaan owat aina paljaina;
päässä ohtainen latki. Tätä paitsi niillä on paksu, lnalkoinen lvil-
lainen päiillysnuttu, jonka yläosa kapenee punaisilla nauhoilla kau-
nistettuun huippuun. Tätä pukua kesällä lvastaa karitsan nahkai-
set röijyt ja housut. Ihoa likinnä on hänellä pellalvainen paita,
jolla harwoin weden kanssa on tekemistä.

Uksi osa Les Landes'in asukkaista elää hamumetsistä pihkaa
keräilemällä. Pihan kerääjät heriiiilviit päimän koittaissa, marustau-
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lvat tirweellii, pitkällä, tikapuiden kaltaisella matolla ja ruokarepulla,
ja niin kiiruhtalvllt hontametsiiu, joissa he suurimman elämänsä
osan miettiilvät. He alkamat työnsä muutamilla epiisointuisilla
äännähdyksillä, jotka ajamat laulun asiaa. Sitte asettamat he ti-
kapuunsa jotakin muhkeata petäjää mastaan ja nousemat malan
nappuloiden alvulla peloittaman korkealle, asettamat siellä lvasem-
man jalkansa nappulalle ja oikean puun kupeesen, sillä tikkoja es-
tääkseen heilumasta. Tässä hiiilyilelväisessii asemassa hakkaa pi-
han kerääjä kirlveelliiän pitkin puun kuwetta kuuruan, jota myöten
pihka sitte lnaluu juurelle, josta hän sen huolellisesti korjaa ja
lvie lvalmistuspaikkaan.

Ollen kaikesta seura-elämästä eroitettu, ei hän koskaan ita-
wöi, eikä siis, enempää kuin paimenkaan, tvaihtaisi elantoakaan,
muuhun mutawampaan. Ainoastaan pyhänä hän jättää hamumet-
sänsä ja rientää, paha kyllä, ei kirkkoon, maan tapatan kurjiin
nautintoihin. Hän malmistanu humalalla uudelle iviitolle.

Pihan kerääjän pukuna owat karhea sarkaröijy, harmaat pu-
naisella myöllä tvyötetyt pellalvahousut ja lakki tahi olkihattu. Sa-
teen tultua hän peittiiytyy mustalla, amohihaisella miitalla.

Les Landes'in maimot hoitamat huoneaskareet, wiljelewät
maan ja polttamat hiilet; he myös hoitawat mehiläisiä ja eliittii-
lviit siltkimatoja. Useimmat maaseudun naiset omat kauniita pari-
kymmenen muotiaaksi, maan siitä altain jo alenemat kauneudessaan.
Heidän hieno hipiänsä, silmäin lempeä kiilto, koko tviehiittiilvä nä-
könsä — kaikki katoaa ja mnuttM peloittalvatsi rumuudeksi, joka
on melkein uskomaton.

Uoulon.
Toulon'iin tultuamme, kiimimme heti sen merkillisyyksiä, ar-

senaalia *) ja sotasatamaa silmäilemään. Ensin katselimme laitva-

Arsenaali ___- sotakalujen ase-huone.
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sorlvia, jossa kahta isoa linjalailvaa parhaallaan tehtiin. Sitte
me kulimme niissä erityisissä työpajoissa, joissa tehdään kaikki,
mitä lailvastoon tarlvitaan: aina isosta mastosta ja scntnerin pai-
noisesta ankknrista merimiehen liikkilyhtyyn saakka. Me näemme
silvumennen useita isoja aittoja ja eriiiiu leipiön, jossa monelle
tuhannelle ihmiselle päitvittiiin leiwät leiwotaan. Eräässä isossa
rakennuksessa työskenteli kulvanlveistäjiii lailvan kokan toristimien
lvalmistelussa. Puusepän luona näemme me sunren joukon tai-
nalosautvojll ja puujalkoja sattumain Maralle lvalmistctun. Näitä
paitsi työhuoneessa oli mielii aika joukko pienempiä ja suurempia
lailvan huoueiden kaluja. Isossa naulapajassa malmisittaan ää-
retön paljous ja sanomattomalla nopeudella kaikki erilaiset nau-
lain lajit, joita laimaan tarlvitaan: jattiläissunret semmoiset, joilla
peräsin kiinnitetään sekä pienet merikartan ja kalenterin seiniiän-
kiinnittiijät. Tuolla siwulla weitsiscppä siitenöittöä, silla jokaisella
merimiehellä pitää olla oma meitsensii. Tämän likchdöllii oli myös
ankkurien ja muiden lailvan tarpeiden paja. Me tälvimme myös
monessa pajassa, joissa jokaisessa laiman orjain täytyy Palmella
ja tehdä pahimmat työt. Katsahdus noihin kahleilla rasitettuihin
onnettomiin teki meihin mieltiisärketnän tnaikutuksen.

Arsenaaliin kuuluu myös yleensä ylistetty sotalaitvain-sata-
ma, jossa sotalaiwat killuwat. Galeeri- eli airolaiwoja killuu
tässä myös rannan täydettä. Ne oikeastaan owat kelwottomia, ka-
tollisia sotalailvoja. Jokaisessa galeerissa on kurja tila 500 lvan-
gille. Ne, jotka eilvät näihin mahdu, suletaan wielätin kurjem-
piin asuntoihin, kosteisiin ja pimeisiin kellareihin. — Juuri Arse-
naaliin tultuamme, kutsui kello wankeja waiwaloisesta työstään
kurjaan yöpaikkaansa. Heitä tulikin kaikkialta, — kaksi ja taksi aina
kahleilla yhdistettyinä. He kaikki owat karheisin, punerlvanrustei-
hin tverhoihin puettuina; paljaaksi ajeltua päätään werhoaa pu-
nainen patalakki. Hylyin surumielisinä näimme me täällä nuoru-
kaisia, jotka eilvät tvielii kahtakymmentä täyttäneet; heidän kaslvonsa
puhuilvllt entisistä paremmista ajoista, kuin niiden manhain pa-
hantekijäin, joihin he kaksittain kahleilla oliwat sidottuina, ja joi-
den rautakylmiissii katseessa mitä suurin muutos puhui. Oalceri-
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orjllin ruokana on tuima leipä ja mesi; ainoastaan aamiaiseksi he
saamat mesirokkaa. Puiset rahit, joilla töin tuskin suoraksi moi
ojennaitll, omat heidän lvuoteenaan. Suurimmat pahantekijät omat
kahleilla rahiinsa kiinnitetyt, eiivätkii pääse sitä ulomma, kuin minkä
kahleensa myöntämät. Päällikköjen uhkaamat kepit hiiilyilewiit ali-
tuisesti näiden onnettomain päiden päällä ja antatvat armottomia
iskuja niille, jotka pienenkin kolttosen tekemät.

Kilkin wiljeleminen.

Tuolla edessämme on Lyon, Rhonen laakson muhkea kau-
punki 370,000 asukkaineen; se on suurenmoisen etelän-teollisuuden
kuningatar. Kaikkien muiden kaupungin merkillisyyksien on syr-
jälle sysiiyminen, kuin kysymykseen tulee kaupungin ja maakunnan
omituisimmat kohdat. Ennenkuin sanomme sen merkityksellisen ni-
men, pyydämme sinua katsomaan tuota pientä huonetta tuolla uu-
dessa, kauniissa kaupungin osassa! Siinä asui kerran olkihattu-
jen tekijä, joka sattui Englantilaisesta sanomalehdestä lukemaan,
että pitsien nypläyskoneen keksimisestä oli lutnattn iso palkinto.
Hän keksi semmoisen ja lnalmisti Pitsejä, jotka tnetimiit Parisin
huomion niin puoleensa, että hallitus kutsui koneen keksijän sinne.
Mutta innollinen pormestari oli käskyn lniiärin ymmärtänyt, ja
tämä tehtailija-parta mieliin lnantina Parisiin. Erehdys huomat-
tiin kuitenkin pian; Napoleon piti miehen armossa ja tehtailijan
täytyi jo kauan sitte siiretyn koneensa taas ko'ota. Hallituksen
kehoituksesta ryhtyi hän sitte sen aikuisia silkin kangas-aseita pa-
rantamaan ja siinä toimessaan hän keksikin taidokkaat kangas-
aseensa. Mutta tämäkään kone ei säästynyt monen muun saman-
laisen kohtalosta, sillä työmiehet pitilnät, paha kyllä, niitä lnihol-
lisinaan. Kauppaneuwoston käskystä se sinettiin, puuaineet myö-
tiin'polttopuiksi, rauta murukopan romun artnoisena, ja tuuttiinpa
siten oikein urostyö tehdyksi. Wasta myöhemmin tämän keksinnön
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arwo hawaittiin ja huomaittiin sen paljo kuwakudontaa paranta-
neen. Jalomielinen keksijä oli taas »valmis uuden koneen »valmis-
tamiseen ja hywien neuwojen antamiseen. laquard oli tämän an-
siollisen miehen nimi. Sentiihdenpii mielii tänä päiwänä, laqu-
ard'in keksintöjen johdosta, woimmekin Lyon'ia sanoa kutomakei-
nollisuuden kuningattareksi. laquard'in kangasaseet owat tuhan-
sille tulleet elättäjiksi ja eteläisen Ranskan ynnä pohjaisen Italian
tehneet silkin »viljelyksen kodiksi. — Etelä-Ranskan silkki woi ny-
kyjään piemontilaisen silkin kanssa kilpailla; Hispania ja Schlveitsi
ei sitä »vastaan enää woi niin hylvää työtä »valmistaa. Ei Sak-
sankaan silkin »valmistusta woi Ranskan samanlaiseen »verrata;
sillä mitäs Preussin 10,000 kangasasetta on yksinään Lyon'in
90,000 »vastaan.

Mutta mikä on tuo pieni elukka, joka meille tämän kiiltä-
män, etsityn kankaan antaa? Se on silkkiiiistoukka, josta silkki-
mato sittemmin muodostuu. Hirsijylvän *) kotoisista munista ma-
telee pieniä, 16 jalkaisin matoja, jotka ensin owat ruskeita, sitte
»vaaleankeltaisia, ja jotka eliiwiit silkkiäispuiden lehdistä. Wiimeksi
mato ivalitsee itselleen rauhaisen paikan, jossa kehiytyy umpinai-
seen koteloon. Säikeet, joita se ympärilleen kiertää, muodostamat
juuri tämän n. s. silktikotelon (coeou), jossa on kolme eri kerrosta.
Päällimmäisestä, hauraasta, manukkeisesta kuoresta saadaan n. s.
wanukesilkki (ftocksilte); toinen kerros on pitkulainen, tiheä kehä.
Tämä hyödyllisin ja hienoin kerros on kääritty 700—1000 jalan
pituisesta langasta. Sisimmäisenä on n. s. taateli eli kolmas,
ohkainen ja pergamentin kaltainen kerros. Silklimadon kehruu-
aine on hieno, hartsintapainen neste, jota sen alahuulen kahdesta
aukosta ulostuu ja sitte pikaisesti kowettuu. Niistä erittäin hie-
noista säikeistä, joista, sadoin yhdistettyinä, »vasta silkkilanka syn-
tyy, »voidaan suurennuslasilla eroiltua, mitenkä mato wiimeksi keh-
rätyn edelliseen on solminnut. — Mutta mitä nyt tehdään näille
koteloille? Mi osa niistä annetaan olla alallaan niinkauwan,

*) Hirsi on erään etelä-Guroopassa, Indiassa ja Kiinassa tviljel-
lyn Miljan nimi.
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kuin perhonen niistä matelee sukua suurentamaan ja ylläpitä-
mään. Tämmöisiin, perhosen rikkomiin koteloihin ei tietysti jää
yhtään ehjää säijettä. Useimmat silkkilyadot kuitenkin koteloissaan
kuoletetaan leipomauunissa tahi kuumilla suolaweden, tiirpättiöljyn
eli lviikilviinan höyryillä. Tämän jälkeen ne tawallisessa lämpöi-
sessä kuiwataan, jonka jälkeen niitä kuiwisfa paikoissa woi lvuosi-
kausia säilyttää.

Kuinka silkkiä sitte oikein lvalmistetacm? Kotelot lajitellaan
ensin keltaisiin, »valkoisiin ja wihertäwiin, eli hylviin, keskinker-
taisiin ja huonoihin. Hylyiksi sanotaan tiwiit ja tiheät kotelot,
jotka täydellisiksi muodostuneina owat kyyhkysen munain kokoisia.

Koteloiden kehiminen »vaatii isoa taitoa. Lanka ei saa kulua, ja
semmoista kehimistä »varten oli omituinen kone jo »vuonna 1300
Bolognen kaupungissa käytettälvänä. Ennenkuin koteloita woi ke-
himään ruweta, owat ne puhdistettawat siitä omituisesta gum-
mista, jolla langat owat toisiinsa liitetyt. Se tapahtuu liuwot-
tamalla 40" ja 50" (Reaumur'in) lämpöisissä wesikattiloissa.

Sen jälkeen waimot pehmeillä witsoilla koteloita ripsowat,
kurmes keskimmäisen ja parhaimman kerroksen päiillysosa on niihin
tarttunut. Sitte kotelot pannaan haaleasen »veteen ja sieltä kehi-
tään. Waimot ensin kotelon neljä eli »viisi lankaa pujoitteletvat
erään kapean rauta- tai tinapalan reikäin läwitse ja sitte ne yhdistä-
vät. Useat näin yhdistellyt langat muodostawat sitte niin wahwan
langan, etta sen woi pyörälle kehiä. Sitte silkit lajitellaan ja säi-
lytetään kannellisissa arkuissa. Tämä on n. s. ..raataa silttiä."

Parhain, »valkoisin, waan samalla paikkulepiiisin silkin raaka-
aine saadaan Kiinassa. Bengalilainen eli Itä-Indialainen silkki
yleensä on hienoin. Tusina Bengalilaisia nenäliinoja, jotka ker-
ran Victoria kuningattarelle lähetettiin, mahtui nuuskakoteloon,
ja näitä kansa kuitenkin käsin kutoo. Ranskan ja Italian silkit
eilvät tamallisesti ole niin »valkoisia eikä hienoja, mutta ne owat
enemmän tasaisia ja yhdenlaisia. Raaka silkki on kuitenkin lva-

hamaisesta öljystään puhdistettama. Sitä Marten sitä kattiloissa,
Marseill'in saipuun sekaisessa »vedessä keitetään, huuhtotaan ja
kuilvatsi »äännetään. Sen jälkeen woidaan se mielen mukaiseksi
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painaa, kehrätä ja lvalmistaa. Tähde, manukesilkti ja riktipurek-
sellut kotelot tvoidaan myös täyttää; ne willain tawoin kehrätään
ja Valmistellaan nauhoiksi ja silkiksi.

AansKalaiset.
..Ranskalaiset," sanoo eräs kirjailija, ..owat tvuoden 1870—71

sodasta paljon oppineet kaikissa suhteissa. Wakawuus, päiittci-
lviiisyys, ylellisyyden ylenkatse, pontewa ja ajateltu toiminto on
tullut suuremman yleisön ominaisuudeksi, ja kaikkialla tämän älyl-
lisen toiminnon seuraukset jo näkylvätkin. — Ei juuri missään,
eipä sodan pahimmasti raadelluissa seuduissakaan, terlneiden ih-
misten nähdä joutilaina kerjäilewiin; ryysyisiii, puutteen kurjenta-
mia olennolta Harmoin tawataan. Sitäwastaan into pellonwilje-
lytsessä, kaiwostyössä, teollisuudessa jakaupassa kaikkialla ilmestyy."
Hymiin toimeentulon todisteeksi lvoimme myös mainita, että »väes-
tön 6 prosenttia eli yli kahden miljoonan ihmisen elää yksin-
omaisesti rahainsa koroilla. Varsinaisia säästäjiä, joihin suuri
osa sciästöpankkeihin panelvia työmiehiä ja pieniä koronkiskojia kuu-
luu, on yli 10 miljoonaa ihmistä; toisin sanoen: jokainen kol-
mas ranskalainen — luonnollisesti mitä erilaisimmista arwoluokista
— on ..raha-ätverijäs."

Enemmän tuin mitkään muut, herättämät Ranskalaisen, niin
yksityis- kuin yleisseikkaisettin vastakkaisuudet huomiota. Mä ke-
tvytmielinen, hupainen ja innollinen kuin hän on »valtiollisissa
toimissa, yhtä warowcunen ja miettilväinen on hän omissa asiois-saan. Rehellisyys („prodit6") ei kuitenkaan missään muualla ole
niin yleinen, kuin Ranskassa. Se »vallitsee kaikkialla, niin kau-
pungissa kuin kylässäkin, kaikissa kansan luokissa, miljoonan omis-
tajasta aina köyhimpäiin waiwaiseen saakka. Jos Ranskalainen
onkin, miten sanoimme, säästälviiinen, ei se kuitenkaan saituri
koskaan ole. Hänen kewytmielisyytensä ja hekumallisuutensa owat
melkein sananparreksi tulleet; mutta himojensa ci hän kuitenkaan



100

anna koskaan itseänsä lviedä niin kaulvaksi, että siitä yhteiskun-
nalle lvllhinkoa tulisi.

Luonto ja kastvatus yhdessä Ranskalaisesta owat tehneet
täydcllisimmän seuraihmisen, mitä maailma tuntee. Luonnoltansa
hän on iloinen ja sukkela, lvilkas ja sietvii, ja tahtoo mielellään
tulla huomatuksi. Tämä kaikki tekee, ett'ei seurustelu tule säädyt-
tömäksi, raskaaksi ja itämäksi. Talvattomalla teriilvyydellä hän on
seuraelämän niin järjestänyt, että kaikilla näillä omaisuuksilla on
lvapaa toimialansa, kuitenkin toiselta puolelta toistensa kanssa
jupakkaan joutumatta.

Mont Manc.
Pennini-alpeista kohoaa Mont Blanc kolmine kukkuloilleen,

joilla talmi aina asuu, juuri kuin tämän wuorijonon jiittiläishal-
tijcma. Tämä lnuori on Sawoyessa ja kohoaa 14,676 jalkaa me-
ren pintaa ylemmä. Mont Blanc'iksi (maitoiseksi wuoreksi) sitä
sanotaan sentiihden, että sitä aina peittiilvii lumi tekee sen lval-
kean-kiiltoiseksi. Korkein huippu on kapea, 6 jalan lelnyinen harju,
jota dromedarin harjuksi sanotaan. Monen tienoppaan keralla
minä koetin kohota tälle Euroopan korkeimmalle jättiliiislnnorelle.
Pienet tikapuut otimme mukaamme, jiiäkengitimme kenkämme ja
niin rautapiikkipäisine keppinemme matkaan lähdimme.

Tie jäätiköillä oli liukas ja jyrkkä ja siis kaikin puolin wai-
lvaloinen. Mutta mitäs innokas halu jonkun uuden, tawattomuu-
den näkemiseen ja saawuttamiseen ei uhraisi! 10—12 jalan pi-
tuisella köydellä pidimme toinen toisistamme kiinni. — Kaslvi-
macnlma oli kallioilta kokonaan loppunut, ainoastaan joku heinän-
korsi siellä ja täällä kilven kolosta pilkisti. Wiimen kuitenkin pää-
simme semmoiselle paikalle, jossa woimme lewiihtiiii. Tämä» jäl-
keen kun sitte matkaamme jatkoimme, lumi ja ilma häikäisi silmiäni
niin, että eteeni tuskin näin. Silmä palsamilla niitä sitveltyiini,
pääsin kuitenkin siitä pulasta.
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Me kohtasimme mielii monta jäätikköä ja määrällistä rot-
koa, joiden poikki täytyi juostatsemme. Suurempain halkeamain
ylitse oliwat lumi- ja jäiisillat muodostuneet; niitä kulkiessamme
uhkasi meitä joka silmänräpäys niiden murtumisen ja samalla sy-
lnyyteen syökseymisemme maara. Lumi täällä oli erittäin puhdasta
ja häikäisemän matkoista. Kuoleman hiljaisuus malliisi täällä elon-
kipiniittömässä korkeudessa; lumen jalkaimme alla kitiseminen oli
ainoa ääni. Alempana huipulla kaikkialta kammoittawa sywyys
awautui yhä selwemmin eteemme; lumi muuttui niin jäiseksi ja
lomaksi, että edellä käymän tienoppaamme täytyi kirlveellii hakata
meille jalan tilat, moidaksemme ylemmä nousta. Ilma harmeni
niin, että töin tuskin hengittää lvoin. Sanomaton tviisymys ja
woimattomuus minun waiwutti. Pieninkin liike tuotti pikaisimman
maltimoiden ja sydämen sykinnön. Minulta katosi kaikki ruoka-
halu, ett'en moinut minkäänlaista ratvintoa nauttia.

Ilman yhä harmeneminen tuotti minulle kuitenkin pahimman
pulan. Minä tunsin semmoisen lviisymyksen, ett'en enää luullut askel-
takaan lvoilvcmi ottaa. Mutta — ..eteenpäin!" ajattelin, ..akka tieltä
kääntyy, lvaan ei mies pahainenkaan" — jakatsos, se kyllä menestyi!

Nyt wiimeintin seisoin Mont Blcmc'in kokonaisen maanosan
korkeimmalla kukkulalla. Kaikki elolliset oliwat sylvyydessii jalko-
jeni alla. Taitvas oli minua likempiinii. Niin hurmottuneena,
kuin täällä, en koskaan ennen ole ollut. Woi! minä toitvoin ole-
lvllni nyt kaikesta synnistä ja heikkoudesta yhtä puhtaan, kuin
ilma, jota siellä hengitin! Minun sieluni oli lvapaa, se tuntui
riisuutuneen kaikista ruumiin asettamista kahleistaan. Autuas,
kuin kuolematon, tunsin minä olelvani. Ilma oli kirkas ja selkeä,
ja näköala tuolta kapealta »vuoren harjalta ääretön ja sanomaton.

Katseeni liiteli idässä Milanon, kaakossa Parman ja etelässä Ge-
nuan alueilla. Osa eteläistä Ranskaa, Schlveitsin lvuoristoa, jääti-
köitä ja alppeja myhäili minun jalkaini juurella. Kaikki muut
»vuoret, paitsi melkein Mont Blanc'in kokoista Mont-Rosaa, näyt-
tivät minulle lvaan myyrämättäiltii ja wuoriseudut miittäiseltii
maalta. Aurinko oli jo laskeutunut, kuin minä jätin dromedarin
ja sanoin sille ikuiset jäähytväiset.
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Jelgia ja sen asukkaat.
Belgia on toimeentulon maa; tawaton hedelmällisyys, hylyin

raketut kaupungit ja kauniit, muhkeat tiilistä raketut kylät näh-
dään täällä kaikkialla. Lukemattomia meijeriä ja taloja maa on
myös kirjawanaan. Enemmän kuin koko kansan kolmannes asuu
kaupungeissa, joita onkin täällä tiheimmässä, tuin missään muussa
Euroopan maannermaassa. Ei missään muualla maan ja kau-
pungin suhde herätä niin suurta huomiota, kuin täällä. Belgian
pieni kuningaskunta muuttuu lvaan enemmän ja enemmän kaupun-
geiksi. Ne kaswawat myös täällä ihmeellisellä nopeudella. Pää-
kaupungin asukkaat esim. omat lviihemmässä, kuin 45 »vuodessa
melkein toisen puolen lisäytyneet.

Belgian merenpuoli muodostaa suuren tasangon, joka ete-
lässä aaltomaisesti korkenee. Brabcmtin ja Limburgin kunnaat ko-
houtumat aina 1,800 jalankorkuisiksi. Ne ovat Ardennivuorijonon
haaroja, jotka Luksenburgin alueella — Maasjoen molemmin puo-
lin — kohoutuvat korkeimmalleen. Maan laatu näillä metsäisillä
seuduilla on vaihtelevainen, vaan muissa valtakunnan osissa
yleensä hyvin hedelmällinen, varsinkin Brabantissa ja Flanderissa.
Antverpenin pohjais- ja itäosassa maa on hedelmätöntä järvistä
ja rämeistä nummea. Sitä sanotaan Campine'ksi ja on se mo-
nen joen alkulähteenä. Muutamia alhaisia rämeiköitä on muu-
tettu hedelmällisiksi ojikoiksi (polder). Eteläisten vuorikukkulain
välillä tavataan hedelmällisiä, vesirikkaita, viehättäviä laaksoja
monine myllyineen, tehtaineen ja rautapajoilleen. Muuten maan
suuremman osan silmänkantamattomat viljavainio-rivit täyttävät.
Kaakossa maa on vähemmän hedelmällinen. Pohjoispuolen, osaksi
aivan puuton, tasanko on yksitoikkoista; mutta lehtipensasten ym-
paröimäin niittyjen viehättävä vihanne, mitä muhkeimmat vilja-
vainiot, kauniit maisemat muhkeine puutarhoineen, siistit kylät ja
osaksi komeat kaupungit viehättävät siellä silmää. Maasta tus-
kin on palaakaan käyttämätöntä; taito ja luonto toistansa kaik-
kialla kattelevat. Etelä-, varsinkin Sambre- ja alaisen Maasjoen



103

laaksot ovat kauniimmat. Maaslaakso Luttich'istii altain on var-
sin viehättävä. Kirjavaiseen on sen tien viereen sijoiteltu kyliä,
uhkeita linnoja ja maataloja, torppia, meijereitä, isoja tehtaiden
rakennuksia, kirkkoja, rautatehtaita ja myllyjä.

Pellonviljelys Belgiassa on hyvällä kannalla. Siellä kas-
vatetaan kaikenlaista viljaa — vaan ei kuitenkaan kylliksi —

ja muita ravinnoksia, öljykasveja, erinomaista liinaa ja pellavaa,
tupakkia, humalaa, sikuna, trappia*) j. n. e.

Flanderissa, Sambre- ja Maasjokien tienoilla on hedel-
mäin viljelys korkeimmalla kannalla; kauniiden kukkaisten ja hyö-
dyllisten vihannesten viljelystä myös harrastetaan. Viiniköyn-
nöksiä kasvaa ainoastaan maan itäosassa.

Karjaa hoidetaan hyvästi. Hyvät hevoset, lampaat, siat,
naudat ja paikoin lukuisat siipielciimet ovat sen todisteena. Kalas-

tuksella on myöskin maan länsiosassa ja etenkin rantamailla ar-
vonsa; sillin ja tuurakalankin pyyntiin siellä osaa otetaan.

Wuoriwiljelyksessä työskentelee maan kaakkoisessa osassa mon-
ta kättä. Sen parhaat tuotteet ovat kivihiilet, rauta, sinkki, vaski,
lyijy ja suolat.

Teollisuus on varsinaisena elinkeinona. Belgia on Euroo-
pan mantereen parhain tehdasmaa. Villa-, pellava-, puuvilla-,
nahka- ja metalliteosten valmistaminen on teollisuuden etevimpänä
tehtävänä. Belgian masiina- ja kiväciritehtaat ovat yhtä kuu-
luisat, kuin sen pitsienkin valmistus.

Belgian kauppa on kukoistavainen. Oivalliset tiet, useat
kaivannot ja mitä tihein rautatieverkko kykenevätkin sitä edistä-
mään — ja siinä suhteessa Belgia voittaakin kaikki muut maat.
Se kulettaa enimmäkseen omaa tavaraansa niin maalla kuin me-
relläkin.

Belgialaiset ovat Ranskalaisten, Alankomaalaisten ja Sak-
salaisten sekoitus. Tämä kätevä, työteliäs, hilpeämielinen ja kui-
tenkin varsin vakava kansa eroaa niinhyvin muotonsa, kuin elan-

*) Kaswi, jonka juurista saatua punaista painetta painurit
lähttätvät.
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tonsakin puolesta silminnähtävästi naapureistaan, Alankomaa-
laisista ja Ranskalaisista; vaikka melkein kaikki ymmärtävät ja
puhuvatkin Ranskaa ja maan kieli onkin Ranskan ja Alankomai-
den kielten sekoitus, Belgialaisten luonteen ranskalaisuus kuitenkin
voittaa. He ovat tulisia, kaunopuhujia, hilpeämielisiii, turhamaisia,
kevytmielisiä niinkuin Ranskalaisetkin, vaan ei niin sävyisiä.

Ranskalainen veri nähdään parhaiten Luttichin, Hennegauin
ja Namurin lääneissä eri provinsseissa; pohjaiset asukkaat taas
enemmän vivahtavat Alankomaalaisiin. Ruumiin muotoon kat-
soen, Flanderin asukkaat omat hyväsilmäisiä, pullea-, pyöreiinmo-
toisia ja suuri-, kyömcinenäisiä. Flanderin neitoset owat usein jo-
tenkin lviehättälviii. Heidän ruumiinsa on solatta, liikkeensä va-
paat, mutta määrätyt. Puku heillä on hyvin sievä. Kapea, ly-
hyt hame, sievä liivi, kaulaliina ja kypcirimiiinen pään kaunistus,
joka painuu aina korvien alapuolelle ja muodostuu taulan ym-
pärille kaulukseksi, kuuluu naisten yleiseen pukuun. Tälle kypäri-
minselle päähineelle he heittävät vielä irralleen mustan silmikon.
Namurilaisilla ja Luttichiliiisillä usein tapaa korkeita, supistuneita
otsia, mustia silmiä, kippuraneniä, paksuja huulia jaruskeita muo-
toja. Brabantilaiset tekevät vieraasen vähemmän viehättävän
vaikutuksen. Niiden ruumis on veltto, paksu ja kömpelö. Tun-
nettu sininen mekko on yleinen kansallispuku. Sitä pitää niin
poika kuin ukkokin. Naineilla vaimoilla ja nuorilla neitosilla ovat
melkein yleisesti valkoiset hunnut päässä. — Puhtausratkauden
Belgialainen jakaa Alankomaalaisen kanssa.

UlanKomaat (Kollanti).
Hän, joka Rhein-jokea pitkin laskee Pohjanmereen, tulee vii-

mein pitkin meren rantuetta levenevälle alangolle. Joka taitaa
„ala-saksaa", hän voi jotensakin hyvin siellä asuvaisten ihmisten
kanssa asiansa ajaa, ja pian kyllä huomaa, että Alankomaalaiset
kuuluvat Saksalaiseen rotuun. Alankomaat ovat täynnä komeita
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kaupunkeja ja suuria kyliä. Ihanilla niityillä mellasteletnat yle-
vät karjalaumat. Toisaalla taas silmä saa liidellä aawoilla kan-
kailla, joilla ainoastaan yksitoikkoista kanervaa kastvaa. Tuolla
sitte näkee alhaista newarohua, jossa tuhannet ahkerat kädet mät-
täitä leikkelemät. Näin monenmoisuudet täällä erilaisina esiytylviit.

Mutta, kuinka ihmeellistä! — Kaiken, mitä silmäsi näkee,
on ihmistäsi liejusta ja osaksi meren aalloista kohottanut. Sillä
aikoja on ollut, jolloin Pohjanmeren aallot näitä seutuja huuhte>
lilvat. Vielä tänäkin päiwänä Alankomaalaisen täytyy maataan
suojella meren hyökkäyksiltä. Nousumest uhkaa hänen koko rikkau-
tensa Ahtolaan haudata. Sentiihden hän on rakentanut lujia pa-
toja, joihin meren hyrskiwä woima sortuu.

Rheinin lukuisat haarat risteilemiit koko maata. Kuinka hi-
taasti se hilvuu edelleen mataloiden äyrästensä lviilitse! Onko tämä
sama joki, joka hyrskien ja pauhaten paasasi lvettii Schlveitsin
muorilta alas ja lvieritteli tviheriöitä aaltojacm Saksan tviehiittä-
vien seutujen halki? On; mutta siitä on tullut vanhuskömpelö,
joka vaivalla mereen kerkiää. — Alankomaita pnjoittelee mielii lu-
kemattomat kaivannot. Ne omat rakennetut lveden johdattimikst
ja keskusliikkeen helpoittajiksi. Näillä kaiwannoilla vilisee lvilkas
Venheiden liikunta; sillä kansaa ja tawaraa viedään niitä pitkin
kautta maan. — Siistien kylien seutumilla karjalaumat loikuwat
niityillä samalla, kvin ahkerat kädet raatamat heiniä suojihin eli
leikkaamat »vainioiden kypsyneet hedelmat. Korkeilla, mytevilla
maanteillä woi matkustaja myös mukawasti Maunuissaan matkus-
tella. — Jos menet johonkin kaupunkiin tahi kylään, tapaat maan
hiljaisuutta, kauneutta ja siisteyttä. Alankomaalainen rakastaa en-
nen kaikkea järjestystä ja siisteyttä. Hänen kotonsa on kukkain,
kaslvien, niikinkenkäin ja tulvien kaunistama. Kauniit puutarhat,
joita korallit ja kiwet toristawat, siistit ulkohuoneet ja tallit vie-
hättävät silmää. Miettiväisenä ja verkalleen isäntä tulee kor-
keilla puukengillään sisälle ja ystävällisellä äänellä tervehtää vie-
raan tervetulleeksi. Ia vaikka hänen puheensa on hyvin verkal-
lista ja leveätä, erehtyy kuitenkin se, joka Alankomaalaista luulee
toimettomaksi nuhjuiseksi. Hänen esi-isiinsä ovat olleet juuri sem-
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moisia, kuin hänkin on, ja kuitenkin he ovat lapiolla ja kuokalla me-
reltä maansa riistäneet ja sanomattomalla vaivalla rakentaneet muu-
reja ja torneja, kaivaneet ojia ja muuttaneet nurmikoiksi paikat,
joissa ennen sammakot kurnuttivat, kalakaijat ja ruohonpiiristäjät
asuivat. Kansan ahkeruuden pian huomaa varsinkin suurissa meri-
kaupungeissa Amsterdamissa ja Rotterdamissa. Katsopas Alanko-
maalaista laivansa peräsimen ääressä! Silloin et näe hänen muka-
vuustelevan ja verkastelevan, vaan rivakkana ja jäntevänä, ehkä
kuitenkin ajattelevaisena.

Alankomaalaisen tavaton siisteys, rakkaus kukkasiin ja nii-
den hoitoon ja kirjavihin väreihin on helposti selitetty. Harmaa,
synkkä ja yksitoikkoinen on hänen maansa; sillä se on savinen ja
helteinen, ja ainoastaan kyläin ja kaivannoioen ympäristöillä ko-
hoaa yksityisiä puuryhmiä. Meri, järvet, kaivannot ja haudat
tekevät ilman kosteaksi, ja taivas on usein sumuinen. Kaiken tä-
män vastenmielisyyden palkkioksi tarvitsee Alankomaalainen kor-
vausta; nämä sievät, valoisat ja kirjavat esineet on hän siksi
valmistanutkin.

Ihmeellinen on Alankomaiden „luode ja vuoksi." Suuren
meren vesi nousee ja laskee, nimittäin, säännöllisesti kahdesti aina
24 tunnissa. Veden nousu, kestäen 6 tuntia, sanotaan luoteeksi;
lasku, joka myös kestää 6 tuntia, sanotaan vuokseksi. Luoteen
aikana meren vesi ylenee ylenemistään ja laineet pauhaten uhkaa-
vat ruhtoa padot ja salpuut, joilla maa on suojeltu. Joskus käy
niinkin, että luode kohoaa salpuiden ylitse ja huuhtelee maan sy-
dämiin saakka. Vuoksen tultua vierii meri taas vähitellen maalta.
Korkeiksi kohoavat silloin padot; laiturit ja pylväät näyttävät kor-
keilla jaloilla seisovan. Meren pohja paljastuu ja siellä matelee
kummallisia eläimiä, jotka äsken meren Pinnan peittivät. Näkin-
kenkiä, rapuja, merirapuja, taloja, säde-eläimiä, polypejä*), eläi-
miä pensasten ja ruohojen kaltaisia, ilmestyy sieltä päivän va-

*) Polyp oikeastaan merkitsee monijalkaista ja on meressä asulva
nilviäinen. Suun ympärillä eläimellä on 8 jopa 10 pitkää loikeroa, joilla
eläin woi esineisin liinnittäidä.
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loon. Pian ilmestyy rannalle vilkas liite. Rantakaupunkien köyhä
kansa rientää nätintenkiä ja rapuja keräilemään. Samoin linnut-
kin liitelevät runsaan saaliinsa etsinnössii. Mutta tämä ilo on
lyhyt, sillä meren vesi palautuu pian takaisin ja nousee jokaisena
minuuttina. Onneton on silloin se ihminen, joka on uskaltanut
rannasta mennä liika kauvaksi; sumu piirittää hänen ja hän ek-
syy. Vesi hiipii yhä häntä likemmä; hänen avun huutonsa riu-
tuu ja niin hän joutuu meren uhriksi, jonka vesi sitte ruumiina
maalle heittää.

YroeK *j.
Tätä asutllstensll tavattomasta puhtaudestaan kuuluisaa ky-

lää Niemeyer kuvailee seuraavilla sanoilla: ..Tuossa kummallisessa
Broet'issa, jota on pohjaisen Alankomaan tapojen pesä, on ravin-
tola äärimmäisenä kylässä. Sitä likemmä kylää ei vaunuilla saa
mennä ja tuskin päsisikään, sillä koko kylän tanhua on vesihau-
doilla ristetty, ja käytävät ovat niin kapeita, että kaksi tuskin so-
pii rinnan niitä käymään. Käytävät ovat huolellisesti pitkinpäin
asetetuilla tiileillä kivitetyt. Tämä n. s. „tlinters", etenkin asu-
musten lähistöllä, näyttää kaikenlaisilla kuvilla koristellulta laat-
tialta. Huoneet — paitsi paria nykyjään rakettua — eivät ole
isoja eikä muutenkaan ulkotomeita; laudoilla vuoratulta, viheri-
öiksi maalatulta ne ovat yleensä. Rakennusten pää on enimmästi
kadulle päin, ja sen testipaikalta johtaa sisälle irtonaiset, noin tol-
miastumiset portaat. Nämä portaat asetetaan paikalleen ainoas-
taan juhlallisuuksissa, niinkuin häissä, ristiäisissä, hautajaisissa
j. m. s. Kaikkein pyhin avataan ainoastaan semmoisissa tiloissa.
Sisimmäisiin asuinhuoneisin vie pieni piiloinen takaovi. Niihin
ei vierasta koskaan päästetä; uteliaisuutensa voi hän kuitenkin
osaksi tyydyttää kuvastimen kirkkaiden attunaruutujen lävitse.

*) Luetaan: Bruht.
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Niistä näkee, kuinka puhdasta ja siistiä kaikki siellä on; kuinka
kauneina kalliit, naastit huonekalut kaikki ovat paikoillaan. Ko-
meassa touluhuoneessa tällä kertaa ei opetettu ja sentiihden minä
voin akkunastakin vapaasti tarkastella välkkyviä pöytiä, raheja
ja tirjalautoja y. m. Meidän ruhtinasten lasten opetushuoneet
tuskin ovat niin hienoja ja siistejä, kuin ne. Täälläkään ei näky-
nyt ainoatakaan kynnen kantamaa. Ihmismuodon näkeminen täällä
on marsin harwinaista. Minä luulen, ett'emme nähneet neljää-
kään elämää olentoa Broet'issa ollessamme.

Minä menin eriiäsen kauppapuotiin, Pyysin pari luotia kah-
via ja panin parastani myyjää saadakseni kanssapuheesen. Mutta
turhaan! Hän kyllä näytti ymmärtävän aikomukseni, että tahdoin
puhella hänen kodostaan eikä hänen tavaroistaan. Sanomattoman
pian sain pyytämäni. Rouva lviiistyi syrjälle ja minä en saanut
mitään nähdä. Näin yksinään täällä saa itämissään käyskennellä.
Kaikki on kirjawaa, jotenkin samanmoista, kuin meidän lapsillemme
joululahjaksi antamat maalatut huoneet ja puut. Siellä ei ole
minkäänlaista aitaa, lvaajaa, olvea eikä kynnystä heleällä maalitta.
Minpii puiden rungotkin oliwat walkoisella öljymaalilla valais-
tuna; samoin oliwat kaikki huonekalut — täytymyksestä muka,
sillä kostea ilma paisuttaisi, pilaisi muuten kaikki. Huoneen edessä
ja takana olevassa pienessä puutarh «tepposessa on kaikki aina tur-
hanpäiväiseen saakka menevää säännöllisyyttä. Ei lehtikattoa, ei edes
riippumaa otsaa ole siellä lvarjostamassa. Keritsimet omat kaikki
puutkin muuttaneet säännöllisiksi, aumamaisiksi puikuloiksi. Näkin-
kenkien ja lviirjättyjen kiivien ..mosaik"*) peittää kukkamaat; ym-
pyröihin maalatut kukkaset ajawat luonnollisten asiaa. Koska
mitään ei idä, ei kaslva eli kukoista, niin ei myös minkään-
laista rikkaruohoa ole hävitettävänä, ei lakastunutta lehteä Illas-
tavana, ja nuo ..puksipuusta" ja marjatuusesta teinollisesti laite-
tut hirvet ja riikinkukot eivät suinkaan tehne suurta vahinkoa
puutarhassa.

*) Mosaik --- värjätyistä kivistä, lasin ja marmorin palasista sään-
nöllisiksi tuviksi muodostettu latonms.
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Näin kaikkea seuraelämää kylmyydellä kohtelewaisissa tämän
kylän asukkaissa ei se »voikaan kummastusta herättää, jos kaikki-
alla kylmäkiskoisesti kohdeltu »vieras sanookin sitä luonnottomaksi,
joka luonnotonta onkin. Broek'in asukkaat owat, niinkuin kerro-
taan, niin rikkaita, että muutamien omaisuus nousee aina usko-
mattomiin. Kuinka säiistälväisiä he muutamissa suhteissa liene-
vätkin, on heidän vaatteukscnsa, varsinkin vaimojen, jotenkin kal-
lis ja erittäin käytännöllinen. Muodoltaan he omat muinaisuu-
desta saakka pysyneet samanlaisina. Miehillä on usein asioita kau-
punkiin. Pitkät, avarat, useimmiten hienomertaiset mustat nut-
tunsa ja omituinen hattunsa eroittaa heidät muista. Piiilvittäin
näkee niitä pörssissä ja usein myös julkisissa huveissa.

Teaterissa meille näytettiin eräs pohjais-Alankomaalainen,
jonka pään ja hiusten kultainen ja hohtokiminen koristus oli ar-
vaamattoman kallis. Hiuksensa ne tavallisesti peittämät harso-
vaatteisella patalakilla. Kultaiset korvarenkaat riippuvat heidän
korvissaan ja hopealangasta kierretyt pienet käärmeet koristavat
otsaansa. Kultalukkoinen punainen korallinauha *) koristaa heidän
kaulaansa. Tämä kummallinen pään kaunistus ci kuitenkaan ru-
menna heidän kauneitll, maihevia, lumivalkeita javiehättäviä kas-
vojaan. Mutta niiden muu rumahihainen ja möhleiihamcinen
puku möhlentiiisi kauneimmankin olennon. Broek'issa kun turhaan
etsimme jonkun ihmissielun seuraa, kiiruhdimme me vielä samana
päivänä Saardamiin. **)"

Eräs toinen matkustavainen kuvailee Broek'in läheisiä karja-
moisioita näin : ..Siistissä, puhtaassa ja kauneilla matoilla kaunis-
tetussa syrjähisessii, jonka ainoastaan omi nalvetasta eroitti, löy-
simme me isännän, joka vastoin odotustamme oli erittäin ystä-
vällinen ja valmis meille näyttelemään kaikenlaista maataloudes-
taan. Hän ankasi oven ja me seisoimme navetassa, joka,kummal-

*) Korallit ovat eläimiä, jotka Tyynessä ja Indian meressä usein
keräytyvät kareille ja niissä muodostavat saaria ja luotoja.

**) Saardam on Pohjaishollannin läänin isokylä, joka puhtaudes-
taan myös on tunnettu. Saardamissa sanotaan Pietarin suurenkin yk-
sinkertaisena salvumiehenä laitvain rakennusta oppineen.
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lisinta tänä aikana, jolloin lehmät olivat laitumella, voitiin kui-
tenkin käyttää vastaanotto-huoneena. Marmorilaattia, hienoilla
matoilla peitetty; seinät, molemmin sivuin, joilla pilttuut sijait-
sivat, olivat neljäkiiskitvillä lasketut ; karkeanlainen, maalattu laat-
tia, jossa ei pölyn hiukkaa ollut — kaikki tämä ihmetytti meitä.
Lapiot, talikot j. m. s. olivat samoin maalatutta ja kullatuilla
korkoteikkauksilla koristetut. Sangot ja maitoastiat olivat kirja-
via, vaan sisältä valkoisella öljymaalilla Valaistut. Täältä me
lnenimme maitohuoneesen, jossa kaunis siististi lyhyiseen alusha-
meesen, jonka hihat olivat käärityt, puettu neitonen voita val-
misti. Täällä tuo verraton puhtaus onkin paikallaan, ja näiden
meijerit kun näkeekin maistuu Alankomaiden voi vielä puolta pa-
remmalta. Minä tiedustelin tarkoin mitenkä täällä moita malmis-
tetaan, ja tulin siihen huomioon, että se hyvä ja miellyttävä maku,
joka Alankomaiden voilla on, melkein yksinomaisesti tulee siitä,
että he pikemmin, kuin me kuorimat maitonsa ja huolellisemmasti
lvoinsa pesewiit. Lehmät lypsetään kahdesti päilviiän. Iltamaito
kuoritaan seurawana aamuna ja aamumaito puolisen jälkeen. Kuo-
rittu maitila Valmistetaan heti lvoitsi Kun heidän tvoitaan leik-
kaa, on se tilvistä, puhdasta ja samannäköistä. Nämä omaisuu-
det pääasiallisesti riippulvat huolellisesta pesemisestä, ja minä luu-
len lvarmaan, että jos me sen niin huolella tekisimme, saisimme
me yhtä hytviiii woita tuin Alankomaalaisetkin.

Saksan rannikko.

Saksan rannikon asukkaat itäisen Preussin Memel'in kau-
pungista aina Oldenburg'in Emden'iin saakka omat monessa suh-
teessa hylyin erilaisia; kuitenkin silminnähtiiwästi näkee, että ne
alkujansa owat olleet sukulaisia. Tämä heimolaisuus ilmautuu
etenkin ainaisessa kuhmuroimisessa maalla ollessaan. Vasta sil-
loin, kuin he omat oikeassa olossaan, nimittäin merellä, osottalvat
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he sukkeluutta ja pontevaa kestäväisyyttä kovimmassakin työssä;
silloin miellyttävät nuo tukevat, voimalliset olennot, joiden velt-
tous äsken maalla harmitti.

Niinkin likellä, kuin Danzigin ja Stettinin välisellä alueella
ja sillä maakielekkeellä, jota kuurilaiseksi „Nehrung'iksi" sanotaan
ja joka Memelistä ulottuu Königsbergiin sekä eroittaa suuren lah-
den merestä, puhutaan koko rannikolla ala-saksaa. Huoneet ran-
nikolla ovat enimmästi yksinkertaisia ja aika olkikatolla katetutta
sekä vesisuluilla kierretyttä. Puhtaus vallitsee kaikkialla; akkunat
ovat kuvastimen kirkkaat; huonekalut puusta ja siistit sekä usein
vaksilla tiilloitetut. Tämä on silloin ..bonadt". Huoneiden ym-
päristöä kaunistavat korkeat pensaskasvit ; kauniit kukkaset koris-
tavat pieniä puutarhoja. Tummanväriset, ruskeat ja mustatkin
vaatteet ovat asukkaille mieluisimmat. Housut ovat lyhyviii ja
luonnottoman leveä-lahkeisia; nutut ovat samoin avaroita, suuri-
nappisia ja suuri-liereisiä. Solet koristavat kenkiä ja muitakin,
mihin ne sointuisasti vaan sopivat. Vaatteuksen pienempien poik-
keusten mainitseminen ei suinkaan ole tarkoituksemme; mutta muis-
tuttaa täytyy, että lukemattomia semmoisia tavataan tällä pitkällä
Saksan rannikolla. Että rannikon asukkaat elävät kaloilla, tarvinnee
tuskin mainita. Lihaa nautitaan ani harvoin ja silloin enim-
mästi palvattua; jauhoruokia ja vihanneksia käytetään vielä har-
voin, sillä hedelmiä ja kyötkitasveja rannikolla ei Viljellä alituis-
ten tuulien tähden.

Rantueen asukkaat eilvät ole iloluontoisia. Harmaa, amara
pinta, loppumattomuuden sellvii tulva, jota kaukaisuudessa tailvaan
ranteesen sulautuu, Vaatii heidät wakawuuteen kotona vieriitelles-
siiän. Alituiset, samaan tapaan ajellehtalvaiset pilvet, vaikka muo-
tonsa puolesta vaihtelevatkin, painavat myös yksitoikkoisuuden mer-
kin ihmiseen. Tämän lisäksi tulee hänen toimensa, joka hänen
tutustua niin vaaroihin, että kuolema pidetään oikein perheesen kuu-
luvana, kamalana vieraana, joka päivittäin piilee oven takana
uhriaan odottamassa. Rannikon asukkaiden laulut ovat yhtä yk-
sitoikkoisia, kuin muukin yleensä — pitkäveteisiä, surumielisiä sä-
veliä, usein liituttavaisia lauluja laulellaan maatöissä. Vieras-
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varaisuus vallitsee Saksan rannikolla. Kaikkialla lausutaan ter-
vetulleeksi, ja jokainen perheen isä on samalla kelpo isäntä. Minä
vierastelin usein aivan oudoissa perheissä, jotka minun ottivat
ystävällisesti vastaan. Usein sivukulkija koputti oveen; sillekin
pian aulvaistiin. Varallisten vieraissa käynti on erittäin vilkas;
täällä on virkamiehiä, joiden talo on ravintolan tapainen, sillä
jokainen, ken yö heidän läheisyydessään tapaa, ujostelematta hei-
hin turvaa. Usein puuttuu huoneita. Vieras ajaa pihaan, as-
tuu eri huoneesen, josta h iin viedään saliin isännälle ja emännälle
esiteltäväksi. Tässä sitte pakinata pannaan usein koko ilta, kunnes
viimein pöytään käydään.

Rannikon asukkaat ansaitsevat huomiota etenkin sillä rohkeu-
della, jolla ne pahimmillakin myrskyillä rientävät haaksirikkoon jou-
tuneiden avuksi. Vierasvaraisuus ja kaikki muu jäävät sen suhteen
syrjälle. Sillä kuinkas hän, jota niin mielellään henkensä panee
alttiiksi lähimmäisensä hyväksi, voisi saitailla elämän hyvyyden
jakelemisessa. Eikö hän sitä tekisi mielellään tarvitsevaisen avuksi?
Luotsarit päälliköilleen, joiden velvollisuutena on tyynellä ilmalla
kaikkien laivojen karien ohitse ohjaaminen satamiin ja sieltä takaisin
ulapalle, odottavat siellä urhoollisina pahimmassakin myrskyssä.
Vihan mimmassa kuohuisat aallot pauhaten rantaan rientävät,
merimiesten hätähuuto, puhurista puhallettuna, kaikuu meren pau-
hinasta ja jyskeestä, ja silloin tällöin taivaan ranteella välkkyvä
valkea yön pimennossa ilmoittaa paikan, jossa haaksirikkoinen laiva
nostaa ja laskee hätiilyhtyiiän. Silmänräpäyksessä ottaa nyt ur-
hoisa lnotsi perheeltään jiiähylväiset ja tottelee ainoastaan hätä-
huutoa ja velvollisuuttansa. Jumalaan, taitoonsa ja voimallisiin
käsiinsä luottaen, kiiruhtaa hän ulos vaaran alaisia auttamaan.
Lukemattomia sankaritöitä omat he tämmöisissä tiloissa tehneet;
jaloimmat itsensä uhraukset, joissa hiimmästyttäviiiset ruumiin voi-
mat ja taito näyttäytyvät, ovat todisteina heidän avun alttiudes-
taan. Ihmeellinen on luotsien hengen voima ja mielen lujuus.
Näitä paitsi hän ei voisikaan tehtäväänsä täyttää. Kunnia näille
urhoollisille, vähäpätöisille miehille! Kunniata he saavat kaksin ver-
roin, kun muistamme, ett'ei suuri palkka eikä muu loistava kun-
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uioitus heitä siihen teholta. Luotsit omat ja pysyivät töyhiä rautuc-
laisia, mutta muita he eilvät tahdotaan olla, kosta meri ja sen rau-
tueen keltainen hiettä omat heille yhtä rattaat, tuin
sclle jäälvuorct ja mihcriiit ruohotcuttänsä, ja kosta he hätäisiä
auttamassa työssiiäu, joka micrasta hämmästyttää, uiitcwät waau
sitä, jota muut sauowat päiwätyötsccu. )a eitö se ole liitutta-
waista, kuu sydiiu ou tiiunitctty tolkkoou, jotaiscllc lvicraalle
tammoittaluaau maapaluttaan? H). c puhumme tässä marsiuaiscsta
rannikosta, juotsuhictasta, jota ympäröitscc mcrijättöä
landet), mistä sitte ylhäisempi maa altaa. Täällä ci ytsitiiäu
lehti puhtca, täällä ci mitääu wilja mihanuoi. Paitta, jouta
tänä päilväuä heitot hciuäu piitit pcittälviit ja jossa eläimet jiir-
silvät, on huomenna tuuleu tuudittama meri. Meri tuu pai-
suu ja richucu rantaan rientää, silloin asumukset kuohumista
aalloista tohoutuwat, juuri luin laiwahylyt mereu kareilta. Hio-
ne» majan silloin mesi mic; mutta toisessa tuiteutiu asuttaat siii-
lylvät. Rauhallisilla he odottawat kohtalona... Mutta mitä he
odottamat? Mitsi he eilvät muuta siuuc, jossa ruusas hedelmä
palkitsee maamiehen waiwannäöu; siuuc, jossa kutoistawiiumat uii-
tyt ulottumat aiua lcmualviiu lehtoihin; jossa iviinimäct milja-
wainioita ympäröitscvät ja jossa ihmiset elatuksensa monitta wai-
woitta saawat? Rannikon asukas ci jää näihin kysymyksiin meille
lvastautseu lvelkaa, lvaitta hau sitä ci sanotaan. Hän on harwa-
puheilleu. Häu hymyilee, puree tomasti mustaa leipäänsä, katsah-
taa läimäisin ja meren ulapalle. Häu säilyy. Meren ja tailvaau
herra warjelce häneu. itiinpä lvuorclaiucntin tupansa rakentaa
synnyinseudulleen, ja tahtoo tulla haudatuksi sen lvicrecu, lvaitta
lvuoren putoamaisillaan olema lohko olisi tuinta veloittama ja tc-
lviiimen ja syksyn lumimyöryt tuinta tammoittaisimat. Mitä wä-
hemmän meillä on, sitä enemmän hiutlaistatin ratastammc.

Hamburg.
Kartalla Hamburgi uäyttäii jotcntin lvähäpätöiseltä, lvaitta

ottaatiu se 7 neliösieninkulmatt alan; mutta sen edullinen asema
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ou siitä kuitenkin tehnyt mitä artnoisimman maailman kauppapai-
kan. Nykyjään asuu siellä noin 400,000 asukasta.

Kaarle suuri päitvinänsä jo näki ne etuisuudet, joita tällä
kalastuskylällii, josta Hamburgi sittemmin yleni, jo silloin oli. Sen-
tiihden hän rakennutti siihen linnan ja kirkon. Jo 13:lla lvuosi-
sadalla Hamburgi oli niin lvoimallinen että se yhdessä Lubeckin
kaussa taisi pitää laitvastoa ja sotajoukkoa kaupan suojelukseksi.

Lailvalla kaupunkia lähcstyissä, nähdään Elbe-joen oikealla
rannalla sanomattoman suuri mastometsii; ilmassa liehuu kaiten
tarlvaisia ja kaikkien kansojen lippuja; niiden »villeillä suuret pur-
jeet leijuelelvat ja mustat samupilmet höyrylailvojeu piipuista tum-
puiletvat. Takapuolella muhkeat makasiinit rehcntelewät. Rannoilla,
joita muurit rajoittamat, aaltoilee ylös ja alas ahkera ihmisjoukko
kaiten tarlvllisena ja kaikenmoisissa pulvuissa.

Täällä tawarawaunut työläästi junnaalvat rantakatua ylös ;

niiden »välitse ratsastajat ja herraswaunut pujoitteleiwat. Kanta-
jat karjuivat; merimiehet laulalvat; kaupustelijat tarjoilewat ta-
waroitaan; warkaat kaiwelewat wieraiden taskuja, ja joutilaat ajan
wiettiijät ajellehtawat pitkin katuja. Kaikkea kaunista ja kallista,
mitä maa tuottaa, ou täällä pinottuna mahdottoman suurine aa-
meineen, raudoitettuine arttuineen ja koppineen. Miljoonien mak-
samia tamaroita nähdään waan kaduille luovittuina.

Paitsi ihmisiä, tunkeutuu Elben rannalle myös kaikenlaisia
lailnoja lnieri lviereen. Muutamat tahtomat lujat kytkyensä kat-
kaista ja tunkeutua wirran sylviiän wuolteesen; toiset totewat ran-
taa kohden, pyrkien kailvannoihin, jotta johtawat kaupunkiin; toi-
set taas etsilviit mukawampaa asemaa eli ohjaawat tietään tulli-
huoneelle. Suurien, merta kyntäwien lailvojen wälitse kiitäwät
kontooliwenheet ja kalastajain ruuhet edes ja takaisin. Sisämaan
ukko katselee rannalta näitä sydän kourassa; sillä jokaisena silmän-
räpäyksenä luulee hän niiden yhteen iskemän ja kumoon keikahta-
man. Mutta katso! Ne tääntälnilt aina oikealla ajalla ja tnaaran
lnälttälniit.

Pilitniit päästään lvoisi seista rannalla ja tätä elon hyörin-
tää katsella. Tuolla tulee kömpelö kolmimastoinen brasilialaisin e
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tawaroineen; tuolla kiitää solatta höyrylailva Kaapmaahan; wa-
laiden pyynnistä palautunee., lailvan lviercssii heilahtelee tuolla
muhkea Itll-Indiassll purjehtija, ja Amerikalaiseu kauppalailvan
simuitse kiitää Euglannin postilaima. Mikä laimain kytkyitten
narina, köysien räminä ja mikä purjeiden lovina! Tätä kaikkea
mielii katteinien huudot ja merimiesten pitkiitveteiset laulut siiis-
tiimät!

Ääretön laimojen paljous käy Hamburgissa lvuosittain.
Moni näistä tulee Euroopau ulkopuolelta. Jokaisena wuotena
käytetään siellä miljoonia kahlviin, tupaktiiu, raakaan soturiin, rii-
siin, inditoon, pippuriin, puulvilloihin, miiniin, muotiin, tirjoitus-
tyniin, korttiin, kynttilöihin, suoloihin, lihaan, rauta- ja mastita-
maroihiu, hopeaan ja silkkiin, ailvinaan ja saipuaan, neuloihin,
lankoihin ja karttuuneihin y. m. Kuinka monta katta näissä työs-
kentelee !

Hamburgin halkaisee kahtia sen liitvitse juoksema Alster-
joti. Tätä paitsi lukuisat kaimannot sitä wielä kaikkialle risteile-
wät. Talvaralllilvat menemät niitä pitkin aina kcmppijaiden suu-
rille makasiineille, samalla kuin kuormalvaunut ja rattaat ramuut-
talvat niillä lukuisilla silloilla, jotka kanawien ylitse johtawat.
Nykyjään on myös rakennettu n. k. lviemäreitä useille suunnille.
Näihin meren suolainen wesi tulwaa kahdesti päiwiiiinsii, ja pato-
weden paetessa siten menee kaupungista tulwaawa likamesi Elbeen
ja sieltä mereen.

Vuonna 1842 railvosi Hamburgissa kauheasti tuhoama tuli-
palo. Kolmessa muorokaudcssa se muutti kaupungin kauneimman
ja parhaimman osan melkein kokonaan tuliseksi tuhkaläjäksi. Pa-
laneiden huoneiden sijaan on suuria, uusia ja komeita rakennuksia
kohoillut. Useimmat huoucet owat 3- ja 4-kertaisia ja tasakattoisia,
joten Hamburgi näyttääkin meille eteläisen Euroopan kaupungilta.
Näissä palatseissa rikkaat kauppijaat ja nculvosherrat asulvat;
näissä on myös joukko ihanimpia tamara-aittoja. Tämän lainei-
den kuluttaman ja tuhkaliijiistä kohoutuneen Hamburgin loistotoh-
tana on Alsterdam, jota kolmelta silvulta ympiiröitselvät padon ja
n. s. neitsen-polun lvierelle raketut palatsit. Ei missään muussa
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Saksan kaupuugissa ole mitään, jota möisi lverrata siihen kannii-
sen neitsen-polkuuu (jungfernstieg). Etenkin iltasilla, jolloin tu-
hansin likeisten palatsien ja ralvintolain kynttilöitä sinisessä Uls-
terissa kulv astelee, kun laulu, soitto ja ilon riemn ympäristöllä
remahtelee ja menoset medessä wiiltäwät, waltaa siellä olijan lvai-
kutus, joka lvie mielen Venedigiin tahi mnuhun eteläisen Italian
lvieliikin enemmän riemuitselvaiseen kaupuntiiu.

Aiwan toisenlainen on wanha kaupunginosa. Korkeapiiii-
töisiä huoneita, joissa katon rajasta aina maakerrokseen asti asu-
taan, on katujen mieret täynnä. Käypäläiset, kuormalvaunut,
yhteistvaunut liikkuwat täällä sekamelussa. Rattaiden ramina,
ruoskllin iskut ja myöjäin huudot kuulumat alituisena pauhuna.
Pitkät, monen mariset syltit peittämät huoneiden etuseinät. Kaloja,
simpukoita näkee tähän, tuonne nuttuja, lakkeja, saappaita, lalvit-
soita y. m. kuivattuina. Tuolta korkean kulnastinlasin takaa nä-
kyy: etelän hedelmiä (lniikunoita, mantelia, sitruunia), lnaatteita,
maalauksia, kelloja ja kultasepän töitä. Kaikkien maiden tuotteita
on täällä nähtälninii. Vieläkin isompi meteli on niillä kaduilla,
joilla juutalaiset kauftpijaat kärryillä lvetiimiä talvaroitaan kau-
pustelelvat. He eilvät odota kunnes ostaja heidän luokseen ker-
keiiisi, maan he huutamat talvaroitaan tarjoellen aamusta iltaan
asti. Kärryn takaisissa huoneissa näkee pimeitä Holmeja ja kiiytii-
lviii, joissa myyjä ostaa ja myy talvaroitaan. Siellä lvaatehylyt
korjaillaan, puhdistetaan ja sitte taas tarjolle asetetaan. Ei mi-
tään ole niin huonoa, ett'ei se siellä kaupaksi kälvisi ja laitetuksi tulisi.

Hamburgilla samoin kuin muillakin kauppakaupungeilla on
n. s. pörssinsä — muhkea rakennus, johon) seudun kauftpijaat,
kauppain lvälittiijät, lailvain isännät ja katteinit totoutulvat mää-
rättyinä päiminä ja tunteina tuumimaan kaikesta, mitä kaupan te-
koon kuuluu, ja pitämään kullan, artvopaperien, ja talvarain huu-
tokauppoja. Myös nähdään kauppakertomusten keralla näytteitä
tamaroista, joita siellä myydään.

Mitä liikerikkaampi kaupunki on, sitä isommat on pörssin
kauppaliikkeet. Erittäin suuri-arwöinen on Hamburgin pörssielämä.
Siellä hyörii sadoin, ei sadoin, maan tuhansin kauppijaita ylös
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ja alas. Pörssiaita on t:llo I—3 p. j. Pörssin iso sali kihisee
ostajia ja myöjiä. Soturia, tahlvia, lviljaa, halkoja, siltti- ja lvilla-
tautaita, jopa kultaa ja paperiakin y. in. täällä tarjotaan ja ha-
lutaan. Tarjoilijat juokselvat sinne ja tänne, kirjoittamat seisapis-
teessii kauppakirjojaan, kokelvat täällä houkutella, tuolla riitoja
ratkoja; he owat walmiita ryhtymään kaikkiin tehtiilviin, mustaa-
maan kaikkiin kysymyksiin jakaikkiin tehtälviin neumomaan. Tuolla
äsken tullut, hajalla jaloin seisoma kattcini puhelee isäntänsä kanssa
— lakkiftakarailvolla ja kädet taskuissa. Täällä on tauppijaita,
jotta tuntcwat maailmaa ja elämää. Heidän ajatuksensa liitelemät
merien ylitse niihin kaupunkeihin, joissa heillä on konttuori ja
joissa heidän nimensä tunnetaan ja annostetaan, niinkuin Ham-
burgissa. Hamburgin pörssi on kaikkien pohjan pörssien edelläkälvijä.

Hamburgin kauppa näkyy sellviisti katuelämässä. Se on
lvilktaampi ja mctelöitsetvämpi, kuin missään muussa Satsan kau-
pungissa. Päästä päähän on kaupunki työstentelemäincn ..mehi-
liiis- ja muurahaispesä". Hengen^ miljelemistä Hamburgissa ei
ole milloinkaan taimiin lyöty. Tiede- ja taide-laitokset owat lu-
kuisat ja monenmoiset. Mhäisempinii silvistyslaitoksina on täällä
korkeita oppikouluja, merimiestoulu, mälstäri- ja rakennuskoulu y.
m. Arwoisat kirjastot ja tieteelliset kokoelmat helpoittamat myös
täällä tietojen saalvuttamista.^

Kummallisena Hamburgin luonteen osoitteena mainitsemme
tässä jo lvanhastaan ihmetellyn^ ylistetyn köyhäin ja sairasten
hoidon. Orpohuone, S.t Georgin esikaupungin iso sairashuone,
erään kauppamiehen, monta wnotta sitte, perustama „Schröderstif-
tet" ja iso joukko laupeudeu laitoksia, owat arwoisia todistuksia
siitä mielenlaadusta, jonka he lvanhoista ajoista owat perineet.

Muinaiset kaupungin muurit omat laitetut mukamiksi kälve-
lypaikoitsi. Täältä, etenkin kolmelta kukkulalta, on erittäin lvie-
hiittiilvä näköala: Alsmanin kukkula idässä, Alster-kuttula kaakossa
ja Elbe-kukkula lännessä. Viimemainitulle näkyy satama, Elbe
ja osa kaupunkia.

S.t Georgin esikaupungissa olelva Tilvoolin hulvipaikka, ajo-
ratoineen ja kesäteaterineen, on enimmän täytettyjä kaupungin ulko-
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puoleisia huwipaitkoja. Kaikenlaiset huwitukset houkuttelemat suuren
joukon yleisöä ja lvarsinkin . merimiehiä myös Hamburgin ja Al-
toonan Maliseen S:t Paamalin esikaupunkiin n. s. Hamburgilais-
ten muorelle. Siellä on monta hyppelypaikkaa, kansan teateria,
napakiittujll ja kaikenlaista hulvia, mitä markkinat tamallisesti tar-
joamat. Mutta pahuuskin on sinne osannut ja se, joka elämäänsä
ei tuhlaa irstaisissa hulveissa, ei S.t Paalvaliin menekkään.

Viime lvuosina Hamburgi on aikalailla laajentunut, joten
siitä pian paisuu oikein jättiläiskaupunki. Melkein kaikkialle kau-
pungin ympäristölle on rakennettu isoja huoneryhmiä, jotta eilvät
puutu muuta, tuin nimeä, ollakseen esikaupunkeina, ja yhä enem-
män tulee lamaksi, että kauppamiehet niin kesällä kuin talmellakin
asumat kaupungin ulkopuolella, ollen marsinaisessa kaupungissa ai-
noastaan asioimistunteinaan (noin k:llo 10—4).

Mein.
Euroopassakin on jokia, jotka Rheinin moittalvat niin lvesi-

jouktionsa kuin suuruutensakin suhteen, mutta semmoista maan siu-
nauksien, lvalistuksen hylviiintöiden, luonnon ja taiteen ihanuuksien
yhdistäjää, kuin muinaisuudesta kuuluisa Rheini on, ei toista ole.

Rheini ei muodosta luuramuorien ja meren millillä ainoa-
takaan putousta. Se on aina ääriään myöten täynnä; sen mesi-
määrä ei muosien «aiheissakaan paljoa muutu. Tämä joki on
Vilkasliikkeinen kauppatie Alankomaiden ja Schtveitsin, Englannin
ja Italian Välillä. Tätä kullelvaiset laiwat owat eriseuduilla
erikokoiset. Basel'in ja Strasburg'in lviilillä ne kantalvat 5—600
sentneriin (1 s. — 100 H), Baselin ja Mainzin lvälillii 2,000—
2,500, Mainzin ja Kölnin lvälillii 3,500 ja Kölnin alapuolella
4—6,000 sentneriin. Rheinin alkulähteet liriselviit Schlveitsis-
sii, alapää suutelee Alankomaideu nurmikoita. Sen alkuläh-
teitä kiertelee tvapaa paimentansa; sen suupuolella työskentelee
lvapaat käsityöläiset, meren kyntäjät ja kauftpijaat. Schmeitsin
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Nlllll on Alppien, niiden kukkulain ja laaksojen sekamelskaa; Alan-
komaiden maat omat alatasangoita ja suoria. Schmeitsin medet
lvirtaamat kolmeen mereen; Alankomaat yhdistiilviit toisistaan kau-
kaisten maiden lvirrat. Schlvcitsi on Euroopan sydämen eroitcttu
kanta; Alankomaat omat monen kansan keskustana, yhdyssiteenä.
Tieteellisessä suhteessa Schlvcitsi on lvaan Ranskan tahi Saksan
osa. Alankomaalaisilla on oma kielensä ja kirjallisuuteusa.

Keskipalkoillaan Saksassa Rheini juoksee pitkän kahden riu-
nattaisen lvuoren Malisen kapean tasangon lälvitse ja puhkaisee
sitte tämän pohjllispuolellll ahtaassa laaksossa muorisen yliitasa:.-
gon. Rheinin laakso on koko tällä matkalla paljoa muuta ympä-
ristöään alempana. Tässä jokea lvoisi sanoa kailvannoksi, jota on
tailvcttu sylväiin lelveiisen tunnaascn. Vnorct, joiden välitse Rheini
juoksee, olvat uuden ylänköjen reunoja, jotka yhdellä sivulla alc-
newat itään, toisella länteen. Rheinin laakso siis on hytviisti reu-
nustettu; siellä ja täällä sitä siwuawaiset lvuoret kuiteutin alvau-
tutvat läpikuluiksi.

Rheinin reunustat ja Maas'in seudut owat Ranskalaisten
ja Saksalaisten muinaiset yhtymä-, liittouma- ja sekaaunusftaikat.
Schlveitsissii Saksalaiset ja Ranskalaiset olvat yhtyneet liittolval-
tioiksi. Rheinin keskipaikoilla he owat keskenään sen lvasemman
rantueen omistamisesta taistelleet. Alankomaissa asuu Saksalaisia.
Keisari Kaarle suuren aikana Rheinin seudut oliwat sen lvalta-
kunnan keskuksena, joka Ranskan ja Saksan yhdisti yhden lvalti-
kan alle.

Rheinin kestiseudut oliwat Saksan päiimaat siihen asti, kuin
Itämältä ja Preussi rupesilvat näiden herruudesta kilpailemaan.
Rheinin lvasemmalla rannalla on manhoja kaupungeita, joiden ikä
ulottuu aina Roomalaisaikaan asti : Speier, Worms, Mainz, Kob-
lenz, Bonn ja Köln; itärannalla ja sen likchdällä olvat uudem-
man aikaiset kaupungit: Mannheim, Karlsruhe, Darmstadt ja
Dysseldorf.
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Wiinimaa.
Trier ja Koblenz kaupunkien lviilinen Mosel-laakso on 13

peninkulman pituinen ja peninkulman lelvyinen. Tällä alalla on
»vähintään 200 asuttua paikkaa: kaupunkeja, kauppaloita, kyliä,
kartanoita, linnoja ja luostareja. Näiden kansa elää enimmiisti
tviinin lviljclyksellii. Moselin monet mutkat tekemät sen, että
rantain taltamuus aurinkoon merraten on hylyin monenlainen.
Tässä esim. on peninkulman eli parin pituinen lcchdete, jonka ran-
nan taltelvuus on suoraan aurinkoon päin. Sen kallioiden laak-
soihin auringon säteet siis suorastaan hellittälviit ja waikuttawat
paljo wiinin kypsymiseen. Laaksossa on jot'ainoa tilkku käytetty
lviinimaaksi — köynnösten istutukseen. Tämmöisen lahdelman ta-
paa milloin lvirran oikealla milloin taas »vasemmalla puolella,
joen käänteiden mukaan. Nämä, suoraan aurinkoon päin tallistu-
tvaiset rantueet tuottavat parhaat viinilasit, jonkatähden jokainen
kokeekin niistä saada edes pienen alueen itselleen. Toiset kallion
seinät kallistuvat joko itään tahi länteen. Niillä kasvaa keskin-
kertainen lviini. Lopuksi on täällä suoraan pohjaiseen kallistumia
lvuoren seinämiä, joille Harmoin, taikka ei ensinkään, aurinko pais-
taa; ne owat kylmiä ja siis »viinin »viljelykselle sopimattomia;
kuitenkin nekin tarpeensa löytämät. Niillä kaslvaa nimittäin ma-
taloita tammipensaita. Moselin ympäristön asukkaat kuorimat
niitä ja myöwät kuoret parkitsijoille. Viidentoista muotisina pen-
saat kaadetaan ja käytetään yksi osa niistä aitaukseen, toinen osa
polttoaineeksi. Monella kylällä tammipensaista on lvuotuinen hylvä
tulonsa. Nämäkin lviljeltiilvät owat lvirran mutkaisuuden tähden
milloin »virran oikealla milloin »vasemmalla rannalla. Ne lvaih-
teleimat tuon tuostakin tviehättälvien ja hylviisti järjestettyjen lvii-
nimllkien ja mehelvien niittyjen kanssa.

Vuorten rinteet, joilla wiiniä wiljelliiän, owat jotensakin
korkeat. Viinimäki nousee porras portaalta ja aina »viimeisellä
huipullakin »viiniköynnöksiä kaslvaa. Näitä päällettäin laitettuja
penkereitä sanotaan ~käre"iksi. Joskus on 20 ja 30 semmoista pen-
kerettä päällettäin. Ne omat hylyin erilailla laitellut. Vuoren
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rinteet owat nimittäin täynnä ulkonewia kalliotielekteitä, halenneita
ja jyrkännettä. Semmoisen tasaisen pinnan saamiseksi, johon moi
saada lviiniköynnöksille tarpeellisen mullan, täytyy usein tehdä iso-
jakinrakennuksia. Joskus kulkee isoja siltoja mihannoitsemien lviini-
istutusten ylitse kalliohnipuista piiiilvuoreen.

Kaikkialla nähdään kimisiii Holmeja korkeille pylmäille no-
jautuman. Nämä omat miinimäen kannattajia. Virran rannasta
tvuoriportaat nousewat sen korkeille kohdille. Usein tämä lvaima-
loinen wuorelle kiipeäminen kestää tuntikausia. Moseliu jyrkän ja
kallioisen wastakkainen ranta tawallisesti on aukea ja alhainen.
Näillä silloin pellot, niityt ja asuinhuoneet owat. Niinimäen
omistajalla, nimittäin, pitää olla pieni niitty ja laiduin sarlvikar-
jalleen, ja jos mahdollista, lvähii pelto- ja puutarhamaata. Näin
osa heidän lviljelyksistiiiin, nimittäin miinimiiet ja tammipensaat,
on lvirran yhdellä, toinen osa toisella puolella. Sentähden lvenhe
lviinin lviljelijiille on yhtä tarpeellinen, kuin rattaat owat maan-
lviljelijiille. Elonaikana täytyy, näet, joko rypäleet eli heinät,
tammet eli Milja lviedä lvirran ylitse. Suuri on se lvaitva, jonka
lviinin »viljeleminen ihmisille tuottaa. Elonajasta elonaikaan kestää
työ taukoamatta. Talmet päästään taiwclee wiininwiljelijä wuo-
ren rotkoista liuskakilviii, surwoo ne hienoksi ja sitte ne ripistelee
istutuksille. Nämä pitämät maan tuoreena ja lannoittamat. Tätä
paitsi pitää, jos ilmat lvaan myöntämät, miinimiikien muureja
laittaa, kallioita paikata ja pönkittää. Kelviiiisin heidän täytyy
pystytellii salkoja, joiden ympärille miinitöynnötset tiertäilemiit
setä maata muokata ja lannoittaa. Ia täällä ei woi lantaa lve-
tiiii isoilla rattailla, lvaan on se wuorelle wiwuttawa wähitellen.
Maanlviljelijiin tarwitsee kesällä ainoastaan katsella miten Miljat
kaslvlllvat, kukkiwat ja tähkiwät; wiinin wiljelijii sitä wastaan ei
wuosikauteen saa köynnöksiäiin katseestaan jättää. Heti, salkojen
pystytettyä ja maan muokattua, omat lvanhat köynnökset pois ha-
kattalvat. Maa on aina kuohkeana pidcttälvii, että siihen walo,
lämpö ja wesi paremmin ottaisi. Viinin lviljelijiin täytyy siis
lvielii kesälläkin maataan touhotella ja poistaa sieltä kaikki liiat
taimet. Nämä owat isoimmat ja säännöllisesti esiintylväiset työt.
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Näiden lomissa on myös pienempiä töitä tehtiilvänci: repeytyneiden
otsain sitominen, rikkaruohoin kitkeminen j. m. s. Suuret lvailvat
tuottalvat myös usein tuulien ja meden tuhotyöt. Sade synnyt-
tää usein rajuja puroja, jotka wiewiit lvuorten rinteille kannetun
maan — kokonaiset peltotilkut — alas laaksoihin. Näin nämä ihmis-
raukat joskus löytiilviit kaikki suurella waiwalla wuorelle raahaa-
mansa kimisoran ja maan, jonka huolellisesti siellä pellollensa
ripistelilviit, tvuoren jnurelta, naapurinsa maihin yhdistyneenä
lvesiajona.

Työkalujen alinomaista edes ja takaisin kulettamista karttaak-
seen, omat munin »viljelijät paikka paikoin rakentaneet pieniä ka-
lustohuoneita, jotka Munin kypsymäaikana myös lvartiahuoneiden
asiaa ajawat. Niistä on lvarsin ihana näköala. Joskus on niiksi
käytetty lvanhoja, keskiajan ritarien linnain tahi Ruomalaisten ra-
kentamia martialinnain jäännöksiä. Joskus taas käytetään niiksi
lvuorten rotkoja ja halenneita, joihin asetetaan tulittamat olvet.
Näiden halkeamain suilla martijat illoin lvalkialla istuivat, piii-
mäsydämiä marjossa wenywät, ruoalla ja juomalla itseänsä lvir-
lvoitellen.

Döhmi ja sen Kansa.
Bohmi on joka siwulta lvuorien piirittämä umpilaakso, eli

oikeimmin monta pientä laaksoa, joita korkeat lvuorten ulkopuoliset
reunat yhdistälviit yhdeksi kokonaiseksi. Tämän suuren laakson
alhaisin seutu on siinä, missä Eger Elbeen yhdistyy. Böhmer-
lvllldin lvuorijonon keskikohdalla on kolmen penikulman lelvyinen
aukko, joka pienempäin muorien lviilitse awaa tien Bayeriin.
Samoin Mährinkin muoret talvan takaa alenemat ylätasangotsi,
niin että Böhmistä kyllä pääsee Mähriin lvuorien ylitse tiipeile-
mättä. Näiden muorien matalin kohta on näiden ja Sudetien yh-
tymäseudulla. Muuten Böhmi on mitä kummallisemmasti naa-
purimaistaan eroitettu; se on isonmaisten muorien eroittamana
niinkuin saari mantereella.
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Böhmin muodostaa siis joukko pieniä umpi- eli n. s. pata-
laaksoja, joista kukin itsekseen on ison kokonaisuuden tuma. Mikä
muotojen rikkaus täällä ilmestyy! Jyrkkiä rajalvuoria, ala-ja ylii-
tasangoita, joita mäenselänteet ja ahtaat rotkot jakailemat, ja ama-
rat laaksot säännöttömästi maihtelcimat täällä keskenään.

Jos ei oteta lukuun suolaa, josta Böhmissä on yleinen
puute, yhdistää tämä maa kaikki, mitä elämän ylläpidoksi ja lvie-
hiitykseksi tarlvitaan: aaltoilemia wiljawainioita, muhkeita metsiä,
malmikkaita muoria, mouia termeyslähteitii, timihiiliterrotsia, me-
hemiä niittyjä, tuottoisia hedelmäpuutarhoja, oimallisia miiuimätiä,
erinomaisia humalistoja ja purjehdittavia wirtoja. Senpätähden
Böhuliä sanotaantin ..Itälvallan rnunun kauncimmatsi diamantitsi".

Ilmanala on miehättäivii, kylmän ja lämpöisen keskilvälillii;
ainoastaan muoriseuduilla ja ylätasangoilla on se koma. Erzge-
birgen korkea ja Sudetien mieläkin korkeampi selänne suojaa sitä
itä- ja pohjatuulilta.

Teollisuus Böhmissä on etelviimpi kuin muissa Itälvallan
maissa. Pellalvatlllvaroita tvalmistctaan siellä suuressa määrässä
uloslvientiii Marten, ja „Rumburgerin" aiminainen on alvaram-
malta, kuin Böhmin emäntäin kesken, tunnettu. Pitsien lanka
kehrätään niin hienoa, että 16,000 Böhmin kyynärän pituinen
lanka painaa ainoastaan 20 grammia (noin 4'/2 orttia). Puulvilla-
ja willateollisuustin siellä ehtimiseen maan enenee. Lasin lvalmis-
tus Böhmissä on jo manhoista ajoista omistanut ensisijan.

Odottamattoman waikutuksen tekee Böhmin pääkaupunki.
Pragin kanssa tuskin mikään Saksan kaupunki woi kilpailla pai-
kan kauneudessa ja omituisuudessa. Hätinä lvoisimme ajatella jyr-
kempää eroitusta, kuin Berlinillä ja Pragilla toisiinsa lverraten on.
Berlin on aiman latealla, yksitoikkoisella hietatasangolla mähäpä-
töisen Spree'n warrella; Prag waihtelewassa ylängössä, rakettu
wuorten rinteille ja lviehättiilvän Moldaun rannoille, Berliniä ym-
piiröitsee pohjais-Satsan alangon luonto petäjä-edustajincen ; Pra-
gia etelä-Saksan luonto, muni- ja puutarhat. Berlinin kadut
kaikki owat lelveitii, säännöllisiä, suoria; Pragissa tuskin on kahta
suoraa ja lelveiitä katua, toiset kaikki mutkaisia. Berlinin melkein
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laitti rakennukset omat palatsieu kaltaisia, kauniita, hupaisia, mutta
yksitoikkoisia ja historiallisitta merkityksittä; Pragissa ou inouta
lvllnhaa, slllvuuntnnnttll, säännötöntä rakennusta, taartcwilla jat-
totsilla, ja lvauhoja palatseja; ci yhtääu huouctta ole täällä toiseusa
tällaista, taitti lvaau alituista muotojen maihtclua. Bcrlinissä
laitti on hienoa, somaa, ylcmäii; Pragissa on paljo likaa, jokaisessa
kulmassa ja käänteessä liha- ja lcipäaittoja, taupustclija-attoja ja
sawullwia ..makkaroita".

Böhmiläiscn lnonnc, samoin tuin hänen maansatin, osoittaa
monessa suhteessa teeskentelemätöntä luonnollisuutta. Sclmimmäu
tuman toto Böhmiläiscn tansan luonteesta saa heidän alamaisesta
kohteliaisuudestaan. Prcussilaiucu tuu yksinkertaisesti sanoo: „hy-
mäii huomenta", sanoo saksilainen jo: ..kaunista hymää huomeuta";
mutta Böhmiläincn ei vielä siihenkään tyydy, vaan sanoo ..hyvää
huomenta, minä toimon", ..hylvää iltaa, minä toimon"; ja eipä
mielii tyydy siihenkään, maan lisää: ..teidän tuulijaisin palmcli-
janne". .Hymää yötä" sanoessaan, sanoo hän siis täydellisesti:
..hywiiii yötä toimon minä, teidän tuulijaisin palmelijanue, nukku-
kaa hylviisti!"

Talonpojalla on jo hattunsa kainalossaan, tnn hän taulaa
uiitee isäntänsä. Jos hänen on sen kanssa puhuminen cli jos hän
muuten joutuu sen litisyytecn, termchtäii hän sitä käden suutelemi-
sella. Tämä patriarkallinen tapa on paljoa parempi, tuin esim.
puolalaisten polmillecn laskeutuminen. Jos Böhmiläincn, oli se
sitte mies eli lvaimo, nuori cli manha, poika eli tytär, kohtaa
pastorinsa tiellä tahi hänen totonaan, niin painaa hän aina pie-
nen muistun hänen käteensä. Eitä ainoastaan alhaisempi pallve-
luslväti, lvaan myös ylhäisemmät lvirkamiehetkin piiilvittäin suu-
telemat tämän armollisen herran ja rouman kättä, kun maan hei-
dät tapaamat. Mhiiiscmmän säädyn tytöt ja pojat suutelemat
isäänsä ja äitiänsä, setäänsä ja tätiänsä jokaisen piiilvällisen syö-
tyään ja maata mennessään, aina miidcntoista »vanhaksi saakka.

Böhmiläiscn vaatteus on paljoa pohjais-Taksalaisen vaat-
teusta somempi. Alhainen mirtamies pukeutuu täällä paremmin,
kuin ylhäinen muualla, ja Pragilaisten maimojen komeus syrjälle
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sysää itse Bcrlilliläistallno.artcn.in tauuistutsct. Alutta taitessa
tässä ci nähdä mitään teeskenneltyä. Mimset ja alhaiset owat
lnonnollisia ja lvilpittömiii. Itävaltalaisten maiden asnttaat ornat
yleensä luouuolliscmpia, suopeampia, raittiimpi-miclisiä, tuiu poh-
jais-Saksalaiset, ja maitta protcstailttiucu Satsa ou mcuuyt heu-
gen miljclytscssä heidän cdellccu, uiiu moittamat lviimcmainitut
tuitcutiu cdclliscu tuutcidcu ja taitojcu tylvyu tasaisessa kehkey-
tymisessä sclii siclnn ja ruumiin moimissa.

Vicraaumaraisuus ou myös Böhmiiu pcrchtyuyt. Scu tau-
saan pian tutustuu ja, jos hcidiiu tapoihiusa ja omituisuutsiiusa
mukautuu, saa totea mitä sydämclllsimmäu tohtcluu. Tapoihiusa
ja omituisuutsiiusa Böhmiläiucu onliu uiiu sulkeutunut, tuiu sev
maa muoricu saarrotsccu. Kaittccu micraascu ja ultomaisccn on
hän taipnmatoil, ja tun hän jostus patalaatsonsa jättää, ci hau
mistääu löydä sen mcrtaa.

Kaksi aivan eri tansaa, 3lamilaiucu ja Ocrmanilainen
(Ezcchiläiucu ja Slltsalaiucu) asuu Böhmissä. Vihollisen tamoiu
omat he usciu mastattaiu ryutäuucct ja otelleet, tuuucs Slamilai-
ncn puoli ou paennut. Mutta hcidiiu toimonsa paremmasta tulevai-
suudesta elää hcidiiu lauluissaau ja saduissaau suvusta sutuuu.
)iiistä ruusaistll aarteista aiuoastaau ylsi csimcrtti! Alauitiu
muorcsta lirisee eräs lähde mihcrtiivää vettä ja valkoista vaah-
toa. Entisinä aitoina, tun voimalliueu viholliucn Ezcchiläisiä
ahdisti ja viimein ne moitti, oli muutama tuhat alkuasukasta vii-
meisestä ouuettomasta teurastuksesta pelastaiuuut. Niholliscu hir-
muisesti lvainoamiua he miimcin löysimät suojausa tässä mcrtil-
liscssä lvuorcssa, jota amautui ratsnjontollc. Sittc ovat he monta

vuosisataa siellä maauucct, cimät kuole, maau tun aita on täy-
tetty, ja Böhmi on pahimmasti sorrettu, tulemat he jälleen sen
apuun ja moittoon. Taman tataa he nostamat päänsä ja kysy-
mät, citö aita jo ole? Silloin hcmosct pystyttämät törmänsä,
mutta piau laitti jiillccu uneen vaipuu. Hau jota täsmälleen oi-
teana päiwänä ja hcttcnä Blanitiin menee, moi nähdä ratsnmiehct.

Zrjönpäilvänä iMaalist. 12 p.) mencmät seudun tytöt ja
pojat muosittaiu Blauitiin, siteu oiteiu draamallisesti satua csitel-
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liitseen. Mi walitaan johtajaksi. Hän huudahtaa: seiso! ja ky-
syy eikö lvielii ole aika. Joku toinen on lähettiläänä, joka lähete-
tään katsastelemaan, miten yläilmojen asiat omat. Tämä sitte
kertoo tietojansa, kurmes johtaja sanoo: „Aika ci mielii ole." Sitte
tama pieni sotajoukko hajoaa.

Orzgebirge.
Erzgebirgen lvuorijono tekee suurimman ja kansarittaimmanosan Sachsenin kuningaskuntaa. Siellä useimmat ja korkeimmat

lvuoret kohoutulvat; siellä suurimpain »virtain lähteet paitsi Elben
lirisewiit; siellä on Sachsin lvuorilviljelyksen, nypliiystoimen, osaksi
puumilla- ja lvillakchräiimöiden ja puutöiden pääpaikat. Samalla
kuin maan päällä nyplätäiin, kehrätään ja kudotaan, taotaan ja lve-
tokärryjä lvedetään, tehdään samaa sen alla.

Leipzigistii alkaen maa mähitellen penkereittäin nousee nouse-
mistaan laaksoina ja harjuina korkeimmallcen Böhmin rajalla.
Tänne Tapio on runsaasti kyllviinyt kaikenlaisia luonnon kauneuk-
sia; maan myös jylhiä Muoria ja syukkiii metsiä tapaa siellä täällä
silmä, semmoisia, joissa ei mikään laululintu pesi, ja missä ainoas-
taan joku ampiainen silloin tällöin surahtelee; joissa lviiniköynnök-
set eilvät utjastele eikä ohrakaan usein kaslva. Sanomattomat
metsät humisemat etenkin ylhäisemmillä seuduilla, jotka pitämiitkin
Leipzigin seudut puissa. Mättäitä ja kilvihiiliii ei myöskään puutu.
Maan aaltoilema muoto ja sorainen laatu maiteuttaa pellon ja
puutarhan miljelyksen; kylmä ilmasto tekee myös usein maamiehen
»vaikean maimannäön hedelmättömäksi. Maan parhaana tuotan-
tona omat kaurat, pcllalvat ja perunat. Viimemainittu raminto-
aine ajaakin pääasiallisesti leiman asiaa. Se on köyhän elatuksena
aamuin, puolipiiimin ja illoin, usein ainoastaan suolan ja Har-
moin woikipeneen tahi pellalvaöljyn höystämänä. Usein muutamat
perunat omat heille oikein makupaloina ja jos niitä on kyllältä
syödä, pidetään se monen perheen oikeana lvirtvoituksena. Jos ei
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Böhmistii ja muista naapuriseuduista »viljaa tuotaisi, kärsisilviit
Erzgebirgeu asuja-raukat usein suurta kurjuutta, »vaikka he sano-
mattomalla mailvalla, samoin kuin Tyrolilaiset ja Schlveitsiliiiset-
tin, ikäänkuin pakoittatvat maan antamaan sitä, jota se heiltä kiel-
tää. Aina puolin peuikulmin kantamat he topilla mehukasta maata
ja lantaa kaljuille kallioille. He tyntämät lvuorten rinteitä, joita
tasankolaiset tuskin lvoisilvat ylös kiilvetii. Heinää he tetelviit
semmoisilta kukkuloilta, joilta yksi ainoa sopimaton astele heidät
syötsisi onnettomuuteen. Heinänsä he korjaamat sitte kesällä re'ellii,
sillä kärryt eilvät woi semmoisilla seuduilla tulla kysymykseenkään.

Erzebirgeliiinen on lvähään tyytymäinen, lvilpitön ja tees-
kentelemätön toimissaan. Erzgebirgen tasangot olvat hywin pieniä;
siellä ei ole ollenkaan teitä, ainoastaan kiiytäwiii, joita alituisesti
saa kiipeillä ja raahailla. Waiwaloiscmpaa maanwiljelystä tuskin
missään lienee, ja tokkopa muualla käytcttäneeukään nuorisoa niin
aikaisin työssä kuin täällä. Kuudennella lvuodcllaan lapset jo aut-
tälvat nypläystoimissa, kehruussa ja maja-askareissa.

Erzgcbirgeläinen, samoin tuin Tyrolilainenkin, on mielii mer-
killinen ahkerasta ulkoseutujen tiertelemisestä, ja samalla alituisesta
itälvöimisestä totimuorille ja laaksoihin. Niinkuin muuttolintuja,
rientää heitä sadottain kcmiiisin eri seuduilta wieden nauhaa, pit-
sejä, lättillstioita j. m. s. kaikkiin maihin, joissa Saksan kieltä maan
puhutaan; Schtveitsistii aina Venäjälle, ja usein ainoastaan tir-
lvcs ja salvitlluha mutana, kulkemat he rakennustöitä etsimässä.
Mutta tallvcksi melkein kaikki rientälviit kotiinsa, köyhässä, pyryn
peittämässä, salvuhuntuun käärityssä majassaan lvaimoneen ja lapsi-
neen nauttiakseen waiwalla ausaittua talwenwaraausa. Pojat, kah-
den ja kolmentoista lvanhoina menelviit joko yksin tahi isänsä apuna
tauppatalvaroilla täytettyjä kärryjä wetäen maita ympäri, ja mo-
nella perheellä on puoli tusinaa poikia mailla tuntemattomilla sil-
loin, kuin tyttäret kotona nypliiilemät ja tehräämät.

Paksu sumu, joka tuskin päimällishettiniitiiän hälviäii, il-
moittaa Erzgcbirgcliiisille tallven tulon, jota tamallisesti ilmestyy-
kin mitä kammoittamaisimmassll muodossa. Usein pyryää lviitto-
kaudet lakkaamatta, ja joskus yhdessä yössä niin paljo, että ky-
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lissii täytyy tiensä lapioita, jopa joskus nousta katoillekin, ennen-
kuin woi tien olvelle tahi atkunoille löytää. Kuudesta aina nel-
jääntoista jalkaan wahwa lumi ei ole harlvinaista komina tallvina.
Pyryt, jotka eilvät missään niin myrskylle, kuin täällä, muodos-
tamat usein neljänkymmenen ja kuudenkymmenen jalan korkuisia
lvietoksia, joiden ylitse Erzgebirgeliiinen Lappalaisen tawoin suksilla
tahi kumikengillä kaahailee. Onnettomuuksien mältteeksi asetetaan
merkkisalkoja, ja pahemmilla pyryillä, etenkin iltasilla, ilmoitetaan
mielii kellolla tahi rummulla, mihin päin matkustajan on pyrkimi-
nen. Harmoin siitetään taltvi menee jotakuta ihmistä lumeen hau-
taamatta. Sittekin Erzgebirgeliiinen sydämellisesti toilvottaa jo-
kaisen tallven tenvetulleeksi ; sillä se tuottaa hänelle rakkaimman
näön, rekikelin, joka tiet tasailee, tvilkastuttaa seurustelua ja yh-
teyttä, ja tatvallisesti kestää kauemmiu, kuin alangoilla. Silloin
ei ajeta helvosilla, maan ikäänkuin lennetään uhkaamien lvaarojen
ohitse, tvuorien ja laaksojen ylitse, ja ytsinpä lapsetkin teltoillaan
(enimmästi kaksittain kussakin) laskemat alas mitä jyrkimmilläkuk-
kuloilta. Nuoriso onkin täällä yleensä paljoa paremmin karaistu
tuiu alangoilla, ja usein, silloin kuin me täällä jo turkkiin tur-
maamme, lapset siellä juoksentelemat mitä niukemmissa pulvuissa.
Näiu puettuina he myös seuraamat matlustajan mauuuja lahjoja
kerjäteu.

Aarlsbad.
Böhmermaldiu itäiseltä rinteeltä kiertelee Teplbach graniitti-

lvuoreu sylväii juoppaa myöten Eger-tvirran laaksoon. Vaikka
kesällä hylyin lvähäivesinen, miten muutkin lvuoripurot, paisuu se
ketviiisill, jolloin tulwawesi tuhansissa noroissa hypähtelee, tahi
suoja wirtojaan wierittää wuorelta alas, kohisewaksi koskeksi, joka
usein tuhoja tekee ja lvedellii peittää koko Egerlaakson. Likellä tä-
män Eger'iin yhtymäpaikkaa, jossa mirta lirisee korkeiden äyräiden
ja jyrkkien kallioseinäin mälitse eteen pistäytymän muoren ympii-
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ritsc, on Satsan mainioin terweysliihdc Karlsbad; monen tiwuloi-
sen toiwon ja pyrinnön esine, paitta, josta tuhannet lvuosittain
löytämät termeytensii laitta helpoitutsen limulleen tahi wapautnt-
sen wiimeisen, rauhallisen lepopaikan.

Karlsbad on puoleksi kaupungin ja puoleksi maaseudun näköinen.
Tämä tulee kaupungin omituisesta asemasta. Monessa paikassa laak-
son seinä, johon pääkadun huoneet nojautumat, on niin jyrkkä, että
piiädöt koskemat kallioihin, ja laakson pohjan leweys supistuu paikoin
aina 180 jalkaa kapeaksi. Huoneet muualla, paitsi pääkadulla, omat
sijoitetut sinne tänne laakson seinäin penkereille joko ypö yksinään
tahi ryhmissä, ja owat kaunistetut hupaisilla puutarhoilla ja istu-
tuksilla. Kokonaisuudessaan Karlsbad tarjoaa metsäruunuisine kun-
nailleen lviehättiilvän näön, lvaitta sitä miltä puolelta tarkastelisi.
Ei lvähemmän tuin seitsemäntoista tertveyslähdettii, joita maan-
alainen lvaltca lämmittää, pulppuaa tällä kaupungin pienellä alalla.
Ne kumpuilemllt ylös graniittihalkeamista, joiden seiniä kalttinok-
kumatilvi silaa. Tämä marmorimaincn ja tirjama notkuma- eli
hititimi on lähteiden synnyttämää, ja walmistawat Karlsbadilai-
sct sen kaikenlaisiksi kauniiksi kaluiksi, sillä se on helppoa silittää
ja kiillottaa. Sitä murretaan tosolta Sprundelnissä. Siitäpä
nimitin ..sprundeltilvi."

Sprundeln on tiitettäwin, toimeliaisin ja kaikkia lähteitä an-
tawaisin lähde. Sen lämmin on myös suurin (60" R.). Vesi
sieltä tullvaa tupruten isolla jyminällä ja talvan takaa ikäänkuin
seisahtaen, tyhjentää metensii pyöreiiscn lammikkoon, jota peittää
katto, jonka keskellä on reikä höyryjen läpäisemistä Marten. Tästä
majamaisestll lammikosta kylpijäin juomaastiat sitte täytetään.
200 askeleen päässä Sprnndelnistii on Linnanlähde (Slottsbrun-
nen), jonka lämpö on 40" R. Sprundelniii lämmön suhteen li-
tinnii on Reinhardin lähde. Tätä, samoin kuin Pitaaliliihdettä
ja Hygiealiihdettätin, käytetään paljoa »vähemmän. Toiset lähteet
eilvät lvielä ole ollenkaan kunnostetut, ja ne kun puhkealvattin itse
Tepl^lvirtaan, on niistä nousewa höyry niiden ainoa ilmoittaja.
Kaikille kunnostetuille ja medenjuonnille sopimaksi walmistetuille
lähteille on »vieraille rakennettu mutawia laitoksia: kauniita pyl-



130

wiissaleja sadeilmoina käyskenteltäwäksi, warjoisten, jylhäin metsä-
puistojen läwitse luikertelewia tiehyellä, jotka jatkuivat pitkin iha-
nien laakson rinteiden jakalliokielekkeiden kautta etemmä ympäristölle.

Kaikki Karlsbadin lähteet omat erilaisia aukeamia siitä kuu-
masta wesiwirrasta, joka alkaa sylvyydestii, missä maa »vielä on
hehkuivassa muodossa. Mitä ylempänä lähteet owat, sitä »vähempi
on niiden lämpö. Kuumin niistä, Sprundeln, on Teplbachlvir-
ran laaksossa.

Ainekset kaikissa lähteissä owat samat ja jotenkin samassa
määrässäkin ne ilmestyivät; korkeampi lämpö maan tuottaa suu-
rempia waikutuksia. Sanomaton »veden paljous tultvaa näistä
kaikista lähteistä. Sen »vuotuinen summa lasketaan 600 miljoo-
naan kuutiojalkaan — se on meden paljous, joka täyttäisi penin-
kulman laajuisen ja 5 jalan sywyisen järwen »vedellä. Voi kuinka
antelias siis luonto on kalliine lahjoilleen!

Karlsbadi-weden terweyttä antawainen woima oli jo »vuosi-
satoja takaperin tunnettu. Niiden maine kaikuu maiden ympäri
ja houkuttelee joka »vuosi joukon kilvuloisia kaikista maailman ää-
ristä ja ilmanaloista tähän hiljaiseen laaksoon. Ia sen »vaikutus
onkin itsepintaisiin pitkällisiin tauteihin ihmeellinen. Useimpiin
alaruhon tauteihin Karlsbad-wesi onkin kaikkein paras parannus-
aine. Viikipäisille luuwalowaiwoille on se yhtä terlveellinen. Useinse taudin parantaa kokonaan; mutta melkein aina antaa se hel-
poitusta, heikontua pahan »vaikutusta eli poistaa sen palautumisen
koto »vuodeksi. Kummallinen myös on lähteiden »vaikutus kuumain
maiden tauteihin. Aina Itä- ja Länsi-Intiastakin rientää joka
tvuosi onnettomia, maksa- ja pernatautisia, täällä koettaakseen »vii-
meistä apukeinoa. Monta meneekin tertveenä takaisin. Juonti al-
kaa tawallisesti wiileämmistä, «tietoisemmista lähteistä. Sprun-
delnin wesi waatii suuremman warowaisuuden ja on juotawa wasta
lääkärin selkeiden neulvojen mutaan. Täysikaswuinen tawallisesti
juo 10—15 maljaan joka aamu. Koko juontiaika keskimäärin kes-
tää 5—6 wiikkoon. (Kesä- ja Heinäkuussa). Muutamat sairaat
täyttämät lopuksi Peplitz'iä, Franzenbad- ja joskus myös Marien-
bad-wettäkin noin 14 päiwänä.
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Karlsbadin elämä on niin mapaa, kuin isoissa kaupungeissa.
Seudun ihanuus ja monipuolisuus, asukasten suopeus ja osaa ot-
talvainen ystälviillisyys, jotka kaikki jokaiseen, heidän huostaansa
jätettyyn sairaasen tetewät hywiin waikutuksen, waituttawat rau-
hallisesti ja sääliwäisesti heihin ja niin edistiilvät terweytymistä.
Torwien tornista puhalluksella ..terlvetultua", joka jokaiselle tulijalle
kaikuu, on jo jotain lvieraan suosimista ja ylelviiii, sekä tekee iloi-
sen waikutuksen. Seuraawana iltana terlvehtiiii häntä tawallisesti
kaupungin laulukunta jollakin serenaadilla hanen akkunansa takaa.
Isiintälviikensä fydämellisimmästi palwelemana, toteutuu tylpymie-

ras mapaana ja huomiota herättämättä tirjalvaan tihinään läh-
teellä, jota, pienenä maailmana, ympärilleen terää kaikenlaisia,
kaiken kielisiä, kaiken putuisia, kaiken kcmsaisia, kaiken säätyisiii, kai-
ten tapaisia ja uskoisin. Helposti täällä toteutuu, maitta kaikki
omatkin lvieraitll, ja seurustelun tartve tuottaa mieluisimman tut-
tawuuden, sekä antaa siilvet hyödyllisille ja wirkistäwille keskuste-
luille. Päilviillisten jälkeen soittokunta soittelee muutamilla kiiy-
tämäin palloilla; konsäärtit, näyttelyt, pidot, iltaseurat ottamat il-
tamat. Viehiittiilvin kuitenkin on kaupunkia kiertiitviiisten käy-
täwäin ihana luonto. Jos ilma myöntää pitempiä kiilvelymat-
koja, ottaa aina postitalo eli Hommer'in kylä mieraat mastaan.
Sinne wiewällä leweällä tiellä pyörii komeita ajoneuwoja, jättäen
jälkeensä siimeksisillä hiekka-käytiilvillii astuskelewaiset jalkamiehet.
Hommer'iin keräytyy joka ilta lukuisa joukko tiheiden puiden alle
tahi suojaamiin telttoihin juomaan kahlvia, eli syömään mulloja,
»voileipää ja juomaan olutta. Kauniina iltamina kylpymieraat
kiiruhtamat »vehreän luonnon helmaan, wiehättiiwiiä konsäärttisoit-
toa kuultelemaan ja tuttalviaan tapaamaan.

Dhdessä paikassa — kirkkotarhassa — käymme wielä, ennen-
kuin Karlsbadin jätämme. Sinnekin on ..pieni maailma" kokoutu-
nut — maan pyhiin matkustajia kaikista kansoista, kaiken karinai-
sia ja säiityisiii. Sinne he heittilviit pyhimyssaulvansa ijäksi piii-
wäksi. Nämä pienoiset kummut kylmää maata harmaine ja sam-
maltuneine, kiiltäwine ja loistawine hantakiwineen, joita kaikenkie-
liset kirjoitukset kaunistamat — kuinka suloisia elonkutkia ne kiit-
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kewiit! Täällä kodosta kaukana, kaukana kaikista rattaista ne la-
tastuilvllt. Kuinka monta niistä, jotka aikakirjain lehtiä kunnioit-
tawat, nämä nimet muistoon herättää! Jokainen saksalainen su-
kukunta löytää tästä kalmistosta jonkun tutun nimen, jota se ra-
kastaa, kunnioittaa ja lukee parhaimpainsa joukkoon, ja jokaisen
kansan kunniallisten jäsenten hautoja tatvataan täällä. Paranta-
tvaisilla lähteillä tapasilvat he tuskainsa helpoitusten sijasta niiden
lopun ijäisen rauhan helmassa. Monen hautakitven, joka katseli-
jalle puhuu lvierastll, käsittämätöntä tieltä, ympärillä näkee lväki-
kihermiiin seisoman; sillä jokainen tänne pyhiin »vaeltanut etsii ne
haudat, joissa hänen sydämensä lemmikit makaalvat, ja hoitama
käsi koristaa joka wuosi muistomerkit uusilla seppeleillä eli istuttaa
tuoreita kukkasia niiden juurelle.

tyrolilainen.
Tyrolilaiset owat terlveitii, lvoimallisia ja kauniita ihmisiä

milpittömillä ja rehelisillii katseilla; he owat kookkaita, lelveiihar-
tiaisia ja wähentymättömillä »voimilla aina »vanhuuteen saakka.

Tyrolilaisten waatteus yleensä on hylyin kaunis, lvaikka jo-
kaisella laaksolla onkin oma waatepartensa wallitsewana. Kuinka
ylewii Inn-laaksolainen onkaan pitkine sukkineen, jotka polwet jät-
täwät paljaiksi, lyhyine nahkahousuineen ja leweine wöineen, pu-
naisen liilvin päällä olewine leweine henkseleineen, lyhyine nnttui-
neen ja suurine, pyöreine jakelveillii nauhoilla toristettuine hattui-
neen! Alaisen Inn-laatson naisilla on korkea, suippoinen hattu kau-
niissa päässä, lyhyt poimuinen hame ja kaunis miehustin; yliii-
sen Inn-laatson naisilla taas on lvehreii huopahattu eli keltainen
olkihattu, »vehreä miehusta sekä lelveiit lviehättiilvät lvalkoiset lii-
nawaatteiset hihat. Passeieriläinen reunustaa ruskean nuttunsa
punaisella ja lviheriäisellii, pitää punaisia henkselejä ja keltaista
hattua. Bregenzin seudun naiset, jotka kauneudessa woittawat
muut Tyrolilais-lvaimot, niinkuin Liller-laaksolainen on kaunein
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Tyrolin miehistä, pitämät kesällä tailvaan sinisiä, tallvella karlva-
latkeja, kirjawaa miehustaa ja maltoista, kudottua kaulahista
sen päällä.

Tyrolilainen rakastaa kotiaan ja hänellä on siihen syytäkin.
Hän rakastaa ruhtinassukuaan ja hän on todella osoittanut, että
hän sitä rakastaa uskollisesti aina kuolemaan asti. Tyrolilais-
ten taipumuksissa on kummallinen sekoitus : kuleksimishalu ja koto-
ikiilvii; mieltymys luontoon ja taiteellisuuteen; työteliäisyyden ja
kaupanteon halu. Tämän ohessa hän on — sitä ei kukaan moi
kieltää — oikein runollinen ihminen. Hänen kotomaansa luonnon
runollisuus: sininen taimas, auringon säteistä säihkymät tunturit,
railvoisain Metten hyrskeet ja lumimyöryjen jyskeet — kaikki tämä
tekee häneen eliilviin waikutuksen. Hän iloitsee ja riemuitsee. Se
on sulo luonnon maatimus, jota hänen äänensä mirittää lauluun.
Kun päreitä kiskotaan eli ~lotscher'ia" — puun oksista tehtyjä
kenkiä — palmikollaan, silloin laulu milkkaasti lvirtaa lakkaamatta,
ja soitinlaudan, huuliharpun ja pillin säestämänä. Etsch-laak-
sossa kulkee kummallisesti koristettuja ihmisiä — Saltnec'in (lvii-
nitarhan lvartijoita) lviinimäen edustalla suurine pertuuskoineen
ja hattuineen, joita höyhenet tahi oralvan nahat kaunistamat, ja
pari tvuorikauriin sartveä nahkakilpisellii rinnallaan. Ne tuntemat
hylyin maansa laulut ja antamatkin runomirtansa lvapaasti ja
wilkkaasti wieriii.

Tyrolin hyppelyissä on monenmoisia, keinokkaita käänteitä
ja asennolla, joissakalvalieri alinomaa nopsasti pyörähtelee jakierte-
lee hempputkansa ympärillä käsien taputtaessa ja jalkojentemistiiessä.
Sitä paitsi Tyrolilaisen runollinen mieli ilmautuu mielii heidän
yksinkertaisten käsityöläisten ja talonpoikain töiden muotojen kau-
neudessa, marsinkin maalauksessa, kuwanweistossa ja rakennustai-
dossa. Senpiitähden nähdäänkin ei ainoastaan kirkot, lvaan myös
useimpain huoneiden päiidöt maitoisina, Heleinä helottatvan seudun
»viheriästä pohjasta. Tiwiit rakennukset, joita Tyrolissa melkein
kaikki omatkin, owat tulvilla kaunistetulla eikä koskaan niiden kal-
tereista, jotka huoneusten alimmaiset kerrat ympiiröitsetvät, puutu
jotakuta raamatun lausetta tahi kukkaiskoristetta. — Tyrolilaisen
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miehuullisuus muistuttaa mielii »vanhasta ajasta, jolloinSaksalai-
nen talonpoika esiintyi ylewänä ja waatiwana miekkoineen ja höy-
henkoristeisine latkineen. Mahtalvat miekkain mittelijät eiwät wie-
läkään puutu tästä maasta, etenkin alaisessa Inn-laaksossa ja Zil-
ler-laaksossa. Te kuulette äkkiä räikeän huvdon muorelta. Silloin
seisoo siellä ylpeä taistelija, jonka kaikki jäntereet owat jännitet-
tyinä odottalvaan huutoon. Hän seisoo ja odottaa tärsimätöinnii,
kunnes joku huomaa tuon yllyttämän kiljunnan ja lvastaa siihen.
Nyt astuivat molemmat ääntä kohden, kunnes toisensa kohtaamat.
Nyt koitetaan! Jos ihmisiä on läheisyydessä, otetaan ne palkinto-
tuomareiksi. Se ei ole lasten leikkiä, mikä nyt alkaa. Niin tuli-
nen on ottelu, että kaikki jäsenet ruskaa ja usein kuullaan: ..ham-
mas hampaasta, silmä silmästä, eli nenä nenästä." Voittajan
palkka on lvoitetun lakin-höyhen. Se, jolla on kolme höyhentä la-
kissa, ei pelkää ketään ; hän kamppailee kenen kanssa hylvään. In-
nollisesti rakastaa Tyrolilainen pilkkaan ammuntaa ja metsästystä,
ja hänen marina tähtiiyksensä on usein nähty.

Omituisia omat heidän häätapansa. Niissä eri seutujen
asukkaat paljo toisistaan eroamat. Saksalaiset marsinkin eroawat
Italialaisista naapureistaan. Aamusopalla, jolloin lihaa, makka-
raa ja leitvoksia myös tarjotaan, juhlallisuudet alkawat; sen jäl-
keen seuraa hyppely ja sitte, noin kello 10, kulku kirkkoon, jonka
olven »vilkkaasti soittalvaiset musikantit aukaisemat. Heidän pe-

rässään menelvät nuoret miehet, joita kaksi ..Millan kantajaa" seu-
raa; nuoret neitoset, joiden hiukset owat kukilla seppelöidyt ja nau-
hoilla koristettu hattu kädessään, seuraalvat heitä. Näiden jiilessii
tulee sulho papin ja ..isännän seurassa; heidän takanaan taas nai-
neet miehet, morsian, joka kantaa ruusmariini-seppelettii, pitsistä
myötä ja ruususeppelettä, seuraalvat, nekin papin ja morsiusäidin
keralla — morsiamen oikea äiti ei ole seurassa. Naineet waimot
owat wiimeisinä. Kirkossa juhlallisuuden alkaa juhlallinen messu,
sitte seuraa »vihkiminen, uhrikiiynti ja »viimeiseksi luhanneksen-siu-
nllus. Kirkosta mennään ruoalle; silloin pannaan „Pöytii koreaksi"
10—12 ruokalajilla; keskimmäinen laji on soppa. Ruoan perästä,
joka usein kestää 6 tuntia, sillä ruokalajien millillä hypelliiän, kuul-
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taan joku saarna ja lyhyt rukous pidetään. Sitte alkaa uusi ruoka-
aita. Nyt asetetaan lvoitaitinasta tehty käärme esille ja onnel-
liseksi lopuksi maistetaan maljasta ja annetaan morsiusparille ra-
hapalkinto häiden kulunkien korlvaukseksi.

MeliczKan suolalaitokset.
Krakaun läheisyydessä on pieni kaupunki nimeltä Vieliczta

(Vjiilitshka). Siinä ja sen ympärillä on tämä kiitetty suolalai-
tos. Työ siellä käy miten muissakin kailvotsissa. Suola ensin
rouhitaan suuriin lohkoihin ja sitte hinataan ylös. Aina 13:lta
»vuosisadalta alkaen on tässä kailvoksessa työskennelty, ja siis ää-
retön paljous suoloja «ostettu, eikä tuo jättiliiisaarre sittenkään
ole sanottalvasti lviihentynyt. Kahdeksasta aukosta, joista 2 on
kaupungissa ja 6 sen ulkopuolella, päästään tähän maanalaiseen
suolasäiliöön. Molemmat ensimmäiset owat työmiesten alas las-
kemista ja suolan ylös nostamista Marten; toisista ankoista taas
kuletetaan enimmästi työmiesten tarpeita. Jos laskeumme alas
eräästä näistä, tulemme ensin pimeäsen, 600 jalkaa aukosta ole-
lvaan paikkaan. Tästä muutamat kiiytiilvät johtawat eräille por-
taille, joissa on 325 osaksi puista, osaksi suolaista astinta. Kun nämä
on menty, tawataan taas useitakäytälviii, jotkawiewät wiimein »varsi-
naiseen suolalaitokseen. Mutta kuinka meitä ihmetyttää tähän kummal-
liseen asuntoon astuissamme! Me seisomme nyt uudessa maailmassa,
jonka loisto ja kiilto on suurempi, kuin »vilkkainkaan mielikulvitus
»voisi ajatella. Jos käännämme silmämme maahan päin, jossa
seisomme, näemme alvaran, silmänkantamattoman ja lväkirikkaan
tasangon huoneineen ja katuineen, joilla kuormawaunut wieri »vie-
ressä wieriwät. Kaikkialla ihmisiä kihisee tässä maanalaisessa
»valtakunnassa. Katsastammeko ylöspäin, niin näemme korkean,
suolakilvipyltväiden kannattaman hollvin, jonka laki samoin on suo-
lakilvestä, joka etäältä katsoen näyttää puhtaimmalta kristallilta.
Nuo yhteiset walteat, joita kaikkialla palaa, heiasteleilvat lukemat-
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lomista suolapylwilistii niin ihmeellisiä kiiltoja, että ne tekemät
katsojaan yläilmoissa aamistamattoman waikutuksen. Suolatiwien
synnyttämät malon taitteet ja kajastukset tuottamat monin paikoin
mitä harmin aisimpia niiön-hairioita. Jota puolelta luulisi olemansa
rupiimtilvi-, lviheriiikimi-, ametisteri- ja sahwiiri-(sinikiwi-)kaso-
jen ympäröimänä; niin sanomattoman ihanata ornat ne sateenkaa-
ren kaltaiset wiiri-kajastukset. Tämä näytteli, tulee lvieliikin ih-
meellisemmäksi sentähden, että wärit waihtuwat aina jokaisella as-
keleella jot'ainoassa paikassa.

Hollvin katon kannattamiseksi täytyy olla pyllviiitä määrä-
tyssä tiheydessä. Nämäkin pylwiiiit omat suolakiwestä joko kohta
kailvaissa jätetyt tahi uudesta tehdyt. Molemmissa tapauksissa
on niille annettu soma muoto. Holmit myös omat erimuotoisia
ja kummallisesti kumaeltuina; mutta nämä owat aina luonnon
töitä. Erittäin kauniita owat holwien reunain suolalahkot. Ne
riippuivat alaspäin tuin jäiiputtulat ja tajasteleilvat tallilta sa-
teenkaaren Mareilta. Jopa sielläkin, jossa maata ei niin paljo
tallata eitä ajeta, on se samallaisilla kiteytymisillä peitetty. Siellä
ja täällä nähdään majoja joko yksinäisinä tahi ryhmissä. Niissä
lvuorimiehet perheineen asumat. Näitä maanalaisia asukkaita on
noin 500, joista ainoastaan harlvat owat muun maailman yh-
teydessä. Viiitetiiänpii monen elämän ja kuolelvan niissä loke-
roissa, joissa syntymät, eikä koskaan auringon lvaloa nähneen.
Ett'ei nämä ihmiset kaslvaisi ja kuolisi tietämättä mitään totisesta
Jumalasta, on lapsille rakennettu kouluja ja tiiysitastvaneille kirkko,
suolatilveen setin hakattu. Alttari, saarnatuoli, seinät, hollvit olvat
hakatut suolllkilveen tahi siitä. Suolakailvoksen suuren tasangon
lätvitse menee tie, jota pitkin snolatuormat wiediiiin sille paikalle,
josta ne ylös nostetaan. Tie ei koskaan ole autio. Ajurit, jotka
tallustelemat kuormainsa siivuilla, owat aina hylviillä tuulella. Ku-
letettawat tawarat tarjoawat komean näköalan; ne kun kimaltele-
wat tuin kristallit ja jalotilvet. Täällä kiiytettäwäin hewoisten
luku nousee usein moneen sataan, eikä yksikään niistä näe aurin-
koa sen ko'ommin, kvin ne kailvokseen laskettiin. Tawallisesti
kaikkialta kimaltelewa kirkas lvalo huikaiseekin niiden silmät niin,
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että ne hyivin pian menettiilvät koko näkönsä. Niitä kuitenkin lvoi-
daan täyttää yhtä hywin, tuin nätelvinätin. Kaiwoksen ison osan
liilvitse juoksee pieni puro, jonka wesi ei ole suolaista ja joka
riittää ihmisten ja eläinten tarpeeksi, ja muutahan ei tarmitataan,
sillä tyltviiminen ja niittäminen ei täällä tule kysymykseenkään.
Miiilmat saamat pellontuotteista heille huolen pitää. Nuorimies-
ten työkaluina omat taltat, lvasarat ja kuokat. 'Näillä kailvetaan
lieriömäisiä suolamöhtilleitä, jotta sitte irroitetaan. Joskus laime-
taan suurempiakin suolamöyktyjii, joiden lvierähteleminen synnyt-
tää aita jyrinän — niinkuin ukkosen jyminän. Suurimmat möy-
kyt sitte lohotaan pienemmiksi — paremman käsittelemisen muoksi
usein tynnörin muotoisiksi. Maan pinnalle ne saatua, säretäiin
ne lvieliikin pienemmiksi muruiksi, jotka mielii sitte sitä lvarteu ra-
ketuissa myllyissä jauhetaan hienoiksi. Komimmista ja kauneim-
mista kappaleista tehdään kaikenlaisia kauniita huone- ja leikkika-
luja, jotta sitte myödäiin ympäri maailmaa.

Schweiz.
Schweiz kokonaisuudessaan on jylhä lvuorimaa ja, lvaitta se

ontin jotenkin kantana etelässä, paljon lumen ja jään tähden mel-
kein kylmä. Pohjaisin, Saksan rajainen puoli, on kuitenkin lauh-
keampi ja tasaisempi. Ranskasta Schweiz'in eroittaa matalanlai-
set luralvuoret. Sitä lvastaan Alpeilla, jotta Viilimerestii al-
kaen menemät Piemontin, Sawoy'en, Schweiz'in ja Tyrolin läwitse
Turkin maalle, on korkeita, lumen peittämiä kukkuloita. Näillä
kukkuloilla lamataan lumi jo 7,800 jalan korkeudella — aiman
kuuman kesän keskellä; taltvella taas on toto maa lumen peitossa.
Tämä ainainen wuorilumi tekee usein kauheita onnettomuuksia ke-
tväällii, kun lumi alkaa pehmitä ja sulaa. Sillä maitta pienikin
möhkäle jyrkän lvuoren kukkulalta lohahtaa mierymääu, niin kas-
lvaa se ennen laaksoon tertiämistään sanomattoman suureksi lumi-
lvuoreksi, jota usein peittää kokonaisia kyliä asukkaineen painuneen.
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Näitä lumikokouksia sanotaan lumilvyöryiksi. Vuorilla Pysylvii,
moniwuotinen lumi muuttuu aina korkeammaksi ja miimein litis-
tymällä jääksi, jota sanotaan „Firn'iksi". — Useissa wuoriseuduissa
sanotaankin sentähden lumen ja jään peittoisia wuorenkukkuloita
firneM. Lumi- ja ja firnejoukkioiden luoliin ja laaksoihin pak-
kautuminen litistää jäiiosaset tiiviimmin yhteen ja kun ne kelviiisin
wuorelta juoksewll wesi kostuttaa ja alituinen kylmä jäädyttää,
muodostuu täten suuria jäätymiä. Omasta painostaan ja alitui-
sesta lisilytymisestä, pakkautuu nämä jäätymät yhä ylemmä ja
niin lviihitellen kokonaisten lvuorten lviilit ja rotkot tiiyttylviit jäällä
ja siten syntyy kokonaisia jäiilvuoria. Näitä sanotaan gletsch er'eiksi
— jäätiköiksi.

Schtveizissii on 12—14,000 jalkaan korkeita tvuoria, esim.
Schreckhorn, lungfrau, Montrosa. Jos esim. ajattelemme kuinka Har-
moin jokukirkontorni on edes 400 jalkaa korkea, niin lvoimme lviihän
kuivailla näiden mahdottomain lvuorten korkeutta. Niiden huiput
katoalvat pilttuin, ja jos jollakulla korkealla huipulla seisoo, woi
usein kuulla ukkoseu ja nähdä salaman säihkymän jalkainsa alla.
Niin korkeita kvin ne omatkin, menee niiden ylitse kuitenkin joskus
maanteitä. S:t Gotthard'in ylitse esim. menee 6,430 jalan kor-
keudella maantie. Simplon'in yli tehtiin Napoleonin käskystä tie,
joka kulkee 264 sillan ylitse ja monesti kallioihin laimettujen sy-
lvennysten kautta. Nämä lvuoret lewiiiwiit ympäri Schweiz'iä
ja tvaikuttalvat sen, ett'ei missään ole isompia tasangolla. Niissä
owat myös lähteet monelle purolle ja mirralle, joista Rhein ja
Rhone owat mertillisimmät.

Schweiz on myös rikas isoista järlvistä. Vuoret, joet ja
järlvet eilvät jätä paljo maata pelloksi, ja senpätiihden Schweiz'iii
ei luetakaan hedelmällisten maiden joukkoon. Mutta siellä, missä
lvoioaan kyntää ja kailvaa, on maa jotenkin antamaa, ja lviljel-
läiinpä useissa paikoin lviiniäkin. Hylviii hedelmiäkään ei Schweiz
puutu. Maa on erittäin rikas hytvistä laitumista, sillä matalam-
mat lvuoret ja korkeidenkin rinteet kaswawat mehewiä rawintokas-
weja. Sentähden Schweiz'in naudat owattin monen muun maan
nautoja suuremmat. Virrat ja jiirwet antawat runsaasti kaloja,
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metsät hylviinpäilväisesti riistaa. Korkeilla lvuorilla nähdään
usein wuoriwuohien kiipeilewän, ja niiden huipuilla talvataan kaksi
Euroopan suurinta ja lvoimallisinta petolintua ..kultakotka" ja
..lammasgami", jotka muorikauriita, jäneksiä ja karitsoita kaappaa-
mat, jopa joskus kiiyiviit woimallisilla kynsillään lapsiinkin käsiksi
ja tvielviit ne lentäen tiehensä.

Schweiz on siis pienten asuttujen tasankojen, wiljawien laak-
sojen, ruohoisten laitumien, lviheriiiisten kunnasten, jylhäin kallioi-
den, korkeiden lvuorien ja jäätiköiden kirjalva sekoitus. Vuorilla,
joiden huiput ikuinen lumi peittää, tvoidaan tatvata kesällä usein
kaikki wuoden ajat: syksy, kesä, kelvät ja tallvi. Silloin kuin
alemmilla seuduilla syysleikkuu jo on tehty, niitetään ja kui-
lvataan sitä ylempänä parhaallaan; sitä ylempänä taas ensim-
mäiset niityn kukat lvasta kukkuvat ja lvuoren huipulla lumi pil-
ttuin kurottaa.

Schweiz'in jiiiilvuoria ja Mlakeuksia käy moni matkustaja
katsomassa; mutta ihailemiset owat usein suurien lvaarojen yhtey-
dessä, sillä usein jäässä on sylviä halenneita ja rotkoja, joita lumi
peittää llilvan näkymättömiksi. Niihin ken sattuu putoamaan, hän
auttamattomasti löytää siellä hautaansa. Näin kälvi lviime lvuo-

sisadalla eräälle matkustajalle, joka masta 24 wuoden perästä löy-
dettiin eräästä jäiilokerosta. Hänen ihonsa oli ailvan rikkoutu-
matta ja ruumiinsa mätänemätön. Mitä mahtoi tämä onneton
kärsiä, ennenkuin kuolema hänen pelasti!

Schlveizisfii ei ole 850:nen neliöpeninkulman alalla enempää
kuin 2,700,000 asukasta; mutta se on urhoollinen, uskollinen ja
artvoisa kansa. Muutamat puhumat Saksaa, muutamat Ranskaa
ja toiset mielii Italian kieltä. Täällä monin paikoin on hylviii
tehtaita ja teollisuuspaikkoja. Schweiz'iläiset kutolvat kauniita puu-
willa-, willa- ja silkkikankaita, nauhoja, werkaa ja ailvinaista.
Heidän naisensa nypliiilewiit pitsejä. Hywää paperia myös »val-
mistetaan Schweiz'issä. Kultaisia ja hopeaisia taskukelloja sekä
muita kultateoksia lviediiiin sieltä — enimmästi Genewen kaupun-
gista — moniin maihin. Näillä ja etenkin sarlvikarjalla, ivoilla
ja juustolla kiiywiit Schweiz'iläiset arwoisaa kauppaa, ja kun ne
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»vuoristaan saawat rautaa, wastea, hopeata, marmoria ja monta
muuta kilvenniiistä, niin saa muorissakin ihmisjoukko työtä ja kau-
panteon aihetta.

Muorinmohen pyynti.

Rauhallisempaa ja samalla arempaa eläintä, kuin lvuori-
muohi on, tuskin löytyneekiiän. Sentähden luonto outin sille lah-
joittanut erinomaisen tarkat aistit ja tumattoman lvoiman ja
jännerlväen, niin että se woi kiitää mahdottomain rotkojen ylitse.
Vuorimuohi juoksee jyrkimpiiin kallioiden ylitse yhtä sukkelaan ja
yhtä lvarmasti, kuin sen sukulaiset, Aasian antiloopit, hieta-tasan-
goilla ja aroilla; ja semmoisilla paikoilla, joissa ci niinkin suuren
eläimen luulisi jalan sijaa saaman, kiitää se tuulen nopeudella
edelleen. Se juoksee milloin ylös wuorelle milloin sieltä alas, ja
käyttää notkeita etujalkojani, semmoisella warowaisuudella, ett'ci
se astu irtanaisille tilville eikä kallion lohoille. Tasangolla lvuo-

rilvuohen käynti on lveteistii ja kömpelöä, sillä sen koko ruumiin-
rakennus on lvuoriseutuja lvarten luotu. Ia sen täydellisyys
todellakin kaslvaa asuttalvansa korkeuden mukaan; niinkuin mel-
kein kaikilla eläinsutvuilla, yksinpii kaloillakin korkeimmilla Alppi-
seuduilla on joku etemyytensii laaksojen sukulaisiinsa lverraten.
Sentähden lvuorilvuohetkin jaetaan kahteen lajiin : ..alppien tvuori-
lvuohet" ja ..metsän tvuorilvuohet". Edelliset eliilviit aina korkeimmilla
ja jylhimmillä kukkuloilla, eimättä tule koskaan alas metsäseu-
duille. Ne owat lvähän pienempiä, mutta rohkeampia ja arem-
pia, kuin metsäiset sukulaisensa, joiden liha ei ole niin hylvää ja
jotka tallvisin menemiit alas metsiin, jopa aina laaksoihin saakka.
Vuorimuohen sukkeluus ja notkeus ei kuitenkaan tee sitä lvaro-
mattomaksi; pikemmin se on malppauden lvertauskulva. Syödes-
sään lvilkuu se jokaisena silmänräpäyksenä ympärilleen, mainuilee
jokaiselle suunnalle, antaa pienimmässäkin epäluulossa kirtuma-
äänisen merkin, jonka jälteen se heti, jos lvaara on todellinen,
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nuolena patoon kiitää. Kaulansa eläin moi kurottaa, jos se woi
johonkin nojaudu, niin pitkäksi, etta se ulettuu aina 7:n jalan
korkeuteen. Mutta warowaisuutta se tarlvitseekiu ; sillä niin maassa
kuin ilmassakin mäijyy sitä lukuisat miholliset: täällä illvekset,
karhut ja sudet; siellä kotkat ja rohkea lammasgami. Mutta sen
määrällisin mihollinen kuitenkin on ihminen, joka alituisesti Mäi-
jyy tätäkin rauhallista ja hyödyllistä eläintä, lvaitta näiden met-
sästys onkin mitä »vaarallisinta.

Vuorilvuohen pyytäjällä täytyy olla terlve pää, hylvii näkö
ja tvarmat jalat, moidakscen hypellä jyrkkäin kallioiden ja riippu-
main kielekkeiden rinteitä; kulteissaan hirmuisten rotkoin rinteitä,
ci hän saa tietääkään mitä pyörrytys on. Hänen täytyy tottua
käymään jäiilvuorilla ja jäätiköillä, setä kärsiä myrskyä, pyryä ja
kylmyyttä. lösydiinnä, usein jo iltasella, jättää hän kotonsa
lvarustcttuna pitkällä, lujalla, alapäästä raudoitetulla alppikepillii
ja hylviillii, pitläkantoisclla pyssyllääu sekä ruudilla ja lyijyllä,
ja mielii enncu auringon nousua matoo hän tarkalla silmällään
korkeat muoriseudut setä maarin ottaa tuulen suunnasta, käyden
aina sitä ivastaan, ettei muoriivuohi häntä saisi lvainuunsa. Tuu-
len suuntaa tiedustellakseen pitää hän hi'uskarwaa ilmassa. Jos
hän nyt huomaa jonkun lvuorilvuohen, odottaa hän kallion tahi
muun sopiman suojan takana, kunnes eläin lvetiiytyy takaisin lai-
tumeltaan ja että hän marmuudella moi päästä sen jätille. Mutta
kun lvuorilvuohi nousee sitä ylemmä mitä enemmän piiilvä kuluu,
kokee hän päästä, jos suinkin on mahdollista, eläimen yläpuolelle,
jotta se sitte noustessaan saapuisi Pyssyn kantamalle. Niin pian
kuin hän huomaa lvuorilvuohen sarlvet, ampuu hän. Mutta jos
eläin — piiinlvastoin lvuoritaurista — on hylyin sitkeähenkinen,
on hänen tarkoin tähtääminen, että osaisi rintaan eli päähän
ettei eläin sitte enää möisi piiloutua, miten usein kyllä tapahtuu.
Ainoastaan kolmella jalallakin moi tämä eläin mäijyjänsä jättää
ja usein talvataan semmoisia, joiden katkaistut jalat omat itses-
tään termeiksi tulleet. Kun nyt lvuorilvuohi on onnellisesti ta-
pettu, on metsästäjällä uudet maimat ja maarat mielii jiilellä,
ennenkuin hän on saaliinsa saanut kulettawille seuduille. Sentäh-
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den jätetään ensinnäkin sen sisälmykset metsään; kaikki neljä jal-
kaa sidotaan yhteen ja eläin sitte asetetaan pää alaspäin metsäs-
täjän hartioille. Näin taratoittnna astuu hän alppikeppinsii tur-
missa alaspäin. Hyiset tuulet, pyryt, paksut pillvet, myrskyt,
alas wieryilewäiset kilvet ja tiettömillä seuduilla tapaama yö tuot-
tamat lvaaroja, joita wuoriwuohen Pyytäjä harwoin taulvan woi
karttaa. Kuitenkin tätä metsästystä harjoitetaan mitä suurim-
malla innolla ja rakkaudella, ja moni hengenlvaarallisella putoa-
misella rikki runneltu metsästäjä rientää, ennenkuin mielii on oi-
kein parantunuttaan, uudestaan lvuorten kukkuloille uusien lvaaro-
jen lvaratsi. Ia minkä palkan saa näin suuren waiwan näh-
nyt otuksen saaja? Harwoin enemmän, kuin kolme eli neljä mark-
kaa, jota riippuu otuksen suuruudesta. Wuoriwuohen wuota on
etenkin auvoisa, sillä siitä tulee hylvää nahkaa. Liha on myös
hylvää ja matuisaa, nimittäin nuorilla eläimillä.

Aispania ja portugali.
Nämä molemmat kuningaskunnat täyttämät Pyreneitten

niemimaan. Tämä ..Euroopan muoto" — miten sitä maan pöyh-
keiit asukkaat sanomat — on Skandinalvian niemimaata pienempi,
mutta kaikkia muita Euroopan niemimaita suurempi. Jylhät
kululle mahdottomat Pyreneitten lvuoret eroittalvat sen Ranskasta
ja suojelemat sitä »varmemmin kuin kilväiiri ja kanuuna. Rans-
kan puolella »vuoren kupeet kaswawat jylhiä hatvupuita ja tiheätä
lviitaa; majat ja »viljellyt wainiot todistawat siellä ihmisten ah-
keruudesta. Kuinka köyhät ja autiot sitämastaan owat lvuorten
etelärinteet! Kerjäläiset likaisille ryysyineen owat melkein niiden
ainoat asukkaat.

Pyreneitten eteläpuolella lewiää Ebron alanko. Tämä on
suureksi osaksi autiota ja hedelmätöntä, kaslvaen melkein yksin-
omaisesti ..suolataimia." On kuitenkin muutamia hedelmällisiäkin
seutuja, marsinkin Ebron rannalla ja sen oikeanpuolisilla wesijä-
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töillä, jotka kosteikon tawoin rehentelewiit kolkossa yksitoikkoisuu-
dessa. Nämä owat rikkaita öljy- ja silkkiäispuista, etelän hedel-
mistä, lviinistä, nisusta ja »vihanneksista.

Ebron alangon toisella puolella kohoaa Hispanian iso ylii-
tasanko. Tämä on suurimmaksi osaksi wakawuuden ja synkeyden,
lvaan kuitenkin ylewyyden kuwa. Turhaan matkustaja etsii sieltä
Italian kauniita laaksoja ja puutarhoja, Saksan raittiilta tuoksua-
lvaisia metsiä, Suomen siintiimiä jiirwiä ja iloisia linnun lau-
luja. Äärettömät, aukeat, poltetut tasangot, joissa haudan hiljai-
suus lvallitsee, lelviäii täällä matkustajan eteen. Toisinaan tai-
toaan ranta rajoittuu pillviin kohottautumaan lvuoriseinään, ja
wuoren huippua kiertelewiit gamit ja kotkat. Niinkuin tasangot
muistuttamat Afrikan erämaista, niin lvuorettin pnhulvat Norjan
kallioista, sillä aukeina ja paljaina ne pillviin tohoutulvat. Toi-
sinaan taas matkustaja saa talvella hieta-aroilla, joissa talkkunat
asustelelvat. Siellä kanerwat tukkiwat, ja ginstpensaat tuulessa
tuuditteleilvllt. Äiutta turhaan näillä tasangoilla etsitään lvilja-
wainioita, näiltä wuorten harjuilta lviljeltyii maapaluktaa. Siellä
täällä kohdataan kuitenkin hedelmällisiäkin seutuja. Siellä »viljel-
lyt wainiot lewiäwät, kultainen lvilja aaltoilee lvienon tuulosen
hengähdellessä; mehemät niityt wiheriöitsewill wuorten juurilla,
ja niiden rinteet owat tastanji- ja kortkitammilehdoilla kaunis-
tetut; ylempänä niillä kaslvaa hawumetsiä. Kewäällä woi täällä
nähdä suuret nurmikot loistalvia unikukkia (walmuja) täynnä,
nuokkuen punaisine kukkineen; mutta Harmoin silmä keksii tyllvö-
miehen; Harmoin näkee se iloisia työmiehiä, jotta muissa maissa
työpaikat tekemät niin lvilktaiksi. Täällä ei tapaa kyliä teiden
tvierillä miten lviitiriktaissa maissa, joissa matkustaja ei koskaan
tunne itseänsä yksinäiseksi; sillä mihin hän silmänsä kääntää, nä-
kee hän ihmisasunnolla. Hispaniassa nämä sitä »vastaan owat
penintulmain matkalla toisistaan, ja harwoin yksityisettään maa-
talot matkustajaa ilahuttawat. Meidän hupaisia ja siewiä maa-
taloja ja pieniä kaupunkeja ei Hispaniassa tunneta. Hispanialaiset
tyliit tawallisesti sijaitselvat kauniissa paikassa. Heidän huoneensa
owat joko jonkun rotkon reunalle korkealle yhteen ryhmään ahda-
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tut, tahi kiertelelviit ne pitkin lvuoren rinnettä ylös. Vuoritie,
joka kulkee kylän liilvitse aina lvuoren huipulle saakka, näyttää
kaukaa katsoen jättiläiskäärmeelle, jonka pää on runnattu jollakin
lvanhallll linnalla, jonka muurit owat murtuneet, maan jonka
piikit mielii kurottamat korkeuteen. Linna näyttää suojelleen sitä
punaiseksi maalattua huonetta, joka on sen juurella. Nämä kylät
tawallisesti owat isoja, sillä maalaiset asumat mielellään yksissä,
kun he pelkiiiilviit roslvojoukkoja, jotka tasangoilla kiertelelvill.
Sille, joka ensi kerran matkustaa molempain Kastiliain liilvitse,
tuntuu näiden yliitasankojen kolkkous ja suuri amaruus unen-
näöltä. Hän luulee itsensä yksinäiseksi ja hyljätyksi tällä ..maame-
rellii." Harmoin hän tapaa mitään elämää olentoa. Poikkeuksena
näkee hän kuitenkin siellä ja täällä jonkun karjan, jolla ei ole
omistajaa tahi jonkun paimenen, joka lammasnahkaturktiin kää-
rittynä ja keihäs kädessä imeliisti nukkuu ja uneksii. Joskus
moi myös taivuta pitkän rilvin helvosaaseja eli muuleja. Ne ka-
ivelemat hitaasti kuin Arabian kamelit. Ensimmäisen niskalla
istuu ajaja hylyin huolimattomana. Hän on marustettu aina
pitkällä tikarilla, kilviiiirillä ja peloittalvalla trabuk'olla (s. o.
hylyin pitkä Pyssy); sillä tässä kummallisessa maassa ei koskaan
olla marinat josko ryömäyksittä perille päästään. Pääkaupunki,
Madrid, on kolkolla Ny- c as til ian kammoittatvalla tasangolla.
Sen synkempää ja hedelmättömämpää seutua, kvin tama on, ci
moi kulvaittakaan; mutta se, joka haluaa puitten marjoa, löytää
sitä Pardo'ssa, jonka kastanji- ja alituisesti mihannoitselvaiset
tammimetsät teketviit wirkistäwän wastatuwan erämaalle. Par-
don likellä on ..maailman kahdeksas ihme", kuninkaallinen El Es-
corial-linna. — Viimeisinä aikoina on kuitenkin suuria paran-
nuksia tehty ja Madrid on sanottamasti isonnettu ja kaunistettu.
..Puerta del sol", — ennen säännötön paikka — on muutettu
säännölliseksi, nelikulmaiseksi toriksi, jota muhkeat huoneukset ym-
päröimät, ja on nyt Euroopan kauniimpia paikkoja. Kaikille
pääkaduille on rakennettu kauniita rakennuksia, ja esikaupungeita
on kaunistettu puutarhoilla, hulviloilla y. m. Tämä suurenlainen
edistyminen on osaksi rautateiden ansio, mutta enemmän kuitenkin
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Isabellan kaiwannon tuottama; sillä se on taupuugin marustanut
runsaalla, puhtaalla ja raittiilla lvedellii. Kaiwannon, jota lval-
mistui 1859 ja maksoi 89,209,853 markkaa, tehtiiivä ei ainoas-
taan ole Madridin juomaweden laittaminen, maan myös sen ym-
päristön kasteleminen, ja se onkin jo monen laitetun puutarhan
ja kiiytiilvien kautta osottanut suuren hyötynsä ja lvallutuksensa.

Jos meuemme Uuden Kastilian etelärajan, Sierra More-
nan ylitse, niin tulemme Guadalqwiwirin laaksoon. Tämä on
yleensä hedelmällistä, maikka sielläkin on suuria autioita aloja,

sillä sadetta saadaan niukasti ja asukkaita laiskuus lannistaa.
Soitto ja tanssi, kas ne owat heidän töitään. Itse salakaupuste-
lijallakin on kaulatanteleensa w aurallisilla matkoillaan mutanaan.
Täällä ei ole ollenkaan tallvea, ainoastaan kewiit ja kesii. Siellä,
jossa maa saa kylliksi kosteutta, tuottaa maa runsaasti miikunoita
ja keltaomcnoita, öljyä, palmuja ja lviiuiä, pummulia, riisiä ja
soturia. Täällä seutua somistaa hylyin rakennetut, hupaiset kylät
ja somat puistojen piirittiimät Huttulat. Myös Sierra Newadan
eteläpuolinen rannikko tarjoaa autioiden arojen ja wiljeltyjen,
hylvin siunattujen seutujen tirjalvaa lvaihtelua.

Ahkerampaa miljelystä lamataan pieni-kunnaisissa Katalo-
nian, Murfian, Valensian jaBastian maakunnissa. Keskellä maini-
tulla maita, joissa kalliot ja lvuoret miljeltyjii tasangolla ympä-
röimät, elää yksinkertainen ja työteliäs talonpoikaistansa — enim-
mäkseen lvuotramiehinä. Pieni, lvalaistu, olkikattoinen satvima-
jansa on, öljy-, orangi- ja kranatiftuiden ympäröimänä, kätketty
jättiläissuuren agami-hillin taakse, jonne wiewää käytäwääkin wiini-
köynnökset sultewat. Kastelu-kaiwannon haarailemaiset osat wie-
wät wettä mainioille. Riisi- ja maisipcllot kantamat taksi satoa
wuosittain, ja etelän hedelmät saawuttawat tawattoman suuruu-
den; taatelipalmukin täällä hylyin menestyy. Näitä mainioita
sanotaan Hispanian puutarhaksi ja ne hylyin sen nimen ansait-
sematkin.

Hispanian nliitasangot kallistuivat länteenpäin. Portugali
ei kuitenkaan ole mitään alanko. Pohjassa ja etelässä on se hy-
lyin Wuorinen; muissa osissa ylätasaugot ja matalat tvuoriseliit
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waihteleiwat. Rantamailla lewiiiii siellä täällä epiiterweellisiä lam-
pcja. Maan pohjaisosa on hedelmällinen. Mehcmät ja hymiisti
hoidetut puutarhat kaunistamat Douron rantoja; muuten^pellon-
lviljelyksestä ei suurta huolta pidetä. Pääkaupunki Lissabon on
ytsi ctelvimmistä ja wiehättäwimmistä merikaupungeista. Se si-
jaitsee Teijon lclveän suun lvarrella. Meren puolelta kuin sinne
mennään, nähdään suureu mastometsän takaa sekasortoisten huo-
ucidcu paljous, joiden ylitse ääretön joukko torneja ja kupcmia
kattoja korkeuteen kohottautuu. Kaupunki kiertiiyy pitkin ranta-
rinnettä pyörötcaterin talvoin ja ulettuu mirran rantoja ylöspäin
melkein kokonaisen peninkulmau. Tätä taas kokonaisuudessaan
ympäröitsclviit orangipuiden piirittämät maatalot, jotka orangipui-
dcn aina miheriöitselväin otsain wäliltä kiiluwat. Laiwa Pysäh-
tyy suureen satamaan, johon eilvät mitkään tuulet somi. Mikä
tirjawa ja mellastawa meteli kaduilla! Siellä on Neekereitii —

tirjawia ja waltoisia; Englantilaisia tauppa-asiamiehiä, partai-
sia Juutalaisia, ilman polttamia merimiehiä kaikista kansoista
gallcgos'ia*), wesisantoineen ja häpeämättömiä kerjäläisiä. Käypä-
läiset pujotteleilvat tulisilla hemosilla kiitämäin tahi alakuloisilla
aaseilla ajawain ratsastajaiu lvälitse; kaksipyöräisiä waunuja rä-

misee; lehmiä lypsetään huoneiden edustoilla; muriaanipojat hc-
mosaaseilla hedelmiä ajamat; pitkiä saattojoukkoja ristineen ja
lippuineen punaisten Virkapukuisten pappien johtamia, matelee
lvcrkalleen kihisemän joukon lälvitse. Siististi puettuja naisia
näkee Harmoin kaduilla eitä koskaan'ytsiniiäu. Palkongilta, jossa
papukaijat ja apinat kiipeiletviit elämäin kukkain ja pensasten se-
assa, kuuluu pohjalaisen korwaan harwinainen mutta kauniisti
kaituwa puhe. Suuri isännätön koirakarja juoksentelee ympäri
kaupunkia puhtauspoliisin lvirkaa pitäen. Kaupungin ylemmille
laduille lamataan, nimittäin, iltamilla heittää kaikenlaiset jäännök-
set, roskot ja pudut, joilla koirat sitte kilman kiiruhtamat näl-
käänsä sammuttamaan.

*) Gallegos on Gallisian maakunnan asujanten yhteinen nimi. Ne
tulestelewllt niemimaan suurissa kaupungeissa työn etsinnössä ja jotakin
tieuattuaan sen totiinsa kiidättäwät.
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Hispauialaiset owat hywin erilaisia eri maakunnissa. Muu-
tamia taitticu yhtäläisyyksiä tahdomme tässä tuiteutiu mainita.
He omat kohtuullisia ja raittiita; heidän elämänsä tarpeet owat
helposti tyydytetyt: leipää, muutama sipuli, mahan miiuiä, rus-
keata taugasta ja sikareja, siinä taikti mitä hän tanvitsce. Mu-
kawuudcsta he ciwät paljoa huoli; lihaa ci hcidiiu mielestään an-
saitse usein syödä, mutta nisuleipä se herttua ou; päimäll.slcpo
on heille tullut elämän tarpeeksi. Hcidiiu miclitoimeuaau omat
tiiysteutclyt, lvicrastclut, hypyt ja e.äiutaistclujcn tartastclut;
salakauppa, ryöstö ja sota omat myös heidän hulvitöitiiiin. Raa-
kuus ja irstaisuus ou Hispaniassa harwiuaista. Kunniallinen
armollisuus ci kostaau hylkää Hispanialaista, ci edes suurim-
massa turjuudcssakaau. Hau rakastaa lämpimästi isäinsä maata
ja wlluhojll tapojaan; mutta hän ou taitamaton, taikauskoinen,
julma, kostonhimoinen, ylpeä ja jörömäincn wicraille.

Portugalilainen on puhelias, lichatoitscwa, turhanpäiwäi-
neu, tomcilcma ja ylpcä. Aiuccllisct nautinnot, miha, musta-
sukkaisuus ja julmuus ornat hiineu, miten kaikkien etelämaalaisten
silmiin pistälvimmät omaisuutensa. Hänelläkin on lammin rat-
tans isänmaahansa ja uskontoonsa. Urhoollisuus, tcstiimäisyys,
wieraauwaraisuus, kohtuullisuus ja raittius peittää hänen monta
lvirhcttäiin. Mcisesti hän on alhaisella siwistytscn asteella: useim-
mat Portugalilaiset cimät osaa lukea eitä kirjoittaa.

Meidäu päiminämmc on Pyreneitten niemelläkin alettu tan-
sau simistämisctsi työskennellä, ja se aita ci liene taulana, jolloin
sen ymmärtiiwäinen ja lvtltas miclituwitteincn tansa ottaa armoi-
san sijan Euroopan siivistyneideu kansain joukossa.

Italia.
Italiau pitkä ja kapea niemimaa pistäytyy pitkälle Wiili-

merecn. Sen pohjoisosassa, jyrkästi etelään loppumain Alppien
juurelle lewiiiä Lombardian alatasanko. Muutamia korotuksia lu-
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tuuu ottamatta ou se melkein tvaakasuora alatasanko, jonka koko
pituuden halki Pc, ..Alppien poika", juoksee. Tämän ynnä lukui-
sain sitvujokien mesi uupuu Adrian-mereen. Koko alanko on run-
saasta ja luonnollisesta kastelemisesta, jonka lukuisat kaitvannot
maan suurelle osalle toimittamat, yksi hedelmällisimmistä seuduista,
maan kuitenkin yksitoikkoinen. Ainoastaan Alppien juurta piirit-
tiilviiiset järtvet, joita cnimmästi kukkulat ja lvuoret reunustamat,
tarjoamat kauniita näköaloja. Maa on niin hedelmällistä, että
niittyjä lvoidaan niittää 6 kertaa lvuodessa. Vehnä ja maisi
menestyy hylyin; mutaisilla eli metisillä seuduilla lviljellään riisiä-
kin. Maisi tawallisesti kylmetään tallvitvehniin jälkeen sen siinki-
pellolle ja ehtii sittetin tuleutua. Maa kuuluu rikkaille maan-
omistajille, jotka sen omat jakaneet pieniin maataloihin, joita he
lvuokraamat. Näiden rajat eroitetaan taswawilla jalawilla ja
silkkiäispuilla, joiden ympäri miinitöynnötset latlvasta latlvaan
tiertelewät. 9iämä antamat maalle Harman metsän näön. Hylyin
suojatut paikat kaslvamat millunoita ja mantelia; mutta sitruuni-
ja orangemetsää ei Helvillä taslva erityisettä hoidotta.

Kummallinen on Adrian-meren rannikko Pon suussa. Po
tuo, nimittäin, aalloissaan joukon hiekkaa ja hietaa, jota siwuwir-
rat lvuorilta tuowat. Tämä hiekka kerrostuu päiilvirran seitse-
män suuhaaran suihin, joten niiden juomat aina maan nousemat.
Rannikolla on monta isompaa ja pienempää, symempää ja mata-
lampaa lätäkköä ja jiirlveä, joita sanotaan lammikoiksi (laguner).
Pieniä saaria pilkistelee niistä. Pitkillä, kapeilla maasärkillä owat
ne merestä eroitetut. Vesijättö muuttuu kuitenkin enemmän ja
enemmän mantereeksi, ja lammikot kuiwawat.

Täällä on Venedig, rakennettu mantereesta peninkulman
päässä olewille saarille. Saarien lviilitse kulkee tapella taiman-
uoita. Suurin näistä kulkee kaupungin halki 3:n muotoisena.
Venedigin 450:stä laiturista on tämän ylitse menelvä käytän-
nöllisin. Ennen Venedig oli meren haltiatar; nykyinen Venedig
on maan kvin marjo entisen loistosta.

Kolo Italian halki aina etelaisimpiiän kärkeen Apenninit
menewiit. Niiden pohjaisin osa yhdistyy Alppeihin ja kohoutuu
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Genuan lahden ympärille. Niiden kallistus mereenpiiiu on jyrkkä.
Kapealla rantueella, johon pohjatuulet eilvät sowi, lvaan jota
etelän aurinko paahtaa — kuin taswihuonctta — on etelän il-
masto. Laakerit, aprikoi ja orangit menestyivät täällä ulkoilmassa.

Apenniinen eteläpuolella on täällä Ligurian pitkä ja tapea
rantue, jota etelässä rajoittaa meri; Apenninien ylitse wie rau-
tatie Bochetta-solan kautta Genuaan. Mereltä tatsoeu tarjoaa
Genua Italian kauneimpia näköaloja. Pyöröteaterin tawoin wuo-
relle ja lvuoreen rakennettuna, on se wataasti warustettu meri-
kaupunki, jonka kapeat kadut suikertelelvat seitsemän jopa yhdetsiin-
kin kertaisten huoneusten ohitse. Vaikka kaupungin moneen paik-
kaan aurinko ei koskaan woi (korkeiden rakennusten tähden) pais-
taa, on se kuitenkin rikas loistamista palatseista. Oikeudella
Genua sentähden sanotaankin _,la Bup6rd__'tsi" (uljaaksi).

Apenninien lounaispuolella l^miää Toskanan alanko. Se
on helteinen ja epiiterlveellinen. Harmoin täällä talvataan ja-
takaan maataloa. Metsiitvnohet, piikkisiat, metsäsiat ja sudet
mellastalvat maan pensastoissa. Rannoilla tihisemät kalakai-
jat ja pellopyyt, ja lammet täynnä lvesilintuja, wesikanoja ja
rantasipiä tviliselviit. Kesyttömät puhmelit jättämät ropaisen kyl-
pynsä, kun ratsastalvaiset paimenet heitä huristelemat. Alan-
kojen omistajat itse asumat Apennineillii. Sieltä he lakeuksille
laskeulvat lvaan kyllviimään ja leikkaamaan. Nytyaikoina omat
nämä alangot tehdyt ihanammiksi; mikä kuitenkaan ei onnistunut
Rooman ja Neapelin Malisessa panttiiniläisessii lammissa.

Jylhiä, paljaita ja jyrkkiä owat Apenninit itsissään. Ne
antatvat roslvoille warmoja turmapaikkoja. Lelveiiltii selällään lä-
hettää wuori selanneita, joiden lviiliset laaksot owat kauniita ja
hedelmällisiä. Länteen laskeman Tiberin lvarrella on Rooma, pitui-
nen kaupunki" tuimalla tasangolla. Vanhan ajan taideteokset, muis-
tomerkit ja rakennukset omat sen kaunistuksina. Kaikkein kukkana
on kuitenkin Pyhän Pietarin-kirkko, joka apostoli Pietarin hautaa
suojelee.

Etelä-Italia on hylyin tulilvuorinen. Afrikan läheisyyden
tähden tunnetaan täällä kyllä Sirokko-(poltto-)tuuli. Mattus-
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läjä waeltaa läwitse sakenin lehtoin, joissa leweä.ehtinen wiituna-
puu, tumman tviheriä sitruunipuu, tulipuna-kukkainen granata, kak-
tus, aloee, korkea afrikalainen palmu, myrtti ja öljypuu waihte.ee
keskenään. Se on maa, „jossa sitruunit kukkimat ja orangit
hehkuivat".

Täällä on ihana Neapeli lviilimeren kaaren muotoisen ja
monen ylistämän Neapel-lahden (ftoilo 6i Xapoli) rannalla.
Tämä ihana tasanko, jota Italialaiset sanomat ja
joka pistäytyy kaupungin itäpuolelle . aina wuoreen saakka, on
monen matkustajan matkan piiämaalina. Maa on enimmäkseen
tulilvuoren tuhkaa, jolla Neapelin läheinen Vesulvius on tasan-
gon peittänyt. Se on myös sanomattoman hedelmällinen.

Neapel (Napoli) on Italian suurin kaupunki, suurella, lvilk-
kaalla satamalla, jolla jatkoineen on I_:n muoto. Taideteoksiin
lverraten ei sitä kuitenkaan moida Roomaan, Firensiin (Florensiin)
eli muihin Italian kaupunkeihin merrata; arkkitehdillisessakaan
suhteessa ei tällä muuten hymiisti rakennetulla kaupuugilla ole
erinomaista näyttämistä. Komeana kaupungin kaunistuksena on
tuo putkisuora, ihanoilla palatseitta reunustettu „Via Rooma",
jota enuen sanottiin Toledokaduksi; tämän lvarrella on Kansallis-
Museo (NuB6o Mxional), jossa on suuri kirjasto ja Pompejista
ja Herkulanumista löydetyt muinaismuistot. Neapel on sitä
paitsi milkkaan teollisuuden pesä ja Italian käsityötehdasten ja
kaupan pääpaikka. Tämän kaupungin entiset n. s. latsaroonit,
jotka ennen, ollen 80,000 „indiwiidiä" (henkeä), tekitviit kokonaisen

kansalnokan, owat nyt kokonaan jo hiilvinneet. Italian eteläpuo-
lella, 2/4 peninkulman lewyisen Messinan salmen takana, on kol-
mion muotoinen, ylhäinen ja hedelmällinen Sicilian saari Pa-
lermo nimisin, pääkaupunkineen. Siciliassa sijaitsee tuo 10,000
jalkaa korkea Etna; tämä mainio tulimuori lähettää usein kauhua
ja hiilvitystii ympärilleen.

Tästä mielii etelämpänä on Maltan saari, joka nyt kuuluu
Englantilaisille, jotka siihen owat perustaneet lujasti lvarustetun
sataman Välimeri-lailvastolleen. Saari oikeastaan on mädän-
tynyt kalkkikilvikallio, joka on tehty Ciciliasta kuletetulla mul-
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talla hedelmälliseksi. Vilja, lviini, pnmmuli ja orangit maksamat
nyt siellä runsaasti lvailvanniiön.

Venedig (^enezia).

Tumman miheriöistii aalloista kohoutuu lukematon joukko
mastoja lippuineen ja wiireineen; lvenheitii kirjawine majoineen
ja mustin kontooleja kihisee laimamme ympärillä; kaikkialla loru-
taan ja mellastetaan. Matkustajat tukkiilvat laskutikkain por-
taille, puna-lakkiset kontoolilaiset '^) kiipeilewät wuoria myöten kiljniu
ja karjuin ja sadat erilaiset nimet toisiaan taivuttamat. Vii-
meinkin löydämme itsemme ja kalumme ahdinkoon sullottuna mus-
tassa kontoolissa ja pian sen jälkeen jossakin rawintolassa majoi-
tettuna. Aiman knin medestä nousemaisina seisomat tämän ih-
meellisen kaupungin huoneet edessämme aina dogen**) palatsiin,
jonka kellertäiviit muurit ja lyijytatto tohoutuwat keisarillisen puis-
ton puiden ylitse. Juuri akkunaimme alla kuulemme me airojeu
kohinan ja kontoolilaisten karkeita ääniä.

Kummallisilla tunteilla astun matkustaja Venedigin kapeita
katuja, tarkastelee alvonaisia palatseja ja loistamilla rakennuksilla
silvuttua Markuksen toria, josta palatsien lvälitse nähdään tum-
man siniselle merelle. Voi tuota kansan kihinää! Ruskeita Itty-
rialaisia, Dalmatialaisia puoli-itämaalaisissa pumnissa, jättiläis-
mäisiä merimiehiä punaisine latkineen, lukemattomia kaupitseli-
joita, jotka korkealla äänellä tarjoilemat mitä erilaisimpia tatva-
roita: raakkuja, syömiisimpukoita, granataomenia, meluunia, mii-
kunia, rypäleitä ja muita maan lviehättiilviä hedelmiä. Tuhansia
ääniä kaikuu, kaikki omat sekaisin toinen toisensa tiellä, ja mo-
lemmin puolin kohoutulvllt lvanhat rämistyneet palatsit synkeinä
muinaisuuden todisteina.

*) Eräs wenhe-laji. *"*) Dog — entisaikojen päällysmiehensä arwo-
nimi.
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Nouskaamme Venedigin korkeimmalle kohdalle, Markuksen
torniin. Kierteinen käytiilvii, portaaton, pimeä, tammoittalva ja
likainen lvic meitä ylös. Voimalliset kellojen äänet mouruawat
yläpuoleltamme jättiläissälvclcilliiän uiiu, etta toko ratcnuus tuti-
see. Haudasta nousemiselle tuntui, tum me pitkän kiimpimisen
perästä tulimme taas auringon matoon. Allamme nyt on ympä-
riinsä palatseja ja kirkkoja, huonerilvejii ja pieniä, awonaisia pa-
latseja, torneja, ahtaita tailvannoita ja kapeita katuja, monta
saarta huoneilleen ja kirkkoineen. Kaikkialta kajastelee lumilvalkeat
purjeet, höyrylaimat tulla pohottamat, höyryjuna nyt juuri kiitää

joka tämän nitvan kaupungin mantcrecsen yhdistää.
Tuolta kaukaa kuumottaa lumiset Alpit kuin sumnpilmct.

Ilta hämärtää. Kuinka kaunis Venedigin yö on! Tuolla
ivanhat palatsit seisowat ja walawat marjojaan kuun kirkkaassa
lvalossa, joka torit ja tailvannot kajastaa. Tornit ja knlvut ih-
meellisesti kimaltelewal, katot kauniisti kajastawat tuuu uiihin
tuumottaissa. Koto attunarimit hopealta hohtamat, juuri tuin
niiden takana loistamia juhlia lvietettiiisi — semmoisia kuin Ve-
nedigin loistoaikana. Markuksen torilla odottaa meitä lvalot,
musiikki ja kirjawa ihmiskihinä. Kahlviloista kajastelee kirkkaat
lvalot; niiden edustalla, pienten pöytäin ympärillä istnu koto-
maalaisia ja lvieraita kaikista säädyistä; kaupustelijat kicrtelelviit
ympäriinsä rihtamiaan tarjoellen; Itämaltalaincn musiikki*) ma-
telee koko paikkaa hurmouttawilla säweleillä; paussien iviilillä
kuullaan kiertelcwäiu musikanttien kitarrien eli harppujen yksin-
kertaisia siimeliä, ja puheessa hamaitaan mitä erilaisimpia kieliä.

Toinen päimii oli sunnuntai; kellot soimat taukoamatta.
Markuksen kirkon alvatuista porteista tulwasi tirjäwa joukko ru-
kouskirjat ja rukousnauhat mukanaan. Esikartanon hämärissä
hollvikäytämissä istuu partaisia kerjäläisiä ja talonpoikaisnaisia
omituisissa kauneissa puumissa. Astukaamme tuohon salaiseen
ja knnnioitettamaan temppeliin, jota ihmetyttää meitä wakawalla

"°) Tietysti tämä oli ennen Venedigin Italian kuningaskuntaan
yhtymistä.
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loistollaan, korkealla kupnlaellaan ja talleilla tultapohjaisilla maa-
lauksillaan. Naattia on ladoittu marmorilcwyillä kuwikkaatsi. Alt-
tarin lvalo ci kotonaan! hämäryyttä! poistaa; kummalliset tulvat
ja wcistotyöt owat! wauhuudcu mustuttamat. Kotonaisuudessaan
tirtto näyttää holmihaudalta' ja muistnttaa niistä kallioluolista,
joissa ensimmäiset kristityt jumalanpallvclu.scnsa pitimät.

Tästä me menimme dogcn palatsiin. Kaikki mitä täällä
näimme, tyhjät marmoriportaat, hiljaiset salit, korkeat Holmit ja
kaariaktunat, suurcnlaatuiset seinä- ja kattomaalaukset — laitti
muistutti mielii samasta hiljaisesta matamuudcsta, jota muiuais-
aitoina näissä huoneissa mallitsi. Näistä terrassaan loistamista
saleista menimme mc lyijytatonrajassa olemiin mataloihin manti-
huoncisiu ja alas pimeitä ja kosteita portaita myötcu aina nii-
hin elämien hautoihin, joissa entisaikoina tuhannet onnettomat
»vangit mustien muurien millissä jääkylmillä muoteilla wiimeisen
terran hengähtilviit.

Vie kiertelimme terran pilwiscnii päiwänä Venedigin ahtaita
ja lukuisia katuja. Kuinka toisenlaista, tuin illalla Markuksen
torilla! Atkunain edessä riippui repaleisia pesulvaatteita; ei mis-
sään näe tuttia eitä attuuamerhoja. Kapeat solutat oliwat puh-
distamattomat; litaa ja romua oli kaikkialla; kalpeita, laihoja ja
resuisia lapsia leikki siellä sekasorrossa. Mhtii maateitä ja laihoja
owat myös ne ihmiset, jotta uäissii kosteissa ja pimeissä asun-
noissa asumat. Pieniä siltoja toltosti taarteilee kapeiden taitvan-
noiden ylitse, joista pahoja höyryjä kohoilee, ja jossa likaisia
tontoolia uiskentelee olkien ja jäännösten ympäröiminä. Työpa-
jat ja puoditkin näyttämät hyljätyiltä. Raha liitteestä ja mir-
tcys kaupasta on kadonnut. Ihanaa on kiimaista Venedigissii,
mutta itämää siellä asuminen.

Hlooma <Dsm).
Rooma, ikuinen kaupunki ja wuoden 1371 jälteen taas

toto Italian pääkaupunki, on monella kukkulalla, joista Alventino,
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Palatino, Kapitoliino, Selio, Esquillino, Viminale ja Kmirinale
omat ne seitsemän historiallista kunnasta, joiden mukaan Rooma
usein kutsutaankin ..seitsemän kukkulan kaupungiksi." Nykyään se
jo lelviiiii känneillä käytiilvillii ja werrattomilla penkereillä koris-
tetun Mont Pinsionkin ylitse, josta on mitä ihanin näköala kaupungin
ylitse. 8:n muotoisesti kaupungin liilvitse juoksetvan Tiberin toi-
sella puolella huoneet peittiilviit myös Monte Sianikolon (Non?.
Janiculuß) ja Monte Vatikanon. Nykyinen Rooma on täynnä
sinne tänne suikertelelvia kapeita katnja, joista huolimatta kuu-
luisa Korso kuitenkin ojennatte puttisnoranakaupungin pohjaisosasta
Piatsan Popolosta aina Piatsa Veneziaan kaupungin keskuksessa.

Kapitolista näemme me alas muinaiseen Forumiin eli oike-
uspaikkaan, josta alituisella kaitvamisella aina maan saadaan sel-
wempi käsitys. Siellä me näemme Septimii Selverin riemukaa-
ren (portin) ja etempiinä Tiituksen kaaren samalla, kuin kuulemme
kaiun hyminän Palatiniläiskunnaalta, jonka alapuolella Flalviani-
laisen ftyöröteaterin (Coliseo) ääretön rakennus Forumin takaa
kohoaa. Tosin kyllä kaupungin muissakin seuduissa ou kaupungin
jaloja muinaisjäännöksiä, joista nykyjään muodosteltu Panteo on
kaunein; mutta ei missään ne maikitta niin maltalvaisesti, kuin
täällä lvanhassa Roomassa, jossa ainoastaan yksityiset Huttulat,
kirkot eli lvanhat luostarit muistuttamat uudemmasta ajasta.

Tämä tvllnha Rooma pistäytyy eteläpuolelle muotikaupun-
kia, joka parhaallaan on suuren lelvitysftuuhan alaisena, ja monta
puistoa ja lviinimiikeä saa siellä antaa asemansa rakennuksille.
Viisi siltaa yhdistää nämä molemmin puolin Tiberiii olemat
kaupungin osat toisiinsa. Uudempi kaupungin osa nimitetään
Trastewere'ksi ja sen asukkaat, jotka kuuluivat alhaisempaan yh-
teiskuntaan, owat kopeita siitä, että puhtain Roomalaismeri lvir-
taa heidän suonissaan. Maalarit ja muut taiteilijat kiittiimät
Trastelvereläisten, etenkin lvaimojen, klassillista kauneutta. Pitkä,
suora katu yhdistää Trastetveren Sitta Leoninaan, jonka tviimei-
sessii päässä Pyhän Pietarin-kirkko likisine Vatikani-palatsineen
korkeuteen kohoutuu. Pietarin-paitasta lvie wielä suora tatu San
Angelon linnaan, keisari Hadrianin hautarakennukseen.
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Museot ja katselemista kannattawaiset paikat owat moni-
tuiset; paitsi muinaisia raunioita, on joukko suojia täynnä italia-
laisia maalaus- ja kulvanmeistotuotteita. Jotakin erinomaista tar-
joamat Rooman kirkot ja kappelit kaikissa suhteissa, sillä niissä
on jälkiä kristillisyyden kaikilta ajoilta. Siitä kirkollisesta lois-
tosta, mikä Rooman ennen mainioitti, ci ole aikain muuttelelvai-
suudelta paljoa meidän pitimiin säästynyt. Rooma on tnllut
suuren maltllkunnan pääkaupungiksi ja siis hallituksen ja kaikkien
keskuslvirastojen pääpaikaksi. Täällä on myös yliopisto ja monta
tieteellistä opistoa. Viime aitoina kaupunki on pukeutunut jota-
päimäisecn pukuuu ja päilvittiiin yhä muuttuu se muiden isojen
kaupunkien kaltaiseksi. Tämä lvoimallinen lumotar on tenhowoi-
mansa jo menettänyt, ja sentähden lvieras murheella muistaa,
etta aika moi tulla, jona Roomassa tuskin mitään muistuttaa,
ettei maan päällä ole sitä paittaa, joka Roomalle lvertoja lvetäisi
historiallisissa muistoissa, ja jota me kuunioituksella kutsumme
..ikuiseksi kaupungiksi".

Aarnewali *).

Kukas ei olisi kuullut puhuttawau karnewalista, s. o. niistä
juhlallisuuksista, joilla Italialaiset huwitteleiwat ankaran paaston
edellä. Roomassa karnemaliin osaa ottawaiset kotoutuivat Korson
pitkälle ja muhkeiden rakennusten rajoittamalle kadulle. Ulosri-
pustetuilla tapeeteilla, ripistellyillä kukilla ja kiinnitetyillä kan-
kailla, miten Italiassa kaikissa juhlissa on tapana, katu kaunis-
tetaan äärettömän suureksi saliksi. Molemmille siivuille raketaan

*) Karnewal (latinalaisista sanoista caro —liha ja vale hywästi;
siis: liha, hywästi!) oli alkuansa Italiassa Tammikuun 6:nen päiwän
ja Askon päiwän (piinawiiton kestiwiikon) wälisen iloajan nimi; jonka
jälkeen alkoi 40:nen päiwän pituinen paasto, jolloin lihan syönti oli
kielletty. Sittemmin tämä warsinainen tarnewali-aika omituisine juhlal-
lisuuksilleen wähennettiin 3—B päiwään, huolimatta Askon ftäiwästä.
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isoja parweja eli lehtereitii, tapeeteilla kaunistetuita ja lawitsoilla
warustettuja. Heti kuin kellot owat juhlan amautsen ilmoitta-
neet, täyttyivät kadut naamioilla: naisten pukuisilla miehillä,
miesten pukuisilla nuorilla neitosilla ja lvanhoilla mainioilla.
Enilnmiisti kuitenkin tawataan joukossa n. s. Pulsinelli-(pultjin'-
ella-)naamijoita, jotka, paitoihin puettuina walkoinen huiwi pääs-
sään ja kaulassaan ja pienet harjat käsissään, kaikenlaisten itval-
listen kujeiden kihinässä kokemat harjailla toisistaan pois pölyä
ja pilkkuja. Naamijoilla, luontelvasti kuin puutarhurit puet-
tuina, on käsissään kummalliset hohtimet, joita woi lyhentää ja
sille mielensä mukaan yht'äkkiii pitentäii hylyin pitkäksi. Se näyt-
tää hyivin hupaiselta kun he näillä pihdeillään sieppailemat aina
kolmannen kerran akkunoista kuktaissuihtoja. Hupaista (heille) on
myös kerjiiläisnaamioina sauma yhdessä ja hattu toisessa kädessään
kumarrellen kuleskella apua, pähkinöitä y. m. anoen. Kauneimpia
kuitenkin omat ne naamiot, jotka kulvailelvat talonpoikaistyttöjii,
kalastajia, kreikkalaisia j. n. e. Tuolla joukossa näkee jonkun
kahdella naamalla, eikä suinkaan woi sanoa kumpiko hänellä on
etu- tahi takapuoli. Näiden kujeillessa kulkee kaksi yhtiijatkoista
lvaunurimiä, toinen ylös-, toinen alaspäin, pitkin katua. Koko
katu on kihiniiiin asti täynnä riemuitselvaisia katselijoita, hillitse-
mättömiä naamijoita ja täyteen tukitulla Maunuja.

Naamijoiden keskinäinen pieni sota on hylyin omituinen.
Ne ottamat mukaansa makeisia, pieniä, kaikenmuotoisia kipsipä-
lasia, ja niillä nakkelelvat toisiaan. Kukaan ei ole manna sem-
moisetta raesateetta pääsemisestään. Vaimoilla on pienet tullatut
ja hopioidut kopat täynnä semmoisia kipsipalasia, ja jos makeis-
sota heille tulee komin tukalaksi, löytämät he seuraajissaan tur-
lvansa. Mustapukuisille ihmisille tämä sota kuitenkin on pahin;
sillä kipsipalaset maalaamat heidät ailvan tirjamitsi. Usein Pul-
sinellien alvonaiset ivannut, joista he owat rumenneet paltton-
geilta ja akkunoista katsojia kipsittämään, owat ahdinkoon saarre-
tut. Mt'ättiä alkaa ristituli kaikkialta waunuja ahdistaa ja en-
nenkuin ne wiimeintin yleisen naurun kaikuessa tästä suoriutu-
mat, owat ne tuulista lumen malteiksi tuhrautuneet.
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Iltasella pamahtaa laukaus kadun tummastakin päästä; se
on tilpa-ajon awaus, ja sitä warten on taduu testus raiwattawa.
Nyt alkaa peloittalva tungos. Se on wiehättäwä wilahdus, kun
tissantullalla koristellnt hewoset esille astumat. Ne päristelemiit,
hypähtelewät pystyyn taluttajainsa rinnoilla radalle tullessaan;
katsojain riemuhuudot terlvehtämiit niitä ensin. Sitte ne asete-
taan kiinteällc lvedetyn nuoran taakse. Merkki annetaan, nuora
putoaa ja hewoset satuloitta ja ratsastajitta syökselviit edelleen.
3_iinkuin myrskytuuli uc kiitäwät eteenpäin, ja jota ensin Korson
päähän pääsee, sitä ylistetään woittajana.

Kolmannen kerran kanuunat jyrisemiit, ja silloin kukin to-
tiinsa kiiruhtaa. Mt'äktiä katoaa laitti järjestys, ja onuelliueu
se, jota lvahingoittamattomana tästä sekamelskasta selmiiiä. Näin
monituisilla waihtelutsilla höystettynä wietetään toto karnewali-
aitaa; mutta taittein iloisimmillaan tansa on lastiais-tiistaina.

Ztna.
Ihanan Sisilian itäisellä rannalla, Messinan kaupungin

lounaispuolella tohoutuu Etuau tulimuori pillvihin. Kun tullaan
lvuoren wiljeltyjen seutujen wiimeisille rajoille, joissa miiniköyn-
nötset, öljypuut ja orangit kaikessa loistossaan hedelmöimät, mic
kiermuilemainen tie synkän, mustan hieta- ja laamamusun tantta
ylöspäin tollolle seudulle, jonka nätö mamistuttaa. Tätä tauhis^
tusta mielii lisää lvuoren alituinen uttosen tapainen jyrinä. Tätä
ylempänä ci enää mitään taslvullisuutta ole, ja noin neljännes
tunnin aitaa saamme astua ylöspäin sywiissii laawahiedassa.
Sitte altaa lumiraja, jossa alituisesti mustat laamapystyt lu-
mesta ja jäästä tohoutumat. Nuori muuttuu jyrtemmätsi ja
jyrtemmätsi, niin että hewosaasi tustin woi tiilvetii ylös. H.e
pääsimme wuorelle juuri päiwän koittoon, auringon nousua ihai-
lemaan. Viimein se näyttikin kasmonsa ja mataisi ympäristön,
jota tulvasti jos jonkinlaiselta.
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Taas meidän täytyi laahata lumessa ja kiipeillä jää- ja
laalvakasojen ylitse, ennenkuin me pääsimme Etnan jiittiläisau-
kollc. Keitin kaltaisena kohoutuu tämä jiittiläispiippu yli I,(XX).n
jalan korkeuteen. Se on kokonaan kuonasta ja tuhasta sekä mo-
nin paikoin ailvan tulikuuma ja täynnä halenneita, joista sawua
ja tulikitvihöyryii tupruilce. Voi kuinka me, monen lvaiman
kautta wuorelle päästyämme, hämmästyimme, nähdessämme tämän
kammoittalvaisen aukon! Sanomaton sawupatsas, niinkuin satojen
salvupiippujen yhteinen, kohosi sieltä ja wiemistiiwä — milloin
ukkosen kaltainen milloin tykkien pamauksia pahempi, möyhe kuului
aukon hirmuisesta sytvyydcstä. Tämän suppilou tapaisen, soikean
luolan suun ympäri olisi ollut marinaan toto tuunin matka.
Maa oli tasainen ja jotenkin tiivis, lvaitta se olikin paljasta
tuhkaa. Aukon keskellä oli taksi kuonosta ja tuhasta muodostu-
nutta kasaa, jotka meitä estiwiit näkemästä sylvyyden pimeään
pohjaan. Näiden kasojen halenneista syöksyi tawan takaa paksuja
satvupiliviä suhisewalla ja wintuwalla äänellä. Koto aukko oli
sitäpaitsi täynnä lviikelviii tulitilvihöyryjii, joita maasta höyryeli.
Meistä ei kukaan uskaltanut mennä aukon sisään, jossa moni jo
on kuolemansa löytänyt.

Sitte kuin lauman aikaa olimme tätä lverratouta aukkoa
ihmetellen katselleet, kääntyi meidän huomiomme myös etäisem-
piinkin esineisin. Näytti siltä, kuin koko maailman ihanuudet oli-
siwat uyt jalkaimme alle lewitetyt. Me näimme suuren osan
merta, koko Kalaprian niemimaan, Malta-saaren ja melkein al-
lamme myhäili kolmitulmainen Sicilia muorilleen, laaksoilleen,
mirtoineen, kaupunkeinecn ja kylineen. Mt'ättiä, meidän näkö-
aloja ihaillessa, tvalvahti toto huippu ja tutisi niin, että luu-
limme sen joka silmänräpäyksessä symyyteen syöksymän. Natisema
jyrinä, komimman ukkosen kaltainen, kuului, ja sylvyydestii nousi
sateita, mustia ja tellertälviii höyrypillviii, jotta auton reunain
ylitse tumpuilimat. Näiden lvälillii taas pyryili waaleampia ja
hartvempia sawuwyöryjä, joista salamat siniselle taiwaalle sintoi-
liwat. Puolen minuutin kuluttua oli muori taas rauhallisena ja
meidän kauhistuksemme simuitse. — Etnalla tunnetaan olleen
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70—80 syötsyutiill. Viimeincu oli m. 1852. Jokaista syötsyntäii
ennustaa suuremmat sawupilwct ja woimallisemmat järistykset.
Silloin maa jostakin kohden, usein ..leilistä" kantana, yht'ättiä
awllutuu; tuli-, tiwi- ja tuhtawirrat raiwoisiua syötsciwät repeä-
mästä. Nämä totoutumat taas uudeksi lvuoretsi, jota joutuu
päiwän ajan wielii nattelec ilmaan hehtulvia ainc-möhtälcitä. Vii-
mein kuitenkin tuliwnori näyttää raulvcnnccn, mutta tämäpä on-

kin lvasta taittein pcloittawin hetti toto seudulle. Sillä tun
nämä palawaiset aince. ciwät enää jaksa syöksyä uunistaan nlos
suun tantta, puhtaisewat ue tieusä lvuoreu juurelta, josta punai-
nen tulovirta silloiu alkaa alas lvirtailla. Voi silloin seutuja,
woi kaupunkeja ja kyliä, jotta sen tielle sattnwat! Ei mitään woi
estää sitä, ci mitään woima riitä sen scisottamiseen.

Laawawirta jättää jälteensä mitä hirmuisimftia jälkiä. Hyy-
tynyt laama osoittaa laawawirtain tuurnia, joista muutamat olvat
enempää tnin peninkulmaa lcmcitii ja 300 jalkaa korkeita. Jos
näitä lvauhojll wirtain juowia katsellaan joltakin korkealta pai-
kalta, näyttälvill ne jäätyneiltä kirjoitusmustewirroilta; jos nilla
likeltä katsoo, owat ne tuin korkeat murtuneet muurit, ja jos
millä tälvclee, uiiyttälviit ne rösäisiltii mustilta taltioilta. Mutta
aika wiimcin nämä kalliot pehmittää ja saattaa ne mahtawitsi
wiljclyspaitoitsi. Näinpä ne joutuwatkiu ihmisten työpaikoiksi,
joihin puita istutetaan, peltoja laitetaan, puutarhoja perustetaan
ja asunnolla asutaau. Ia eipä löydykään mitään hedelmällisem-

pää maanlaatua tuin tämä on. Scnpätähdcn muhkeat waimot
aaltoilcwattiu aiwau tämän uhkaaman lvuoren juurella. Kauniit
maisemat ja maatalot tiilulvat täällä puoleksi öljypuiden tumman
lviheriöillii otsilla tahi orangipuilla peitettyinä ja niiden ihanoilla
tutilla ja hedelmillä kaunistettuina. Palssamihöyryt täyttäwät
ilman tässä tuona-, laama- ja tähkämaassa, jossa asuu moimalli-
nen ja tyytylväincn tansa. Kaiten tämän ylitse tohoutuu samua^
wan Etnan huippu, ja ympäristöllä nähdään tvieliitin mustia ja
paljaita laawawyöryjä.
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HerKulanum ja Pompeji.
Sen ihanan meren lahden rannalla, joka 'Neapelin kaupun-

gista nimensä sai, kukoisti kristillisen allamme alkuaikoina kolme
kaupunkia: Herkulannm, Pompeji ja Stabiae. Ne oliwat tuli-
lvuori Vesutvion rinteellä; se Elokuun 24 päiwänä lv. 79 e. Kr.
syöksynnällänsä peitti nämä kaikki kolme kaupunkia. Korkeita tuli-
pyllviiitii nousi lvuoren kidasta; hohkokilvi ja kauhistama tuhka-
sade peitti koko seudun, ja leweitä laawawirtoja syöksyi lvuoren
aukoista. Nämä kolme kaupunkia ja niiden asukkaat, jotka eilvät
kerinneet paeta, hautautuilvat tuhkaan ja laaivaan. Likemmä
2,000:na muotena ei kukaan lvarmnudella moinut sanoa paikkaa,
jossa nämä oliwat olleet. Uusia kaupunkeja ja kyliä aikain tvai-
heissa waan walmistui Neapelin lahden rannalle ja niiden jou-
kossa myös Portisi ja Resina. Edellisessä kylässä laimettiin
lvuonna 1711 eräs kailvo. Paksu laawakerros kun oli läwitse
kaiwettu, tultiin erääsen muuriin, jossa pian huomattiin oleman
Herkulanumin teaateri, ja niin oli kaupungin tila löydetty. Pitki-
tetyistä kaimamisista huomattiin, että osa Portisiii ja Resinaa oli
aiman tämän haudatun kaupungin päällä, ja senpiitiihden maan
warowaisesti tohdittiin maanalaisia kaitvamisia jatkaa. Vuonna
1748 keksi eräs maamies työskennellessään myös Pompejin ison
teaterin. Sen jälkeen jatkettiin tailvamisia innolla, ja nyt on
tämän niin taulvan kadonneena olleen kaupungin melkein neljän-
nes kaiwettu päiwän waloon. Täällä siis maasta kaslvaa tunte-
maton kaupunki samalla» kuin Herkulanumissa tulisoihtu kädessä
täytyy talvella maanalaisessa kaupungissa.

Mutta jos nyt ajattelemme, että tulimuoren syöksyittä, joka
nämä kaupungit hautasi, tapahtui niin äkkiä ja pikaisesti, että
asukasten suuri osa ei lvoinut henkeänsä hiilvityksestii pelastaa,
niinkuin monet tailvetut luurangot osoittalvat, niin helposti huo-
mataan, että tvielii tänäänkin löydetään siellä melkein kaikki sa-massa kunnossa, kuin ennen sen hukkumista. Tästä taas moimme
nähdä mitenkä Roomalaiset pari tuhatta tvuotta tätä ennen kau-
punkinsa rakensilvat, miten asunnot oliwat sisustetut, mitä huone-



161

kaluja käytettiin ja mitä tapoja ja kuosia silloin suosittiin. Sunri
osa esineitä on lvielä niin säilyneinä, että lvoisi niitä luulla ny-
kyjään lvalmistetuiksi. Maalaukset seinillä omat niin tirtastväri-
siii, että lvoisi pitää niitä nykyajan tuotteina. Muureilta woi
lvielä lukea mitä näytelmiä sina aitana annettiin teatcrissa. Snu-
resta tilviastiasta ci lviini wielätiiän ole kuilvunut; leipä, jota
on 2,000 wuotta sitte leilvottuna, on lvielä leipä-aitoissa pilan-
tumatta; luurankoin kyhmyiset kädet pitämät lvielä niitä aarteita,
joita koettilvat silloin pelastaa, ja yksin kirjastokin — monilla
sadoilla käsikirjoituksilla, joita lvielä lvoidaan lukea, on löydetty.

Neapelin kuningas on koonnut suuren joukon esineitä näistä
kailvetuista kaupungeista. Monta salia on niillä täytetty. Mi
sisältää ainoastaan naisten lvaatteita, toiset maalantsia, lveisto-
kulvia, rahoja, huonekaluja y. m. Monta lvuotta lvielä tarlvitaan
kaimaa, ennenkuin Pompeji saadaan päiwän lvaloon ja ennenkuin
maanalainen Herkulanum on täydellisesti tutkittu.

Neapelin Katuelämä.
Kirjatvampaa tulvaa ei woi ajatella, tuin tatumeteli etelästä

pohjaan kulkemalla pitkällä Via Roomalla (Toledokadulla) —

Neapelin lvaltasuonella on. Kaksi, harwoin katkaistua, rilviii ajo-
kaluja ja lvuokralvaunuja menee edes ja takaisin, ja joiden Ma-
lilla monia yhteislvaunuja ja ratsastajia myös nähdään; tuhansia
käypäläisiä, suuri joukko helvosia, helvosaaseja ja aaseja tunkeutuu
oikealle ja lvasemmalle ja lvielviit kaupunkiin hedelmiä ja lvihan-
neksia sekä likaisuuksia sieltä. Nämä kaikki eilvät suinkaan tähän
mahtuisikaan, jollei katu olisi niin tolvasti lelveä. Sillä ei aino-
astaan ne, jotta tultelvat tahlvihuoneissa — ja niidenkin lukn
Italiassa on lukematon — maan myöskin kaikenmoiset käsityö-
läiset: puusepät, suutarit, lukkosepät, satulamaakarit, läkkisepät
työskentelemä, päitviikaudet ei huoneissaan, lvaan niiden edustoilla
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kadulla, jollei puolipiiilvän auringon polte, sade eli tramontana
(pohjatuuli) ole heitä sisälle ajanut. Rihkamakatujen — joiden
luku nousee letioonaan — kaupustelijoilla ja rahan maihettajilla
on pöytänsä kaduilla. Ihmisiä, joiden päätyönään on mataruu-
nien^) lvalmistaminen; friggitorit, jotta kananpoikia ja lihaa
öljyssä paistamat; kahlvihuoneiden pallvelijat, jotta tahtvia paah-
tawat; kansa, joka paistaa eli paahtaa kastanjia, pimein^) sydä-
miä ja maisia, pitää tuliastiansa ja läkkiuuninsa samoin maan
kadulla, ja nuo monet jäämcden myymiipaikat j. m. s. ottawat
myös ison tilan. Kaikilla kuitenkin on ostajansa, jotka syömät ja
juomat, töllistelelviit ja puhelelvat.

Tawallisesti tunkeutuu se, jolla on jotakin myömistii, niin
kaulvas kadulle kuin lvaan sopii, että mahdollisimman monta
käypäläistä hänen lititsensä tulisi kulkemaan. Lasitauppias asettaa
tusinau pahanpäimiiisiii lasiaan melkein, kuten moi sanoa, ohitse
tulkelvaisten jaltain lviiliin ja työntää ailvan rauhallisena punai-
sen paperin niiden alle, että lasit kauniimmilta uiiyttäisilviit. Jos
niistä joku säretäiiu, päästää hän peloittalvan melun ja maatii
siitä moninkertaisen maksun. Kalatauppijas, jota tuimia taloja
kärryillä tulettelee, lviipyy ucljännetsen setä ylös- että alaspäin
ricntiilviiin tiheimmiissä parwessa, ja nauraisi jokaiselle, joka kokisi
hiiutä seisauttaa lvapaallc paikalle. Näiu olisi sadoissa muissa
samanlaisissa suhteissa.

Tähän lisäksi tulee maakansaa, latsaroonia *^), kerjäläisiä,
jotta joko lelvilläkseen ja katsoakseen tahi odottaakseen ansion ja
lahjan aikaa, makaamat kadulla poikkipäin, päät seinuksille päin,
niin että joskus täytyy niiden ylitse hyppiä. Näille on kadun
kimetty niin totuttu lepopaikka, että suurimmassa melskeessäkin
he rauhallisina lvaan nuktulvat.

*) Italialainen sana „maeeharoni" on nisujauhoista, medestä,
maidosta ja öljystä pillin y. m. tapaisten ryynien nimi.

**) Finle, kuusen sukuinen hawupuu, joiden täpyin towan kuoren alla
on syötäwiä sydämiä.

Suom.
**5) Latsaroonit owat jo häwuineet.
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Joskus pistää jonkun upsierin, päähän marssittaa so.amic-
hiiiän aiman kadun lemeydeltii katuja pitkiu. Sitä et pitiiue älyk-
käästi tehtynä, mutta uiiu kuitenkin tapahtuu. Jos silloiu Mau-
nut ja käypäläiset eimät muuta oikeissa ajoissa silvukaduille, niin
käy hullusti; kirouksia miesten suusta ja neitsyt Marian cilvuksi-
huutoa naisten puolelta kaikuu kaikkialta.

Neapeli näyttää talvalliseen Pohjolan protestanttiseen kau-
punkiin werraten wainion wiereiseltä kukkatarhalta. Vaateparsien
ja lviien moninaisuus täällä on paljoa suurempi. Tosin ne Nea-
pelilaiset, jotka eimät kuulu alhaisempaan luotkaan, pukeutumat
jotenkin meidän tapaamme ; mutta sitä heleämpi on lukuisan lvar-

sinaisen kansan lvaattens, esim. kalastajain punaiset myssyt ja
lvyöt, naisten silkkiset kaulahiset, tirjawat liiwit ja paidat. Siihen
lisäksi lvielä tulee sotamiesten loistamat unimornmt, pappien pit-
kät mustat juhlapulvut ynnä eri munlkiluoktain lvaatteukset. Näi-
hin luetaan myös hengellisten oppilaat — useimmat jesuiitta-
opistoista —, jotka opettajllinsa johdolla pitkissä jonoissa katuja
kälvelelviit, meri- ja maatadetit, lääketieteen- ja haaivainsitoja-
oppilaat, lastentarhain lapset, sairaat, joilla kullakin on mant-
teliksensa osa mitä loistamimman marista. Katsastapas niiden
kirjattua palwelijoita, portin wartijoita, joista moni on heleän
punainen aina kantapäästä kiireesen saakka ; ojennuslaitoslaisia, —

keltaisia . kuin kanarialinnut ja usein kaduilla työskentelcmäisiä —

niin saat pienen käsityksen tästä alituisesta „karnewalista"!
Wieraista en lvielä ole mitään maininnut: Saksalainen,

Englantilainen, Ranskalainen, Hispanialainen, Tanskalainen, Ve-
näläinen, Amerikkalainen y. m. m. kiertelee ympäriinsä ja katsastelee
tätä kihisemän elämillä. Siellä ja täällä nähdään myös joku
murinani^) eli kreikkalainen kotoisessa kauniissa pimussaan.

*) Mohr-- murtooni: arabialainen kansan lahko, joka asui pohjais-
Afritan länsi-osassa Mau.etaniassa.
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AreiKKaan maa.
Kreikkaan maa on yleensä muorista. Varsinkin Morean

niemimaata joka puolelta suuret kalliot piirittälvät, ja sylviii lah-
delmia seuraten suojelemat maata aaltojeu hyrskeiltä. Saaretkin
owat wuorisia. Erehdyttäisiin, jos Arkipelagin saariston luultai-
siin tarjoaman iloista, ystämällistä ja miheriiiistä näköalaa. Ei
palaakaan lviljeltyii rantuetta, ei myhiiilelvää tasankoa, ei ystä-
mällistä kylää, ei humiseman puunlohkoa kohtaa täällä äärettömäin
lvetteu pintain wäsyttämää silmää. Tarun tapaisten jilltiläispe-
tojen näköisinä kalliot pilkistelemiit merestä. Kaukaa katsoen ne
näyttämät kyllä lviehättiitviltä. Sisämaassakin talvataan enim-
mästi korkeita lvuoriharjuja, jotka owat täynnä solia, sylviii rot-
koja ja lnolia. Ainoastaan Harmoissa seuduissa talvataan isom-
pia tasangolla ja lvieliikin harlvemmissa lelveitä laaksoja.

Useimmat wuoret omat metsättömiä, joten ne näyttämätkin
synkiltä ja autioilta; mutta niiden sisäpuolella näyttää kuitenkin
oleman isoja metalli- ja jaloja kilvenniiis-rikkauksia. Näihin saakka
ei niistä kuitenkaan ole paljoa lukua pidetty.

Maan luonnollinen muoto, sen lyhyys ja kapeus tekemät
isompain lvirtllin synnyn täällä mahdottomaksi. Useimmat jiirivet
eilvät myöskään ole laimakulknisia. Paikoin on kyllä useita läh-
teitä, maan paikoin taas suuri meden puute. Kesillä tuimamat
useimmat purot, jotta taas sadeaikoina wuoritulwista yli iiäriensä
paisulvat.

Maauz luonnollinen hedelmällisyys on hylyin erilainen, kui-
tenkin maan ani harlvoissa kohdin oikein tuottoisa. Sitä lvastaan
talvataan, marsinkin tvuoriseuduissa, marsin monta tuimaa maa-
tllistcletta. Taidon ja ahkeruuden apu maan parantamisessa täällä
ei ole lvielä tehnyt sanottamaa. Min merenrantaiset hetteikötkin,
joista möisi saada mitä hedelmällisimpiä mainioita, saamat olla
terweydellekin lvaarallisessa tilassaan, tahi korkeintaan niitä paikka
paikoin käytetään riisin lviljelymaina.

Kreikkaan maan, samoin kuin muidenkin samalla leweysas-
teella meren rantamaiden ilmanala, on monessa suhteessa hylvin
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mieluinen ja sopima, ja maikka tallvella sataakin lunta joka pai-
kassa, owat ankarat sateet kuitenkin tämän ajan lvarsinaisct tun-
nusmerkit; ne alkamat Lokakuussa ja kestämät aiua Maaliskuu-
hun, jopa joskus Toukokuun alkuunkin, jolloin kesä rasittamille
kuumuuksilleen tulee. Ainainen pilwetön taitvas hymyilee silloin
pään päällä; mutta tämä on murheellinen hymyily, jolla taiwas
tarkastelee hikeä tippulvia alamaisiaan. Sade ci mirkistii maata
tänä aikana; tuimasta pakahtunut maa halkeilee kaikkialla ja kukat
juureen asti kuilvalvat. Vuoret ja laaksot poltetuilta näyttäiviit
tänä kamalana tuimuuden aitana.

Kreikkaan maalla tapahtuu jotenkin usein maanjäristyksiä,
joka ci olekaan kummallista, koska lvoimalliset lvulkaaniset (tuli-
lvuoriset) lvoimat täällä maan alla askaroimat. Historia kertoo myös
useista uusista saarista, jotka merestä omat kohonneet, tuin myös
lvanhoistll sinne hukkuneista, setä monenmoisista maan muodon
muutoksista.

Polttama Sirotko ja pohjaisesta puhaltama Bore owat pe-
loittalvimmat tuulet. Tuuliaispiiiit omat hylyin tawallisia.

Meisesti Kreikkaan maalla 010 tuottaa monta muuta, kuin
nyt mainittua mastusta. Lukuisat syöpäläiset hämittälviit paljo
siitä suloisuudesta, josta maa on niin rikas. Päiwän rasittaman
kuumuuden mailvaamana, ei ihminen saa yölläkään rauhaa. Jo-
kainen sauma on täynnä luteita, jotka kirppujen ja mustittien
kanssa laumoissa käymät nukkuneen kimppuun. Vanhoissa huo-
neissa on lvielä lisäksi skorppiooneja lämminnä wuoden aikana.
Kesäöinä asukkaat tawallisesti asuntonsa jättälvillkin ja muutta-
lvllt niiden edustalle paljaan tailvaan alle nukkumaan.

Merikylpy Kreikkaan maalla ei ole yhtä woimistuttawaa
ja suloista kvin Pohjan- ja Itämeren aalloissa. Tässäkin, en-
nenkuin lvoidaan alussa tunnettu »vastenmielisyys karttaa, on
harjauduttama. Polypimiiiset syöpäläiset, kahdeksalle pitkine, päästä
lähtetvine häntineen kiertiiytylviit jalkoihin ja woiwat helposti tviedii
ahlventen maailmaan sen, joka uskaltaa lviihiinkin etäälle merelle.
Piikkiset meri-iilit peittämät pohjan ja haatvoittalvat pahoin sen
jalan, joka uskaltaa pohjaan painua. Hyytelömiiisiii, liipikuulta-
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min, lapsen pään kokoisia -olentoja, joita ei eläimiksi tuntisikaan,
ellei tuntisi niiden liikkumista, ui suurissa parmissa meden pin-
nan alla ja lvaikuttaa syyhymiii, kipeitä rohtumia niihin ruumiin
paikkoihin, joihin ne koskettamat.

Athena, maltakunnan pääkaupunki, kuuluu niin sanottuihin
ihmisyyden lvalistusseutuihin, joiden hyöty ei koskaan hiilviii,
lvaitta nykyisyys kuinkakin muinaisuutta pimentäisi. Kaupunki
säilyttää mielii monta muinaisuuden jäännöstä, muun muassa
jyrkältä kalliolta kohoutulvan Akropolis'in Parthenon propy-
leer'ineen*) y. m. Nykyajan matkustajan melkein täytyy meritse
Athenaa lähestyä: joko Morean ympiiritse taikka Korfusta, Ko-
rinton miereisen niemekkeen poikki, tahi Pireus'en kautta. Viime-
mainitutta tiellä kohtaa hän lumipeittoisen Parnasson ja sitä ym-
päroitselväin wuorten, Akropolis'in kukkulan ja kaupungin koko ym-
päristön ihmeellisen kumataulun. Kirkkaina piiilviniiParthenon pyl-
Maat kilpailemat malkoisuudellaan Parnasson lumen kanssa. Täällä
oppii tuntemaan miten ja minkätiihden lvanha Athena aaltoja hallitsi.

Hywästi raketustll Pireuksesta lvie rautatie mallikkaasen At-
henaan, jonka lvanhin osa lvieliikin näyttää köyhältä Itiilvaltalai-
selta maakaupungilta. Tätä osaa rajoittaa lvähiin paremmin ra-
kettu Slawilais-Saksalaiselta näyttäwä osa, jota taas kolmas,
uusin ja lelveiiklltuinen sekä komea-rakennuksinen osa seuraa.

AreiKKalaiset.
Niiden monien myrskyjen jälkeen, jotkakahdentuhannen wuo-

den kuluessa owat Kreikkaan maata kohdanneet, on se silminnäh-
tälvii, että sen nykyiset asukkaat eimät moi olla wanhain Kreikka-
laisten jälkeläisiä. Ne owat ennen sekoitustansa. Paitsi uusia
Kreikkalaisia, tapaa siellä Albanilaisia, eli Arnautilaisia; lvielä n. f.

*) Akropolis — korkealle wuorelle rakettu linna; Färthsnon ___- Miner-
wan temppeli; propylerit --- esikartano.

Suomeni.
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Franktilaisia *), suurimmaksi osaksi Bairarilaisia. Juutalaisiakin
Kreitkaassa on hymä joukko.

Kreikkalaiset eimät ole erittäin pitkiä eitä paksujakaan, mutta
jäntemiä ja kestämiä. Kansa on jotenkin kaunista, mutta ci niin

ihanaa, kuin sitä kehutaan. Naisten kntoistnsaika kestää maan
muutaman wuoden, ja niiden kauneimmat usein pian mnnttnmat
todellakin rnmiksi olennoiksi. — Kansan raminnoksct owat jotenkin
yksinkertaiset. Kreikkalainen on hylyin kohtuullinen. Ilmanalan
suhteet ja kansan alhainen silvistys tekee sen, cttii kansalta puut-
tuu paljo semmoisia tarpeita, joihin testisen Euroopan kansat
omat tottuneet. Muutama öljymarja, pari sipulia cli sallaatiu
kortta o» Kreikkalaiselle usciu kylliksi. Kahmitte ja tupakille an-
taa hän ison anvon. Vuonanliha on melkein ainoa lihan laji,
joka woi tulla kysymykseen. Viime aikoina on kuitenkin Euroo-

palaiset elämiintawat täuuetin toteutuneet.
Uusi-Kreittalaiset owat waattcutsesscian ruwenncet Turkki-

laisia matkimaan; maikka he eilvät kuitenkaan ole siihen saaneet
sitä Albanesialaista kauneutta, kuin Turkkilaiset. Kreikkaan lvai-
moilla on suuri rakkaus kauniisiu maattcisin, mutta eimät muo-
dosta niitä ...onteloiksi. Monin paikoin, etenkin sisämaassa, asuk-
kaat astukseletvat puolialastomina.

Kreikkalaisten huoneet omat turjia majoja, joissa ihmiset
ja kotieläimet yhdessä elamoilvat. Tässä, samoin kuin muissakin
samallaisissa suhteissa, saari-Kreittalaiset owat paljo mannerman-
laisten edellä. Nyt kuitenkin isommat merikaupungit alkamat saada
yhä enemmän Euroopalaisen muodon. — Uusi-Kreikkalaisten kieli
eroaa paljo manhain Kreikkalaisten kielestä. Se on kuitenkin hy-
lyin sointuisaa ja sanarikasta.

Useimmat maan alkuasukkaat kuulumat kreikkalaiseen kirk-
koon. Protestanttilaiset ja katoliikkilaiset, joita maassa on, owat
enimmästi lvieraita tulokkaita — Franttilaisia. Kansa on us-
konnollisessa suhteessa hylyin lvalistumaton setä erittäin taikaus-
koinen ja railvoinen.

*) Frantkeiksi sanoivat itämaalaiset yleensä Eurooftalaisia.
Suom.
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Kansan luonnetta kuivailee Italiaiainen Grimoni seuraawai-
sesti: „Ei millään opetuksella Kreikkalaista saa luopumaan lvan-

hoista tawoistaan. Ne pelkääwät aina petettiitvän. Kaikki niissä
herättää epäluuloa; mutta itse ei ne mitään niin paljoa ajattele,
kuin petosta. Jos he menewiit oikeuteen, lvannolvat he alussa,
että heittä on koko maailman totisin asia ajettawana; mutta ta-
wallisesti ou kaikki lvaan tvaletta ja lviekkautta. He ajattelelvat
ainoastaan tvoittoa; se on ensimmäinen ja lviimeinen, johon isä
poikaansa teroittaa. He elämät niukasti, sillä he luulemat, että
lvarallisuuden hankkiminen riippuu enemmän maatimattomasta elä-
män lamasta, kuin lvoimallisesta elatuksesta ja toimeliaisuudesta.
He eimät tee enempää työtä, kuin minkä tvälttämättömyys ivaa-
tii. Se, joka lvaan woi, antaa mieluummin toisen asua maa-
taan, kuin itse siihen ryhtyy."

Uusi-Kreikkalaiset omistamat yleensä monta luonnollista tai-
pumusta, kiitetvyyden ja hytvän ymmärryksen; mutta kaiketta hen-
gellisettä sitvistyksettä omat he niin tiedollisessa kuin aineellisessa-
kin suhteessa paljon useimpain Euroopan kansojen jälellii; taitamat-
tomat papit ftitälvättin heitä mieluummin ra'assa tilassaan. Hei-
dän taitamattomuuteensa on yhdistynyt mittallisnns. Mitä kukois-
tama näkö täälläkohtaisi silmää, jos he, maikka mäti onkin harlvalukui-
nen, edes puolella siitä ahkeruudesta, jollametyölästänlaatammemuok-
kaamme, peltojaan perkaisimat! Saari-Kreikkalaiset owat tiedoissa,
lviisaudessa ja »varallisuudessa kaikkien muiden Kreikkalaisten edellä.

Pellonlviljelys on yleensä mitä knrjimmalla kannalla. Siltä
puuttuu työlvoimia, maanlviljelijiiin sisällistii intoa, työteliiiisyyteen
tottumusta ja maan-omistajain itsenäisyyttä. Tähän lvielä lisään-
tyy kansan ennakkoluulot, jotka sitomat Kreikkalaisen lvanhoihin
tapoihin, sekä työkaluihin ja suuriin muutoksiin tarwittawat tar-
peelliset lvarat puuttuivat. Talonpoikainen kansa on imeläkin mel-
kein muinaisella kannalla. Lannoituksen käyttämistä he eimät tun-
nekaan. Sitä paitsi heillä ei ole mitään maa-omaisuutta, maan
lviljelelviit sitä herroillensa.

Mitä Kreikkaan maan kauppaan kuuluu, niin makuuttaa
meille jo yksi ainoa karttaan silmäys, ettei maan päällä ole toista
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niin kaupalle edullista maata, kuin Kreikkaan maa on. Tätä
ominaisuutta juuri Manhan Kreikkaan maan olikin kukoistukses-
taan kiittäminen, ja sepä uudelle Kreiktaalletiu tuottaa suurimman
omaisuuden, jolla he moimat alkaa mapautustaistclunsa Turkkilaisia
ivastaan.

Zlympia.

Turkkilaisen Tessalian Larissa-kaupungin pohjoispuolella le-
tviäii kaunis, mutta autio maakaistale aina mereen saakka. Hiljaisuus
ja yksinäisyys tvallitsee siellä nyt samassa määrässä, kuin meteli
ja riemu enueu siellä kihisemässä ihmisjoukossa. Täällä näkyy
jäännöksiä Kreikkalaisten teistä, joilla ei kenenkään jalka enää
astu. Muutamat maismainiot laaksoissa ja kurjat öljypuiden is-
tutukset owat nyt ainoat wiljelyksct. Hiilvitctyt kylät ja metsis-
tyneet puistot osoittamat, että kansa jonkun aikaa sitte oli paljoa
lukuisampi, kuin nyt. Tumman ruskeita, laihoja olennolla, joista
näkee, että ne lvieläkin kantamat sortajainsa ijestii, asuu näissä
kurjissa majoissa.

Tuolla, suuren marjon talvoin, kotoutuu Kreikkalaisten mui-
naismaailman jumalan asunto lumimalkeine kattoineen. Kun Ossa'a
ei lueta, näyttämät sitä ympiiröitselväiset lvuoret kääpiöiltä eli
lintukotolaisilta. Vanhimmat Kreikkalaiset luutimat Olympian
maailman korkeimmaksi lvnoreksi ja sen keskustaksi. Maata, ni-
mittäin, luultiin litteäksi lemyksi, jota moi kotonaan Olympialta
katsella. Tämä usko ja lvuoren majesteetillinen muoto lvei taas
siihen päätökseen, että Olympia oli jumalien maallinen asunto.
Tämän kukkulan kohdalle luultiin oleman reikä tailvaan tvaskiku-
lvnssa — se oli tuolemattomain woimain portti. Kaksi muuta
porttia ajateltiin oleman tailvaan la'esfa, nimittäin idän ja län-
nen äärimmäisissä reunoissa. Näistä päiwän ja yön jumalat
menilviit seurueineen Valtamerestä taimaanlaelle ja sieltä takaisin.
Olympialta suuret jumalat neumoittelimat. Ne — 12 lumultaan
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— muooostilvllt wauhain neuwoston. Zeus oli niideu ylimmäi-
nen. Ne päilltilvät maailmanj kohtalosta ja tailvaan salaisuuk-
sista. Muut jumalat ottilvat osaa niihin yhteisiin kokouksiin,
joita Zeus kokoon kutsui tärkeistä tehtiilvistii tuumimaan. Kris-
tallipalatsit pcittilviit lvuoren kukkulan. Nämä oliwat jumalain
asunnolla, joita ei mikään kuolelvainen tohtinut lähestyä. Niin
kertoo Kreikkalaisten jumaluusoppi Homeron ajoista. Jo kanlvan
ennen kristillisyyttä oli se pyhyyden kunnia, joka niin kauwan
Olympialta paistoi, hiilvinnyt.

Asettukaamme nyt tälle kukkulalle! Mikä näkö! Maa, joka
on ollut meidän simistyksemme suurimman osan kehtona, jossa
muinoin kaksikymmentä ylistettyä kansaa asui, leiviiiii meidän ym-
pärillemme. Tämä nyt niin Harma-mäkinen Tessalia ja hiimitetty
Kreikkaan maa lutimat kerran satoja mahtamia kaupungeita; niiden
kukoistawaiset waimot oliwat täynnä kyliä ja pieniä kaupungeita;
kaikkialla näkyi asunnolla, temppeleitä ja todistuksia hupaisuudesta,
hytvinlvoinnista, silveydestii ja korkeasta hengellisestä sitvistytsestä.
Kreikkalaisten toimellisuus, heidän älynsä ja lvoimansa tuotti sy-
lviii satamia maansa rannoille, tuimasi lampeja, joissa ruttotau-
teja talleutui, ja peitti medet laimoillaan, joiden liput liehumat
tallilla tunnetuilla merillä. Mitä tästä kaikesta on tullut? Ei
tunneta edes kaikkia paikkoja, joissa muinaiset useimmat paikat oli-
wat. Villit eläimet asumat kuningasten linnoissa, karjat kiilvele-
lviit raunioiksi riutuneiden temppeleiden sijoilla, ja täällä ivieras-
marattomalla kukkulalla, josta Zeus salamanuoliansa nakkeli, ra-
kentamat nyt ainoastaan hänen lintunsa, kotkat, pesiänsä. Ran-
tueet taas omat muuttuneet hetteiköiksi, joista »vahingollisia höy-
ryjä kohoilee. Satamat omat tukkoon lietyneet ja kuilvaneet; har-
ivat jälellä oletvat kaupungit näyttiitvill luurangoilta ; yleinen köy-
hyys on tullut entisen rikkauden sijaan, puute ja lvajalvaisuus
ylellisyyden ja kylliiyden sijaan; koko maa, muinoin loistoisuuden
pesä, on nyt hätvityksen ja kurjuuden kuiva.
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Aonstantmopoli.
Turkin mallan pääkaupunki, Konstantinopoli, jota Turkkilai-

set nimittämät Stambul'iksi ja Slawilaiset Carigrad'iksi (s. o. kei-
sarin linnaksi) sijaitsee kahden maaosan millillä, ja on, miten Roo-
makin, rakettu seitsemälle kunnaalle. Kaikkine Bosporin molemman
puoleisten esikaupuukien asukasten kanssa lasketaan kaupunkiin kuu-
lutvaksi korkeintaan 602,000 ihmistä, joten ne lorut, että asukas-
luku nousisi aina yli miljoonan, owat suuresti liijoiteltuja.

Varsinainen kaupunki on Marmora-meren ja sylviiiin pis-
täytviin Knltllsarlven-lahden lvälisellii kolmikulmaisella niemellä.
Tämän lännestä itäänpäin pistäymiin niemen huippuinen kärki
kääntyy pohjaisen Bosporin eteläiseen suuhun. Tällä niemek-
keellä on seralji *); seraljin puutarhan länsipäässä on Korkea-portti,
s. o. isomisiirin palatsi, ja sitä etempänii Sofian-kirkko. Kulta-
sarmen ylä-osassa on Eyub'in esikaupunki, oikea Turkkilainen osa,
jossa se kirkkokin on, missä uusien sulttaanien eli keisarien myöt-
täminen ja profetan sapelilla lvarustaminen tapahtuu. Monta
siltaa mie Kultasarmen ylitse Galattan ja Perän kaupungin osiin,
joissa Euroopalaiset — Itämaissa yleensä Frankkeitsi nimitetyt —

ynnä Euroopalaiset lähettiläät asumat. Aasian puoleisella siwulla
on Skutari (Iskydar), jota pidetään Konstantinopolin esikaupun-
kina ja jossa sultaanin kesäpalatsi, mista on erinomainen näköala,
kohoutuu.

Me annamme nyt erään matkustajan lukijoillemme kulvata
Konstantinopolin elämää semmoisena, tuin se hänelle yhtenä päi-
wänä näyttäytyi.

„Mmii herään ennen kello neljää aamusella. Minun akku-
noistani on merraton näköala. Täällä lewiiiä ääretön meri, ma-
jesteetillinen salmi ja ihana satama; tuolla merraton kaupunki kor-
keine rakennuksineen ja esikaupunkineen — niin pitkälle, tuin silmä
kantaa. Sanomattomassa loistossa leijuelee aurinko Skutarin
lvuoren yllä. Minä mennä lennätän satamaan ja sieltä piiäkau-

*) Turkin holvin naisten puoli.
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punkiin, jossa ihmisillä ahdatut kadut palatsia kiertelctviit. Ma-
homettiläisiä monenmoisissa pulvuissa, jaltasin ja hemosilla, yksin
ja seuroineen kiiruhtamat kirkkoihin. Kreikkalaisia miehiä ja lvai-
mojll, oikein laumoissa tunkeutuu prspansa ja pappeinsa ympä-
rille, ne kuin rukouksiin heitä kutsumat. Mustan ruskeat Armee-
nialaisetkin kiiruhtamat jo auringon noustessa pyhyytsiinsä.

lumalanpalwelutsen perästä karttuu katuelämä ja liike.
Hemosaaseja ja hemosia, ivetiien mesitynnöreitä, työnnetään katu-
jen silvuille, ja kaikkialla nähdään palmelijain ja orjain huoneista
ulos kiiruhtaman porstulvia medellä kostuttelemaan. Kalterien
akkunat ja palkonkien owet aukaistaan. Pian palatsien tasaiset
katot ja harjat kihiselvät täynnä tupatoitsewia Mahomettiläisiä, ja
isoisten palmelijat kiitäwät katuja pitkin ivirlvoituksia wieden. Työ-
huoneista tulwaawa käsityöläisten ja työmiesten melu yhtyy tör-
miä särkemään katumeteliin. Aasi-, hewos-, hewosaasi-, puhweli-
härtä- ja kamelipartvet tunteutuwat sekasortoisen kansajoukon lä-
lvitse. Vuohi-, lammas- ja lehmälaumoja ajetaan lvarolvaisesti
nälkiintyneiden koiralaumojen ohitse. Komeasti puetulla aseellisia
plllivelijoita jaltasin ja helvosilla pyrkii eteenpäin herrainsa edellä
tietä «maamassa. Jopa mihannesten ja elontarpeiden kaupusteli-
jatkin tulemat ja kirkuin huutawat kaduilla: „maitoa! maitoa! —

raitista wettä! woita! Moldauer-mettä! — öljyä! — matsia To-
nalvalta!" j. m. s.

Uteliaiset ja ostonhaluiset tunkeumat kauppapaikalle, jossa
kaikki kauppijaat jo omat sijoitetut. Tässä, äärettömän suuressa
katollisessa kauppahuoneessa nähdään kaikenlaisia kankaita, damas-
senersapelia *), tattarilaisia joutsia, Arabialaisia keihäitä, diamant-
tejll, Kaschmirin saaleja, j. m., kaikki mitä kauniimmassa järjes-
tyksessä niihtälviiksi aseteltu. Kahlvihuoneet eli kahtvilat owat jo
joutilaita Turkkilaisia täynnä; siellä täällä nähdään tulonen tuit-
tulvan, jossa taloja ja lihaa paistetaan; tuolla työmiesftarlvia
paljaan taiwaan alla aamiaistaan atrioi. Nyt nähdään naisten

*) Itämaalaisia, juowittaasta teräksestä tehtyjä sapelia.
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kaltereilla warustettujen waunujen ja kaleschien*) asettuman ta-
wallisille paikoilleen. Kultuwartijatkin wältkywine aseineen jo ka-
tuja pitkiu tiidättäwät kilpaa partaisten, pistuoli sekä tikari wyöllä
wiuhtowaisten Turkkilaisten kanssa.

Samaan aikaan alkamat myös työt salamoissa, asehuoneissa
eli arsenaaleissa, aitoissa ja laimatehtaissa. Rautasilla., ympäris-
tölle keräytyy kontoolien kihermii; merimiehet laskettavia, lamoilleen,
joiden purjeet jo malmiina pudistelemat. Tuolla Turkkilciis-lvai-
mojen parmi tilailee tontoolia, sillä päästäkseen Aasialaiselle ran-
nalle, josta on niin paljo kauniita näköaloja. Täällä on eräs
isoinen nainen kokonaan peitetyissä, kaunistetuissa mämmissä Mu-
riaanilaisine henkimartijoineeu, jotka tulisilla silmäyksillä tuijotta-
mat jokaista, joka ei heille näytä tietä antalvan. Tuolla menee rik-
kaan Turkkilaisen lvaimo kultaliikiltii lviilkkymässä Tschaitissaan
ja hänen lvieressiiiin seisoo lvalkoisia ja mustia naisorjia, malmiiua
hauen pienimpiäkin miittauksiaan tottelemaan; näiden edellä son-
taa orjia, jotka jo kantaa huutamat liiheisteu toutoolien etenemään.
Kaikki kadut omat täpösen täynnä Turkkilaisten jaltasin ja man-
nuilla tultelvaisia lvaimoja. Tuman mutaan Turkkilaiset waimot
käymät mieheriässii pmvussa ja keltaisilla sandaleilla*"^); Kreikka-
laiset ja Armenialaiset waimot taas pitämät ruskeita, sinisiä ja
tummanpunaisia pukuja sekä punaisia ja sinisiä sandalia.

Kaupungin keskuksessa on kuitenkin yleinen toimeliaisuus ko-
honnut korkeimmalleen. Kauppahuoneesen tuskin moi tnnkcida.
Kadun kestitse samoilee aseellinen jontto, jonka edestä kaikkien täy-
tyy syrjiihtäii. Täällä on kameli minut tallllamaisillaan; tuolla
hurja hemouen teutoaa; tässä eräs Murinani paljastaa minulle ti-
karinsa lvallitsijll^naistaan suojellakseen; tuossa iso koira miuullc
ärisee ja hampaitaan näyttelee. Tuolta likehdiiltii kuuluu talpojeu
kalske, näkyy kimeräin mietkain »välähdykset, ja pikaisesti syöksee

5) Kalesch — töytäiset, nelipyöräiset, tawallisesti katottomat kärryt.
**) Tschaite — wenhe.

Sandal -- paksut, nauhoilla jaltain alle sidottawat anturat.
Suom.
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sotamicsjoutto esille, aseillaan tietä railvaellen joukon lämitsc. Tällä
ajalla omat mirtatoimcttin jo alkaneet. Iso omani*) jo istuu,
tuomarit tuumailcwat paikoillansa. Turkkilaiset isoiset kokouksiinsa
kotoutulvat oikein itiimaalaisella loistolla. Kokonaiset kadut tiiyt-
tymät heidän monilla hymillä hemofiliaan, joita kuletetaan maan
näytteinä heidän ja palmelijaparmen perässä. Satamassa mastot
yht'ättiii kohoamat ja ankkurit merimiesten hurratessa nostetaan.
Upeana liitää nyt tuolla jo koto lamasto ulapalle. — Aurinkokin
kohoaa jo tuimaan laelle, torneista uudet huudot taas toivottamat
rukoukseen kutsuen; oitcanskoisct jilltiilviit työnsä ja hulvituspait-
tansa ja kiiruhtamat taas pyhyytsiinsä.

Pämällinen on nautinnon hetki. Ihmiset maassa istumat;
koko heidän pämiillisruokansa on pienessä puulapiossa, jossa sor-
met lveitsen, kahlveliu ja lusikan työn tekemät. Huoneiden edus-
toilla, etehisissii, porstulvissa, puutarhoissa ja penkereillä — kaik-
kialla nähdään syöjiä. Koirain syöttäjät kiilvelelviit pitkin katuja
ja naktelelvat nälkäisille eläimille lihapaloja. Mhäisemmill Turk-
kilaiset syömät Kiinalaisista cli Japanilaisista posliiniastioista;
lveitsct ja kahmelit omat kullasta, ja lviisikymmentii jopa satakin
eri ruoka-lajia laitetaan pöydälle. — Nyt useimmat asukkaat aset-
tautuivat leivolle. Huoncideu kynnyksille, katujen kulmiin, laitu-
reille, rannoilla lviimähtiitviin lamoihin, nurmikoille ja sypressien **)

siimeksessä — kaikkialla ihmiset ninailelvat. Ei ainoakaan ylhäi-
nen nyt näyttäydy kaupungilla. Viimeinkin siesta***) loppuu ja
taas toimitaan kunnes mirkistykscn hetki työn lopettaa.

Kylpylät ja kahtvilat nyt ihmisillä täyttyivät, tiiytälviit tir-
jawanaan samoja kihisee. Nuoralla hyppclijiit ja kujeilijat kons-
tman tekemät; tuolla Arabialainen tertoilija haastelee ympä-
rilleen kotoutuneelle tuuliatunnalle. Täällä töllistclläiin tuma-
jllis- ja nutkipeliä; tuolla on silmänkääntäjäin ja cnnustajain

*) Tiwan — sultaanin neuwosto.
s*) Cypress — eräs aina wihannoiwa puu, katajan taltaincn.

Sieasta — merkitsee päiwällisaitaa, päiwällisunta.
Suomeni.
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komerot. Täällä mustalaiset karhujaau ja apinoitaan hyppclyttii-
lviit; tuolla tatsotaau Turkkilaisten nuorukaisten kilparatsastusta
hywin harjoitetuilla helvosillaan. Aikakin kuluu, ilta lähestyy;
tailvaan ja meren iltarusko rusottaa. Kun hämärä yöksi muut-
tuu, kiiruhtaa kaikki lclvollccu. Satakielet puutarhoissa lirittele-
wiit, tuhansia tuittawia tähtiä loistelee Skutarin taiwaalla. Kirk-

kojen torneista taitun neljännen terran rntoushuuto. Miljoonia
kynttilöitä loistaa kaupungista meidän lvastaammc. Kahlvilat
kaikki walosta kimartelelvat, jopa niiden katoiltakin kynttilät ja
lyhdyt kiilulvat. Täällä Turttilaisct naiset pitiilviit kokouksiaan,
orjattaret tarjoilcwat heille lvirlvoituksia ja kahwia, ja orjat lvar-
tijoiwat ett'ei kukaan pääsisi tälle nyt pyhälle paikalle, jolle talon
Herralaan ei tohdi lähestyä. Ilta ainakin kululvi. Aitoja sitten
owat ihmiset kaduilta kadonneet, kello 10 kaikki paikat omat tyhjiä
ja ainoastaan satamoista kuuluu toutoolicn ja jaalain loistetta.

MrKKilaiset.
Turkkilainen on yleensä pitkä ja tukema; hänen käyntinsä on

rastas, mutta ratsastaissaan on hän lvilkas ja notkea. Ruoassa
ja juomassa hau ou erinomaisen kohtuullinen, ja kaiket mastutset
hän kestää suurimmalla lujuudella. Välinpitämättömyys ja ko-
peus omat hänen luonteensa pääpiirteet. Edellinen usein muuttuu
aina huolimattomuudeksi ja synnyttää semmoisen mclttoudcn ja
toimettomuuden, ett'ei sille muissa kansoissa mertoja löydy. Turk-
kilainen moi maata ja tupakoida aamusta iltaan matollaan, ja tä-
män yksitoikkoisen elämän lvieton nsein katkaisee ainoastaan ptipun
puhdistamispuuha cli potun, jonka lälvitse piipun marsi menee,
raittiisa medellä täyttäminen. Satoja kertoja näkee niiden kulke-
man samaa katua, cikii sittekään ne ttmue sen lvicrcisiii taloja.
Ia ompa Turkkilaisia, Konstantinopolissa syntyneitä, kasmancita,
jotka eimät koskaan ole Stutarissa käyneet.
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Tämä myötiisyntynyt toimettomuuteen taipumus selittää
Turkkilaisten kopeuden, sekä tuottaa heidän taitamattomuutensa.
Turkkilainen pitää jokaista Franktilaista kerjäläisenä, jonka pitää
yöt ja päilviit työskennellä nälkää lvälttäiikseen. Hän tosin kyllä
tunnustaa, että Euroopalaisella on monta taitoa, jotka hänelle omat
oudot; mutta sm juuri hän pitää heidän köyhyytensä todisteena.
Kaikki muut, paitsi Turkkilaiset, omat hiineu mielestään maan kä-
sityöläisiä ja päilvillyöliiisiii, jotka owat luodut työhön, lvaan ei nau-
tintoon; hän se on, joka on lnotu mukalvuudessa eloaan elämään
— nauttimaan.

Toisen omaisuudelle Turkkilainen antaa kummallisen kull-
man. Vaikka hän, miten kaikki Itämaalaiset, halnaa rahaa ja
lvoittoa, ei hän kuitenkaan jnuri koskaan täytä haluaan tumatto-
malla taivalla. Itämaalla on tapana kaikenlaisten tamarain pa-
neminen akkunoihin ja olviin nähtiilväksi niin, että useimmat kau-
pungit näyttämät markkinapaikoilta, ja kuitenkaan ci kukaan paik-
kojaan lukitse öiksi, ainoastaan peittää ulkona oletvat lverholla.
Näin tehdään myös Konstantinopolin isoilla markkinoilla, jolloin
Itämaiden tawarat yksiin tulivaaivat. Perässä ei ole tämmöistä
uskollisuutta, ja useimmat warastajcll owat Kreikkalaisia ja Frank-
killlisia. Turkkilainen luulee olemansa oikeutettu kaikenlaisiin lvii-
kilvMaisuuksiin muita, paitsi Mahometiliiisiä kohtaan. Hän lyö
niitä kuoliaaksi, mutta ei petä heitä. „Minä olin" — sanoo eräs
matkustaja — „useiu pakoitettu jättäytymään Turkkilaisen emäntäni
luotettamaisuuten. Kieltä kuu en ymmärtänyt, täytyi minun,
ruokaa, yötilaa, y. m. maksaissani antaa koko kukkaroni Turkkilai-
sille, että itse olisilvat maksun sieltä ottaneet; eikä koskaan ne tätä
luottamusta määrin käyttäneet. Minä en luule, että sitä samaa
moi muista kansoista sanoa."

Rahalahja on meidän käsityksemme mukaan liiaksikin sellvä
todiste lvastaan ottajan lvallanalaisesta ja alamaisesta asemasta,
ollakseen liiaksi nöyryyttämättä jokaista julkista lvirkamiestii, jolle
semmoinen tarjotaan. Mntta toisin se on Turkissa. Juomara-
hoja täällä ottamat kaikki, aina kerjäläisestä sulttaaniin saakka.
Nimi korkeintaan moi näissä maihdella. Kukaan ei hämmästyisi,
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waikta hänelle tarjoaisikin rahalahjan, päinwastoin on se jokaisen
tilaisuuden mukaista. Tuskin kerkiää jonkun „ylhäisen" huoneesta,
ennenkuin kaikki hänen upsierinsa ja palwelijansa owat ympärillä
piasteria odottelemassa.

Turkkilaisten jumalisuuden ja että se enemmän ilmestyy
jumalisessa mielenlaadussa, kuin ulkonaisissa lamoissa, huomaa
jokainen, joka on tilaisuudessa heidän huone- ja yleiseen elämäänsä
tutustumaan. Viisi kertaa piimäänsä kirkon tornista kaikuu ru-
kouskutsumus. Mutta Turkkilainen ei aina kuule kutsumusta, sillä
laki kieltää hiiueu ajattelemattomasi, rukoilemasta. Hän ci kui-
tenkaan laimiinlyö koskaan miidesti piimään rukoilla ja hartaasti
pestä itseään aina rukouksen edellä. Isommissa kaupungeissa on
kirkkojen lisäksi mielii rukoushuoueita, jotta omat kaikilta silvuiltaan
alvonaisct ja joiden kattoja lvaan pylwäill kannattawat. Alvonai-
silla kaduilla, niityillä ja kedoilla, puiden marjossa kamoilla ja
lähteillä nähdään polwiaan notkistelewaisia Turkkilaisia rukoile-
massa päät maahan kumarrettuina ja ailvan huolimatta, mitä ym-
päristöllään tapahtuu. Heidän rukoillessaan kuwastun heidän tas-
woissaan sisiillisin hartaus; ehtimiseen kumartumat he maahan ja
olvat joskus uiiu kokono.au rukoukseen lvaipuneina, ett'ei mikään
säikähdys eikä waara woi heitä siinä häiritä. Ruumiin puhdista-
misen yhdistäminen rukoukseen ja yleensä sen uskonnolliseksi mel-
lvollisuudeksi tekemineu, oli Mahometin lviisaimpia tekoja. Mikä
sanomaton lika, mitkä kauheat taudit eimät tässä kuumassa il-
manalassa puhdistamllttomuutta seuraisi! enuenkaiktia kun otetaan
Itiimaalaisten hitaisuus ja toimettomuus kysymykseen.

Tunnettu on, ett'ei mikään uskonto pakota almujen antoon
tomemmin, tuin Mahomettiläinen; ei myöskään löydy missään niin
monia yleisiä laitoksia köyhille pyhiin maeltajille, sairaille ja kai-
kenlaisille tilvuloisille, kuin Islamilaisissa maissa. Koranissa *) sano-
taan, että kaikki omaisuus on kaikille kuulumaa; muutamat omat sitä
lvaan asetetut hoitamaan ja huolta pitämään, että kaikki elämät

*) Koran — Mahomettiläisten raamattu.
Suome.it.
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maan hylvyyoestä. Tämän opin usein häpeäiniittömät kerjäläiset
häpiiiselvät. Sulttaani Mahmud ll:sta esim. kerrotaan, että hän
eräänä perjantaina moskeesen (Mahomettiläiseen kirkkoon) mennes-
sään tapasi köyhän, likapartaisen ja ryysyisen miehen, joka oli
asettaunut juuri häntä odottamaan, ja kädet rinnalla ristissä ky-
siisi: »Suuriwaltainen sulttaani, uskotko sinä, mitä pyhä profeetta
sanoo." Sulttaani ivastasi: „Uskon, minä uskon, mitä profeetta
sanoo." „No hytvä" — jatkoi kerjäläinen — »profeetta sanoo, että
kaikki Mahomettiläiset owat weljeksiä. la'a siis perintösi minun
kanssani; minä olen sinun lveljesi!" Sulttaani naurahti ja antoi hä-
nelle erään kultapalan. Mutta ukko käänteli kultapalaa joka puo-
lelle ja tarkasteli sitä hylyin. Viimein hän sanoi päätään pudis-
tellen: »Veliseni, minkiitähden minä saan ainoastaan yhden kulta-
palan, maikka sinulla on kultaa ja hopeata enemmän, kuin sata
kamelia möisi kantaa? Onko tämä nyt lveljensii kanssa jakamista?"
Sulttaani nosti lvaroittalvaisen sormensa ja sanoi: »Veljeni, ole
tyytylviiinen ja äläkä sano kellekään kuinka paljon minä sinulle an-
noin, sillä meidän perheemme on iso ja jos kaikki meidän lveljemme
tulemat pyytämään minulta perintöosaansa, niin se ei riittäisi ja
sinun pitäisi silloin tultapalasi maksaa." Tämän kerjäläinen ym-
märsi ja meni matkaansa. Sulttaani meni moskeesen ja toimitti
hartaustyönsä.

Hurskaiden Muhamettilaisten paraimpiin laitoksiin kuulumat
lveden-juontipaikat, joita on jokaisella tiellä jakadulla. Kuumassa
maassa raitis wesi on lahja, jonka tvertaista ei olekaan, ja sille,
jonka täytyy Itämaiden amaroita aroja ja tulisia hiekka-aamoja
kulkea, lähde on kaikkein kallein löytö. Turkkilaiset kalmot enim-
miisti näyttämät kappeleilta, sillä niitä muurit ymftäröitselviit.
Niitä on niin tiheässä että usein näkee 20—30 yhtaikaa. Kaikki
ne owat hurskasten laitosten laittamia. Joskus on perustajan nimi
niihin kirjoitettu; mutta tawallisesti on niihin joku Koranin lause
tahi runon lviirssy meden kiitokseksi kultaisilla kirjaimilla kirjoitettu.

Turkkilaisten hywiintekewäisyys ulottuu eläimiinkin. Omat-
han yleensä Konstantinopolin koirat tunnetut ja mikä waiwa niistä
on sen ihmisille. Koko kaupunki on jaettu määrättyihin osiin ja
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tarkka waari pidetään, ett'ei yksikään koira pääse tvieraasen kau-
pungin osaan. Muuten täytyy sanoa, että rumempaa näköä ei
juuri woi taivuta, kuin Konstantinopolin koirain tarjoama on. Ne
owat keskinkertaisen isoja, punaisia ja lyhytkarlvaisia, pitkiikuonoi-
sia ja laihoja. Niiden luku on ihmeen iso. Ne kaikki kadut tiiyt-
tiilvät niin, että melkein täytyy käydessään seista kysäisemään, kuka
Turkin pääkaupungin marsinainen asukas on: koirako lvai ihminen?
Päilvillä ne päälletysten loikilvat kuin kuolleet; ne eimät miiisty
kenenkään tieltä, maikka niitä löisi tahi lykkäisi; niiden ytttse täy-
tyy hyppiä ja kiipeillä, jonka lvoikin kaiketta lvaaratta tehdä, sillä
ne eilvät päilviillä huoli mistään. löllä ne sitiimastaan owat pe-
loittalvia ja todellisesti lvaarallisia, ja jokainen, joka silloin »val-
keatta kaduilla kulestelee, saa lvaroa tinttujaan. Koto yön kuu-
lee niiden kamalaa karjuntaa, koirasusien ullvonnan kaltaista. Näi-
den petojen, jotka eilvät ole kenenkään omia, ja jotka owat hirmui-sena lvailvana koko kaupungille, ruokkimista lvarten on oikein eri-
tyisiä laitoksia. Lihan ostaminen niille tahi niiden elatukseksi omai-
suutensa lahjoittaminen, kuuluu niihin hylviintöihin, jotka pavatii-
sin owen aukaisemat.

MrKKilaisten hautajaiset ja hautausmaat.
Mahomettiläinen kun on kuolemaisillaan, asetetaan hän seläl-

leen, oikeanpuolinen silvu Mekkaan päin, johon asentoon hän myös
sitte haudataan. Pienelle takalle asetetaan suitsutin, ja Imani (pappi)
lukee Koromista jonkun lvärssyn ja sairaan uskontunnustuksen,
jonka hän itsekin hiljaa kertoo. Viimeisen henkäyksen perästä ase-
tetaan miekka ruumiin lvatsalle ja sitte litisin sukulainen sulkee sen
silmät. Tämän jälkeen ruumis pestään hylvänhajuisella lvedellä
ja päähän ylmä partaan ripistelliiiin lemualvia yrttejä. Sitte ruu-
mis kääritään lvalkoiseen ailvinaan ja pannaan yksinkertaiseen ark-
kuun, jonka jälkeen Imani lukee muutamia rukouksia.
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Hautausjuhlallisuudet owat jotenkin yksinkertaiset. Arkku
peitetään talvallisella huilvilla, ja piiiinpohjiin pannaan kuolleen
lakki ja tvaatetilkku, joka on ollut' Mekassa profeetan haudalla.
Neljä henkeä kiidättää sitte ruumiin aika kyytiä hautaan, niinkuin
Koromissa on käsketty. Miespuoliset sukulaiset -saattelemat ruu-
mista aiman ääneti ja »vähintäkään murhetta osoittamatta. Sen-
pätiihden naismiiti ei saakaan saattojoukkoon kuulua. Hautaussiu-
Nllukseu jälkeen Imani lukee muutamia rukouksia ja sitte huutaa
kolmesti kuolleen nimen.

Turkkilaiset pitämät.itsensä Euroopassa »vieraina; sentähden
he tahtomatkin lelviitii isäinsämaassa. Se on Aasia. Skutarissa
on Konstantinopolin suurin hautausmaa. Siihen, johon on
jo haudattu, eimät Turkkilaiset koskaan hautaa toista ruumista.

Kuolleen hauta on hänen rauhallinen kotonsa. Täten hautausmaa
laajeneekin äärettömästi ja tämä Skutarissa olema ulettuukin pe-
nintulmain alalle. Jokaiselle syntyneelle lapselle istutetaan yksi
platani (Saksan mahtera), ja jokaiselle kuolleelle yksi sypressi-
kataja. Skutarin hautausmaa on sentähden amara metsä, jota
täytiimät risteiletviit. Täällä on komeita hautamerkkejä ja mitä
suurin muistopatsaiden lvaihtelelvaisuus. Niillä haudoilla, joita
litteä tmi peittää, on keskellä sylvennys, johon sadewesi kotoutuu,
josta taas isännättömät koirat janonsa sammuttamat.

Aiman liketysten, kuin siinget leikatulla pellolla, korkeiden
sypressien alla kuolleiden muistomerkit seisomat, kukin ollen tilveen
hakatulla turpaanilla eli fez'illii kaunistettu. Helposti huomataan
missä dertvischi (Turkkilainen munkki) ja manha, oikeauskoinen
Turkkilainen tahi uusi, puoli-Euroopalainen rotu lepää. Kilvessä
on kultainen kuolleen nimi- ja siiätykirjoitus. Taidollinen päälle-
kirjoitus puhuu elämän katoamaisuudesta eli tehoittaa kuolleen
edestä rukoilemaan. Naisen hautamerkkiin on ainoastaan lotuksen
lehti turnattu ja kullalla kaunistettu; sanallakaan hänestä ei mai-
nita — kuolemassakin täällä nainen hunnulla peitetiiän/lvieraalta
salataan.

Aiman aidaton on tämä kuolleiden puisto; kuitenkin se on
hiljainen, mahtawien sypressien marjossa. Lemeii maantie lvie
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särkyneiden lepokammioiden päällitse. Arabialainen ajaa kantelei-
tansa silvuitse; kello kamelin kaulassa on ainoa ääni, joka tämän
juhlallisen hiljaisuuden häiritsee.

Mafia.
Aasia on meistä itäänpäin. Tämän maaosan suuruus on

yli 800,000 neliöpeninkulman, jolla alalla elää noin 500 miljoo-
naa ihmistä, jotka suurimmaksi osaksi owat Mahomettiläisiii ja pa-
kanoita.

Aasia on ihmissumun ja silvistyksen kehto. Koko muinais-
ajan historialla on Aasiassa alkulähteensii; sieltä kansat maailman
ympäri owat hajonneet. Ennenkuin Euroopan olemisesta tiedettiin-
kiiän, ehkäpä ennen, kuin metsästäjän jalka oli Uralien ja Volgan
ylitse astunut, kukoisti Aasiassa maanpiirin-hallitus; hallitsi lvoi-
mallisia kuninkaita känneissä palatseissaan suuria, miljoonain asut-
tamia kaupunkeja; tviisaat tutkimat tähtien salaisen juoksun; papit
rakensin, at jumalain kunniaksi temppeleitä maalle ja sen alle ; kan-
sat taistelemat keskenään elämästä ja kuolemasta. Mutta tämä
aikainen ja loistama lvalistus on pysähtynyt samalle kannalle.
Kaunein, lahjallisin ja pontemin ihmisrotu, kaukaasialainen, on to-
sin alkujansa Aasiasta, mutta lvasta Euroopassa on se »voimalli-
sen kehityksensä saalvuttanut. Ia kristillisyys, jota lveltostuneesen
ihmissukuun uuden elonlvoiman loi, puhkesi tosin Aasian maasta,
mutta tämä lvieno taimi oli Euroopaan muutettalva, että se täällä
lvoisi kohoilta suureksi, warjostawatsi puuksi kauniilla, hylviinha-
juisilla kukilla ja suloisilla hedelmillä.

Kuitenkin Jumala näyttää määränneen kaksi suurta malta-
kuntaa, Englannin ja Venäjän, Aasialaisia ivaltioita herättämään
heidän hengellisestä unestaan. Vaikea on heidän kuitenkin kii-
lvetii Euroopalaiselle korkealle »Parnassolle", sillä tailvaankorkuiset
lvuoret, äärettömät arot ja hieta-aalvat, hedelmättömät ylängöt
täällä ihmisiä eroittawat enemmän, tuin Euroopassa, jossa kansat-
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lisuudet sulautuivat enemmän ja enemmän yhteen, yhdeksi kansa-
perheeksi. Tartarian ja Mongolian ylängöllä paimentolaisparlvet
luultalvasti aina ajellehtalvat, ja Siperia, noin IV2 kertaa koko
Euroopan suurempi, on ainoastaan eteläisimmässä osassaan ivil-
jeltiitviiii, jota ivastaan sen pohjaisin osa pitkän taltvikylmiin kou-
rissa hyytyy. Indian ihmeellinen maa, Aasialainen Italia, lval-
loittaa taas luontonsa loistamalla rehelvyydellii mielet ja hengelle
lahjoittaa toimettoman uinailueliimiin samalla, kuin rikas saari-
maailma, Seylon, Jama, Sumatra, Borneo ja Ryytisaaret huo-
kailemat polttaivan auringon lämmössä, joka kaiken toimellisuuden
kahlehtii. Ne maat taas, joissa on lauhkeampi ilmanala, miten
Turkissa, Persiassa ja marsinaisessa Kiinassa, eimät kuitenkaan
ole hengellistä lvapautta ja »valistusta saalvuttaneet. Kaikkialla
idästä aina länteen nähdään sama ylilvaltaisuus hallitsijoissa, sama
orjamaisuus hallittamissa. Mahometin uskonto oli leimualva liekki,
joka yhteen aikaan Arabiasta lewitti uutta »voimaa ympäristölleen;
mutta tämä malkea pian sammui eikä »voinut sytyttää todellista sie-
lun »valkeutta. Sentiihdenpii Aasian silvistyneissii kansoissa ylel-
lisyys ja »velttous »vaan »vallitseekin. Aasialainen Turkki on mä-
däntynyt, kuin Euroopankin »sairasmies". Vanhan Indian lvan-

hentuneet uskonnot owat pyhyytensä kadottaneet; lvanhat talvat
merkityksensä; mutta maa, joka kautvan on kuolleena uinaillut, on
herännyt ja piiilvä päilvältä muuttuu Euroopalaisen silvistyksen
tullvasta. Kiina, »keskus-kukka", on kuihtulvainen kukka, ihmisillä
täytetty huone, jonka katto on sisään putoamaisillaan. Japanin
saari-lvaltakunta on kuitenkin näitä paljoa edellä, ja sepä on sen
portit alvannutkin »vieraillekin kansoille; »viimeisinä aikoina on,
näet, Japani yhdistynyt Euroopalaisten maltain kanssa kauppa-
yhdistykseen jarumennut perinpohjin maan hallitusta muodostamaan.

Henkisen elämän luonne Itämailla on yksitoikkoisuus; mutta
mitä moninaisempana ihmisten luonnollinen elämä siellä ilmestyy,
sitä waihtelewaisemmat heidän tapansa, ruumiin muodostuksensa,
kielensä, elämäntapansa ja toimensa owat.

Tämä wastaa Aasian mannerta, joka luonnollisissa suhteis-saan on monipuolisempi, kuin muut maanosat. Ei missään il-
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mastolliset suhteet ole niin monenlaatuiset, kuin Aasiassa. Tämän
maaosan iso atvaruus ulettuu kaikkiin ilmanaloihin. Pohjaisna-
walla asuwan (Samojetin, Tshudin, Ostjakin) neljän jalanpitui-
sen, ja mustan kiharatukkaisen Borneon ja Sumatran saarelaisen ;

kaukaasialaisrodun lajien (Armeenialaisten, Afganistanilaisten ja
Persialaisten) säännöllisille ja kauniine kasmoineen, korkeine etsi-
neen, suurine silmineen, kyomänenineen, punaisine vastineen ja hie-
noine, tummanruskeille eli mustine hiuksineen — kuinka paljo
nämä eimät eroa itäisen Indian lvaaleanruskeista asujamista, joilla
on mustat tiharahiutset, latustanenä ja suuri, törröttiilvii suu; ja
kuinka paljo nämä lvielä erkanemat Kiinalaisista, joilla on latus-
kainen naama, lvinoiset silmät ja korkealla kallottawa, poskipäät!

Niinkuut ihmismaailma, niinpä eläin- ja kaslvimaailmakin
näyttää mitä monituisemftia muotoja. Näyttää siltä, kuin luonto
olisi Aasian luonut muiden maanosain esikulvaksi ja siellä niiden
rikkaudet yhdistellyt. Pohjan perillä, lähes ikuisen tallven maussa
tuskin sammal, lvielä lviihemmän mikään pensas kaslvaa. Hylkeet
ja jääkarhut ainoastaan sen jäisillä rannikoilla tuhnilvat. Etem-
piinii pohjaismaiden rannikoilta lviliselviit metsät täynnä turkkinah-
kaisia eläimiä, jotka oduksina oilvallisina sinne kolkoille seuduille
mäkeä lviettelelviit, antaen turkkinsa heille pakkasen piiloksi. Kes-
kisessä Aasiassa suola-arot ja hieta-aamitot maihtelemat kauniiden
laitumien kanssa, joilla kesyttömät hewoset (Dschiggetait) mellas-
tawat. Himalajan ylälaaksoissa kasmaa meidän miljalajit milje-
lemättä. Mutta jos niiltä laskentaan eteläisille niemimaille ja
saarille, löydetään rehoittalvilnmat maustekasmit ja herttaiset he-
delmät. Tiheissii lviidatoissa norsut peuhastawat ja tiheissä hei-
nikoissa jalopeurat saalistansa wäijywiit. Aasian kuuma ilmanala
on meille lahjoittanut kahmipuut ja soturiruohot, jotta, miten kan-
satkin, sieltä länteen lelviiilviit. Auringon paahto kaslvinesteet ja-
lostuttaa mausteiksi, palssamiksi ja kaikenlaisiksi lääkkeiksi. Ei mis-
sään maassa ole isompaa hedelmäpuiden paljoutta, kuin täällä;
meidän kaikki jaloimmat hedelmälajit owat Persiasta, Syyriasta
ja Vähä-Aasiasta kotoisin. Hindustanissa palmuin kuningatar,

tookkospalmu kohoaa aina 60—80 jalan korkuiseksi ja antaa ihmi-
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sille runsaita aarteitaan. Tämän haltijattaren ikäänkuin alamai-
sina kukoistaa siellä lviini-, areka- *), saatu-, taateli- ja marjostin-
palmut setä Indialaisten pyhä bananipuu, jonka oksat suorakul-
maisesti maahan waipuwat ja sieltä jälleen lähettälvill uusia run-
koja niin, että yksi ainoa puu woi aikain killuessa synnyttää ison
metsän.

Kiperiä.

Ural-muorten itä-, Jäämeren etelä-, Tyynenmeren länsi- ja
korkean Altai-lvuorijonon pohjoispuolella lewiiiä 261,939 neliöpe-
ninkulman amaruinen Siperia, joka on osaksi tasaista osaksi pieni-
kukkulaista maata. Siperiaa rajoittalvaisten muorien kilvenniiis-
aarteet owat sinne houkutelleet koko joukon ihmisiä, joilla Uralien
ja Altaiden lvierillä on monta kaupunkiakin. Irtish-lvirran lvar-
rella on turkiksia kaupusteletva Tobolskin kaupunki ja Baikkal-jiir-
men läheisyydessä Irkutski. Täällä maa antaa runsaan sadon ja
muodostaa mehelviä laitumia. Vuorten juureisilla kukkuloilla kuin
myös tasangoilla on metsiäkin. Mutta 60", pohjaista lelveyttii,
pohjaisempana ei ohra enää kypsy. Täällä Jäämeren hyyteiset
tuulet esteettölniisti takeita lakaisemat. Pohjaisempana ei myo's
enää nähdä jylhiä honkametsiä; alvarat erämaat, suolalakeudet ja
silmänkantamattomat järwet owat niiden sijat ottaneet. Sienimäi-
nen maa on jotenkin sylvään jäässä, ja itse maan pinta, joka
lvasta Kesäkuun lopussa sulaa, jäätyy taas jo Syyskuun pnoli-
lvälillii. Pikaisia myrskyjä ei siellä usein tule, maan kuin ne il-
mestylvillkin, omat ne lvastustamattomat. Siperia, jota lvuoret
kolmelta siivulta rajoittawat ja niin lämpimät tuulet estätvill, on
niin kylmä maa, että siellä asuu ainoastaan noin neljä miljoonaa

*) Areka --__ palmupuu, jonka pähkinämäisistä hedelmistä n. f. ka-
techuta walmistetaan.

Suomeni.
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paimentolaisia, kun sitämastaan Euroopassa, joka on paljoa pie-
nempi, asuu noin 280 miljoonaa ihmistä.

Silmänkantamattomat lumikentät ja jäiden peittämät lvuoret
tailvaan rannan rajoittalvat, ja luonto on taltven ainaisena tvan-
kina. Elämä Siperiassa on alituista taistelua ja lvajalvaisuutta,
kylmän ja nälän kanssa kamppailua. Ihmisten hengitys muuttuu
silmänräpäyksessä miljooniksi jäiineuloiksi, ilmaa liitelemään. Peu-
rat rientiilvät metsiin tahi tukkiihemat toinen toisensa lviereen, si-
ten toistaan lämmittääkseen. Korppi, tuo musta tallvilintu, ainoas-
taan halkaisee ilmaa raskaalla lennollaan. Paksummat puut rikki
paukkuivat, kallioiden lohot tiloiltaan siirtyivät kylmän kynsissä.
Laaksojen maa halkeilee, maanalainen wesi ylös kumpuilee ja hyy-
tyy jääyliinteiksi. Koirat piehtaroimat lumessa ja «lahouksillaan
hiiiritselviit seudun täydellistä hiljaisuutta. Vaikka nämä seudut
owat ison aikaa auringon matotta, eilvät ne kuitenkaan ole koko-
naan pimeitä. Tiihtitllilvaan erinomainen loisto ja lumen heleä
heijastus tuottaa niille jonkinlaisen hämäräpäilvän, jota pohjan- eli
retvontulet lvielä lvalkaisetvat.

Siperian sydänmaiden eteläisissä osissa polttama kesäinen
aurinko synnyttää ihmeteltiilviii muutoksia. Tuskin lumi on su-
lanut, kuin ruoho jo maan peittää ja monenkarwaiset tukat kum-
puja kaunistalvat; mutta yhtä pian ne taas kuihtumat taltven tui-
man tullessa. Pohjoisemmilla tasangoilla on kaslvillisuus lvieliitin
niukempi ja lyhytaikaisempi, ja Jäämeren rannoilla moi ainoastaan
peuransammal lvailvaloisesti kaslvaa. Siperian metsänriistan rik-
kaus on Venäläisiä houkutellut rakentamaan asuntoja ja kau-
punkeja paraimmille seuduille. lakutsk Leenan Maralla on, tu-
katiesi, maailman kylmin kaupunki. Maa täällä on aina monen
sadan jalan sylvyyteen roudassa, josta noin kolmen jalan paksuus
aina kesillä kuitenkin sulautuu, kuin 20 ja 25" lämmin marjos-
sakin lvaikuttaa. Talloisin kylmä on niin ankara, että parina kol-
mena kuukautena elohopea on aina jäässä.

Kylmempänä aikana Siperiassa matkustaminen on oikein
taito. Turkkiin, isoon karmalakkiin, peurannahkaisiin saappaisin,
naamuriin ja kaulahiseen käärittynä istuu matkustaja liikahtamatta
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lakutstilaisessll satulassaan. Kaikki on ääneti. Ilma on pimeä
ja sakea. Aamu tuskin alkaa, ennenkuin aamunkoiton meripunai-

nen rusko sumuisesta tailvaanrannasta kutvastaa. Aurinko nousee
weripunaisena pallona ja lvihdoin kulvastaa hangelle ja pensaston
jäisille oksille kaikki sateenkaaren lviirit. Puut sumussa suurentuivat
ja antalvat mieliknmitukselle jos jonkinlaisia haalveita. Kummal-
linen näytänlö, mutta kestää maan muutamia silmänräpäyksiä!
Aurinko alenee ja sen kanssa haalveetkin hälviälviit; luonto pukeu-
tuu uudestaan lumen malkoiseen juhlawaippaan. Pittu lintua ei
ainoatakaan näe, ei mitään ääntä kuulu; kaikki on haudan hil-
jaista. Viimeinkin kaikki tunnusmerkit ennustamat, että yösija
on läheisyydessä ja karatvani saa uuden elon. Ajajat helvosiaan
kiiruhtalvat. Mustaksi poltetulla puiden runkoja hangesta näkyy
— siinä on tulisija. Ensimmäiset ratsastajat laskeutumat helvos-
tensa selästä ja latutskilaiset tyhjentälviit niiden kuormat samalla,
kuin toiset etsimiit laitumia, s. o. semmoisia seutuja, josta eläin
kalmoillaan lumen pois kaalvittua löytää lvähiin jäkälää. Toiset
raahaalvat puita; paukkuwa nuotio pian leimuaa, ja kauftpijaat
asettaumat lvalkean ympärille huopapatjalle teetä ja illallista odot-
tamaan. Kaikkien lvaatteet owat kuurasta matteina, naamurit ja
kaulahiset jäästä kankeina; niitä sutataan ja kuilvataan nuotiolla.
Matkustalvlliset jo hengittämät wapaammin. Heidän hengiihdyk-
sensä kohoilemat kylmään ilmaan kuin samu eli kuurre. Usein
kuitenkin öisin nousee lumipyryjä, jotka peittiilvät heidät lumeen ja
pakoittawllt heitä olemaan samoilla paikoilla monta päilväii.

UutKimusmatKola Uohjaisella Jäämerelle ennen
Aoillistviiylän löytämisestä.

Jo wiidennellä wuosisadalla, kuin Amerikan löydettyä sen
äärettömät aarteet Euroopaan wirtailiwat, huomaittiin eteläisten
pitkiiin meriteiden kauppaa ja uuden, kulta- ja hopearikkaan maan
keskusliikettä suuresti haittaaman, jonkatiihden silloin jo wataasti
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kysyttiin, kuinka tätä pitkää tietä lvoisi lyhentää. Muutamain
heoelmilltömäin koetusten perästä luultiin »varmaan tarkoitukseen
päästämän, kuin Venezialainen Giolvanni Gabotta Englantilai-
sella lailvalla oli löytänyt Nelv-Funlannin ja Labraatorin Poh-
jais-Amerikassa, ja taisi kertoa isoista merenlahdista, jotka län-
teen päin pitkälle mantereesen pistiiylvill.

Nyt alkoi melkein lukematon rilvi rohkeita miehiä tutkimaan
näitä pohjaisia seutuja, löytääkseen tien Amerikan pohjaisranni-
kolta Peru'un ja Amerikan länsirannikon kultaseuduille.

Toiset taas tahtoimat itäänpäin löytää lyhyemmän tien,
kuin Hymiintoilvon niemen ympäri olema, ja sentähden tekiwiit
rohkeita yrityksiä Aasian pohjoisrannikoilla.

Sen mukaan miten milloin yksi milloin toinen suunta tar-
joili lupaamaisempia löytöjä, lvaihdeltiin matkojen päämaalia, eikä
kauwan miipynyt, ennenkuin nämä näihin saakka tuntemattomat
seudut ikuisen jään piirissä saalvuttimat ihmeellisen metolvoiman,
sillä Pohjaisessa Jäämeressä löydettiin muutamilla saarilla kultaa,
hopeata, lvaskea ja lyijyä. Näiden metallien tuodut näytteet he-
rättilviit tulvalla toilveita, jotka eiwät kuitenkaan saaneet odotettua
päätöstä.

Suuremman arlvoinen ja pysylviiinen merkitys tuli näille
kuitenkin pohjaisten merien kalarikkaudesta. Häiritsemättä oli niissä
useat, kaupassa hymintin tärkeät kalalajit siinneet niin, että nii-
den pyynti tarjosi rikkaita moittoja. Tämän tieto lvaikutti liikettä
kaikissa mertakulkelvissa kansoissa, ja pian nähtiin suurempia ja
pienempiä lailvastoja Veneziasta, Hispaniasta, Portugalista, Eng-
lannista, Ranskasta, Skandinawiasta, Venäjältä ja Saksasta
wakoilemassll ja anastamassa itselleen parhaimpia paikkoja. Näi-
den lailvat uskalsilvat itään ja länteen Pohjaisen Jäämeren kaik-
kiin sopukoihin, ja monta saarta ja mantereen rannetta tuli täten
löydetyksi ja paremmin tutkituksi.

Aasialaisen ja Amerikalaisen pohjoisrannikon lvillillä on pää-
asiallinen eroitus siinä, että jälkimmäinen epätasaisina niemekkeinä
pistäytyy pohjaiseen, ja että siellä ei ole isompia sinne laskeumia
»virtoja, joiden lämmin wesi lvoisi lvaikuttaa napamerien jäiilvuo-
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riin, Siperiassa kuin sitä ivastaan suuret »virrat wieriwiit aina
70" pohjaiseen. Niistä menee Obi, Jenisei, ja Leena lännestä
itään, ja miimeinen niistä, niinkuin Rhein, Tonalva, Niili ja
muut eteläisimmät lvirrat, muodostaa monihaaraisen suun eli n. f.
deltan. Nämä joet lvillittiilvät lvilkasta liikettä Siperian ranni-
kolla, niin että näiden suidenkin lvälillä käy jonkunmoinen kauppa,
jota Venäjän hallitus suojaa ja jo yksityiset yhtiöt edistämät; kau-
pan päiitalvaroina on turkikset ja norsunluu-hampaat häwinneiltä,
suurilta, paksunahkaisilta mammut-eläimiltä (norsujen edelliij oli-
jat), jotka lvuosituhansill owat jiiälvuorissa niin hylyin säilyneet,
että niiden lihaakin on syöty.

Tämän alvaran maan itäiseltä silvulta, Japanin pohjais-
puolelta, oli jo monta kertaa Beringin salmen, joka Aasian Ame-
rikasta eroittaa, liilvitse menty kautvaksi länteen. Samoin oliwat
yksityiset rohkeat merimiehet Norjan pohjaisimman niemen ympäri
saamuttaneet Nomaja Semljan ja Jenisein suun. 1700:nen lvuo-

sisadan lopussa seisahtuilvat nämä yritykset ja alettiin jo uskoa,
etta pääsemättömät esteet aina estäisiwät Aasian rannikkoa pitkin
Jäämerta purjehtimasta.

Mutta tämä usko sai taas alkaa smuuntua, kuin wuoden
1860:nen lopussa ja 1870.nen alussa Norjalaiset rohkeat kalas-
tajat taas alkoilvat näillä lvesillii pitkälle tunkeutua, tvaikka ne
oliwat satoja wuosia saaneet rauhassa olla.

Samaan aitaan oli taksi Ruotsalaista tiedemiestä, Slven
Lowen ja Otto Marttin Torell tehneet muutamia matkoja
Huippusaariin, Islantiin ja Grönlantiin, ja muutamat Saksalai-
set liihetyskunnat Pohjaisen Jäämeren waikeasti päiistälviin seu-
tuihin ja niin nämä pohjan periiiset seudut saattaneet tutummaksi.
Näillä matkoilla kuitenkin oli aiman toinen tarkoitus, kuin pur-
jehdustien löytäminen. Ne ennen kaikkia tarkoittilvat-silloisen ky-
symyksen, Pohjaisnalvalle pääsemisen, ratkaisemista.

Näille matkoille oli innollista osaa ottanut nuori Suoma-
lainen Adolf Erik Nordenskiöld. Hän tuli monista koke-
muksistaan huomaamaan »verrannollisesti miihiiarmöiseksi Pohjais-
nalvalle pyrkimiset ja käänsi yhä enemmän huomionsa Koillislviiy-
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län etsimiseen. Hänen rautainen tahtonsa onkin aikeensa saatta-
nut loistamaan loppuun: Hän löysi Koillislviiyliin; hän
purjehti Vanhan maailman pohjaispuolen ympäri.

W. 1875 teki Nordenskiöld matkan Siperiaan. Tromsössä
lvuokrasi hän Norjalaisten purjelaman, jolla lähti Kesäkuussa ja
tuli ensin Nolvaja Semljaan, josta sitte, luonnontutkimuksensa
tehtyä, jo Elokuun 2 päiwänä oli kerinnyt Kaarian merelle, jonka
huomasi olewan aiman jäättömän. Elokuun 15 p.nä Nordenskiöld
jätti pienen lailvansa Jenisein suuhun, lähettäen sen Norjaan ta-
kaisin, ja meni itse muutamain seuralaistensa kanssa menheellii
leniseitii ylöspäin sekä sieltä miimein maitse Euroopaan takaisin.

Jotenkin samallaisen matkan hän teki Norjasta mielii seu-
raamanakin nmonna, joka oli ankara Mlvuosi. Näin oli hän jo
kylliksi lvalmistuksia tehnyt miimeiselle, päättämälle matkalleen.

Aoilliswäylö.

Edellisillä jäämerimatkoilla oli Nordenskiöldissä herännyt
halu paremmin marustetulla mattueella jatkaa Jäämeren tutkimuk-
sia etemmäksi itään ja' jos mahdollista niin aina Beringin sal-
melle saakka. Tämä matkasuunnelma kun sitte oli malmistettu ja
kypsynyt, esitteli Nordenskiöld sen Tammikuun 26 p. 1877,
'Ruotsin kuninkaalle Tukholman linnassa, jossa silloin oli läsnä
paitsi kuninkaallinen perhe, meriministeri, rikas tieteiden suojelin,
Göteborgin kauppamies Oskar Dickson ja likisimmät edellisiltä
jäiimeriretkiltä seuraajansa. Ihastuksella ja innolla hän esitteli
sen svuren tarkoituksensa, etta höyryn ja sähkön aikakausi moi
tunkeudu tutkimuksille mielii lvicraille aloille ja maailman keskus-
liikkeelle atvllta yli 90 lcweysasteen awaran meren (Jenisein
suusta Isoon Valtamereen), „jossa lailvan sanmpatsasta ei lvielä
kukaan ole nähnyt." Tämän tarkoituksen täyttäminen on yhtä
tärkeä, kuin mainion Eook'in Ison Valtameren tuttimusrettet.
Lameimmissatin piireissä löysi Nordenskiöldin toimo osan ottoa
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ja pian parkkilaiwa Vega, apnhöyrykoneella Varustettuna ja
muuten mitä huolellisimmasti laitettuna, oli-Göteborgin satamassa
Nordenskiöldiä lvarten. Nordenskiöld lviiitti oikeudella, että ai-
noastaan oikean lähtö-ajan lvalitseminen ratkaisi matkan onnistu-
misen. Elokuussa täytyisi olla Aasian pohjoisrannikolla, koska
silloin kulkujäill olisilvat wähimmän haittana.

Eräs Venäläinen matkue oli jo m. 1740 Jenisein suusta
saapunut 75: teen pohjaiseen lelveysasteesen, mutta Aasian pohjai-
sin niemeke luultiin oleman 2 astetta ylempänä, sillä sinne, ker-
rottiin, oli eräs toinen Venäläinen, Prontschischelv päässyt, lvaikka
tämä luulo oli kaukana marmuuoesta.

Siinä tapauksessa ett'ei Nordenskiöldin pyrintö Koillislväy-
litse onnistuisi, oli kuitenkin hänen kokemuksensa ja tieteellisyy-
tensä takauksena, että Aasian napasuhteet hänen kauttansa paljo
sellveneisilviit.......

Vegamatkueesen kuului professori Nordenskiöldin kanssa
kuusi nuorta ja moimallista, hylyin lvalmistettua luonnontutki-
jata. Vegan päällikkö oli luutnantti Palander, rohkeudestaan
ja taidostaan tunnettu merimies, joka jo ennen oli ottanut kahteen
napamatkueesen osaa. Päällikön likisimpänä miehenä lvirkaa toi-
mitti luutnantti Brusetvitz, ja miehistöön kuului 17 merimiestä,
laitvastosta walituita, yksi Gotlantilainen merimies sekä kolme
Tromsöstä otettua Norjalaista kalastajaa.

Heinäkuun 4 p:nii 1878 lähti Nordenskiöld Vegallaan me-
relle, koko Ruotsin kansan innollisimmalla osanotolla elvästettynii.
14 päiwää ennen oli jo kuormalailvat Fraser, kapteeni Nilsson'in
johdolla, ja Lena, kapteeni lohannessen'in johdolla, ja sittemmin
lvielä Lontoosta ruotsalainen purjelailva Ekspress, kapteeeni Grun-
dersen'in johdolla lähteneet Jenisein suulle. Kaksi höyrylaimaa
näistä wei Wegalle waratawaroita, jos, nimittäin, se jäisi johon-
kin tallveksi ja purjelaiwalla taas oli hiiliä näille kolmelle höyry-
laiwalle. Kaikkien näiden lailvojen piti yritystä edistää.

Se mielten jännitys, jolla koko Euroopa matkueen kulkua
seurasi, tuli jo Lokakuun 14 pmii jollakin talvalla rauhoitetuksi
— lohdullisemmasti kuin kukaan odottikaan, sillä Vega lähetti
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sähkösanoman latutskista, Lenan oikealta rannalta. Sittekuin
„Fraser" ja „Ekspresse" jo Jenisein suussa oliwat Vegasia eron-
neet, mennäkseen tätä mirtaa ylöspäin, oli „Lena" Lena-mirran
suussa myös siitä eronnut, mennäkseen sekin »virtaa ylös latuts-
tiin (63" pohjaista lelveyttii). Täältä lähetettiin nyt ensin säh-
kösanoma ja sitte mielii kirje Euroopaan. Nordenskiöldin jaPalande-
rin itsensä lähettämä sähkösanoma mahmisti edelliset ilmoitukset,
että lailva oli ounellisesti päässyt Aasian pohjaisimman niemen,
Kap Tscheljuskin ympäri ja tullut Lenan suuhun. Loppumatka
Aasian itäisellä rannikolla ei »voinut enää tarjota »vaikeampia
»vastuksia. Näin siis tuo kaulvan etsitty tie oli jo löytymiiisil-
liiiin. Tällä ajalla saapunut, Jenisein rannalla olemasta Dick-
sonin satamasta Nordenskiöldin kirjoittama kirje kertoi sitte tar-
kemmin heidän matkansa siihen asti.

Kap Tscheljuskin niemen ympäri purjehtiminen oli silloisen
myrskyn ja tvastatuulen tähden hylyin lvaikea. Lailva ei kuiten-
kaan kohdannut jäitä, lvaikka se meni niin pohjaisitse tuin mah-
dollista. Kemi tun oli kierretty, pysyttiin likempiinä rantaa, jo-
ten molliin näihin asti tehdyt kartat huomata eftälvarmoiksi, ja
niiden määräämän pohjaisuudcn rajan nähtiin joskus oleman 11
astetta todellisuutta etelämpänä. Ilmastolliset suhteet oliwat lv.

1878 erittäin myöteisiä tämmöiselle matkalle, ja Palander'in tar-
kemman' rannikkokartan toimittaminen kiilvij siis erinomaisen hy-
lyin. Aasian pohjaisin paikka, 1,000 jalkaa meren pinnan ylitse
kohoutuiva kallioniemeke, on näiden määräysten mukaan 77" 43',
pohjaista lelveyttii, ja 104" I', itäistä pituutta, kohdalla. Vega
silvuutti sen Elokuun 20 P:nä 1878. 7 päiwänä sen jälkeen
»voitiin laiwa ankkuroita Lenan suuhun, jota nyt tehtyin lastuin
mutaan näytti olelvan ennen merkitty liika kaimaksi itään.

Tähän asti ilmoitukset oliwat menneet Euroopaan jotenkin
hylyin, mutta tästä altain ei tiedetty mattueen kohtalosta mitään,
jvnkatiihden asia alkoi jo todellisesti huolettaa, marsinkin sitte,

kvin Ameritalaiset »valaiden Pyytäjät kertoilvat, etta he Lenan itä-
puolella oliwat nähneet ison höyrylailuan jäässä kiinni. Asiaa
harrastalvainen Venäläinen, laman lvarustaja Sibiriakoff päätti
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siis Toukokuussa 1879 Beringin salmen kautta lähettää höyrylai-
lvan Vegaa etsimään.

Se hämäryys, jossa matkue maailmalle oli, haihtui wii-
meintin Nordenskiöldin, Marraskuun 25 p:nä 1878 lähettämällä
kirjeellä. Se ilmoitti Vegan todellakin oleman 67" 6, pohjaista
lelveyttii ja 173" 15' itäistä pituutta, (Greenwick'istä) kohdalla
jäässä — siis tuskin 200 kilomeetterin päässä Beringin salmesta.

Vegan tlllivipaikka, jossa näiden rohkeiden retkeilijöiden täy-
tyi lviettiiii 294 piimää kiinni jäätyneen lailvan ahtaissa huo-
neissa, on Beringin salmen pohjaisimmassa osassa. Nordenskiöld
luuli jiiiisuhteistll moimansa päättää, että, jos he olisimat lvoineet
tallvipaikalleen keritä kolmea piimää ennen, niin he olisilvat es-
teettä päässeet Beringin salmen liiwitse. Mutta näin lviihiin
ajan tähden hänen täytyi siihen jäädä kokonaiseksi tallvcksi. Ajan
hän käytti kuitenkin tarkkaan tarvon: seudun luonnon y. m. suh-
teiden tutkimiseen. Muutamat matkueen jäsenistä tutkimat seu-
dun kieltäkin. Kesällä 1879 lennätti Japanista lähetetty sähkö-
sanoma miimeinkin maailmalle ilosanoman Vegan lvapantumisesta.

Näin Vega-mattue oli suorittanut sen tehtiitviin, joka lvuo-
sisatojen tvailvat oli hukkaan lvienyt. Matkueen tiedemiehet run-
sailla kokoelmilla ja kokeilla marustettuina käiinsilvill sitvistyneen
maailman huomion Pohjaisjäämeren ja sen seudun luonnon suh-
teisin. Tämä matka on myös todistanut, että manhat käsitykset
Siperian sydänmaista, joissa ainoastaan kylmä isännöi ja Venä-
läiset pahantekijät orjuuteen nääntymiit, eilvät ollenkaan todelli-
suudessa paikkaansa pidä. Tästä äärettömästä maasta, jonka cma-
ruus on noin 1 '/2 Euroopan alaa, on suuri osa samalla lelveys-
asteella kuin keskinen jopa eteläinenkin Euroopa, ja jossa sarlvi-
karjat, lviljat ja eteläisessä osassa tviinit ja etelän hedelmätkin
menestyivät. Siperian tähän asti oleminen simistyneen maailman
ja keskusliikkeen ulkopuolella ei ole maan tuottamattomuuden, maan
sen suuren kaukaisuuden syy; sillä ei meritse eikä maitse ole sinne
moitu Euroopan yhdyselämäiin johtamaa liikettä saada. Jäämerta
on marsin lviihiin kulettu — senkin lviihän kalastajat tehneet —

ja Siperian tuotteiden maitse Eurvopaan tuominen on ollut aiman
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mahdoton. Sentähden juuri woi Nordenskiöld... löydöstä odottaa
suuria käytännöllisiä hyötyjä. Varsin lvarmat ollaan, että lviihä
tarkempi laimatien, ilmaston ja jääsuhtcidcn tunteminen tuottaa
säännöllisen kaupan pohjaisessa Siperiassa. Suuret, purjehditta-
lvat lvirrat wiewät tuotteet merelle, josta ne kesän kuilla lviedään
itään Aasiaan ja länteen Euroopaan. Nämä tuotteet omat —

paitsi tähän asti tunnetutta turkiksia ja kitvenniiisiä, jotka maitse
omat Venäjän markkinoille raahatut — joukko pellon tuotteita. Niin-
kuin tiedetään, on siellä aivaroita alueita erinomaisen sopimia lviljan
lviljelykselle, ja maa kuuluu paikoin olewan niin hedelmällistä,
että se lvertoja lvctiiii Venäjän n. s. maalle", joka lvuosi
lvuodeltll antaa mitä runsaimman hedelmän aiman lannoittamatta.

Tallvi ja kewill 1879—80 toi ehtimiseen tietoja tästä lvoit-
tomattasta, jonka Vegan miehet tekimiit lvanhan maailman snu-
rimman osan ympäri, ja kuinka ne jokaisessa satamassa ihastuk-sen innolla lvastaan otettiin. Suurella loistolla loppui tämä
urosretki Huhtikuun 24 p. 1880 Ruotsin pääkaupungissa, johon
Vega silloin kaikkine miehineen koko Ruotsin kansan yhteisesti
lvalmistettuun mastaanotto-juhlaan saapui.

Niilo Adolf Erik Nordenskiöld, tämän urostyon tekijä,
syntyi Helsingissä Marrask. 18 p.nä 1832. Lapsuutensa piiiniiit
mietti hän Mäntsälässä, jossa hänen jalo äitinsä opetti häntä
rakastamaan isänmaataan, oikeutta ja totuutta. W. 1849 tuli
hän ylioppilaaksi, w. 1853 kandidaatiksi. Tämän jälkeen alkoi hän
seurata isäänsä luonnontieteellisillä tutkimusretkillä. W. 1855
tuli hän tohtoriksi ja alkoi sitte antaa ahkerasti tieteellisiä teoksia.
Hän oli jo saanut maassamme muutamia Mirkojakin ja w. 1856
pyydettiin häntä jo mineralogian protvessorin Mirkaa hakemaan,
waan lvähäpätöisistä maltiollisista syistä ajettiin hän pian koko

* maasta. — Hartaasti tämmöisiä tekoja usein kadutaan — niin
tätäkin, ja tuota jaloa kansalaistamme sydämen halulla ikämöit-
semme takaisin sille maalle, joka häntä pojakseen nimittää!

Suom.
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Siinä osassa Siperian mannerta, joka Vegan 1878—73

tallvipaikkaa rajoittaa, asuu n. s. Tsjuttsjia, ja on maa siinä
osaksi metsätöntä osaksi metsäistä aina rannikolle saakka; mitään
mirtoja siinä ci juokse eikä siis jäämeren hyyteitä lämmitä. Hie-
takerroksissa on siellä hälvinneen mammuteläimen hammas- ja
luukasoja. Maan asukkaat elärnät peuran lihasta ja kaikenlaisista

kesällä keräillyistä metsäkaslveista keitetyllä sopalla sekä mnutamain
pajulajien nuorilla lvesoilla. Pinaatilta maistulva peuran suolen
sisällys on heidän herkkunsa. Heidän lvarustuksensa ja osa työ-
kaluistaan owat kiwestii ja luusta lvalmistetut — ainoastaanyhdellä
perheellä oli lvalurautainen koukku.

Tsjuktsjien asumuksina on peurannahkaiset teltat. Verhonsa
ne myös lvalmistatvat karlvaisista nahoista. Teltassaan he kui-
tenkin owat alasti, ainoastaan kapea kulvetvyö lvyöllä. Elämän
lamoissaan he näyttälvät Grönlantilaisilta.

Vegan miesten oli hylyin lvaikea heihin tutustua, he kun ei-
lvät osanneet Venilltä eikä muuta Euroopan kieltä. Mden ainoan
pojan he tapasimat, joka osasi kahteentoista asti lukea Englannin
kielellä; sen hän oli tietysti oppinut Beringin salmen takaisilta
Amerikalaisilta, joiden kanssa he kauppaa käymät. He näyttitvät
olewan pakanoita tahi jopa ailvan uskonnottakin. Eräällä mie-
hellä oli tosin risti, mutta aurinkoon päin näytti hän rukouksensa
lähettämän. Paperirahaa eimät he tahtoneet ottaa, ja helisemän

rahaakin maan sillä ehdolla, että niissä oli reikä, josta ne korlva-
renkaiksi tahi kaulakoristeiksi ripustettaisiin. Heidän hiuksensa oli
päänahkaa myöten kerityt.

Tupakin he oliwat Amerikalaisilta malaskalan pyytäjiltä op-
pineet tuntemaan, ja pitimät sen niin suuressa armossa, että en-
sin sen purekselimat, sitte knimasilvat korlvainsa takana ja miimein
polttmat pienissä omatekoisissa piipuissaan. Heidän rannassaan
ei lamaa koskaan ollut nähty, ja sentähden onkin helposti ym-
märrettiilvä, kuinka pian lvieraiden tulo lelvisi koko rauhaisin kan-
san kaikkialle ja houkutteli utelijalla Vegan tallvisatamaan.
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Eräs Vegamatkueen jäsenistä kirjoittaa Tsjuttsjilaisessa ky-
lässä käynnistään näin:

Eräässä teltassa mies seisoi rekeänsä korjaamassa samalla,
kuin melkein alaston talon emäntä ja aitvan alastomat lapset pis-
tilviit päänsä esiripun takaa kaikkein pyhimmästä — perilleltasta,
ollen kyyniiskolkkasillaan laattialla, ja kaikki kymmenen eli ainakin
lviisi sormea suussa töllistämiit kaikki suurilla, ruskeilla silmillään
tulijaa; hiljaa kuuluu emännän huulilta: „kaukau!" (ruokaa) ja
kuin matkustaja sattuu leipiipalan taskustaan löytämään, huutaa
koko kööri: „kaukau! tsjelup!" (hammastupakkia), ja pian onkin
kaikki taskut tyhjät äänen mähintäkään laimenematta. Isäntäkin
pitää silmällä, ett'ei piippunykänsä jäisi tyhjäksi, lvieraan omaansa
pannessa, ja lyhyen kanssapuheen, tawallisesti: jäiden lähdöstä,
perästä rietaantun perhe uudestaan.

Matkustus Siperian wirroissa.
Minä sain lvenheen perämiehellä ja 8 soutajalla lvarustet-

tuna Irkutskista leniseiskiin mennäkseni Angara- ja Ilä Tun-
guska-wirtoja pitkin. Venheen keskelle oli rakennettu pieni kajuutti
eli katos. Tämän etupuolelle moi neljä pitkää airoa solvittaa, jos
soutaa tarwittiin. Peräsimenä käytettiin julman isoa hirrestä teh-
tyä airoa, jota perämies ja yksi miehistä hallitsi. Siperian mir-
roilla yleensä on hylyin lverkallinen juoksu; mutta kun ne tulemat
lvuoriseuduille ja kallioiden tviiliin ahdistuivat, kiiruhtatvat ne kul-
kunsa ja kostinakin kohisewat. Kostenlaskemiseen tvalmistaumi-
sessa on jotakin juhlallista. Koskea kun lähestytään niin, että
pauhina kuullaan ja aaltojen hyrske nähdään, käskee perässä pitkä
mela kädessä seisoma perämies soutajain ottamaan aironsa menhee-sen. Sitte hän sanoo: „rukoilkaat Jumalaa!" ja kaikki miehet
kääntyivät kajuutissa olemaan pyhän tulvaan päin, kumarrellen
ja ristiä tehden. Viimeksi perämies lujalla äänellä lukee lyhyen

rukouksen. Sitte miehet käymät taas airoilleen, ja, huudettua:
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»soutakaa lujaa!" wetäwiit airoillaan tarmonsa takaa. Voimat ja
mielet jännittyivät sitä enemmän, mitä likemmä koskea tullaan.
Luotsi nousee kokassa seisaalleen ja antaa maitoisella, yhteen kää-
rityllä huimilla perämiehelle merkin joko pitäen sitä päänsä päällä
taikka lvie sitä wasemmalle tahi oikealle. Huutaminen tässä, näet,
ei tuntu kosten koman kohinan tähden. Neljä miestä seisoo pe-
rässä melansa siwulla ja tähtää tarkasti luotsin jokaiseen lviittauk-
seen, lvoioakseen kohta sitä seurata. Jos koski on hylyin kolva,
asetetaan sitä paitsi kaksi miestä kokkaan, että lvenhe tviittausten
mukaan lvoitaisiin hallita. Veneen anturan pitäminen lvirran
suunnassa on tässä pääasia. Jos alus kääntyy syrjittäin, on

hukka matkassa. Viimeinkin tulemme ensimmäiseen kuohuun; siinä
otetaan tawallisesti airot lvenheesen; kaikki seisolvat jännittälviissä
odotuksessa; lvenhe alkaa kiikkua, hyrskyt kiihtyivät ja jimtereet,
raudan kolviksi pingoitettuina, odottalvat luotsin lviittauksia oikealle
ja wasemmalle. Jo huudetaan: „lujasti, lujasti!" jolleipursi kyl-
liiksi kiidä. Hyrskyt hilllvenetvät lviimein; luotsi laskeutuu kokasta
alas ja, pyyhkien otsaltaan sielun ahdistuksen tuomaa hikeä, me-
nee lähimmäisen matkustajan tuoksi ja sanoo: „minä onnittelen tei-
dän lvapaasukuisuuttanne!" ja sitte hän onnittelee perämiestä. Kaik-
kialta huudetaan: olkoon ylistys!" ja nyt taas kielet,
jotka tähän asti omat mykkiä olleet, uudestaan liikkumaan. 110
ja nauru nyt ohjat höllittää. Tästä todellakin moi sanoa, että

kahden pystysuoran kallion lviilitse kelkkamäkeä lasketaan lvenheellii,
jossa 20—30 mieheen istuu. Kiikkuen kuohumilla aalloilla silloin
lvenhe lentää kiilvaammin, tuin helvosen hurjinta lvauhtia. Tämä
ei kuitenkaan ole määrällistä, jos mirrassa maan on kylliksi mettä
ja perämies toimensa tekee.

Itii-Mstan arot.
Maailman suurimmat arot owat Altai- ja Himalaja-muorien,

Kiinan muurien ja Aral-järlven millillä. Muutamat omat ruo-
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hoaroja, toiset nesteisillä, alituisesti kukoistamilla kali-taimilla kau-
nistetut ja lvielä monia peittää suola, joka äsken sataneen lumen
näköisenä samikot silaa. Näin nämä äärettömät arot eri paikoilla
erilaisina laajenemat.

Itäisessä Tibetissii on hiekattomia ruohoaroja, joilla hieno-
lvillaisia lvuohia, lampaita ja sartvitarjaa tuhansin tepastelee. Polt-
tawll on kesäisen auringon lvalo näillä metsättömillä tasangoilla.
Ilma on kirkkaimmasti läpitnultama ja taimas niin siposininen,
että se näyttää melkein mustalta, niinkuin yöllä. Tähdet näkymät
silmään ja mäjktyen niinkuin ne olisilvat pieniä auringolla. Etelii-
Tibetissii ruohokaswit »vähitellen muuttumat paikka paikkaiseksi ja
sen autiot lvuoret ja ylätasangot owat kammoittamia. Jylhä yk-
sinäisyys lvalloittaa nämä synkät sydänmaat, joissa ei ainoatakaan
puuta, ei edes muutaman tuuman korkuista pensastakaan ole. Lo-
kakuussa, jolloin sen niukka ruoho mielii kokonaan tuimaa, näyttää
toto seutu palaneelta ja mustalta. Sanomattomalla moimalla lvii-
teiviit, tuimat tuulet puhaltamat täällä paljaiden kallioiden wälitse;
pyrylumi täyttää ilman ja hautaa kylmästä kontettuneen matkus-
tajan, jonka tuisku yöllä saalvuttaa. Pohjainen Mongolia on
täynnä haivupuu- ja poppeli-metsiä, ja kaloja sen joetkihisee. Met-
sissä tvillisiat ja hewoset mellastawat, karhnt, sud et, jiinetset ja ora-
lvllt oleskelemat. Hewoset owat pieniä, mutta mälemiä. Kaksi-
kyttyräisiä kameleja ja suuria lammaslaumoja siellä lamataan.
Hirssiä, ohria ja lvehniii lviljellään, maikka tosin niukasti.

Vieläkin kummallisempi on Gobin suuri erämaa, jota on
koko Saksan maata atvarampi. Äärettömiä, pienillä kilvillä tahi
hiekalla peitetyllä aloja täällä lelveiiä. Ne owat tasaisia; ainoas-
taan paikoin pienet puuttomat töyriit niistä nousemat. Eräs suo-
lainen alanko, joka idästä länteen koko sydänmaan halkaisee, sano-
taan Schamo'ksi eli hietamereksi. Tästä länteenpäin on Hanhai
eli kuilvameri — jylhä lentohietainen tasanko, jolle tuuli tuiskuttaa
suuria hietaharjuja. Täällä, niinkuin kaikilla hieta-aamoilla, au-
rinko tulena polttaa, eikä koskaan sada. Gobin länsipuolella ja
sen reunoilla rehoittalvat mehelvill laitumet, joilla härkäin, kame-
lein, lampaitten ja helvosien iloisat laumat mellastawat. Lännem-
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piina talvataan lvielä hedelmättömiä erämaita ja kolkkoja muoria,
joilta sarmikarjat ja lammaslaumat saamat niukan ralvintonsa.

Taimella näillä Mongolin tasangoilla on jotenkin kylmä;
sillä pohjaispuoliset wuoriharjut owat liiaksi mataloita jäisiä tuu-
lilvirtoja pohjaisnamalta tulmaamasta estämään; tämän lisäksi lvielä
tulee, että nämä seudut owat Siperian alatasangoita ylempänä.
Tuskin yhtään wuoden kuukautta menee täällä hallatta ja lumetta,
jota kuitenkaan ei ole niin paksusti, ett'eiwill eläimet möisi ruo-

kaansa sen alta saada.
Nämä Mongolilaiset ja Tatarilaiset tasangot, joita monen

moiset lvuorijonot risteilelviit, eroittatvat ijiinikuiset, muinoin sinis-
tyneet Tibetin ja Hintuin kansat raaoista pohjaisen Aasian kansoista.
Nämä erämaat omat kansat tarkoittaneet etelämmäksi ja taitvaalle ta-
lvoittalvia Himalajan lvuoria enemmän häirinneet kansojen yhteyttä,
sekä pohjaiseen tehneet laimeampain tapain lelvenemiselle ylitse pää-
semättömän esteen. Mutta näistä tasangoista on myös monta
kauhistusta ja hämitystä maan ympäri leminnyt. Näiden paimen-
tollliskansat, Awarit, Mongolit, Alannit ja muut omat maelluksil-
laan maailmaa mamistuttaneet.

Mongolit, joiden kotomaassa merrattomat Mongolilais-tasan-
got omat, näyttämät ulkomuodoltaankin kiertelemiltä
petoeläimiltä." Pitkiin siwnihin owat kapeat lonkat ja lyhyet,
lväiiriit sääret kiinnitetyt. Vaaleankeltaisessa naamassaan paksut
huulet ja piikkiset poskipäät ajamat pääasian; nenä on lemeä ja
latuska, ja sylvistii silmäkuopista pienet, lviistoiset silmät tuijot-
tamat. Partaa ei ole ollenkaan; hiukset keritään ympäri päätä,
ainoastaan molempain korlvain taakse on jätetty pienet hiussuor-
tutvat, jotka sitte owat yhteen punotut. Nämä ihmiset, niin mie-
het, kuin lvaimotkin eilvät ensinkään lviihdy muualla, kuin laihoilla,
moimallisilla hemofiliaan ratsastelemassa. Niillä on huopaisia,
lampaan maidolla meden pitiilviksi tehtyjä telttoja asumuksina.
Niin asunnot, kuin tarlvekalutkin lviedäiin kaksipyöräisillä kärryillä
matkustaissa mukana. Vanhat Mongolilaiset söilviit kissoja, koi-
ria, rottia ja hiiriä, lvaan mieluummin helvosen lihaa. luota-
lvaksi heille kelpasi likainenkin wesi, jopa helvosen lverikin; helvosen
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maidosta he walmistiwat herkukseen juowuttawaista juomaa. He
oliwat oiwallisia aseiden käyttäjiä, ja lvaimotkin marsin hylyin jou-
sella ampumat. Nälkä ja jano, kuumuus ja kylmyys karkaisi tä-
män kansan hylyin .välinpitämättömäksi. Hewosen ja lampaan li-
ha, ohrat, tee ja maito on lvielä tänäkin päiwänä Mongoli-
laisten pääasiallinen rawinto. Mongolilaiset ruhtinaat, jotka ker-
ran aikomat koko maailman mallata ja mallita, tottelemat nyt
Kiinan ylimmäistä.

VoKharan elämä.
Ennen auringon nousua kiiruhti puolialastomia ja puolilval-

meillaan olelvia ihmisiä moskeesen eli kirkkoon. He herilltmiit ne
koiralaumat, joita katujen kulmissa, kaduilla ja rikkaliijillä täällä
aina loitoo. Nämä eliiinrautat, jotta owat lvieliitin laihempia ja
kurjempia, kuin Konstantinopolin koirat, omat sellvii todistus Bok-
haralaisten ahnaudesta. Koirain kanssa herää joukko köyhiä, sai-
raita ihmisiä, jotta eimät asu koiria paremmin. Nämä omat on-
nettomia spitaali-tautisia, katujen kulmissa kurjissa teltoissa asu-
maisia. Niiden kohtalo on kurjempi, kuin ajatella moi. Samalla
kuin heidän waimonsa käärii kipeitä lapsiaan likaisiin ryysyihin,
istuu mies kamala lapsi sylissään kadun kulmassa, kulkemilta lah-
joja kerjäten. — Aurinko kun lvähän aikaa on lvalaissut näitä
turjia näkyjä, alkaa kaupunki lviihitellen herätä. Rahwas laumoissa
moskeista rientää, aasejakin jo portista kaduille tulmailee. Niillä
on lvilja-, puu- ja ruohotuormia eli isoja maito- ja maittila-as-
tioita. Aasien ajajain hulvihuudot, myyjäin ja ostajain melu yh-
distyy eläinten moimalliseen kiljuntaan.

Tunnin kuluttua auringon nousun jälkeen istumat Vokhara-
laiset maitoteensii lvieressii; se keitetään mustasta knasterin kaltai-
sesta tiiliteestä ja sekoitetaan maidolla, maitilalla tahi suolatulla
lampaan raslvalla; tämä juoma, johon hiukan leipää murenneitaan,
on heidän herkkujuomaansa.
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Teen juotua päiwän työt alkawat; kaduilla alkaa lviiki
lvilistä. Kantajat kiiruhtatvat raskaine taakkoineen kauppapaikalle.
Täällä istuu pikkukauppijaita, jotka aiua iltasin tawaransa kotiinsa
torjaawat. Tuolla talutetaan pitkää kaksityttyriiisten kamelien ri-
lviä karalvllnimajalle, josta ne, Keski-Aasian tuotteilla kuormitet-
tuina, hajoilemat maailman kaikkiin osiin. Tuolla tulee raskas
Venäläinen taramani, jota tullimiehet ja poliisit seurailemat, sillä
sen korkeat kamelien kuormat sisältämät kalliita talvaroita, joille
korkea tullikin on pantalva. Kaikenlaiseen uskontoon ja kansaan
kuulutvaisia tauppijaita rientää karawanin wastaan, ja talvarat
usein myödääll, ennenkuin ue owat puretutkaan. Kirgisiliiinen
hewosaasin ajaja seisoo tnolla kuin puusta pudonneena, eitä tiedä
mitä enimmän ihmetteleisi: Salvimajainko loistoa, lvärien komeutta
eli kihisetviiä mätijouttoa.

Elämä kauppapaikassa kuu parhaallaan kiehuu, tvilisec, me-
telöi ja mellastaa riidellen ja räiskiiin, kihisee kaduilla tiedon ha-
luisia nuorukaisia, jotka lukuisiin kouluihin kiiruhtamat. Pikkulas-
ten koulut, jotta usein omat kauppapaikan keskellä, kymmenen jopa
lviidentoistakin lvaskisepiin työpajain ympäröiminä, owat niistä
hupaisimmat. Todellakin naurattaa astuissa näihin alvonaisiin
kouluihin, joissa „Mollah"*) monen lapsirilvin keskellä jataa ope-
tusta tällaisessa melussa. Ett'ei tämmöisessä lvasarain kalskeessa
mitään opetuksesta kuule, on aiman luonnollista. Opettajat ja
oppilaat kirkumat itsensä punaisiksi, kuin kalkkunat, ja kuitenkin
heidän sepo selällään rehoittatvaiset sunnsa ja paisuneet suonensa
owat ainoat todistukset siitä että he owat opin-pajassa.

Piiitvilllisen aikana katu- ja kauppapaikan meteli lviihän lai-
mistuu. Kaimoilla ja kailvannoilla oiteaustoiset hääräilelvill py-
hissä pesemisissään. Mi hinkkaa hikisiä, rapaisia jalkojaan; toi-
nen käyttää samaa mettä suunsa pesuun, ja kolmas janonsa sillä
sammuttaa.

*) Mollah (arab. Maula, turtt. mewla) oppinut, lainselittäjii, myös-
turkkilainen pappi.

Suomeni.
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Toisen terran kirkkoon menemisen jälkeen elämä uudestaan
lvirtistyy; piiitviityön toinen osa alkaa. Se ei ole ollenkaan edel-
lisen lveroinen kolvuuoessa. Mnhomettiläinen kansa lopettaa ilta-
silla työnsä aikaiseen, maan Juutalaiset ja Hiuduilaiset masta
myöhään illalla. Edelliset, joista suurin osa täällä on silkin pai-
najina, pujottelemat peloissaan ja arkamaisesti katuja pittiu ; jäl-
kimmäiset taas rohkeina roihuamat.

Nyt on kolme tuntia auringon laskuun. Kausau ylhäisö
rieutiiii luostareihin tuulemaan jotakin runoelmaa luettalvan. Bot-
haran asukkaat eilvät ymmärrä, mitä luetaau, maan aina kuiten-
kin ilmoittamat luettuun suostumuksensa. Tapa tahtoo, näet,
siihen ihastumista. Jokainen kyllä tietää Naapurinsa huokaukset
teeskennellyiksi, ja kuitenkin ihastuksen ilmoituksissa siitä kilpaillaan.

Ennen auringon lastua Bothara lelvolleen malmistautuu.
Mn miileydessii tutehduttalvaiset pölypillvet laskeutuivat. Sitte
asetutaan lvarjoon odottamaan kurmes mertti iltarukoukseen anne-
taan, jolloin hiljainen äänettömyys lvaltaa ympäristön, ja pian
tutin istuu ison Pilalv-tupin *) ääressä, jonka rasivainen sisältö
kyllä kiilvelyhalun hetkeksi laimistaa. Kahden tunnin perästä au-
ringon laskusta omat kaikki kadut haudan hiljaisia. Pimeästä
yöstä kuuluu aiuoastaau martijain raskaat askeleet, jotka tarkoin
seuraamat tvartaita ja yöratastclijoita, jopa puttaan pistiiivät
kunniallisimmankin miehen, jota maan kynityksensä ylitse uskal-
taa astua sitte, kuin rumpalit oivat ruhtinaallisella tapto'tilla (il-
tasoitolla) kaikkia, joilla henki on, lelvolleen käskeneet.

Zapani ja sen asukkaat.
Japanin pinta-ala on noin 7,300 neliöpeninkulmaa, jolla

alalla 34 miljoonaa ihmistä asuu. Tämän alan tekee piiäasialli-

*) Pilaw eli ftilau — Turkkilaisten liha-, ja riisisekaisen keitoksen
nimi. Suomeni.
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sesti neljä saarta: lesso, Nippon, Sikoln ja Kiusiu. Vuorissa
on paljo tuumia kilvennäis-lähteitä ; lvaloöljy-liihteet eilvät myös
ole harmittaisit. Lukuisain mirtojen juoksu on lyhyt, mutta ku-
ivas. — Japanin ilmanala on säännöllinen ja raitis. Luode-
kulmalla on se yleensä kylmempi, kuin Keski-Euroopassa. Asukas-
ten ahkeruus ja suotuisa ilmanala on Japanin tehnyt yhdeksi
maailman hedelmällisimmistä maista. Wiljawainioita kastelewat
huolellisesti sitä lvarten asetetut henkilöt. Jyrkimmät wuorten
rinteet, penkereiksi laitettuina, antawat mitä runsaimman hedelmän,
ja kaikkialla tiwisimmällätin seudulla nähdään pieniä pelto-tilttuja.

Helmi-, Maalis- ja Huhtikuissa maan jo kukat peittämät,
ja Toukokuussa ihmiset jo ahkeroina pelloillaan ja niityillään per-

kaamat. Silmää ihastuttaa lviehilltälvii iviheriä, jonka lviirien li-
säytyminen Kesäkuulla ilmoittaa kesän tulon. Bamburuoho, palmu
ja bananipuu*) letvittelee kauniita oksiaan; orangi- ja tuhannet
muut hywältä tuotsuawaiset puut täyttäwät ilman tuoksuillaan.
Heinäkuussa ensimmäiset elot korjataan, ja sitte lohta alkama
sadeaika lvalmistaa maan taas uudelle kylmölle. Syys^ ja Loka-
kuussa syyskukat tekewät taas uuden kewiiimen, ja sitte seuraawa
talwi walmistaa luonnolle wiimeinkin lyhyen lewon. Monet he-
delmät saawuttawat oikein tarumaisen suuruuden. Usein nähdään
esim. tvalkojuuria 3 jalan pituisia. Monta etelän kaslvia ja he-
delmää on Japanilaisen huolellisella puutarhanhoidolla muuttu-
nut kotimaiseksi; ja näinpä tämä omituinen maa onkin keinollisesi,
muutettu mitä kauneimmaksi puutarhaksi.

Japanin medet owat kalasia; imettätväisiä ja lintuja on
myös kosolta. Puhlveleja, härkiä ja lehmiä on; mutta käytetään
ainoastaan knormaeläiminii, kosta heidän uskontonsa kieltää niiden
lihaa syömästä. Lukuisat hewoset owat enimmästi pientä, mutta
wiikewäii lajia. Aasit, helvosaasit, norsut ja kamelit owat tunte-
mattomia. Sikoja on lviihä, mutta koiria ja kissoja on iiärettö-

*) Bananipuu, Musa sapisntum, on ihmisen elatukseksi, kaswu-
alansa suhteen tähän asti tunnetuista puista enimmän antalva.

Suomeni.
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män paljo. Wuoriseuduillll talvataan hirwiä ja jotenkin suuria
karhuja. Matelewaisia ei ole paljo, lvaan hyönteisiä sitä enemmän.

Japanilaiset omat kaunislvartaloisia, notkeita ja kätelviii.
Heidän ihonsa on kellertiilvä, jopa joskus ruskeakin. Pää on iso;
silmät sytviissä; hiukset mustat, nenä lyhyt ja paksu. Kansa on
älykästä, warowaista, suopeata ja ystälvällistii. Mitä heidän si-
wistykseensä tulee, owat he siinä ehtineet kaikkien itämaisten kan-
sojen edelle. Teollisuudessa, taiteessa ja tieteessä owat he nyky-
jään Kiinalaisten edellä, waikka owat ennen olleet näiden op-
pilaitaan.

Pellonlviljelytsessii Japanilaiset owat oikein mestareita ja
suurin askelin omat he metallinkin lvalmistuksessa edistyneet. Hei-
dän aseinaan on joutsi, nuoli, miekka ja kilviiiiri. Heidän maa-
lauksensa ja kumauksensa osoittalvat myös suurta lvalmeutta.
Paperia he lvalmistalvat lviikunapuun ja muidenkin puiden kuo-
resta; mutta se on niin hienoa, ett'ei siihen moida painaa, kuin
ainoastaan toiselle puolelle. Lukea ja kirjoittaa woi jokainen al-
haisemmastakin kansasta. lapalanilainen on myös laulun rakas-
taja; mutta he laulamat kaikki yhdellä nuotilla ja kanteleen mu-
kllsoitolla. — Waltauskonto on buddhalainen. Japanin kirkoissa
ei ole attunoita; ainoastaan esihuoneiden lvalo sinne tummasti
tunkeutuu ja lvalaisee pyllviisrilvit ja epäjumalain tulvat. Kansa
kantaa jumalilleen kaloja ja riisiä uhriksi, joita papit sitte syömät
eli myölviit. Ohitse kulkewaisten mutawuudetsi owat Japanilai-
set asettaneet rutoustoneita kaikkialle. Näihin rukoukset owat kir-
joitetut, ja niissä on myös pyörä, jota helposti woi pyörittää.
Jokainen pyörän pyöräyttäminen ajaa yhden rukouksen asian, ja
joka on oikein hurskas, se pyörittää kaikki koneen rukoukset. Sen
pitää käydä erinomaisella nopeudella.

Alamainen kuuliaisuus on Japanilaisen huomattalva omai-
suus. Alamaisuus manhemmille istutetaan jo pienenä lapsiin.
Alhaisemmat kumartalvat sylviisti ylhäisempiä ja tottelewat heitä
aiman sokeasti. Arwoisiaankin he terlvehtiilviit erittäin kohteliaasti.
He tailvuttatvllt tawallisesti ruumistaan eteenpäin, nojautuen pol-
willaan tahi lvielä alempanakin olelvain käsiensä Maraan. Kaikki
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lvirkamiehet, jotta emät lvoineet haltijansa tahtoa täyttää, oli se
sitte häijyydestä taikka tilaisuuden lvaikututsesta, oliwat ennen
tuomitut henkensä menettämään matsansa halkaisemisella. Tämä
tapa on jo kuitenkin hälvitetty.

Aina lviime aikoihin saakka Japania on hallinnut kaksi
ruhtinasta: hengellinen „Mitaoon" ja maallinen „Sjogun", joiden
maltaa kuitenkin paljo maan rikas aateli supisti. W. 1868 mal-
tasi Mikadon kuitenkin ylilvallan, rankaisi aatelistoa ja toimitti
paljo uudistuksia, jotka maahan muuttamat paremmin Euroopa-
laistll silvistystii, ja lv. 1873 lvapaehtoisesti päätti kansalleen
antaa edustuksellisen lain, joka jo lv. 1875 tulikin käytäntöön.

Muutamain lvuosien kauppa ei euäii ole liikkunut niin pie-
nissä piireissä, kuin ennen, maan omat Japanilaiset jo käyneet
Euroopalaisten kauppaliittoihin. Japanilaisten pääasiallisena ra-
lvintona.on riisit ja kalat; malaidcn raslva on myös heidän oi-
keata herkkuansa. Puku on yksinkertainen. Miehillä on aina jal-
kateriin ulettulva lviitta, jota meidän yönutusta ei muu erolla,
kuin lyhyet hihat. Se on joko puumilla- taikka silkkikankaasta.
Housut omat samanlaisesta kankaasta; ne owat ylhäältä awarat,
ivaan kapeneivat alaspäin ja päättyivät säärtä myöten puristu-
maan kaulukseen nilkoissa. Alhaisemmat kantamat nilkassaan lon-
kille ulettulvaa nuttua, jonka lelveissii hihoissa on taskut, joissa
tärkeimmät kalut, paperinen nenäliina y. m. kannetaan. Paitoja
ci täytetä. Jaloissa pidetään maltoista punmillasuttia, joiden
päälle housujen lahkeet ulettumat. Sukkiin kudotaan erityinen ni-
pukka isolle lvarpaalle. lalkain alle sidotaan olkiset sandalit eli
anturat. Ne owat hylyin helppoja; ne kun särkyivät, heitetään
ne menemään ja ostetaan likimmäisestä puodista uudet muuta-
malla pennillä. Naisten puku eroaa hylyin lviihä miesten pu-
lvusta. Heilläkin on pitkä nuttu, jota myötäisissä kuristetaan ku-
dotulla tvyöllä eli silkkinauhalla, mutta jätetään anti rinnan ja
hartioiden paikoilta. Alhaalla se sitä lvastaan myös kuristetaan
sääriä myöten, joten »kaunottarien" käynti tulee työlääksi ja hei-
lumaisekss. Housujen asemasta naisilla on alusnuttu eli oiteim-
min hame, joka usein on maan kangaspala, jota lvyötiiisille tää-
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ritilän. Vaikka miesten maatteet omat yhden lviirisiä, wälttywät
naisten pimut kaikenlaisilta Heleiltä lviireiltä, joiden sopusoinnun
he erittäin hylvin osaawat walita. Vyö marsinkin on hohtawa
ja kallis. Nuoret tyttöset solmimat myön päät taaksepäin, maan
naineet taas asettamat solmun etupuolelle.

Erittäin suuren huolen Japanilainen nainen pitää hiuksis-
taan. Niiden kihartaminen on kohonnut siellä korkealle kannalle.
Japanilaisen, olii hän lvaikka kuinkakin köyhä, ryysyihin pukeutu-
nut kerjäläinen, hiukset aina kuitenkin' owat huolellisesti kamma-
tut ja kukilla, napeilla ja silkkiharso-ruusukkeella kaunistetut.

Japanilainen huone.
ledo on Japanin etemin kaupunki. Se on rakennettu hy-

lyin säännöllisesti. Kadut omat leweiit; huoneet tilalvia ja il-
mallisia sekä ulkoa ja sisältä sielviii ja kauniita. Useimmat omat
yksinkertaisia, samaan tapaan rakennetuita ja jotenkin saman ko-
koisiakin.

Seinät tehdään kolmen tuuman palkeista, joiden mätit täy-
tetään palmikoiduilla bamburuohoilla. Palmikot omat ulkoa ja
sisältä salvi- ja hewoseulantaseoksella silatut ja simputkakaltilla
lvalaistut. Semmoinen seinä on ainoastaan kolmen tuuman pak-
suinen; mutta se ou hylviu luja ja joustama. Laipion ja katon
kannattajat, kurkihirret omat mahlvat ja, ainakin paremmissa huo<
neissa, peitetyt puoliympyriäisillä pannutiileillä, joiden yhteenlas-
kettu paino on muuta huoneen painoa paljoa isompi. Näin ras-
kaita kattoja käytetään sentähden, että kokemus on osoittanut ras-
kaitten kattojen estämän joustamain seinäin lvierymiistii pikaisissa
maanjäristyksissä. Köyhäin huoueita kattaa puusäleet, joideu
päälle on isoja kilviii painoksi pantu. Katot ulostumat seinäin
silvuitse pitemmältä kuin meillä ou tumallista ja niin tekemät le-
lveiin riiystiisalan cli lverannan huoneiden edustoille.
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Väliseinät eimät ole tiintonaisia; niitä woi mielensä mu-
kaan lisätä, lviihentäii, ottaa pois ja panna uusia. Ne owat har-
ivasta puuristikosta ja läpinäkylvällä paperilla kahden puolen pei-
tetyt. Tätä paperia tehdään metsätviikunapuun kuoresta ja käy-
tetään sitä joskus akkunalasinkin asemasta. Väliseinille on muut-
tamista warten laitettu jonkunlaiset polvet eli puitteet, joita sei-
nineen posliini-rullilla woi lviedä minne maan haluttaa. Täten
lvoidaan yhtä pian saada uusi kammari, kuin lvanhattin muuttaa,
seinäin kokoamalla yhdeksi ainoaksi isoksi saliksi.

Huoneiden etu- ja takasilvulla on aukaistawat akkunat, joi-
den sijassa öisin käytetään puisia luukkuja. Täten lvoidaan ilman
lvaihto hyivin toimittaa.

Laattioita aina peittää kaislamatot, jotta omat erittäin hy^
lviisti palmikoidut. Niitä pidelläänkin hylyin lvarotvaisesti. Ei
yksikään Japanilainen mene sisiihuoneisin muuten kuin sukkasillaan
eli alvojaloin, ja jokainen ulkoa tulija Pyyhkii anturansa ja jättää
ne lverantaan. Jos tahdotaan Japanilaisille mennä ternietulleeksi
lvieraaksi, pidettäköön tarkkaa huolta jalkineiden puhtaudesta.

Näiden huoneessa ei ole pöytää, lalvitsaa, sänkyä, kaappia
j. m. s. Japanilainen istuu, makaa ja syö matollansa. Ruoka-
astiat omat puusta ja silatut sillä ylistetyllä latkamärnissalla,
joka ei muutu kylmässä eikä lämpöisessä. Vuoteeksi matolle pan-
naan puulvillapatja ja peitteeksi samanlainen ohkaisempi; pään-
alaisena on Pieni puulaatikko, jonka yliisilvu on kaltelva ja lvarus-
tettu pienellä patjalla.

Periihuoneessa tawallisesti asuskelee perheen jäsenet; siellä
syödään, maataan ja talon askareet ajetaan. Etuhuone on lvie-
rashuoneena ja talvarapuotina, jos isäntä on kauppamies. Sa-
lvutormet Japanissa omat tuntemattomat. Samu tulisijalta saa
itse hakea tiensä ulos ja sen se hylyin tekeekin, kun huoneet owat
niin harlvoja ja ilmallisia. Isommissa taloissa on kyökki erityi-
sessä rakennuksessa, maan yksinkertaisemmissa ottaa se isonosan
yhteisestä asuinhuoneesta. Uunien asemasta käytetään tuliasti-
oita, jotka eimät kuitenkaan leivitä kylliksi lämpöä; pohjatuult kun
jääkylmänä harlvain seinäin liilvitse puhaltaa, ja tuuman paksui-
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nen lumiwaippa harwoista akkunoista laattialle tuiskuaa. Sem-
moisina kylminä piiiwinä lyöwät Japanilaisten leuwat loukkua,
waikka he warustauwattin neljällä wiidellä puuwilla-sisustaisella
nutulla.

UoKio sennen Iedo).
lapaniu saarista on luonnon ihana Nipon eli Nait-si

wilttain liitteeltään, ja sielläpä useimmat Euroopalaiset siirtokun-
natkin owat. Etewinpiinä kaupunkina siinä on nykyinen pääkau-
punki Tokio, jonka myös Euroopalaiset parhaite tuntemat. Vaikka
kaupunki onkin aiwan suuren ja mitä ihanimman merenlahden
rannalla, on sillä kuitenki maan harlvat satamakaupungin eduista,
kuin ankkuripaikka Sinagalva-satamassa on liian matala isoim-
mille lailvoille.

Tokio sijaitsee aaltoisella tasangolla, jota etelässä meren pouka-
ma, idässä ja pohjaisessa ihana ja lelveä tvirta Sumida-galva rajoit-
taa; lännessä sitäympiiröitselvät osaksi alvarat riisitvainiot, osaksi ma-
talat, halvupuita ja bamburuoho-istutuksia kaswawaiset mäen kun-
naat. Kaupungin keskisellä kukkulalla kohoutuu hallitsijan asunto.
Kaupungin luodepuolella on toisella kukkulalla Buddhalainen Ujeno-
temppeli. Kaupungissa on neljä osaa: Shiro, Soto-shiro, Mitsi ja
Hondjo. Shirosta, Mikadonin linnasta, jota korkeat muurit ja
suuret puut ympäröitsetviit sekä kukkulan juurella lvielä leweä
juoksulvesinen hauta, ci näe muuta, kvin toisten rakennusten
ylitse kohoutulvia tornien huippuja. Shiro'a ympäröi Soto-shiro,
jota samoin leweä wesihauta säännöttömissä mutkissa rajoittaa;
nämä molemmat kamannot owat toistensa yhteydessä. Sitäpaitsi
lviime mainitun kaupungin osan jakaa joukko pienempiä kaiman-
noita, jotka owat keskenään ja kahden suuren kaiwannon yhtey-
dessä ja osaksi mereenkin laskemat. Tämä kaupungin osa on kau-
pan pääpaikka, ja täällä onkin komeita ja rikkaita puoteja.

Neljä rakennusmuotoa Tokiossa alituisesti maihtelee, nimit-
täin kirkko, daimion korkeimman sotaministerin palatsi, porlvari-
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huone ja tulenkestälvii tamaratorni. Daimion asunnoilla, jasikes
(l. jaskes), on ainoastaan nimi palatsimainen. Ne owat nimit-
täin huoneryhmiä, ympäröidyt yksinkertaisilla maitoiseksi sametuilla
silvurllkennuksilla, joiden akknnoissa on mustat puuristikot. Ma-
taloita ja, jos mahdollista, suorakulmion muotoisia kun omat,
näyttämät ne kasarmeilta. Katto on mustista, malkolaitaisista
tilleistä ladottu. Mitsi'n kaupungin osa tekee ivarsinaisen kau-
pungin, jota monet kaaremat sillat edellisiin yhdistiilvät. Kuului-
sin näistä on „lapanin silta", Nippon-bashi, jonka kautta keisa-
rillinen iso tie, „tokaido", menee, jalosta wirallisesti kaikki mat-
kat lasketaan.

Tokion ympäristöllä on maltakunnan isoin ja hedelmällisin
tasanko runsaine riisituotteineen. Teollisuus sitä lvastaan on
hyivin lvähiipiitöinen ja käsittää ainoastaan koru- ja ylellisyys-
kalujen lvalmistuksen, marsinkin pronssista. — Se laki, joka mui-
noin kaikki daimios'et pakoitti muosittain kuusi kuukautta pääkau-
pungissa asumaan, koska heidän perheensä siellä lvuosikaudet asui-
mat, edisti joutuisasti kaupungin kaswamista. Sitte, kuin tämä
laki on lakkautettu ja daimios'en malta kumottu, asumat ne enim-
miisti maalla, ja tviikilukukin on wähentynyt. Nykyään Tokiossa tus-
kin on yli 60,000 asukkaan, entisajan puolentoista miljoonan sijalla.

Annalaiset.
Tämä kansa oli jo kaukaisessa muinaisuudessa saalvuttanut

korkean silvistytsen ; kirjapainotaito, ruuti, kompassi, y m. oliwat
aikoja ennen täällä, kvin Euroopassa tunnetut. Mutta Kiinalais-
ten kopeus ja itseensä luottamus estää heitä muilta kansoilta mi-
tään oppimasta. Senpiitiihden he lvieliikin ornat taidoissa ja tie-
teissä samalla karmalla, kvin monta sataa lvuotta takaperin. Kii-
nalainen on kuitenkin erittäin ahkera, kestiiwii jakaikissa käsitöissä
sanomattoman taitama. Harma maa on niin huolellisesti, kuin
Kiina, miljelty; yksin lvuoretkin käytetään, penkereiksi rakennetaan,
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ja mesijohdolla kastellaan aina huipuille saakka. Ei missäänmaassa pellon «iljetystä artvata niin korkealle, kuin täällä. Suu-
rissa juhlallisuuksissa kewäällii keisari, prinssien ja korkeiden »vir-
kakuntien seurassa, itse kyntää lvähän, näin pellon lviljelystii
kunnioittaen.

Miehet ja waimot pitiilviit pitkiä tvaatteita, meidän yönut-
tujen kaltaisia, jotka aina maahan asti ulettulvat; niiden alla
housut owat. Hiukset ajellaan, paitsi pientä tilkkua päälaella,
joka palmikoidaan. Syntymän jälkeen heti litistetään ylhäisten
naislasten lvarpaat ja jalkaterät siteillä, joten jalka saadaankin
pysymään neljän tahi lviiden tuuman pituisena ja nikamat niin
paisuksiin, että niillä on hylyin epiilvarma ja tvaikea talvella.

Kiinan kieli on hylyin ivaikeata ja hebrean kanssa lvanhim-
pia maan päällä; siihen kuuluu noin 4,000 kirjoitusmerkkiä ja
uuden oppimisessapa lähetyssaarnaajilla onkin työtä, tätä kieltä
osatakseen. Kiinalaiset kirjoittamat sanat päällettäin eikä periit-
tiiin. — Sitvistyneillii kiinalaisilla on toisenlainen uskonto, kuin
alhaisemmalla kansalla. Tämä uskonto on uskon puhdistaja Con-
sucion laatima; hän eli noin 550 e. Kr., ja opetti yhtä ainoaa
olentoa, maailman luojaa rukoilemaan. Mutta kansa jumaloitseekum-
mallisia epäjumalainkumia, ja temppeleissä jalatristissä istuu antaen
pappien itseään petellä. Tätä paitsi jokaisella kotonaan on jumalansa
tulva, jota hän päilvittiiin rukoilee ja housuu, jollei hän rukousta
kuule. Kiinalaisilla ei ole sunnuntaita, mutta he owat päilvittiiin
temppeleissä, eilvillkä he alota mitään tärkeätä työtä, ennenkuin
omat rukoilleet temppelissä. Kiinalaiset mirtamiehet „tu-an"
Euroopassa mandarineitsi sanotut, owat jaetut yhdeksään osaan,
joilla lvielä kullakin on kaksi alaosaa. Eri luokat eroitetaan lak-
kien erimiiristen ja eriaineisten nappiensa suhteen. Korkeimmalla
luokalla on maaleanpunainen, toisella tummanpunainen, seitsemän-
nellä ja kahdeksannella luokalla on kulta-, yhdeksännellä hopea-
nappi. Keltaisia silMtverhoja keisari lahjoittelee suosionsa osoit-
teeksi; muuten semmoista tviiriä ei lvirkamies saa täyttää. Kai-
killa Kiinalaisilla »virkamiehillä on luillensa suhteen aatelinen
arwo.
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Kiinan äärettömän »valtakunnan pääkaupunki on Peking.
Sen lväkilulvusta on suuresti eroamaisia numeroita ilmoitettu. Ennen
puhuttiin sen kahdesta miljoonasta, sittemmin puolestatoista, maan
lviimeiset tiedot puhutvat ainoastaan puolesta miljoonasta, jotenPe-
king ei ollenkaan olisi lvillirikkain Kiinan kaupungeista. Varsinainen
kaupunki on peninkulmaa ympärinsä, jonka lisäksi tulee 12 esikaupun-
kia. Korkea ja leweä muuri, jolla neljät mannut moimat rinnan
kulkea, kiertää kaupungin ympäri. Kaikki portit omat suuruudeltaan
ja muodoltaan samanlaiset, ja niiden päälle on korkea tiilinen torni
rakennettu. Jokaisella on mahtisotamies, tullimies ja poliisipallve-
lija. Muutamilla porteilla on kummallinen nimi. Ihtii pohjai-
sista porteista sanotaan „hurmausportiksi", toista rau>

hau portiksi". Neljästä itäisestä mainitsemme maan „auringon
nousun portin" ja „ison kaiwannon portin"; eteläisistä „ijäisen ai-
naisuuden portin", ja muista rauhan portin", „wiisauden"
sekä „ylewiiin tieteiden" ja maineen portit". Melkein jo-
kaisella portilla on satuloituja aaseja, joilla noin 36 pennillä saa
ajaa kaupungin ympäri muureja myöten.

Maanjäristyksen pelosta on Pekingin rakennukset tehty hylyin
keweitii; hylyin monta on puusta ja ainoastaan yksinkertaisia. Kaikki
on laissa kirjoitettu. Laki sanoo, että ensi luokan mirkamies saa asun-
toonsa käyttää ainoastaan missin määrän tillejä, toisen luokan mir-
kamies samoin ja mielii määrätyn limun pyllväitä huoneensa etu-
siivulle, j. n. e. Keisarikin on tämmöisiin lain piireihin sulettu.
Hän esim. on pakoitettu ensimmäisessä kerrassa asumaan. — Le-
lveiit ja säännölliset kadut owat rikkailla ja komeilla kauppapuo-
deilla kaunistetut. Niin kansakkaita ja lvilkkaita, kuin Euroopalai-
set pääkaupungit olvattm, antalvat ne ainoastaan lvaillinaisen tu-
lvan Pekingin metelistä ja liikkeestä. Täällä on päättömiä tame-
liritvejii, kantaen kaukaisempien maiden tuotteita, ja lukematon
joukko kärryjä ja lvaunuja, joilla lvihanneksia y. m. maalta kau-
punkiin lviediiän. Vaikka kaupungissa onkin moinen tihinii, hallit-see siellä kuitenkin paras järjestys ja lvarmuus, sillä järjestyksen
pito on hylvin ankara. Kaupungin ympäristö on hylvin kaunis.
Kaikkialla nähdään wiljawainioita ja puutarhoja hytvänhajuisine
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tutkineen ja puineen, joiden joukosta manhat sypressit, lukuisat
temppelit lviilkkylväisine tiileineen, ihania luostareja ja isoja hau-
tauspaikkoja wiheriöine, tuuheine lakkoineen kohoutuu. — Vuonna
1662 maanjäristys Pekingissä hautasi 300,000 ihmistä ja 70
lvuotta myöhemmin hiilvisi 100,000 samalla tamalla.

Suurin, ihmisten käsillä rakennettu lvarustus on epäilemättä
se 300 maatieteellistä peninkulmaa pitkä muuri, jonka jo 250 lvuotta
ennen Kristusta Kiinalaiset rakensilvat maansa pohjaisosaa suojel-
lakseen Tatarilaisilta. Tämä ääretön lvarustus on oikeastaan
kahdesta muurista, joiden lväli on täytetty maalla ja soralla.
Korkeus sillä on 25 ja harjan lelveys 15 jalkaa, ja lelveimmillä
paikoilla moi kuusi ratsastajaa helposti rinnan ajaa. Määrätyillä
matkoilla talvataan siinä linnoitettuja portteja ja jokaisen 300 ja-
lan päässä torni. Piiiitorni ja pääportti on jo sortunut ja mo-
nessa muussakin paikassa on mierymisiä tapahtunut, maan niistä
ei enää lukua pidetä.

Toinen Kiinalaisten suuri työ oli posliinitorui Nankingissa,
jonka keisari Yung-Lo 680 eli 1403 j. K. teetti; sen kerrottiin
olleen mitä erinomaisimmasti koristetun. Tämä ylistetty torni on
jo kuitenkin hiilvitetty.

Kananhöyhenhuone Pekingissä.
Kananhöyhenhuone Pekingissä on kummallinen rakennus.

Se on yksi ainoa iso sali, jonka laattiaa peittää paksu tanainhöy-
henkerros. Kerjäläiset ja maankultijat, joilla ei kotoa ole, saamat
yönsä tviettää tässä alvarassa siinkykamarissa. Miehiä, lvaimoja,
lapsia, nuoria ja lvanhoja otetaan siellä mustaan. Kukin laatii
itse wuoteensa tähän höyhenmereen ja nukkuu sitte niin hylyin,
tuin taitaa. Aamu kun koittaa, täytyy yölvieraitten huoneensa
jättää ja owessa oletvalle palwelijalle maksaa määrätyn maksun,
yhden „sapetin" *). Tämän laitoksen alkuaikoina annettiin tulle-

*) 1 sapek noin z penniä.
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kin yöwieraalle pieni peite; mutta hallitus kun huomasi, että he
weitvät usein peitteet mennessään, joko myytätväkseen tahi talwella
werhotseen, muutettiin se kohta. Mutta peitteiden kokonaan pois-
taminen ei myös sopinut; sentähden laitettiin mahdottoman suuri
huopainen peite, joka peitti koko huoneen. Päilvilla se riippuu ka-
tossa, ja iltasella, kun kaikki owat rilvittäin lelvolle asettuneet, las-
ketaan se nuorilla alas. Peitteessä on kullekin makaajalle reikä,
josta hän woi päänsä pistää ilmaa hengittämään. Päiwän koit-
taissa taas peite kattoon nostetaan. Sitä ennen kuitenkin anne-
taan „tam-tam'illa" *) merkki että sitkeäunisetkin huomaitseisilvat ja
muistaisilvat päänsä höyheniin kätkeä, ett'eiwiit jäisi kaulastaan
peitteen reikiin kiikkumaan. Sanomaton kerjäläis-joukko ryömii
nyt likaisesta höyhenmerestii, kääräisee ryysyjäiin ympärilleen ja
suurissa laumoissa **) tutin haaralleen hajoilee einettänsä etsimään.

Zriis päilvöllinen Kiinassa.
Jokaiselle pöydässä istumalle oli kaksi norsunluista puikkoa,

pieni kapeateriiinen ja kilpikonnan kuori-päinen lveitsi, posliininen
lusikka, juomakuppi ja soja-kuppi ***), jota Kiinalaiset käyttämät suo-
lan asemasta. Lusikkaa käytetään sojaa ja soppaa syödessä; mutta
minun täytyi käyttää sitä koko ruokaajan, sillä minä en niillä kah-
della puikolla mitään suuhuni saanut. Pöydän keskellä oli ääre-
tön joukko pieniä posliinikuppeja, joissa oli semmoisia herkkuja,
joita Kiinalaiset syöwiit lvarsinaisten ruokalajien lviilillä. Minulle
on ailvan mahdotonta luetella näitä herkkuja, »vaan »voidaan kui-

*) Tam-tam on Kiinalainen bamburuohoinen soittotone, joilla yöwar-
tijat walteanwaaraatin ilmoittawat.

"°*) Kaikki Kiinan köyhät owat jaetut rykmentteihin ja tomppaniioi-
hin. Koko terjäläislaumallll sitte on hallitsijansa nimeltä „kerjäläistu-
ningas".

***) Soja eli soya -_- ruskea, suolainen neste.
Suom.
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tentin aawistaa niiden lukua, kuin sanon, että 72 pientä kuppia
oli pöydällä. Päitvällinen alkoi terlvehdysmaljalla, jonka jälkeen
kukin Kiinalainen pisti puikkonsa mikä mihin kuka kuhunkin kup-
piin ja ahmi aika kiireellä mitä mitäkin. Ensimmäiseksi lajiksi
saimme me ensin linnunpesäsoppaa, joka ei ole muuta, kuin hy-
lvää linnunpesällä sekoitettua kanasoppaa. Nämä linnunpesät owat
pienityt ja näyttälviit ynnä maistumat mataruunilta. Tämän jäl-
keen mina sam kuilvatuita meripölsiii — niiksi sanotaan eräitä
ilkeän näköisiä, mustia merieläimiä, joitamarsinkin pyydetään Fidji-
saaristosta. Ne oliwat ulkonäöltään niin inhoittalvan näköisiä,
ett'en minä lvoinut niihin sattuakaan; mutta minä en woi koskaan
Kiinalaisen syömäkumppanini iloista katsetta, jonka tämä hänen
himoruokansa häneen synnytti, unohtaa. Sitte tuotiin kanasopassa
haudutettuja hain emiä; bamburuohon ja läskin seassa keitettyä
wesilintua, sorsan kieliä, koiranmaksapiirakoita, kolvaksi keitetyttä
kyyhkysen munia ja paljo muuta hienoa ruokaa. Edeltäpäin oli
kaikki leikelty pieniksi iviipaleiksi ja rustot sekä luut poistetut.
Ruoka kannettiin kupeilla; leipää tarjottiin hylyin pienissä paloissa,
mutta riisiä oli yltiikyllilltii, ja sitäpä Kiinalaiset leiman asemasta
syötvillkin. Oikein hupaista oli katsoa, kuinka näppärästi Kiina-
lainen kahdella puikollaan sieppasi ruokaa kupista. Ne pitimiit
puikkojaan peukalon, etu- ja keskisormen matilla tuin nipistimiä
ja nielimill palan toisensa perästä kuin sudet, ja tawan takaa lu-
sikalla sieppasilvat soppaa eli lientä sekaan. Ruokalajien lvälillii
tarjottiin teetä pienissä kupeissa. Kiehutvaa lvettä oli kaadettu
teelehtien päälle kuppiin; ett'eiwät lehdet suuhun tulisi, pidetään
kansi aina kupin päällä niin tiwiisti, että teetvesi ainoastaan juok-
see aluskuppiin. Ruokaaika kesti melkein kolme tuntia, ja kuiten-
kin aina joko syötiin taikka juotiin.

hautajaiset Kiinassa.
Kun joku isä, äiti tahi joku manhempi sukulainen kuolee,

saawat kaikki sukulaiset siitä tiedon. Kuolleen jälkeläiset istuivat



214

kaikki malteissa maatteissa alenemassa (sukulaisuuden suhteen) jär-
jestyksessä — walkoinen on heillä murheen lviiri — laattialla ja
itkelviit samalla, kuin naiset oikein parkumat. Sitte kuolleen ystii-
miit tuomat Valkoisen palttina- eli silkkihurstin, jota pannaan
ruumiin päälle. Nyt astuu likeisin miehinen sukulainen, muun
sumun seuratessa, lvirralle eli likimmäiselle lähteelle posliinikuppi
kädessä „lvettä ostamaan", niinkuin he sanomat. Sitä tvarten on
kupissa kaksi waskirahaa. Tällä medellä pestään ruumiin kaslvot
ja ruumis. Tämän jälkeen ruumis puetetaan semmoiseksi, kuin
hän eliiissiiänkin oli ja pannaan arkkuun. Arkun laudat owat
neljän lviiden tuuman paksuisia; sen pohjalle on ripistetty sammut-
tamatonta kalkkia. Sitte, kuin arkku on pantu kiinni, tehdään se
sementillä ilmanpitälväksi ; tätä paitsi on se sisältä ja ulkoa kei-
tinöljyllii silattu. Viimeiseksi pannaan arkun kannelle taulu, jo-
hon kuolleen nimi ja armo on kirjoitettu; ne samat sitte hautaki-
lveenkin taitvetaan.

21 päiwän kuluttua wietetiiiin sitte hautaansaattajaiset. Kuol-
leen taulua kannetaan kullatussa kantotuolissa; taululla owat suit-
sutus- ja uhriaineet. Saattojoukkoon kuuluu myös musikantteja;
muutamat pilliä puhaltalvat, toiset lyölviit mäiirättyin aikain ku-
luttua kolmesti rumpuun. Lapset ja sukulaiset seuraamat taulua
malteissa maatteissa; haudalle tun tullaan, alkaa uhraus ja monet
muut omituisuudet. Kun uskotaan kuolleen tarwitsewan rahaa ja
»vaatteita, poltetaan haudalla paperiin maalatulla rahoja ja maat-
iellä. He, kun oivat hyivin säästälväisiii, luulelvat nämä kiiylviin
todellisten tverosta. Ruumiin haudattua kannetaau taulu juhla-
saatossa takaisin, ja jos jälkeläiset owat rikkaita, asetetaan se omi-
tuiseen, n. s. esiisiiin saliin; köyhät asettawat taulun muihin huo-
misin ja suitsutuksen eteen.

Hautausmaat emät täällä koskaan ole kaupungeissa, lvaan nii-
den lviereisillä kukkuloilla ja hedelmättömillä paikoilla. Kerran kelviiin
jasyksyin menetviit asukkaat miehissä siistimään hautoja ja uhraamaan
niillä. Lähtiessään he sitte koristawat haudat lvalkoisilla ja punaisilla
paperihihnoilla. — Varsinainen suruaika oikeastaan olisi 3 Vuotta,
mutta tawallisesti sitä lyhennetään kolmella yhdeksällä eli 27 kuu-
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kaudella. Lapset emät saa lvanhempainsa kuoleman jälkeen mennä
naimiseen, ennenkuin suruaika on loppunut. Kiinalaisilla on, niin-
kuin tiedämme, ajellut päät; mutta surun merkiksi he antamat
hiukset kaslvaa. Keisarin kuoleman jälkeen ei kukaan saa ajella
hiuksiaan sataan päilvään.

lawa.
lawa-saari (Dschawa) on maailman runsaimmasti siunatulla

maita. Mutta siunauksen rinnalla asuu siellä kauhistus ja häm-
mästys; sillä saarella on tulilvuoreinen (Vulkaaninen) luonto, ja
hedelmällisyyden ja ihanuuden syyt omat myös kauhistawimpain
hiilvitysten syitä. Niin kiilvi esim. m. 1822, jolloin tulimnori, Ga-
longoeng,saaren länsiosassa pitkän lepoajan perästä yht'iikkiä kitansa
aukaisi ja hirmuisella jyrinällä hautasi tuhka- ja tmisateella 124
kylää 5,000 asukkaineen, kahmi-istutuksineen ja peltoineen. Missä
ennen hymyilelvänä paratiisi kukoisti, siinä oli nyt kaikki kuollutta
ja mustaa. Mutta, jos nyt menemme tälle kamalalle paikalle,
niin näemme tuskin jälkeäkään enää siitä hälvityksestii. Rikas, ku-
koistama ja ihana kasmimaailma kaunistaa tätä uutta hedelmällistä
maanlasta; ei ainoatakaan autiota paikkaa näy, ja uudet tahlvi-is-
tutukset kaunistatvat sen hedelmällisiä aloja. Tulimuoren aukko
on jo sammunut, ja kaksi mähiiistä salvupatsasta ainoastaan enää
ilmoittaa maanalaisesta, riutumasta tulesta.

lalvan asukkaat owat Euroopalaisia, Arabialaisia ja Kiina-
laisia — Illlvalaisia. Nämä omat keskikokoisia, kellahtama ihoisia.
Niin tauwlln kuin lalvalainen on lapsena, keritään osa hänen
hiuksistaan, toinen osa yhteen sidotaan. Viilatut ja mustat ham-
paat (lvalkoiset hampaat tuin koiralla owat muka rumat), ja tu-
pakin purekselemisella rumennettu suu olvnt lvanhempain laiva-
laisten tunnusmerkit. Naiset Voitelemat mielellään otsansa rii-
sijauhoista Valmistetulla purppuralla ja Vartalonsa ylä osan yr-
teistä ja kukista lvalmistetulla keltaisella „boreh"illa, jonka hajua
Euroopalaiset kauhistumat. Vaateparsi ja asunnot owat yhtä yk-
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sintertaiset. Huoneet, joita melkein ainoastaan makuupaikkoina
käytetään, owat bamburuohosta tehtyjä. Hukkaan siellä ruokahuo-
netta etsii, sillä niin päilviillinen kuin iltanenkin syödään aina pal-
jaan taitoaan alla. Sillä latvalainen istuu perheineen maalle le-
lvitetyllä matolla ja nauttii yksinkertaista ruokaansa: aamusella
kuppi kahmia parin riisikyrsiisen kanssa; puolipäilviinii riisiä ja
„sambel'ia" (se on pippurin, suolan, tuiman lihan, mihannetsien
j. s. sekoitus). Herkuiksi pannaan myös hänen matolleen — sillä
pöytää ei hänellä ole — kuitvattua eli palmattua hirlvenlihaa,
muutamia matojen lajia, rapuja ja autan munia. Hän tun on
luja mahomettiläinen, tammoo hän läskiä ja lviikelviii juomia.
Syödessä käytetään sormia kahlvelin sijassa, ja lusikat tehdään ko-
kospiihkiniin puoliskasta; tveitsiii ei käytetä ollenkaan. Asunto saa
matonsa ja ilmansa ainoastaan olvesta. Msi riisilato ja talli
helvosille ja lehmille on usein asunnon läheisyydessä. — Al-
haisten asunnot köyhäin asunnoista eriälviit ainoastaan siinä, että
ne owat isompia ja että muutamissa on pöytä ja lawitsoita. Aa-
teliset asulvat palatseissa, jotka owat Euroopalaiseen tapaan sisus-
tetut, mutta ei Euroopalaisella maulla. Turhamaisuus ja loiston
himo sitiilvastaan nousee kotvin korkealle. Niin esim. eräs matkus-
talvainen huomasi peilejä maakasuoraan asetetuiksi, kuin niille ei
muuten tilaa ollut. Suurin loistonhimo kuitenkin ilmestyy ruh-
tinaissa. latvalla on nykyjään ainoastaan kaksi semmoista, jotka
kuitenkin owat Alankomaiden lvasalleja.

Nämä korkeat sultanit — joiksi ruhtinaita sanotaan — kun
kansalleen yleisesti niiyttäytylvill, owat he mahdollisimmassa komeu-
dessaan. Alamaiset pitiilviit sen talvattomana sultanin armon ja
alentumisen osoituksena, että hän tahtoo heidän kanssaan seurus-
tella, ja että he pitäisilviit tämän kunnian sitä suuremmassa ar-
lvossa, näyttäytyy suttani ivaan aniharlvoin. Hän esiytyy komealla
seuralla, johon pian koko kansa yhdistyy. Ailvan sultanin edellä

käy neljä keihään kantajaa, joilla keihäät owat pystyssä ylhäällä.
Keihäänkantajien edellä on muita korkeita miehiä; mutta ei kos-
kaan kahta eli kolmea enempää, ja heidän keihäänsä eimät saa olla
pystyssä, maan lviihän kallellansa. Toinen sultanin tunnusmerkki
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on auringonwarjostin. Hänellä yksinään on kullattu auringon-
Varjostin, joka on niin suuri, että neljälle miehelle on tylliksi
työtä sen pitämisessä hänen päänsä päällä. Varjostin on kel-
taisilla silkkihetalehilla reunustettu ja kannetaan kuusi kyynäräi-
sessä lvarressa, joka on punaisilla ja keltaisilla maalirenkailla kau-
nistettu. Kuningattarella, ruhtinailla ja ylhäisillä aatelismiehillä
on miheriä kultareunuksinen tvarjostin. Kun suttani näin armol-
lisena näyttäytyy kansalle, kannetaan silloin myös esiisiiin kal^
leuksia, jotka owat kultaista koristuksia, mitkä kulkemat perintönä
sultanilta sultanille. Nämä kultakalut tawallisesti kulvaatvat nor-
sua, käärmettä, härkää, hirtveii ja kukkoa. Koristuksia kannetaan
kohta sultanin perässä ja niiden jiilessä seuraa useita ihmisiä lan-
tuin sultanin muita kultakalleuksia. Siis yksi kantaa hänen kul-
taista betelrasiotaan, toinen hänen kultaista sylkilaatikkotaan, kol-
mas hänen kultaista maljaansa, neljäs hänen kultasia lautastaan
j. n e. Matkue päättyy suureen keihäänkantajajoukkoon, jonka
keskellä ruhtinaat ja aatelismiehet seuroineen kulkewat.

Sultania matkoillaan seuraa aina joukko kalliita helvosia.
Näistä onkaksi aina sultania Marten satuloittn. Valtaistuin, kullalla
ja hopealla kaunistettu, kuleittaan myös aina hänen matkoillaan.

Kansa ihmettelee tätä loistoa sylvimmällä kunnioituksella ja
siitä huomaa oman mitättömyytensä. Tämä tunne ruhtinaalle
tuottaakin jumalallisen kunnian ja antaa alituista ralvintoa yli-
lvaltijaan korkeudelle sekä kaslvattaa hänessä sitä uskoa, että kansa
on ainoastaan hänen tähtensä. Kansan alamaisuus näyttäytyy
myös sen puheessa. Itsepä ylhäisimmätkin nimittäytymät, hallit-
sijaa puhutellessaan, hänen orjikseen; useinpa lvielä »kehnoiksi or-
jiksi". Keskinäisessä seurustelussaan eilvät he koskaan sano »minä",
lvaan „teidän alamittaisin pallvelijanne". Ruhtinaan päätä he sa-
noivat »temppelin huipuksi," hänen silmiään »jalokilviksi" ja hänen
taslvojaan »auringoksi." Kun on kysymyksenä ruhtinaan puhe,
kuolema, syöminen ja makaaminen, niin puhutaan hänen: »käs-
kystään, maailman jättämisestään, mirlvoituksestaan, kelvostaan".

lalvalaisilta ei suinkaan puutu hulvin ja ilon aiheita.
Ennen kaikkia eliiinleikit heitä iniellyttälvät, ja erittäinkin kukko
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sotaisella halullaan ja urhoollisuudellaan heitä ihastuttaa. Kukko-
jen jalkoihin usein sidotaan rautapiikit, että taistelu merisempi
olisi. Köyhimmät käyttämät heinäsirkkoja taistelusankareina. Nämä
eläimet ärsytetään taistelun himoisiksi päätä heinän korrella kutit-
tamalla. — Kansa rakastaa peliä oikein lvaistomaisesti, ja kaikki,
ruhtinaasta aina paltvelijaan asti, pelaalvat korttia.

Se on sama, yksinkertainen, lapsellinen kansa, joka antaa
itsensä wietellä maailman maarallisimpiin töihin, nimittäin yleensä
kuuluisain syötämien päästyn pesien tulettamiseen. Nämä pesät
owat nimittäin marsinkin Kiinalaisten herkkupaloja ja owattin
heille kullan arlvosta. lalvan etelärannikon lukuisissa rotkoissa
on miljoonia pieniä, harmaita pääskyjä. Ne rakentamat pienet
pesänsä muutamien satojen jalkojen korkuisiin rotkojen pystysuo-
riin seiniin; pesät ornat liima- eli hyytelömiiisestä aineesta tehdyt.
Näissä, pääsemättömissä paikoissa, joita maltameri monta sataa
jalkaa korkealle kuohulvine aaltoineen huuhtelee, luulewat ne pe-
stiinsä säilylviin ihmisten ahneudelta. Kuitenkin pettyivät nämä
linturaukat; sillä aaltojen hyrskeestä ja musertamisen uhkauksista
huolimatta kiipeilelviit ihmiset pesille, kun kullan himo, mielen
hurmaus ja taikausko heitä lvetää.

Kolmesti tvuodessa he riistiiwät näitä pesiä. Tämä on
mitä lvaarallisintll tointa, maikka meri tyynikin olisi. lamalaiset

nousemat tikapuita myöten aina kahden sadan jalan korkuiselle
pystysuoraan kohoamalle kallioseinällä. Kun he omat likellä rot-
koa, jossa pesät omat, odottamat he kunnes hyöklaiilvä aalto on
takaisin painunut ja sitten äkkiä luolaan kiipeämiit. Sinne he
owat asettaneet b amb«ruohoisia teltimiä, joilta he käsin pesiä kai-
melemat taikka pitkillä koukuilla niitä repilviit. Samalla aikaa
aallot luolaan ajautulvat ja jo sieltä palautumatkin. Mutta jos
nyt työskentelijiiin luolassa ollessa meri äkkiä kuohahtaa, syökse-
wiit aallot pikaisesti, täyttämät luolan ja nielaisewat onnettoman
pohjattomaan hautaansa. Mutta myös muut onnettomuudet heitä
uhkaamat. Telkimet usein murtumat ja miehet putoamat kuohui-
hin; pyörtyminen myös täällä monen saamuttaa, jolloin se kal-
lioon kuoliaaksi rutistetaan.
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Mutta kuinka lawalaiset, joilla on niin lviihä tarpeita ja
jotka owat niin onneensa tyytytviiiset, lvoidaan näin tvaaralliseen
toimeen saada? Sitä Marten pannaan kaksi wiehillintii liikkeelle:
taikausko ja opiumin hurmoitus. Kun linnunpesäin kuletusaika
on tullut, laitetaan juhlia ja uhria muorihengille, joita näissä
luolissa luullaan asuman. Pienissä uhrimaljoissa tarjotaan niille
kukkia ja hedelmiä, lihaa ja mihanneksia, joita sinne tänne wuo-
relle asetetaan. Vellamo meden emäntä on tässä etenkin tärkeä.
Aitan omella, johon linnun pesät kootaan, on hänen kunniaksensa
komea wuode, ja pyyntöajan jokaisena torstain iltana Viedään
sille uusia uhreja. Lamput sytytetään, suitsutetaan, ja toimitetaan
sanalla sanoen kaikkia taikauskon hullutuksia. Semmoinen on us-
konnollinen lvalmistus tähän määrälliseen työhön. Mutta Vielä
on toinenkin, nimittäin mielen hurmoaminen. Aöllii ennen työn
alkamista mietetään juhlaa. Musiikki, hyppelijilltiiret ja hullutuk-
set karkoittalvat ajatuksista uhkaalvan Vaaran. Opiumia tarjoil-
laan suurin määrin ja pianpa mieraat hyppeletvät ja hurmoalvat
itsensä pyörryttiilvillä nesteillä; jonka perästä he ehkä jo ensi
yönsä meren helmassa lepäiilvät.

Kummallinen myrkkylaakso on Jamassa. Tiheästi, aarnio-
metsästä kun tullaan ja noustaan korkealle kukkulalle, atvautuu
yht'äkkiii katsojan eteen hirmuinen erämaa, oikea manala — ka-
pea alaston laakso. Ei ainoatakaan kaslvillisuuden jälkeä näy
tässä auringon polttamassa laaksossa. Eläinten luurankoja näkyy
siellä ja täällä. Usein näiden asennosta nähdään, kuinka esim.
veloittaman tiikerin kuolema on saamuttanut samassa silmänrä-
päyksessä, kuin hän on saaliisensa iskenyt, ja kuinka petolintu,
joka lämpöiselle ruumiille laskihe, atriaansa mässätessä henkensä
on heittänyt. Suuria komakuoriais-, muurahais- ja muita hyön-
teiskasoja nähdään myös täällä. Tämä on kuoleman eli myrkky-
laakso. Tämän paikan kuolettalvaisuus tulee hiilihaposta, joka
maasta kohoaa ja raskautensa tähden tästä niin hitaasti haihtuu.
Samoin kuin Neapelin Viereisessä koiraluolassa ja Pyrmontin
läheisessä höyryluolassa samanlainen höyrylaji jok'ainoan niissä
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sotaisella halullaan ja urhoollisuudellaan heitä ihastuttaa. Kukko-
jen jalkoihin usein sidotaan rautapiikit, että taistelu Verisempi
olisi. Köyhimmät käyttämät heinäsirkkoja taistelusankareina. Nämä
eläimet ärsytetään taistelun himoisiksi päätä heinän korrella kutit-
tamalla. — Kansa rakastaa peliä oikein maistomaisesti, ja kaikki,
ruhtinaasta aina pallvelijaan asti, pelaawat korttia.

Se on sama, yksinkertainen, lapsellinen kansa, joka antaa
itsensä mietettä maailman Vaarallisimpiin töihin, nimittäin yleensä
kuuluisain syötiitvien pääskyn pesien kulettamiseen. Nämä pesät
owat nimittäin marsinkin Kiinalaisten herkkupaloja ja omatkin
heille kullan arlvosta. lalvan etelärannikon lukuisissa rotkoissa
on miljoonia pieniä, harmaita pääskyjä. Ne rakentamat pienet
pesänsä muutamien satojen jalkojen korkuisiin rotkojen pystysuo-
riin seiniin; pesät owat liima- eli hyytelömiiisestii aineesta tehdyt.
Näissä, pääsemättömissä paikoissa, joita lvaltameri monta sataa
jalkaa korkealle kuohuwine aaltoineen huuhtelee, luuletvat ne pe-
siiinsii säilylviin ihmisten ahneudelta. Kuitenkin pettymiit nämä
linturaukat; sillä aaltojen hyrskeestä ja musertamisen uhkauksista
huolimatta tiipeilelviit ihmiset pesille, kun kullan himo, mielen
hurmaus ja taikausko heitä metäii.

Kolmesti muodessa he riistiilvät näitä pesiä. Tämä on
mitä lvaarallisintll tointa, »vaikka meri tyynikin olisi. Jumalaiset
nouselvat tikapuita myöten aina kahden sadan jalan korkuiselle
pystysuoraan kohoamalle kallioseiniillä. Kun he owat likellä rot-
koa, jossa pesät owat, odottawat he kunnes hyötkiiälvä aalto on
takaisin painunut ja sitten äkkiä luolaan kiipeiilviit. Sinne he
owat asettaneet bamburuohoisia telkimiii, joilta he käsin pesiä tai-
welewat taikka pitkillä koukuilla niitä repitviit. Samalla aikaa
aallot luolaan ajautuivat ja jo sieltä palautumatkin. Mutta jos
nyt työskentelijäin luolassa ollessa meri äkkiä kuohahtaa, syökse-
Viit aallot pikaisesti, täyttämät luolan ja nielaisewat onnettoman
pohjattomaan hautaansa. Mutta myös muut onnettomuudet heitä
uhkaamat. Telkimet usein murtuwat ja miehet putoawat kuohui-
hin; pyörtyminen myös täällä monen saalvuttaa, jolloin se kal-
lioon kuoliaaksi rutistetaan.
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Mutta kuinka lawalaiset, joilla on niin Vähä tarpeita ja
jotka owat niin onneensa tyytywiiiset, Voidaan näin Vaaralliseen

toimeen saada? Sitä warten pannaan taksi lviehätintii liikkeelle:
taikausko ja opiumin hurmoitus. Kun linnunpesäin kuletusaita
on tullut, laitetaan juhlia ja uhria wuorihengille, joita näissä
luolissa luullaan asulvan. Pienissä uhrimaljoissa tarjotaan niille
kutkia ja hedelmiä, lihaa ja mihannetsia, joita sinne tänne Vuo-
relle asetetaan. Vellamo meden emäntä on tässä etenkin tärkeä.
Aitan olvella, johon linnun pesät kootaan, on hänen kunniaksensa
komea muode, ja pyyntöajan jokaisena torstain iltana Viedään
sille uusia uhreja. Lamput sytytetään, suitsutetaan, ja toimitetaan
sanalla sanoen kaikkia taikauskon hullutuksia. Semmoinen on us-
konnollinen lvlllmistus tähän Vaaralliseen työhön. Mutta Vielä
on toinenkin, nimittäin mielen hurmaaminen. Aöllä ennen työn
alkamista Vietetään juhlaa. Musiikki, hyppelijilltiiret ja hutvitut-
set tarkoittawat ajatuksista uhkaalvan Vaaran. Opiumia tarjoil-
laan suurin määrin ja pianpa Vieraat hyppelewill ja hurmoawat
itsensä pyörryttätvillä nesteillä; jonka perästä he ehkä jo ensi
yönsä meren helmassa lepäimiit.

Kummallinen myrkkylaakso on Jamassa. Tiheästi, aarnio-
metsästä kun tullaan ja noustaan korkealle kukkulalle, alvautuu
yht'iiktiii katsojan eteen hirmuinen erämaa, oikea manala — ka-
pea alaston laakso. Ei ainoatakaan kasivillisuuoen jälkeä näy
tässä auringon polttamassa laaksossa. Eläinten luurankoja näkyy
siellä ja täällä. Usein näiden asennosta nähdään, kuinka esim.
peloittalvan tiikerin kuolema ou saalvuttanut samassa silmänrä-
päyksessä, kuin hän on saaliisensa iskenyt, ja kuinka petolintu,
joka lämpöiselle ruumiille laskihe, atriaansa mässätessä henkensä
on heittänyt. Suuria kolvakuoriais-, muurahais- ja muita hyön-
teiskasoja nähdään myös täällä. Tämä on kuoleman eli myrkky-
laakso. Tämän paikan kuolettalvaisuus tulee hiilihaposta, jota
maasta kohoaa ja raskautensa tähden tästä niin hitaasti haihtuu.
Samoin tuin Neapelin Viereisessä koiraluolassa ja Pyrmontin
läheisessä höyryluolassa samanlainen höyrylaji jok'ainoan niissä
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oessäiin he eilvät istu pöydässä, waan makaamat laattialla. Huo-
neissaan ei ole erinomainen puhtaus; mutta itse Dajakit omat
siistejä: ne peselvät itsensä ehtimiseen syönnin edellä ja kylpetviit
kerran päiivässii. Keskenänsä he owat uskollisia ja luotettalvia;
ennenkuin Dajakilainen Varastaisi kourankaan riisiä naapuriltaan,
kuolisi hän mieluummin nälkään.

Kiinalaiset, joita Borneon rannoilla asuu, käymät Dajakein
kanssa kauppaa; mutta he kun eimät ensinkään rahaa tunne, on
kauppa maan maihtamista. Virtain rannoilla on muutamia wa-
paapaikkoja, ja sinne Kiinalaiset tvietviit talvaroitaan, marsinkin
suoloja, tupakkia, betel- eli areka-pähkinöitii *), riisiä, lasihelmiä,
pieniä tulvastimia ja pieniä punaisia lvaatteentapp alella. Kai-
killa näillä tlllvaroilla on määrätty hintansa. Niin Pian kuin
Kiinalaiset owat talvaransa määrätyille lvapaapaikoille saaneet,
menetvät he pois ja palaamat takaisin 8 eli 14 päiwän kuluttua,
jolloin talvaransa owat niiden talvaroiksi lvaihoetut taikka koske-
mattomat. Dajakilaiset antamat etenkin: »ding-ding'iii" eli kui-
ivaa lihaa, hiomattomia diamantteja ja kultaa, jota he tuomat sisä-
maasta, joissa mirrat kultahiekkaa tulettelelvat.

Dajakein aseet omat yksinkertaisia, mutta erinomaisen hytviä,
maikka he emät tunnekaan tuliaseita.

Aseina owat pääasiallisesti miekka (klelvang), iso puukko
(parang), kilpi, heittokeihäs ja puhallustortvi, josta myrkytettyjä
nuolia puhalletaan.

India.
Himalajan muorijonosta eteläänpäin lemitiiksen 65,000 ne-

liöpeninkulmaa awara Länsi-Indian niemimaa, jolla on kolmion
muoto. Niemimaan länsirannikkoa sanotaan Malabariksi ja itä-
rannikkoa Koromandeliksi. Himalajasta juoksee monissa mutkissa

*) Indiallliset ja Kiinalaiset puretselewat näitä pähkinöitä betel-
lehtien ja kalkin kanssa tupakin asemesta.
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Sind eli Indus Arabian mereen. Itäosassaan tämä ivirta juok-
see ihanan Kaschmir-lvuoriston liilvitse; lvuoren ihana ja lauhkea
ilmanala tuottaa mitä jaloimpia hedelmiä. Tänne owat monen
kansan sadut paradiisin tehneet. Suullaan Sind muodostaa hiek-
kaisen, puuttoman ja terweydelle »vahingollisen delttamaan. —

Himalajasta juoksee myös Indialaisten pyhä Ganges-lvirta. Wah-
wistettuna yhdellätoista suurella siwuwirralla, joista Bramaputra
suurin on, juoksee se kaakkoista suuntaa Bengalin lahteen. Gan-
ges'in rannalla on Indialaisten pyhä kaupunki Benares lukuisine
epäjumalan temppeleilleen. Niemimaan 10 ja 15 peninkulman le-
myisen rantueen täyttää myrkyllinen ilma, joka on oikean ruton
synnyttäjä, sen murhaenkelin, joka maailman ympäri liitelee.

Tämän lelveiin rantatasangon eteläpuolella kohontuu Dekan
ylänkö. Samalla kuin Indian tasangolla lvallitsee tukehduttama
kuumuus ja rankkasateet tulmailemat, on Dekassa lviileii ilma.
Alituisesti lvihannoitselvaiset puut täyttäwät tämän alangon, jota
ei liiaksi auringon poltto, ei lumi eikä jää lvailvaa. Ikuinen ke-
lviit kaunistaa näitä siunattuja seutuja.

India on lvesinen maa, jossa on noin tuhannen laitvakul-
kuista wirtaa. Maan kastvullisuus on runsas. Niisistä saadaan
taksi ja kolme satoa wuodessa. Siellä talvataan ruohoja, joiden
lvarret näyttiilvill onsilta puilta. Ebenholssit olvat jo lvanhas-
taan kiitetyllä. Leipäpuu ja bananipuu antawat runsaat rawin-
nokset, ja indigowäri on kyllä tunnettu. Muskottipiihkinöitii ja
mausneilikoita, tukimääriä ja monta pippurilajia saadaan Indiasta.

Rikas on Indian eläinmaailma. Wirroissa krokodiilit wäi-
jywät; pensaissa wilahtelewat myrkylliset käärmeet ja niiden jou-

kossa myös määrällinen lasisilmäkäärme. Kuumalla ja kostealla
rannikolla talvataan myös merenhimoinen tiikeri, pantteri ja ja-
lopeura, lvoimallinen norsu ja sarmikuono. Metsät omat täynnä
lukuisia loistolviirisiii lintuja. Maa kätkee täällä polveensa dia-
mantteja ja jalotimiii, jotka puhtaudessa ja kolvuudessa woittawat
muiden maiden samanlaiset.

Asukkaat omat yleensä tumman ruskeita ja keskikokoisia, so-
lakoita ja usein kauniita ja lempeiikaslvoisia. Otsaansa he maa-
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laawat waltoisia, keltaisia ja punaisia juowia. Alhainen wäestö
on puolialasti; ylhäisemmillä owat walkoiset ja Vaaleansiniset
werhot ja usein myös renkaat nenässä ja torlvissa. Ratvintona
käytetään riisiä, lvihanneksia ja hedelmiä. Koko kansa on jaettu
neljään pääluokkaan. Ensimmäiseen kuululvat bramanit (papit ja
oppineet), toiseen sotilaat, kolmanteen maanlviljelijiit ja kauppijaat,
neljänteen käsityöläiset ja pallvelijat. Jokainen kuuluu syntymä-
säätyynsä. Se, joka ei mukaudu luokkansa järjestöön, hyljätään
luokastaan eimättä muutkaan luokat häntä mustaan ota. Hänen
täytyy tulla „pariaaksi". Pariaat eilvät kuulu mihinkään luokkaan
ja owat kokonaan ylenkatsotut. Ei kukaan tahdo heidän kans-
saan mitään tehdä, ei juoda eikä syödä.

Indiassa on Braman usko. Brama on ijankaikkinen kuo-
lematon jumala. Hän loi kolme jumaluutta: Braman, maailman
luojan; Wischnun, ylläpitäjän; Schiman, hälvittäjiin. Brama on
luonut monta henkeä, joista muutamat lankesilvat, lvaan toiset
pysyitviit uskollisina. Langenneet owat puhdistettawat; sentähden
loi Brama monta maailmaa, joihin myös maa kuului. Ihmis-
ten ja eläinten ruumiit omat langenneiden henkien asunnolla.
Jos he tulemat puhtaiksi, piiiiselviit he Braman luotsi taiwaasen;
jos ne pysylviit pahoina, pitää niidiin uudestaan mennä toisten
ihmisten ja eläinten ruumiisin. Tama on fielun-lvaellus. Us-
konoppi on Indialaisten Pyhissä lveoas-kirjoissa kirjoitettu. Kir-
janoppineet lvaeltalvllt kaupungista kaupunkiin, kylästä kylään,
asettautuivat jonkin puun lvarjoon, istuttalvat bamburuohoja ym-
pärillensä, kaunistain ne kukilla ja lipuilla ja kertolvat ympäril-
lensä kokoontuneelle kansalle tarun jumalistaan. He opettalvat
kansalle, etta sen, joka tahtoo autuaaksi tulla, täytyy lakata kai-
kesta työstä ja ajattelemattomana lvaipua ijankaikkisuuden helmaan
niin, etta hän kokonaan maailman unohtaa. Täta tietysti eimät
kaikki woi; mutta hurskaat sitä koittatvat. Nämä, pitkähiuksiset,
likaiset ja muutamilla ryysyillä käärityt olennot istuwat yleisillä
paikoilla, epäjumalain kumien edustoilla ja kaikki lankeuwat har-
taasti heidän eteensä. He koittalvat etsiä autuuttansa keksimällänsä
ankaralla itsensä piinaamisella. Aksi ripustaa itsensä käsistään
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puuhun ja riippuu siinä, kunnes kädet kuolemat jll tuilvalvat;
toinen makaa rautaisella teräwäpiittisellä wuoteella; toiset taas
katsomat aurinkoon niin kaulvan, kuin silmänsä sokcutulvat. Epä-
jumalain kumille, joita on puusta, limestä, mastcsta ja tullusta,
kannetaan uhreja loistamiin temppeleihin. Paras on Schiman,
ihmisen muotoinen 32 lasinen tulva; jokaisessa kädessä sillä on
lveitsi, ja kaulan ympärillä on pääkalloilla ..kaunistettu" nauha.
Jumalalli juhlia »vietetään äärettömällä loistolla. Kuuluisin juhla
pidetään Kesäkuussa Dschaggcrnautin kunniaksi Bengalissa. —

Inoialaiset kylpetviit ahkerasti pyhässä Ganges-lvirrassa. Kuole-
lvaiset ihmiset kannetaan wirran rannalle, ja lvirran pyhällä ra-
lvalla pyyhitään heidän snutaan ja nenäänsä. Ruumis heitetään
pyhään meteen cli poltetaan. Inoialaiset antamat suurimman
armon ulkonaisille töille; mutta sydämen puhdistumisesta eimät he
tiedä mitääu. Joka tietää tehneensä jotakin pahaa, hän lvie kor-
lvautseksi temppeliin jonkun lahjan laitta kylpee tahi mainitsee
jonkun jumalan nimeä muutamia satoja kertoja perilltiiin.

Portugalilainen Vasto de Gama kun oli Itä-Indian meri-
tien löytänyt, alkoilvllt katolilaiset innollisesti kristillisyyttä lelvit-
tiiii tähän rikkaascn ja ihanaan maahan. He löysimät sieltä jo
ennen kristityllä, jotka sanoilvat itsiiiän tuomas-kristityitsi. Wuonna
1705 lähetti Tanska Itä-Indiaan ewankeliset lähetyssaarnaajat
Ziegenbalg'in ja Plutschau'n, jotka perustilvat ensimmäiset ewan-
keliset laitokset Tranquebar'issa Koromandel-rannalla ja käänsiwät
ensimmäiset Inoialaiset. Wiime aitoina on ankarasti koetettu evan-
keliumia saarnata Indiassa. Koska Englantilaiset hallitsetvat suu-
rimman osan Liinsi-Indiasta, woiwat he paljo auttaa liihetys-

.saarnlllljllin tointa. Madras, Bombay ja Kalkutta owat lähetys-
toimen pääpaikkoina. Mainioin lähetyssaarnaaja oli Preussilai-
nen Karl Rhenius, joka lvuodesta 1815—1838 vaikutti Indiassa.
Hänen pääpaikkansa oli Palamcotta, likellä Indian eteläisintä nie-
mekettä, Kap Komorinia. Liihetyssaarnajain elämät esitelmät lvai-
kuttilvat asukkaihin; hengettömällä hiljaisuudella he kuuntelimat
hänen saarnojaan. Useat antoiwat itsensä lastaakin; kirkko ra-
kennettiin, kouluja perustettiin ja kristillisiä kirjoja leivitettiin
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maahan. Pian kristilliset seurakunnat Indiassa kukoistivat. —

Lähetysseurat Englannissa, Skotlannissa, Berlinissii, Leipzigissä
ja Baselissa lähettitviit alituisesti uusia lähettiläitä. Heidän toi-
mensa ci turhaan mennyttään. Nykyjään saarnataan jo nom
kahdessa sadassa paikassa, ja elvankeliset saarnaajat samoilemat
maan poikki ja pitkin. Kuinka mähiiinen kuitenkin on kääntynei-
den luku, jos sitä lverrataan pakanoiden miljooniin! Mutta aita
on tulema, jolloin elvankeliumin lvalo on walaisewa Indian pi'
meillä yötä; aawistawa tunne siitä jo Indialaisia kammolltaakin.
Itä-Indian niemimaa, jota suuret wirrat risteilelviit, on lvielä
hyvin tuntematon. Birman kuningaskunnassa, Bengalin lahden
itärannalla, asuu noin neljä miljoonaa ihmisiä. He ovat lyhyt-
kasvuisia, tumman ruskeita, maalatulla ja tuuhea-, mustapartai-
sia. He pukeutuvat kirjaviin vaatteisiin, ovat vilkkaita ja ur-
hoollisia mutta uskomattomia ja »viekkaita. Kristillisyys on täällä
tehnyt vielä vähemmän, kuin läntisellä niemimaalla.

Henares.
Majesteetilleen Gangesmirran lvasemmalla rannalla, para-

tiisimaisessa seudussa ja Hindustanin sydämessä komeilee lvanha
Bramanilais-kaupunki Benares. Se on rakennettu puoliympyrii-
mäisesti lvirran rannalle. Ulkonaisesti tämä pyhä kaupunki eroaa
paljon muista tawallisista Indian kaupungeista. Joukko kulla-
tulla tornihuippuja, joita lukemattomat loistalvat rakennukset, huo-
neet ja palmut ympäröitselvill, tekewiit wieraasen mahtavan wai-
kutuksen. Melkein kaikkia Itämaisia kansoja on tänne keräytynyt.
Sen suuren puoliympyrän pohjais- ja länsiosaan owat Euroopa-
laiset ja varsinkin Brittiläiset asuntonsa asettaneet. He asuvat
avaroissa bamburuohoisissa huoneissa.

Mentäissä kaupunkiin, ei nähdä suurta porttia, joka joh-
taisi leveille kaduille. Korkeasta, ahtaasta ja synkästä portista
tullaan kapeille, mutkaisille ja pimeille kaduille, jotka omat niin
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kapeita, että kaksi kuormanlvetäjiiä tuskin toisensa sivuitse pää-
see. Huoneiden luku lasketaan noin 30,000, ja jokaisen seinälle
on Heleillä väreillä maalattu kihiseviä ihmisjoukkoja, norsuja, härkiä,
jumalia ja jumalattaria, kummallisia päitä ja käsiä. 175,000 ih-
miselle, joita alituiset pyhiinmattustajat mielii lisäämät, on 1,000
Hindulais-temppeliii ja yli 300 mahomettiläistä kirkkoa. Jos siis
mennään toisesta portista sisäkaupunkiin, nähdään temppeli temp-
pelin vieressä. Lukemattomat, jumalain kumilla koristetut, muu-
tettamat rukoustuolit vieläkin kaventavat kapeita katuja. Joukko
syötetyttä, kaiken ikäisiä härkiä, jotka ovat kesyjä, kuin koirat,
käyskentelevät ylevinä ja oikein herramaisina katuja pitkin, tahi
sulkevat niitä kokonaan. Täällä nähdään paljon ihmisiä, jotka
polviaan notkistellen näitä härkiä kaunistelemat kukilla ja tun-
nioittain tervehtävät niitä. Woi sinua, jos kurillasi survaiset
näitä laiskoja eläimiä, jotka eimät tieltäsi väisty! Silloin kansa
sinun palasiksi repisi.

Jos kärsimyksesi on kaiken tämän kestänyt, ja sinä tulet toi-
seen kaupungin osaan, niin kohtaa sinua toinen kolvempi koetus.
Härät tosin omat kadonneet, mutta sen sijaan juoksee ja kiipeilee
lukemattomia apinoita, kaikki Indialaiselle jumalalle pyhitettyjä.
Ne kiipeilelviit katolta katolle, akkunalta akkunalle; et silmänrä-
päystä saa sinäkään olla niiltä rauhassa; ne sieppaavat sinun
päähineesi ja juoksevat hartioillesi. Katon koristeiden takaisista
kätköistään hyökkäävät ne äkkiä esiin, nykäisevät hedelmäkauppi-
jaan ja sokurileipojan parrasta, sieppaavat lasten suusta leivän
ja kiipeilelviit niiden niskoilla. Woi sinua, jos kepilläsi tahdot it-
seäsi niiltä suojella. Paras on rauhallisesti vaan astuskella
tiehensä.

Rohkeiden apinoiden jälkeen ovat fakiirit kärsimyksesi toette-
lijoina. Rihtamapuotien takana pitämät he julmaa meteliä kama-
limmasti soivilla instrumenteilla, joiden tarkoitus on sivukulti-
jain kuurotuttaminen. Näiden puotien lvälillii, pääkadun molem-
milla sivuilla, on rivittiiin kaikenlahkoisia pyhiä kerjäläisiä, sai-
raita ja raajarikkoja. Kaikki he ovat inhoittavan näköisiä; hiuk-
set riippuvat sikin sokin silmillä, jäsenet omat mäännellyt luon-
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nottomiin asentoihin; ruumis on tahrattu liidulla ja lehmän lan-
nalla, ja usein nämä katumaiset asettautuivat mitä kummallisim-
piin asennoihin. Ruton tapaiset hajut lemuavat hetstii niin, että
silvuklllkijat tahtovat tukehtua; kerjiiläislaumat piirittämät sinua,
ja alinomaa kuulet korvissasi huudon : .Herra, anna lahjoja, anna
syötävää!"

Lukuisat owat myöskin Maaliset ja uskonnollisetkulekselijat,
jotka lvuosikausia liikkumatta seisomat samassa asennossa niin,
että heidän jäsenensä kankistulvat ja tulelvat kykenemättömiksi kaik-
kiin muihin liikuntoihin. Siellä nähdään ihmisiä, millä kädet
ylöspäin, millä ulospäin ojennettuina ja niin lvetotaudin tapai-
sesti puserretuilla nyrkeillä, että kynnet omat tastvettuneet käm-
menten sisään. Sokeiden luku on marsin suuri, niinkuin niiden-
kin, jotka tahallaan owat niin kaulvan silmiänsä kiinni pitäneet,
että ne owat umpeen paisuneet. Toiset seisomat rautapiikkisillä
palloilla, joiden piikit omat jalkoihin pistäytyneet ja pienimmäs-
täkin liikkeestä tuottamat sanomattomia tuskia. Turhaan alat sinä,
sllälilviiisyyden liikuttamana, apujasi antelemaan; ne omat kuin
pisara meressä.

Semmoinen maitutus maltaa lvieraun, joka Hindustanin py-
hän kaupungin liilvitse kiilvelee; tämä on se paikka jota Indialai-
set siunaamat ja ylistiilviit, ja siellä on köyhille bramaneille osoit-
tama armahtalvaisuus kylläinen tuottamaan autuaallisen kuoleman.

Hinduilaisten kirkot lviehättälviit erittäin silmää siemillä ja
tvaihteleivilla muodoillaan. Suurimmat ja kauneimmat owat Be-
naressa Gangeslvirran rannoilla, ja niiden kullatut kulvut tarjoa-
ivat lvirran toiselle rannalle mitä loistamimman näön. Tawalli-
sesti kirkkorakennus muodostaa umpinaisen pihan, jossa Schilva-
jumalalle pyhitetyt härät elätetään. Rohkeasti nämä eläimet hyök-
täälvill jokaisen sisäänmenijän mastaan, saadakseen heiltä tumal-
liset maisi- eli sokurileipii-lahjat. Kirkkopihain ympäritse kier-
telee ristikäytiilviä, jotka owat täynnä alastomia ja kantapäästä
kiireesen asti liidulla ja lehmän lannalla tahratulla parannuksen
tekijöitä. Kirkon alla on maanalainen kylpypaikka, johon pyhän
Gangeslvirran lvettii johdatetaan. Wirran rannalle johoattalvat
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isot ja leveät portaat, joita myöten pyhimykset menevät virralle
synneistänsä peseytymään. Suuri joukko on myös semmoisia,
jotka ovat eri maista, satojen peninkulmain takaa tulleet virran
aalloissa elämänsä lopettamaan, siten sielunsa pelastaakseen.

Ne useat ruumiit, joita wirrasta lvedetäiin ja joita kalat ja
kotkat raateleivat, tekewiit inhoittawan waikutuksen. Lukuisat owat
myös kuolloa tekelviiisten tvuoteet; sillä sairaat kannatuttalvat it-
sensä rannalle, sieltä pyhää wirtaa wiimeiseen uneen maipuissaan
katsellakseen. — Britannialainen hallitus on tosin paljon tehnyt
näiden itsemurhausten estämiseksi; mutta niiden waikutuksen on
pappien uskonkiihko tukahduttanut, ja ainoa, jonka he vaikutti-
wat, oli, ett'ei hukutuksia saa enää päitvällä — waan ainoastaan
yöllä tapahtua.

Mutta Benares ei ole aiuoastaau Hindustanin pyhä kau-
punki, waan myös Indian taiteellisuuden pääkaupunki ja rikkain
markkinapaikka. Kauppapaikoissa on mitä kalleimpia saaleja, dia-
mantteja ja lukemattomia silkki-, willa- ja puuwillatawaroita kai-
kista Itämaista. Tänne tuodaan meritse Gangesta ja sen silvu-
lvirtoja myöten Englannin käsiteollisuuden tuotteita sekä kalliita
aseita ja kultasepän teoksia Lucknow'in kaupungista.

persia ja Uerstalaiset.
Persia on iso maa, kolme kertaa niin suuri kuin Suomi.

Sitä rajoittaa yleensä korkeat lvuoret, paitsi itäpuolta ja Persian
lahden rannikkoa, jotka owat mataloita; jonka tähden täällä kuu-
mana ivuodenaikana vaivaakin sanomaton kuumuus. Maa ko-
hoaa sitiiivastaan sisämaassa, jossa ilma onkin maan eteläosiin
lverraten paljoa viileämpi; ja kosteana vuoden aikana voi siellä
olla hyvinkin kylmä ja tuulinen. Maa on osaksi hedelmällistä,
vaan asukkaat ovat liian laiskoja sitä hyvästi viljelemään, eikä
hallitustaan toeta sitä parantaa. Waitta Persiassa onkin monta
ja korkeata vuorta, ei siellä kuitenkaan ole yhtään isompaa vir-
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taa, mitä taas tullee siitä, ett'eiwill pillvet piiritä sen lvuoria ei-
vätkä siis anna niille vettä. Sentähden täytyyti kaivoilla ja
vesisäiliöillä, joihin sadevettä kootaan, toimeen tulla. Taimas on
niin kirkas, ja tähdet niin loistavia, että yöllä voi lukea tähtien
valolla. Myrkyllinen Samum-tuuli on täällä hyvin tuttu.

Huolimatta huonosta viljelyksestä, tuottaa Persia kuitenki
monia tärkeitä tuotteita. Persian hevoset ovat yhtä kiitetyllä,
kuin Arabian ja ovat todellakin kauniita, vilkkaita jayleviä eläi-
miä; aaseja, kesyjä ja kesyttömiä, kameleja, puhmeleja, hirlviii, koi-
rasusia, jalopeuroja, tiikerejä ja hyenoja on kojolta. Jaloja he-
delmiä kaslvaa yltä kyllältä: persikka on saanut nimensäkin Per-
siasta, josta se siis on kotoisin. Tulpanitkin täällä metsissä kas-
vavat. Apteekki-tavaroista Persia on erittäin rikas. Kivennäi-
sistä mainittakoon ensisijassa kallis naphta, hieno maaöljy, jota
täällä munkiksi sanotaan. Sen paras laji on liipiniikylvää jakir-
kasta kuin viini ja keräytyy vähissä määrissä muutamiin koloi-
hin. Ainoastaan kuningas (Schahi) saa tätä kallista öljyä nou-
taa. Naphtaa käytetään apteekissa ja suitsutuksessa. — Rannoilla
harjoitetaan ahkerasti helmisimpukkain pyyntiä.

Persialaiset omat keskikokoisia, notkeita, jiintelviä ja kiivaita,
lvalkolverisiä, vaikka tavallisesti päivän polttamia. Muotonsa
on enimmästi kaunis ja jalo, tapansa hienot; he omat kohteliaita
ja vakavia Turkkilaisia taipuvaisempia, mutta viettaampia ja
irstaisempia.

Persialaisista eroamat Parsialaiset, joita siellä täällä asuu.
Nämä ovat vanhain Persialaisten kunniallisia ja hyviä jälkeläi-
siä, jotka rehellisesti maanviljelyksellä ja puutarhan hoidolla itsensä
elättävät, taikka taiteita ja käsitöitä harjoittavat. Persialaiset
ovat tulen palvelijoita, s. o. he palvelevat tulta jumalanansa,
eivätkä sentähden käsitöitä harjoita, koska tulta siinä tarvittaisiin.
He eivät koskaan sammuta mitään valkeata, ei edes kynttilätäkäim.

Persialaisten tavat ovat tosin itämaisia; mutta eroavat
paljon Turkkilaisten tavoista. Mhiiisillä Persialaisilla on usein
monta vaimoa, joskus 50—60. He asuvat, niinkuin Turkin-
maallakin, sisimmäisissä huoneissa, haremissa. Sitä, jolla on
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poika, sanotaan tunniaroulvatsi ja pitiiätiu hän itseänsä muita
parempana. Näillä voimo-paroilla ei ole mitään muuta teke-
mistä, kuin itsensä vaatettaminen ja koristeleminen. Pojat pysy-
vät iilleinsä luona kahdeksan vuotisiksi; sitten isä ottaa poikansa
luokseen ja harjoittaa häntä toiminnoissaan. Jos mies kuolee,
suletaan hänen vaimonsa ikuiseen yksinäisyyteen.

Waimojen täytyy miehiänsä pitää herroinaan, itsensä heidän
orjinaan. Miehen tullessa heidän luokseen, menemiit he hänen
vastaansa, suutelevat hauen käsiään ja riisuvat häneltä päällys-
nutun. Poikain täytyy samoin kunnioittaa isiänsä. Heidän läsnä-
ollessaan täytyy poikain seistä, ja niin kuunnella isäinsii käskyjä.
Ruokapöydässä heidän täytyy vaan palvella.

..Persialaisten huoneet," sanoo eräs matkustaja, „owat helpot
rakentaa ja sisältävät ainoastaan muutamia erityisiä suojia, jotka
tavallisesti ovat pohjaispuolelta avonaisia eli monenmoisiksi pai-
nctuillll aktunanlascillll varustetut öillä, vaan jotta päiviksi pois
otetaan. Laattia on kivestä, jota rikkailla kalliit matot peittävät.
Huoneissa ci ole lavitsoita, pöytiä, kuvastimia eli muita huone-
kaluja. Persialaiset istuvat ristissä jaloin matoillansa eli pie-
nillä tyynyillänsä; lippofensa he asettavat oven pieleen. Jos
herra tahtoo maata, viedään hänelle pyöreä päänaluinen, ja siinä,
jossa hän söi ja istui, makaa hän myös. Huvimatkoja he pitä-
vät naurettavina ja turhamaisina.

pidot erään ylhäisen persialaisen luona.
Heti tun olimme istuneet, tarjottiin tulleki ..kalliouta" ja

sitte asetettiin jokaisen eteen pieni pöytä, täynnä scherbet-astioita *)
ja makeisia. Mutta kun ensinmainittu oli lampaan rasvalla se-
koitettua, emme me saaneet palaakaan sitä alas. Sitte tuli joukko

*) Scherbet eli sorbet on itämaiden tatvallista juomaa, hedelmäin
soturilla sekoitettua nestettä.
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palvelijoita, kantaen valkoisia pöytäliinoja, joita kukat kaunisteli-
vat. Liinain nurkkiin oli painettu sananlaskuja, esim. ..kaikki
mitä teille tarjotaan, on hymää ja annettu hyvästä sydämestä."
Ia todella annettiinkin hyvästä sydämestä niin paljon, että tu-
hannen henkeä kylliksi sai. Minun ja syömätymerieni edessä ai-
noastaan jo oli seuraamat ruokalajit: ensin oli iso leivos, joka
koko pöydän peitti ja vielä ulettui puoli kyynärää sen laitoja
ulonlmakin. Tämä on Persialaisten leipää. Sitte meillä oli puoli
lammasta, härän reisi, kaksi monenlaisella paistilla täytettyä kup-
pia, lviisi höysteliha-kuppia, kaksi riisikuppia, kaksi keitetyllä kanan
lihalla, kaksi paistetulla hanhen lihalla, kaksi kaloilla, kaksi piimällä,

kaksi scherbetillii täytettyä kuppia ja neljä viinipottua. Mutta ei
yhtään veistä, ei yhtään kahvelia eikä lusikkaa. Msi laji asetet-
tiin kätevästi toisen päälle, niin että me istuimme semmoisen ruoka-
romion takana, ett'emme muuta nähneetkään. Suurien kuppien
ja isojen ruokakappalten Malisista koloista me ainoastaan näimme
vastapäätä istuvaiset kumppanimme.

Minä koetin eräästä kolosta tirkistäen seurata isäntämme
liikkeitä. Wasemmalla kädellään mäkipuukkoon nojaten — Per-
sialaiset eivät koskaan syödessään käytä sitä kättä — pisti hän
oikean kätensä riisikuppiin, litisti kolmella sormellaan aika riisimy-
tyn ja surmasi sen totutusti suuhunsa; partaan kuitenkin jäi selvä
todistus mitä ..veräjästä" kuletettiin. Jonkun kerran tuon tem-
pun tehtyään, repäisi hän palan jiittiläisleitvästii, tuimasi siihen
hyppisensii ja melasi senkin yhtä nopeasti. Senjalleen käytti hän
kättään useimmissa kupeissa ja kertoi sitte samaa liikettä. Lopuksi
otti hän aika kiekauksen scherbet-astiasta ja Milkasi sitte ystiilväl-
lisesti Euroopalaisiin kumppaneihinsa. Waikka tuskin kukaan meistä
maistotkaan mitään — sillä eihän niihin ruokarolvioihin tohtinut
koskeakaan, ett'eiwill ne olisi päälle lvieryneet — annettiin kuiten-
kin kuppien poistviemiseen merkki, ja palvelijat sekä ulkopuolella
seisovaiset kateelliset herrat pitivät meitä varmaan erittäin ylhäi-
sinä; sillä Persian isoiset syövät suurissa pidoissa sitä vähemmän,
jota ylhäisempiii he ovat. Ruoan korjuussa tuli taas aika melu
ja kohina, sillä höysteliha-astiat eimät happaneesta maidosta tah-
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toneet Helvillä erota; woi oli käynyt erittäin lujaan liittoon pan-
nukakun kanssa, ja kalat eilvät millään ehdolla tahtoneet luopua
paistetusta kanasta. Armahtamattomat kädet ne kuitenkin miimein
eroittimat, jonka jälteen ne syöstiin ulkona olemiin astioihin. Per-
siassa on nimittäin tapana loput antaa palkkioksi pallvelijoille, eli
niitä kiirkkylvälle rahlvaalle. Sentähden ylhäiset keittiilvätkin piiilvit-
täin kolme tvertaa enemmän, kuin he itse syölviit.

Nyt lvasta lvoitiin hengittää. Pallvelijat toiwat pesuwettä,
mutta ci pyyheitä; Persialaiset antamat ilman tuimata pesumeden,
mutta me sen kuilvasimme nenäliinoihimme. Tuskin saimme tä-
män työn tehdyksi, ennenkuin hämmästykseksemme taas tuotiin peloit-
talvat kupit. Mutta tällä kertaa me onnistuimme paremmin;
sillä ne sisillsitviit hedelmiä ja makeisia, ja kullekin annettiin eri
kuppinsa. Tällä oli myös hytvii syynsä, sillä muuten emme olisi
saaneet nähdä niitä hyppelijöitii, joita niiden jälteen sisään tuli.
Musiikkia toimitti kitarri, lviulu ja kaksi tambours-de-basque'ta
sekä eras laulaja, jota peloittalvasti irlvistellen ja täydellä kurkulla
karjui. Musiikki ci tosin kailvannut tahtia, mutta oli muuten täy-
dellisesti tissain kirkumisen kaltaista. Täysillä törmillä, mutta
tyhjin mahoin jätimme me kemut ja menimme totiimme piiilvällistä
syömään.

Mrabia.
Arabia on noin kuusi kertaa Ruotsin kokoinen, mutta on hy-

lyin harivaan asuttu. Niemimaan länsi- ja etelärannikot omat ka-
peita, kuumia, mutta jotenki hedelmällisiä. Rannikkojen sisäpuo-
lella lelviiiii ylhäinen erämaa, joka paikka paikoin muuttuu kostei-
koiksi ja renkaan talvoin sisämaan piirittää; sisämaata sanotaan
Nedjid'iksi, jota suurimmaksi osaksi on hedelmällistä ja lvuorista.
Itärannikko on lelveämpi. Tänne laskee maan suurin lvirta, As-
tan. Muuten täällä on waan fadelvirtoja, jotka kesällä kuiwawat.
Sadeaikana peittää raitis lviheriä maan, mutta kuumat auringon-
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säteet sen taas pian polttavat. Luoteisessa osassa on vuori, eli
oikeimmin vuoristo, sillä se on hyvin avara ja monihuippuinen.
Sitä sanotaan Jumalan vuoreksi eli Horeb'iksi. Siellä Sinain'kin
vuori kohoutuu noin 8,000.n jalan korkeuteen. Siinä, jossa Moo-
ses Jumalan kasmoja lähestyi, kasvaa sypressi, ja siihen, jossa
Elias rukoili, on rakennettu huone. Kallioilla ja niiden välillä
tavataan useita kirkkoja ja moskeita; eräässä rotkossa on kuuluisa
Katariinan luostari. Tahtoisitko käväistä siellä? Tottahan! Mutta
sinne pääset ainoastaan, jos olet Konstantinopolin patriarkalta
saanut lupakirjeen. Huuda ainoastaan vartijalle, joka muurilla
seisoo; hän laskee nuoran alas ja nostaa sillä kirjeesi muurille.
LoS se oikeaksi havaitaan, lasketaan nuora alas. Sen mutkassa
olemalle laudalle täytyy sinun istuutua ylösvedettäväksi. Eikö
tämä ole ihmeellistä? Mutta mitä semmoinen maroivaisuus hyö-
dyttää? Se on todellakin hyvin hyödyllistä; sillä ympäristöllä
asuu ainoastaan köyhiä arabialaisia, jotka usein kerjäävät mun-
keilta leipää, usein riistälviit heidän puutarhansa ja epäilemättä
menisivät vieliiki etemmiiksi, jos eivät luostarin muurit olisi liian
korkeat ja sen portti aina sulettu. — Sinain likehdiillä on lähteitä
ja maa hedelmällistä; mutta etempänä ei nähdä muuta kuin erä-
maata, sitä samaa, jossa Jumala Israelin lapsia ruokki mannalla
40 vuotta.

Arabialaiset ovat Abrahamin jälkeläisiä ja miten veljensä
Juutalaiset, pitkin Itämaita hajoitetut. ..Sinun siemenes on oleva
niinkuin santa meressä", — täyttyy myös heissä. Se on kaunista
ja lvoimallista kansaa. Ne, jotka asuvat lounassa ja kaakossa,
viljelevät vuorillansa tunnettua Arabian kahvia, durra-viljaa,
taateli- ja gummipuita, jonka sitkeä pihka on kyllä tunnettu. Kos-
teikkojen asukkaita sanotaan Beduineiksi (erämaan lapsiksi); niissä
he syöttävät kameleitaan ja erinomaisia — maailman mainioim-
pia — hevosiaan. Kun yksi paikka on syötetty, muuttavat he
telttoinensa ja karjoillensa toiseen. Kaupungeita ja kiintonaisia ky-
liä ei täällä ole. Ohitsekulkevaiset matkustajat riistetään, jos ei
heitä ole niin paljoa, että voivat itseänsä puollustaa. Riistämi-
sen (ryöstämisen) Beduinit pitävät luvallisena! ..hänen kätensä on



235

jokaista wastaan". ~Me olemme Ismaelin jälkeläisiä, ja hänelle
kuului se perintö, jonka Isakti sai; sentähden tahdomme me nyt
tämän lviiiiryyden tasoittaa," sanoivat nämä riistäjät ja luulemat
sillä rikoksensa korjanneensa. — Köyhää maakulkijanta kohtelemat
he wieraanwaraisesti, ja emirin (telttakylän lvanhin) täytyy häntä
suositella. ..Jumala sinua siunatkoon!" sanotaan hänelle aamusella
ja lasketaan matkaansa jatkamaan. Kuinka tämä someltuu ennen-
mainittuun riistohalunn, ja mikä siihen on syynä? Ei muu kuin
suurin tarme, ei muu kuin nälkä ja kurjuus. ..Sinun sisaresi on
kurja; sinun lveljesi on alastoin!" huutaa Beduini matkustajalle
ja riistää häneltä lverhot.

Eikös Arabiassa olekaan yhtään kaupunkia? On muutamia,
mutta ainoastaan pieniä. Mekassa on Kaaba. Se on se pieni,
nelikulmainen Jumalan huone, jonka jo Abrahamin piti rakenta-
neen. Tämän pienen temppelin rakennukseen on enkeli Gabriel,
niin kerrotaan, tuonut maitoisen kilven, joka surusta ihmisten syn-
tein tähden on tullut mustaksi. Jokainen mahometiläinen kokee
kunnioittain suudella tätä kimeä eli ainakin sitä koettaa*). Ma-
hometin syntymäpaikkana on Mekka tullut hänen uskontonsa päii-
pesiiksi. Mahometiliiisten lviides tehtiilvii on, että edes kerran eläis-
sään käydä tässä kaupungissa. Hän, joka ei itse voi sinne men-
nä, voi toisen edestään lähettää. Kaupungin lähistössä on vielä
sen linnan raunioita, jossa asui se Saban kuningatar, joka Salo-
monia kävi katsomassa. — Mahometin hautataupunki, Medina, on
toinen pyhä paikka. — Mokka, hyvin syrjälle jäänyt kaupunki, on
tärkeä kahvin, gummin, pyhän savun ja mirhamin kauppapaikka.
Kaupunkien ja kylien varsinaiset asukkaat ovat Beduiuejii paljoa
harvalukuisemmat. Ei edelliset eikä jälkimmäiset muodosta mi-
tään valtiota, vaan tottelevat isoa ruhUnasjoukkoa, joista kellään
ei kuitenkaan ole rajatonta valtaa.

Arabialaisilla on erinomainen sielunvoima, äly ja terävä
järki; niiltä ei puutu kiisityslvoimaa eitä tieteisiin taipumusta.

*) Se on nähtiilviisti joku ukonkitvi ja on todellakin taiwaasta
tullut.
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Heidän kiihkonsa on pikainen, heidän nuhansa hirmuinen, kosto on
lvellvollisuutensa. Heillä on palawa kuwituswoima, heidän pu-
heensa on kulvannollista; he rakastamat ennen kaikkia satuja ja ih-
meellisiä kertomuksia.

Aahnnpuu.

Moni juo kahtvikuppinsa ajattelematta siitä sen enempää. Ia
kuitenkaan kummallista ei olisi, maikka samalla kysyisi : mistä tulee
tämä himojuoma, jota monet miljoonat ihmisiä Arabiassa, Wiihii-
Aasiassa sekä suurimmassa osassa Euroopaa, Amerikan ja Aus-
traaliaa juomat?

Mistä kahmi tulee? — Kauppamiehet ja merimiehet viittaa-
lvat meille kuuman Arabian. Arabia, mansien ja hylvien lemujen
kotomaa, on myös kahmin kaslvupaikka, josta se on wiety Wähii-
Aasiaan (Lewantiin), Itä- ja Länsi-Indiaan, ja näissä maissa
muuttunut kotimaiseksi. Parhaat kahwinpawut saadaan kuitenkin
Arabiasta, ja ylistetty Mokkakahlvi ei siis olekaan waan paljasta
puhetta. Tämän jälkeen tulee Lelvantin kahlvi; kolmannen sijan
saa lalvakahlvi — lawa-saarelta. Meidän tavallinen kahvi tuo-
daan Amerikasta, jossa Brasilia, Guyana ja Länsi-India ovat
kahwimaita. Rikas Kuba, rehelvä Jamaika ja kukoistava Haiti
saa vuosittain tuhansin sentnerin kahvia. Arabian kahvia tuskin
koskaan saamme maistaa; sitä tuodaan harvoin tänne; Javan
pienimmät pavut myydään meille Mokkakahvina.

Jos me nyt ajatuksissamme muuttaumme onnelliseen Ara-
biaan, niin tapaamme siellä alituisesti vihoittavia ja tukkivia, 20
ja 30 jalkaa korkeita kahvipulla runsaammin, kuin täällä tavalli-
sia hedelmäpuita. Sen soikeat, tiviit ja kiiltävät lehdet näyttä-
vät hyvin sitronin ja pomeransin lehdiltä. Sen hienot, alaspäin
riippuvat oksat näyttävät meille lehtipoimuistaan valkoisia kukka-
terttujaan. Kukat loistamat jo kaulvaksi lyhytkantaisten lehtien
välistä ja levittävät väkevän mauslemun. Näistä muodostuu
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purppuran punaisia marjoja, jotta näyttävät tirsimarjoilta. Per-
gamenttimäisen rustotuoren, jota imelä liha ympäröi, sisällä on
taksi siementä — tunnetut tahmipavut. Länsi-Indialaisessa kah-
vissa on tavallisesti vaan yksi kahvin jyvä jokaisessa marjassa,
toinen jyvä kun harvoin kypsyy. Mukavamman kahmin korjuun
tähden ei puiden anneta kaslvaa tovin korteiksi. Kaikki marjat
kun eimät kypsy yhteen aitaan, kerätään papuja monesti vuodessa,
Arabiassa kolmesti. Marjat lewitetään sitte liinalle auringon pais-
teesen ja pidetään siinä, kunnes liha kuivaa ja haurastuu; sen
jälkeen niitä puisella rullalla hierotaan, että marjain liha ja kuori
siirtyisi; viskimellä sitte kuoret pavuista eroitetaan.

Arabiassa ei täytetä parhaita papuja kahiviin. Arabialai-
set keittävät useimmiten kahlvia marjan kuilvatusta lihasta, jota
he panelvat kiehumaan meteen. Semmoinen kahlvi maistuisitin,
monen matkustajan kertomuksen mukaan, paljoa paremmalta, kuin
papukahmi. Turkkilaiset ja Arabialaiset tarjoowat lvieraillensa tätä
juomaa ystiilvyyden merkiksi. Siellä juodaan kahmia maittilatta
ja soturitta hylyin pienistä kupeista. — Wuonna 1624 toilvat
Wenezialaiset ensimmäiset kahmit Euroopaan; lvuonna 1644 tun-
nettiin kahmi Etelä-Ranskassa ja 1652 Lontoossa. Parisissa oli
ensimmäinen kahwihuone wuonna 1657, ja Nurnbergin kaupungissa
lvuonna 1696.

Zinai.
Muutaman tunnin tun olimme ratsastaneet yhä tortenevais-

ten ja jyrtistylviiisten tunturiseinäin välitse, kääntyi laakso äkkiä
oikealle. Me ratsastimme lyhyen solan lävitse ja saavuimme
yht'illtiä Jumalan vuoren, Sinain, juurelle; se kohoutui melkein
luotisuoraan päämme päälle. Sinain vuori, ehkä vaan suuren
lvuorimaallman keskus, eroaa kuitenkin siinä muista kuuluisista
maailman vuorikuttuloista, ett'ei se, miten muut, ala ympiiröitse-
lviistään vuoresta, vaan seisoo aivan erikseen laaksossa. Tätä
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soikeata ja säännötöntä nelisivuista graniittivuorta rajoittaa nimit-
täin kaakossa ja lounassa kaksi tasankoa, joita yhdistää kaksi pit-
kää ja kapeata laaksoa. Sinain vuori siis seisoo tasaisella hiekka-
pohjalla, ikäänkuin iso saarnatuoli keskellä tunturi-muurien ympä-
röivää salia. Wuoriseinä kohoaa niin jyrkästi hiekka-arosta, että
hiekalla seisoja voi laskea kätensä vuoren seinälle. Sitten kuin
tämä vapaana seisova vuori on kerinnyt 1,400: nja 1,500:n ja-
lan korkuiseksi, päättyy sen osa ja muodostaa tasaisen portaan.
Tähän ei kuitenkaan vuori vielä lopu; sillä tältä ylätasangolta
nousee sen pohjais- ja eteläkulmasta kaksi noin 600: n jalan tor-
kuista huippua. Eteläinen, joka onkin vuoren piiähuippu, on Ge-
bel-Musa, Mooseksen vuori.

Me asetimme telttamme vuoren juurelle. Likempänä vuori-
solan suuta oli kreikkalais-katolinen luostari, S.t Katariinalle
pyhitetty. Se on keskiajan linnain näköinen korkea torni, mutta
karitsan ja ristin rauhainen lippu liehui sen huipussa. Luostarin
juurella on ihana puutarha, kasvava öljy-, manteli-, persikka- ja
muita hedelmäpuita, joiden pyöreiden lakkain joukossa kohoutuu
myös obeliskin muotoinen sypressi. Me kävimme luostarissa il-
tapäivällä. Varsinainen portti on kiinnimuurattu, jonka tähden
eräästä akkunasta köydellä laskettiin koppa alas. Tämä oli ainoa
keino, jolla muun maailman kanssa pidettiin yhteyttä; mutta nyt
kun rauhaiset ajat olivat, päästettiin meidät puutarhan portista.
Wiimein saamuimme luostarin kirkkoon, jota kaksi munkkia meille
näytti. Kaikkein pyhimmän sivuosasta johdatettiin meitä muuta-
mia portaita myöden alas pieneen holmi-huoneesen. Täällä me
aikalailla ällistyimme, kun meidän käskettiin kenkämme riisumaan.
Sulkasillamme astuimme me sitte vielä muutamia portaita myöten
alas eräiisen kirkkoon. ..Tässä on paikka," sanoi oppaamme, .^jossa
Herra näyttäytyi Moosekselle palavassa pensaassa. Kirkon mar-
morilaattia on talleilla vanhoilla matoilla peitetty, ja itse pensaan
muinoista paikkaa peittää hopea-arina, jolla alttari seisoo.

Sitte meitä vietiin munkkien ruotahuoneesen — pitkä synkkä
huone, jota ainoastaan pitkä alaston pöytä ja muutamat penkit ka-
lustivat. Jokaisen munkin tilalla oli illalliseksi tuoreita manteleita
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viheröine kuorineen, leipää, muutamia juuria ja lviihiin tamiaaria.
Lihaa ei koskaan saa luostarissa nauttia. Jos joku heikkouden täh-
den malttamatta tarvitsee liharuokaa, pitää hauen mennä luostarin
muurien ulkopuolelle sitä syömään — niin ainaki meille sanottiin;
mutta muutit eivät minusta näyttäneet kovin laihoja päiviä viet-
täneiltä. Käyskentely luostarin ihanassa puutarhassa lopetti seu-
rustelumme. Puutarhuri, vanha Arabialainen kristitty, mahtaa
usein olla luostarin ulkopuolella lihaa syömässä, sillä hän oli liika
mehemii rantain mantelien ja kaviaarin syöjäksi.

Seuraavana päivänä, jota oli pitkäperjantai, pysyimme
asunnossamme. Aita ajoin satoi oikein rankasti ja myrskysi. Seu-
raava päivä oli taas lämmiu, tyyni, ja nyt me aloimme vuorta
tarkastella. Lyhtiiisin ja tavallisin tie on jyrttii polku, jota luos-
tarista nousee suoraan rinnettä ylös. Wuorelle pääsee myös pal-
joa mutamammin toista tietä kameleilla ratsastaen. Tämän tien
me valitsimme. Sinne tänne lvuoren simua tonttuillen kohosi se
ylöspäin. Jokainen tien mutta tarjosi mitä ihanimpia näköaloja
jylhässä lvuorimaailmassa. Wiimcin saamuimme lvuoren piiäta-
sangolle, noin 7,000 jalkaa meren pinnan yläpuolella. Tämän
tasangon masemmalta puolelta kohoutui marsinainen Gebel-Musa.
Minä sanoin marsinainen Gebel-Musa. Arabialaiset sanovat ni-
mittäin siksi vuorta kokonaisuudessaan ja myös erikseen sen kor-
keinta kukkulaa. Sinain-nimi on kokonaan Sinain tienoilta hävinnyt.

Tähän täytyi kamelit jättää, ja, seuraten irtonaisilla kiven
muruilla täytettyä lvuoren halennetta, kiipiä ylöspäin. Mäseiniistä
näytti oppaamme meille puoliympyriiiisen merkin kalliossa. ..Se
oli profeetta Mahometin kamelin jälki, siitä ajasta kvin profeetta
ratsasti Sinaille", sanoi Arabialainen oppaamme. Mempiinä näytti
hän meille rotkon ylitse pistiiyvää kalliolohkoa. ..Tuon alle Moo-
ses kätkeytyi, tum Herra astui alas vuorelle", jatkoi hän. My-
keviillä huipulla tapasimme me kaksi pientä rakennusta. Mi oli
pieni kristillinen kirkko, toinen vielä pienempi mahometiläinen mos-
kee. Sinai on myös mahometiläisten pyhiinvaelluspaikka.

Ihanan päivän hiljainen tyyneys muistutti meille täällä lain
kirkastusta. Taivas oli uiiu sininen, kuin pilvi ei koskaan olisi
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sitä sumentanut, ja koko jylhä, moneularlvainen lvuorimaallma pu-
naisine, mustine, keltaisine, vaaleanharmaille, jylhine vuorenlohka-
reineen, leweni kaikkialle niin pitkältä, kuin silmä kantoi, ja näytti
hiljaiseksi kilvettyneeltii myrskyltä — myrskyltä, jonka niin pikai-
nen rauha on nukuttanut, että sen hyrskilviit aallot eimät ole eh-
tineet tasaantua, ainoastaan pysähtyä. Minun mieleeni muistui,
että nyt oli pitkänperjantain jälkeinen päilvii — äänetönnä odot-
talva maailma!

Sille kuin olimme laskeutuneet takaisin wuoden tasapäädölle
ja siinä jilltiliiissypressin siimeksessä Elian lähteellä lemahtaneet,
aloimme lvuoren lvastaista syrjää alas laskeutua. Nyt oppaamme
näytti meille kallion, josta Mooses sauvallansa meden kutsui, lvaikka
raamatun mukaan tämä ei tapahtunutkaan Sinailla, maan ennen
kuin Israelilaiset sinne kerkesilviitkään, nimittäin Refthidim'issä.
Luostarilveli näytti meille vielä sen kallion, johon Mooses vihas-
tuneena löi ensimmäiset taulut rikki, sen maljamaisen syvennyksen,
jossa Aaron kultavasikan valoi, y. m. muinaisia pyhiä paikkoja.

Jerusalem.
Auringon .askelessa me tulimme eräälle harjulle. Me emme

luulleet olevamme uiiu likellä päämaaliamme ja, hämmästyneinä,
sentähden hemofemme seisotimme, kuin likellä edessämme näimme
tämän pyhän kaupungin vakaana seisovan jyrkällä vuoren penke-
reellä. Sitä nytkin, miten muinoin, suojaavat lujat muurit ja
tornit. — Edessämme oli kaunis taulu, Jerusalem; sanomattoman
kaunis taulu, ja se ei se ollut sentähden että se niin odottamatta
eteemme ihastuttaen ilmestyi. Mikä sydämemme pani niin sykki-
mään, ei ollut se, mitä näimme, vaan ajatus siitä, mitä me näimme!
— ..Tuo korkein kaupungin osa tuolla oikealla," sanoi oppaamme,
..on Sion, ja tuo kupu tuolla alhaalla on pyhän haudan kirkko,
ja tuo portin viereinen torni, on Davidin torni". — Liihestyis-
siimme kaupungin porttia, istui tien vieressä, ei varsin likellä sitä,



241

pitkä riwi onnettomia, jotka kipeitä käsiänsä meihin ojentain, al-
muja anoilvllt. — ..He owat vitaalisia", sanoi hän; ~he eiwät saa
mennä kaupunkiin eitä matkustavaisia lähestyä".

Jerusalem on omituisen näköinen kaupunki. Näillä metsättö-
millä ludean muorilla on suuri puute rakennusaineista, mutta
helppo pehmeiden rakennustimien saanti. Mutta eiwät ainoastaan
seinät ja muurit ole kilvestii; kattorakennuskin on siitä tehty, s.t.
s. kaikki katot owat holwiten tehtiilviit. Näin ei lvoida yhtä ainoata
lakea koko huoneesen tehdä, waan muodostetaan pieni kupu kullekin
suojalle. Kaupunki on siis täynnä pieniä kupoolia eli kupuja. —

Sen ralvintolan edeustalla, jossa asuimme, on aukea, raunioilla
täytetty paikka. Ne ornat muinaisten temppeliherrain palatsin
jäännöksiä. Kaupungin lälvitse kulkelvan alangon toisella puolella
näkyy Morian lvuoren kukkulalta Omarin moskee. Etäisimpiinä
näkyy loimarinteinen Öljymäki, jota öljypuut lvihannoittaivat.

Jerusalem ou lvuorinimekkeellii, joka ainoastaan luoteiskul-
maltaan yleiseen ylänköön Yhtyy, waan kolmella simullaan päättyy
syviin laaksoihin. Wuoren äyräitä Pitkin kulkee vielä lujat muu-
rit. Tämän varustuksen kun näkee, ymmärtää helposti, kuinka
luja paikka se on muinoin ollut ja kuinka se on kestänyt niin pit-
kät piiritykset.

Nykyisessä Jerusalemissa ou noin 20 eli 28,000- asukasta.
Etevämpänä teollisuutena täällä on saipuan malmistus ja ..Jeru-
salemin tavaroiden" (sanktuariein), rukousnauhojen j. m. s. teke-
minen; niitä tehdään simpukan kuorista ja öljypuusta sekä myy-
dään pääasiallisesti pyhissiivaeltajille, joita vuosittain 6—8,000
täällä pyhässä kaupungissa käy.

. Me ratsastimme eräänä iltamana laffaportista jyrkkäärin-
nettä alas Gihon laaksoon ja siitä vielä syvempään Hinnomin
laaksoon eli, miten oppaamme sitä nyt nimitti, Gehennan laaksoon.
Sen pohja oli autio ja kivinen, reunoilla kasvoi muutamia öljy-
puita. Tämän Gehennan laakso, joka on aina ollut kauhistuksen
pesänä, oli myös kansan tarun mukaan todistuksena Juutalaisten
neumosta Kristusta mustaan. Laakson etelärinnettä kutsutaan wielä
tänään ..pahan neulvon lvuoreksi", Kaiphaan maatalo täällä kun
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on ollut. Samalla lvuoren rinteellä näytettiin myös meille pelto-
tilkku ja sen vieressä pieni hautarakennus. Peltoa vieliiki sano-
taan Hakk-el-Dama'tsi, s. o. ..meren armo" ja se pitäisi olla se sa-
venvalajan pelto, jonka ylimmäiset papit ostimat ludan takaisin
tuomilla 30:llä penningillä. Wielä meille näytettiin vanhaa puuta,
»johon ludas itsensä hirtti."

Wiimein me tulimme losafatin laaksoon, josta katselimme
oikealle lelveytyväii Öljymäen rinnettä ja lvasemmalta Jerusalemia.
Eräs silvulaakso menee Öljymäen alaitse itään päin. Me seura-
simme sitä ja tulimme pian Uuteen Bethaniaan, jossa Maria ja
Martha Latsarusmeljineen asuimat. Bethania on nyt talvallinen
pieni Arabialainen kylä. Tästä me ratsastimme aika laukkaa jyrk-
kää wuoritietä Öljymäen kukkulalle. Siellä on pieni moskee, en-
nen kirkko, tailvaasen astumiselle pyhitetty. Näköala moskeen tor-
nista on awara. Itäänpäin maa yhä kallistui aina Kuolleesen
mereen. Koko tämä suuri rinne on erämaa, ludean iso erämaa,
jossa Johannes kastaja eli ja opetti. Laakson pohjasta kimalteli

Kuolleenmeren sininen pinta, joka näytti lvieliikin sinisemmiiltä kel-
lerviin punaisen hiekka-ympäristönsä keskellä. Meren vasemmassa
nurkassa näytti olevan heleän sininen, pohjaisesta kiemuroiden tu-
leva nauha; se oli Jordan.

Öljymäen kukkulalta johti kivinen tie takaisin losafatin
laaksoon. Siellä näytettiin meille luostaria, joka oli rakennettu
pyhän neitsyen haudalle. Wiihiin päässä tästä, aivan vuoren
juurella, oli valkoinen aitaus, joka soikeaan nelikulmaan sulki puu-
tarhan monine tuhatvuotisille öljypuineen. yrttitarhan, näiden
vanhain puiden juureinen maa, ei kuitenkaan ollut saanut olla luon-
nollisuudessaan, vaan oli jaettu hiekoitetuilla käytävillä pieniin
kukkamaihin. Tämä oli Gethsemane.

Hämärässä me ratsastimme Jerusalemissa erään huoneen si-
vuitse jota sanottiin Pilatuksen asunnoksi, ja sitte jatkoimme mat-
kaamme n. s. Wia Dolorosa-katua *), jota myöden sanottiin lesuk-

*) Tolorosa — tuskallinen, waiwaloinen.
Suom.
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sen Golgathalle menneen. Kerran me kulimme erään awonaisen
portin ohitse, joka johdatti Itämaiseen tapaan rakettuun palat-
siin. Sen pihalta wilkutti hiiliwalkea, jonka ympärillä muutamia
ihmisiä hääräili. Me ajattelimme silloin ylimmäispapin palatsia
ja mielessämme kuivailimme että niiden olentojen joukossa oli roh-
kein opetuslapsi, arkaluontoinen Pietari, joka semmoisessa kohtalossa
kielsi herransa ja mestarinsa.

Zmarin moskee ja pyhiinhaudan Kirkko.
Me kiiruhdimme tänä päivänä Omarin moskeesen, joka sei-soo Morian wuorclla. Wuoren huippu muodostaa tasoitetun, laa-

jan suorakulmion. Suurella työllä on tästä saatu säännöllinen
penger-tasanko. Tämän suuren neliön keskellä oli erityinen kaik-
kein pyhin neliö, noin kuusi jalkaa muuta maata korkeammalla.
Jokaisella sivulla kahdet portaat valkoisesta marmorista johdatti-
vat pyhimpään ja portaiden yliipiiissii oli ohkaisia, patsaille ra-
kennettuja kaariportteja. Näiden sisäpuolella oli itse moskee, kah-
deksankulmainen rakennus, jonka harjalta Itämaiset huiput korkeu-
teen kohoutuimat; niiden päissä suuret kultaiset puolikuut kimalte-
livat. Moskee oli kokonaisuudessaan Itämaalainen ja kirjama.
Sen vanha vaskinen laki oli homeenviheriä, mutta katon muu
osa oli taivaansinisistä tilleistä; moskeen ulkoseiniä peittivät mo-
nentarmaiset tiilet.

Moskeen sisustassa ei ole muuta erinomaista, tuin että sen
suurimman osan täyttää mahdottoman suuri rosoinen talliohnippu.
Tämä on Morian vuoren alkuperäinen huippu, ja moskeen tar-
koitus maan onkin suojella tätä pyhää vuoren jäännöstä. Tämä
oli nimittäin mahometiläisten uskon mukaan, viimeinen maallinen
paikka, jossa Mahomet oli; ennenkuin hän lähti taimasmatkalleen,
näytti han ottaneen jalallaan aita pottun lvuoresta lähtiessään,
sillä hänen jalkansa on jättänyt huippuun suuren jättiläisjälen. —

On tällä vuorenhuipulla kuitenkin historiallinenkin merkitys. Tällä
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kukkulallahan kuningas David uhrasi poistaakseen Jerusalemia
uhkaaman ruton. Kuningas Salomon kun sitte sinne rakensi temp-
pelin ja tasoitti lvuoren, jätettiin, niinkuin näkyy, tämä huippu rikko-
mattomana temppeliin, jossa sitä luultalvasti käytettiin uhrialttarina.
Me seisoimme siis muinaisen Jerusalemin temppelin keskipisteessä.

Nyt me menimme pyhiinhandan kirkkoon. Pieni poikkikatu
vie lohannesritarien entisen palatsin portin ohitse pienelle torille,
joka on sileillä kivillä laskettu ja oikealla ja vasemmalla temppelin
silvurakennuksilla reunustettu. Torin perässä on itse kirkko holvi-
porttinensa. Me menimme asehuoneesen. Portin pielessä seisoi
kaksi Turkkilaista sotamiestä, ja seinän mierelle muuratulla istui-
mella istuivat muut vartijat jalat ristissä, ja lähettivät meille
ylenkatseellisia silmäytsiään.

Heti, kirkkoon tultuamme, näytettiin meille punainen, vähän
laattiaa ylempänä olema marmorilevy, jonka sanottiin peittämän
..pyhän moiteen kiveä," sitä kiveä, jolle Josef Arimatiasta laski
Kristuksen ruumiin. Tämän jälkeen me menimme sitte varsinai-seen kirkkoon, eli kuoriin. Tämä kuori on iso, suurella kumulla
katettu kehikko. Keskellä kuvun alustaa on erityinen kappeli —

täydellinen pieni kirkko kirkossa; se on pieni pitkähkö rakennus kel-
taisesta ja valkoisesta marmorista. Tama on n. s. pyhiinhau-
dan kappeli. Se sisältää kaksi huonetta. Ahdas portti mci mei-
dät ensimmäiseen n. s. ..enkelin huoneesen," jossa enkelit vaimoille
näyttäytyivät. Keskellä huonetta on eras kiwi. Se on se, joka
haudan oluelle lvieritettiin. Toinen, wielä pienempi omi wie lvar-

sinaiseen hautahuoneesen. Tämä, ainoastaan kahdeksan jalkaa ris'
tim, oli katolilaisen kappelin lamoin kaunistettu paperikukkasilla y.
m. setä monella palamalla kultaisella ja hopeaisella lampulla. Itse
paikka, jossa Kristuksen ruumiin sanottiin lelviinneen, oli peitetty
lviihii laattiata ylempänä olemalla marmorilelvyllä, ja tämän
kohdassa seinällä oli taulu, jonka edessä paloi suuri joukko pyhiin-
vaeltajat» hartauden sytyttämiä kynttilöitä. Eras munkki seisoi
siellä ja möi kynttilöitä siihen tarkoitukseen.

Kappelista tultuamme näytettiin meille toisessa paikassa
paikka, jossa Vapahtaja näyttäytyi Maria Magdalenalle ja iiitil-
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lensii; wielä näytettiin meille pylmäs, johonka hän oli ruostittaissa
sidottu. Eräät portaat weiwiit meitä sitte maanalaiseen Holmiin.
Tämä oli n. s. ..ristin takaisin tvoittamisen kappeli". Siellä näytettiin
se akkuna, jossa Konstantinopolin keisarinna Helena seisoi ja kat-
soi, knn ..oitea risti" löydettiin. Wähiiä ylempänä oikealla oli
Volgathan kukkula jota myös kirkko ympäröitsi.

Kun minä nyt istuin keskiajan puolihämäräisessä Golgathan
kirkossa ja kuulin wanhanaikuisen latinaisen laulun nouseman al-
haalta pyhästä haudasta, jossa juuri iltakirkko alkoi, lensimät mi-
nun ajatukseni kuumaksi muinaisiin hirmu- ja ritari-, tallauskon-
ja hartauden-, urhoollisuuden- ja uskon aitoihin! Sieltä minä,
ikäänkuin ..korkealta lvuorelta", silmäilin kokonaista 18 lvuosisadan
aikaa ja sitä ääretöntä maanalaa, johon kristillisyys on lewinnyt.
Kaikki tämän opin moimallinen lvaitutus ja ala kuwautui minun
ajatuksiini, ikäänkuin suuri, äkkiä lelvitetty kartta, ja minun sy-
dämeni sykki kolvasti, ja olinpa melkein kopeana siitä, ..että minä-
kin" olin yksi niistä, yksi tämän, maailmaa hallitseman opin tun-
nustajista, maailman herroista! Mt'iikkiä, ulkonaisetta syyttä, ai-
noastaan omasta yllviistelemisestään — niinkuin saipua kuplahal-
keaa — lennähtitviit minun ajatukseni mitättömyyteeni, maailman
maltojen mitättömyyteen, kaiken maallisen mitättömyyteen, ja kai-
ken sen historiallisen loiston riutumiseen; ne niiyttimät manhoilta
riiystyneiltä auringon polttamilta romuilta, ja tiiytymys tailvutti
minun kankeat ftolweni kiwilaattialle ja painoi alas minun pääni.

Fibanonin sedripuut.

Tällä mahtamalla, ihanalla lvuorella, josta Arabialaiset ru-
nolijat sanoivat, että se kantaa tallvea päänsä päällä, kukoistawaa
kelviittii hartioillaan ja hedelmällistä syksyä helmassaan samalla,
kvin sen juureisen meren rannalla kesä palmujen siimeksessä ui-
nahtelee — tällä lvuorella kerran humisitvat suuret sedrimetsiit,
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ja Vieläkin seisoo siellä muutamia aina Salomon aikaisia, noin
3,000 muotista sedripuita.

Sedripuilla, jotka kuulumat halvupuihin, on se omituisuus,
että ne noin miehen korkuisena haarautumat useihin haaroihin; on
niissä kuitenkin muutamia, jotka vasta palmun lamoin latvassa
haarautuvat. Haarat kulkevat vaakasuoraan, ja niiden neulaset
näyttämät Saksan kuusen neulasilta. Kuori on harmaan ruskea,
sileä ja kiiltiitvä; itse puu on ruskeanpunaista, kiiltävän kovaa,
köykäistä ja lujaa sekä sisältää hyviin-hajuista pihkaa, joka estää
matojen ja miitänemisen puuta hävittämästä; kävyt seisovat
suorassa, tuin hopeakuusissa. Näiden majesteetillisten puiden run-
got ovat osaksi jotenkin suuria. Eräs paksu puu (sanoo Biisse-
ler), joka ei ollenkaan paksuimpia ollut, oli 32 jalkaa ympärinsä.
Ne näyttivät meidän suurimmilta tammilta, ja niiden lakka le-
viää vasta ylhäällä. Wahwimmat ovat metsän keskellä; yksi
niistä, joka hiukan maan pintaa ylempänä jakautuu neljään haa-
raan, oli juuresta 50 jalkaa ympäri.

Muutamat puut ovat aina 90 jalkaa korkeita. Jos nyt
ajatellaan, että seoripuu vasta 100:ssa vuodessa on kasvanut
noin ihmisen säären paksuiseksi, niin lvoidaan huomata, että pak-
sumpain puiden täytyy olla aina Salomon aikaisia, ja tämä aja-
tus teki meihin jalon waikutuksen, lewätessämme menneiden lvuo-

situhansien vielä viheriöitseväin muistomerkkien siimeksessä.
Minä koetin puita lukea, mutta kun maa oli hyvin epäta-

saista ja enkä aina tietänyt, josko samasta juuresta alkavat puut
luin yhdeksi taikka moneksi, oli se vaikeata. Kuitenkin sain minä
niitä 350 puuta ja luulen siis voivani vakuuttaa, että niiden
nykyinen määrä on noin 400*).

Tämä on siis mainion Libanonin sedrimetsiin jäännös, joka
muinaisaikoina peitti lvalkoisilla lakoillaan koko Libanonin vuoret,
joilta David toi rakennusaineita Sionin linnaan, ja jonne Sa-
lomo lähetti tuhansittain palvelioitaan Hiramin ja Tyron kunin-

*) Saksalainen professori Fraas luki niitä vuonna 1875 377, mutta
jättiläispuita oli ainoastaan 5.
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kaan wiien kanssa Morian temppeliin rakennusaineita hakemaan.
Siis tässäkin on profeettain sanat täyttyneet: Ia sen metsän ja
maan ihanuus on katoama — niin että sen metsän jiilelle jäävät
puut ovat luetut, että lapsiki ne voi kirjoittaa : ja tiheä metsä on
raudalla kumoon hakattama; ja moimallinen on Libanonin kukistava.

HlfriKa.
Afrika, maailman suurin niemimaa, on kolmesti Euroopan

kotoinen, täyttää 550,000 neliöpeninkulman pinta-alan; siinä asuu
noin 150 miljoonaa ihmistä. Aasiaan Afrika yhdistyy Suezin kan-
naksella. Sen pohjoisrantoja Willimeren aallot huuhtelevat, At-
l.nti lännessä ja Indianmeri idässä aaltoilevat. — Afrikan suu-
r,n osa on kuumassa ilmanalassa; päiväntasaaja (eqlvator) jakaa
maanosan kahtia. Meri ei tunkeudu luhtina syvälle maahan.
Senpiitähden maa onkin suurimmaksi osaksi tuntematonta; sen ran-
rikot ainoastaan tunnetaan. Monet matkustajat, jotka ovat sisä-
maahan samonneet, ovat terveytensä ja henkensä menettäneet. Etelii-
Afrika näyttää olevan suuri laakso, jota maanosan poikki kulke-
vaan ylänköön yhtylviiiset vuoret ympäröitselvill. Tältä yliingöön

jaKuenza-mirrat y. m. juoksevat. Iso Niger-virta laskee
lnteenpiiin Guinean lahteen, ja siitä luoteesenpiiin kohontuu Sudan
Ylnkö; tämän ja Habesch-yliingön välillä on Ala-Sudan. Poh-
ja'empana kulkee ääretön Saharan erämaa koko Afrikan poikki ja
tätän pohjoispuolella Wälimeren rannalla on Atlas-vuorilla tiiy-
tett Berberiä. Habesch'in pohjaispuolella on Nubia, josta piiii-
semle alamäkeä Egyptiin, jossa Niilin tvirta tulmailee.

Afrika on yksitoikkoinen ja vedetön maa. Ilmanala on
maarinnan kuumin. Lunta ja jäätä tuskin tunnetaan. Hieta-
kivi-ttorista alituisesti heiasteleivat auringon säteet ja kohoile-
waisetMpjmät ilmavirrat kuumentavat ilman niin, että nekin
AfrikaN)sat, jotka ovat lauhkeassa ilmanalassa, ovat jotenkin
kuulnia.^ksi vuodenaika muuttuu toiseksi pikaisilla rajuilla ja myrs-
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kyillä. Afrikan suuremmassa osassa on monina kuukausina ali-
tuinen kaunis ilma, kirkkaalla ja piltvettömällii tailvaalla, jonka
kauniista sinisestä loistosta meillä ei ole aamistustakaan. Joka
aamu aurinko nousee yhtä kirkkaana säihkyen ja täyttää kaikki hui-
kaisemalla loistolla, jota silmä tuskin sietää. Aamusta iltaan po-
rottamat nämä polttamat säteet yhtä lämpöisesti, kunnes kuuma
aurinko yht'iiktiä meren aaltoihin alenee. Heti sen jälkeen peittää
ihana tiihtitailvas Afrikan yön, ja Euroopalaiset täällä näkevät
heille ennen tuntemattomia tähdistöjä. Kun sadeaika alkaa, keräy-
tyy synkkiä pillviii pinoittain ennen kirkkaalle tailvaalle ja himmen-
tää auringon. Rajut js myrskyt nyt seuraamat, ja rankkasateet
vierivät virtoina alas virkistämään janoista maata, joka pian
pukeutuu viheriään vaippaansa. Mutta lakkaamattomat rankka-
sateet täyttävät ilman höyryllä ja synnyttämät kosteuden, joka hel-
teen tekee tuskalliseksi. Milliihöyryjä nousee laaksoista ja synnyt-
tää lukemattomia hyönteisparmia. Tänä wuoden aikana Euroopc-
laiset enimmiisti sairastumat kuumetauteihin, jotka tumallisesi
heille kuoleman tuottamat. Länsirannikot marsinkin owat terlve.-
delle vahingollisia. Koko Saharassa ja Niilin maissa sataa tul-
tenkin hylyin vähä, samoin on laita monissa Etelä-Afrikankin seu>
duissa, joissa joskus on monta vuotta kestävä pouta.. Willime-
ren rannoilla ja Kapmaassa ei ole »varsinaista sadeaikaa. Ne ova
siinä suhteessa Etelii-Euroopan tapaisia, vaikka vähemmän sateisia

Kultaa rouhitaan Afrikan muorista ja huuhdotaan sen vi-
roista. Myös rauta-, vaski- ja hopea-malmeja on vuoren ul-
inassa. Erämaa on keittosuolasta rikas. Muuten Afrikan kivn-
näisvaltakunta on köyhä.

Afrikan parhaat kasvikunnan tuotteet ovat: riisi, Induai-
nen ohra, pomeransit, sitroonit, taatelit, apeleipiipuut, öljy, pipuri,
kahvi, sokuriruoho, gummi, tupakki, indigo, puuvilla y. m. buu-
ria metsiä on ainoastaan Välimeren rannoilla ja taiintöpiia sa-
deivyöhykkeessii. Kasvit eivät yleensä täällä ole niin runsta ja
meheviä, kun Indiassa ja Etelä-Amerikassa. Marsinkin Gä-Af-
rikan kasvullisuus on paljon jiilellä. Suurilla aloilla ka->aa ai-
noastaan ruohoa. Kapmaa on kukkaritas. — Elämku? eroaa
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suuruudellaan, woimallaan ja kesyttömyydellään. Afrikalainen norsu
on muikea kesyttää; kömpelö rhinoceros taistelee jalopeuran ja tii-
kerin kanssa; monet myrkylliset käärmeet lviiijylvill metsissä saa-
listaan; hyenat ketoja kiertelemä.; suurissa uurroissa hirmuiset kro-
kodiilit ja möhleät mirtahelvoset lämpimät; puiden latwoissa luke-
mattomat apinat räätytviit sekä papukaijat ja muut linnut ihania höy-
heniänsä suorimat. Mangoilla elää suuri joukkosolatoita gatsclleja ja
arkoja antilopeja; laaksoissa syöskentelewiit ylewät giraffit ja tirjalvat
zebrat. Dromedarit jakyttyrä-kamelit moi sanoa laivoiksi, joilla mat-
kustajat talvaroitansa kulettalvat erämaan santamcren ylitse. Siellä
saa myös joskus nähdä kamelikurkikarjoja ; ne owat eläimiä lintujen
ja matelijain millillä. Nämä lintujen girafsit, jotka lentälvill ja-
loillansa ja siipiänsä airoinaan käyttämät, owat kuin höyhentyneitä
kanteleita. — Ia te marinaan tiedätte mihin kuret ja haikarat syk-
syin, meidät jätettyiiän, rientälvill? Niin pohjoisen Afrikaan.

Afrikalaiset eiwät pellonlviljelyksestii paljon huoli, waan sitä
paremmin he karjanhoitoa harrastamat. Sisämaassa he kiertele-
vät lammas-, sarmikarja-, hclvos- ja kamelilaumoinensa.

Afrikan pohjaisrannalla, joka myös on rikas kaupungeista,
kukoistaa kauppa ja teollisuus, joka sisämaassa kuitenkin supistuu
vaan puuvillakankaiden kutomiseen; nämä kankaat he itse verhoi-nansa käyttävät. Kaikki muut toimeentulonsa tarpeet on luonto
heille runsaasti lahjoittanut. Näistä he paljon käyttävät kauppa-
tavaroiksikin vieraille kansoille, niinkuin esim. puuvilloja, indigoa,
kultaa ja norsunluuta. Mutta eikös heillä ole mitään muuta
kauppatavaraa? — On toki, mutta voisimmeko sitä uskoakaan —

ruhtinaat myölviit alamittaistaan, isät lapsiaan ja ystävät usein
ystäviään. Ia kenellekä? Euroopalaisille, jotka heidät sitte vie-
vät Ameritaan. Muinoin myötiin sillä tavalla usein enemmän
kuin 200,000 neekeriä wuodessa — miehiä, tvaimoja ja lapsia.
Noin 50 markkaa maksettiin niistä kustakin; mutta myös monta
kaunista nuorukaista myötiin pieneen miinalekteriin ja mieliipä
usein lvähempäänkin. Tämä kammoittalva ihmiskauppa on kuiten-
kin viime aitona paljon vähentynyt, ja Englantilaiset, Alanko-
maalaiset, Ranskalaiset ja Ameriknlaiset ovat päättäneet sen koko-
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naan lopettaa. Afrikan sisäosissa kuulutaan kuitenkin vielä tätä
kauppaa kannatettavan.

Sisäkauppa käy karavaneilla, jotka kulettavat suoloja, taa-
teleja, kultatomua ja muita tavaroita. Näitä taravaneja kohtaa
usein tukehduttavan kuuma tuuli, n. s. Samum eli Chamsin.
Erämaan hietikon ilmasto kuumenee; tuuli lennättää lentohietaa ja
pölyä, joista ilma pimenee. Taivaan kirkkaus himmenee; aurinko
kadottaa loistonsa ja näyttää kuuta tummemmalta; puiden viheriä
muuttuu likaisen viheriäksi; linnut muuttuvat levottomiksi; eläi-
met harhailevat väsymättöminä ympäriinsä; ruumiin haihtuminen
lakkaa; kieli tarttuu kitalakeen, polttama jano syntyy, ja hengitys-
raskautuu. Wesi haihtuu äkkiä nahkaleileistii, ja koko karalvani
voi pian juomaveden puutteesen nääntyä. Matkustajat peittele-
vät kasvojaan huiveilla, ett'ei hieta täyttäisi suuta, nenää ja sil-
miä. Niin kauvan, kulll tämä polttava tuuli puhaltaa, pysyvät
he kumarruksissaan kameleinsa takana.

Ketä Afrikan asukkaat ovat? Pohjaisessa asuu Berberia-
laisia, Turkkilaisia ja Arabialaisia. Näiden eteläpuolella asuu
hiilimustia Neekereitii ja vielä etelämpänä Hottentotit ja Kafferi-
laiset. Näiden seassa tavataan Enroopalaisia ja Juutalaisia.

Sivistyksestä Etelä-Afrikassa ei ole puhumistakaan; mutta
maanosan pohjoispuolella, johon Arabialaiset asettuivat, ovat mo-
net heidän taidoistaan vielä säilyneet. Oli aita, jolloin Egypti kers-
kaili viisaista miehistään, ja sittemmin on moni Arabialainen oppinut
mainioittanut itsensä teräväpiiisyydellään ja syvillä tiedoillaan;
mutta nyt löytyy ainoastaan vähäisiä jälkiä tästä sivistyksestä.

Mitä uskontoa Afrikalaiset tunnustavat? — Mohrilaiset
ovat mahometiläisiä, ja Neekerit oliwat ennen tulenkumartajia —

nykyjään enimmästi fetisch'in pallvelijoita. He lvalitselvat epäju-
malaksensa (fetissiksensä) käärmeen, puun eli kilven. Toiset Af-
rikalaiset kumartamat tähtiä. Itärannalla ja Egyptissä asuu myös
Itämaisia kristityllä; Juutalaisia on kaikkialle hajautunut. Ny-
kyjään protestantiskt lähetyssaarnaajat työskenteleiviit sekäEtelä- että
Pohjais-Afrikassa ja oivatkin onnistuneet saada monta kastetuksi.
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Egypti ja sen asukkaat.
Egyptiä, pitkää ja kapeata pohjaisesta etelään juoksemaa

laaksoa, jota ylhäiset erämaat piirittävät/ sanottiin Vapahtajamme
aikoina Roomalaisen valtakunnan jyväaitaksi. Sen on kiittämi-
nen Niilinlvirran tulvia hedelmällisyydestään. Toukokuusta, jol-
loin leikkuu on loppunut, aina Elokuuhun ei nähdä muuta, kuin
harmaa tuhkakuima maa, jonka joka kasvi on kokonaan kuivanut
ja lakastunut. Mutta jos sinne menee Syyskuussa, näkee koko
maan muuttuneen mereksi, jonka teltaisenpumrtsesta vedestä kau-
pungit, kylät ja taatelipalmut turotteleivat. Jos taas Joulu-
kuussa sinne menee, näkee niin hedelmällisen puutarhan, ett'ei
missään muualla maailmassa näe sen »vertaista.

Harvoin nähdyn näytelmän tapaa siellä matkustaja, jos hän
sinne saapuu tulvan aikana. Hämmästyksekseen näkee hän koko
kansan joka ilta suurilla ja pienillä meneillä vedellä iloisina kier-
televän, kun muualla tämmöinen tulva tuottaisi mitä suurimpia
onnettomuuksia. Tuhansia veneitä lumimalkeine purjeineen, sep-
peleillä, lipuilla j. m. kaunistettuina, kiertelee Turkkilaisen musiikin
soidessa Niilin laakson ympäri. Tulva kun on nousnut Kairon
kaupungissa 16 Egyptiläisen kyynärän korkeudelle, joka tavallisesti
tapahtuu Elokuun ensi viikkona, aukaistaan iso kanava, ja koko
maa on veden vallassa. Silloin voidaan odottaa oikeata satoa.
Jos taas vesi nousee 20:neen Egyptiläiseen kyynärään eli lvähiiii
ylemmäksi, saadaan runsas sato, mutta jos se nousee yli 24 ja-
lan, tuottaa se vahinkoa. Lokakuussa vesi taas katoaa. Silloin
kiiruimmiten kylvetään tähän mustaan, mutaiseen maahan, joka
nyt antaa niin runsaan ja mehevän sadon, ett'emme voi aavis-
taakaan. Tänä aikana on koko Egypti yhtenä ainoana kukoista-
vana niittynä, joka lisääntyvässä Helmikuun ja Maaliskuun kuu-
muudessa muuttuu aaltoilevaksi viljamereksi. Mutta leikkuulla
tämä loisto kaikki katoaa. Alituisesti yhdellä lailla polttava au-
rinko, täydellinen lvarjoavaisten puiden puute, maan, jopa taivaan-
kin yksitoikkoisuus (sillä koskaan ei sada, ei aamun- eikä illankoittoa
näy, ja taivas ei ole koskaan sininen, vaan loistaa huitaisevan
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walkoisena) — kaikki tämä on Euroopalaiselle melkein tuskallista.
— Niilinlvirran tullvan hyöty tulee osaksi lveden tuomasta voi-
mallisesta mudasta, osaksi myös siitä medestä, jota jää kaikkiin
kailvantoihin ja ojiin ja sitte käytetään lvainioiden kastelemiseksi.

Maan tärkeimpiin tuotteisin kuuluu riisi, joka ontiu asukas-
ten paras ralvintoaine ja täällä, niinkuin kaikissa lämpöisissä
maissa pelloissa wiljellään. — Puuwillan wiljelys, jota väliai-
kaifen kuninkaan Mehemed Alin hallitessa suurella ahkeruudella
harjoitettiin, on myös suuresta arlvosta. Yhtä huolellisesti myös
hoidetaan sokuriruohoja ja kahmipuita.

Maan puulajeista on taateli-palmu hyödyllisiu ja jaloin. —

Granatin omenapuu, jota meillä kaswihuoncessa kaswatetaan, tu-
lee siellä talvallisen omenapuun kokoiseksi. Tawallinen viikunapuu
on myös maan tärkeä tuote, ja lopuksi wielä mainitsemme lvar-

sinaifen akatsiapuun, josta n. s. gummiarabikumia saadaan.
Tämä on keskikokoinen puu, jonka rungosta ja juuresta mainittua
pihkaa hikoilee ; tämä on arabialaisille rawitsewana ruokana, jolla
he erämaassa matkustaissaan monet päiwät elälvill.

Egyptin asukkaat owat kauniskaswuisia, ja koko maan lä-
vitse matkustaissaan tapaa tuskin yhtään rumaa ihmistä. Hei-
dän ihonsa on eri Marinen: valkoinen, musta, ruskea eli keltai-
nen; viimemainittu väri ei kuitenkaan ole luonnollinen, vaan
keinollekin. Köyhät nimittäin hankaamat pieniä lapsiansa suolalla
ja öljyllä ja aina väliin auringon paisteessa kuivaavat. Sillä
taivalla muuttuu heidän ihonsa kotvaksi, kuin puhivelin nahka, ja
sitten he lvoilvatkin paremmin kärsiä kovaa kuumuutta ja kyl-
myyttä. Kastvoillaan kihisetviii hyönteisiäkään eiwät he lviitsi pois-
taa, kun eiwät tunne niiden pistoja. Mtä lviihän pitää köyhä-
kansa huolta lastensa jalkojen suojelemisesta, sillä he saamat avo-
jaloin kuumalla hiedalla juoksennella. Sentähden heidän jalkansa
vanhuudessa murtuilevatkin niin pahasti, että harpun soittaja
voisi halenneista kohonneilla jalkajänteillii taitoansa näyttää. Näin
kuitenkin käy ainoastaan köyhäin lapsille.

Egyptiläisten vaatteus seuraa tosin säätyä ja arvoa; mutt»
kuosilla ei heidän keskuudessaan ole mitään vaikutusta. Heidän
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vaatteillansa on sama kuosi, kuin muinoinkin, niin että Egyptiläi-
nen voi'aivan hyvin isällisiinsä isän puvulla kaunistaida. Mies-
ten vaatteus tuskin eriää naisten vaatteuksesta ja käytetään'kau-
pungissa semmoisena ohkaisia, leveitä housuja, pitkää lelveiihihaista
paitaa ja tapcahihaista päällysnuttua. Päällysnuttu (dolman)
ulettuu aina jalkoihin asti, ja tämän ympärille myötäisillä sido-
taan myö eli saali, joka on kullalla ja helmikoristeilla kaunistettu.
Tässä myössii he aseensa kantavat. Sukat ovat kankaasta ja
kengät keltaisesta lammasnahasta. Keltaisten kenkien päällä, ikään-
kuin kalosseina, pitämät he punaisia lipposia, jotka riisutaan olvi-
pieleen vieraisiin tahi kirkkoon mennessä. Päähineenä täytetään
valkoista tiiärrclattia (turpaania), johon menee melkein yhtä pal-
jon kangasta, kuin alusnuttuun, ja joka on niin raskas, että kesä-
kuumassa Eurooplllainen ei jaksaisi sitä kantaa. Turpaani varje-
lee kuitenkin paralle auringon polttavilta säteiltä, miten minä
kyllä huomasin Sinain vuorelle mattustaissani. Tätä päähinettä
ei koskaan tcrvchtäissii liikuteta; Arabialainen tervehtää siten,
että hän asettaa oikean kätensä suullensa, sitte panee sen otsallensa
ja viimeiseksi rinnoillensa, samalla myös päätään kumartaen.

Naisten pukuna on myös leveät silttihousut, monta pu-
naista, viheliäistä ja keltaista alus- ja päällysnuttua, niin lai-
tettuna, että ne kaikki toinen toisensa alta näkyvät. Päänsä he
peittävät mustalla hunnulla, jota korvallisilla alas riippuu. Eräs
postien päällitse riippuva kaistale ulettuu aina jalkoihin asti;
nenän kohdalta on tämä yhdistetty valkoiseen, tapeasen nauhaan,
joka taas peittää osan kasvoista ja ulettuu takaraivolle saakka.
Tästä nauhasta riippuu nenän ylitse suun kohdalle heliseviä kul-
tarahoja niin liki toisiaan, että he niiden välitse tuskin voivat
nähdä. He tervehtävät samoin kuin miehetkin.

Egyptiläisten elämäntavat ovat hyvin yksinkertaiset ja koh-
tuulliset, ja scnplltiihden he tavallisesti elävätkin hyvin van-
hoiksi sekä lopettavat päivänsä hiljaisella kuolemalla. Korkeasu-
kuisettiu ihmiset tyytyivät usein tumallisina päivinä riisi-, ryyni-
ja lllmpaanlihakeitokseen. Kuppi asetetaan suurelle laa'alle. Sen
ympärille laitetaan mattoja, joille syöjät päimällis- ja iltaispöy-
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däsfii ristiin asetetuille jaloilleen istuutuvat. Egyptiläiset tuntevat
yhtä vähän veitsiä, kahveleja ja lusikoita, kuin pöytiä ja lavit-
soitakin. He ottavat ruokansa kourillaan; liha leikettään paloiksi
raakana ja sitte vasta keitetään niin, että sitä sormillaan helposti
voi reutaloida. Egyptiläiset eivät pidä suurista pidoista ja ot-
tavat harvoin niihin osaa, eivätpä naapureissaankaan usein kä-
väise. Mutta ulkomaalaisille he kuitenkin osoittavat erityistä
vieraanvaraisuutta, joka tosin paljo eroaa meidän kohteliaisuu-
destamme, vaan se on kuitenkin vilpitöntä, niin maan kristityiltä
kuin mahometiläisiltäkin. — Jos tahdomme mennä mahometiliiisen
huoneesen, täytyy meidän kenkämme riisua oven pieleen, mutta
pitää hattu eli lakki päässämme, ja sitte astua huoneesen rinnalle
ristiin lasketuin käsin sekä kumartain. Heti näytetään vieraalle
istuin isännän vieressä, sen jälteen tarjotaan tuppi mustaa kah-
via ilman sokuritta ja miimein palava piippu. Sittetuin tämä
on poltettu, kysyy isäntä vieraan asiaa, ja kun asia on ajettu,
jättää vieras talon samanlaisilla tempuilla, kuin hän tutinaankin
teki. Naisia ei nähdä koskaan miesten huoneissa; he asuvat eri-
tyisessä huoneessaan.

Tämän yksinkertaisen ja kohtuullisen elämän ohessa ei heillä
ole mitään, jota mukavuutensa vertaisena pitäisivät, ja sentähden
jokainen toimittaakin tehtiilviinsä, jos suinkin mahdollista on, is-
tuvillaan. Seppä istuu talvessaan ja viitatessaan; puuseppä
höylätessään ja sahatessaan. Leipuri ei käytä puntaria tavaroi-
taan myödessiiiin, vaan punnitsee ne kädellään, joka harvoin sen
painossa erehtyykäiin. Leipä leivotaan nisujauhoista ja viedään
ulos myytäväksi. Sitä, joka ei kohta tule myödytsi, ei enää tar-
jota, sillä Egyptissä ei syödä leipää, joka on yönkin vanhaa.

Ei missään maassa maan päällä eletä niin helposti, kuin
Egyptissä, eikä missään leipä ole niin helppoa, tuin siellä. Noin
kolmella pennillä saadaan niin paljon leipää, tuin täysikasvuinen
ihminen piiilviikseen tarlvitsee. Elämän ylläpitäjistä on kuitenkin
eräs, nimittäin wiini, hylyin kallista, sillä maa tuottaa wiihän
rypäleitä, jonka tähden enin wiini tuodaankin Ranskasta ja His-
paniasta.j
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Egyptiläisten paras huvi on metsästys, eitä mikään ole
minua niin huvittanut, kuin tapa, jolla egyptiläiset sorsanpoitia
pyytävät; niitä onkin Niilissä sanomattoman paljo. Tavallisesti
niitä pyydetään verkoilla; mutta Arabialaiset, jotka ovat mainioita
uimareita, moivat myös viekkaudellaan suuria parvia niitä kiinni
ottaa. He antavat, nimittäin, suurien onsien turbitsain uida ve-
den pinnalla, että sorsanpojat munista päästyään tottuisivat
niihin. Kun nyt pojat ovat melkein täysikasvuisia, ottaa Arabia-
lainen säkin käteensä ja ui veden pinnan alitse kurbitsaan. Tämän
jälteen hän ui kurbitsaan kätkettynä sorsoin perässä ja, kun hän
on kylliksi likellä, sieppaa jaloista yhden sorsanpojan toisensa pe-
rään, pistää varovasti vedessä sätkiinsä ja jatkaa niin mattaansa,
kunnes hän on saanut koko parven.

Aleksandria. — Aairo.
Aleksandria, 200,000: lla asukkaalla, on kaksiosainen kau-

punki; yhdessä osassa asuu Euroopalaisia, toisessa alkuasukkaita.
Arabialaisessa osassa omat kadut kapeita, säännöttömiä ja kesällä
pölyisiä, talmella julman rapaisia. Huoneet omat tamallisesti yh-
denkertaisia ja hymin oikullisesti rakennetuita. Täällä on yksi siwu
Vinosti tatuunpäin; tuolla on toinen rakettu itse kadulle; tuolla
kolmas, jolla on toto piha edessä katuun päin. Attunoita on ai-
noastaan harivassa, enimmästi maakerroksessa. Jos huoneissa on
pääkerros, on siinä usein koko joukko hienoilla puuristitoilla su-
letutta attunoita.

Aivan toisennäköinen on Euroopalainen osa, jota onkin ny-
kyajan tuote. Leveät ja suorat, ihanilla lehtokujilla kaunistetut
kadut, siellä ja täällä olevat aukeat paikat, joissa alituisesti wi-
hertäviiiset kasvit ja tukat tuoksualvatZ; muhkeat monikertaiset
huoneukset, isot rakennukset komeine puoteineen; aina Triestistä
asti tuoduilla kivillä oivallisesti kivitetyt kadut ja erinomaiset
jaltatadut tekevät Aleksandrian yhdeksi kauneimmista Välimeren
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rantakaupungeista. Keinollisella meden johdattimella pumputaan
Niilin mettä mesisäiliöön, josta koko kaupunki saa parasta juoma-
mettä. Alkuasukkaat ja lvieraatkin Arabialaiset wäittäwät, että
Niilin wesi on maailman parasta ja että joka kerran Niilistä on
juonut, ikälvöitsec aina Niilin rannalle.

Aleksandrian ja Kairon yhdistää Egyptin waltion rautatie.
Matkustus näiden molempain kaupunkien millillä kestää yöjunassa
4 '/^ tuntia. Jos muutos aukealla maalla ja ilmassa on erin-
omainen, ei se ole tviihempi pääkaupungissakaan. Khedimi *) (maa-
herra) näyttää tahtoman Kairon tehdä idän Parisiksi. Kaupungin
länsiosa on melkein kokonaan uusi ja paljon Niiliinpiiin lelvitetty ;

muita kaupungin osia lemeiit kadut risteilewiit. Toiwottawa ai-
noastaan olisi, ett'ei kaupungin itämaista luonnetta komin Euroo-
palaisuuttamisen innossa häwitettäisi, sillä se antaa kaupungille
suuren osan sen ihanuudesta ja lumous-moimasta.

Wieraan ensimmäisenä tehtiimänä, Kairoon tultuaan, pitäisi
olla Citadellissa **) käyminen.

Tämä on lviihäpätöisellä kukkulalla, joka kuitenkin tällä awa-
ralla tasangolla on silmiin pistämä paikka; siellä on myös muu-
tamia yleisiä rakennuksia ja komea moskee (mahometiläinen kirkko)
sekä Mehemed Alin hautapatsas. Näköala Citadellin muureilta
on todellakin ihastuttama; Itämailla ei ole muuta, kuin Bosbo-
rin ylemii panoraama, joka tarjoaisi tätä kauniimpaa tulvaa. lal-
taimme alla lelviäii Masr el Kahiran, „woitto rikas", iso kau-
punki, eli Niilin laakson kuningatar, miten Arabialaiset sanomat.
Huoneryhmästii koholvat solakat minaretit ***), — moskeita lasketaan

"°) Egypti oli, niinkuin tiedämme, oikeastaan Turkin alusmaa,
mutta sen nykyinen hallitsija on kuitenkin ymmärtänyt enemmän ja enem-
män itseänsä Portin yliwallasta eroittaa ja itsellensä ja jälkeläisillensä
muodostanut tämän mainitun Kheditvin nimen (ylimmäinen).

**) Citadell __- pieni kaupunki eli pieni linnoitus.
***) minaret — mahometiläisen kirkon torni.

Suom.
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Kairossa olevan 400 — muhkeat kupoolit ja takaa erämaan kel<
lertiiiväiset vuoret, joiden takaa taas taivaan sininen laki alkaa.
Tämän suuren kaupungin takaa näkyy viheriöitsevä tasanko, jolle
Niili merenii leviää, jättiläis isot pyramiidit, idässä valkoinen
Mokattam-vuori, kalisien haudat ja avara, kammoittava erämaa
— nämä ovat muutamat riittämättömät kuvaukset tästä suurent-
umisesta taulusta, jota ihmetteleväiset silmämme tarkastelevat.
Koko avaran kaupungin ympärystää kiertää jotenkin hywästi säi-
lynyt muuri. Huoneet owat yhden, kahden tahi kolmen kertaisia,
päädyttömiii, savutorlvettomia ja akkunaruuduttomia. Katot ovat
pengermäiset; atkunoita suojaa tiheät puuristikot, joilla palkongit-
kin ovat aidatut. Kaikkien huoneiden ensimmäinen kerros eli ai-
nakin osa siitä on maakerrosta avarampi. Useimpain ovien
päälle on joku Koromin värssy kirjoitettu; sen sanotaan olevan
suojelijana pahoja silmiä vastaan. Monien ovien halkeamiin on
hampaita pistelty; niitä pidetään hammastaudin poistajina. Työ-
pajat ovat pääasiallisesti suutarien, räätälien, satulamaakarien ja
piipunvarsi-sorlvarien; sillä me olemme maassa, jossa kaikki polt-
tavat ja ratsastavat. — Hupaisia ovat myös suuret hedelmä-
puodit, joita suuret banani-, viikuna-, taateli- ja orangipyramidit
kaunistavat. Ravintoloissa keitetään enimmästi pilavia (riisiä
ja lihaa), paistia ja kalaa. Näitä ruotia ei ainoasti täällä sor-
min syödä, vaan kannetaan ympäri kaupunkia oleville perheille,
sillä monet perheet eivät ensinkään itse keitä.

Kansan kihinii pääkaduilla on vielä kirjavampi, kuin Alek-
sandriassa ja meteli melkein hurmoittava. Monta vedenkantajaa
kiertelee pitkin katuja kilunnahkainen vesisiikki selässä; toiset taas
kulettavat sitä tuormaeläimillii kaikkiin kaupungin osiin; koko Kai-
ron kansan täytyy nimittäin täyttää Niilin vettä, kaivojen vedet
kun eivät mihinkään kelpaa. Usein tavataan kaduilla komeilla
hevosilla ratsastajia, jotka tekevät ylevän vaikutuksen loistavilla
itämaisilla puvuillaan. Turkkilaiset, Arabialaiset, Armenialaiset,
Euroopalaiset, Juutalaiset, Koptilaiset, mustat kerjäläiset, niistä
suuri joukko sokeita, kihisevät täällä sekaisin. Kaikilla maan vai-
moilla ovat hunnut ja heidän avara pukunsa peittää kokonaan
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heidän ulkomuotonsa. Kahvilat ovat pieniä, mutta suurilla kaari-
llkkunoilla. Niissä käydään ahkerasti, sillä Itämaalaiset elävät
enimmästi kahviloissa; siellä he polttavat tschibuksia *), haschi-
sch'iä""") ja opiumia taruja kuunnellessaan.

Kgyptiläinm rakennustaide.
Ei mikään kansa l)le jälkimaailmalle jättänyt semmoisia jiit-

tiläismuistoja rakennustaidostaan, kuin vanhat Egyptiläiset. Itäi-
sistä vuoristaan he saivat oivallisimmat rakennusaineensa: gra-
niitin, porfyrin, marmorin ja ukon kiven; näitä käyttivät raken-
nushimoiset kuninkaat rakennuttaissaan muistomerkkejä, joiden suu-
ruus ja komeus meitä ihmetyttää. Useammat näistä mainioista
muinaisajan laitoksista ovat jo tosin raunioina tahi lentohiedan
peittämillä; mutta vielä kuitenkin seisoo monta arvoisaa todis-
tusta Egyptiläisen taideluonteesta ja tviisymättömästä innosta.
Näistä etenkin ansaitsemat mainita:

1). Obeliskit. Nämä owat nelikulmaisia, ylöspäin huip-
puun loppulvia patsaita, joiden korkeus, alustaa lukematta, on
viidestäkymmenestä aina kahdeksaankymmeneen jalkaan. Ia lvaikka
niin suuria, owat ne kuitenkin yhdestä ainoasta kitvimöhkiileestä,
tavallisesti kovimmasta, punertavasta graniitista. Ne ovat si-
leiksi hiotulla ja sivuilta hieroklyfeillii kaunistetulla. Niilin tul-
va-aikana tuotiin nämä äärettömät kallion lohkareet. Kuinka vai-
valloinen työ se mahtoi olla! Kuinka monta tuhatta ihmistä sii-
hen tarvittiin! — Obeliskit pystytettiin temppelien ja palatsien
edustoillen tärkeiden tapahtumain muistoksi eli vaan kaunistuk-
seksi. Sittemmin niitä käytettiin tiimapatsaina.

*) Tschibuk — Turkkilainen Piippu, tawallisesti pitkällä lvarrella.
**) Haschisch — eräs nukuttava, hamppuyrtistä lvalmistettu laite,

jota itämailla nautitaan murheiden poistamiseksi.
Suom.
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Keisari Augustuksen aikana kuletettiin muutamia Obeliskejä
myös Roomaan; onpa sen jälkeenkin muutamia vielä sinne lviety.
Noin 400 lvuotta j. Kr., kuin ympiirikiertelewät kansat Rooman
hiilvittilviit, kaadettiin myös nämä ja hävitettiin. Muutamat kui-
tenkin näistä ovat viime aikoina uudestaan pystytetyt; esim.
paavi Sixtus pystytti niitä neljä lv. 1584. Mainio rakennus-
mestari Fontana toimitti tämän työn ja käytti siihen mitä mut-
kallisimpia koneita, joita 1,200 ihmistä ja 160 hevosta käytti.
Kuitenkin näiden neljän Obeliskin kunnostamiseen tarvittiin neljä
kokonaista vuotta. Konstantinopolissa on myös muutamia Obe-
liskejä, ja w. 1833 vietiin yksi 75 jalkaa korkea Egyptin Lu-
xor-kylästä Parisiin ja sinne pystytettiin.

2). Pyramidit. Nämä ovat vieläkin ihmeellisempiä lai-
toksia. Nämä luettiin jo muinaisina aikoina maailman ihmeiden
joukkoon. Ne omat keskisissä Egyptissä, Niilin länsipuolella, jaet-
tuina lviiteen ryhmään ja lumultaan neljäkymmentä. Pyramidit
omat mahdottoman isoja nelikulmaisia rakennuksia, joiden sisällä
on monenmoisia käytäviä ja huoneita. Alvaroista pohjistaan ka-
penevat ne yhä ylöspäin kunnes lviimein päättyvät tasaiseen pin-
taan. Ne ovat rakennetut kalkkikivistii, joita, toinen toisensa
päälle ladottuina, ainoastaan painonsa koossa pitää. Muutamat
ovat olleet granitilla eli marmorilla päällystetyt. Kolme pyra-
midia omat etenkin suuruudestaan mainioita, ja niistä varsinkin
Memphin kaupungin luoteisella puolella oleva. Se on noin 600
jalkaa korkea ja seisoo 200 jalkaa korkealla kivijalalla. Keinolli-
sesti laitetulla portaita myöden päästään aina sen huipulle. 100,000
ihmistä sanotaan 20 lvuotta lakkaamatta tätä tehneen. Tämän
rakennusaineista mollaisin uudempain laskujen mukaan rakentaa
jotenkin korkea muuri koko Hispanian kuningaskunnan ympärille.

Mihinkä näitä mahdottomia rakennuksia on käytetty, ei lvoida
lvarmuudella sanoa. Muutamat luulevat niitä vilja-aitoiksi; toi-
set taas Egyptin kuningasten rakennuttamiksi loistorakennuksiksi,
joiden raskaalla työllä tahdottiin kansaa vaan masentaa. — To-
dellisimmasti lienemiit ne olleet kuningasten hautapaikkoja, sillä ei
mikään kansa käyttänyt Enemmän aikaa ja intoa hautainsa mal-
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niistämiseen, kuin Egyptiläiset. He nimittäin luutimat, ett'ei sielu
kohta ihmisen kuoltua ruumiista erkanekaan, maan Pysyy siinä
niinkllulvan, kuin ruumis on muuttumatoin. Sentähden he koet-
tivatkin ruumiita muuttumattomina säilyttää; tämmöisiä voidel-
tuja ruumiita, joista moni on meidän painuimme saakka säilynyt,
sanottiin muumioiksi *),

3). Labyrintit.
Tämä rakennus ei ole ollenkaan edellisten ikäinen, mutta

yhtä mainio. Se oli keskisessii Egyptissä, likellä muinoin mai-
niota Moeris-jiirveä ja sisälsi 12 palatsia, joista 6 oli pohjais-
ja 6 eteläpuolella. Näissä oli 3,000 huonetta, 1,500 maan päällä
ja yhtä monta sen alla. Ne olivat mitä kalleimmasti taidokkailla
kutvllniveistotöillä ja jalokivillä kaunistetut. — Nyt tämä kaikki
on somerona.

Zerwischilinset.
„Eräiinä perjantaina, derlvischiliiisten sunnuntaina, ohjasimme

me matkamme erääsen Kairon likeiseen mainioon derlvischiliiisten
luostariin. Tämä mainio luostari kuuluu derlvischiliiisten „ultvoja"-
-lahkolle: Niitä on nimittäin ulvovia ja hyppeleviä derlvischiliii-
siii. Yleisesti sanotaan, että dertvischiliiisyys on islamisuudelle
sama, kuin munkkilaisuus katolisuudelle. Tämä todellakin moi olla ai-
man totta nykyaikana. Mutta minä en ehdottomasti myönnä,
että islami olisi derivischiliiisyyden synnyttänyt; sillä minä suu-
resti erehtyisin, jos ei derlvischiliiisyydessii kätkeytyisi paljoa van-
hempia pakanallisia papillisuuksia.

Me tulimme ensin pieneen pihaan, johon oikea-uskoisia ja
uteliaita matkustawaisia oli koko joukko kotoutunut. Seuraten
muiden esimerkkiä istahdimme mekin tiiliselle istuimelle, ja heti,

*) Uudempi ajatus on, että pyramidit ovat rakennetut säännöllis-
ten pituusmittain ja punnusten säilyttämiseksi.
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kun sen olimme tehneet, tarjosivat dervischit meille kahvia ja
piippuja. Heidän puvussaan oli merkillisintä korkea lakki eli reu-
nukseton, paksusta harmaan ruskeasta huovasta tehty hattu, jolla
oli suuren, alaspäin käännetyn kukkapurkin muoto. Kun sitten
hetkinen näin tupakoittiin, piti jumalanpalveluksen alkaa, ja sen
tähden aloimmekin temppeliin astuskella ; mutta katsos, me olimme
unohtaneet lipposet kotiin, eikä mistään saanut niitä muokrata!
Sukkasillaan seisominen tämän vuoden ajan tivilaattialla ei myös-
kään ollut hupaista. Oppaamme keksi kuitenkin keinon; hän osti
erään Arabialaisen päältä paidan, repi sen kaistaleiksi, jotka kietoi
meidän kenkäimme ympärille, ja niin me astuimme sisään, alaston
Arabialainen seurassamme.

Moskee oli nelikulmainen, pyöreiisen torniin päättytvii huone.
Tyhjillä seinillä riippui joukko kummallisia meitsiä, keihäitä, sota-
kirveitä ja nuijia. Ylimmäis-dervischin, scheikin edessä muut is-
tuivat puoliympyrässä sekä siellä ja täällä muutamia vapaehtoi-
sia osanottajia; kaikki, noin 30 henkilöä, istui ristissä jaloin laat-
tialla. Scheikin molemmilla puolilla seisoi nuori kirjavapukui-
nen poika. Dervischit ottivat nyt lakit päistään, joiden suoritut
hiukset riippuivat alas olkapäille ja hartioille. — Scheiti aloitti
jumalanpalveluksen puoliäänisellä, messun tapaisella laululla. Der-
vischit yhtyivät siihen hiljaisella hyminällä. Yht'ättiä hypähti
eräs ylös ja lauloi ääneensä erään laulun, joka kuului olleen kii-
tosvirsi prosetalle ja dervischiläisyyden perustajalle. Hän lopetti
sanalla.Allah", Jumala, jota derlvischiliiiset sitten lukemattomia
kertoja kertoilivat, puoleksi suletuin silmin ruumistaan edestakaisin
heilutellen. Sillä aikaa oli yksi äsken mainituista pojista esiin
astunut. Hän kallisti päänsä, levitti kätensä ja alkoi pyöriä
ympärinsii, lakkaamatta derlvischiliiisten huutaessa: .Allah", .Al-
lah"!!! Samalla jokainen kumarteli niin, että pitkät hiukset maa-
han ottivat; ja näin ruumistaan taakse- ja eteenpäin kumarrellen
ja .Allah" huutaen pitkittivät he tointaan niin raivosti, että
niskansa ja selkänsä luuli taittuvan: .Allah! Allah! Allah!" tau-
koamatta hurjemmasti ja hartaammasti aina kovemmalla vauh-
dilla, kunnes nämä pikaiset liikkeet muuttuivat tahdikkaaksi vim-
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maksi, aina vaan petojen talvoin kiljuen: .Allah, huh! Allah!" —

Poika pitkitti vaan sillä aikaa pyörimistään, pyörimistään, pyöri-
mistään koko neljänneksen ajan. Yht'illkiii muuttui hän yhtä hil-
jaiseksi, kvin hän alussakin oli, ja hiipi takaisin paikalleen scheikin
viereen, näyttämättä vähääkään väsyneeltä tahi hengästyneeltä.
— Silmänräpäyksen kestävä hiljaisuus! Mutta sen jälkeen ku-
marrukset, vaikka äänettömät, taas alkoivat; ainoastaan tähtimäi-
nen ähkyminen kuului samalla, kuin tämä kamala moimistelu hur-
jemmaksi ja hurjemmaksi kiihtyi. Hiukset viuhtoivat kuin villi-
eläinten harjat ja silmänsä innosta säihkyivät. Silloin tällöin
joku joukosta parahti: .Allah, huh! Allah!", näyttäen ett'eiwiit he
voineet intoansa pidättää. Scheiki itse löi käsillänsä tahtia, niin
muita enemmän innostuttaakseeu — ollen itse innostuksesta pyör-
tymäisillään! Muutamat olivat nyt tulleet haltioihinsa, ja sa-
malla kuin muut vähitellen lakkasivat ja kumoon keikahtelilvat,
hyökkäililviit nämä ummessa silmin ja allapäin ympäri huonetta,
malista niin seinäänkin puskien, että suuria savilohkareitu putoili
alas. Muutamain muksausten perästä he kuitenkin, yksi toisensa
perästä, kaatuivat vahdossa suin ja vavahdellen, kuin vetotautiset.

Me kiiruhdimme ulos tästä kamalasta melskeestä. Ei kos-
kaan mikään ole minuun tehnyt niin pakanallista vaikutusta!
Minä kuivailin nähneeni Baalin eli Molokin paltveluksen."

Jalopeuran pyynti pohjaisessa MriKassa.
Pohjais-Afrikan jalopeurat owat hylyin taistelunhimoisia.

Oli sillä nälkä taikka ei, ärtyy se kuitenkin vimmaan Vihollisen
nähtyään. Sen sijaan, että se pakoon lähtisi, hyökkää se useinsuuren aseellisen joukon kimppuun ja hajoittaa sen erilleen. Yksi
Arabialainen ei koskaan uskalla jalopeuraa ahdistaa, jollei hän
voi odottaa vähintään kahdenkymmenen kiväärin apua, ja silloin-
kaan se tavallisesti ei kuole, ennenkuin se on vihollisensa isossa
verisaunassa käyttänyt. Arabialaiset antavat kauvan pedon oua-
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riaan (kyliään) hävittää ja karjaansa- raadella; mutta kun he
ovat vahingoistaan vimmastuneet, päättävät he ahdistaa tätä
voimallista petoa luolastaan ja tekevät sen aina päivällä.' Sitte
kvin jostakin vuoresta ovat sen luolan löytäneet, keräytyvät he
vuoren juurelle, josta sitte, noin 30 eli 40 miestä, peloittavasti
karjuen toisiaan lähenevät. Jos jalopeura metelin kuulee, jättää
se äkkiä majansa, jos nimittäin eläin on nuori. Samoin tekee
myös naarasjalopeura, jos sillä ei ole poikia luonaan. Jos ja-
lopeura taas on täysikasvuinen, tietää se kyllä metelin tarkoituk-
sen, jolla sen rauhaa häiritään; se nousee ylös verkalleen, hau-
koittelee ja venyttelee itseään, hankailee itseänsä puihin ja puris-
telee majesteetillisesti harjaansa. Se kuuntelee; samalla, kuin me-
teli likenemistään likeuee, alkaa elämien kuningas julmia kynsiään
jännittää ja teroittaa. Sen jälkeen se verkalleen astuskelee ää-

rimmäiselle kallion liepeelle, josta se voi ympärystää tarkastella;
täältä se heittelee tarkastelelvaisia sillniiyksiään vihollisiinsa ja las-
keutuu mahalleen niitä odottamaan. Se Arabialainen, joka ensin
jalopeuran huomaa, huutaa: ..tuolla se on!" — Kuoleman hiljai-
suus nyt ivallitsee, kaikki nyt tähtäiiivät sinne ja kukin tarkastaa
aseitaan samalla, kuin jalopeura hiljalleen kapalollaan ja harjaansa
nuoleskelee. Viimein ratsastaa eräs Arabialainen joukon edellä
ja huutaa ylenkatseella eläimelle: ..etkö sinä meitä tunne, kosta
noin vaan edessämme makaat? nouse ylös ja lennä, me kuulumme
urhoolliseen sukuun, ja minä olen Abdallah *)!" Jalopeura, jota
on usein musertanut enemmän kuin yhden sotilaan, joka on samat
sanat lausunut, pitkittää vaan käpälällään silmiiinsä pesemistä,
eikä vastaa ensimmäiseen enempää kuin toiseenkaan kehoitukseen.
Wiimein, kuin vihollisten äänet kovin korviinsa koskevat, tulee
eläin kärsimättömäksi. Nyt se hyppää ylös, ruoskii kylkiään hän-
nällään ja astuu pilkkaavaa joukkoa vastaan. Arimmat ovat jo
paenneet, urhoollisimmat odottavat hyökkäystä — kiväärit ovat
valmiina . — jokaisen sydän raivostuneena sykkii. Jalopeura lii-

*) Abdallah tulee sanasta abd-Allah, joka merkitsee jumalan pal-
Velija. Suom.
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henee — ja uyt Arabialaiset alkamat hiljalleen, petoon katsoa tui-
jottaen, peräytyä, kunnes he omat lvuoren juurella odottamiin
ratsastajiin yhtyneet; ratsastajat heti täyttä lauttaa ajaen ja ti-
wääreitiiiin heiluttaen nostamat pilttaalvan huudon. Kun nyt
jalopeura ratsastajat näkee kentällä, seisahtuu se silmänräpäykseksi
ja tarkastaa mihollisten rilvejii.

Ei mitään kiljunta eli pilkkaama huuto hämmennä sen ta-
juamista. Sen moi ainoastaan ruuti tehdä. Wiimein kivääri
laukeaa, ja nyt eläinten kuningas muuttaa rauhallisen, majestee-
tilliscn käyntinsä tuliseksi hyökkäykseksi, joka hajottaa pienen vihol-
lisjoukon, niinkuin akanat tuuleen. Kukaan ei häpeä paeta, jo-
kainen kokee asettautua paraimpaan asentoon, lvoidakseen sitvuitse
kiitävää jalopeuraa tulellaan terlvehtiiii. Silloin ratsastajat esiin
ryntäiilvill. Jalopeura kun on yhden, niinkuin tawallisesti tapah-
tuu, pakenemasta joukosta kaapannut, tartvitsee ratsastajan ainoas-
taan määrätylle matkalle eläintä lähestyä ja kimäärinsä laukaista
— peto jättää nyt uhrinsa ja hyökkää uuden mihollisen perään.
Hetkisen hypättyään maipuu peto, haamoitettuna ja miisyneenä
odottamaan loppuansa. Tämä on hirmuinen hetki. Nyt tulite-
taan eläintä, jota saa jokaiselta »viholliselta luodin ruumiisensa,
vaan ei sittekään liikahda. Mutta jos joku hevonen sitä niin
lähestyy, että se voi kahdella eli kolmella hyppäyksellä sen saa-
vuttaa, on joko hemonen tahi ratsastaja hukassa; sillä silmänrä-
päyksessä peto on helvosen selässä, eikä elävänä päästä saalistaan.
Euroopalaiset metsästäjät eimät varmaan uskoisi, ett'ei kolmekym-
mentä, kahdenkymmenen askeleen päästä ammuttua luotia voi ja-
lopeuraa tappaa. Ainoastaan sydämeen ja aimoihin sattunut luoti
tuottaa kuoleman. Niin kauvan, tuin jalopeura ei vielä ole
haavoitettu, huvittelee se itseään kiinni saatuaan miestä maahan
pieksämällä, ja tämä, maatteuksensa suojelemana, tavallisesti pää-
seekin muutamalla pienellä haavalla. Mutta jos jalopeura on
haavoitettu, raatelee se uhriaan hampaillaan, kunnes se huomaa
jonkun toisen, jonka kimppuun se uskaltaa hyökätä. Se ruhtoo
allaan makaavaa saalistaan ja ahnailla katseillaan ikäänkuin ihae-
lee sen kuoleman tamppausta. Samalla tuin tämä raatelevainen
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peto wertalleen kynsillään repii lihaa onnettoman ruumiista, kiin-
nittää se tulisen katseensa saaliisen, joka, ikäänkuin lumottu, on
kykenemätön päästämään lviihintäkäiin hätähuutoa tahi huokausta.
Ehtimiseen jalopeura nuoleskelee leweiillä, teriiwällä kielellänsä on-
nettoman uhrinsa tasmoja, irtvistelee ja näyttää sille lvaltoisia
teriilviii hampaitansa. Tällä aitaa onnettoman miehen sukulaiset
kääntyivät urhoollisimpain kumppaneinsa puoleen, ja he hyökkää-
vätkin viritetyin Pyssyin paikalle; peto katselee niihin, mutta ci
liikahda paikaltaan. Polosta, että luoti sattuisi mieheen eitä pe-
toon, kokemat he päästä niin likelle, että he voivat pyssynsä pii-
pun pistää eläimen korlvan juureen. Tämä on päättäväinen
hetki. Jos pedolla on vielä voimia jälellii, kuristaa se allaan
olevan uhrinsa ja hyökkää apuun rientäneen kimppuun ; jos taas
pedon moimat omat loppuneet, repii se samassa silmänräpäyksessä
uhrinsa pään, tuin apuun tulija pyssynsä ojentaa, sulkee sitte
silmänsä ja odottaa rauhallisena kuolettavaa laukausta.

Kahara.
Sahara*), ..vedetön meri", on suurin ja kammoittavin

erämaa maan päällä. Se täyttää viidenneksen Afrikaa ja on puoli
Euroopan suuruudesta. Muutamat erämaan seudut ovat hyvin
alhaisia, jopa meren pintaa alempanakin; toisin palloin taas on
avaroita vuoriseutuja, ja niillä on niinkin korkeita paikkoja, että
niiden asukkaat ..pukeutuvat turkkiin talvella". Matkustaja ei näe
muuta, kuin taivaan ja hiekkaa eli korkeintaan jonkun mustan,
aution vuorijonon. Auringon säteet vaikuttavat täällä alasto-
malla hietikolla sanomattoman kuumuuden, jota ani harvoin sa-
teetkaan laimentavat, öisin tulee kuitenkin niin kylmä, että yl-

*) Saharan kerran merenä olemista tarvinnee tuskin epäillä. Mo-
net titvettymät ja simpukat joita sieltä on löydetty, watuuttawat sen, sa-
moin kuin sen äärettömät hietakasattin.
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häisillii seuduilla vesi astiassa jäätyy. Erämaan läntinen osa on
enimmäkseen kuohkeata lentohietaa ja kivifuolaa. Itäinen osa taas
on joko paljasta tahi somerolla peitettyä kalliota. Se näyttää ti-
iviillä, hienolla hiedalla peitetyltä savilaattialta. — Vedettömässä
meressä on myös saaria; niitä sanotaan kosteikoiksi, ja ovat vi-
heriöitä, lähteistä, taatelipalmuja, viljaa, hedelmiä ja iviiniii kas-
valvill paikkoja. Kukkulat, jotka erämaan santaa niistä estiilvät,
tawallisesti piirittiilv at koko kosteikon. Itäinen osa, niin sanottu
Libyan erämaa, on varsinkin rikas kosteikoista. Niitä on siellä,
tuin ..Pilkkuja pantterin nahassa".

Erämaan lailva — kameli — kantaa ihmisen yhdestä kostei-
kosta toiseen. Matkustajat yhtymät suuriin laumoihin, joita sano-
taan karaw aneiksi. Sata ihmistä ja 1,000—1,500 kamelia sano-
taan pieneksi karamalliksi. Jokaisella tämmöisellä on johtaja, jonka
täytyy löytää tie, usein paljaalla Halstillaan. Pikaiset myrskyt
panemat usein hietameren meren aaltoilemisen tapaiseen liikun-
toon. Ilma on silloin niin täynnä hietaa, ett'ei woi kyynärän
päähänkään nähdä. Matkustajain täytyy laskeutua kameleiltaan
ulas, peittää kastoonsa ja heittäytyä maahan. Hirmuinen kuu-
muus ja polttama jano lvailvaa ihmisiä ja eläimiä. Usein myrsky
hautaa koko matkueen. Toiset matkustajat löytiilviit silloin heidän
kuilvaneet luunsa hiedassa ja nillelvät sen surkeuden, joka woi jo-
kaista erämaan halki kulkemaa kohdata. Lepopaikoissa, kosteikoissa,
kohtaavat karawanit usein toisiaan. Erämaan oikeus vaatii sil-
loin, että se karawani, joka jo on jonkun päiwän lewiinnyt, lähtee
matkaansa ja jättää tilan wiimein tulleelle. Jos useita sattuu
samaan allaan kaivolle tulemaan, syntyy silloin usein kovia ja
verisiä riitoja, jotka viimein voimallisemman voitoksi päättyvät.
Yleisesti voidaan sanoa, että Saharan ilmasto on hyvin raitis,
maitta, muutamin paikoin, suurin kuumuus vallitsee. Ilman va-
kinainen kuumuus ei kuitenkaan näytä vahingollisesti terveyteen
vaikuttaman. Varsinkin näyttää tämä kuiva ilma keuhkoille hy-
vää tekevän ja olevan hyvänä lääkkeenä keuhkotautiinkin.

Mutta kerran Sahara on katoava; kasvien leveneminen
tteliistii pohjaan on alkanut; maa täten vähitellen muodostuu
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-ruokamullaksi, peittyy metsillä, ja Kesti-Afrikan säännölliset sateet
etenevät etenemistään pohjaiseen päin. Ennenkuin tuhannenkaan
vuotta kuluu, on tämä suuri erämaa sivistyksen alueena.

Zahomein neekeriwaltakunta.

Dahomein kuningaskunta on Afrikan länsirannalla, likellä
Nigerin suuta ja Ashantiein maan itäpuolella. Sen pituus on
pohjaisesta etelään noin 30 peninkulmaa ja lemeys melkein sama.
Waitta maan laatu on hedelmällistä, on maa kuitenkin viljelemä-
töntä. Valtakunnan keskellä on pääkaupunki Abomei, jossakunin-
gas asuu. Tämä hallitsee noin 200,000 ihmistä, joista ainoas-
taan 20,000 on vapaita; muut kaikki orjia. Seisovassa sotajou-
kossa on 12,000 ihmistä ja niistä on vaimoja 5,000. Kuningas
menee jouttoinensa kerran vuodessa naapurivaltioiden kaupunkeja
ja maita vastaan; retken tarkoituksena on orjain anastaminen.
Johtaja tottelee ehdottomasti kuninkaan käskyjä ja, kun se on il-
moittanut, mitä maata hän aikoo valloittaa, hyökkää päällikkö vä-
lineen huolettoman ja varustautumattoman naapurikansan kimp-
puun. Vanhat ja sairaat tapetaan, mutta kaikki nuoret ja voi-
malliset, jotka eilvät kamppaillessa kaatuneet, viedään Dahomein
maahan, jossa osa uhrataan ja toiset myödäiin orjakauppijaille.
Näistä saadut rahat tuhlataan suurimmaksi osaksi siinä isossa vuosi-
juhlassa, jossa kuninkaan aarteet loistavalla joukolla kannetaan
katseltavaksi.

Englantilainen Forbes, joka joku vuosi sitten kävi Daho-
mein maassa ja kertoi siitä ja sen asukkaista, lausuu esim. seuraa-
vaa: Abomein kaupungin ympäri kiertää 5 jalkaa sylvii hauta,
joka on orjantappura-pensailla täytetty. Kaupungilla on 6 port-
tia, ja jokaisella portilla kaksi aukkoa: yksi kuninkaalle ja toinen
kansalle. Jokaisessa aukossa riippuu kaksi pääkalloa, ja portin si-
säpuolella on suuri rovio ihmisten ja kaikenlaisten eläinten pää-
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kalloja. Kaupungissa ei ole ensinkään talvara-aittoja, ainoastaan
kaksi toria eli markkinapaikkaa. Fetisch-huoneita eli epäjumalan-
huoneita on paljo ja kummallisesti kaunistettu. Kaupungin kadut
omat hyvässä kunnossa, lvaitta ne näyttämätkin enemmän maan-
teiltä. Kaikki huoneet owat mataloita, ja minä näin ainoastaan
taksi kahdenkertaista rakennusta.

Me kun olimme likellä palatsia, seisahdimme me erään tulk-
kimme ystätvän huoneen viereen. Siellä me pnkeutuimme täy-
teen unilvormuun eli wirkapukuun. Sitte me odotimme muuta-
main lvarjoalvain puitten suojassa niitä kabusirejä eli päämiehiä,
joiden meitä piti tviedii kuninkaan luokse. Meidän takanamme sei-
soi seurueemme ja joukko kaupungin asukkaita katselemassa, ja vä-
hää loitompana oli iso joukko kabusirejä ja sotamiehiä.

Ensimmäinen päämies, joka heidän joukosta luoks.mme tuli,
oli pääkaupungin ylhäisin virkamies. Hänen nimensä oli Bope.
Hänen pukunaan oli vyötäisten ympärille kierretty waatekaistale.
Päässään hänellä oli lelveäreunainen hattu, taulassaan koralli- ja
helminauha, ja myötäisiltään riippui kaunis ui.tta. Hanen pe-
rässään tuli hanen seurueensa ja sotamiehet, tantaen hanen lip-
puansa, auringon »varjostintansa ja lvirkaistuiutcmsa; miimeisenä
seurasi suuri joukko soittajia, lyöden rumpua ja puhaltaen pilliä.
Kun hän tuli eteemme, kumarsi hän ensin ja tiimi sitte kolme ker-
taa oikealta vasemmalle meidän ympäriisi, tehden jokakerralla meille
sylviin kumarruksen. Kolmannella kerralla ampui hän kolmesti ki-
väärillään ja sitte hyppeli edessämme lviihän aikaa.

Tämä kun oli onnellisesti ja hyvästi päättynyt, tuli hän
luoksemme, pudisteli meidän käsiämme ja istahti sitte virkaistui-
melleen, jonka kantajat olivat minun oikealle puolelleni asettaneet.
Sitte tuli kuninkaan veli ja kabusirein päämies, kumpikin eri seu-
rueineen ja tervehti meitä edellisen tavalla. Kun kaikki sitte oli-
wat istuutuneet, asettui muutamia kuninkaan hotvimiehiii meidän
eteemme ja lauloiwat he terlvehdyslaulun. Niiden puoli päätä oli
ajeltuna ja oliwat kaikki lverhotut punaisella, keltaisilla helmillä
reunustetulla Vaatteella. Heillä oli oikeassa kädessään jouhiruoska
jolla he löivät laululle tahtia.
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Kun olimme maljojen juonnin lopettaneet, niinkuin maassa
on tapana, asettanimmc kantotuoleihimme ja niin jatkoimme mat-
kaamme kllbusirein ja sotamiesten jälessä palatsiin. Muurilla riip-
pui pääkalloja. Kuningas istui eräässä porttiholtvissa parhaim-
pine vaimoineen; hänen molemmilla simuillacm istuivat hänen
amatsoninsa eli naissotilaansa aseineen ja niiden ympärille oliwat
miehet asettauneet. Lippuja ja auringonlvarjostimia oli sadoittain
ja kilväiireitii ja kanuunoita ehtimiseen lau'oittiin. Likelle palatsia
kun tulimme, seisahtimat meidän kantajamme samalla, kvin kabusi-
rit poltvillnsa notkistellen maata suutelimat. Mennessämme ku-
ninkaan istuimen siivu, kumarsimme me hänelle; matkue kiersi kol-
mesti kuninkaan ympäri, ja jokaisella kerralla kabusirit lankesimat
maahan ja me kumarsimme hänelle. Kolmannella kerralla kaikki
kabusirit asuttuilvat pitkään rilviin, joka ulottui aina kuninkaan
palatsiin. Meidän tultuamme nousi kuningas ylös, ja 40 musi-
kanttia rupesi soittamaan sekä kanuunat pantiin paukkumaan, ja
kaikki muut, paitsi kabusirit, jotka heittiiytyilviit maahan ja natte-
lilvat maata päittensii päälle, huutaa hoilottilvat. Nyt me astuimme
esiin, puristimme kumukaan kättä ja istahdimme ivaltaistuimen
eteen asetetuille lalvitsoille. Tässä puhellessamme kyseli kuningas
paljo meiltä kuningatar Victoriasta ja Englannista; hän oli hy-
lyin kohtelias ja ystälvällinen sekä kysyi minulta, josko minä tah-
toisin nähdä amatsonein tarkastamista. Minä tietysti iloisella
myönnytyksellä siihen lvastasin, ja nyt kuningas määräsi niiden
rykmentin tarkastamisen. Kaikki sai nyt toisen ulkonäyn: miehet
lvetiiytyitviit takaperin, ja aukea nelllulma muodostui tarkastukselle.
Ihden rykmentin tunnusmerkkinä oli lvalkoiset, sinisillä krokodiileillii
kaunistetut lakit, toisen sininen risti, kolmannen sininen ruunu.
Upsiereillii oli korallinauha kaulassa ja hienommat vaatteet; he
pitivät kädessään pientä ruoskaa, jota alituisesti tarvittiin käyt-
tää. Tarkastuksen loputtua alkoi jiirjestyksctön ampuminen. Jos-
kus joku juoksi rivistä kuninkaan luokse, ja pitäen kiväärinsä yl-
häällä, puhutteli häntä, sekä juoksi sitte riviin takaisin ja laukaisi
kiväärinsä. Tarkastaessa seisoivat kabusirit kuninkaan vasemalla
ja muutamat ylhäisemmill amatsoni-upsierit sen oikealla puolella.
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Mi niistä piti kuninkaan hopeista sylkilaatittoa, toinen hänen
hattuaan ja kolmas kaunista ebenholssista keppiä.

Wiimein nousi kuningas ylös, otti lasinsa, käski meidän juo-
maan ja heläytti lasiansa meidän laseihin. Samassa kanuunatkin
jyriihtelilviit, kanj^ kiljui, kabusirit hyppeliwät, ja muutamat ho-
tvipallvelijat pitilviit »verkaista tverhoa kuninkaan edessä, sillä ku-
kaan ei saa nähdä kuninkaan syölviin eikä juolvan.

Aapmaa.

Afrikan eteläisintä huippua sanotaan Hylväntoilvon niemeksi
Siitä on koko eteläinen Afrika Kapinaan nimen saanut. Alanko-
maalaisten perustama Kap-kaupunki on tämän rannalla; se, niin-
kuin koko Kapinaakin, on nykyjään Englannin hallussa. Koska
kaikki laitvat, jotka menetvät Itii-Indiaan, Kiinaan y. m., poikkea-
mat Kap-kaupunkiin, on se isona maailman markkinapaikkana. Eu-
roopalaisia melkein kaikista kansoista asuu siellä ; Amerikalaisilla on
siellä kauppalvarastonsll ; alkuasukkaita, hiilimustia Neekereitii, rus-
keita Intialaisia, harmaankeltaisia Malajilaisia, Kiinalaisia pitkine
hiusruoskineen ja Arabialaisia tulee ja menee siellä lakkaamatta. Kaik-
kia uskontojakin siellä talvataan. Kristityt sciarnaalvat Herrasta le-
suksesta; mahometiläisten papit ilmoittamat profeetastaan, pakanat
pallveleivllt epäjnmaliaan. Lahtisella ja lvirtojen risteilemällä, aalto-
maisella rantueella muhkeat wiljawainiot aaltoilewat. Synkkä, metsäi-
nen lvuoren reuna rajoittaa tätä tasankoa pohjaisessa. Tämän yli kun
noustaan, tullaan amaralle tasangolle, joka on 120 peninkulmaa
pitkä ja 30—40 peninkulmaa leweä. Kesällä täällä maa on kui-
tvanutta; siihen halkeilee sylviii koloja ja musta pöly peittää sen.
Ainoastaan lvirtain pohjissa, jotka myös wiimein kuiwawat, säilyy
vähän vihantaa. Mutta sadeaika pian taas muodostaa ihanim-
mat kuttanurmet; ennen kaikkia sipulikasvit peittävät maan vihe-
riöillä ja komeilla kukilla. Nyt tulevat lvuorilta girafsit ja anti-
lopit tätä ruohonurmea lvakoelemaan; korkeajalkaisten kamelikur-
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tien laumat kiitelewät tällä avaralla tasangolla, ja uutisasuttaat
kiiruhtavat sartvllarjojaan ja lammaslaumojaan sen mehemille lai-
tumille. Tämä kuitenkin kestää maan muutaman lviikon. Ruo-
hot ja kukkaset lakastuivat; lähteet hiitviälviit ja wirrat kuiwawat;
karjat wiedään taas korkeampaan, kylmempään kotoonsa.

Kapmaan alkuperäisten asukasten, Kafferilaisten ja Hotten-
tottilaisten, on täytynyt uutisasukasten tieltä syrjälle syöstyä. Kaf-
ferilaiset asuwat itäisellä rannalla. Se on kaunista, rotewaa,
voimallista ja solattalvartaloista kansaa. Heidän tukkansa on ly-
hyt, musta ja kihara. Härkäin nahoista he enimmät maatteensa
valmistavat. Asunnot ovat möhleästi rakennetut. Ne ovat haa-
rukoista tehdyt ja näyttävät ampiaisten pesiltä. Monesti semmoi-
sesta tulee „kraal" (kyla). Kafferilaisten rikkaus on karjassa, jonka
kartuttamisesta he öm päilvin huolehtimat. He ornat rohkeita, ne-
rokkaita ja hyvin ymmärtäväisiä. Vihollistensa kimppuun he
mielellään salaa hyökkäävät, ja käyttävät suurella taidolla heitto-
keihästä. Sen sijaan, kvin heidän tulisi sairaita vanhempiaan hoi-
taa, anastavat he heidän omaisuutensa; jos he »Vanhuudessaan
tuottalvat lvailvaa, kannetaan heidät ulos kedolle, jossa he yksinäi-
syydessään kuolelvat taikka joutuivat petojen saaliiksi. Hottentotti-
laiset owat siilvyisiii, rauhallisia, mutta hirlveiisti raakoja, taita-
mattomia ja hitaita. He kiertelelviit karjoillensa wuosikaudet yh-
deltä laitumella toiselle. Heidän telttamaiset, seipäistä ja haaru-
koista tehdyt majansa lvoidaan kuormahärillii helposti mukana ku-
lettaa. Köykäinen heittokeihäs, jousi ja nuoli owat heidän taval-
lisina aseinaan. Erästä lammasnahkaista tvaippaa käyttämät he
päiwällä »verhonaan ja yöllä vuoteenaan. Kepin päähän sidottua
ketunhäntää käyttävät he hikiliinanaan (jolla hikeä kuilvaatvat).
He rnkoilelvat kuuta ja kaunista ilmaa. He pelkäiilviit alituisesti
pahoja henkiä. Noiturit kerskailen, at, että heillä on woima kaiken
pahan ylitse ja marsinkin siitä, että tvoilvat sateen synnyttää.

Hän joka ensin auraan kätensä laski, Herran palvelijana
tätä suurta lähetysalaa tviljetlillseen, oli saksalainen Georg Schmidt,
„weljesseurakultnan" jäsen. Wuonna 1727 lähti hän eteläiseen Af-
rikaan ja asettautui Hottentottilaiseen joukkoon. Sylväiin lvuoren
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laaksoon, 14 peninkulmaa Kap-kaupungista, rakensi hän itsellensä
majan, perusti puutarhan, tuotti sen ympärille pienen maapalan
ja alkoi kaikessa yksinkertaisuudessaan saarnata elvankeliumia näille
onnettomille, eksyneille pakanoille. Hottentottilaisten sydän ihastui
ja rakastui tähän lämpöiseen mieheen, joka ei tullut ottamaan,
maan antamaan. Pian oli hänellä pieni, pakanoista käännetty
seurakunta ympärillään, ja siinä jyrkässä lvuoren rotkossa, jossa
ainoastaan apinat muinoin asuilvat, kukoisti nyt pieni hupainen
kylä. Mutta jo 7 wuoden perästä Alankomaiden hallitus kielsi
täällä elvankeliumia ilmoittamasta, jonka tähden saarnaajan täytyi
palata kotomaahansa. Wasta 50 wuoden perästä (lv. 1793),
taisi kolme lveljesseurakunnan lähetyssaarnaajaa rulveta lveljensii
työtä jatkamaan. Hanen asunnostaan tapasimat he ainoastaan
riutuneita raunioita jälellä; mutta puutarhassa kukoisti wielä kau-
nis, lvarjokas, iso piiäronapuu, jonka Schmidt-isä oli istuttanut
siihen, jossa hän ensikerran pakanoille elvankeliumia ilmoitti. Niistä
joita Schmidt oli kääntänyt, eli ainoastaan lvanha lvaimo, jota
„wanhllksi Leenaksi" sanottiin. Hän oli ollut Smidtin ensimmäi-
nen opetuslapsi, ja säilytti lvielillin huolellisesti lammasnahkaan
käärittyä, opettajaltaan saatua uutta testamenttia. Tämän Man-

han pääronapuun alla pitilviit nytkin lähetyssaarnaajat ensimmäi-
sen saarnansa. „Armolaaksoksi" sanottiin tätä uutta evankeliumil-
lista paikkaa. Tämän ajan jälkeen seurasi tälle kansalle siunausta
tuottatva lähetystoimi. Muutkin lähetysseurat, esim. Englantilai-
nen ja Rheiniläinen, liihettiivill nyt sinne saarnaajia. Kirkkoja ja
kouluja rakennettiin noin 80 lähetyspaikkaan. Erämaat tehdään
hedelmällisiksi, puutarhoja perustetaan, vainioita huolellisesti vil-
jellään, huoneita rakennetaan Euroopalaiseen tapaan, ja asukkaita
taivutetaan kristilliseen kuriin ja tapoihin. Berliniliiinen lähetys-
seura on erittäin toimelias. Sen etevimpinä lähetyspaikkoina ovat
Soar, Bethel, Itemba ja Emaus. W. 1860 on Dessauilainen
lähetyssaarnaaja Prietsch perustanut uuden lähetyspaikan Kafferi-
laisten keskuuteen, ja antanut sille isänmaansa „Anhaltin" nimen.
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Duschmamt *).

Eteläisimmässä Afrikassa asuu kummallinen kansa — Busch-
manit. Nämä ihmiset omat maailman raaimpia ja tuskiu eläimistä
eroavat. He ovat pieuikasvuisia, noin meidän 14 vuoden poi-
kain kokoisia. Heidän ihonsa väriä on vaikea eroittaa, sillä se on
paksulla lialla ja rasvalla peitetty; heidän jäsenensä ovat heitot
ja laihat, katseensa villi ja viekas. Waimot omat mielilli inhoit-
tamaisempia, niin että Hottentottilais-maimot omat olleita ihanteita
heihin tvcrrattuna. Heidän tavallisena pukunaan näyttää olevan
joku voideltu eläimeu muota; heidän nahkaisen päähineensä alta
riippuu heidän kihara, paksulla rasmalla tahrattu tultansa kapeina
suortuvina. He omat niin raakoja, ett'ei yhdelläkään heistä ole
nimeäkään, ja heidän kielensä on niin vaillinainen, että se, niin
kuin eläinten, sisältää ainoastaan sanattomia, riiillytviä ääniä.
Heidän varsinainen isänmaansa on Orangcvirran seutu, josta
he Kapinaahan retteilemät ja ryöstöillään sen asukkaita mai-
vaavat. Heidän kotomaansa on oikea erämaa; maa on mel-
kein hedelmätöntä ja kaslvaa ainoastaan muutamia pensaita ja
juurihedelmill. Täällä moi elää ainoastaan muutamat eläimet,
nimittäin tamelllurti, antilopi, rhinoceros ja lammas; senpiitähden
Buschmanit metsästämiitkin sisiliskoja, käärmeitä, heinäsirkkoja ja
muurahaisia. He moimat piiilvillausia olla juomatta, kuu maan
saamat nesteisiä kasmeja pureskella. Heillä ei ole minkäänlaista
erityistä asumusta, vaan viettävät yönsä koloissa ja puiden ok-
silla. Buschmanein näkö ja kuulo on tarkka, mutta muut ais-
timet ovat sitä vastaan heikot; sillä heille ei ole vastenmielistä

, inhoittaviinpienkaan aineiden nauttiminen, eivätkä tunne ilman vai-
heistakaan sanottavaa. Buschmanit elämät tavallisesti perheittäin;
yksi matkustaa sinne toinen tänne, ja yhdistiiyvät joukoiksi ainoas-
taan suurempain eläinten metsästämiseen. Niin lauman kuin heillä
on elämänsä tarpeita, pysyvät he yhdessä; niiden loputtua he taas

*) Buschman (Alankomaiden kielellä Bosjesmans, s. t. s. pensaan-
asukas) owat alkuaan kuuluneet Hottentottilaisiin.
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erkautuvat. Uni, ruoka ja juoma ovat heidän ainoat tarpeensa,
tupakki ja miina heidän nautintoaineensa. He kestämät myös lau-
man nälkää, ja sama Buschmani, joka lviiden naapurinsa kanssa
moi syödä kokonaisen lampaan, woi myös kolme jopa neljäkin päi-
lviiii nälkää nähdä. Laiskuus on enimmästi heidän puutteisinsa
syynä, ja ennenkuin hän työhön ryhtyy, kiinnittää hän niilkälvyö-
täiin ja nukkuu pois nälkänsä. Hän moi kyllä olla rohkea tväras,
mutta sotaista urhoollisuutta häneltä puuttuu; yksi pyssynlaukaus
moi kartoittaa satoja Buschmaneja. Sitä mastaan tapaamat he kät-
köistään lähetellä nuoliaan, joidenkarissa on käärmeen myrkkyä. Jos
he käärmeen tapaamat, astmvat he sen pään päälle ja käsin siihen
niin tarttuivat, ett'ci käärme woi suutaan sulkea. Sen jälkeen he
hampaillansa raastamat sen pään poikki, säilyttiitvät sen sopilvaan
tarpeesen ja syötviit ruumiin raakana ja Merisenä.

„Minä mietin", sanoo eräs matkustaja, „tunnin lverran ai-
kaa näiden ihmisten tarkastelemisessa ja lviiitiin, että Buschmani..
muoto ja tatvat owat enemmän apinan, kuin ihmisen. Marsinkin
yksi oli niistä apinamainen. Hän oli 50 lvuotinen harmaatukkai-
nen ja pillkipartainen ukko; otsa, nenä ja kastvot oliwat paksulla
lialla tahratut ja ainoastaan silmäin ympärillä näkyi pieni mai-
toinen rengas, jota samun alituisesti tvalluttamat kyyneleet puh-
taana pitämät. Mutta mitkä marsinkin sen tckisitvät melkein tiiy-
delliksi apinaksi, oliwat sen lvilttaat silmät ja lillkulvaiset silmä-
luomet, jotka nousitvat ja laskitvat jokaisessa muodon muutteessa.
Minpä sieramet ja suupielet ja tvieläpii korlvalehdctkin ehdotto-
masti liikkuilvat ja ilmoittilvat lvaihteletvia himoja ja epäillyksiä.
Sitä mastaan ei kaslvoissa ollut ainoatakaan juonnetta, joka häntä
olisi ihmisyyteen korottanut. Kun minä wiimein käskin hänelle
antamaan lihapalan, jota ottamaan hän epäluuloisesti kätensä
ojensi, tempasi hän sen äkkiä ja hiilille heitti ja, ehtimiseen ympä-
rilleen silmäillen, piti huolta ett'ei kukaan sitä häneltä olisi lvienyt.
Silloin olisi jokainen ivarmaan lvetoa lyönyt, että hän kaiken tä-
män on apinalta oppinut. Nyt hän sieppasi lihapalan hiililtä,
.pyyhki sitä pikaisesti hihaansa, pisti sen suuhunsa ja repi siitä
soja, puoleksi Merisiä paloja, joiden alaspainuminen laihassa
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kurtussa sclmilsti näkyi. Kun wiimein ainoasti luut ja jänteet
jälellä oliwat, alkoi hän lveistii täyttää. Luu kun oli jo paljaaksi
kaiwettu, pisti hau sen uudestaan lvalkeasen, rikkoi kilvellä sen mo-
lemmat päät, imi ytimen sen sisältä ja täytti lohta sen tupakilla,
jonka samua hän pitkillä siemauksilla, silmät ummessa nieli; nyt
hän näytti niin tyytyiviiiseltii, kuin ihminen mielilviini-maljaansa
juodessa. Muutamia siemauksia medettyään, antoi hän luun »vie-

ressä istumalle naapurilleen, joka teki samoin. Tämän jälkeen mo-
lemmat katselimat hylyin tyytylväisinä, kunnes me heidät jätimme".

MmeriKa.
Amerikaksi sanotaan maapallon läntistä maanosaa. Sitä

sanotaan myös Uudeksi maailmaksi, koska rohkea merimies Kristo-
fer Columbus sen musta ncljänncllilloista muosisaoalla löysi.

Amerikan rajoittaa Atlantin- ja Tyynimeri sekä pohjainen
Jäämeri. Sen pituus on pohjaisesta etelään. Sen päästä pää-
hän kun kiitvelee, saa käydä kaikissa ilmanaloissa: Pohjaisnalvan
Mesta kylmyydestä piiilväntasaajan polttalvaan kuumuuteen ja
siitä taas eteliinawan jäiseen hyyteesen.

Atlantin meri tekee Amerikan rannalle suuren lahden, jota
pohjaisessa sanotaan Merllon mutkaksi ja etelässä Karaibian me-
reksi. Tämä jakaa maan kahteen, melkein yhtäsuureen osaan,
joista molemmilla on jotenkin kolmion muoto, joiden asemat omat
pohjaiseen- ja kiiret eteläänpäin. Amerikan rannikon ominaisuutena
on yksitoikkoisuus. Etelä-Amerikan rannikko on marsinkin sitä laa-
tua. Tästä kuitenkin poikkeaa lounaisin osa, joka on „lahdetteiden
ja solien sekasortona". Pohjais-Ameritan rannikolla on lviihem-
miin säännöllinen muoto. Sen koilliskulmalla on paljon lahtia,
hylviii satamia ja lelveitii lvirtain suita; isoja niemimaita pistäy-
tyy sieltä myös ja suuri joukko saaria kutvastelee sen rannikolla.
Luoteessa rannikko on niemekkeistä, lahtista ja saarista ; mutta ne
owat pienempiä ja wähempiarwoisia.
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Minkertaisuus ja säännöllisyys ilmautuu myös sen maan
luonnossa. Andilvuorten pitkä jono kulkee pitkiu länsirannikkoa ja
sitoo molemmat Amerikan osat toisiinsa; Andien itäpuolta moi
pitää suurena laaksona, jonka matalana itäisenä reunana Alleg-
hllny-, Antilleri-, Guianan ja Brasilian wuoret owat.

Ilmanalan, kaswiston ja eläimistön suhteen ei ole jyrkkiä
eroitillsia; yksi ilmanala muuttuu mähitellen toiseksi. Kylmästä,
puuttomasta, kanerwaisesta ja sammaleisesta alatasangosta, joka
Jäämeren rannoilta ulettuu aina kunnaille" ja jossa
Mackensia pohjaiseen mirtailee, tullaan mähitellen Ilä-järwcu ha-
ivumetsiin; sitte Viskonsin tammimetsiin. Pähkinä- ja kastanji-
puita nähdään Ohion ja Keutuckin tienoilla; etelämpänä Mongo-
lilaiset ja palmut jo osottamat, että kuumaa ilmanalaa lähesty-
tään. Tähän yhdestä ilmanalasta toiseen mähitellen muuttumi-
seen on epäilemättä syynä, ett'ei ole mitään korkeita, lännestä
itään kulkemia muoria, jotka eläinten ja kaswien wapaata lewene-
mistä estäisilvät. Euroopalaiset kun Pohjois-Amerllaan saapumat,
näkemät he ihmetellen Kolibrin, lintumaailman dia-
mantin", lentelemän maassa, joita lumi ja jää lvuosittain monta
kuukautta peittää. Etelä-Amerikassa on laita aiman samoin. Siellä
on kääntöpiirin palmuja ja papukaijoja wielä Buenos Aures'hl
tienoilla — siis kaukana oikeasta kotomaastaan.

Uuden maailman ilmanala on Wanhan maailman ilman-
alaa kosteampi. Tämä tulee maan pitkästä, kapeasta muodosta
ja sen kosteille merituulille olemasta aukeasta astmasta. Atlantin
rannikoilla on nimittäin ainoastaan mataloita maakuttuloita, joi-
den ylitse Atlantin ilmawirrat moitvat lvesihöyryäiin menettämättä
kohota, ja masta Andeilla haihduttaa lvetensii, josta Mississippi,
La Plata ja Amazon syntymät. Sen lisäksi wielä tulee, että isot,
awarat tasangot edistiitviit laajain tvesistöjen muodostumista. Uu-
dessa maailmassa onkin sentähden useita isoja »virtoja, joista muu-
tamat omat maailman suurimpia, haaraisimpia ja pisimpiii. Missä
on Amazon lvirralle lvertaa? Sen pinta-ala tekee 94,000 maatiet,
neliöpeninkulmaa ja pituus 770 mt. pen. Siihen yhdistyy silvu-
lvirtoja, jotka owat muiden maanosoin itsenäisiä mirtoja suurem-
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mat. Mississippi, maailman toinen wirta, on mcltcin Amazonin
suuruinen. 3c on 890 penint. pitkä ja sen meden pinta-ala las-
ketaan 61,000 pcninknlmatsi. La Plata- ja St.
omat myös mainioita niin suuruuoestaau tuiu mcrtitytscstlläntiu.

Amerikassa on myös kosolta suuria jänniä. Suurempaa
suolatonta mcsistöä, kuin Kanadalainen on, ci ole toto maail-
massa. Ia tämä ci ole ainoa. Katsahdus kartalle uäyttäii, että
Pohjllis-Amerllan alatasangolla on jänniä, joilla ehtii on Kana-
dan jiirtvein laajuus.

Tämä lvcden paljous ei aiuoastaau edistä maau hedelmälli-
syyttä, lvaan se hclpoittaa myös keskusliikettä maan eri osain
mälillä.

Lämpö ja kosteus owat runsaau kaslvullisuuocn parhaimmat
edistäjät. Sentähden Uusi maailma moitin erinomaisen edistyneellä
taslvullismldella kopeilla. Amazon-wirran wiercisct isot aarnio-
metsät muodostamat jättiläispuillaau mctsistöu, jouta ' mcrtaista
muut maanosat kaipaamat. Palmut kohottautuivat aiua 200 ja-
lan korkeuteen ja woittawat metsiiu muut puut niin hylyin suuruudel-
laan luin paljoudellaan ja majestcctillisillä lehtimuodoillaan. Näiden
jättiläistenmalilla taslvaa pensaita ja pienempiä puita, joita töynnös-
kasmit kiertclelvilt ja yhteen punomat, ja niin muodostamat läpipääsc-
mättömän tiheikön. Wirrat, jotta rauhaista mettään wicrittelcwät
mahtawain metsäin wihcriöissä lehtiholwcissa, owat ainoat keskusliik-
keen lvillitappaleet kansoille ja lähetyssaarnaajille, jotta sinne ja
tänne asuntonsa owat asettaneet. Muutamin paikoin, esim. Mi-
tatussa kasmit muodostumat semmoisella voimalla, että ne lvic-
rittclevill tieltään suuria vuorenlohkareita.

Amerikan eläinmaailma ei ole niin korkealle tchittäinnyt.
Hyönteisiä siellä on erittäin paljo. Niiden moninaisuus, niiden kiil-
tiimiit marit ja tavattomat suuruudet tekemät niistä maanosan
suurimman kaunistuksen. Scltäpiillisistii eläimistä omat mateliaat
lukuisimmat; muut eivät ole niin monenlaisia eitä niin suuria,
kuin muissa maanosissa; mutta ue eimät ole ainoastaan pienem-
piä, maan niiltä puuttuu myös se woima, julmuus, tulinen roh-
keus ja lviisaus, jota me maanosamme samanlaisilla eläimillä ih-
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mettelemme. Pohjais-Amerlla, jolla on enemmän mantereen il-
manala, ou tässä suhteessa Etelä-Amerikan ja Wanhan maailman
lvälittäjänä.

Amerikassa asuu noin 85 miljoonaa ihmistä, jotka lvoidaan
kahteen pääjoukkoon jakaa: alkuasukkaisiin ja siirtolaisiin. Alku-
asukkaat omat Eskimolla, jotka asustelemat ainoastaan pohjaisim-
milla seuduilla ja elävät pääasiallisesti lvaloiden pyynnöllä; ja
Intiaaneja, jotka enimmiisti eleskelelviit kiertelemiiisinä metsästä-
jinä. Siirtolaiset owat osaksi Euroopalaisia, osaksi Neekereitii ja
osaksi Mongolilaisia. Näistä erilaisista kansoista on syntynyt se-
koituksia, jotka etenkin Etelä-Amerikassa omat lukuisia.

Mhantamaa (Grönlanti).

Grönlanti on 50 peninkulmaa Islannin pohjaispuolella.
Wuonna 986 löysi Islantilainen Eerik niminen mies tämän maan.
Hän pakoitettiin kotomaansa jättämään, kun oli kaksintaistelussa
jonkun tappanut, ja, kun hän tiesi, että eräs Norjalainen laitva-
katteini oli myrskyn ajamana joutunut eräälle rannalle Islannin
liinsipAolella, purjehti hän länteen ja saapui sinne. Maa kun oli
ruohoinen, kutsui hän sen Wihaittamaaksi (Grönland). Muuta-
man wuoden perästä palasi hän Islantiin takaisin, kertoi sen kän-
neistä niityistä, sen kalaisista rannoista ja sen paljoista turkik-
sista ja metsän riistasta sekä sai monta siten sinne muuttamaan.

Eerikin poika kun sitte oli Norjassa käynyt, lisääntyi yhä
sinne muuttajain luku. Norjan kanssa käytiin kauppaa, perustet-
tiin Gardarin kaupunki, rakennettiin kirkko, laitettiin luostari sekä
siihen pispa y. m. hengelliset lvirkamiehet. Näin syntyi 190 uu-
tisasuntoa itä- ja 90 länsirannalle. Näistä kaikista on nyt ai-
noastaan rauniot jiilellä. Kuinka asukkaille ja Wihantamaan vil-
jelykselle lienee näin käynyt, ei mannaan tiedetä. Warmaa maan
on, että asukkaat omat hallinneet osaksi puutteista, osaksi Eskimoi-
den hälvityksistii.
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Wihantamaan keskus on alituisesti lumen ja jään peittämä
ylänkö, joka kallistuu länteenpäin. Vuosituhansien kuluessa sata-
nut lumi on täällä keräytynyt äärettömiin kasoihin. Näiden lu-
mimuorien yläkerrokset omat lumen pattautumisesta ja osaksi su-
lautumisesta muuttuneet wal.ois.ksi nyppyiseksi jääksi, joka aiua
2,000 jalan paksuisena peittää koko maan, paitsi rannikoita. Suu-
ret jäälohkareet mierytvill näiltä alas rannikoille. Suurina, mo-
nen sadan jalan paksuisina laskeumat ne hitaasti niin sanottuihin
jäätvuonoihin, eroittautulvat pienempiin ja suurempiin jäälohkoihin
ja muodostamat isoja, uimia jäiitvuorici, jotka Jäämerellä purjeh-
timisen tekemät niin vaaralliseksi. Sormeen ja kivilohkareilleen,
jotka rantalvuorista niihin murenemat, kulketvat nämä jäamöhkii-
lect muonoista mähitellen ulapalle ja sieltä aina Atlantin merelle,
jossa ne Nelv-Founolannin eteläpuolella joutumat Golf-lvirran
lämpöiseen meteen ja sulamat; kilvilohkareet ja sora maipulvat sil-
loin meren pohjaan; näistä todellakin lienee Nelv-Founolannin
eteinen luoto syntynyt.

Saaren itäranta on suurimmaksi osaksi tuntematonta; länsi-
ranta, jota, eroitukseksi sisämaasta, sanotaan reunamaaksi, on tar-
koin tutkittu. Se näyttää Norjan länsirannalta; sillä niin kuin
siellä, on täälläkin rantue täynnä isompia ja pienempiä saaria; kapei-
ta, haaraisia ja pitkiä muonoja on myös tämä rantue täynnä. Si-
sämaan ylänkö alenee penkereittiiin rannallepäin; penkereet owat
usein atvaroita, jyrkkiin seiniin päiittytviä yliitasangoita; ainoas-
taan rannikon eteläosassa, joka on muuta matalampi, ci ole
tämmöistä pengerrystä.

Kesällä leijuelee aurinko myötään tailvaalla, maikka tosin al-
haalla. Warjot owat aina pitkiä, ikäänkuin iltasilla eteläisimmissä
maissa. Walo heiastuu huikaiselvalla loistolla lumesta ja mälk-
tymistii jäiitvuorista. Taltvella taas on yhtämittainen yö remon-
tulien ja loistamien tähtien tanssiessa. Syksy on ilta- ja ketviit
aamuruskona. Ilmanala on kylmä. Kesällä lämpö tosin nousee
jotenkin korkealle; mutta taimella elohopea moi iviittokausia jäässä
pysyä; hengitys näyttää tiheällä ja ruutisawun walkoiselta; mää-

rällisenä pohjolan puhuri uhkaa jokaista micrasta, joka uskaltaa
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lähestyä tänne kylmään kotoon. Wihantamaan länsirannikon il-
manala on tuores ja maihtelemainen, etelärannikon kostea, mutta
pohjaisen kuima.

Kaslvullismls on pääasiallisesti ahdistunut rannikolle; met-
sää ei ole ensinkään, ainoastaan etelässä kaslvaa hiukan mataloita
koimu- ja pajupensaita. Wuonojcn pohjissa ja laaksoissa kaslvaa
muutamia kanerlvan tapaisia kaslveja, lvareksen marjoja, neilikoita,
y. m. Parhaite täällä menestyvät kaalit, retikat ja sallaatit.
Wareksen marjat owat tärkeitä rawintoaineita. Kallioilla kaswaa
jäkälöitä. Kaswaa siellä myös kaslvi, joka on suuresta arlvosta
köyhän maan ihmisille. Se on tuirimo. Tämä on yleisin ja
mannin tämän seudun marsinaisen taudin — kerpnkin — parantaja.
Hyvä jumala kasvattaa sitä täällä yltäkyllin. Hiekassa, jopa
paljailla kallioillakin kasvaa sitä suurin määrin. Kaikki riinsty-
neet huoneet omat niillä peitetyt. Tämän kasmin kastvulvoima on
niin snuri, että koko tusina ja vieläpä useampiakin haaroja lähtee
yhdestä ainoasta juuresta.

Syksyllä kerätään kuirimoita kasoihin ja peitetään sitte lu-
mella että tuoreina pysyisimät. Näistä keitetty soppa maistuu oi-
valliselta, ainakin tässä köyhässä maassa, ja on lääkkeenä monen-
moisiin satunnaisiin tapauksiin. Sallaattinakin kuirimoita käyte-
tään. Se otetaan silloin tuoreena ja maistuu tvähemmän «lasten-
mieliseltä. Kerputti, jota mastaan tämä on paras lääke, on mitä
lvailvllloisempia tauteja. Kosteus, kylmyys, lvoimattomuus, sii-
lautunut ruoka ja liitteen puute owat tämän taudin syinä; sen-
piitähden napaseutujen asukkaat kiirsilvätkin enimmän siitä, sillä
siellähän kaikki nuo syyt ilmestylvät. Pitkillä merimatkoilla kärsi-
mät muinoin merimiehet paljon tätä tautia. Tauti ensin ilmau-
tuu alakuloisuudessa, jäsenten kankeudessa ja wäsymyksessä. Sitte
ilmestyy ikeniin paisumia. Nämä puhkeamat ivähimmistäkin syistä
ja muodattamat paljo merta. Hampaat putoamat tviihitellen suusta
ja paisumat lelvenelviit yli ruumiin. Voimattomuus lisiiytyy ja
kilvut kiihtyivät niin, etta sairas toilvoo waan kuolemaa, joka hä-
nen hirmuiset tuskansa lopettaisi.

Eläimistä täällä omat jääkarhut, malkoinen kettu, poro ja
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moskushärkii tamallisimmat. Kotieläimiä täällä on ainoastaan koira;
mutta kylmyys ou siihenkin tumansa painanut. Nämä, muuten
niin milttaat ja oppimaiset eläimet, omat täällä niin typeriä ja
kankeita, ett'ei niillä moi metsästää. Ne eimät haukutaan, aino-
astaan ulmahtclemllt.

Ihmisruumiiscnti, joka muuten niin paljon kärsii, näkyy
tämä hälvittälviiinen ilma paljon »vaikuttaneen. Wihantamaalaiset,
jotta kuulumat Eskimoihin, taswawat harwoin wiittä jalkaa pi-
temmäksi; mutta sitä mastaan he omat lihamia ja ikäänkuin raslva-
kcrrotscn ympäröimiä. Tiiteupii he moimatkin paremmin kyl-
myyttä kestää, ja hän nähdäänkin usein paljain päin ja kauloin
ulkona. Huoneissaan he istumat melkein alastomina; mutta hei-
dän höyryämisensä on niin kotva, cttii Euroopalaiset eimät heidänseuraansa kuumuudcu tähden kcstii.

Wihantamaalaisclla on erinomaisen hylvii ruoan sulatus-
moima. Hän luonnollisesti syö cnimmästi liharuokaa, ja se on
hänelle yhtä, josko se on tuoresta cli pilautunutta, puhdasta cli
likaista. He syömät lumeen peitettyjen, puoleksi mädäntyneiden
hylkeiden päät ja luutkin. Heidän makupaloinaan omat: puoleksi
mädäntynyt walaan pyrstö; tcrweet, pilautnneet, puoleksi haudo-
tut munat, joita hyltccnnahkaisessa pussissa ihran kanssa sekoitel-
laan. Paitsi mettä juolvat he myös mielellään sulaa rasmaa.

Wihantamaalaiscn pukuna on vesilinnun- eli tetunnahkainen
turkki, jonka karvat ovat sisäänpäin käännetyt. Sen yllä hänellä
on iso hylkecnnllhkaincn nuttu. Housut, kengät ja sukat ovat
myös hylkeennahasta. Kesillä Wihantamaalaiset asumat nahka-
teltoissa, joiden karvapuoli on ulospäin sateella, vaan muulloin
päinlvastoin. Mimmäinen lvuota pistäytyy muita pitemmälle
joka siwulla ja muodostaa katoksen, jonka alla marat ja m. s.
säilytetään. Wnotoin alareunoilla on kimiä painona; sattumuksen
synnyttämät reiät tukitaan sammalilla. Olvessa riippuu hieno
suolllallvoincn esirippu, jota myös attunoissa käytetään. Sisällä
on muoteina pölyköiden päällä muutamia lautoja. Usein asuu
20 ihmistä semmoisessa teltassa. Talwiasunnot owat kesäasun-
nolla paljoa suuremmat. Ne rakennetaan mieluisasti korkeille
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palloille, ett'ei lumiwesi tupiin tulmaisi. Ulkoseinällä on muuta^
mau kyynärän paksuinen maalla ja mättäillä tukittu kilviseinä.
Muurilta lähtee orsi, jonka sisäpäätä tolpat tukelvat. Tämän
orren poikki kulkee toisia hirsiä, joiden mätit omat maloilla ja
kanertvilla täytetyt. Näiden päällä on sitte mättäitä ja maata.
Näitä kokonaisuudessaan sitte wanhat lvuodat peittäwät. Tawal-
lisesti asuu samassa huoneessa monta perhettä. Kullakin heistä
ou siinä erityinen, muodilla eroitettu suojansa. Huoneen omisei-
niissä on muutamia nelikulmaisia suolikalmo-attunoita. Näiden
kohdalla on penkki, jota mieraat käyttämät istuiu- ja makuupaik-
kanaan. Tämä huoneen osa on siis Vihantamaalaisten mieras-
huoneena. Jokaisella suojalla on omituinen tulisijansa, jona käy-
tetään jakkaralle asetettua lamppua, jossa hylkeenraslvaa ja sam-
malia alituisesti palaa. Se ei ainoastaan malaise koto suojaa,
maan se lämmittää myös; ruoka myös sillä kimikattiloissa keite-
tään. Kattilan päällä on puusäleistä tehty kuitvuupaitka. Siinä
vaatteet ja kengät kuilvataan. Sisäänkiiytälviinä on pieni, 12—16
jalkaa pitkä porstua, joka on niin matala, etta käsin ja jaloin
ryömien täytyy siinä kulkea. Tama pitkä käytiimä, lvaitta ci
siinä olekaan olvea, estää kylmyyden huoneesta, sekä on ainoa
aukko, josta lampun haka pääsee ulos ja raitista ilmaa sisälle.
Kun nyt ajattelemme kuinka paljo tämmöinen, yhdessä asulvainen
ihmisjoukko höyrylle. ; kiehutvan, puoleksi mädänneen ruoan hajun;
wallitselvan siilvottomuuoen — niin ei liene ihmeellistä, jos Eu-
roopalaiset eimät semmoisessa asumuksessa eläisi.

Asumuksen mieressä on marastohuone ja laimat, jotka omat
pylmäiden päihin kumoon asetetut; niiden alla metsiistyskalut ja
vuodat säilytetään. Syyskuussa Wihantamaalaiset rakentamat
talmisuojansa eli wanhat korjaawat. Kuun lopussa muuttamat
he niihin; Huhti- eli Toukokuussa jättiilvät he niimät ja riemui-
ten telttansa tekemät.

Metsästys on Vihantamaalaisten päätoimi, ja, koska heillä
on ainoastaan Harmoja maaeläimiä, on meri heidän alueensa.
Siinä lvalaat, sarwiwalaat, mursut, hylkeet ja mesilinnut lvilise-
iviit; viimeksi mainitut peseilviit jyrkkäin wuorten rinteille.
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Wihllntamaalaisten tärkein eläin on hyle. Sen lihaa he
syömät; sen nahkaan he pukeutumat; sen nahalla he huoneensa ja
venheensä verhoavat; sen rasva antaa heille valon pimeinä
talmi-iltoina, lämmön taltven kylmyydessä. Hylkeen jänteistä on
heidän lankansa, sen suolista heidän purjeensa, akkunansa ja pai-
tansa; sen komista luista tekevät he useat työkalunsa.

Vihantamaalaisten luonteen matkustajat kuvaavat edulli-
sena. Hän on suopea, iloinen ja vihaa irstaisuutta. Juoppous
ja tappclukset ovat heille tuntemattomat. He kun hamaitsimat
palomiinan mallutuksen Euroopalaisiin, sanoimat he sitä hullutus-
medeksi", ja kun he näkemät jonkun irstaisuuteen maipuneena, sa-
nomat he: on varmaan häneltä ymmärryksen riis-
tänyt". Riitansa he ratkaisemat knmmallisella tavalla. Vastus-
taja vaaditaan, nimittäin, tilpataisteluun, jota he sanomat laulu-
riidaksi. Vaatija astuu silloin hypellen tuomitseman kansan eteen
ja laulaa syytöksiään. Tässä hiiu kokee kaikin lamoin mastusta-
jaansa saattaa nanrettamaksi. Tämä mastan samoin. Se tvoit-

taa, jolle jää viimeinen sananmuoro ja jonka puolella on useam-
pia naurajia. Oli heillä myös, miten useilla raakalaisilla, meri-
kostojakin — s. t. s. jos joku tapettiin, täytyi murhatun likisimmän
sukulaisen lviiijyii murhaajan henkeä. — Tämä tapa on kristin-
uskon tuotua hävinnyt.

Vihantamaalaincn kuu on näin suopea, ihmettelee hän kun
näkee Euroopalaisen komasti alammaisiaan kohteleman, „Te koh-
telette kanssll-ihmisiänne kuin koiria", sanomat he usein tämmöi-
sessä tapauksessa. Sentähden he pitiilvätkin itseänsä Euroopalaisia
parempana ja sanomat miehelviistl: „minä olen Vihantamaalai-
ncn!" Jos he tahtomat erityisellä lamalla mieraalle armoansa to-
distaa, sanovat he: „sinii olet niin kuin me. Sinä olet Vihan-
tllmaalainen." Tämä ylevä ajatus itsestään ja maastaan edistää
paljo heidän tyytymäisyyttään; sillä eimillkös he itseänsä tuntisi
varsin onnettomiksi tässä köyhässä maassaan ja monissa puut-
teissaan, nauttiessaan niukkaa, inhottavaa ruokaa, jos eivät he
elämänsä tapaa pitäisi niin herttaisena, että he eilviit tahtoisi sitä
maihtaa muuhun, joka meidän mielestä näyttäisi paljoa muka-
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mammalle! Kerran mictiin pari Vihantamaalaista Kyöpenhami-
naan ja pidettiin hylvii huoli kallista tarpeistaan; kuitenkin he
pyrkiivill takaisin isänmaahan ja ilmoittivat että Euroopassa ei
ollut oikeata pakkasta eikä hylkeitä.

Vihantllmaalaiset omat nyt oikeita kristityttä. Tästä hy-
tvyydestii heidän on erittäin Norjalaista pappia, Hans Egede'ii
kiittäminen. Hän saarnasi heille ensin kristinoppia 18 muosisadan
alussa. Sitte kuin Tanskalaiset monta kertaa olilvat Vihanta-maassa käyneet hakemassa maantuotteita, joista he eilviit kuiten-
kaan tähän asti hyötyneet, ryhtyi Hans Egede heitä kristinoppiin
kääntämään. W. 1717 jätti hän papillisen toimensa Norjassa ja
purjehti lvaimoinensll ja lapsinensa kuninkaan myönnytyksellä Wi-
hantamaahan. Täällä he rakensimat itselleen huoneen, ja Egede
koki Vihantamaalaisiin tutustua ja itseensä heitä pienillä lahjoilla
miellyttää. Kaulvan kuitenkin tviipyi, ennenkuiu he luottamuksella
suostuilvat häneen ja tarkastelilvat pieniä tulvia, jotka kulvailitvat
Raamatun tapauksia. Aina niistä pinnistä, jolloin Egede lvai-
kean toimensa alkoi, omat kaikki Eurooftalaisten uutisasukasten
läheiset Vihantamaalaiset, noin 6,000 lumnltaan, tunnustaneet
kristinuskoa ja muutamat erittäin eläminä. Melkein kaikki jo
osaamat lukea ja kirjoittaa. Koko kansalla on tunnollisia kansa-
kunnallisia laitoksia, saamat entistä lvarmemmin elatuksensa ja
otvat pelastuneet monista mahingollisista tallamaisuuksista, joita
pakanalliset noidat omaksi hyödykseen toimitteliwat.

KsKimot.
Eskimot omat muodoltaan ja vartaloltaan, kieleltään ja

tavoiltaan niin täydellisesti muista, Amerikan manner-asukkaista
eroavaisia, että he epäilemättä kuulumat aiman toiseen ihmisro-
tuun. Niillä on monta omituista, ranta-tappalaisten kanssa
yhteistä tuntomerkkiä. Mustanlainen kasmojen mari, ulkonemat
poskipäät ja ontelot kasvot, piikkinen leuka ja leveä suu, paksu
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parta, pitkä, musta tukka, tamallisesti lyhyt martalo, kuin myös
puku, raminto ja asumukset omat aivan samanlaiset.

Eskimot omat muinoin olleet erityisenä kansana, joka niin
muista Amerikan villeistä erkautui, että ne Eskimolla pitimät
enemmin eläiminä tuin ihmisinä, ja liihcstyilvät heitä ainoastaan
silloin, kuin tahtoimat heitä tappaa. Waitta mikään kansa ei ole
niin rauhallinen kuin Eskimot, on jokainen naapuri kuitenkin hei-
dän vihollisensa. Voimassa ja nerossa Eskimot tamallisesti lvi-
hollisensa maittavat. Hän ei hevillä vihastu, mutta kun hän
sen tekee, tulee hän raimoon, pureskelee hän mahtoa kuin villisika,
puree hammasta ja syöksee vihollisensa kimppuun pedon raimolla.

„Maa oli" — kertomat Eskimot — „alussa meden peittämä,
ja kun se oli kuivanut, näkyi ihminen. Agluktuk oli se ihminen,
joka loi maaelaimet ja kalat; sillä hän kaatoi puun, joka meren
ylitse ulettui, ja lastut jotka mereen sinkoilivat, muuttuimat ka-
loiksi; mutta maalle pudonneista maaeläimiä syntyi".

Eskimoiden paratiisi on meren alla. Joka on elänyt sii-
lvosti, pääsee mereen, jossa on joukko hylkeitä ja valaita, joilla
he voivat murheitta ja vaivatta elää, sekä nauttia tuoresta lihaa
ja rasvaa ikuisesti. Jumalattomain sitä mastaan täytyy elää
myrskyisessä meressä, jossa ei ensinkään semmoisia herkkupaloja
ole, ja jossa tamallinenkin ylöspito suurella maimalla saadaan.
Waitta kuolleet asumatkin meressä, tulemat he kuitenkin joskus
hulvituksekseen maalle metsästämään. Heidän kyllä kuullaan toisiaan
huutaman poroja ajaessa.

Eskimoiden häissä ei ole mitään juhlallisuutta. Moni-
avioisuus on heillä tavallista, ja mies on vaimonsa puoliso,
tuomari ja pyömeli, eikä kenelläkään ole oikeutta heidän asioihinsa
sekautua. Jos lvaimo kuitenkin luulee miehensä häntä määrin
kohdelleen, pakenee hän vanhempainsa suojaan siksi, kunnes asia
on ratkaistu. Jos sovintoa ei synny, saa vaimo ottaa toisen
miehen.

Eskimoillakin on „läillemiehensä", eli mollansa, joiden yli-
luonnollisiin lahjoihin he ehdottomasti luottamat, ja jotka kansan
tallamaisuudesta saamuttamat suuren armon. Nämä miettaat miet-
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telijiit johtavat kaikkia tärkeitä asioita ja näyttävät olevan ai-
noat Eskimoiden päämiehet. He sekoittautu.lv at melkein kaikkiin
yksityistenkin tehtäviin. Kuolleet viedään vuorelle^ ja peitetään
jäällä ja kivillä; mutta nämä eimät estä kuitenkaan susien' ja
muiden petojen ruumiita pitkin mäkiä metelemästii. Haudan vie-
reen asetetaan kuolleen aseet: nahkavene, joutsi, nuolet ja keihäs,
että muuttavalla hengellä toisessa maailmassa omat aseensa olisi-
vat. Kun Eskimot ovat jonkun valaan tappaneet, paastovat
he 24 tuntia kalan kunniaksi, sillä muuten kala pahaksi panisi, ja
voisipa lähettää syntiselle tauteja ja muita onnettomuuksia. Jos
metsästys heille kesällä ja syksyllä hylyin onnistuu, pitämät he
itsensä loppumattoman onnellisuuden omistajina, sillä he sitte
viettävät koko talven aivan surutta ja murheetta. Silloin he
vaan syövät ja makaamat, nousemat ylös ja taas syövät ja
makaamat. Näin viettävät he suuremman osan aikaansa, ja kun
he joskus ornat oikein iloisia, hulvitteleitvat he harvoilla leikeil-
lään, pääasiallisesti pallon lyönnillä. Sekä miehet etta vaimot
ottamat tähän osaa. He jakautuvat kahteen parveen ja sitte
palloa toisilleen paiskaavat. He myös hyppelemiit, samalla kvin
kaksi ritviä miehiä ja lvaimoja (usein kuitenkin joko miehet taikka
naiset yksinään) hartioitaan ja polviaan sinne tänne käänteleviit
ja irvistelevät, jalkaansa paikaltakaan liikauttamatta. Musiikin
virkaa heidän hypellessiiiin toimittamat raskashenkiset iiännähdyk-
set, jotka röhisemiit, kvin tukehtumaisillaan olevain hengitykset.
Semmoinen musiikki on hyppelynsä arvomen. Sitä paitsi he
huvitteleivat nyrttisodilla ja painimisilla. Paininheitossa he omat-
kin maan Indianeja etevämmät.

Wedenpitiiwät, linnunnahalla eli hienolla peuran karmalla
sisustetut saappaat, suojelevat heidän jalkansa kosteudelta ja kyl-
myydeltä. Kaksi paria nahkahousuja, joista sisimmäisten karva
on sisäänpäin, ja kaksi ketuu eli hylkeen nahkaista nuttua, joista
päällimmäinen myös tekee ison päähineen, joka myrskyllä päähän
vedetään, seka suuret,karlvaruttaset tekevät heidän pukunsa. Nais-
ten puku on samanlainen, ainoastaan sillä eroituksella, että nutun
selkämyksestä riippuu eräs nahkaliuska aina kantapäihin saakka;
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tämä antaakin naisille kummallisen ulkonäön. Tästä hännästä
eli suipukasta on kuitenkin se hyöty, että lvaimot moimat siihen
kääriytyen mukavasti istahtaa vaikka kylmille kallioille.

Talmella Eskimot asuvat lumimajoissa. He ovat niissä
hyvässä suojassa ankaralta pakkaselta ja ovat ne paljoa muka-
tvammat, kuin puiset ja kimiset huoneet, vaikka niissä ei valkeata
palakaan. Näiden suojain rakentaminen, jonka aina miehet teke-
mät, lvaatii suurta tottumusta ja taitoa. Parittain, joista toinen
on sisällä toinen ulkona, he niitä tekemät. Noin kahden jalan
levyisiä, kahden jalan pituisia ja kahdeksan tuuman paksuisia lu-
milinkoja latelevat he niin päällettiiin, että jokainen yläkerros on
hiukan alempaansa sisempänä; näin pitkitetään kunnes seinät tule-
mat niin yhteen, että ainoastaan pieni aukko harjalle jää. Tämä
peitetään läpinäkylvällii jääliuskalla joka päästää valoa huonee-sen. Impärinsii huoneen lumiseinää kiertää lumipentti, joka,
nahoilla peitettynä, on istuimena ja vuoteena. Tämmöinen, ison
alassuin oleman padan näköinen maja, on noin 10—12 jalkaa
lävitse mitaten ja jotenkin 8 jalkaa korkea sisältä. Kaksi ja
kolme perhettä asuu joskus saman lumikaton alla. Jokaisella on
silloin erityinen makuusuojansa, joka kuitenkin on yhteisen pää-

rakennuksen yhteydessä. Mutkainen, katettu käytälvii vie majaan,
joka on päivällä auki, maan yöksi huolellisesti tukitaan jokaiseen
kiiytätvän mutkaan asetetulla jääpalalla.

Talvella Eskimot eivät käytä ensinkään valkeata. Heidän
kilvilamppunsa antamat kylliksi lämpöä saappaiden ja maatteiden
kuilvaamiseen ja raa'an lihan ja rasvan lämmittämiseen. He
omat heikoista lapsista alkaen jo kylmään tottuneet. Äidit kan-
tavat selässään päähineisin käärityllä lapsiaan aina kolmen vuo-
den vanhoiksi; lapset ovat sinä aikana aivan alasti. Näiden
pienten olennoiden nähdään joskus luolansa edessä seisovan kyl-
mimmiissä pakkasessa, josta he eilviit kuitenkaan mitään huoli.
Eskimot eilviit koskaan makaa tvaatteissaan, vaikka he aukeassa
vuoren halkeamassa makaisivat.

Miten tiedämme, syömät he tavallisesti raakaa lihaa. Siitä
tnlee nimi „Eskimo", jonka Ranskalaiset löytäjät heille ovat
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antaneet, ja joka varmaan tulee sanasta „eschkimai", joka merkit-
see „raakaa lihaa syöpä ihminen." ,

Eskimoiden koirat näyttämät kesyiltä susilta. Ne ulvovat,
mutta eivät koskaan hauku. Niistä on isännilleen suuri hyöty,
vaikka eivät maksa heille mitään; sillä asunnostaankin ne saavat
itse huolen pitää. Niille ei anneta minkäänlaista syötäiväii, ja
ihmetellä täytyy, millä ne elävät. Ainoastaan matkoilla, joilla
ne hevosen työtä toimittamat, saavat ne ikäisekseen palasen ras-
vaa. Pitemmällä matkalla käytetään 10—12 koiraa. Jokainen
niistä on maljastettu erityisellä nuoralla siten, että nuoran yksi
pää on sidottu koiran kaulavyöhön, toinen reen sepiin; näin koi-
rat rinnatusten juoksevat esi-koiran perässä, joka jokaisena hetkenäseuraa isäntänsä käskyjä, sillä muuten ruoska soisikin sen korvilla.

Reet ovat noin 5 jalkaa pitkät, 2 jalkaa leveät ja jalakset
tavallisesti kalanluulla eli mursunhampailla silatut; joskus myös
on niitä kostealla maalla jäädytetty, ja kun se on pois kulunut,
uudistetaan työ.

Eskimoiden veneet, jotka ovat noin 12 jalkaa pitkät ja 2
leveät, sankkenevat kokkaan ja periiänpäin. Se on puusta ja
niin hylkeen nahalla peitetty, etta sen keskelle ainoastaan on jä-
tetty pieni reikä, johon soutaja pistäytyy istumaan; sillä nämä
veneet ovat aiotut vaan yhdelle hengelle, vaikka siihen tosin
toinenkin saa sijaa, jos hän tahtoo liikahtamatta mahallansa
maata ja vaaran alaiseksi antautua. Näitä venheitä, joita käy-
tetään ainoastaan otusten pyynnissä, soudetaan kahdella airolla
ja ne kiitävät kvin merisiat. Maaeliiin vedessä pian. näillä ta-
vataan, hätyytetään niille palloille, johon metsästäjä tahtoo, ja
jossa se sitte keihäällä tapetaan. Jos venhe kaatuu, eivät eski-
mot ymmärrä sitä jälleen pystyyn kiekauttaa. Sentiihden he taval-
lisesti semmoisessa tapauksessa kuolevatkin, jollei joku apuun ennätä.

Heidän nahka-veneensä näyttävät tavallisesti kömpelöiltä
mutta eitviit ole ensinkään halveksittavat; sillä kun aine, josta
ne ovat tehdyt, pysyy veden päällä, voivat ne meidän laiva-
venheitä paremmin aaltoja kärsii Aluksella, jota naiset souta-
vat, kuletetaan perheitä pitkin rannikoita.
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Eskimoiden kalastus- ja metsiistyskalut ovat hyvin aistia
Usesti tehtyjä. Heidän veneensä ovat valmistetut matemaatisella
tarkkuudella. Peräsimeen on usein taidolla asetettu mursunham-
paita, heidän keihäänsä omat siististi kirjailtu ja heidän joutsensa
voittavat Indianein joutset voimassa ja joustalvaisuudessa.

Eskimoiden lapsilla on malkoinen iho ; mutta manhentuneena
muuttuu se yhtä tummaksi, kuin vanhempainsakin iho on. Heidän
muotonsa on vihertävä, ja joskus on tyttöjä, joita valkoistenkin
seassa kauniina pidettäisin, jos he itsensä pesisivät ja muuttaisivat
ruman vaatteuksensa Euroopalaiseen pukuun. Naiset käärivät hiuk-sensa yhteen myttyyn ja lvoitelemat niitä pahenneella öljyllä; he
maalailevat myös kasmojaan. Heidän hampaansa ovat kiiltävän
valkoiset ja tasaiset; heidän mustat silmänsä enempi pyöreitä, kuin
soikeita ja heidän poskipiiänsii ulkoilemat. Otsa on matala, suu
iso ja leuka terävä. Tavallisesti eskimoilla on hyvä terveys, ja
niin paljo kuin tunnetaan, ei heissä ole tarttuvaisia tauteja.

Malemutilaiset.
Pohjais-Amerikan luoteisin, Aljaskaterritoria niminen kulma

on täynnä Kalliovuorten lumituntureiden jatkoja, jäävirtoja ja tuli-
vuoria. Sisämaassa, jossa on paljo metsiä, asuu Indianeja; niemi-
maan itä- ja länsi-rannikot, kuin myös sen eteiset saaret, ovat metsät-
tömiä; näillä seuduilla asuu Eskimokansoja. Malemutilaiset ovat
yksi niistä.

Malemutilaiset näyttävät ulkonaisesti varsinaisilta Eski-
moilta; mutta he omat rotetvamvia, joskus aina kuuden jalan pi-
tusia. Tätä paitsi kerrotaan heidän olevan voimallisia ja miellyt-
täviä liitteissään.

Miehet kuuluvat ajelevan päälakensa ja kaivavan pieniä
koristuksia huuliinsa; naiset maalaavat leukansa ja kaunistavat
mielellään tukkansa helmillä ja sudennahkatilkuilla. Puku on tur-
kiksista ja usein erivärisellä reunuksella koristettu; nuttu on pai-
dan tapainen ja usein hunnulla varustettu. Housut ja jalkineet val-
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mistetaan samasta aineesta. Naisten puku on muuten miesten
puvun kaltainen, vaan nuttu vähän toista kuosia. Jos Male-
muteilla on jotakin säästöä, ostavat he mielellään nuttuja ja pa-
nevat ne varastoonsa; sillä heidän arvonsa mittana muun mu-
assa käytetään nuttujen paljoutta.

Heidän talviasuntonsa ovat osaksi maanalaisia. Niiden vie-
ressä on aitta, joka seisoo neljällä patsaalla, ett'ei siellä säilyte-
tyllä tallvivaroja koirat ja pedot saisi. Mutta kylissä on pienten
huoneiden ohessa myös isompia, jotka ovat samaan tapaan ra-
kennettuja. Nämä ovat kansan kokouksia ja huvituksia varten.
Malemutilaiset rakastavat nimittäin hyppelyltä ja viettävät niissä
osan talvestaan. Talven alussa vietetään myös tämmöinen juhla;
muuten näiden juhtain syyt ovat moninaiset. Tavallisimpina
syinä ovat kuitenkin ne pidot, joita yksi kyläkunta pitää toiselle.
Kuolleiden muistoa vietetään myös hyppelyllä. Joskus laitetaan
myös hyppelyt jonkun häväistyksen sovitukseksi eli hyväntekemi-
seksi. Wiime mainitussa tapauksessa on hyppelyiden laittaja mo-
nena vuotena säästänyt turkiksia ja muita kalleuksia. Kun aika
on tullut, kutsutaan naapurit ja ystävät juhlaan. Tämä voi kes-
tää monta päivää perättään. Pidoissa isäntä lahjoittelee kaikki
aarteensa, joita hän on vuosikausia keräillyt, ja vieläpä viimeiseksi
puvun päältään, jonka jälkeen hän itse kääriytyy ryysyihin. Näin
on hän itsensä usein laittanut aivan köyhäksi, mutta myös voit-
tanut ihmeteltiin) iin nimen.

Talvijuhlain loputtua muuttaa kansa muorille kettuja pyy-
tämään. Jäiden lähteissä he taas palaavat rannikolle ja viettävät
kesän kalastamisella sekä merieläinten että mesilintujen pyytämisellä.

Mitään korkeampia uskonnollisia aatteita ei tällä kansalla ole
huomattu olevan. Henkiin uskomiseen perustuu heidän uskonop-
pinsa. Poika kun on mieheksi tullut, malitsee hän jonkun eläimen
suojelushengekseen ja kantaa jonkun osan sen ruumiista tenhotti-
mille. Samoin kuin Indianikin, samoin Malemutilainenkin tuskan
tullessa taikuriin — schaman'iin — turvautuu; sillä sen he luu-
levat olevan salaisessa yhteydessä henkimaailman kanssa.
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Magaran putous *).

Matka MontrealistaKingston- ja Ontariojiirvelle kulki mah-
tavan Lorenzo-virran vartta ylöspäin kukoistavaisten kaupunkien
ja kylien kautta. „Tuhatsaarisen paratiisin" kautta menimme me
yli peninkulman lemeiiltä Lorenzolta Ontariolle. Nämä saaret, jotka
näyttävät kaikenlaisia suuruuksia ja muotoja, ovat osaksi yksityisiä
autioita, vedestä kohoavia kallioita, osaksi tuoksuavia puistoja kai-

' kenkarvaisine kukkineen ja eläimilleen. Viheriänä ja tuoksuavana
kuvastelee tämä mahtava saaristo koko yhdentoista peninkulman
matkalla suuren virran sinisissä aalloissa, ja valkoisia palatseja
ja kannella huviloita kohottautuu siellä ja täällä mehevästä wi-
hanteesta. Niin menimme Kingstonin, leveäkatuisen kaupungin,
sen sinivalkoisten kivihuoneiden ja oivallisen sataman ohitse, ja
niinkuin suuren meren aallot, syöksyivät Ontarion hyrskyt meidän
lvastaanime. Tämä järvi on paikoittain 600 jalkaa syvä, jonka
tähden sen vesi Pysyy suhteellisesti lämpöisenä. Sentiihoen tämän
äärettömän avaralla rantamaalla onkin paljoa laimeampi ilman-
ala, kuin muilla Kanadan seuduilla. Tällä hedelmällisellä, Uuden-
maailman välimeren ympäristöllä, on varmaan kerran, samoin
kuin Willimerenkin rannoilla, rikkaita ja »alistuneita kansoja ko-
hoava. Tähän Uuden-maailman viilimereen, laveammassa merki-
tyksessä, kuuluu koko rivi suolattoman meden järviä; tämä 1,000
peninkulman pituinen vesistö luoteesta taattoon katkaisee Pohjais-
Amerllan niemimaan, ja yhdistää jääpeitteisen Karhujiirven lauh-
keasen, viheriään Ontarioon luonnollisilla, ja päivä päivältä
useimmilla tehdyillä teillä. Nämä järvet, joista kaivannolla myö-
ten helposti päästään Mississippin ja Missourin mahdottomiin
virtoihin, helpoittavat keskusliikettä 8—9,000 peninkulman ava-
ralla alueella. Ontarion rannat ystävällisine kaupunkineen ja ky-
lineen ovat suurimmaksi osaksi aukeita, ainoastaan ylempänä To-
ronton puolella saa maa yhä ihastuttavamman muodon. Toron-
to, läntisen Kanadan pääkaupunki, joka muutamia kymmeniä vuo-

*) Niagaran putouksen löysi pater Hennepin lv. 1679.
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sia sitte oli vaan Indianilainen kylä, omistaa nyt yli 50,000
asukasta. Leveät, suorat, tilavat kadut menevät kaikkiin suuntiin
rakennuspaikoille, joissa kuumeentapaisella innolla rakennetaan. Ile-
tvänä ja iloisena laskeutuu kaupunki hedelmällisiltä penkereiltään
alas kirkkaalle vedenpinnalle, jolla kaikenlaisia ja suuruisia höyry- ja
purjelaivoja, veneitä jaruuhia kiiltää ja kiitää kirkkaassa auringon
valossa. Kaupunki on täynnä puoteja, tehtaita ja työpajoja, kouluja
ja sivistyslaitoksia. Torontossa on lukio, yliopisto, reali- ja al-
keiskouluja, sekä malli- ja kuosikoulu. Kouluihin on runsaasti wa-
rustettu kirjasto yhdistetty ; sieltä saa kukin kirjoja ilmaiseksi käyt-
tääkseen. Torontossa asuu suuri joukko rikkaita ja ylhäisiä per-
heitä. Harmoin tavataan siellä siivottomia, likaisia ihmisiä. M-
sinpä tumalliset palvelijatkin muuttumat laumantai-iltoina hyvä-
pukuisllsi, lvalkorintaisiksi herroiksi. Wielii monta kaupunkia, osaksi
tutuilla nimillä, esim. Parisi, Lontoo, y. m., on Kanadan jiirmein
välillä.

Wiimeinkin laivamme laskiihe puolen peninkulman lemyiseen
Niagara-mirtaan. Mitä ylemmä me nousimme, sitä enemmän
virta kapeni ja sen reunat vähitellen kohosivat 200 jalan korkui-
siksi kallioseiniksi. Queenstovniin jätimme me aluksemme ja saa<
vutimme pian ne kukkulat, jotta täältä menemiit aina Ontarion
ympäri Torontoon ja piirittävät Kanadalaisen ison, läntisen rau-
tatie-radan, joka Eric'sen yhdistää Pohjais-Amerikan itäiset ja län-
tiset osat, Atlantin meren ja Mississippin, ynnä joukon tärkeitä
kauppapaikkoja.

Noidaksemme oikein ihailla Niagaran tarjoamaa näytän-
töä, asettauduimme me ensin 1,000 jalkaa pitkälle rautaiselle
riippu-sillalle, josta emme nähneet muuta, kuin raivoisan, jyl-
hän ja tammoittaman mesijoukon. Sitä kauhistamampi, hirmui-
sempi ja ylentäivämpi oli sen vuosituhansia taukoamatta pau-
haava jyminä. Wesi oli jo tässä kuluttanut puolentoista pe-
ninkulman levyyoeltii ja puolen peninkulman pituudelta sekä
5—600 jalan syylvyyoeltii kalliota. Tästä me menimme sitte
maailman mainiolle putoukselle. Kaksi ensimmäistä peninkulmaa
Eriestii alaspäin on Niagara nom 3,600 jalkaa leveä ja niin
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syvä, että 3—9 jalan syvyydessä kulkeva laiva kyllä voisi siinä
kulkea; mutta virta on erittäin säännötön ja koskinen, ja väylä
muutamain suurten kallioiden millillä niin mutkainen, että ainoas-
taan tasapohjaisella laimalla möisi sitä ehkä kulkea. Niinpian, tuin
alemma tullaan, leviää virta, ja vesi juoksee rauhaisina, vaikka
vieläkin virtaisena. Näin virta laskee rauhaisina Fort Chippe-
way'hyn, joka on kolme peninkulmaa putouksen yläpuoletta. Täällä
muuttuu mirrau juopa kallioiseksi, ja mesi kiihtyy muutamissa ah-
dingoissa semmoiseen mauhtiin, että jos joku vene pääsisi Chippe-
lvayn yläpuolelta matkaan, ei mikään möisi sitä estää pieniksi pirs-
tautumastll paljoa ennen varsinaista putousta. Aallot syöksey-
mät näissä kuohuissa niin veloittamalla moimalla kallioihin, että
silmäyskin niihin jo tuottaa järistyksiä. Näin kiehuu vesi ainoas-
taan virran molemmilla rannoilla; sen keskellä kuohu ci ole niin
määrällinen, ett'ei oikein ohjattu mene voisi päästä saareen, joka
jakaa virran juuri putouksen niskalla. Moni on ollnt niin us-
kalias, että on mennyt tähän saareen ainoastaan putousta sen
rannalta katsoakseen, taikka moidakseen sanoa siellä kerran olleensa.

Wirta kun putousta lähestyy, pakkautuu se Nihkeämmällä
kiiruulla kallioiden milliisi, tulee viimein vaarallisen syvyyden
reunalle ja vapaana syöksee siitä syvyyteen. Putoukset ovat vir-
taa paljoa leveämmät. Tästä lvoidaan nähdä, ett'ei virta koko-
naisena syöksey alas. Se jakautuu kolmeen vierettiiiseen putouk-
seen. Suurin näistä on luoteinen, eli virran Brittiläisten puo-
leinen, ja sanotaankin sitä tavallisesti isoksi- eli hevosenkenkä-
putoukseksi. Tämä putous on 175 jalkaa korkea, jota mustaan
molemmat toiset ovat 182 jalkaa. Nirran pohja täällä kun on alem-

>pana, kuin toisella puolella, menee paljoa suurempi osa vedestä
sille sivulle ja hyppää siellä alas kaikkein railvoisammasti. He-
vosenkenkä-putouksen keskeltä nousee ihmeellinen höyrypilvi, joka
näkyy ympäristölle. Tämän putouksen leveyttä ei voida muuten
kuin silmällä mitata. Useimmat, usein tätä tarkastelleet, sanovatsen olevan yli 2,000 Parisin jalan. Putouksen niskassa olevan
ison saaren, n. s. Geton (Goat Island) toisen puoleinen virta on
1,034 jalkaa. Putouksen alainen seinä on alhaalta niin jyrkäksi
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lohennut, että Kanadan puolelta voidaan kävellä syöksyvän veden
takapuolelle.

Halu Uuden-maailman luonnon ihmettä katsomaan houkut-
telee sinne lvuosittain yli 30,000 ihmisen. Nykyaitoina ovat Bos-
tonilaiset ja Nev-lorkilaiset rakentaneet ravintoloita kosken tie-
noille. Nämä kaunistamat tämän jo muutoinkin ihanan seudun.
Keinolliset tiet johtavat nyt sinne, jonne muutama ivuosi takape-
rin rähmittiin jonkun Indianin opastamana tuntemattomain met-
säin lävitse.

Tämä loistama menestys, joka tällä loistamalla yrityksellä
on ollut, on synnyttänyt sen ylevän aatteen, jota jo on ruvettu
toteuttamaankin, että Amerikalaiselle putouksen simnlle laitettaisiin
loistama kaupunki ja sen ympärille 400 Huttulaa puistoineen. Rik-
kaat Brittiläiset tekisiwiit sitte siivullensa samanlaisen, ja siten olisi
luonnon loistamin työ pian saatettu palatsien ja puistojen keskelle,
sekä siten siitä tehty paikka, jonka ihanuutta ei voida aavistaakaan.

Aew-HorK.
Laiva kiiti pitkin metsäistä Staaten-saaren rantaa ja mci

meitä Uuteen-maailmaan. Me näimme jo kaukaa Sandy Hookin *)

majakan ja tulimme yhä Long-Islandin houkuttelemaa rantaa li-
kemmä. Mt'ättiä kohoutui eteemme Nem-lorkin, merentakaisensvuren ivaltakunnan kuningattaren mastometsä, jonka takana enem-
män kvin miljoona ihmisiä kirkkojen, palatsien, makasiinien ja kor-
keiden rakennuksien varjoissa hyörii. Kaupunki on monen saaren
ympäröimällä saarella, jonka ympäristöä hnuhtelemat isot medet,
joita myöten laivat sinne laskettelevat läheltä ja kaukaa, pitäen
sitä vilkkaassa yhteydessä kaikkien maailman osien kanssa. Kahden
saaren välitse kulkee tie Nev-lorkin lahteen, johon Hudson ja itäi-
nen virta laskee. Lukemattomat hutvilat, puistot ja tehdasraken-

*) Siellä on Netv-lortin satama, maailman kauneimpia..
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nukset, joita on pitkin rantaa, ilmoittavat jo kaukana ison kau-
pungin lähestymistä. Samaa tekemät myös laimat. Mii maan
lisiiytyy niiden kihinä, kunnes viimein huomataan itse Neiv-Mrksuuren mastometsän keskellä. Tuskinpa tiedetään, mihin ensin
täällä katsotaan, josko rannoille ja huone-ryhmiin, eli lukematto-
miin lailvoihin, jotka kaupungin ympärille rakentavat puisen muu-
rin ja täällä nostamat, tuolla laskemat ankkureitaan, täällä levit-
tävät eli tuolla käärivät purjeitaan, täällä kuormitetaan tuolla
tyhjennetään laivoja. Siellä nähdään suuria kliftperlaivoja *),
joilla Amerika niin kopeilee, ja vilppaat, kaksimastoiset luotsialuk-
set, jotka pyörähteletvill ihmeteltämällä nopeudella. — Korkeine
päällysrakennuksineen kiitiilvät ne höyrylaimat, jotkaAmerikan suu-
ria virtoja myöten metsäin lämitse tukkiutuvat sisämaihin. Nii-
den mieressä kulkevat leveät salmialukset,,lvieden herroja ja naisia,
hemosia ja vaunuja salmien ja lahtien poikki. Hinaaja-laivat tu-
lettani at usein suurta laimajoukkoa perässään ja muodostavat ikään
kuin uivan saariston. Joskus näyttäytyvät myös pitkät jättiläis-
mäiset oseanilllutset, jotka ylläpitävät yhteyttä Euroopaan. Pie-
net airo- ja purjeveneet kiitävät tuolla suurten kauppalaivojen
välitse. Täällä nähdään kaikkien maiden lippuja, jotka kyllä ku-
vaavat tätä suurta maailman kauppaa.

Laiva on tullut. Koneiden kolina on tauonnut. Ankkuri
on laskettu. Lava on laitettu, joka yhdistää kelluvaisen puuhuo-
neen maahan. Tuolla jo odottaa kihermä kantajia, oppaita ja
muita ihmisiä. Niinpian kuin vieras on maalle astunut, ottavat
nämä hänen vastaan. Ne pyytävät, liehakoitsevat, ahdistavat,
survivat ja survilvat niin kauvan, kunnes viimein lvieraan saa-
vat tamaroinensa heihin luottautumaan. Mutta onneton se, joka
nyt joutuu petturien käsiin! Sataman seudut ovat roistojen tais-
telukenttänä, jossa he koettavat jokaista mierasta vietellä.

Pitkin kaupungin merenpuoleista sivua kulkee maavalli, jolla

*) Klipperlaitvll (Englantia kielellä olipperZ s. t. s. hallaisia, viil-
täjä) on eräs laji pikaisesti kulkevia purjelaivoja, jotta varsinkin eroa-
vat suippealla muodollaan ja tiiviillä rakennuksellaan.
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vilkkaan tukkeen vuoksi tilava tie kulkee. Tämän edustalle lai-
vat lasketaan, ja tältä vallilta menee joukko laimasiltoja mereen;
niiden Malille on suuria lvesiluomia laitettu. Näissä laitvat mo-
nikertaisissa riveissä kaupungin piirittävät. Satama lukematto-
mine lailvoineen on todellakin komea, mutta kaupunki itse, melkein
hiekattamme katuineen tuskin missään tarjoaa miellyttätväii näköä.
Katujen marsilla on huoneita huoneiden lvieressii, yksitoikkoisesti
toinen toiseensa päättyen, eikä pienintäkään paikkaa, jota käyttää
voisi, ole jäänyt unohduksiin. Kaupungin suurin osa on raken-
nettu suoraan kulmaan. Huoneet omat puusta, ja tuskin yhtään
on niistä, jossa ei kauppaa käytäisi. Ainoastaan kaksi katua on
muista eroamaista. Suurin on Broadway, joka 70 jalan levyi-
senä ja melkein Suomen peninkulman pituisena kulkee melkein kau-
pungin lävitse. Mitä loistavimmat rakennukset ja siisteimmät
kauppapuodit kaunistavat sen molempia siivuja, ja määrätyillä
päivän tunneilla nähdään Nev-Mrkin ylhäisön tällä käyskentele-
vän. Lelveiden jalkakatujen väliin on jätetty leveä tie vaunuille,
jotka loppumattomassa rilvissii sitä ylös ja alas pyörivät. Ei
ainoakaan käypäläinen voi tälle tielle ilman maaratta astua, sillä
harvoissa kaupungeissa on liike hevoisilla ja vaunuilla niin suuri
kuin Nev-lorkissa. Näiden joukossa varsinkin ilmestyvät suu-
ret yhteis-lvaunut ja hoijakat. Öillä kirkas kaasuvalo kadut val-
kaisee. Meiset rakennukset ovat kauniita ja suurimmaksi osaksi
marmorista ja neliökimistä rakennettuja. Niiden joukossa on enem-
män kuin 150 kirkkoa, joista moni on kauniimpia, kuin Saksan
suurimpain kaupunkien kirkot. Suuri köyhiiinhuone, johon vuosit-
tain tuhansia köyhiä otetaan ja siellä hoidetaan, on myös etevä
rakennus. Nev-lortin merkillisin huone on „Foeoeral-Hall", jossa
Washington 1780, lvaltakokouksen johtajana vahvisti isänmaansa
lain. Tämä valkoisesta marmorista tehty raatihuone voittaa
loistossa monta kuninkaan palatsia ja pidetään Pohjais-Amerikan
Mdysivaltain suurimpana rakennuksena.

Tuskinpa missään muualla tavataan niin monen kansan
edustajia kuin juuri Nev-lortissa. Siellä nähdään vaskenkar-
vainen Intiani, maan alkuasukas, majesteetillisena käyskentelevän
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omituisessa puvussaan. Waikta hän vihaakin valkoista ihmistä,
joka hänen on metsästysmaastaan tarkoittanut, aarniometsät riis-
tänyt, tappanut villit ja asettautunut heidän asemalleen ja maal-
leen, tulee hän kuitenkin heille otustensa nahkoja kaupitsemaan.
Siellä nähdään myös Jänteen *) kiiruusti katuja Pitkin rientämän.
Raha ja moitto yhdessä ajamat häntä edelleen, ja hänen kasvois-
saan selvästi kuvautuu voitonhimo. Siellä nähdään ihmisiä mel-
kein kaikista kansoista: punatukkainen, kippuranenäinen, kopea Eng-
lantilainen; mustasilmäinen Italialainen; miltäs Ranskalainen; päi-
vettynyt Hispanialainen; nerokas Irlantilainen; vakava Ruotsa-
lainen; suopea Saksalainen keppineen, ja miettimii Suomalainen.

Harlvinaisimmilta ilmeiltä näyttämät vastatulleelle Enroo-
pallliselle monenmäriset ihmiset, joita Nelv-lorkissa kaikkialla ta-
vataan. Nimet musta, neekeri ja „wärilliset" sisältämät monta
erinäisyyttii. Nallea on kaikkia näitä eroituksia mainita; sillä
niitä on mustista, mustankeltaisista eli ruskeista aina maalean-
keltaisiin. Viimemainitulla tuskin moidaan maitoisista lviirin
suhteen eroittaa. Kasvojen muoto ja juonteet on tavallisesti kar-

kea ja eläimellinen, maikka ei synkkä ja ilkeä. Nenä on leveä,
suu törröinen ja tummilla huulilla. Hampaat ovat valkoiset ja
lujat. Kiharat hiukset näyttävät liimatuilta karvoilta. „Wäril-
lisitlil", jotka valkoisia enemmän lähestymiit, on sitä mustaan pit-
kät hiukset, jotka eilviit näytä kuihtuneilta, puutuneilta. Useam-
mat heistä tekevät halvimpia töitä. Noimot pesemiit ja talttaa-
vat jotenkin hyvin. Lapset ovat nokikolareina, joiksi ne hyvin
väriltään sopivatkin, sillä eihän noki niiden muotoa muuta. Hei-
dän käytöksessään ilmestyy kumarteleva kohteliaisuus, he laittau-
tuvat mielellään toisten kanssa tekemisiin, sekä nauravat jarähi-
sevät. Samoin kuin kaikkialla Mdysvalloissa, samoin täälläkin
värilliset ovat alhaisella kannalla. Ia vaikka joku heistä saa-
vuttaisi hienoimmankin sivistyksen, ei häntä kuitenkaan pidetä
oikeana ihmisenä, eikä lasketa valkoisten seuraan. Tässä suhteessa
on kuitenkin jo meidän päivinämme suuri muutos tapahtunut.

*) lankee on Amerikan alkuasukasten haukkumanimi.
Suom.
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Hudson-lvirta, joka Nev-lorkia kiertää, on 2 Englannin
peninkulmaa leveä, ja kylliksi syvä suurimmillekin laivoille. Pit-
kin sen ihania rantoja on mitä kauneimpia huviloita. Meren
lahti eroittaa Nev-lorkin päinvastaisella rannalla olevasta Brook-
lynia, joka on suurin kauppapaikka Long-Islannissa.

Aotieliimä Mdyswalloissa.
Amerllalainen on syntynyt lvapaavaltalaisena. Hän on

semmoinen kokonaan, hän on se tietämiittänsä. Seurannollisesti
on hän myös perheessilänki vapaavaltalainen. Perheen isä on
presidenttinä ja sen sivulla senaatti, johon kuuluu äiti ja likisim-
mät vanhat sukulaiset. Hän hallitsee lapsiaan, mutta ainoastaan
sanalla ja katseella. Ihoenkolmatta manhana on molempi suku-
puoli laillisena; polla jättää kuitenkin tavallisesti vanhempansa
jo 12—14 vuotisella ja hoitaa sen jälkeen itse itsensä. Naiset
menevät tavallisesti jo 15 vuotisina naimisiin. Silloin lvanhem-
pain valta lapsiinsa loppuu. He eivät voi tyttäriänsä naimisiin
pakoittaa enempää kuin siitä heitä estääkään. Neljäntoista van-
hana valitsee polla itselleen toimen, joka soveltuu hänen taipu-
mukseensa ja tarkoitukseensa. Hän valitsee, minkä hän tahtoo,
ja on itsenäinen. Hyvin usein polla yhtyy isänsä kanssa yh-
tiöön. Kaikessa tässä lapset osoittavat vanhemmilleen suurta ar-
voa, jonka he ovat ansainneetkin lastensa oikealla kohtelemisella.
Jos isä ja polla eilviit sotvi yhteen, muuttaa polla pois rauhalli-sena ja riitelemättä, eikä palaja koskaan — ei ainakaan muuten
kuin rikkaana. Tämmöisissä elämän suhteissa täytyy perhe-elä-
män olla aiman toisenlaisen, kuin meillä.

Hyvinvoipa Amerikalainen perhe asuu aina yksinään joko
omassa, taikka muokrahuoneissa. Luonnollisesti omat useimmat
perheiden asunnot niiden katujen marsilla, joilla kauppapaikkoja ei
ole. Huoneet ovat tavallisesti pieniä. Niissä on rinnattain
kolme akkunaa, ja sisältämät kaksi kerrosta.

Kaikissa rakennuksissa on tasanen katto, joilla iltasin rai-
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tista ilmaa ihaillaan. Koko huoneuksen läpi kulkee kaasu- ja
vesijohdlltilt, niin että yksin toiseen kertaankin voidaan saada
valoa ja vettä milloin ja mihin huoneesen hyvänsä. Laattia on
niin porstuassa, portailla kuin kaikissa huoneissakin, vuosikaudet,
usein talleilla matoilla peitetty. Lyhyesti, niin yksinkertaisilta
kuin kaikki huoneet ulkoa näyttämätkin, niin kauniita ja mukavia
ne kuitenkin ovcll sisältä. Käsityöläinen useimmasti, asuu yhtä
komeasti, kuin rikas kauppijaskin. Tämmöisen, kalustamattoman
huoneuksen lvnotuinen lvnokra on 5—600 dollaria*), ja voi
nousta joskus aina 2,000 dollariinkin. Hän, joka ei voi niin
suurta vuokraa maksaa, muuttaa koko perheineen ramintolaan,
jossa häntä ramitaan ja palvellaan s:stä eli 6:sta dollarista viikko.

Kerkinkertaisen Amerikalaisen perheen päiväjärjestys on jo-
tenkin seuraama. Kello 7 aamusella soitetaan heitä ylös, ja puo-
len tunnin kuluttua sen jälkeen aamiaiselle. Perhe keräytyy ruoka-
huoneesen, ja sanoo „hywää huomenta" tullessaan. Jokainen
istahtaa kohta tultuaan pöytään, eikä odota ensinkään toisten tu-
loa. Aamiainen tavallisesti odottaa pöydällä kokonaisen tunnin.
Sitten se korjataan, ja joka ei ole sillä aikaa syönyt, jää ilman.
Aamiais-ruokana aina on kahvia eli teetä, sämpylöitä, molla,
paistia, pehmeäksi keitettyjä munia läskiä j. n. e. Kun joku on
syönyt, nousee hän ylös ja menee tiehensä kaikitta kaunistelemi-
sitta. Syödessä ei puhuta mitään, ja kaikki kiiruhtavat minkä
ennättälviit. Sen jälkeen miehet menelviit toimiinsa ja vaimot
joutilaisuuteen, eli, jos he ovat ahkeroita, joka kuitenkin on har-
vinaista, taloudellisiin toimiin.

12—2' on päivällisen aika, jonka miehet talvallisesti, paitsi
pyhinä, lviettävill, työpaikkansa etäisyyden tähden, jossakin ra-
vintolassa. Waimot siis ovat päiväkaudet yksinään ja viettä-
vät aikansa, kun tavallisesti eivät osaa tehdä mitään naisten
käsitöitä, kiikkutuolissa ja romaanin lukemisessa. Kello kuuden
jälkeen ajaa mies kotiinsa, ja illallinen pöydälle pannaan. Tämä
on useimmissa perheissä pääateriana, jona on paistettua lihaa,

*) Yksi dollar on noin 5 m. 30 p.
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perunoita, paahdetulla ja voihin kastetulla mais-tiihkiä, vedessä
keitetyllä vihanneksia ja erilaisia hedelmäleimoksia. Soppaa ei
käytetä. Juomana käytetään ainoastaan mettä. Rikkaissa ja
isoissa perheissä tehdään kuitenkin monenlaisia muutoksia; siellä
juodaan viiniä, varsinkin sampanjaa, sillä se täällä ei ole kal-
liimpaa, kuin hylvä punainen lviini. Viimeiseksi ei koskaan
unohdeta myös teetä juomatta. Se on erinomaisen hyvää ja
tässä vallitsevassa ilmastossa marsin tehollista, jonka vasta
täällä oikein tulee huomaamaan.

Sittenkuin aterioiminen on niin pian kuin mahdollista loppu-
nut, asetutaan kesällä asunnon edustalle taikka katolle ja taimella
mierashuoneesen kaniinin ympärille. Koko perhe on joka ilta
kotiin kotoutuneena. Hänelle, jota ei tieltä taida eitä siis moi
ottaa osaa humun ja meluun, tuntuu tämä itämältä; näillä.tun-
neilla kuitenkin on patriarkallinen, rauhallinen luonne. Miehet
lukemat sanomia, kertovat niistä naisille ja sikareitaan polttele-
vat; naiset soutelevat, soitattavat itselleen, jos joku siihen kyke-
nevä on joukossa. Lyhyesti, kaikki ovat tähän tyytyväisiä, eitä
koskaan miehen mieleen juolahda ramintolaan meneminen.

Vaimot käyskentelelviit usein iltasilla valoisissa kauppapuo-
deissa, ja vielä useimmin käymät perheet toistensa luona kutsu-
mattakin tvierailemassa, sillä kaikkihan omat jo kylliksi ralvituita.
Vieraspitoihin kutsutaan hymin Harmoin; miesten seassa se ta-
pahtuu ainoastaan jonkun määrätyn tarkoituksen tähden. Silloin
pidetään tuntikautisia puheita ja juodaan ylellisesti.

Noin kello 11—12 mennään vuoteelle, ja niin menee pikllvii
toisensa perässä.

Indiamt (Zndialaiset).
Amerikan alku-asukkaat kuuluvat, paitsi Eskimolla, jotka

luetaan Mongolilaisiin, punaiseen eli Amerllalaiseen rotuun. Niitä
sanotaan yhteisellä nimellä Indianeiksi. Columbus kun ensin saa-
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pui St. Salvadorin saarelle, luuli hän tulleensa Indian itäran-
nalle ja sanoi sentähden tämän saaren asukkaita Julianeiksi, joka
nimi sitte levisi koko Uuden-maailman kansoille, joilla on vasken-
karvainen iho. miehiksi" sanomat indianit itse itsiään.
Heillä ovat karheat, suorat, pikimustat hiukset, ruskeat silmät ja
ulostamat poskipäät. Kaunistaakseen itsiään maalaavat he kas-
vonsa ja rutistavat lapsensa päätä suippeaksi tahi tasaiseksi;
maalaavat kasvonsa viheriäksi, keltaiseksi, punaiseksi ja mustaksi;
kaunistavat ruumiinsa leikatuilla ja värjätyillä kuvauksilla; lä-
vistävät nenänsä ja huulensa ja sitovat niihin monenlaisia koris-
tuksia, sekä venyttävät korvalehtensii, niihin ripustetuilla pai-
noilla, aina olkapäilleen ulettuviksi.

Indianit voittavat paljon Euroopaloiset kansat ulkonaisten
aistien terävyydessä. Jätistä hiekalla, kosteisella maalla ja ruo-
histossa lvoimat he eroittaa ..punainenko" vai valkoinen siitä on
mennyt sekä laskevat vihollistensa luvun. Maahan lasketulla
korvallaan kuulevat he kaukana lähestyvän vihollisjoukon astun-
nan ja määräävät sen suuruuden.

Tottuneina kuleskelelvaan metsäelämään, ovat he hyviä
käypäläisiä ja sukkelia juoksijoita; mutta muihin työläisiin ruumiin
toimiin puuttuu heiltä kestätvyyttii.

Julianit eivät paljoa opi; mutta sen, mitä he oppivat,
pitävät he mielessään. „Heidiin muistinsa on" — sanoo eräs
kirjoittaja — „kiwitanlu, josta ei mitään voi poistaa." „Heidiin
äänensä", sanoo eräs toinen, „on niin sointuva, että tuskin mitään
liikuttavampaa voi kuulla, kuin heidän köörinsä laulamaa kristil-
listä kirkkoveisua. Sitäpaitsi heillä on niin vilkas kuvitus-
voima, että he oikein siinä elämät, mitä puhumat ja laulamat.
Heidän lauluihinsa, useinpa itse kirkossakin, ottaa koko ruumiinsakin
osaa. Kädet ja jalat tahtia ilmoittavat. Heidän puhetaitonsa on
ihmeellinen. Virran tamoin, milloin tasaisesti ja hiljaa, milloin
pauhaten, vierivät sanat heidän suustaan. Heidän kokouksissaan
on usein miehiä, jotka ymmärtävät tuntikausia kestävässä puhees-
saan pitää kuulijoitaan virkeinä." Uskollisuus on Indianein päii-
luonne. Kun he jättävät majansa, asettavat he halon oven
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eteen. Tätä sanotaan Indianilaiseksi lukoksi. Vihollisiansa he
eivät kuitenkaan sääli, vaikka kuinkaki heitä vahingoittaisivat.
Lapsiinsa he osoittavat hellää rakkautta, jonka lapset taas hellyy-
dellään palkitsevatkin. Eräs Intiani ampui kerran toisen, joka
häntä oli loukannut; siitä syystä jätettiin hän murhatun sukulai-
sille. Kun hän sitte tuomariensa edessä seisoi, sanoi hän: „tninii
olen mies ja en pelkää kuolemaa, mutta minä surkuttelen vai-
moani ja neljää lastani, jotka minä niin nuorena jälkeeni jätän;
minä surkuttelen isääni ja äitiäni, jotka ovat hyvin vanhoja ja
joita metsästyksellä olen elättänyt." Tuskin hän oli nämä sanat
sanonut, ennenkuin hänen isänsä hyppäsi ylös ja sanoi: „minun
poikani, kuole rohkeasti! Mutta hän on nuori ja moimallinen.
Hän voi paremmin hoitaa äitiään, vaimoansa ja neljää lastansa.
Sentiihden täytyy hänen elää. Minä elän elämäni iltaa; mi-
nusta ei ole mitään hyötyä; minä en voi enää metsäkauriin ta-
voin käydä, jonka kulkua ei nähdä, enempää kuin tuulen lentoa;
minä en enää moi maata kuin jiines, joka ei silmiänsä sule. Minä
olen elänyt kuin mies ja minä tahdon kuolla, kuin mies." Kaikki
itkivät tämän tvanhuksen ympärillä. Viimeisen kerran hän sy-
leili omaisiaan, laskeutui sitte hirrelle, ja yksi sotakirveen isku
eroitti hänen päänsä vartalostaan.

Intialaisilla on suuri miehuus ja he katselemat kuolemaa
suurella ylenkatseella. He ovat suopeita, häveliäitä ja kohteliaita
käytöksessään; vieraanvaraisuus on myös heidän arvoisia avu-
jaan. Mutta he ovat myös hirmuisia ja mihollisiansa vihaavia.
Heidän kostonhimoansa moi ainoastaan veri sammuttaa. Sota
on heidän rakastettu toimensa, ja kaikki välikappaleet pidetään
luvallisena vihollisen hengen ja omaisuuden! ottamisessa. Intia-
laisten suurimpana kunniana on ihmisten nylkeminen. „Toma-
hawk'ella" — pitkävartisella sotakirveellä — antaa hän viholli-
selleen kuolettavan iskun. Jos vihollinen kaatuu, sieppaa hän
nylkypuukkonsa ja nylkee pään. Tämäripustetaan sitten lvoitonmerk-
kinii hänen majaansa. Mitä useampi päänahka, sitä suurempi sankari.

Intialaiset uskovat sen taivaallisen ison Hengen, jota ne
palvelevat kaikkivaltijaana ja hyvänä. „He huomaavat hänen
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läsnäolonsa virtainsa kuohuvissa putouksissa, järviensä kuohu-
vissa aalloissa, ukkosen jyrinässä ja vuoren jyrkissä rotkoissa."
He uskovat olevan tulevaisen elämän, joka kuitenkin on vaan
tämän elämän jatkoa. Kirkkoja ja pappeja heillä ei ole, mutta
suuri joukko intomiehiii — lääkemiehiä. Uhrit, joita Intialaiset
jumalillensa kantavat (sillä heillä on ylijumalansa ohessa paljo
pienempiä, hyviä ja pahoja henkiä) ovat hyvin erilaisia; mutta
tavallisesti niiksi kuitenkin käytetään koiria, karhuja ja he-
delmiä.

Monilvaimoisuus on punaisilla miehillä tavallinen. Vai-
moja kohdellaan orjina. Heidän täytyy toimittaa raskaimmat
työt. He hevoset hoitavat, teltat pystyttävät ja purkavat, kuor-
mat laittavat ja ne purtavat, ammutut leikkelevät, vuodat par-
kitsevat, vaatteet valmistavat ja sisätoimet toimittavat.

Miehet sotivat, metsästävät ja huvittelevat lelleillä. louto-
hetkeniiän he auringon paisteessa makaavat, syövät ja nukkuvat.

Intialaisten asunnot ovat enimmästi telttamaista, osaksi
seipäistä, savesta ja puunkuorista, osaksi myös vuodista tehtyjä.
Muutamat asuvat maakotvissa, toiset taas puiden haarukoissa.

Huonekalusta on yksinkertainen ja köyhä, ja ne he itse ta-
ivallisesti tekevät yksinkertaisilla työkaluilla. Rauta-kattiloita ja
veitsiä ovat nyt jo useimmat heimot kauppijailta saaneet. Eräästä
punertavasta savenlajista muutamain heimoin^ vaimot tekevät
astioita. Indianein aseina ovat nuoli, joutsi, sotakirves, keihäs,
miekka, nuija ja nylky-veitsi.

Indianit ovat jaetut pieniin heimoihin, joita johdattaa jo-
tenkin vähiivaltaiset päälliköt. Tärkeät asiat päätetään useimpain
tahdon mukaan, sittekuin heimon vanhin on sen päättänyt. Kun
rauha päätetään eli liitto tehdään, polttavat päälliköt „calumee-
tiä," kotkan höyhenillä koristettua rauhapiippua. Sitä kuletetaan
suusta suuhun, ja sitten ollaan yksimielisiä. Rauhan päätettyä
sitä paitsi haudataan yksi „tomahawk" *).

*>*) Tomahawk (lue: tomahook) «- Indialaisteu sotakirwes.
Suom.
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Indianeilla ei näytä olevan tulevaisuutta. Suurin osa
niistä on pakoitettu etäisimmille seuduille, jossa he vanhaa elä-
mänsä tapaa viettävät; toinen osa on omistanut Euroopalaisia
tapoja, mutta ei saamuttanut heidän sivistystään. Edelliset elä-
vät metsästämisellä, kalastamisella ja karjanhoidolla; jälkimmäiset
harjoittamat myös maanviljelystä, vuoriviljelystii ja teollisuutta.

UmenKaan muuttaminen.
Tuhansittain kallista suvuista ja ijistii muuttaa tvuosittain

meren ylitse Amerikaan. Rikokselliset kiiruhtavat sinne lain ran-
gaistusta pakoon! pettäjät häpeätänsä peittämään; seikkailijat luu-
lemat siellä löytämänsä sopivia näyttelypaikkoja veijuilleen; läm-
pöisissä toiveissaan pettynyt kokee täällä etsiä unohdusta; mutta
myös rehellinen työmies, talollinen, taitava asijoitsija, urhoolli-
nen sotilas jättää usein isänmaansa ja rientää Uuteen-maailmaan.
Mikä on syynä tähän uuteen kansain vaellukseen? Onko isäimme
maa niin tiheästi asuttua, ett'ei sijaa siellä Teille ole? Silmäil-
kiiiitte ympärillenne! Kaikkialla tarjotaan Teille työtä ja ansiota!
Isäimme maa tarvitsee pollainsa lujat kädet, voidakseen kaikki
aarteensa hyväkseen käyttää, ja Te unohdatte sen! Vielä se tah-
too ja voi Teitä kaikkia ja paljo useampia elättää. Eikö Teillä
ole lain turvaa? On, laki muuttuu enemmän ja enemmän Teidän
henkenne ja Teidän omaisuutenne turvaksi. Lain edessä me olemme
kaikki yhdenlaisia, köyhä ja rikas, korkeasäiityiset ja köyhimmästä ma-
jasta tulleet. — Voisimatko ylpeät hirmuvaltijaat Teitä sortaa? Ei,
sillä te itse istutte oikeudessa, ja otatte osaa sen päätöksiin. —

Onko tiedon valo Teiltä pidätetty? Ei, sillä se juuri on koto-
maamme, hallituksemme vakava päätös, etta sivistyksen valo on
saatettava kaikkia lämmittämään; etta sen suopeat säteet tunkeu-
tuisilvat sen etäisimpiinkin sopukoihin. — Ettekö Te estämättä
voi Jumalaanne palvella? Varmaan; vielä avataan kirkon ovet
Teille; vielä kirkon kellot kutsuvat Teitä hartauden rukouksiin;
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vielä ilmoitetaan Teille, että Jumalan Poika on maailmaan tul-
lut Teitä mapahtamaan, jos Te häneen turvautte. Ia jos Te
ette kaikissa suhteissa kirkkomme oppia hymäksyisllään, ei mikään
Teidän omaatuntoanne siihen pakolla. — Ehkäpä ne omat sotain
pauhinat, jotka maata lakaisemat ja ajamat Teitä isäinne maasta ?

Ei, me olemme kauman nauttineet rauhan siunattua onnea. —

Ehkäpä kuolo on lähettänyt murhan enkeleitä im; ruton ja muita
raivoavia tauteja? Ei, Jumala meiltä niitä vielä estää, maikka
emme olekaan tätä laupeutta ansainneet. — Eikö Jumala enää
anna aurinkonsa paistaa, eikö pilmensii sataa pelloillemme? Kyllä,
kultaisempana, kuin ennen, peltomme aaltoilemat. — Omatko vuo-
ret aarteensa peittäneet? Ei, niiden syvyyksissä taotaan ahkeram-
min, kuin koskaan ennen. — Eikö tuoksua tuomllkomme entisen
suloiselta? Varmaan, ja me toimomme, että kaitsijamme kasmat-
taa meille uusia metsiä sinne, josta moiton himo ja huolimatto^
muus on aution aron tehnyt. — Minkillähden Te siis isänmaanne
jätätte? Miksi hylkäätte Te ne paikat, joissa lapsina ihailitte tuu-
len huminaa, lähteen tirinää, puron lorinaa? Miksi jätätte Te
sen maan, joka povessaan säilyttää isäinne luut? Miksi jätätte
Te vanhempanne, lapsenne, sukulaisenne, opettajanne, — kaikki,
jok.a pitäisi Teille olla pyhää ja rakasta? Minkillähden hylkäätte
Te kaiken sen, jonka keskuudessa tähän asti olette eläneet?

Mahtaneeko Amerika olla semmoinen lumouden maa, joka
Teille pallitseisi mitä tänne jätätte? Palkitseisi? Siihen Te ette
varmaan tyytyisllään. Te toilvotte saamanne paljoa enemmän,
kuin jätätte. Mihinkä perustatte Te toimonne? Siihen, että Te
olette nähneet, kuinka yksi ja toinen on Amerikassa onnensa löy-
tänyt. Mutta oletteko Te laskeneet niiden luvun, jotka siellä
surkeuteen riutuvat? Oletteko Te laskeneet niiden luvun, jotka
vuosittain Amerikassa joutumat köyhyyden ja kurjuuden uhreiksi?
Oletteko Te ajatelleet, että he silmänsä ummistavat vieraassa
maassa, kaukana omistaan, auttavaisetta kädettä, lohduttavaisetta
sanatta, ilman ystävittä, — sydämestään katumatta hurjuuttaan?
Tiedättekö Te, miltä maistuu hätä, tuska ja puute, jota surkut-
telema veli ei osanotollaan huojenna? Tiedättekö Te, miltä
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tuntuu yksinään maailmassa oleminen, miltä maistun kaikkien kylmii-
kiskoisuuden esineenä oleminen, kun he eilviit edes uteliaisuuden sil-
mäyksiä Teihin heitä? Jos ette Te tätä kaikkea tiedä, matkustakaatte
Amerllaan; siellä olette Te varmemmin saapa sen katkeran opin,
kuin sen rikkauden, jota sieltä riennätte hakemaan!

Te tulette rikkaiksi. Mitäs muuta? Elääkö ihminen sitte ai-
noastaan leivästä? Onko se sielunne etu — kaikkein tärkein —

joka Teitä ensisijassa vetää vieraasen maahan? Oletteko Te aja-
telleet, jos Te tuolla, muukalaisuuden keskessä, voitte paremmin
taitvaallisia tavaroita itsellenne omistaa? Ettekö Te pelkää, etta
alituinen maallisten rikkauksien ahnasteleminen riistää Teidän ijan-
kaikkiset aarteenne? Ettekö Te tvapise pelmosta, etta joutuisitte
harhateille tuolla ajatusten ja uskontojen sekasortoisessa maassa?
Oletteko Te ajatelleet, etta siellä moi muosia vieriä, ennenkuin Te
tapaatte yhdenkään Jumalanpalvelijan, joka Teille totuuden sa-
naa jakaisi.

Mikä on syynä tähän uuteen kansain vaellukseen? Onko se
pikaisen rikastumisen toilvo, laittoman vapauden, lihallisten nau-
tintojen toivo? Armas isänmaa-raukka, onko tämä sinun lastesi
pyrintöjen päämaali — laskeudu sitte lemolle ja kuole! Silloiu
et sinä moi etkä saakaan olla mapaiden maltioiden joukossa. Lop-
pusi on silloin käsillä.

Msstsfipin ruohotasangot lprainetj.

Kalliovuorten ja Mississipin välillä leviää silmän kanta-
mattomat tasangot, joilla on yhteinen nimi prairie. Niin pitkältä,
kuin silmä kantaa, on päättymätöntä tasankoa. Ainoastaan siellä,
jossa toinen, korkeampi tasanko alhaisempaan Yhtyy, näkyy jonkin-
laisia laitoja, jotka kauvaksi vuorijonoilta näyttävät. Jos vaikka
koko Saksanmaan ajatteleisimme tämmöisenä yhtenä tasankona,
olisi meillä ainoastaan pienennetty kuva näistä prameista. Mutta
nämä eivät tarjoa Sahara-erämaan näköalaa, vaan ne ovat pei-
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tetyt tiheällä ruoholla. Erittäin kauniita ne omat kelviiällii, jol-
loin lukemattomat ruusut ja asterit, mehevimpinii tuin missään
puutarhassa, vienosta viheriästä kohoutuvat. Paitsi ruohoa ja
näitä kukkia näkee silmä siellä yksityisiä puuryhmiä, karjoja ja siellä
täällä kohoutulvia huoneita. Kaikkialla vallitsee symä hiljaisuus,
jota ainoastaan sontiaisten hyrinä, perhoisten liipotus ja käär-
meiden mateleminen häiritsee. Nämä tuulen liikuttamat tasangot
ivoidcm parhaiten aaltoilemaan mereen lverrata; niin pitkältä kuin
silmä kantaa, lvieryileviit tämän miheriän oseanin aallot. Puuryh-
mät, joita taivaan ranteelta näkyy, näyttävät saarilta. Niiden
pimeässä varjossa on moni eksynyt matkustaja pelastunut nälkä-
kuolemasta kirkkaalla medellä ja kaikenlaisilla virkistävillä hedel-
millä. Kaikenmuotoiset ja hämmästyttämän korkeat puut ystä-
vällisinä vieretysten seisovat näillä maasaarilla. Millit lviini-
köynnökset ja muut köynnöskasmit kiertelevät korkeuteen ja muo-
dostavat lukemattomia kukkaiskatoksia. Puuryhmän keskellä kohou-
tuu suuriklllkainen, kaunis, aina «ihannoima Magnelia-puu, jonka
runko kohoutuu aina 80 jalan korkeuteen ja kantaa ihanaa sään-
nöllistä lakkaa. Tmnmain, pitkäin ja mälkkyväin lehtien väleiltä
välttyy lumilvalkoisia kukkia, jotka näyttämät jättiläisruusuilta.

Mississipin itäpuolella on ainoastaan yksityisiä prameita.
Täällä lelviiiä aaltomainen maa, joka ennen oli metsänä, mutta
josta meidäu pinninämme liinteisten seutujen asukkaat omat paljo
metsiä kaataneet. Kuitenkin on siellä vielä mahdottomia metsiä,
joissa muhkeat puut, muuu muassa atzalit ja rhododendrit y. m.,
sekä pensaat köynnös-kasvien kietomina muodostamat tiheän seka-
melskan.

Pramein eläimistä on pison-hiirkii merkillisin. Se on ta-
vallista suurempi ja kaslvaa usein 20 sentnerin painoiseksi. Sii-
kyyn on kasvanut käsnämiiinen jänner, johon joskus paksu rasma-
kerros muodostuu; siitä herkkupaloja saadaan. Eläimen raskaista
askeleista maa vapisee; karja, jossa usein on tuhansia eläimiä,
kun juoksee, tytisee maa peninkulmain päähän; niiden kumisema
mölinä kuuluu kaukaisen meren pauhulta. Missä pisonkarja on
jonkun aikaa syöskennellyt, siinä on maa kuin keritty, sillä mitä
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se ei syö, tallaa se jaloillaan. Miljoonia näitä eläimiä muosittain
tapetaan ja nahat myödäiin. Pison-hiirkii on Indianille sama,
kuin poro Lappalaiselle, kameli Arabialaiselle. Sen liha on hänen
ruokanaan, nahka lvuoteenaan ; parkitut lvuodat käyttää hän ma-
jojensa katoiksi, satuloiksi, suitsiksi ja hihnoiksi. Särmistä hän te-

kee lusikoita y. m., luista sotanuijia. Lantaa poltetaan. Näiden
metsästäminen ei ole maaratonta. Näitä metsästäessä koetetaan
karjan johtajaa muista croittaa. Jos tämä onnistuu, hajoutuu
koko karja myrskyn talvoin. Intianein kiljuvainen meteli, jolla he suk-
kelilla hevosillaan karjaan syökseymiit, karjan paksu sarmimetsä, jo-
hon Indianit pian sekautulvat, haavoitettujen eläinten hyrskivät lvc-
rihaavat, eläinten hurjat silmäykset — kaikki tämä saattaa rohkeim-
mantin sydämen pikaisesti sykkimään. Usein pisonit voittavat ja sar-
villaan kantavat voitetut miehet ja hevoset taistelutantereelta. Pi-
son-hiirkäinrinnalla nähdään siellä prairie-hevosia (n. s. mustangeja)
suurissa laumoissa. Ne näyttävät varmaan oleman Hispaniasta vie-
tyjen hevosien jälkeläisiä. Ne ovat muuttuneet ailvan kesyttömiksi ja
suurella vaivalla niiksi jälleen saadaan. Niitä pyydetään snosumgilla
(lassolla), joka heitetään hevosten päähän. Pikaisesta tempaise-
misesta huumautuneena kaatuu eläin maahan, jossa sille heti uu-
det suitset pannaan. Sen jälkeen hurja ratsastaja hyppää eläimen
selkään. Hän istuu siinä maikka hemonen tuulla hyppisi ja pot-

kisi. Hemonen vapisee hurjuudesta; verinen vaahto kuohuu sen
sieramista; viimein se syöksee hurjaan hyppyyn ja pitkittää sitä
koko tasangon ylitse. Ratsastaja istuu vaan kylmäverisenä se-
lässä. Eläin pitkittää vaan vauhtiaan, kunnes voimansa ovat
riutumaisillaan. Mutta sitte myöntyy hän tvillemämmän maltaan
ja, seuraten suitsien kaikkia liikkeitä, verkalleen takaisin astuskelee.

Antilopitkin peloissaan pakenevat näitä villejä hevosia; sie-
västi hirvitin niiden tieltä sivulle hiipii, kun se puhvelin kanssa
kiitää yhteiselle juomapaikalle. Mutta viekkaana väijyy susi taka-
puolella ja pitää tarkkaa huolta jonkun vasikan eli varsan väsy-
misestä.

Maan alla elää prairie-koira hyvässä sovussa tuhansien
naapureinsa kanssa. Peninkulmain pituisilla matkoilla nähdään
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usein kolo kolon vieressä, ja jokaisen snulla koira istuman aurin-
gon paisteessa. Se näyttää hamsterilta*) eli murmel-c.iiimc.tä
ja sillä on keltaisen ruskea karma, lyhykäiset konnat ja teriilviit
kynnet, joilla se kolonsa kaimaa. Kun se näkee ihmisen, päästää
se pikaisen huudon, pyörittää kiivaasti lyhtäista häntäänsä ja ot-
taa taisteluun alkavan asennon, vaikka kuitenkin kohta koloonsa
pujahtaa, jos ihminen sitä lähenee.

Prameilla on mähiin lintuja. Ainoastaan prairie-kanoja ja
kesyttömiä kalkkunoita tavataan siellä, marsinkin metsäin reunoilla,
suuria laumoja.

Urairie ftuohotasanko) tulessa.
Me matkustimme Teksan kautta ja ascttauimme yöksi eräälle

äärettömälle ruohotasangolle. Aamupuoleen tuuli komasti, ja kau-
kainen jyminä, ikäänkuin lvillieläinten karjan lähenevä töminä,
herätti meidän huomiomme. Meidän helvosetkin maaran lvai-
nusitvat ja raivoisiksi tulivat. „Mös" — huusin minä — „ruo-
hotasanko palaa ja puhmelit omat kantapäillamme!" Kaikki hyp-
piisimät ylös; minuutin kuluttua olilvat helvoset satuloituina ja
me kiidätimme, kuin mielettömät pakoon. Me kuulimme pian kau-
kaisen möliniln, johon muiden eläinten kirkumia ääniä yhtyi sa-
malla, kuin liekit tuulta nopeammin perässämme tuimalla ruoho-
tasangolla lensilviit. Tulimeri vieryi takanamme. Kaikenlaisia
sukkelia, milliä eläimiä kiiti simuitsemme. Hirvet susien ja pant-
terien seurassa riensivät; antilopien ja hirvien parvet aatoksen
tavoin näkyvistämme haihtuilvat; niiden jiilessii tömisti joku yk-
sityinen jättiläismäinen puhveli eli hevonen. Ilma sakeni, kuu-
muus muuttui yhä rasittalvamlnaksi, ja meteli lisiiytyi. Kömpelöt
ja hitaammat eläimet lähestyilviit meitä. Puhmelit ja lvillihelvo-
set, peninkulmia pitkässä ja lemeiissä, tiheässä laumassa myrskynä

*) tzamster kuuluu jyrsiäisiin ja näyttää paljo myyrältä, vaan sillä
on postipussit ja lyhyt häntä.



310

riensivät noin puolen peninkulman päässä perässämme ja murs-
kaksi tallasilvat joka ainoan edessään olevan olennon. Hevostemme
voimat olivat jo riutumaisillaan. Me kadotimme jo pelastuk-
semme toivon. Wielä pari minuuttia — ja me olemme mäsäksi
tallatut!

Samassa silmänräpäyksessä yksi kokeneimmista ja päiittä-
väisimnlistä kumppaneistamme karjasi käskelvinsesti: „Alas helvos-
tenne selästä! Silmänräpäystäkään ei saa lviilvytellii! Riisukaa
pian paitanne, liinalverhonne, kaikki, mitä helposti syttyy!" Sa-
massa sytytti hän lviihän slllllki-ruutia, ja paasasi tuleen pääl-
lämme riisutulla verhoja. Me liekkiä lisäsimme tuimilla ruohoilla
joita keräsimme tuleen. Muutaman minuutin kuluttua leimusi
nuotiomme kirkkaana ja levisi molemmin puolin meitä. Kauhis-
tuneet eläimet tulivat, vimmasta ja hämmästyksestä mölisten,
joka mielii kiihtyi, kuin he edessiiänkin tulen näkivät; mutta eimiit
kuitenkaan syrjään syöstyneet, miten toivoimme. Me lvoimme jo
niiden jalat, niiden sarvet ja valkoisen vaahdon eroittaa. Likemmä
ja likemmä tuo peninkulman letvyinen lauma läheni, ja me emme
voineet sitä mihinkään piiloutua. Hurja karja ei käänny takaisin,
ei silvuille; se syöksee maan, kuiu kuolemamme sanansaattaja, edel-
leen. Minä peitin käsilläni silmäni, heittäydyin maahan mahalleni
— kohtaloani odottamaan.

Samalla minä kuulin paukauksen ja tuhansien puhlvelihiir-
käin mölinäil. Meidän hämmästymätön kumppanimme oli kaata-
nut palomiinaa tuleen. Ukkosen pamauksella paukahti nahkaleili
rtkki, ja eläimet hajottivat sivuille, paloviinasta tohoutuvaa si-
nistä tulipatsasta tarttuakseen. Edessämme ja takanamme me
näimme ainoastaan mahtavien eläinten vanukkeista karvaa. Ei
pienintäkään rakoa tuossa lentävässä laumassa ollut; ainoastaan
se kapea juoma, jonka malkeamme oli synnyttänyt. Tässä vaa-
rallisessa asemassa olimme me koko tunnin, joka silmänräpäyk-
sessä peljäten tuon meitä säilyttävän kapean juovan tukkeutuvan.
Wiimein kuitenkin lauma harveni, kunnes viimein näimme aino-
astaan yksityisiä väsyneitä eläimiä ympärillämme.

Mutta meillä vielä oli toinen vaara jälellä. Takanamme
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tuhoavainen tulimeri läheni maan yhä. Me kiitämään puhmelien
perässä! Aamutuuli kiihoitti raivoavaista tulimerta. Tuli oli jo
aitvan kintuillamme, kuin me huomasimme, että se ääretön karja
oli syösnyt syvään rotkoon. Kuoleman tuskassa kannustimme me

hevosiamme eteenpäin. Sama rotko oli tuleva pelastajaksemme
eli haudaksemme. Me syöksyimme alas, ja melkein tunnottomina
tulimme enemmän, kuin sadan jalan syvyyteen. Jumalan armo
oli meitä suojellut; ei miehet eikä hevoset kärsineet sanottamaa va-
hinkoa. Naivalla me sitte pääsimme ylös tästä kuolleiden eläinten
sekasorrosta, johon olimme pudonneet, ja asettauimme pienelle maa-
kaistaleelle, jota rotkossa juoksema mirta malkealta suojeli. Seu-
raamana päivänä sade sammutti tulimeren.

Aaliforma.
Kalifornia on Tyynen meren rannalla, Ihdysm altain län-

tisellä rajalla. Sen vuorilta virtaa Sacramento, joka on maan
ainoa purjehdittava virta. Se laskee lahteen, joka muodostaa
yhden maailman suurimmista ja varmimmista satamoista. San
Francisco, maan päiiseutu, on tämän lahden rannalla. Tämä he-
delmällinen seutu tuottaa äärettömän paljo Miljaa ja rakennusai-
neita, ja tarjoaa meheviä laitumia karjoille. Maan halki kulkee
kaksi yhtiisuuntaista vuorijonoa. Sisimmäisen rinteellä näistä
kaslvaa tammimetsiä. Mempiinii kohoutuu petäjä-, sypressi- ja
sedrimetsiä, ja näiden yläpuolella loistavat paljaat ja lumiset kal-
liot. Useat piiiimuoresta haarailevaiset selänteet tekevät maan
pohjaisen osan jylhäksi ja vuoriseksi. Suuret metsät kokonaan
peittävät rantamaiden kimennäisistä rikkaat lvuoret. Rannimmai-
sen vuorijonon ja meren välillä kulkee monta pienempää harjua,
jotka muodostamat hedelmällisiä ja teriveellisiii laaksoja. Vuorijo-
nojen välinen maa on virran rannoilla erittäin hedelmällistä ja
pengermiiisesti ivuorillepäin kohoutuivaa; etelässä on paljo jiirmiii
ja lampeja, jotka sadeaikana paljon paisuvat. Sierra Newada'n
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Muorista itäänpäin lemiäii tuntematon ja hedelmätön seutu, jossa
kuitenkin on hyttiä laitumia. Kesyttömät eläimet täällä on niitä,
joita muillakin Amerikan muorilla: maa- ja vesi-saukkoja, maja-
via ja moskus-eläimiä. Kesyttömiä hevosia ja sartvikarjoja kier-
telee täällä ympäriinsä. Kaloja ja lintuja täällä on monenlaisia
ja paljon. Ilmanala on monenmoinen ja paljoa eroavainen itäi-
sistä, saman lelveyden ilmanaloista. Talvet eivät ole kylmiä,
sade, ja paljoa »vähemmässä määrässä kuin itärannikolla, on sen
tunnusmerkkinä. Ukkosen ilmat omat harvinaisia, ei koskaan kovia
ja alkamat Helmi- ja Maaliskuussa. Ahdeksiin kuukautta taitvas
on selkeä, kesäyöt ovat viileitä ja talvi- ja kesäilmat 35—40
pohjaisten letveysasteiden Malilla melkein yhdenlainen.

Tähän maahan tuli muutamia vuosia sitten eräs Schweit>
Minen Sutter-niminen mies. Hän oli iv. 1830 ollut katteinina
Ranskan kuninkaan Schlveitsiläisessä kaartissa. Sotamiehen elä-
mään tviisyneenä oli hän paennut tänne tuntemattomaan ja ihmi^
settömiiän seutuun, siellä hiljaisena maantviljelyksellii elämään. Hän
asettui asumaan erään Sacramento-ivirran sivuhaaran varrelle.
W. 1848 rakensi hän myllyn. Myllyn juoma kun sattui liian
pieni tulemaan, otti hän rattaan pois ja antoi putoutuneen ve-
den alas äkkiä tullvata, luullen sen voimallaan juovaa suurenta-
van. Mutta se teki vielä enemmänkin. Se kaivoi juovan hy-
vin syväksi ja paljasti sieltä suuria kultapalasia. Sutter pian ne
kokosi ja löysipä vaan aina uusia. Ensin tahtoi hän keksintönsä
pitää salassa; mutta kultaa oli niin suuressa määrässä, että hä-
nen täytyi saada sen kokoamiseen apua. Siten asia tuli tutuksi,
ja pian lvirran rannoilla lvilisi kullan etsijöitä. He kiertelivät
virtain rantoja ylös ja alas ja löysivät kultaa Sacrameuton ja
sen lisävirtain rannoilta aina vuoren rotkoihin asti; vieläpä ta-
sankojen hiedastakin; virrat kulettilvat sitä vuorten malmisuonista.
Koko kultaalue näytti oleman 800 Englannin peninkulmaa pitkä ja
100 peninkulmaa lelveä, vaan lunltama on että se on mielii ama-

ramftllin. Kaikista maailman ääristä riennettiin kultamaahan. Työ-
miehet jättivät vainionsa, merimiehet laimansa. Pian ympäristön
saaret ja seudut jäivät asukkaitta. Dhdysvalloista tulvaili sinne
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laumoissa kansaa. Nev-lorkista yksinään matkusti sinne vähässä
ajassa 70 laivalastia matkustajia. Kokonaisia karalvaneja valmis-
tiihe tälle sanomattoman pitkälle ja vaivaloiselle matkalle. Dk-
sinpii Kiinastakin kiiti sinne laivoja.

Tämmöinen kullan ylellisyys muutti pian kaikki suhteet. Sen
armo paljon aleni, muiden kaikkien yleni. Kullankaimajat maksoi-
lvat mielellään palottiina-potusta eli tupakkikukkarosta aina 10—15
kultadollariin. Naula palmattua härän lihaa maksoi aina 2 dol-
laria; rukiit, ohrat, herneet ja pavut 10 dollaria nelikko; hevonen
100—300 dollariin; päiväpalkka nousi pian 16—20 dollariin, ja
erään asijoitsian sinne rakentama rautainen huone heti muokrattiin
1,000 dollarilla kuukaudeksi.

Kulta on mitä parasta lajia ja löytyy sitä siellä eri määrissä.
Usea löyti sitä päilvittäin 90 jopa 120 dollariakin. Eräs noukki
'/4 tunnissa 2 '/2 naulaa kultaa eräästä tvuoren halenteesta. Eräs
toinen, joka erästä matkustajaa seurasi, huuhtoi lelviihtiiessään kul-
taa ja sai sitä 5 minutissa 2 dollarin edestä. 10 ja 12 naulan
painoisia kullanmuruja löytyi myös usein. Olipa eräs kullankai-
vaja niinkin onnellinen, että hän löysi kultamöhkiileen, jonka armo
laskettiin 14,000 tanteriin (noin 51,000 markkaan). Mutta me emme
saa ajatella, että kaikki tämä tapahtui vaivatta. Tämä maati
päinvastoin vaikeata työtä. Eräällä nostimella nostetaan joen
pohjasta mutaa, eli laimetaan hiekkaa joen äyräästä ja sitä huuh-
dotaan puu- eli tina-astioissa, tahi kuurnan muotoisissa laitoksissa.
Tällä taivalla menetellessä köykiiisempi hiekka ja macmosuudet mie
vesi helpommasi.. Pohjalle jäänyt kultahiekka pannaan sitte joko
verholle tahi laudoille kuivamaan, jonka jälkeen siitä pöly ja muut
köykiiisemmät aineet palkeilla puhaltaen eroitetaan.

Sitte kun maa yhtyi Mdystvaltoihin, rakennettiin tätä Mar-
ten erityisiä laitoksia. Nyt loppui myös vapaa kullan löytö-onni,
tämä valeonni, jonka usein kallis elanto kokonaan melasi, ja jokamo-
nen keskellä aarteitaan saattoi kulkutautien tuottaman kuoleman kitaan.

Waikka kullan löytö lviihitellen paljo on lviihentynyt, ei Ka-
lifornia kuitenkaan ole kadottanut kaivos-maansa merkitystä. Siellä
on nimittäin niin paljon hopeaa, vaskea ja elohopeaa, että kul-
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laitakin sinne olisi syntynyt kaivos-seutu, jonka vertaista maan
päällä Harmoin tavataan.

Kan Francisco.
San Franciscon kallioiselle rannalle kun olemme tulleet,

olemme me satamassa, joka ulettuu 10 peninkulmaa pohjaisesta
etelään. Hätätilassa mahtuisi siihen kaikki maailman sotalaitvas-
tot. Nyt on edessämme San Franciscon kaupunki 150,000 asuk-
kaineen. Se loistaa kullalta ja rikkaudelta, jonka kauppa ja teol-
lisuus sinne on tuottanut; se kätkee taikahelmaansa satumaisia aar-
teita ja tarjoaa kaikkea, jota ihmisten keksinnöt ja taito ovat syn-
nyttäneet. Se on suuri ja avara ja tarjoaa malmllenttiään
Euroopasta, Aasiasta ja Austraaliasla tulmaalvalle kansamirralle.
Ia tämä kaupunki, rikkauksineen, loistoineen, kansalillkeineen ja
kaikkine ihmeellisille suhteineen on ainoastaan muutaman vuosi-
kymmenen tuote.

San Francisco, epäilemättä yhdysvaltain ihanin, ja sentiih-
den Amerikan Neapelllsi kutsuttu kaupunki, lelviiiii pengermiiisesti
kahden korkean pensastoisen kukkulan välillä; nämä kukkulat alen-
tuneina harjuina pistäytyvät kielekkeiden muotoisina satamaan.
Kaupunki on melkein neliönmuotoinen ja jonka reunimmaiset ra-
kennukset sijaitsevat aukeilla kukkuloilla, vaan alimmaiset seisovat
patsailla eli laivahylyillä meressä, joka loiskuu alhaisemmilla ka-
duilla ja kaikilla alavilla palloilla. Kaikki tämä alhainen kaupun-
gin osa on rakennettu hiekalle, jota pylvästen väliin suurimmalla
tnruudella on mätetty. Satamassa on kauppalaivasto, joka sisäl-
tää monta tuhatta purje- ja höyrylaivaa. Näiden joukossa on
kaikenmuotoisia laimoja — suurista klipperlailvoista (lviiltäjistii)
aina pieniin purjeveneisiin saakka; toiset suipfteita ja Pikakulkuisia,
toiset möhleitä ja kömpelöitä; toiset nykyjään maalatulla ja siisti-
tyllä; toiset meren raivojen raatamia. — Nämä keräytyvät kai-
kilta maailman meriltä ja levittelevät monenvälisiä lippujaan.
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Warsinlliset kaupungin kadut ovat hyvin tilavia ja suorissa
kulmissa toisiaan kohtaamaisia. Ne ovat joko poikkipäin asetetuilla
laulusilloilla varustetut, eli myös maantien tamoin hiekoitetut,
mutta ei koskaan kimitetyt. Tämän kaupungin rakennukset omat
mitä erilaisempia. Mi on punaiseksi eli maitoiseksi maalattu,
puupyörillii eli teloilla olema puumaja; toinen suuri yksi- eli kaksi-
kertainen puurakennus, kolmas komea kivirakennus — useimmat
tasaisella katolla eli nelikulmaisilla päädyillä, joista ne saamatkin
omituisen näön; lvoipa tuolla mielii nähdä suuren rautaisenkin
huoneen, ikäänkuin ampiaisten jättiläispesän. Mutta kaikki nämä
huoneet, puusta, raudasta, kivestä eli kankaasta ja jotka aivan
sekaisin siellä seisovat, ovat kuitenkin yhdessä suhteessa saman-
laisia: ne ovat melkein kaikki puoteja eli makasiineja.

Täällä tuoksualvat mitä suloisimmat hajut, siellä loistamat kai-
kenlaiset metallitamarat suurissa kasoissa — erinomaisia siistin tekonsa
ja kiiltonsa suhteen. Täällä on suuri ivarasto kalliita, kaikenkuosisia
ivaatteita — paidasta päällysnuttuun, lippusista aina hattuun asti.

Siinä maassa, jossa pesu on niin tallista ja josta laimalas-
tittain likaisia vaatteita lähetetään Kiinaan ja Sanvillin saarille
pestäväksi, ei kannata vanhoja vaatteita korjailla. Jos kenkä ha-
joaa, nuttu vähän repiiiä eli housut vähän rikkoutuvat, jos paita
vähän likautuu, ja jos ei tahdo — jonka kuitenkin kyllä voisi —

niitti enää pitää, saa ne nurkkaan heittää, sillä niitä ci korjata.
Silloin ohjataan askeleet vaatekauppaan, josta puhtaana ja siis-
tinä palataan, ja se ci maksa enempää, kvin manhain korjaaminen
eli peseminen. Toisin palloin kadut ornat ruokatamaroilla, hedel-
millä, rautateoksilla, kaikenlaisilla Kiinan tamaroilla eli Euroopa-
laisilla kalvilla suletut; sillä ne ornat hajallaan huoneiden edus-
toilla. Ralvintolat ja virvoituspallat lähettävät joka askeleella
viehättäviä höyryjiiiin nenään, ja melkein jokaisen kadun kulmassa
on seinäin mielille laitettu herkkupalojen kauppapaikkoja, joissa
ivietteleväiset juomat, höyryälviiiset tee- ja kahlvllannut maatekaton
alla odottelemat nauttioita. Kaikkialla kuullaan piljaardi-pclllojen
kolinaa, keili-pallojen jyrinää ja huutokauppiasten painuneita ää-
niä, jotka enimmän tarjoamalle tamaroitaan myötvät. Lontoossa



316

ja Parisissa on yleensä kaikilla määrätty muoto ja yhtäläisyys,
joku kansallinen luonne, joka kaikkialla kulvantuu. Mutta täällä
on mäkeä kallista kansoista. Täällä nähdään Kiinalainen alva-

rassa pimussaan ja leveine hattuineen, joka näyttää auringon
varjostimelta, hiuspatukoineen ja paksupohjaisille kenkineen; Euroo-
palainen kellari uuslluosine, kirjamme koristuksineen, ylpeänä; kul-
lan huuhtoja ylämaasta, joka näyttää hyvin ryöväriltä liehuvin,
hiuksineen, pitkine partoineen, suurine saappaineen ja rikkinäisille
vaatteineen. Täällä nähdään myös siistejä ja hienopukuisia tukku-
kauppijaita (tamalliscsti Saksalaisia) nöyristelelviin; merimiehiä,
jotka rauhallisina tupakkia suussaan manuttelelvat, ja hattu nis-
kassa, kaulaliina huolimattomasti rinnalle solmittuna, kasvot voi-
mallisista tvahlvistusaineista miilkkylväisenä kaduilla käyskentelevän.
Lyhyesti: San Francisco tarjoaa mitä kirjavimman kallenlaisuu-
den, ja joka ei ole nähnyt sitä kihinäii, kuullut sitä meteliä, ollut
todistajana siinä sekamelussa, joka kaikkialla ilmestyy, hän ei moi
parhaimmistakaan kertomuksista siitä saada käsitystä.

San Francisco tekee kuitenkin huonon ja mastenmielisen
vaikutuksen. Kaikki osoittaa päivän ja hetken kiiruutta, voiton-
himoa, petosta ja kärsimistä. Täällä ei ole muuta pcikoittajaa,
tuin raha, ei mitään niin arlvoisaa, ei mitään niin etsittävää,
kuin kulta. Kullan loisto kaikki voittaa. Se on tosi, ett'ei voida
olla näkemättä sitä suurta ja ihmeteltämää, joka täällä ihmisten
toimeliaisuudesta puhuu ; mutta jos kysytään perustusta, jolle kaikki
tämä on rakennettu, saadaan kaikkialta mastans — mammona,
jonka palvelukseen ihmiset alentumat ja koko itsensä ja ikänsä
uhraavat.

«Kiinalaiset.
Wiimme aikoina on ..Keskinen maltakunta" alkanut poikiaan

lähetellä Uuden-maailman rannoille. Kalifornian kullan maine hou-
kutteli sinne joukon Kiinalaisia. Lailva, jonka piti Kaliforniaan
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mennä, nosti Hongkongin satamassa lippunsa, jossa luettiin sana
„K.nschan" (kultavuori) ja pian tulmasi matkahimoisia laima täy-
teen. Nämä nousivat maalle San Franciscossa ja siitä levisi-
vät sen ympäristölle, jossa ne löysilviit suopean ilmaston, kuin
kotimaassaan. Täällä he siis pian tulilvat välttämättömiksi, mutta
samalla herättivät suurta harmia marsinkin malkoisten alhaisem-
missa luokissa. Kiinalaisilla on, nimittäin, monta hymää omai-
suutta. He ovat hiljaisia, suuttumattomia, rauhallisia, nöyriä ja
hyvin kohtuullisia vaatimuksissaan, sekä samalla oppivaisia, käte-
viä ja toimellisia, ahteria ja kestämiii työssään, maitta piiiillys-
lniehettätin toimisivat. Heillä ei ole suurta ruumiinvoimaa ja
sentiihdcn he eimiit mollaan päilviissä tehdä yhtä paljon työtä, kuin
yhtä moni malkoihoincn eli Neekeri kyllä malmistaa; mutta mitä
voimassa puuttuu, sen he ahkeruudellaan ja kestäväisyydellään
palkitsevat. Kiinalaiset eivät halveksi semmoistakaan työtä, johon
valkoiset pitävät itseään liian hyminä; semmoinen on esim. katu-
jen lakaiseminen, ryysyjen kokoileminen j. n. e. Pallvelijoina,
keittäjinä, pesijöinä, kattilan paikkaajina j. n. e. omat he lvalkoisia
ctemämpiä. Etetvämpiii ovat he myös pelto- ja muurityössä sekä
rautaticu tekemisessä. Msi ja toinen Kiinalainen on myös kaup-
pllmiehenä ja ravintolan isäntänä.

Heidän elämänsä vaatimukset ovat hyvin pienet. He tyy-
tyvät neljänteen osaan valkoisten piiitväpenningistii. He ovat
kohtuullisia ruoassa ja juomassa ja tarmitscvat ainoastaan pienen
tilan asuakseen.

Minklltiihden Kiinalaiset ovat valkoisille ihmisille harmiksi?
He elämät itsekseen; heillä omat omat myömälänsä ja huvitus-
pallkansa; valkoisten kanssa heillä ci ole mitään tekemistä, jos
eilviit ole siihen pakoitetut. He ovat epäluuloisia ja viekkaita,
sekä pettävät Euroopalaista silloin, tuin vaan voivat. Taitoaan
Kiinalainen usein käyttää rahan tekemiseen. Sen ohessa hän on
kiilvas pelaaja. Hänellä ci näytä olevan kehenkään luottamusta.
Hän jättää isäntänsä kohta, jos toinen lupaa hänelle lvähäilläiinsuuremman päiväpalkan. Hänen valallansa ci ole sitovaa voi-
maa. Muutamista penneistä todistaa hän väärin. Kalifornian
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Kiinalaisilla ei ole mitään perhe-elämää. Naisia siellä on lviihän
ja mitä huonoimmassa maineessa.

San Franciscossa heillä on oma kaupungin osansa. Se
on kaupungin keskessä. Siellä on huoneita ja kujia, katoksia ja
hökkelejä, jotka haisemat lialta ja joissa kihisee syöpäläisiä, kuin
muurahaisia pesässään; maa ei ole ojitettu, jonka tähden asu-
mukset omat tuoreita ja terlveydelle mahingollisia. Kaikkialla ka-
duilla ja huoneissa, kellareissa ja maakuopissa, Holmeissa ja ka-
toksissa Nitisee näitä teltaisenkalpeita Aasialaisia, joiden kastuvissa
kurjuus kulvastuu. Owen päällä riippuu leipä, johon Jumalan
nimi on kirjoitettu. Pelihuoneita on paljon. Niiden vieressä
on muiden paheiden pesiä, ja martailla on pesänsä keskellä tätä
inhoittatvaa paikkaa.

Useilla Kalifornian Kiinalaisilla on alammainen asento.
Suuri osa nimittäin sinne muuttaneista on menomatkansa maksut
joltakin herralta lainannut ja siten joutunut heidän palmeluk-
seensa, jossa heidän täytyy olla niin kaulvan, tuin velka on mak-
settu. Niillä taas, jotka omilla varoillaan voivat sinne matkus-
taa, on itseniiisempi asema.

Kiinalaisilla ei ole aikomus Amerllaan pysähtyä. Jonkun
ajan kuluttua he tahtomat jälleen kotomaahansa palata, ja sinnepä
ne yksin kuolleensakin mielvät.

ottamat leiman meidän suustamme", sanovat
valkoiset työmiehet. Siitäpä heidän lvihansatin heihin tulee. Kii-
nalaiset puolestaan eivät Euroopalaistlle nöyristele. Tähän on
osaksi selitys siinä, että valkoiset heitä kohtelevat enemmän eliii^
minä kuin ihmisinä.

Klamit MeMossa.
Warallisimmat ja rikkaimmat yhteiskunnan luokat rakasta-

mat ylellisyyttä, joka useimmasti huononee mielettömään kerska-
ukseen. Tämä näyttäytyy varsinkin herrain ratsastnspuivussa.
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Kävelypaikoille he tavallisesti menevät hevosilla ja ovat silloin
aina kansallispuvussa; totonaan ja kaduilla kävellessiiiiu sitä vas-
taan ovat he Euroopalaisessa puvussa. Suuri vaalea „sombrero"
(leveä ja kovalaitainen hattu), joka melkein olkapäitä peittää
ja on kultllnauhoilta koristettu, musta nuttu pienine hopeanappei-
neen, kullalla ja hopealla komeasti koristettu zapateros, joka ta-
vallisesti housujen päälle vedetään ja on alhaalta aina polviin
asti auki sekä vyöllä vyötäisille kääritty, ovat hyvin ihailtavia,
ja yhtä hyvin koristetulla, kuin ratsastaja pienen, tanakan he-
vosensa selässä.

Merikoloisten koko elämä puhuu _,dolce farmeille"*); he
eivät koskaan kiiruhda kaduilla, heiltä ei koskaan puutu aikaa.
He nousevat varhain ylös, vaimot heti menevät paksuihin hun-
tuihinsa käärittyinä kirkkoon, herrat alkavat aamu-ratsastuksensa.
Aamukämelyn jälkeen palataan taas kotiin, jossa mieluummin
sitte pysytään. Tawallisesti sitte mennään kylpemään, sillä kaik-
kien katujen varsilla on siistejä kylpylöitä yleisölle; kaikissa yksi-
tyisissä taloissa on myös erityinen kylpyhuone. Usein Merllo-
laisten vaimojen nähdään käyskentelemän huoneiden väliteillä pak-
sut, pitkät hiukset hartioilleen kuimamaan lemitettyinä. Pukemisen
jälkeen aika kuluu hitaasti. Jos lapset omat kotona, katsellaan
heidän leikkejänsä, mutta hekin omat vakavia ja hiljaisia, niin-
kuin vanhempansllkin. Tuskin koskaan heidän tuulee riitelemä»;
mutta ne pienet olennot näyttävät myös varhain kypsyneiltä;
ne pikaisesti muodostumat ja sentiihden ovatkin hyvin arkoja.
Lasten kuolevaisuus on tavattoman suuri, jota manhemmat edis-
tävät siten, että heidän aamuin ja illoin, jolloin ilma on joten-
kin kylmä, annetaan ohtaisissa »vaatteissa ulkona olla; ja 8 eli 9
vuotisina istuvat nämä pienet raukat jo, keinotekoisilla kukilla
kaunistettuina ja unen kanssa taistellen, ooperassa, joka usein
kestää puoleen yöhön. Jos he eitviit nuorena kuole, elävät he,
varsinkin vaimot, kasvihuoneen kasvien elämää.

*) svales taruieuts" on Italian tieltä ja merkitsee — mieluinen
joutilaisuus. Suom.Suom.
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Kahdentoista ja yhden millillä syödään toinen aamiainen,
johon tamallisesti tuutuu tansallisruokia. Niin rikkaille kuin köy-
hillekin omat „tortillas" ja „frijoles" hyvin tärkeitä. Edellinen on pie-
nityistä maisista valmistettu leitvos, joka on hienon kiekon muotoinen,
lautaisen kokoinen, pehmeä ja mauton. Se on alhaisempain luok-
kain leipää. Frijolesit omat mustia papuja, jotta, lauman kei-
tettyinä, muuttumat ruskeiksi ja maistumat jotenkin hyviltä. Kalk-
kunasoppa, maustettu chilillä (pippurilla) ja tomaterilla (paratii-
sin omenalla), on herkkuruokaa. Meisesti Mexllolaisten ruoan
laittaminen ei ole Euroopalaisten mieluinen. Sianraslvaa käy-
tetään nimittäin paljo kallellaisiin ruokiin, itsepä imeliinkin.

Iltapuoli piiilväii kuluu sitte lvierastelemisessa ja »vieraiden
vastaan otossa. Naisten kädessä ei koskaan nähdä minkäänlaista
työtä; kirjoista on rukouskirja enimmän käytetty. Kirjeitä he
kirjoittelemat, mutta enimmiisti tottumattomalla kädellä. Taita-
mattomuus on täydellinen, ja historiasta ja maantieteestä ei heillä
ole vähintäkään käsitystä. Euroopasta he tuntevat ainoastaan
Hispanian, josta he ovat kotoisinkin, Rooman, jossa paavi hallit-
see ja Parisin, josta he vaatteensa saavat.

Kummallinen ja hämmästyttämä on kansan täydellinen tyl-
syys ja ponnettomuus, johon osaksi on syynä hallitsema epiilva-
taisuus. Tiettömyys ja säännöllisen keskusliikkeen puute auttamat
mielii tätä. Kauppa on kokonaan ulkomaalaisten, marsinkin Sak-
salaisten käsissä. ,

Mexllossa on suuri joukko ihmisiä vakaasti päättänyt yh-
dellä eli toisella tavalla elää kokonaan matkustavaisten kustan«
nuksella, joko niitä riistämällä taikka suojelemalla, jos nimittäin
heidän palveluksensa hyvin palkitaan. — Hasari- eli onnenpeli
tekee heihin vielä hyvin hyödyttömän tvaikutuksen, maikka se on-
kin Mexlloloisten tansallishuvi. Se on juurtunut melkein kaik-
kiin yhteiskunnan luottiin ja herättää hurjia haluja, jonka tähden
ei ole harvinaista, että koko omaisuus eli »vuosikauden ansio
pannaan kortille.
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Aansanhuwit MMossa.
Kaikilla Mexikolaisten säätyläisillä on suuri pelihimo. Useam-

mat miehet kantavat aina kortteja ja arvan oppuloita taskussaan,
ja ei ainoastaan ravintoloissa, vaan myös katujen kulmissa ja
yleisillä paikoilla nähdään ihmisryhmiä, jotka itsiään hulluttelevat
rahan voitolla, ja joiden pelit usein verisiin riitoihin päättyvät.
Pelihimo saa myös ramintoa rakkaimmista kansanhumeista —

eliiintaisteluista, sillä ne antamat syytä lukemattomiin vetoihin.
Mina kun ensikerran kävelin pääkaupungin kaduilla, Pysäytti
minut suuri ihmisjoukko, joka kukkotoistelua tarkasteli. Kaksi
miestä, joista toisen kainalossa oli keltainen, toisen harmaa kukko,
seisoivat vastatusten, ja koettivat kaikilla keinoilla vimmastuttaa
eläimiä, joiden jaloissa oli terävät teriispillit. Tuskin ne olivat
maahan lasketut, ennenkuin ne säihkyvin silmin nostimat siipensä
ja hurjasti räiikyen syöksiviit toistansa vastaan. Ne hakkasivat
toisiaan nokallaan, repivät piikkisillä jaloillaan, kurmes ne vih-
doin raadeltuina korjattiin; mutta ci fentähden, etta riita olisi jo
loppunut, vaan lepäämään uuteen taisteluun. Muutamain mi-
nuuttien perästä alkoi uusi vimma. Usein onnistui yhdelle kump-
paninsa päälle pääseminen ja rutistaminen, mutta hetkisen perästä
saadakseen itse saman kepposen. Joka minuutti lisäytyi katsojain
kiihko, ja aina vaan isompia lvetoja lyötiin. Viimein näytti
keltainen kukko varmaan moittavan; harmaa kukko oli tehnyt
tenhottoman liikkeen ja fentähden joutunut pahaan pulaan. Hän
ci kuitenkaan helpoittanut, vaan ehtimiseen uudisti hyökkäyksensä
samalla, kvin hanen, puolueensa lupasi suurempia meloja. Vii-
meinkin oli hän vastustajansa voittanut. Hanen voittonsa tun-
nustettiin kovalla huudolla, ja hanen puolueensa korjasivat kovan
riidan loputtua voitetut rahansa.

Samana päivänä olimme tilaisuudessa suuremmankin kilpa-
taistelun näkemiseen. Me tapasimme suuren ihmisjoukon taistelu-
tantereella ja loistavat univormut, komeat puvut ja loistavat
leikkikalut osoittivat, että suurin osa katsojista kuului ylhäiseen
säätyyn. Hengellisetkin valkoisine vaatteineen ja pappispukuineen
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olivat läsnä tällä julmalla näytelmällä itseään hulvittelemassc
Seuruetta ympäröitsi suuret likaiset Intiani- ja millit leperos
joukot*). Kaikkialta huomattiin lukemattomia huutoja ja riitojc
keppien kalsketta, karjumista ja nauramista. Verisiä taisteluj
ja vangitsemisia seurasi; mutta viimein kuului kaikilta istumilt
kovia ilo- ja tyytyväisyys-huutoja. Vaskitorlvi puhalsi. Kaksi
puoleiset ovet aukenivat ja kaikki katsojat kantojaan kurottelilva
nähdäkseen niiyttelyrataa, jolle juuri nuori, voimallinen elin
talutettiin. Kopealla, hillitsemättömällä moimalla astui se radalle
Mityisiii seikkoja taistelusta, jonka nyt eläin ja sen miekkailisi
alkoi, en tahdo tässä nyt kertoa; mutta sitte kuin tämä maivattl
eläin oli kuolettavan iskun saanut, seurasi toinen taistelu, jost<
minä, sen harvinaisuuden vuoksi, lausun muutaman sanan. S
oli härän ja karhun taistelu. Molemmat eläimet hehkuimat tais-
telun himosta ja näyttimät villeiltä ja voimallisilta. Niinpim
kuin ne irti päästettiin, hyökkäsivät ne hirveästi vastattain
Samalla kuin härkä katkotuilla sarvillaan karhua pelmuutti, kot
karhu vaan päästä vastustajansa turpaan. Ison aikaa karhi
näytti olevan tappiolla ja antavan vastustajalleen vähän työtä,
mutta, kun eläin vimmasta karjuen alvasi suunsa, tarttui här
yht'illkiii terälvillii kynsillään sen kieleen ja repäisi sen juurineen
suusta. Tama lopetti taistelun. Tuskasta ja vuotaneesta ve-
restä kuihtuneena kaatui eläin voimattomana maahan, josta si
tuolemaisena korjattiin. Mina en voinut katsella täta lveristö
taistelua; mutta katsojat, ja varsinkin kaikki vaimot, seurasimat
M suurimmalla ihastuksella ja palkitsimat moittajan suostumus-
huudoilla.

Paluumatkalla sivuutin lukemattomia pelipöytiä. Kaikkialla
vallitsee riita ja tora, eikä usein veren vuodatuksiakaan puuttu-
nut; ryysyiset Indianit samalla tuhlasimat miimeisiä pennejiiän
vimmastuttaviin juomiin. Me emme moi siis ihmetellä, jos ri-
koksellisten luku Meritossa on suurempi, tuin missään maailman
kaupungissa? Mutta selmemmin kuin ritoksellisten luku, osottaa

*) Leperos on Mexiton kerjäläisjoukon nimi.
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sitä samaa kansan suuri simeyttömyys. Murhat ovat tavallisia
tapauksia, ja muutamasta piasterista ovat useimmat leperosit
malmilla maikka kenen tieltä raimaamaan. Kaduilla nähdään
myös ihmisiä, joita rosmot ovat riistäneet, ja monen täytyy so-
keana leipänsä kerjätä, kun kostonhimoinen vihollisensa on hänen
silmänsä puhaisnut.

Mbana.
Me jätimme Nev-Orleansin, kuolettavaisista kuumeistaan

kuuluisan kaupungin; tyytyväisenä jätimme myös Mississipin,
joka rumana hiljalleen likaisia aaltojaan vierittelee monia suuhaa-
rojaan myöten mereen. Ilma oli kaunis; me tunsimme yhä
enemmän, että kuumia maita lähenimme. Ravun ilmavyöhykkeen
sivuitse kun me olimme kulkeneet, näimme me pian Cuban ran-
nikot merestä kohoutuman. Tämä saari on etemin n. s. Antilli-
merta ympäröimistä saarista aina Orinocon suusta Floridan kär-
keen asti. Saaren luoteisella aukealla niemekkeellä on pääkaupunki
Habana (Halvana). Sen kauniisen satamaan saamuimme yhdek-
säntenä piiitvänii Nev-Orleansista lähtemisemme jälkeen. Vilpas
tuuli puhalteli; taampaa näkymästä, valaistusta kaupungista
kuulimme me mastitorvien soiton, rumpun tärinän ja mahtimies-
ten huudon. Habana on oikea merikaupunki. Sen muureja Me-
xikan lahden laineet huuhtelemat; kaikkien kansojen lippuja liehuusen satamassa; lukuisien, ruskeitten, malteapukuisten Hispanialais-
ten ohjaamina kiertelee tässä lukuisa kontooli-lauma, ja maalle-
nousun paikalla, la cavellarialla, jota peittää rautapylväille ase-
tettu katto, kihisee suuri ihmisjoukko. Kaikki ilmoittaa toimeliai-
suutta.

Vene vei meidät seuraamana aamuna muutamassa mi-
nuutissa kaupunkiin. Teollisuus ja toimeliaisuus puhui siellä
kaikkialta. Sadoittain Neekerejä, yksiäänisesti laulaen, purki lai-
voista tavaroita; komea Hispanialainen, notkea Kreolilainen, ruma
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Mulattilainen, puhelias Ranskalainen, suopea Saksalainen, kylmä-
verinen Englantilainen, vakava Ruotsalainen ja ajatteleva Suo-
malainen nähtiin täällä sekaisin hilpeimmässä kesäpulvussa. Muu-
tamain mustain seurassa, jotka meidän matkalaukkujamme kantoi-
vat, menimme me tällaisia katuja pitkin erääsen ralvintolaan.
Kalatorilla me näimme mitä kummallisemman näköisiä ja värisiä
kaloja, rapuja, kilpikonnia y. m. Pitkän kauppapaikan varrella
seisoo joukko- pieniä laivoja, jotka pääkaupunkiin tuovat maan
tuotteita: sokuria, kahvia, kaakkaota ja tuoksuavata Habanan tu-
pakkia.

Kaupungissa on vanha ja uusi osa; edellinen on itä-, jäl-
kimmäinen länsi-puolella. Vanhassa kaupungissa omat ahtaat ka-
dut, huonot limitykset ja kapeat jalkakadut. Suuri liike vallitsee
täällä varsinkin aamusilla. Ainoastaan suurella varovaisuudella
voi täällä karttaa lukuisain vuokravaunujen ja yksityisten ajajain
päällensä ajamisen. Viimemainituista omat n. s. ivolantit lu-
kuisia. Ne ovat avonaisia, hirveän suuripyöräisiä vaunuja,
joita komeapukuisen neekerin ratsastama heivonen vetää. Ahdinko

tulee sitä ahtaammaksi, jota useammat käsityöläiset avonaisten
puoteinsa edustoilla työskentelevät.

Huoneet ovat tavallisesti yhden-, harvoin kahdenkertaisia;
katot ovat tasaiset ja varustetut kivisellä rintasuojalla, jonka
ylitse helposti voidaan ympäristöä katsella. Joskus on katoilla
pieniä puutarhojakin. Alvonoisessa pihassa on usein teltta polt-
tavan auringon kuumuutta varjoamassa. Akkunat ovat tavat-
toman suuria ja monenvälisillä rautaristikoilla ruutujen ase-
masta varustetut. Huoneiden sisusta on hyvin yksinkertainen.
Vuoteina on telkimiin kiinnitetty palttinan pala; peitteenä käyte-,
tään hurstia; tiheä verkko ympiiröitsee vuodetta, hyttysiä sieltä
estämässä.

Uudessa kaupungissa sitä vastaan vallitsee ylevä hiljaisuus.
Siellä ovat parhaimmat kämelypaikat, yksityisten etevimmät asun-
not, kahmilat ja teaterit; siellä tavataan myös komeimmat puodit.

Turmalinna kauneine puistoineen on kaupungin kauneimpia
paikkoja. Isabellan katu on kaduista kaunein; iltapäivällä tar-
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joaa se komean näön. Naiset ajavat avopäin ja komeasti puet-
tuina edes ja takaisin amonaisissa mannuissa, joiden välitse not-
keat ja rohkeat ratsastajat tiiteilevät.

Naiset, niin vanhat tuin nuoretkin, polttavat sikaria. Ta-
vallisesti näkee naisia aamupumuissa sukitta, likaisissa ja repalei-
sissa merhoissll — mutta sikari hampaissa. Neekerit tekemät useam-
mat työt; valkoinen, yksinpii alhaisimmankin luokan rouva, pitäisi
häpeimä, jos hänen pitäisi itse torilla ostoksensa tehdä.

Cuban saari, Länsi-Indian helmi, on kuusi kertaa Vurtem-
bergin kokoinen, mutta sittenkin on sen pienin osa maan miljele-
miitöntä; sen suurin osa on metsämaata; on siellä myös .sontaisia
hedelmättömiäkin seutuja: istutukset omat pääelinkeinona. Tär-
keimpinä istutuksina omat soturi, tupakki ja kahmi. Sitä paitsi
viljellään vielä riisiä, piisankia, kaakkaota ja kaikellaisia hedelmä-
puita. Kahlvipallkaa piirittätviit muhkeat palmu- ja piiliritvit. —

Karjanhoito ci ole vähäpätöinen; hevosten hyvyys on mainittu.
Metsät ovat enimmästi yhteen kierrotuita, melkein lävitse

pääsemättömiä miidakoita; ainoastaan kaakkosilla vuorilla kasvaa
suuria mahonki- ja eepenholzipuita, joilla on jiittiläissuuruus.

Tallvi on ihanin vuodenaika; silloin ei nähdä jäätä eikä
lunta. Oikeastaan täällä vaan onkin yksi vuodenaika, alituinen
kesä, joka Elo- ja Syyskuussa on niin kuuma, että katujen polt-
tavaiset kivet kärventävät kävelijäin kenkiä. Ainoastaan eteläi-
sillä, ihastuttavilla vuoriseuduilla nautitaan kuumimpanakin vuo-
denaikana raitista ilmaa; alangoilla sitä vastaan raivoaa vaa-
rallinen keltarutto ja korjaa vuosittain uhrinsa.

Ktela-MmeriKan Alamos*). Onnsco
Orinocon ja Coquetan välinen Llanos-niminen deltamaa muo-

dostaa kolmanneksen Etelä-Amerikan alatasangoista ja on enem-

*) Llanos, luetaan Ljaanos, lavea ruohotasanto.
Suom.
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pää, kuin 15,000 neliöp. leveä. Se on niin alhaista, että jos
meri nousisi 300 jalkaa, peittyisi siitä 5—600 peninkulman atva-
ruus. Suuria aloja on ailvan vaakasuorassa. Jos joskus joi-
takin korotuksia kohottautuu, sanotaan niitä joko penkeiksi, ja ovat
muodostuneet kalkki- eli hietakimikerroksista tasaisiksi pinnoiksi, eli
pöydiksi, jotka omat tvähitellen kohoilevia, mykeiviii korotuksia. Nämä
tasangot omat olleita aamoja. Vaikka sadeaikoina ne näyttä-
vätkin kauniin vihannalta, muuttuvat ne kovalla poudalla jul-
maksi erämaaksi. Kasmit korsiksi kuilvalvat, maa kuivuudesta hal-
keilee ja pakahtelee. Ainoastaan luomain rannat ja lätäkköjen reu-
nat kasmamat muutamia mauritta-pensaita*), joiden auringon
varjostimen muotoiset lehdet eilviit koskaan kadota lvälkkylväii wi-
hannuuttaan. Joulukuusta aina Helmikuuhun asti peittää pilme-
tön taivas silmänkantamattomia tasangolla. Maaliskuun alussa
muuttuu sininen taimas yhä kirkkaammaksi ja ilma kosteammaksi.
Vienot salamat ja tiimoja kestävä länsituuli ilmoittamat sadeajan
tuloa. Huhtikuun lopussa peittää lviheriii väri sinisen taivaan,
ja lämpö yhä kiihkenee. Kiljuvaiset apinat metsää karjuttamat
paljoa ennen pitimiin koittoa. Nyt säännöttömät myrskyt rankka-
sateineen riehuvat, ja pian kuivanut aro muuttaa muotonsa.
Maanpinta tuskin kerkiää kostumaan, ennenkuin aaman monenmoi-
set ruoholajit ja tuoksuavaiset yrtit jo peittävät. Vesikasvit au-
kaisevat himoaivaisina janoatvaiset kukkansa. Lintujen laulu heli-
see. Hevoset ja sarvikarjat taas laitumelle lasketaan ja iloiten
siellä eloansa nauttimat; korkeasen ruohistoon kätkeytyy kauniskir-
jainen jaguari ja tähtää sieltä simuitsensa kulkemia eläimiä. Peh-
minneestä lammista jättiläismäiset vesikäärmeet, krokotiilit ja muut
mateliat, jotka ovat pouta-ajan viettäneet kuivan mutakerroksen
alla, taas maalle matelemat. Virrat laitainsa ylitse vierivät ja
peittävät sadoin peninkulmin maata. Niin pian kuin mesi taas
katoaa, peittää näitä veden tuoman mudan lannoittamia lakeuksia
mehevä vihanta ja anani- sekä maurit-palmustot ; mimoosit **)

*) Maurit --- eräs palmun laji.
**) Mimoosa sensitiiwll on hyvin tunnokas kukka, joka teränsä sul-

kee jos siihen joku vähänkin koskee. Suom.
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reunustavat virtain rantoja. Mutta kun tämän virkistämän sa-
teen seuraukset taas omat haihtuneet, ja luotisuoraan lankeatvais-
ten auringon säteiden polttama ruohopeitto taas on kuihtunut Pölyksi,
silloin kovettunut maa taas alkaa halkeilla, ja pölypilvet suppilomai-
sina pyörteinä, miten Saharan erämaassa, korkeuteen kohoutulvat.
Tämä kuuma pöly, joka sumun lamoin ilmassa leijuelee, lisää vielä
ilman tukehduttavaa kuumuutta, ja viileyden sijaan itätuuli tuo
uutta hellettä kuumentuneelta maalta. Paksuun pölypilmeen kää-
rittyinä, nälissään ja janoissaan nautakarjat kiertelelvät ja hevo-
set pystyssä päin patistelevat ja ilmavirtaa vaistoellen etsivät
kuitvamattomia lätäköllä. län lviileydessäkäiin ei niillä ole mitään
lepoa, sillä suuret yölepakot imevät niiden verta ja saattavat nii-
hin pahoja haavoja, joihin hyttyset ja muut pistäväiset hyönteiset
tukkiutuvat. Jos joku tulen kipinä vahingossa sattuu tälle kui-
valle tasangolle putoamaan, leviää silloin virrasta virtaan tuli-
palo, joka hävittää jok'ainoan eläimen ja jättää jälkeensä tiili-
kilven tavalla poltetun maan, joka masta muosikausien perästä
hedelmöittyy.

Pienet kirjavat hirvet, vyötiäiset, laiskat virtahevoset, kau-
niisti välkkyväiset siipetti-eläilnet, jotka ilkeällä hajullaan ilman
myrkyttämät, suuret harjattomat jalopeurat, kirjavat jaguarit,
jotka moitvat nuoria kuolleita härkiä tuletella, ja monet muut eläin-
ten lajit näillä puuttomilla tasangoilla harhailemat. Aina Ame-
rikan löytämisestä asti on Llanosilla lukuista nauta- ja hevos-
laumoja asunut ja jopa ihmisetkin sinne omat rakennelleet majo-
jansa, jotka kuitenkin ovat päiväin matkoilla toisistaan. Sinne
tänne on sen virtain rannoille kaupungeitakin rakettu, Guyanan
ja rannikon yhteyttä ylläpitämään. Llanosin eteläsilvulla virtaa
enempää kuin 200 peninkulman pituudella purjehdittava Cerra de
la Parime Orinocon poikki. Sen ylä-juoksu on mainio suurista
putouksistaan, joista Aturesin niereinen muodostaa koko saariston,
jonka lätvitse virta risteilee. Välistä vesi syöksee patojen ylitse;
välistä putoaa se kumealla pauhulla niihin, ja usein on koko lvir-
ran pohja aiman kuimana, kun lvirta on kuimautunut maanalai-
siin reikiinsä. Jyrkän, paljaan graniitiseiniin edustalle mirran
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tällä rannalla leviää ääretön ruohotasanko, joka päättyy pilvihin
kohoutuvaan vuoreen. Läheisyydessä on kaikki ahdasta ja jylhää;
syvässä laaksossa ainoastaan gamit liitelemät. Tiheä lehtimetsä
peittää kalliolaakson takaosan.

Mitä erilaisimpain seutujen lävitse virtaa Orinoco edelleen.
Virtoja, jopa Donavaatin suurempia yhdistyy siihen, ja sen pinta-
ala on koko Saksanmaata avarampi. Viimein letviäii tämä ää-
retön vedenpaljous silmäkannon levyiseksi mereksi ihmetteleväisen
matkustajan eteen. Kuohuavaiset aallot taistelevat tuulen työn-
täniinii virtaa vastaan. Flamingot ja lusllkahanhet, jotka pitkissä
riveissä reunalta toiselle lentävät, eivät enää täällä anna karju-
van äänensä kuulua. Joskus nähdään yksinäisiä, suuria krokodii-
lejii kuohuvain aaltojen välissä kuleskelevan. Ne melovat viis-
toiftlla pyrstöllänsä tätä rauhatonta vettä. Metsä rajoittaa täällä
taivaanrannan, mutta se ei missään uletu mirran rannoille saakka.
Lelveä, aina auringon polttama ranta, on autio ja hedelmätön, ja
näyttää kaukaa katsovalle tyyneltä vedeltä.

Näin laskee peninkulman levyinen Orinoco, tämä yksi maail-
man mahtaivimmista virroista, Atlantin mereen. Sen päiiluon-
teena on yksinkertaisuus ja suuruus.

Draftlialaisten tawat ja elämänlaatu.

Brasilialaisten suurin loisto nähdään pyhä- ja juhlapäi-
vinä. Varhain aamusilla alkaa jo jokainen perheen jäsen pukeu-
maan ja kaunistaumaan; sillä tavallisesti kaikki menevät kirkkoon.
Ensin menevät miehet valkoisiin housuihin, sinisiin liinamekkoihin
ja kauneisin kenkiin puettuina ja kultanuppinen keppi kädessä; sen
jälkeen menevät notkoispalttinasta tehdyllä hameella, valkoisilla
kengillä ja sukilla puetetut rouvat, kukilla, kirjavilla kovakuoriai-
silla ja kiiltokiivillä kaunistetuin hiuksin sekä valkoinen auringon
varjo kädessä. Näiden perässä seuraavat pojat ja tytöt; sitte se
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Mulattilainen, valkea kenkäinen ja suttuinen kamarineitsyt, joka on
rouvan suosikas, sekä pari kolme muuta Mulattilaista tyttöä.
Heidän perässään astuu hovimestari, päässään komea hattu, pol-
vet ja kengät solilla kaunistettuna; häntä seuraa joukko Neekerejä
ja heidän vaimojaan, osaksi avojaloin ja osaksi kengässä, mutta
kaikki sukitta; kaksi eli kolme mustaa, melkein alastonta poikaa lo-
pettaa seurueen. Näin juhlallisena menee seurue kirkkoon.

Kotona on vaatteus huolettomampi. Mhäisimmätkin isännät
kävelevät siellä sukitta paljailla lipposilla. Kasvojen ja käsien pe-
seminen suurimmissakin kaupungeissa on jokapäitväisessä elämässä
hyvin harvinaista. Hiukset kourin kammataan, sillä kampa kuu-
luu täällä vielä harvinaisimpiin esineisin. Siitvottomuus näyttää ole-
van tässä maassa kotonaan. Huoneita la'astaan harvoin ja vielä
harvemmin niitä pestään; senpillähden niissä tihiseekin kirppuja,
muurahaisia, tuhat-jalkaisia, skorpioneja, kärpäsiä y. m. Puolisen
edellä toimittaa kukin päivänsä askareet. Talon likaisin paikka on
kyökki. Täällä Neekerinaiset yksinomaisesti työskentelen, iit ja elä-
vät täydellisesti luontonsa mukaisessa siitvottomuudessa. Kaikki
soskat y. m. s. heitetään suureen tiinuun, jota ei ennen täytty-
mistään tyhjennetä; siitä leviää mitä inhoittavin haju koko huo-neesen. Suuria kärpäslaumoja keräytyy sinne tiinun hajua ihai-
lemaan. Mutta mielii vaivalloisempia ovat muurahaiset, jotka
ahmilvaisena tarttuvat jok'ainoaan esineesen, joka tupaan tuodaan
ja aivan ympiirinsä sen peittävät. Ia kun keittäjä ei viitsi niitä
poistaa, menee niitä lihassa pataan ja sieltä pöydälle niin, että
vieras voisi pian luulla Brasilialaisten liharokkaan muurahaiset-
kin kuuluvan. Kello 1 syödään. Aterian jälkeen levätään päi-
vällistä. Sen jälkeen herrat tekevät kohteliaisuuden vierastele-
misia. Iltasilla menevät herrat ja rouvat yhdessä jonkun ystä-
vänsä luotsi ja viettävät aikansa korttipelillä. Ruokapöydässä
Brasilialainen on hyvin kohtuullinen. Jos monta perhettä syö
yhdessä, asetetaan monta niin korkeata piiytää perilltiiin, että lau-
taset melkein leukaan ottavat. Paksu, hetuloilla kaunistettu liina
peittää pöydän. Nykyiset pöytillalut ovat enimmästi Englanti-
laisten tekemiä; nähdään kuitenkin mielii tinaisiakin lautasia. Lu-
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sikat ja kahvelit ovat hopeasta; vierailla itsillään ovat tavalli-
sesti veitset muassaan. Pöydän ympärillä on möhleitii lalvitsoita.
Ennen syömään rupeamista miehet tapaavat heittiiydii pitkäkseen
lavitsoille, sänkyyn eli laattialla olevalle patjalle ja riisuvat ken-
känsä, nuttunsa y. m. verhonsa. Pöydässä istuu kukin vaimo
miehensä vieressä. Naimattomat naiset saavat harvoin osaa ot-
taa seuraelämään. Lautasia ei koskaan muuteta, ja sormet ajamat
enimmästi kahvelin asiaa. Ruoan päälle juodaan kahvia. Sen
jälkeen tuo eräs orjatar metallisen kupin, pesukannun ja pyyhelii-
nan; nyt pestään kädet, suu ja usein kaswotkin. Sitte kukin nu-
kahtaa siellä, missä tilan löytää, noin tunnin ajan; mieraat me-
nevät myös joskus heti kotiinsa, maan vähän perästä palaavat
takaisin korttia lyömään ja hyppelemään.

Mmazon>wirta.
Amazon, maailman suurin virta, muodostaa Etelä-Amerikan

keskimmäisen suuren vesistön. Siihen virtaa vettä alueelta, joka
on noin 20 kertaa Suomen suuruinen. Euroopan suurimpain
virtain kokoisia sivuhaaroja siihen Yhtyy. Alkupäässäiin, ylä Pe-russa sanotaan sitä Maranoniksi (l. maranjongsi), Uceayalin ja
Rio Negron välillä Selimoesiksi, ja siitä suuhun Amazoniksi.
Se juoksee Brasilian mahdottomain metsien lämitse. Syyskuussa
alkaa se paisua ja on Maaliskuussa korkeimmallaan. Tämä nou-
seminen on yksi luonnon suuremmoisista ilmtöistä. Niin pian kuin
virta on paisunut hiekkaisia saaria ylemmä ja peittänyt ruohokon
ja heinikon, jättävät linnut nämä seudut ja muuttamat sisämaa-
han Orinocon tienoille. Seutu, jota ennen hyyppäin ja kalalokkien
äänet kaijuttilvat, muuttuu autioksi ja hiljaiseksi ja kalat leikkivät
nyt siellä, jossa ennen krokotiilit makailimat, sekä virtasiat ja ta-
piirit elatustansa etsivät. Virta paisuu vielä pikaisemmin äy-
rästensä ylitse. Puut mapisevat virran voimassa, ja eläimet pe-
loissaan rientämiit oikeanpuoleisille seuduille. Ainoastaan muuta-
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mia lintuja, niinkuin fasaneja ja rullutteletvaisia papukaijoja jää
korkeimpain puiden latvoihin. Vesi kuitenkin virkistää kasvien
ravintonestettä, ja paisuneista lehdistä pistäytyvät tuhannet tuok-
suatvaiset kukkaterät. Samalla kuin mutainen mesi puiden runkoja
kiertelee, lukemattomat ihanat kirjatvcll kukat peittämät niiden lak-
koja, ja niin metsät muuttumat koreiksi vesi-puutarhoiksi. Kalat
uiskentelevat nyt ympäri metsiä, krokotiilit ja virta-kilpikonnat
ovat myös uskaltaneet symemmälle sekaisempaan ja vilppaampaan
veteen, joka rantueita peittää. Noin 4—6 viikon kuluttua, ve-
den korkeimmillaan olemisesta, paljastuvat taas mudan peittämät
metsillasangot. Ruohosto ja mudatko mehevänä pian taas täällä
kukoistaa, ja pianpa eläimetkin sitte vanhoille paikoilleen palaja-
vat. Matkustaissamme leveätä Amazon-ivirtaa, emme tosin ta-
paa sen rannoilla kukoistavaisia kaupunkeja, kauniita huviloita ja
kyliä, mutta mahtama luonto kyllä matkustajaa ihastuttaa. Koko
seudun peittää yksi ainoa aarniometsä, jonka lävitse Maranon
aina Anti-vuorista alkaen juoksee. Auringon noustua, kun päivä
on lämpimälläiin luonnon uudestaan virkistänyt ja voimistutta-
nut, elpymiit metsänkin eläimet. Suuria apina-perheitä istuu kor-
keiden puiden latinoissa, joihin Indicmein nuolet eilvill uletu. Kil-
juva-apinat istuvat miellyttämässä asennossa ja tähtäävät nou-
sevaa aamu-aurinkoa, jotakaikuvalla äänellään tervehtävät. Useam-
mat eläimet jättämät tänä aikana metsän alhaisimmat osat, jossa
näiden seutujen tasaiset ja tiheät puiden lakat peittämät ihmetel-
tiitvää kylmyyttä. Päitviillisen aikana ne vasta lämpenevät. —

Sentähden itse nekin linnut, jotka elatuksensa mataloista pen-
saista etsitviit, aamusilla nousemat korkeisin lakkoihin. Mustia
gamia istuu joukottoin ja makaa tuimilla oksilla, joilta salarna eli
hyönteislauma elon on ottanut, ja jotka vielä kauvan pysyvät
jättiläis-rungossaan. Leveälle levitetyin siivin kuivailee gami it-
seään auringon paisteessa. Suuri haikara asettautuu joskus aa-
Ntusin lvirran rannalle seisomaan. Ennen kaikkia tnmmanviheriät,
tiheät puiden lakat, joilla lumivalkoiset haikarat istuvat, silmää
ihastuttavat. Alhaisemmatkin olennot pyrkivät auringon lämpi-
mään. Kalat uimat murheettomina ja rauhallisina veden pin-
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nalla eli paruissa koholle hypiihteleviit samalla, kuin kärsävalaan
kankea hypiihdys muistuttaa oseanin lentokaloista. Lukemattomain
pihkaisten puiden ja kukkain tuoksu ilmoittaa, että aurinko on kor-
kealle kohonnut, ja yhä vilkkaammaksi muuttuu eläinmaailma. Lu-
kemattomia lvesilintujen partvia uiskentelee märeisillii laineilla, ja
pilttinä tuijottamat mustapäiset kalalokit kalastuspuuhassaan. Isom-
piakin eläimiä nähdään. Rannalla seisoo metsäkauris, ja otsoin
tutina osoittaa apinapartven lähestymistä. Näiden pienimmät la-
jit voivat ainoastaan erinomaisella nopeudellaan ahnailta petolin-
nuilta itsensä säilyttää. Mii milkkaammaksi muuttuu elämä: sii-
hen yhdistyy mitä moninaisimmat äänet, joita ainoastaan India-
nin tottunut korva voi eroittaa. Loppumattomia viheriöiden pa-
pukaijojen parmeja istuu täällä hedelmällisissä puissa. Hedelmäin
sydämiä ja marjoja putoilee niiltä komille lehdille ja synnyttää
raesateen tapaisen rapinan. Tikat täyttämät metsän kopinallaan,
ja metsän sylvyydestii kaikuu jyminä, kuin ratsastajain parmi sieltä
läheneisi. Sen synnyttää pisonsikain lauma, joka ensin maan rikki
polkee, ennenkuin sitä torahampaillaan tonkimat. Metsäkyyhkysetkin
ihmisten tavalla ääntelevät synkästä metsästä, jossa pitkähäntiii-
nen muurahaiskarhu iloisella röhinällä limaista kieltänsä kihise-
vässä muurahaispesässä pyörittää.

Puolipäivä lähestyy, ja kaikki pakenevat polttavan aurin-
gon helteestä metsän syvyyteen lepäämään. Ei pilven hattaraa-
kaan näe taivaalla, puiden lakkain laakerimaisia lehtiä kuumat sä-
teet värisyttävät, ja ylevä himmeys peittää maan, jolla perhoi-
nen eli kolibri lehahtelee. Kalat ja lvesllinnut ovat kadonneet;
ainoastaan hirmuiset-krokotiilit enää makailevat sivuvirtojen suilla.

Aurinko kun sitte taas laskemaisilleen kerkiää, alkaa aamui-
nen elämä. Erämaan asukkaat rientävät nyt toisen kerran pöytään
jonka kaitsian käsi on niille valmistanut. Illan viileydessä laiska
tapiirikin kömpii kosteasta pimennostaan mutaiselle rannalle kump-
paneineen piehtaroimaan ja tiheiistä ruohosta nälkäänsä sammut-
tamaan. Vaivaavia kärpäsiä kihisee paljoa tiheämmässä nyt,
kuin päivällä ihmisten ja eläinten ympärillä.

Auringon laskeuduttua kiiruhtaa yölepakkokin hyönteisiä pyy-
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lämään, ja hyrinällään häiritsee yön hiljaisuuden; köykäisinä kii-
tävät kissapöllöt ja huuhkajat ja siiikytteleiviit unisia otuksiaan.
Toisinaan sammakkomaisten matelijain kurnutukset kaijuttavat ympä-
ristöä ja kierteleväisen onzonin *) mörinä leivittää kauhistusta kaik-
kiin metsän asukkaisiin. Joskus joku krokotiili matelee rannalle taikka
jättiläiskäärme sivuitse kahisee ja vielä puoliyön aikana metsän
syvyydestä kuuluu turvattoman laiskiaisen yksitoikkoisia huutoja.

Siellä ja täällä nähdään joku Indianikylä eli yksityinen
maja lvirran rannalla; tuolla tuijottaa myös köykäinen ruskeiden
Indianein vene aalloilla; sillä ihmisiäkin on aarniometsiin asettu-
nut. Hiljaisena hiipii Intiani joutsineen ja nuolineen tiheiden
pensastojen lävitse, ja tarkalla silmällään huomaa hän otusten jä-
let eli uhkaaman lvaaran. Äiinetönnä lentää sen pieni, mutta
myrkyllinen nuoli kaukaiseen otukseen. Saatuine otuksineen eli he-
delmöineen, joista hän juomansa malmistaa, taikka palmukuori-
neen (matoiksi), vaksineen ja mesineen palajaa hän viimein ko-
tiinsa, jossa hänen maimonsa häntä hyväilee, kuivailee hänen saa-
liitaan, pyytelee kilpikonnia ja toimittaa muita kotiaskareita.

Majojen seinät omat hirsistä köynnöskasmeilla yhteen sido-
tut; katto on palmun lehdistä. Täällä Indianit enimmästi asu-
vat synkeinä, iireinä ja tuottamattomina, eli yhtymät he veljiensä
hurjiin hyppelyihin.

Selvas on Amazon-virran ympäristön metsäisten tasanko-
jen yhteinen nimi. „Ne omat tasaisempia kuin Pampas, mutta
aivan kivettöminä. Täällä lvoioaan matkustaa satoja peninkulmia
ainoatakaan kiveä näkemättä, jonka tähden asukasten kielessä ei ole
sille nimeäkään. Kasvullisuus on niin tiheä ja mehemä että ai-
noastaan virtoja myöten sisämaahan päästään. Maa on parasta
kasvitnultaa ja peitetty äärettömillä aarniometsillä, joitaköynnös-
kasvit risteilevät ja tekevät ne niin tiheiksi, ett'ei tuulen puhal-
luskaan sinne pääse, eikä kosteus sieltä koskaan haihdu. Hau-
dan hiljaisuus vallitsee siellä kuumana päivänä; mutta auringon
laskeuduttua yhdistyy kaikki ne tuhannet eläimet, jotka näissä met-

*) Onzon __- näiden metsäin suurin kissansukuinen eläin.



334

sissä asuvat, yhteiseen laulun meteliin, joka aika ajoin hetkeksi
taukoaa sitte taas uudestaan alkaakseen. Puoliyötä hallitsee syvä
hiljaisuus, joka kestää aina aamukoittoon, jolloin tämä milli me-
teli taas alkaa."

Ättiä tuin tuulonen
Kaikki lauluun remahtaa
Ia sadoin kielin Tapiolan
Kantele nyt kajahtaa.

Aio Zaneiro. (Dschaneiro.)
Rio Janeiro on Brasilian pääkaupunki ja keisarin asunto.

Kaupungilla on erinomaisen romantillinen asema avaran „bai'n"
(meren lahden) rannalla; sinne tullaan kallioseinäin välitse. Lah-
delmalle tultua, nähdään äkkiä tämä suuri kaupunki ja ihana, hu-
viloilla ja metsillä kaunistettu ympäristö. Euroopalaiselle on ih-
meellisintä täällä ilmestymii aiivan toisenlainen luonto. Kaikki mitä
hän silmäilee, on aivan toisenlaista, kuin kotonaan. Ei yhtään kukkaa,
ei yhtään puuta, ei yhtään hyönteistä, ei yhtään lintua, eikä edes
ainoatakaan ruohon piikkiä ole hänelle tuttua. Kaikki herättää hä-
nen huomionsa vieraalla muodollaan ja värillään. Kaikkein enim-
män häntä ihmetyttää tämän siunatun seudun täydellisyys. Kai-
kissa puutarhoissa kasvaa mitä kauneimpia puita; korkeita, sola-
koita kokospalmuja, bananipuita tiheissä ryhmissä, kultasilla he-
delmillä kaunistetulla, tummaniviheriöitä orange-lehtoja, meloni-
puita y. m. Merenrantaiset käytävät ovat ihanoita, varsinkin kun
niiltä katselee kaukaisilta seuduilta onnellisesti satamaan saapuneita
laivoja. Lahdelman pinnalla kuvastelee siellä ja täällä pieniä
saaria ja kummallisesti muodostuneita kallioita. Laivat, joita päi-
vittäin satamaan saapuu, herättävät kaikkein uteliaisuutta. Kaik-
kien huoneiden akkunat ja palkongit, joista merelle nähdään, ovat
täynnä satamaan tähtäileviä ihmisiä. Erittäin kauniin näön tar-
joaa sotalaiva, kun se myötäisellä tuulella ja täysissä purjeissa
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aaltoja halkaisee wakawuudella, joka koko laitosta hallitsee. So-
taliput kopeina mastoissa liehuvat, palvelijat kukin paikoillaan
seisovat, kaikkialla vallitsee juhlallinen hiljaisuus. Nyt antaa
päällikkö merkin; tulta syöksyää laivan joka sivusta; samassa
kajahtaa kanuunain ukkonen, joka, ympäristön linnoituksia terveh-
täen, tuhat kertaisena jyrinänä vuorilta takaisin palaa. Savu-
pilvi peittää laivan; ne kuitenkin pian jälelle jäävät, ja laiva
jatkaa verkallifemmasti kulkuaan. Nyt lähestytään paikkaa, jonka
katteini on katsonut pysiiyspaikaksi; päiillysmiehen pilli puhaltaa,
ja satoja käsiä on työssä; silmänräpäys — kaikki purjeet ovat
käärityt; katteini viittaa, ja jykevä ankkuri paukahtaa syvyyteen;
heti sen jälkeen laiva seisahtuu. Pilli puhaltaa toisen kerran; nyt
koko lailvanväki kannella kihisee; nuoratikat, mastot ja raakapuut
ovat merimiehiä tihinänään; hiljaisesti vaikka kiiruusti purjeet
raakapuihin sidotaan; nuorat ja köydet kiinnitetään, ja sitte taas
hiljaisuutta.

Aivan toisellaisen kuvan tarjoaa Rion ihana lahti, kuin
kuu iltayön hiljaisuudessa tenhovalollaan seutua valelee. Maa-
huvilat vähitellen valaistaan; kotiin palautuvaisten alusten ai-
rojen lyönti eli työskenteleväisten Neekerien alakuloinen laulu,
taikka cikaderien*) surina ainoastaan häiritsee illan juhlallista
hiljaisuutta. Iltatuuli levittelee puutarhain viehättäviä tuoksuja,
ja likeinen metsiitvuori puhaltelee seutuunsa omituisia kukkain hy-
viä lemuja. Vienosti väreilevään meripeiliin kuvastuu loistava
tähtitaivas; monet ja kaukaisten valtioiden laivat kelluvat viere-
tysten, ja yksinpii muhkeat sotalailvatkin, kuun juhlalvalossa, näyt-
tävät paljoa vähemmin veloittavilta. Rio on iso kaupunki, ja
vuosi vuodelta isonee sekä sen väkiluku enenee. Nyt siinä on
enemmän kuin 400,000 asukasta. Kummalliselta Eurooftalaiselle
näyttämät myös eriväriset ihmiset, sillä täällä on paljoa enemmän
mustia ja keltaisia kuin valkoisia ihmisiä.

Laulavaiset Neekerit taratoineen, kummallisesti tehdyt kanto-
lavitsat, hevosaasien vetämät möhleiit katolliset vaunut, kaikki

*) Citader -- eräs laji hyönteisiä, jotka kuuluvat nahtatuoriaisiin.
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tämä tekee vieraasen valtaavan vaikutuksen. Kaupunkin kahta
sivua meren aallot huuhtelevat ja kahta vuoret saartavat. Näi-
den välisissä laaksoissa kadut kuin jättiläiskäärmeet suikertelevat.
Kallioiden kukkuloilla komeilevat kirkot ja luostarit, niiden rinteitä
ihastllttavaiset puutarhat ja orange-metsät kaunistavat. Rio'a
ei vielä voi sanoa kauniiksi kaupungiksi, vaikka siksi sitä yhä enem-
män laitetaan. Kadut tosin ovat suurimmaksi osaksi putkisuoria,
mutta kapeita; huoneet mataloita, Harmoin kahdenkaan kertaisia,
ja useat, osaksi olleiu loistalvaisetkin kirkot omat huoneiden keskelle
ahdistetut, vaikka niiden pitäisi aukeilla palloilla olla. Maaker-
rokset käytetään enilnmiisti puoteina. Varsinaisen kerroksen jokai-
sen akkunan edessä on palkonki ja sepä onkin asukkaat pian naa-
pureihinsa tutustuttanut. Pääkadun huoneet ovat suuria, kauniita,
kolmen- ja neljiinkertaisia. Keisarin linna on vähäpätöinen.

Rion kauppa on hyvin avara, sillä sen satamasta lähtee
Brasilian useimmat tavarat.

Gräs pitttvii Uerun ylängöllä.

Nousevan auringon ensimmäiset säteet kajastivat ikuisen lu-
men peittiimille kukkuloille, ja paimenmajan katon yksinkertaisesta
savureiiistä niukasti kuvasti päivän koi. Minä jätin kurjan paik-
kani, nostin lehlnänlvnodan oviaukolle ja kontin ulos hevosaasini
luotsi ja satuloin sen, jatkaakseni matkaani. Kiitollisena yön suo-
jasta jätin minä tämän kurjan majan ja koetin kuivin jaloin
päästä sitä ympäröivän suon poikki. Minun hyvä hevosaasini
seisoi vilusta vavisten, pää alhaalla ja tyhjin mahoin likeisen ki-
ven viereen kytkettynä. Minä satuloitiin sen kylmästä kontettu-
nein käsin ja nostin sen selkään matkalaukkuni, jonka yhdessä si-vussa oli ruokalaukkuni ja toisessa keräys „topatuita" lintuja, joita
edellisinä päivinä olin ampunut. Minun Intialainen isäntäni
ojensi minulle Pyssyni; minä maksoin yösijani muutamalla lantilla
ja paperisllarilla, kysyin tietä ja ratsastin matkaani, kiitollisena
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kuitenkin vielä hänelle toivoen: „lumala teitä suojelkoon!" Hän
katsoi perääni puoleksi uteliaana, puoleksi huolimattomasti ja kontti
sen jälkeen koirineen majaansa takaisin.

Paksu, raskas sumu peitti koko seudun ja sulautui siihen
paksuun lumeen, jota yöllä oli satanut. Wähän matkaa kulkuani
jatkaissani, tapasin minä vanhan Indianilaisvaimon, joka lam-
paitaan ajoi laitumelle. Miiäkyen juoksi lauma hänen edellään ja
jätti lumeen syvän tien. Eläimet odottivat kärsimättöminä, että
voittorikas aurinko olisi sumun puhkaissut ja sulattanut vasten-
mielisen lumipeiton niiden niukalta ravinnolta. Hiukan ylempänä
minä tapasin lammasvartijattaren villin pojan joka innollisena
koirineen pyysi peltokanoja, joita pyhänä sitte likeisimmässä kylässä
vähään hintaan möisi. Minä ratsastin sitte huonoa tietä myöten
vuoren reunaa ylöspäin. Mpääsemättömät suot ja kalliot tuot-
tivat minulle pitkiä kierroksia. Monen tunnin kuluttua aurinko
viimeinkin sumun tieltään lakaisi ja muutamassa silmänräpäyksessä
lumen sulatti. Uusilla lvoimilla virkistettynä koetin minä tutus-
tua tähän ihmisettömään kukkulaan. Minä seisoin jo melkein
14,000 jalan korkeudella, meren pinnasta luettuna. Wuoren jiiii-
peittoiset kukkulat, joista muutamat huiput pilviä pitelivät, tähtiu-
livät minua molemmilta puolilta. Minun takanani oli yhä sy-
veneviä vuoren laaksoja, siellä täällä olevine Indianikylineen;
kaukaisuudessa näytti tämä aleneva näköpiiri taivaan ranteesen
yhdistyvän, ja edessäni levitteliihe aaltomaisesti kuivat, äärettö-
mät ylängöt, joita siellä ja täällä pitkät, matalat ja jyrkkälaitaiset
vuoren selänteet risteilivät. Kuinka vähä auringon virkistävä
voima oli eloa synnyttänyt ympärilleni, jossa kellahtavaiset tus-
kin sormen pituiset ruohopiikit lvuoren viheriään jäätikköön sulau-
tuivat! Iloisena minä tervehdin muutamia tuttuja kukkia, joita
jo aarniometsissä olin tavannut. Täällä ne seisoivat kurjan mu-
jun ja sammalen seassa; siellä ne lopettivat komeiden palmujen
seurassa. Näillä kukkuloilla ei elä Dhonenkaan, ei kärpänen,
tuskin joku hyönteinen; ja ahkera luonnontutkija on iloinen, jos
hän jonkun kiven alta sattuu yhdenkään kovakuoriaisen löytämään.
Siellä ja täällä rähmii joku sammakko kolostaan, ja joku niilkäi-
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nen sisilisko kiven kupeella kokee lämmittää kohmettuneita jäseniään.
Mutta mitä etemmä minä ratsastin, sitä enemmän elämääkin ilmes-
tyi. Kauniit ylänköjen hanhet parittain näpisteliiviit lammen niuk-
kaa ruohoa; palokärki kalliolla koputteli ja laulaa kiekautteli, siten
sinne kätkeynyttä hyönteistä piilostaan ajellen, ja satoja muita ää-
niä kaikui kukkuloilta. Huolettomana lenti tumma ibis sivuitseni,
ja pienessä lätäkössä loiski vesilintujen parvi.

Minä olin jo monta tuntia pitkittänyt tietöntä matkaani,
kun yht'illkiä huomasin edessäni kuolleen hevosaasin, jonka, uupu-
neena, ajaja varmaan oli siihen heittänyt nälkään ja viluun kuo-
lemaan. Minä kun tulin likemmä, säikähti lentoon kolme ahnasta,
isoa gamia, joiden terävä katse peninkulmain takaa keksii saaliin,
ja oli nytkin ne tälle haaskalle tuonut. Ne pudistelivat kopeina

päitään, ja samalla kuin ne lähettivät tulisia katseitaan minuun,
levittivät ne mahtavat siipensä ja, kahden pääni päällä kierrel-
lessä, kolmas haaskaa vartioiden uhkaavaisena karjui, kunnes
minä, puollustaumaan varustettuna, varovaisesti tämän tavatto-
man paikan sivuitse pyssy selässäni ratsastin, vähintäkään häi-
ritsemättä niitä, jotka tielle olivat atrioimaan asettautuneet. Nämä
oliwat ainoat petoeläimet, joita koko kukkuloilla tapasin. Täällä
ei nähdä tiikerin tulista taistelua jalopeuran kanssa; ei mikään
jättiläiskäärme väijy janoavaista hirveä, joka lammesta janoansa
sammuttaa; eikä täryangerias uipaa hevosta hätyytä, miten itä-
puolen aveilla tasangoilla. Näyttää siltä, kuin tuhansien hiljaisten
wuorihuippujen rauhallisuus kuvastuisi myös eläimissä, joita nii-
den juurilla asuu. Niin minä ajattelin, ja luulin itseni ainoaksi
järjelliseksi olennoksi, joka näillä hiriveiin jylhillä vuorilla hengitti,
kun yhfiikkiä kohtasin kaksi löyhästi puettua Indiania ryysyihin
käärittyinä. Ne keräilivät ahkerasti metsäeläinten lantaa, jota he
lähisimpään hopeansulatuslaitokseen polttoaineeksi möivät, samalla
kuin Pieni poika vartioitsi heidän syöpiä lainojaan.

Aurinko oli jo olluMatsi tuntia korkeimmallaan. Alkaen aina
aamusta varhain olin minä yhtämittaa ylöspäin noussut. Mi-
nun läähöttäiväjnen hevosaasini lyhensi ehtimiseen askeleitaan ja
tavan takaa seisahtuikin, ja näytti ainoastaan vastahakoisesti enää
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etenevän. Minä hyppäsin sen seljasta ja niin helpoitin sukkelan
eläinraukkani kuormaa, jota se oli aamusta asti kantanut. Nyt
minä astuin reippaasti ylöspäin; pian kuitenkin aloin tuntea kor-
keudessa vähenevän ilmapainon rasittavaista vaikutusta, ja joka
askeleella tunsin itsessäni ennen kokematonta vastenmielisyyttä.
Minun täytyi seisahtua hengittämään, mutta ilmaa en tahtonut
sillekään saada; minä koetin kävellä, mutta sanomaton tuska val-
loitti minun; sydän sykki luultavasti; hengitys muuttui lyhtiii-
setsi ja katkonaiseksi; koko maailma tuntui rintaani painavan; huu-
let muuttuivat sinisiksi, paisuivat ja pakahtelivat; silmäluomien
hienot suonet pullistuivat, repesivät, ja notkuen veri niistä va-
lui. Samassa suhteessa aistintenkin toimi väheni, näköni, kuu-
loni ja tuntoni melkein kokonaan loppui; tummanharmaa sumu hä-
märsi silmiäni, jotka usein muuttuivat punaisiksi, kunnes viimein
veri niistä tihkuili. Minun päätäni pyörrytti, aistimeni ikäänkuin
katosivat, ja vapisevana täytyi minun maahan masentua. Puoli
horroksissa olin minä siinä hetken maannut, kunnes sen verran
toinnuin, että eläimeni selkään pääsin; sillä takaisin täytyi minun
pyrkiä. Mustia, pahanilman pilviä oli taivaan ranteelle keräy-
tynyt, lukemattomat salamat vilahtelivat tummalla pohjallaan,
ja yhä lähenevä ukkonen uhkasi minua, jolla ei katon suojaa ollut,
pellittävällä luonnon näytelmällä. Mutta varsinainen ukonilma
asettui synkkänä metallirittaiden vuorten kukkulain ympärille, ja
ainoastaan ohtaisemmat pilvet minua hätyyttivät. Ilma muut-
tui pian riehuvaksi myrskyksi, joka jäistä tuulta silmilleni tuis-
kutti, ja joka hetki uhkasi minua tukehduttaa. Vähemmässä kuin
puolessa tunnissa oli koko seutu jalan paksuisen lumivaipan pei-
tossa; suot ja kukkulat, laaksot ja kalliot näyttivät yhdeltä aino-
alta pinnalta; jot'ainoa tien jälki oli kadonnut, ja minun tilani
huononi vaan joka hetki. Jos minä olisin silloin tämän ylängön
niin tuntenut, tuin sittemmin, olisin minä tieni suunnittanut lin-
tujen lennon mukaan; mutta onnettomuudekseni minä seurasin eräi-
den metsäelllinten jälkiä, jotka suolle katosivat. Minä huomasin
tämän liian myöhään. Eläimeni yht'äkkiii upposi niin syvään,
ett'ei enää päässyt ylös. Minä peljästyin; astuin varovaisesti
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alas, ja sanomattomalla vaivalla onnistuin minä tikarillani saa-
maan lumen sen jalkain ympäriltä ja auttamaan sen takaisin ka-
donneelle polulle. Minä ratsastelin kauivan sinne ja tänne, et-
sien tietä tässä äärettömässä erämaassa. Wiimein sen löysinkin.
Se oli peitetty luurangoilla ja pääkalloilla, joiden teriitvät piikit
lumipeittonsa alta näkyivät ja muistuttivat niiden kuormaeläinten
kuolemaa, jotka tälle tielle olilvat uupuneet. Nämä olimat terlvetulleita
tunnusmerkkejä yksityiselle matkustajalle! Nyt pilvet pikaisesti hajosi-
vat, ja polttavat auringonsäteet porottivat kirkasta lumivaippaa.
Mt'illkiä silmäni sairastuivat niin sanottuun surumpe-tautiin. Aino-
astaan peitstyin silmin ivoin minä nyt matkaani jatkaa. Tämän
lisäksi minua vielä vaivasi kiusaava pelko, että ikuinen silmä-
tauti eli täydellinen sokeus oli minun saaivuttanut. Puolen tun-
nin kuluttua näytelmä muuttui. Taivas, joka taas äkkiä pimeni,
vuoti salamoidessa ja jyristessä, ja kauhea myrsky peitti maan
taas uudestaan lumella; taas aurinko tillahti, mutta vaan kohta
jälleen pilvien ta'a piiloutuakseen. Sanomattoman vaivaloisesti
jatkoin minä matkaani. Hevosaajiin tuskin enää jaksoi jalkojansa
nostaa yhä paksunevasta lumesta. Silloin tuli yö. Jähmeys ja
kylmyys, voimattomuus ja nälkä, matkan vaivat ja kärsimiset
olivat minun tehneet niin kykenemättömäksi, että tuskin ohjakset
käsissäni pysyivät; jalkani olivat melkein tunnottomat, vaikka ne
olivatkin hyvässä suojassa puujalustimissa. Tätä paitsi vielä
tiesin, että lähimmäiseen, ystävälliseen majaan oli vielä yli kah-
deksan Saksan peninkulman matkan. Jön pimeydessä ja paksussa
lumessa oli tien löytäminen mahdotonta. Minun väsynyt eläi-
meni, joka neljänätoista tuntina ruoalta ja levotta raskaine ta-
rakoilleen oli enimmästi vastamäkeä noussut, ei enää jaksanut kä-
vellä. Minä luulin jo olevani hukassa: minä pelkäsin joutuvani
joko enenevän kylmyyden eli lisäytyvän lumen uhriksi, kun odot-
tamatta oikealla huomasin pitkälle pistäytyvän kallion liepeen ja
aukon sen alle. Minä tutkin sitä pikaisesti. Se oli kuitenkin
myrskyn ja lumen suojaksi sopiva. Vaivaloisesi, sain eläimeni
tarakan purkaneeksi ja satulapatjani sekä viittani märiille maalle
vuoteekseni levittäneeksi. Hevosaasini kytkin minä läheisen kilven
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viereen, jossa se nälkäisen tavoin jaloillaan kaiveli lumenalaisia
ruohoja. Ihtii nälkäisenä minäkin istuin iltaselle, jona minulla
oli vähän täryytettyjä Turkkilaisia vehniä ja palanen juustoa, ja
vaivuin väsyneenä kovalle vuoteelleni, jolta yölintujen laulut ja
rähinät vielä unen kauvaksi aikaa tarkoittivat. Kun sitte vii-
meinkin olin väsymyksen voittamana nukkunut, ilmestyivät äsken
saadun silmätautini seuraukset uudestaan. Minä heräsin sanomat-
tomaan silmäpoltteesen. Silmäluomet olivat puoleksihyytyneellä
verellä kiinni liimatut. Minä hyppäsin ylös ja oikein ääneeni
karjasin kivittävissä tuskissani. Nyt oli uni ja rauha poissa.
Vilusta ja polttavasta tuskasta vavisten odotin minä milloin
kivellä istuen milloin seisoen piiilviin valkenemista. Mutta hi-
taasti kuluu yö onnettomalta. Tähtikirkas taivas peitti vuoren,
ja jokainen jääkylmä puhallus oli myrkkyä seudun elämälle. Kuo-
lon hiljaisuus peitti koto seudun ja hitaasti tunnit kuluivat. Aö
tuntui minusta ijiiisyydelle. Kun minä arvelin, että päivä jo
koittaisi, rakoutin minä tilvistelelväisiii silmiäni, mutta minä näin
ainoastaan kammoittavan asemani. Asuntoani tarkastaessa, huo-
masin minä kauhulla, että tomuksi jäätynyt ihmisruumis oli mi-
nulla päiinaluisena. Minä mavahtelin ja riensin elukkaani etsi-
mään, Miiakseni tämän kamalan paikan; mutta, onnettomuuteni
ei vielä ollut kaikki. Oivallinen eläimeni makasi kuolleena. Nä-
lissään ei se yöllä ollut joutanut huolellisesti valitsemaan ruo-
kaansa, vaan oli syönyt myrkyllisen „garl_ancillon" ja heti kuollut.
Minun kumppani-raukkani, joka niin monta kovaa oli kanssani
kokenut!

Tämmöinen peloittavainen kohtaus olisi kovimpaakin vavis-
tuttanut. Minä palasin takaisin luolaan — mitäs muuta voin
tehdä. Pilvetöntä maailmaa hallitsi voittoisa aurinko; yöllä lu-
men peittämät tasangot ja kukkulat oli se jo vihannoiksi muutta-
nut; iloisina linnut visertelivät ympärillä; jiinekset hypähteliviit
kallioita pitkin ja pitkäkaulaiset metsäkauriit uteliaina lähestyivät
minua, tietämättöminä menneen yön kamaluuksista. Sanomaton
lohdutus täytti murheellisen sieluni, ja minä astuin rauhoitettuna
luolaan, kuollutta kumppaniani tarkastamaan. Ehkäpä se oli yksi
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minun kansalaisistani, matkustaja, jonka nälkä ja kylmä ovat uuvut-
taneet? Ei, se oli eräs puoli-Indiani. Monta syvää haavaa sen
ruumiissa osoitti, että häjynkuriset Indianit olivat hänen kivittä-
neet ja sitte tänne vetäneet.

Minä sieppasin Pyssyni ja ammuin ivuorijäneksen, keräsin vä-
hän puita ja, lämmitettyä luupuikkoa vartaanani käyttäen, laitoin
minä itselleni huonosti maistuvan aamiaisen. Sen jälkeen odotin
minä rauhallisesti, mihin kohtaloni kallistuisi. Kello oli vähän yli 12,
kvin mina vähän väliä kuulin yksitoikkoisen huvdon. Hämmäs-
tyneenä, mutta iloisena mina ääntä kuullostelin. Mina kiipesin
lähimmäiselle kalliolle ja huomasin sieltä kuinka kaksi eilen tapaa-
maani Indiania ajoi lantakuormiaan lähimmäiseen ivuorilallokseen.
Minä kiiruhdin joutuin alas ja sain heidät vähän tupakkia annet-
tuani antamaan minulle yhden lamoistaan. He tulivat mielellään
kanssani luolalle. Minun tavarani pantiin laman selkään. Minä
heitin tuskallisen alakuloisuuden tunteella kourallisen multaa ruu-
miille ja niin jätin tämän onnettoman seudun.

Matkustus Magdalena-tvirralla.

Höyrypilli antaa lähtömerkin; peräinen suuri ratas pan-
naan liikkeelle. Columbian lippu nousee mastoon ja liehuilee tuu-
lessa. Satoja nenäliinoja liikkuu; kaikuma hurra-huuto lähtee
rannalta ja toinen samanlainen laivalta vastaan, ja niin mennään.

Magdalena-virran höyrylaivat näyttävät kömpelöiltä kol-
mikertaisilta lastialuksilta; perässä on suuri, myllynrattaan tapai-
nen pyörä; aluksen ulkosivut ovat kirjaviksi maalatut: valkoiseksi,
punaiseksi ja siniseksi. Alimmainen kansi on avonainen; koneet ja
uunit ovat sillä; pitkin laivan portaita on tavaroita ladeltu; ma-
tala seinä estää niitä mereen putoamasta. Tämän pohjan päälle
pystysuorcun pylväiden päähän ovat toiset kannet korkealle toisis-
taan raketut. Jos tavallinenkaan myrsky tulisi, puhaltaisi se tä-
män ristikon kumoon; mutta sillä ei ole mitään vaaraa, sillä
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Magdalena-virralla ei koskaan tuule. Portaat johtavat alimmai-
selta pohjalta ylimmäiselle; ne ovat ensimmäisessä luokassa mat-
kustavaisten hallussa. Eräs matala rintavarustus reunustaa nii-
tä, ja niiden keskellä on koju, joka sisältää ruokahuoneen ja suo-
jia matkustajille. Kun suojissa on lastuiset varjostimet akkunain
asemasta, voidaan hyvin hyvästi nähdä näihin pieniin hötkelöi-
hin, jotka ovat hyvin vastenmielisiä niille, jotka rauhassa tahto-
vat olla. Herroille annetaan usein lepopaikat ruokahuoneissa, joka
aterian jälkeen riippumatoilla täytetään.

Maata mennessään saa kukin itselleen vuoteen laittaa; hän
saa, nimittäin, itse riippumattonsa laittaa. Se peitetään sitte ne-
likulmaisesta harvasta musliinitankaan kaistaleesta tehdyllä ka-
tolla, joka tarkasti vuoteesin sidotaan, etteivät verenhimoiset hyt-
tyset unta häiritseisi. Mutta turha toivo! Tuskin on tänne
vaatekojuun keritty, ennen tuin korvia särkevä ääni sen täyttää.
Nämä ovat vihoillisten, jotka sotahuutonsa alkavat. Aamusella
herätään tästä umpinaisesta kojusta koko ruumis ja paisuneet kas-
vot täynnä kirveleviä haavoja.

Jos matkustaja sitte aamu-unen ottaisi, estää sen palvella,
joka määrätyllä ajalla tulee sisään ja huolimatta, jos riippumatot
ovat tyhjiä taikka ei, laskee ne kaikki alas. Mielellään taikka vä-
kisin on koko makuujoukko pian jaloilleen saatettu. Nyt tuodaan
pesuvettä. Aksi toisensa perästä käyvät nyt yövieraat kirveleviä
kasvojaan Magdalena-virran sekaisessa vedessä kastelemassa ja
niitä sitte auringon paisteella kuivaamassa, ett'ei heidän tarvit-
seisi pyyhkeiksi tuoduilla Masilla ryysyillä niitä takaisin liata.

Kun sitte kaikki ovat kasvonsa pesseet, tulee palvella uu-
destaan ja nöyristellen tarjoilee sokuroitua ja aniksilla höystettyä
paloviina. Kello 10 aikana kutsutaan aamiaiselle. Ruokalajia
on monta, vaan ei suinkaan maukkaita. Paistin palaset näyttä-
vät kenkäin pohjilta; lihasoppa on inhoittavaista; kaikki liha on
aivan maus-pippurin vallassa; ainoat mitkä maistuvat hyvältä,
ovat jälkiruoaksi annetut hedelmät; viini on hapanta kuin etik-
kaa. Palvelija ja hänen apulaisensa on siivoton ja likainen.
Joka muistuttaa likaisen veitsen saaneensa, rientää palvelija, ot-
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taa veitsen, pyyhkäisee sitä pari kertaa rasvaa tippuviin hiuk-
siinsa ja pistää sen tyytyväisenä takaisin syöjälle. Jos heille
kääntää selkänsä, lipovat he kohta viinilasia; jos puhuu naapu-
rinsa kanssa, kourii hän jonkun lantaista. Päivällinen on aami-
aisen kaltainen. Kukaan ei lähde säälien pöydästä. Ainoastaan
suuri nälkä pakoittaa näihin aterioihin osaa ottamaan.

Allamme olevalla kannella puuvillakääryjen, matkalaukkujen
ja halkopinojen keskellä on palvelioiden kyökki. Mullalla täytetty
puulaatikko ja kolme sen sisällä olevaa kiveä tekee heidän keitti-
önsä. Kivillä laskettu pata kiehuu. Padassa on vettä, maisia,
muutamia kalutulla luita ja perunoita. Keitto kun on valmista
ja pata tulelta nostettu, ryntäävät nälkäiset merimiehet sen ää-
reen. Koirain tavoin kokevat he ensin kovat osuudet kouria;
vaikka sopan lämmin ei vielä ole kiehumapistettä alemma, pistä-
vät he kuitenkin sormensa liemeen ja häärivät sieltä kokkareita;
pian luut ritisevät ja ratisevat kilpaan purekselijain hampaissa.

Tällä tavalla eräs matkustaja kertoo Siimon Bolivar-lai-
vasta joka w. 1876 kulki Magdalena-virralla.

Vatagomalaiset.
Vaikka viime aikain merimiehet eivät oli Patagoniassa ta-

vanneet 9—lo jalan pituisia ihmisiä, vakuuttavat he kuitenkin,
ett'eiwät missään ole nähneet ihmisiä, joita yleensä pituuden ja
paksuuden suhteen voisi Patagonialaisiin verrata. 2—300 mie-
hestä löytyy tuskin 6, joka olisi 6 jalkaa ja 2—3 tuumaa ly-
hempi; vaimot ovat suhteellisesti yhtä suuria. Pää ja kasvot
ovat leveitä, mutta kädet ja jalat ovat heikommat, kuin kokoon
katsoen niiden luulisi olevan.

Patagonialaisten väri on tummasti punaisen ruskea —ruos-
tuneen raudan ja puhtaan vasken välillä, kuitenkin vaskea tum-
mempi ja mahonkipuuta vaaleampi. Heillä ei ole mitään päähi-
nettä; sekaiset, suorat ja karheat hiuksensa sitovat he eläinten jän-
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teillä verkon tapaiseksi mytyksi ohimoilleen. — Suuret, vuodista
tehdyt kaaput, joihin he itsensä käärivät, riippuvat hartioilta aina
kantapäihin saakka ja muuttavat vieläkin jättiläismäisemmäksi hei-
dän muotonsa. He maalaavat mustalla, punaisella ja malkoisella
värillä hyvin luonnottomia kuvia ruumiisensa, esim. renkaita sil-
mäinsii -ympärillä ja poikkipäin juovia kasvoihinsa. lalkimeina
heillä on jonkinlaisia hevosennahkaisia kenkiä; puiset eli luiset kan-
nukset — jos eivät rautaisia saa — hihnoilla nahkaisen vipu-an-
san päähän yhdistetyt kuulat ja bamburuohoinen köykäinen, terii-
väpäinen keihäs täydentää heidän pukunsa. Naisilla on aivan sa-
manlainen pulu, kuin miehilläkin. He kampaavat ja kahteen le-
veään patukkaan hiuksensa palmikoivat ; ne eivät riipu taaksepäin
miten meillä, vaan kahden puolen kasvoilla.

Heidän majansa ovat hyvin mustalaisten telttain näköisiä.
Maahan lyötyjen seipäiden ympärille seiniksi ja katoksi asetetaan
eläinten vuotia niin, että säännötön maja syntyy. Siinä on kolme
seinää, vaan neljäs, tavallisesti itäsivu, on avonainen. Majat
ovat noin 7 jalkaa korkeat ja 10—12 jalkaa pitkät ja leveät; pe-
räseinä — läntinen — on monta jalkaa korkeampi.

Majan kalustona ovat ainoastaan aseet ja vuodat, joilla
maataan. Aseista ovat kuulat vaarallisimpia. Ne ovat tehtynä
parista kolmesta pyöreästä piikivestä, tovista savipalloista, rau-
tapaloista, vaskimalmista eli lyijypalasista, joista kukin erikseen
nahkapalaan kääritään ja ripustetaan yhtä pitkiin hihnoihin, joi-
den alapäät ovat yhdistetyt. Mi kuula otetaan oikeasen käteen,
niitä kahta muuta heilutetaan muutaman kerran pään ympäri ja
sitte koko kimppu heitetään tähdättyyn esineesen. Kuulia ei tar-
koiteta esineesen, vaan koetetaan niitä heittää niin, että hihnat
ottaisivat johonkin esineen osaan, jonka tähden kuulat sitte esineen
ympärille niin kietoutuisivat, että eläimen olisi vaikea pakoon
päästä. — Eräänä toisena heittoaseena on yksi kuula samasta ai-
neesta ja suuruudesta kuin edellisetkin. Tämä kiinnitetään hienom-
paan, noin käsivarren pituiseen hihnaan. Sitä, noin naulan pai-
noista kuulaa he pyörittävät kiivaasti päänsä ympäri ja heittävätsen sitte viholliseensa melkein luodin voimalla. Taistelussa pide-
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tään hihnan vartta leskeä kiinni ja kuulaa käytetään, kuin tais-
telu-vasaraa.

Patagonialaisten paraana ruokana ovat tamman liha, kameli-
kuret, vyötiäiset (armadillit) ja „guanacot". He ovat paljaita
herkkusuita ja syövät kaikkea, mitä käsiinsä saavat. Lihaa he keit-
tävät ja paistavat sekä'sitä sitte rasvan kanssa syövät. Kahta
metsiikasivin juurta ja cardua-artischoken (cvnera-cardunculus) kuk-
kia he myös keittävät ja syövät. He käyttävät koiria ja hevosia
metsästykseen; mutta eivät syö edellisiä ja jälkimmäisiäkin vasta
sitte, kuin ne tulevat kykenemättömiksi työhön. Monet seudut
ovat täynnä sarvikarjaa, mutta niiden lihaa ei pidetä tamman li-
han arvoisena.

He eivät kasveja viljele elatuksekseen, ja eroavat muista
raakalaisista siinä, että he muita enemmän karjanhoidon ja met-
sästyksen yhdistävät keskenään. Heistä on vielä mainittava, ett'ei
yksikään heidän heimoistaan mitään varsinaista maanosaa omista
ja että ne vapaasti kiertelevät 40—52 asteen välillä eteläistä le-
veyttä. He suuresti rakastavat kierteleväistä elämäänsä ja kul-
kevatkin usein aika kyytiä; onpa esim. sama heimo, joka Syys-
kuussa oli Magelhaeni-salmen rannikolla, Helmikuussa tavattu
Rio-Negron rannoilla, jotka paikat kuitenkin ovat toisistaan 220
maat. peninkulman etäisyydellä. Ne heimot, joilla on sarvikarjo-
ja, eivät näytä mielellään jättävän hyviä laitumiaan, joista kui-
vuuden tähden siellä onkin suuri puute. Edes ja takaisin kuleksi-
minen näyttää olevan heidän päätehtävänsä. Metsästykseen he
ryhtyvät ainoastaan muun elatuskeinon pettäessä. Silloin heitä
keräytyy koko heimo yhteen, muodostavat svuren ympyrän ja, pii-
rin vähitellen pienetessä, kuulillaan kumoavat kaikki eläimet, joita
vaan saavat. Heidän koiransa ovat opetetut metsästämään. Saa-
lis jaetaan sitte suhteellisesti perheen väkiluvun mukaan.

Patagonialaisilla on selvempi käsitys omaisuudestaan, kuin
Amazoni-virran aarniomätsäin alkuasukkailla. Heidän joukossaan
on köyhiä ja rikkaita, ja rikkautenaan on hevosia ja koiria. Rik-
kailla on 40—50 hevosta ja monta tusinaa koiria; köyhillä ai-
nakin 1 eli 2 hevosta ja 1 koira. Muissa suhteissa ei heidän
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käsityksensä kuitenkaan ole kehuttava. Jos esim. eräs perhe on
jo metsästysosansa syönyt, menee jokainen nälkäinen vielä likisim-
mim, parhaimman naapurinsa tuoksi, jolla vielä on lihaa, ja syö
kysymättä tarpeekseen. Heidän tapansa ja käsityksensä kuitenkin
osottaa, että he ovat saavuttaneet korkeamman sivistyksen (?),
kvin Brasilain alkuasukkaat. Heillä on useita hyviä ja pahoja
jumaluuksia ja uskovat, etta edelliset asuvat suurissa maakoloissa.
Nämä hyvat jumaluudet kun maan loivat, loivat he ensin Pa-
tagonialaiset maanalaisissa koloissaan, antoivat niille keihäät,
joutset, nuolet ja kuulat sekä lähettivät ne maailmaan itsestään
huolta pitämään. He uskovat, etta Hispanialaisten jumalat ovat
heidät luoneet samalla tavalla, mutta antaneet heille keihäiden
asemesta joutset ja nuolet, miekat ja kiväärit. Silloin kvin peto-
eläimet, linnut ja muut pienemmät eläimet luotiin, tulivat ensin
pienimmät ja kauneimmat suurista maanalaisista luolista; härät
ja lehmät olivat viimeisiä, ja ne hämmästyttivät suurilla sar-
villaan niin, etta he suurilla kivillä tutkesivat nämä maanalais-
ten luotain suut, ett'ci sieltä enää muita suuria metsäeliiimiä tu-
lisi. Sentähden ci Patagonialaisilla ollutkaan sarvikarjaa, ennen-
kuin Hispanialaiset, jotka olivat viisaampia ja päästivät niitä
reisistä tulemaan, toivat niitä maahan.

Patagonialaisilla on myös aavistus kuolemattomuudesta,
sillä he uskovat, että heidän sielunsa kuoleman jälkeen palaa näi-
hin luoliin, siellä oman heimonsa jumaluuksien kanssa asuakseen.
Heillä on myös jonkinlainen jumalanpalvelus, joka kuitenkin ko-
konaan koskee vaan pahoja henkiä eli voimia.

Jokaisella miehellä on vaan tavallisesti yksi vaimo, mutta
muutamilla rikkailla, jotka omistavat 40—50 hevosta ja muita
tavaroita, on myös 4 eli 5 vaimoa. Useammasti otetaan vaimo
ostamalla, kuin vapaehtoisella sopimuksella. Waimot ovat hyvin
uskollisia ja ahkeria. Koko heidän elämänsä on vaan katkeamat-
toman työn ja vaivan jono; sillä lasten kasvatuksen ja hoidon
lisänä on heillä melkein kaikki halvimmat työt ja toimitukset.
Miehille kuuluu ainoastaan metsästys ja sota, karjan vartioitse-
minen ja elatuksen hankkiminen. Kaikki muut toimet kuuluvat
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vaimoille. Waimo ja mies harvoin toisensa hylkää, eipä vielä
vanhuudessaankaan. Myös ani harvoin mies lyö vaimoansa.
Mutta kun Patagonialainen kerran on vihastunut, ei hänen sivisty-
mätön vimmansa mitään säästä. Pcllagonialaiset kohtelevat rak-
kaudella sairaitaan, ja antavat vanhoille kunnian ja arvon.

Heidän päällikkönsä, kazllit, perivät arvon, mutta heidän
valtansa on hyvin rajoitettu. Tärkeissä asioissa täytyy heidän
kysyä neuvoa heimonsa vanhoilta eli parhailta sotilailta. Heillä
ei ole oikeutta verojen ottamiseen, vaan täytyy heidän heitä koh-
della lempeästi ja ihmisellisesti ja usein auttaa heitä tarpeissaan;
muuten he asettuvat jonkun toisen päällikön alammaisiksi. Tästä
syystä onkin moni kazikin jälkeinen kieltäytynyt alamittaisia itsel-
leen ottamasta, sillä ne maksavat paljo, vaan antavat vähän
voittoa. Muuten yleensä heidän kansa- ja valtio-oikeutensa mu-
kaan ei kukaan yksityinen eikä kunta voi kazikin suojeluksetta elää,
ja se, joka ei tähän lakiin myöntyisi, armotta tapettaisiin eli van-
keuteen vietäisiin, niin pian kun se huomattaisiin. Kazikein etu-
oikeus on pääasiallisesti siinä, että heitä pidetään ylimmäisinä
miehinä ja tuomareina. Hän voi kenellekään tiliä tekemättä tuo-
mita jollekulle kovia rangaistuksia, vieläpä kuolemankin. Hän
myös määrää asustamisen paikan ja hänen käskyllään muutetaan
siitä toiseen, sekä mennään sotaan ja metsästykseen.

Patagonialaiset eivät ole sotaisia, vaan ennemmin laupea-
luontoisia. Sentähden sodat eivät kestäkään näiden eriheimojen
välillä kauvan, sekä ovat jotenkin harvinaisia, eikä koskaan jul-
mia. Merimiehiä, jotka heidän rannoillensa saapuvat, kohtelevat
he hyvin ystävällisesti.

Australia.
Jos katselemme talviyön taivasta, näemme me lukemattomia

tähtiä sen kannella. Ne ovat jaetut ryhmiin eli tähdistöihin,
joita kuu taivaan ranteelta kalpealla valollaan valaisee. Wiides
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maanosa, Australia, näyttää kartalla melkein tämmöiseltä. Siihen
kuuluu 700 pienempää ja isompaa saarta, jotka ovat tämmöisiin,
tähdistöntapaisiin ryhmiin yhdistyneet, ja sivulla, Intialaisen
arkipelagin puolella, on yksi suuri saari, melkein Euroopan kokoi-
nen; sentiihden sitä sanotaankin Australian mantereeksi (kontinen-
tiksi). Se on kuin kuu yön tähdistössä. Kaikilla näillä saarilla yh-
teensä ei ole enempää, kuin kolme ja puoli miljoonaa asukkaita —

siis ainoastaan sadannes Euroopan asukasluvusta. Australian
saaret ovat huiskin häiskin isossa valtameressä Aasian ja Ame-
rikan välillä; päiväntasaajan kohdalla on tama meri levein. Täta
merta sanotaan „Tyyneksi" sentiihden, kvin ensimmäisen rohkean
merimiehen neljä kuukautta sitä purjehtiessa sattumuksesta oli koko
ajan se tyynenä. Nyt täta merta tavallisesti sanotaan „Etelii-
mereksi", ja Australian saaristoja sanotaan yhteisellä nimellä Etelä-
meren saaristoksi. Näistä on Uusi Kaledonia länteisiu, Uusi See-
lanti eteläisin, Marquesan saaret itäisimmät ja Sandvichin saa-

ret pohjoisimmat. Meri-ilma vaikuttaa, etta niidenkin saarten il-
manala, jotka ovat kuumassa vyöhykkeessä, ci ole niin rafitta-
vainen, kvin Intiassa ja Virmassa. Sitte kuin Portugalilainen
Magelhaen oli w. 1519 maanosan löytänyt, Alankomaalaiset tekivät
pääasialliset löydöt. Mutta vasta 1770 jälkeen ovat nämä saa-
ret kuuluisan maapallon ympäri purjehtijan Cookin kautta enem-
män tutustuneet, ja nytkin yhä vielä merimiehet löytävät uusia
maita tästä äärettömästä Tyynestä merestä. Uusi Hollanti ei
yleensä ole meren pintaa paljoa ylempänä. Alhaisen itärannikon
suuntaa kulkee keskikorkuinen vuorijono. Pohjaisessa sanotaan sitä
Sinivuoreksi, etelässä Australian alpeiksi. Samanlaisia, mutta
matalampia vuorijonoja seuraa muitakin rannikoita. Sisämaa on
enimmästi alhaista, enemmän eli vähemmän erämaan tapaista
aroa, jota siellä ja täällä alhaiset vuoristot ja kummalliset met-
sistöt risteilevät. Nämä metsistöt, joita asukkaat serubikfi sano-
vat, ovat yhteenkasivettuneita, piikkisiä, läpipääsemättömiä pen-
sastoja, joissa kanervamaiset kasvit eli pysty-suorat lehdet tiheästi
kiertelevät sammalmaisia yhteenkasivettuneita, pallomaisia pensaita,
eli kiertelevät ne pitkiä, harraisia varsikoita. Nurmikko pukeutuu
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keväällä (Syyskuusta Marraskuuhun) juhlapukuunsa. Ruoho kas-
vaa silloin voimallisesti ja muodostaa koko kukkaloistonsa; sitte
voi se muuttua puuttomaksi erämaaksi; pienet purot kuivavat, ja
asukkaat saavat iloita, jos he jostakin lätäköstä löytävät hiukan-
kin suolaista vetta.

Ilmanala on yleensä terveellinen, mutta kuiva. Maan
pohjainen osa on kuumassa vyöhykkeessä jo rikas vedestä; etelä-
osassa ei tosin sada vähän, mutta sateet ovat silloin tällöisiä vaa-
rusateita, ja joskus on kuukausia, varsinkin kesäsydiinnä (Tammi-
ja Helmikuussa) polttava kuivuus. Ilmanalan vaikutuksesta Uu-
dessa Hollannissa on jotenkin paljo suolaisia hetteitä ja mataloita
suolameriii. Tässä suuressa maassa tunnetaan vielä ainoastaan
yksi isompi joki: Murray, Darling-nimisine lisiijokineen.

Victoria on Englannin rikkain Australialainen siirtomaa
Uudessa Hollannissa, vaikka se onkin pienin. Melbourne, Port
Philippin sisäosassa on sen pääkaupunki. Nykyjään Melbournissa
on noin 220,000 asukasta, ja siis suurin Australian sekä epäile-
mättä koko maailman kaunein ja parhaiten rakennettu kaupunki.
Kaupunki on rakennettuna seitsemälle, Jarra-yarra virrasta vä-
hitellen kohoavalle kukkulalle. Kadut ovat leveitä ja suorakul-
maisesti toisiansa leikkaavia; monta yleistä paikkaa, kaunista puu-
tarhaa ja puistoa on siellä. Rakennukset ovat isoja ja kallella,
ja moni kauppapuoti voi kilpailla Lontoonin paraiden kanssa.
Mopisto vuosittain paljo lisiiytyy ja professoreilla ovat isot
palkat; ylioppilaitten luku ei nykyjään nouse yli 200. Kaupun-
gissa on monta teateria, ja keinollisuus kukoistavainen. n

Uuden Hollannin likeisimmiit saaret ovat vuorisia ja tuli-
vuorisia. Muutamat ovat hyvin isoja. Etäisimmät ovat ta-
vallisesti pieniä ja ryhmiin yhdistyneitä. Ne ovat syntyn.et
joko maanalaisen tulen vaikutuksesta eli korallieläinten rakennuk-
sista, joita meren pohjalle on kokoihin keräytynyt. Ne eivät näytä
ulettuvan sataa jalkaa syvempään. Jos nämä eläimet tapaavat
jonkun vedenpinnan alla olevan vuoren huipun, alkavat ttr sen
ympärille rakentamaan. Eläinten runsaasta sikiämisestä saavut-
taa rakennus viimeinkin vedenpinnan ja muodostaa siihen/maa-
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kielekkeen eli ympyriäisen muurin. Nyt ne eivät enää korkeam-
malle rakenna, sillä ne eivät elä kuivalla; mutta meri kerää sitte
näille särkille irtanaisia korallien kuoria, simpukoita, kulekselevia
merikasveja j. n. e. niin, etta särkät viimein korkeammaksi ko-
hoavat. Pensaita ja palmuja kasvaa; vesilinnut rakentavat pe-
stään, ja viimein ihmiset asettauvat asumaan tälle uudelle maalle.
Australian saariston ilmanala on hyvin suopea. Erityisten vuo-
denaikain eroitus on vähäpätöinen. Woisimme sanoa, että vii-
leätä kesää on koko vuoden ympäri. Sadetta saadaan kylliksi;
ainoastaan yksi ja toinen saari kärsii kuivuutta, esim. Pääsiäis-
saari, jonka asukkaat juovat sokuriruohon nesteellä sekoitettua meri-
vettä.

Uuden Hollannin ja sen ympäristön kasvimaailmalla on
omituinen luonteensa. Puissa on kankeita, syrjälleen asetettuja
lehtiä, jonka tähden Anstralian metsissä ei ole sitä viileätä var-
joa, kuin meidän. Puut ovat myös kaukana toisistaan; Austra-
lian metsät mehevine ruohopohjineen näyttävät sentähden harvoilta
puistoilta. Alkujaan oli siellä ainoastaan muutamia ruokakasveja.
Sanajalat, joiden sydämiä syödään ja nartuskastvi, joiden sieme-
niä Indianit innolla etsivät, olivat niistä merkillisimmill. Nyt
kukoistavat siellä Euroopasta viedyt viljalajit. Meensä oli siellä
monenlaisia kasveja. Päinvastoin oli laita etäisimmillä saarilla.
Ennen Euroopalaisten sinne tuloa oli siellä kokospuu ja leipiihe-
delmäpuu.

Australian eläinmaailma on yhtä omituinen. Alkujaan siellä
' ollut muita nisäeläimiii, kuin reppueläimiii, jos emme lukuun

ota erästä „dingo" nimistä koiran lajia, muutamia jyrsiäisiä ja
yAepokoita; Afritalaiset kamelikuret vastaavat täällä olevaa n. s.
„emu" lintulajia; valkoinen joutsen täällä olevaa mustaa j. n. e.
Ainoana kotieläimenä siellä oli ennenmainittu dingo, jota alku-
asukkaat tapasivat kesyttää. Kaukaisimmat saaret olivat vieläkin
köyhempiä eläimistä. Siellä oli ainoastaan sitä, dingo ja eräs
rottcllaji. Nyt on Euroopalaisia eläimiä viety niin mantereelle
kuin useimmille saarillekin. Ne hyvin menestyvät; varsinkin
lllmpc.Ht ovat mannermaan siirtolaisille suuresta arvosta.
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Tälle maanosalle on pääasiallisesti kaksi ihmisrotua hajautu-
nut: Australian Intialaisia ja Australian Neekerejä. Wiiri, ruu-
miinrakennns ja uskonto eroittaa ne toisistaan. Edelliset kuu-
luvat Mlllajillliseen rotuun, ovat väriltään ruskeita, muutamilla
saarilla tosin melkein punaisia, keltaisia ja vieläpä valkoistakin.
Ne ovat säännöllisesti muodostuneita; pitkiä, solakoita ja, vaikka
raakoja ja sotaisia, sivistykseen taipuvaisia. He asuvat pääasial-
lisesti niillä saarilla, jotka ovat Amerikaan päin. Toinen laji
kuuluu Neekereihin ja on tumman musta iholtaan. Heidän hiuk-sensa ovat kiharat, ruumiinsa laihat ja kasvojen alaosa eteentyvä.
He tuskin eroavat metsäneläimistä ja tavataan niitä enimmästi
Uudessa Hollannissa ja sen koillispuolisilla saarilla. Nämä Aus-
tralian Neekerit, eli Papuat, ovat melkein eläinten kannalla; ne
kulkevat tavallisesti aivan alastomina, kaunistelevat itsiään kai-
kellllisilla kaluilla, niinkuin hampailla, luilla ja koirain hännillä;
syövät kaikkea raakana, ja asuvat perheittäin paljaan taivaan alla,
vuorten koloissa eli huonoissa puiden-kuori-hökkelöissä. He kier-
televät ympärinsä, harvoin Pysyen paria kolmea päivää kauivem-
man paikassaan, ja elävät metsästyksellä, varsinkin känguruilla,
joita paitsi siellä ei monta muuta olekaan otettavaksi. Kalat, ma-
dot ja juuret ovat etsityllä ravinnoksia.

Tahiti.
Kaksisataa peninkulmaa Unden Seelannin koillispuolella on

saaristo, jota lähetyshistoriassa sanotaan Seura-saaristoksi. Tahiti
on niistä suurin ja kuuluisin. Sen likellä on pienempi Eimeo-
saari ja sen vieressä muutamia hyvin pieniä. Näitä yhteisellä
nimellä sanotaan myös Irjön-saariksi. Tahitin keskelle kohoutuu
korkea vuori, josta kirkas-vesisiii puroja mereen virtaa. Kauniita
pensaita kasvaa melkein rannalle saakka. Taivas on melkein aina
sininen ja puhdas, ja ilma niin lämmin, että tuskin olkimajoja-
kaan tarvitaan, mutta ei kuitenkaan liian kuuma, sillä raittiit
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merituulet sen viileyttävät. Siellä kasvaa mitä kauneimpia he-
delmäpuita, ennen muita hyödyllinen leipähedelmäpuu. Meri antaa
runsaasti kaloja. Sikoja ja kanoja on yltäkyllin. Metsät ovat
laululintuja täynnä, vuoria ja laaksoja ihanat kukat kaunistavat;
petoeläimiä ja myrkkyeläimiä ei ole ensinkään. Asukkaat ovat ko-
okkaita ja väkeviä, ruskeita, tummasilmäisiä ja kiiltomustatukkaisia.
He näyttävät iloisilta ja suopeilta. Usein nähtiin heidän naura-
van ja leikkivän, mutta onnellisia he eivät olleet; he eivät tun-
teneet totista Jumalaa; he eivät tietäneet mitään Wapahtajasta,
joka heitä voi autuaiksi saattaa; he elivät hirveissii synneissä.
Warkaus, valheus, hekuma, sota ja murha olivat heidän tavalli-
sia töitään.

Kun Englanti tämän tallen sai tietää, heräsi monen hurs-
kaan sydämessä toivo Kristuksen evankeliumin lähettämiseen näille
onnettomille ihmisille. Neljä pappia ja muutamia käsityöläisiä
vaimoineen ja lapsineen valmistautuivat sinne menemään. Laiva
ostettiin, „Duff" annettiin sille nimeksi ja eräs hurskas katteini
lähti sille päälliköksi. Lähetyssaarnaajat saivat kaikkialta matkal-
leen hyödyllisiä kaluja. Heinäkuun 1 p. 1796 lähetyssaarnaajat
vihittiin toimeensa 8,000 ihmisen läsnäollessa. Sen jälkeen ku-
kin polviaan notkistaen otti papin kädestä raamatun, jolloin pappi
luki sanat: „mene, sinä rakastettu veljemme, tämän siunatun kir-
jan kanssa ja ilmoita pakanoille tätä evankeliumia kutsumuksesi,
lahjojesi ja taitosi mukaan!" Lähetyssaarnaajat vastasivat: „minä
tahdon sen tiihdii Herran avulla." Elokuun 10 p. lähti laiva
Lontoosta. Laivan mastossa liehui purpuranpunainen lippu, jo-
hon kolme viheliäistä öljypuun oksaa nokassaan pitävää kyyhkyistä
oli neulottu ilmoittamaan, että rauhan sanoma oli matkassa.

Seitsemän kuukauden vaivaloisen matkan perästä tulivat
he Maaliskuun 6 p. 1797 Tahitin läheisyyteen. Tämä oli juuri
sunnuntai, ja katteini ei tahtonut sentiihden sinä päivänä maalle
mennä. Mutta niinpian, kuin alkuasukkaat laivan näkivät, as-
tuivat he veneisinsä ja tulivat laivalle. Vähässä ajassa oli monta
venettä laivan ympärillä. Helposti nämä raakalaiset kiipeilivill
laivan seiniä myöten ylös kannelle ja osoittivat naurullaan, hyp-
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pelylläiin ja riemullaan ilonsa laivan tulosta. He olivat tuo-
neet mukanansa joukon sikoja ja hedelmiä, niillä vaihtaakseen
veitsiä, kirveitä, Pyssyjä ja muita hyödyllisiä kaluja; mutta koska
nyt oli sunnuntai, niin ei kukaan tahtonut heidän kanssaan kau-
pustella. Lähetyssaarnaajat kokivat heille selitellä, että tämä päivä
oli heidän Jumalansa-päivä ja „silloin ei saa myödii eikä ostaa."
Hetkisen perästä useimmat heistä palasivat sitte maalle, ainoas-
taan noin 40 jäi laivaan jiilelle. Lähetyssaarnaajat pitivät täällä
Jumalanpalveluksen. Rukouksen aikana pakanat olivat aivan
hiljaa; mutta kuin laulu helähti, tulivat he niin liikutetuiksi, että
he iloissaan oikein ääntelivät. Pian tuli myös kaksi valkoista
ihmistä laivalle. He olivat ruotsalaisia, jotka jo kauivan olivat
saarella asuneet ja voitiin siis tulkkeina käyttää. Heidän avul-
laan voitiin myös tutustua asukkaisin. Seuraavana päivänä
katteini muutamain kumppaneinsa kanssa kävi saarella; siellä hän
otettiin riemulla vastaan. Eräs päällikkö näytti suuren huoneen,
jossa he saisivat asua. Tervehtäissäim päällikkö hankasi kovasti
nenäänsä katteinin nenään, ja osoitti sillä, heidän tervehdysta-
pansa mukaan, suurta ystävällisyyttä. Kuningas ja kuningatar
ratsastivat molemmat ihmisten olkapäillä; sillä maan tavan mu-
kaan he eivät saaneet maahan astua muualla, kuin omalla tilal-
laan, sillä kaikki maa, jolle ne astuivat, tuli heidän omakseen.
Mitään ratsastukseen sopivaa eläintä saarella kun ei ollut, täy-
tyi heidän ihmisillä ratsastaa. Mutta tätä pidettiin myös suu-
rena kunniana. — Kerran eräs lähetyssaarnaaja oli laittanut
lasten juhlan. Noin 600 lasta oli juhlassa. Useimmat olivat
Euroopalaiseen tapaan puetetut pienillä hatuilla ja lakeilla, joita
vanhemmat olivat heille tehneet. Juhlakulussa he kävivät kylän
lävitse ja kantoivat kannella sopivilla kirjoituksilla varustettuja
lippuja. Seurue meni kirkkoon, jossa laulettiin kiitosvirsiä ja
sitte pidettiin tutkinto. Vanhemmat istuivat liikutettuina ym-
pärillä ja moni sanoi toisillensa: „mita armo se kuitenkin on, että
Jumala on lähettänyt meille evankeliuminsa, jonka avulla me
olemme lapsiamme armahtaneet ja nyt saamme heistä tämmöistä
iloa nauttia!" Mutta toisten kasvoilla vieryili tuskan hiljaisia
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kyyneleitä. Mitä he tunsivat, tahtoivat he myös ilmoittaa. M'
äkkiä nousi eräs vanha arvoisa päällikkö ja huusi syvästi liiku-
tettuna: minun puhua! Minun täytyy puhua! Woi,
jos minäkin olisin tietänyt, että evankeliumi meille tuodaan, olisin
minäkin säästänyt lapseni ja nyt nähnyt ne tässä onnellisessa jou-
kossa! Mutta voi, minä olen heidät kaikki hävittänyt, entä yhtä
ainoatakaan säästänyt! Minun täytyy lapsetonna kuolla, vaikka
olin yhdeksäntoista lapsen isä". Tämän jälkeen vanhus kirosi
vanhoja epäjumaliaan, istui alas ja itki katkerasti. Kansa lisiiy-
tyi totuuden tiedoissa, kristilliset kurit ja tavat alkoivat sitä
hallita. Kuningas Pomare myös edisti tätä antamallaan lakikir-
jalla, jonka mukaan kaikki jumalan lain rikkomiset rangaistaan.
W. 1838 päättyi suuri työ; koko raamattu valmistui silloin Ta-
hitin kielellä. Myöskin aineellisessa suhteessa maa on edistynyt.
Asukkaat omistavat enemmän ja enemmän Euroopalaisia ta-
poja, vaatettavat itsensä niin, ja suuria, hyvin viljeltyjen
peltojen ympäröimiä kyliä kohoutuu. Sokuriruohoa, kahvia ja
puuvilloja viljellään hyvällä sadolla. Sinne viedyt kotieläimet
lisäytyviit.

Uufi Seelanti.
Jos lähdetään Uuden Hollannin Sydneyn kaupungista ja

purjehditaan muutamia^ satoja peninkulmia kaakkoista kohden, tul-
laan kahdelle melkein yhtä isolle saarelle. Näitä sanotaan Uu-
deksi Seelanniksi ja eroitetaan toisistaan ainoastaan noin kahden
peninkulman levyisellä Cookin salmella. Aurinko kun meidän
päämme päällä paistaa, nukkuvat Uusi Seelantilaiset pimeässä,
hiljaisessa yössäiin, ja, heillä kun on talvi, tiputtaa kesäkuuma
otsaltamme hikipisaroita. Uusi Seelanti avaroine merineen, kau-
niine rantoineen, korkeine vuorineen ja tiheine metsineen, joiden
lävitse ainoastaan siellä ja täällä polut pujoittelevat, kohisevine
koskineen ja kauneine järvineen tarjoaa näköalan, joka sydäntä
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ihastuttaa ja kehoittaa sitä Jumalan kiitokseen. Hedelmäpuita on
vähä; sitiilvastaan kasvaa siellä eräs tammi, joka vasta 50 kyy-
närän korkeudessa levittää oksansa lakaksi, ja on sentiihden erittäin
sopiva taivain rakennukseen. Maa on niin täynnä sanajalkoja,
että tuskin voidaan kulkea, ja ensikerran maata kyntäessä täytyy
6 hevosta auraa vetää; sillä maa on niin paksukamaraista ja
raskasta; mutta kaikki viljalajit ja hedelmät siinä hyvin menes-
tyvätkin. Maan päätuotteita on pellava, joka viljelemättä hel-
teisillä seuduilla kasvaa, ja joista alkuasukkaat valmistavat ver-
honsa, nuoransa ja köytensä, jotka ovatkin paljoa parempia, kuin
meidän hampuista valmistamamme; senpillähden Englantilaiset,
jotka nyt näitä saaria hallitsevat, yhtenä ainoana vuotena myi-
vät Undesta Seelannista pellavia 200,000 markan edestä. Pe-
toeläimiä ja käärmeitä ei ensinkään ole, mutta sitä enemmän met-
sissä vilisee kaikenlajisia lintuja, joiden värit ja sointuisat laulut
ovat yhtä viehättäviä. Saarilla on vähän nelijalkaisia eläimiä;
ainoastaan koiria ja rottia tapasivat Englantilaiset siellä. Hevo-
sia, nautaeläimiä ja sikoja, jotka hyvästi nyt siellä menestyvät, al-
kuasukkaat ensin niitä niin pelkäsivät, että tahtoivat niitä tappaa.
— Asukkaat kuuluvat Australian Indianeihin. He ovat kan-
nella, vapaa-, korkeaotsaisia, hienohuulisia ja vaaleanruskeita.
Musta, kiiltävä tukka on suora tahi kihara. Heidän asuntoinaan
on pieniä majoja, seipäistä rakennettuja ja vedenpitäväksi lehdillä
ja ruohoilla katettuja.

He valitsevat niille kaukaista ja pääsemättömiä paikkoja
setä piirittävät kylänsä paaluilla ja haudoilla. Werhoikseen he
valmistavat paksuja peitteitä pellavista. Kasvoihinsa, rintaansa
ja käsivarsiinsa he piirteleviit kummallisia kuvia ja hierovat niitä
sitte punaisella ja sinisellä värillä, joka siinä pysyy koko elämän
lävitse ja joista he ovat oivalailla kopeita.

Rautaiset työkalut heitä erittäin miellyttävät. Mdellä kir-
vesparilla voi ostaa itselleen niin palja maata, että siihen voi
laittaa kokonaisen maatalon. Onpa niinkin tapahtunut, että he
ovat särkeneet kärryjä, hävittäneet taivain vmeitä ja repineet
rakennuksia saadakseen niissä olevan raudan. Kerran eräs villi
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pisti rautanaulan maahan ja luuli siitä kasvavan rautanauloja
hedelmöiviin puun. Nämä villit muuten ovat erittäin ymmärtä-
väisiä ja ovat paljon Euroopalaistssa tiedoissa, maanviljelyksessä
ja kaupassa edistyneet. Saaduista avuistaan he ovat hyvin kii-
tollisia, sanansa pitäviä, ystävällisiä ja nöyriä; juoppous on
heille tuntematon pahe. Mutta Uusi Seelantilainen kuitenkin pe-
don tavoin laskeutuu kaadetun vihollisensa päälle, imee sen läm-
pöisen veren suonista, katkaisee häneltä Pään ja asettaa pääkallon
huoneesensa voitonmerkiksi. Useita tapetulla myös paistetaan ja
syödään kohta. — Semmoinen oli muutamia aikoja sitte Uuden
Seelannin laita, mutta mitenkä se nyt on? Kristuksen rakkaus
pakoitti saarnaajan Samuel Marsden'in Uuden Hollannin Para-
mattasta lähtemään näitä verenhimoisia ihmisiä kääntämään. Hän
oli oppinut tuntemaan ja rakastamaan tätä kaunista, urhoollista
ja viisasta kansaa, niiden tehdessä pellavilla kauppaa Uudessa
Hollannissa. Hän pelasti heitä siirtolaisten petoksista, puheli ys-
tävällisesti heille, rakensi heille asunnon, jossa he voivat asua,
syödä ja juoda ja niin voitti heidän sydämensä. Mutta kun
Marsden oli liihetyssaarnaajain kanssa Uudelle Seelannille tullut,
iloitsivat tosin sen asukkaat heidän tulostaan, mutta lesukseen
kääntymisestä he eivät tahtoneet mitään tietää. Saarnoille he
ilkamoivat, ja öisin asettivat, lähetyssaarnaajia peloittaakseen,
tapettujen vihollistensa päitä heidän akkunainsa eteen. Näin vuo-
det vierivät lähetyssaarnaajain monia kovia kokiessa. Mutta
Herra voitti myös näiden pakanain kovat sydämet. Eräs Uusi
Seelantilainen päällikkö nousi kerran keskelle väkijoukkoa, joka
keskusteli kristillisestä lähetystoiinesta, sodasta ja rauhasta, ja
sanoi: „minkätähden kristityt lähetyssaarnaajat ovat tulleet mei-
dän selaamme saarnaamaan? He ovat tulleet rikki musertamaan
meidän „jaettu-pattu'jamme" (murhanuijiamme), taittamaan mei-
dän keihiiittemme kiirkejii, kaivamaan pois kuulat meidän kivää-
reistämme, ja opettamaan yhden heimon toistansa rakastamaan
niin, että me voisimme rauhassa, niinkuin ystävät ja veljet tois-
temme kanssa asua. Luopukaamme meidän kovista sydämistiimme
ja kuunnelkaamme lähetyssaarnaajia, niin me saamme rauhassa
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asua!" Näin täytettiin profeeta Miikan sanat, 4: 3 — enem-
män kuin tuhannen ivuott» hänen jälkeensä, kaukaisella saarella
ihmissyöjäin keskellä. Nyt on jo enemmän tuin 40,000 saaren
asukasta kääntynyt kristinoppiin, ja Englannista on lähetetty sinne
pispa kirkollisia ja koulutoimia hoitamaan.


