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I.

Taloustoimet Alpeilla.
„Alpeiksi" kutsutaan taloudellisessa merkityksessä niitä awaroita

laitumia korkeammilla muorilla, jotka etenkin sarwiraawaille tarjoolvat
ruokaa niin runsaalta, että ne woiwat rawita niitä muutamia kuukausia
kesällä. Alppiniityt eriiimät nähtämätzti laakso- ja ahde-niityistä ; edelli-
sillä on lyhyttä ruohoa ja omituisia rehukastveja; paitsi sitä omat niit-
ten kukat mariltaan tamallisesti heleät, tulipunaiset. Alppiheiniit omat
kooltaan »vähäisemmät, kuin muut heinät, mutta niitten kryytimäiseen
makuun, hywiiiin lemuun, rawitsewaan Voimaan ja lehmien maitoa
kartuttamaan Vaikutukseensa katsoen owat ne mitä oimallisintpia.

Paraat alpit owat määrätyt maitolehmille ja niitä sanotaan
otteestaan „senn-alpeiksi". Kehnommat, jyrkät ja Vaikeissa kohdissa
olewat niityt jätetään nuorille elukoille (I—3 wuotisille Vasikoille ja
hiehoille), härille, Vuohille ja hetvosille, joita Viimeisiä toki enimmiten
pidetään alhaisemmilla mainioilla ja muoriniityillii. Graubiindtenin
Vuoristossa on paitsi sitä erilaji alppiniittyjä, joita nimitetään lam-
masalpeiksi (joille etenkin italialaiset paimenet ajamat Bergamasker-
lllmpaitaan). Nämät lammasalpit owat korkeimmat; ne omat suureksi
osaksi 7,000 ja useampaakin jalkaa ylewiimmät meren pintaa, ikuisen
lumen ääressä, usein metisillä, luokse-piiäsemiittömillii paikoilla timi-
ryhmien millissä. Korkein kohta Schmeitzin lehmiialpeilla kohoaa
tuskin 6,500 jalkaa korkeammalle. Suuria lumi-alueita »vuorien Var-

jopuolilla, jylhiä tiwiröykkyjii ja hirwittiiwiii rotkoja on siellä yltäkyl-
lin; kuusia, lehtikuusia ja Vähäisiä Viljamaita on somana päärmeenä
niitten alapuolella. Ne alpit, jotka owat 3,500—3,400 julkun kor-
keat, kuuluwat alhaisempaan leiriin; mielii korkeammat (6,000 jalkaan
asti) korkeampaan leiriin. Kesäkuun keskikohta on tatvallinen aika ylös-
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ajamiselle eli ylösmenolle; syyskuun keskikohta alasajamiselle. Missä
päässään ulommaksi pistiimille haaroille eli etu-alpeille (joita Vorarl-
bergissii ja Graubundtenissa kutsutaan Toukokuun pysähdyspaikoiksi),
ajetaan karja jo Toukokuussa ylöspäin. Zillerthalissa ajetaan karja
jo Maaliskuussa ylös niinkutsutuille „etuhaaroille" syömään siellä säi-
lytettyjä heiniä ja masta nousemaa, tuoresta rllohoa. Korkeaan leiriin
saapumat karjat korkeutta myöten aikaisemmin tahi myöhemmin,
luhanuksen aikana tahi masta Heinäkuun lopussa. Schmeitzin
maan Glarus-nimisessii maakunnassa (kanttonassa) eroitetaan tarkasti
kolme askelmaa, joista alhaisin mielii on muoriseudussa, keskitniiinen
alhaisemmissa alppitienoissa ja korkein ylemiimmillä alpeilla. Joka
askelmalla on yksi alppikota ja 35—40 lehmää on yksi „senten" (raa-
maskarjll); jos yhdellä alpilla siis on 3 askelmaa ja 7 karjaa, niin
on siinä yhteensä lukein 21 alppikotaa.

Tyrolissa kutsutaan alppi- eli fenn-kotia „Kaser"iksi, Oberinn-
thalissa „Taja"kfi, Kastelrutissa „Schwaig"kodiksi. — „Schwaig" on
wanhllttaikuinen nimitys lehmäkarjalle ja Stetermarkissa kutsutaan
sentiihden niitä tyttöjä, jotka sen maaseudun taman »nukaan alpeilla
hoitamat karjaa, Schwaigtytöitsi tahi wieläpä „astianpesijöiksikin"; tämä
wiimelnainittu nimi on luultamasti saanut alkunsa heidän puuhaami-
sesta maitoastiain kanssa.

Sennkodan mieressä on aituus eli alppi-pihatto, johon
eläimiä aamuilla sekä illoilla ajetaan lypsettiimiksi. Kun ilma on kau-
nis, toimitetaan lypsämistä laitumella; silloin pannaan jauhon ja suo-
lan sekoitusta lehmien eteen. Nuot aituukset ja alppi-pihatot omat
myöskin usein maan kenttiä, joita on ympiiröitty matalalla muurilla
tahi päällekkäin ladotnilla puu-rungoilla. Sateella muuttuu maa, jota
toisiaan uhkaamat ja pökkiiiiwiit eläimet lypsäessä paitsi sitä tallaamat,
oikeaksi muta-lätäköksi; silloin ei ole ajattelemistakaan, että möisi pitää
itseään siistinä ja puhtaana. Nykyaikoina on toki rumettu kattamaan
pihattoja ja muutenkin paremmin pitämään huolta niitten eheydestä.

Itse sennkotaa ei myöskään saa kumittaa mieleensä lopen sie-
»vaksi ja suloiseksi. Se on matala, ahdas, hirsistä ja järeästä satvi-
se'osta yhteen kyhätty, jotenkin saastainen rakennus, joka usein osoit-
taa aiwcm awosydämistä ystiiwiillisyyttii auringolle, tuulelle sekä sa-
teelle ja »tsein yltiiympiiri on ihan piiritettynä ulosheitetyilla sonta-
läjillä. Tamallisesti Voidaan siinä eroittaa kolme eri-osastoa: yksi
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määrättynä lehmäpaimenelle tahi senntytölle makuusiaksi, Varustettuna
pöydällä sekä penkillä ja sisältämänä useita puu-astioita, lusikoita sekä
kapustoja; toinen, joka on kyökkinä ja jossa juustoa Valmistetaan ynnä
kolmas osasto, määrättynä kellariksi, jossa maito-tuotteet säilytetään.
Sisältä mukawimtnat ja somimtnin laitetut sennkodat talvataan epäi-
lemättä Bayerin alpeilla, etenkin Berchtesgadenissa ja Traunsteinissa.
Allgäu'ssii See- ja Obermiidele-alpeilla nähdään myöskin sangen sie-
miii huoneita ja Schtveitzissii asetetaan nykyaikoina kaikki talousolot
jotenkin mukalvalle kannalle. Halwiminan jakorkeimman tnuodon omat

sennkodat aina muuttumatta osoittaneet Glarus'en kanttonassa. Siellä-
kin eroitetaan kolme osastoa: maitokammari, keittosuoja ja
maitokäytätvä. Maitoklllnmari on sisin ja pimein suoja, joka an-
taa alppiseiniiii päin. Jos mahdollista on, johdetaan tänne myöskin
kylmää lähdettä ja maito-astiat asetetaan meteen. Seinä eroittaa
maitokamtnarin leittofuojasta (niinkutsuttu maidon keittämisestä), joka
samalla myöskin on kyökki ja asuntosuoja. Siinä on liesi suurine
keittokattiloineen. Eräässä nurkassa nähdään moikirnu, toisessa juusto-
amme, joka sisältää juustomurut eli kuoritusta maidosta saadut juusto-
aineet. Kahdella liki lakea olemalla orrella on maitopönttöjii, joita
täytetään rieskalla maidolla ja sitte pannaan maitokammariin. Vasta
kun »vaahto on asettunut, kaadetaan maito kiuluista näihin pönttöihin.
Kapealla seinäpenkillii on keittosuojassa aina astia, jossa pidetään heraa
(woi- ja juusto-aineesta eroitettn neste, joka sisältää paljon maitoso-
kuria); tätä juomat kodan asujaimet kaiten piimää. Koska heillä on
niukalta ruokaa — leipää, Voita ja juustoa — laihduttaisi mesi hei-
dät tyttönään. Pöytänä on poikki sahattu hirsi; ken tuolia kaipaa,
woi ottaa itselleen „maitotnolin"; siihen kuuluu lautanen, keppi alla
jalaksi ja nahkaremeli, jota köytetään myötäisien ympäri. Koska maa
ei ole päällystetty laattialla, maan ainoastansa lieden ympäri on »va-
rustettu sileillä kiivillä ja salvu paitsi sitä itse saa pitää huolta siitä
miten ja missä se moi osata ulos, niin on tämä asuntosuoja joteutin
nuostea, sawuinen ja mustunut. Sittekin pidetään maito-astioita
aina sangen puhtaina ja se on hywii, että lehmätvartija on patoitettu
siihen, koska maito piakkoin happautuisi likaisissa astioissa. Hän pesee
niitä herallakin, sillä se puhdistaa uiitii paremmin kuin mesi. Jos
hänen pukn (jota usein ei ollenkaan pesetä) tulee aiivan tahraiseksi,
pistää hän usein senkin heraan.
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Maitokäytiiwäksi sanotaan huoneen leweää owi-aukkoa, joka on
suljettawa säle-owella. Pahalla säällä tulemat lehmät toinen toisensa
perästä sisään lypsettämitsi ja nteneiviit sitte ulos »vastaisessa seinässä
olemasta portista. Tämän atvonaisen etusuojan »vieressä on toinen
osasto, jossa on kaksi matalaa kertaa. Alakerrassa on sitopahna, ylä-
kerrassa makuusia, johon noustaan tikapuita myöten. Kuitvaa heinää
ja muutamia yhteen ommeltuja liinakaistoja on »vuoteena. Sikojen

röhkimisiin yhtyy usein tuulen wiuhina ja myrskyn ulina yömusiikikst.
Schmeitzissä, Tyrolissa, Vorarlbergissii ja Allgäu'ssa käytetään

tamallisesti miehiä ja poikia raamaitten ruokkimiseen. Jos karja ei
ole aiman suuri, ei siihen tarivita muuta kuin yksi lehmiiivartija pai-
menpoikaneen; suuremmat karjat maatmat 4—6 henkeä. Bernin,
Schivyzin ja Glarus'en alpeilla tawataan useimmiten neljä: martija,
alamartija, poika ja paimen. Vartija on kaiken pääjohtaja ja toimit-
taa apulaisen (Pojan) kanssa maitotalouteen kuulumat askareet. Ala-
martija, joka arwoltaan on toinen henki, häärii maitotuotteiden kulet-
tamista laaksoon ja tuopi tarpeellisia muroja, suolaa, jauhoja, leipää
j. n. e. ylös alpeille. Kaikilla suuremmilla karjoilla seisoo takkahetvo-
nen hänen käytettiiwiiksi. Paimen (lehmilpoika) ajaa raawaat laitu-
mille ja suojelee niitä. Tämä toimitus saattaa usein hengen »vaaraan,
sillä kun elukkojen on kulkeminen jyrkkiä ahteita ja muori-uria myöten,
astuu paimen niitten edellä »varjellen niitä alas syöksähtämästä ja
hoputtaen niitä eteenpäin menemään. Jos sadetta sattuu, täytyy pai-
menraukan Viettää koko päilviin märissä tvaatteissa ja myrskyllä sekä
ukkosen ilmalla tarmitaan uskallusta ja näppäryyttä pitämään muori-
rotkoihin hajocmia raawaita koossa. Kun karja on asettunut senn-
kodan ympärille ja myrsky, rankkasade sekä rapisemat rakeet yöllä
äkisti alkamat telmiä tahi kun selkeästi walahtawat salamat wiilkkywiit
pimeän ilman halki ja jyskiiwii ukkonen jyrisee, silloin täytyy myöskin
nopsaasti olla muroillaan, malmiina »viihdyttämään wilrisewiii elukkoja
ja estämään niittä rajulla paolla töytäiimiistä eri-haaroille.

Lypsää 35—40 lehmää 2 kertaa piimässä ei myöskään ole mi-
kään helppo asia. Maidon keittäminen, juusto-aineen eroittaminen,
joka usein painaa enemmän kuin sata naulaa (centnerin), alaskanta-
minen kellariin, jossa juusto suolataan, Voin Valmistaminen, maito-
ctstiain puhdistaminen joka piiiwii — kaikki niimiit askareet suomat
paimenille korkeintaan parin tunnin lepoa piiiwäsydämmellii.
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Emmenthaler-juustoa, jota Bayerin Allgäussakin osataan tehdä
sangen hywiisti, saadaan hywin Voimakkaasta maidosta, mutta toisi-
naan myös puolimehuisesta, s. t. s. kuoritusta iltamaidosta, johon on

sekoitettu aamutnaitoa. Bernin ja Schwyzin asukkaat owat mestaria
tätä juustoa malinistantlllln. Nuorukaista, joka siinä suhtein osoit-
taikse oimallisena, kunnioitetaan yleisesti ja semmoinen paimen, jolta
täydellinen taito juuston Valmistamisessa puuttuu, saapi usein ilweh-
täwiltä tytöiltä rangaistuksen taitamattomuudestaan. Nostamaan ras-
kasta Emmenthaler-junstoa kattilasta tarwitaan wäkewän miehen käsi-
martta ja se seikka on arwattawasti syynä siihen, ettei naisia käytetä
karjanhoitoon. Mtv ainoata juustoa Varten, joka kumattuna painaa
noin 120 naulaa, otetaan »»taitoa 100 lehmästä*). Mitä kattilaan
jiiiipi jiilelle, joutuu uuden menetyksen alaiseksi ja antaa joksikin suuren
joukon herajuustoja ja ntaitosokuria.

Lintburger- eli tiilikmi-juustoa, jonka Valmistamisessa Hollanti-
laiset omat mestarina, saadaan kuoritusta maidosta, tehdään lämpi-
mässä, suolataan järkeään kattilassa ja pannaan sitte kerkiiimiiiin.
Bayerin alpeilla Allgiiussa ja Bregenzermetsikössii on nyt myöskin
ryhdytty Limburger-juuston tekemiseen. Tama ja Emmenthaler-jnusto
ornat sangen mielitekoisia ja tärkeitä kauppakatuja; »vähäinen Allgiiu
lähettää esim. teoksensa Amerikaan asti. Kuoritusta, rieskasta mai-
dosta tahi piimästä tehdyt, miiettömät juustot syödään teko-paikalla.
Omituinen teollisuuden tuote Glarus'esta on rctastijuusto, jota jo
hamoista ajoin on »valmistettu yksinänsä tassa maakunnassa, waan
jonka tekemistä nykyaikoina matkitaan muillakin alpeilla. Glarus'en
useimmilla alpeilla tehdään, näet, maidosta »voita ja juusto-murua,
jota »viimeistä säilytetään sennkodissa ja siellä pannaan kerkiämiiiin,
kurmes alaskulettaminen tapahtuu; silloin sitä wiediiiin laaksoon ja
myydään juusto-kauppiaille, jotka kesiiaitoinakin usein saamat tarpei-
taan alpeilla. Erityisillä koneilla, niinkutsutuilla juustoraastimilla,
joita medellä saadaan liikkeelle, hierotaan kotvettunutta juustoainetta
aiman hienoksi ja höystetään sitte suolalla setä surtvotulla juustoyrtillii
(kukilla sekä lehdillä osmcm mesikästii). Sitte pakataan koko aine-
joukko petkelellä juustosaawiloihin (jotka owat muodostetut kuin poikki-
lyöty sokuritoppa) ja kuiwataan, tun saawi on tyhjennetty, lämpimillä

Meiseen luetaan waan 4 kannua päiwässä joka lehmältä.
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telineillä. Tämä on se mainio raastijunsto, jota raastinraudalla taas
hangataan jauhoksi ja joka, woitleiwiillii ripoitettuna, on himartawana
ruokalajina; se on sangen terweellinen Vatsalle ja lauhduttaa Voimak-
kaan Moin maikutusta. Vuosittain »valmistetaan noin 5,000 centne-
riä, joitten ylipiiinen armo nousee 142,000 markkaan. Tätä höystet-
tyä juustoa ei ainoastaan wiedii muihin kanttonihin, waan myöskin
Saksaan, Hollantiin, Englantiin, Venäjälle ja Pohjois-Ameritaan.

Hylvii lehmä antaa piiitvittiiin s—B5—8 kannua maitoa, maan ont-

pahan niitäkin, jotka lypsiiwiit 10 kannua; Otto Sendtner kertoo All-
gäu'sta että hän Rohrntoos-alpilla tapasi lehmän, joka paraimmillaan
ollessansa antoi 15 kannua. Kylä, jolla on 800 lehmää alpeilla, moi
lukea tulonsa 45,140 markkaan. Talonpoika Bregenzermetsikössii ei
pidä kesää huonona, jos hän lehmästä saa 1 centnerin schmeitzer-juus-
toa (noin 50—55 markkaa). Vaan ei sentiihden saa luulla, että tulot
kaikkialla omat yhtä komeat. Tyrolin alpeilla ei se maito, jonka lehmä
antaa, taida nousta enempään kuin 2^ kannuun. Niissä 16 »vii-
kossa, joiden kuluessa lehmät Glarus'en kanttonassa tamallisesti pide-
tään alpeilla, luetaan ylimalkain 75—80 N motta ja 220—240 V
juusto-ainetta joka lehmältä. Karja aiman hymiä lehmiä, joka on
syötettämänii ruohoisalla alpilla, antaa Vielä runsaamman tulon; yh-
teen moinaulaan tarmitaan B— BYs maitokannua ja yleiseen saadaan
siis 53/4 kannua jota lehmältä. Tässä on kumminkin muistettama,
että nurmikko helposti heikontuu antamuudeltaan, jos sitä ei lannoi-
teta, että lampaat puhtaiksi nyhkmiit laitumia, että »vuohet myöskin
tuottamat suurta hämitystä ja että usea alppi, jota ennen oli aiman
runsasruohoinen, on jäänyt lumiwyöryjen (lawiinien) pilattawaksi,
koska monta metsää »varomatta on hakattu maahan. Paitsi sitä ryös-
tetään ne »vähäiset heinät, jotka talwella olisiwat olleet lannoituksena,
usealta alppiniityltä, kun ihmiset, omaan tuokionaikaiseen »voittoonsa
katsoen, teketviit ja korjaaivat heinää latoihin; tästä woi helposti ym-
märtää, miksi alppiraaivaat monessa kohdin omat riittäiviiii eläkettä
ivailla.

Sattuuhan myöskin »nonenlaisia takaturmia ja tauteja, jotka
wähentiiwiit karjojen ltmun ja sulkewat maitoliihteitii. Lehmät kuole-
mat huokeasti poikiessaan. Varsin lämpimillä sekä aman kosteilla
laitumilla syntyy helposti turpa- ja sorkka-kipuja. Kuumain kesätuul-
ten jälkeen seuraa usein äkistitin kylmiä, kolattoja sateen-kuuroja ja
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pyry-ilmoja, joilta ei paraskaan lehmämartija moi Varjella karjaansa.
Tästä on kelveiisti arwatta»va, että lehmien luku useimmissa Schweitzin
kanttonissll ci ole enennyt, waan Vähennyt. Koska myöskin on san-
gen hyötyisäii myydä »vasikoita ja täysikasmuisia elukoita (melkeii joukki>
Viedään joka Vuosi Italiaan) ja kosla teollisuus wielii päälliseksi yhä
enemmän on edistynyt Schweitzissii karjanhoidon rinnalla, niin eilviit
nuot teko-asiat todellakaan Voi herättää mitään hämmästystä. Mutta
myöskin karjanhoidossaan alpeilla owat Schweitziläiset nykyaikoina tul-
leet toimeliaammiksi, jiirkeisetnntiksi ja he koettatvat ottaa korwausta
»nonesta siinä toimessa tehdystä erhetyksestii. Bregenzer-metsikössä ja
mielä enemmän Allgiiussa on juustonteko paljon karttunut. Tyroli,
tuo runsaasti siunattu maa, on sitä mastoin jäänyt tyttönään takapa-
julle sekä maidon käytännössä etta alppilaidunten ruokkimisessa.

„Alpit" omat osittain maratkaitten yksityisten miesten omat,
jotka antamat ne arennille lehmätvartijoille, osittain owat ne yhteis-
tiloina ja siinä tapauksessa kyläkuntien omina. Jos nseammilla
hengillä on oikeus käyttää yhtä alppia, lähettämät he sinne yhtä
monta elukkaa („he työntämät toisiinsa"); jos eri-omistajain karjat
owat erilaiset tahi erilukuiset, niin ositellaan juustot ja woit samaa
suhtaa. Niin tehdään esim. Urin kanttonassa. Arentimies tahi omis-
taja, joka itse täyttää «lupiansa, ottaa myöskin »vieraita lehmiä omainsa
joukkoon ja maksaa kesässä 21—45 markkaa joka semmoisesta lehmästä.
Se palkka, jonka lehmämartija (alpinasuja) »vastaanottaa, on »vähäi-
sempi, kuin se »voitto, jonka työ tehtaissa tuottaa. Mutta ken kerran
on maistanut raitista alppi-ilmaa, luopuu tuskin enää karjan hoidosta.
Hänen käy, kuin lehmäinkin, jotka joutumat wilktaasen liikkeesen, kun
ensikerta kuuletvat niitä kelloja, jotka ripustetaan niitten tauloihin.
Elanto alhaalla laaksossa on jokapäilväistii, kesä korkealla alpilla on
runollisuutta. VMsntentäissä Voimakkain lehmä suurimman kellon
ja se on ylpeä tästä kunniasta, josta se ei luopuisikaan ilman tappelua.

Vuorilla tulemat lehmät tetterämmiksi, älykkäiimmiksi ja roh-
keammiksi; jokainen tuntee tarkoin lypsy-tunnin, paimenensa ja »varti-
jansa, koiran ynnä kaikki, mitä karjaan kuuluit, osaa aiman hywin
teitä »vuorien sokkeloissa ja pitää tarkassa muistossa oilvalliset laitu-
met. Härkä kamattaa mustasukkaisena karjaansa, ikäänkuin suttani
haremiaan. Jos kaksi eri karjaa sattuu yhteen, niin kamppaawat härät
niin kauan Paraista nurmikoista, kunnes wähiiwiikisempi puoli Väistyy.
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Varsinkin tapahtuu se semmoisilla tienoilla, missä „kermakukka" (I^eon-
toäon anremm, kullankeltainen Voikukka) kaswaa kowin lukuisalta.

yksinkertainen ruoka, puhdas ilma, ja jalo, ihana alvpi-niikyala
teketvät, maikka työt ja waiwat owat Vaikeat, »nielen iloiseksi, tyyty-
väiseksi ja sopusuuntaiseksi. Matkalla ylöspäin kaikuu laulu pitkillä
liiruilla ja ivaihteleivilla, pitkillä ja lyhyeillä, kauas raiktuwilla siiwe-
leillä; ylhäällä alpilla saapi usein kuulla yksinkertaisia joelluksia.
„Schwaig-tyttö", joka monesti ypö-yksinänsii hoitaa koko lehmäkarjan,
kirnun sekä juoksuttaa juustoksi ja jonka pahalla säällä täytyy, sirppi
kädessä, kampia jyrkkien muorien Välitse, hankkiaksensa heinää tuokion
tarpeeksi — hänkään ei unohda laulujansa, jotka alasmatkalla alpilta
somat, kuin surumielinen hymästijättö. Kesällä se oli hänelle mitä
suurimpana ilona, kun hänen sulhonsa Viikon lopulla lähti liikkeelle
ja nopeilla askeleilla kiipesi Vuorta ylös, osoittaaksensa hänelle kunnioi-
tustansa. Sunnuntaina auttoi nuorukainen häntä lypsämisessä ja mai-
don hoidossa; sentiihden keitti hän yljälleen rasmaisen „Alm-kakun";
tyttö itse nautitsi sitä Vehnäistä ja mettä, jota hänen rakastajansa oli
tuonut muassaan laaksosta. Useimmiten menee schwaigtyttö sunnun-
taina kirkkoon ja syöpi juhlapämillii alhaalla kylässä samassa pöydässä,
missä isäntäkin; tämä lähettää joka neljästoista piimii hänelle niin
paljon jauhoja sekä leipää, kuin hän tarmitsee.

Schmeitzissii tamataan toisinaan lehmämartijaa maintoneen, lap-
sineen alpeilla. Alppi-ilma tekee pienimmillekin lapsille sangen hytvää;
Vaimo auttaa uskollisesti miestänsä työssä. Se seikka, että paimenet
(sunnuntaina ja juhlapämillä) käymät laaksossa ja että heidän omai-
sensa sekä ystäwiinsii käymät alpeilla heitä katsomassa, tekee tietysti
myöskin elannon karjojen pannessa muorilla paljoa mieluisammaksi.

Kun olokaust loppuu (ja se on paljoa lyhyempi muorilla, luin
kylpypaikoilla), luopuu paimen sekä hänen rakas karjansa »vastenmieli-
sesti Vuorilta. Tyrolissa ja Steiermarkissa kantamat lehmät suuria
kukka-kimppuja päissään ja härkiä sekä nuoria elukoita koristetaan kuu-
sen oksilla sekä puusta leikatuilla kumillakin. Schwaigtyttö ja se pal-
meluspiikll, joka oli hänen apulaisensa, pukeutuivat Paraisin waatteisin
ja kiinnittiitvät svuren kimpun paperikukkasia rintaansa, mutta Tyro-
lin paimen pitää kunniana, merkkinä ahkerasta työstä, tulla alas aiwan
likaisessa paidassa, jota Vastoin hänellä on hattu kaunistettuna hywälle
lenmllwilla alppikukilla. Jos joku takaturma on kohdannut karjaa,
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owllt koristukset saugen niukat ja Schweitzin tyttö ei alllsmlltkllllakaan
saa ylpeillä koristuksilla. „Tuossa musta menee majaansa!" huude-
taan hänelle maten.

Allgiiu'ssa Vietetään erijuhlallisuudella nuorten elukkain alas-
menöä, joka tapahtuu 13 P. Syyskuuta. Suurella niityllä lähellä
Obersdorfia tulee toinen karja toisen jälkeen näkymiin ja ne, jotka
eimät kesän kuluessa ole kadottaneet yhtäkään „kctllista päätä", saamat
seppelöitä somimman elukkansa. Nyt alkaa eriäminen, s. t. s. eläin-
ten takaisin antaminen niitten omistajille. Reippaat, piiilvettyneet
paimenpojat knkitettuin hattuineen, komeat eläimet, jotta Vielä, Vir-
keinä kuin Vasikat, hiiiiriwiit yhdessä ryhmässä, keräytyneet kaupanha-
luiset »niehet Italiasta, Pohjois-saksasta, Englannista ja Ruotsista,^
joiden mieli tekee ostamaan hiehoja tahi härkiä sekä Allgäun talon-
pojat selmin miettmin naamoilleen — tarjoowat sangen miellyttätviin
näön, josta maalari möisi saada aihetta useaan, wiehättiiwiiiin koh-
taukseen.

11.

Heinänteko alpeilla.
Niinkuin ne heiniilajit, jotka rawitsewat ihmisiä (mehnä, ruis,

kaura j. n. e.) kaswawat kaukana pohjassakin ja ihmisen seurassa le-
wiiwät korkeille »vuorille — Graubundtenin kanttonassa esim. ulottuu
mehnänpiiri 4,000 ja rukiin 5,000 jalkaa korkeammalle meren pin-
taa — niin kestämät nekin heiniilajit ja kaswit, jotka eliittiilviit ihmi-
sen kotieläimiä, ilman kaikkia »vaikutuksia ja owat »vielä lviihemmiin
arat rajuille alku-aineille, kuin »viljat. „Ruoho" kasmaa kylmän ilma-
»vyöhykkeen jäisillä kentillä ja kuumissa maissa »vuorten polttamilla ku-
peilla. Se kaswaa rehewänä mehuisilla soilla setä alangoilla ja run-
saalta multawissa laaksoissa, mutta se muuttuu yhä tuoksuivammaksi
ja moimakkaammaksi, kuta ylemmäksi noustaan alppien laitumille; kun
aurinko siellä ainoasti pariksi kuukaudeksi voiswierittiiii pitkän tallven
lumimaippaa, kohoaa ruoho ripeästi elatukseksi wuorikauriille, Vuohille,
lampaille ja sarwiraawaille.

Korkealla olewissa laaksoissa, V^ä-Engadinissa esim., on ruoho
ainoa rawitsewa kaswi, jonka olosta sarwiraalvaitten elatus ja siis
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ihmisen »viihtyminenkin rippuu. S:t. Moritzin seuduilla on laakson
pohjalla sama korkeus kuin Rigi-Kulmilla, nimittäin 5,500 jalkaa.
Vielä korkeampi on Amersthal, sekin Graubundtenissa; sen tärkein
paikka, Cresta, on 6,300 jalkaa ylewiintpi kuin meren pinta ja pik-
kuinen kylä luf 6,730 jalkaa. Puita ja pensaita siellä ei enää ole
niihtätvänii, waan kylliiksi mehukkaita, wiheriöitsewiii niittyjä, piiritet-
tyinä paljailla kallion kukkuroilla ja ikuisilla jäätiköillä. Näillä alppi-
niityillä syöpi yli 2,000 lehmää sekä 3,000 bergmnasker-lamtnasta,
joista italialaiset nomadit maksamat suuria summia; Väestö (joka pu-
huu satsaa ja on protestantillista uskontoa) on Vapaata, hilpeä-mie-
listii paimenkansaa, luwulta noin 340 henkeä.

Alppimaitten alhaisemmissa laaksoissa möisi Viljellä Viljaa enem-
män, kuin toden perästä tehdään, mutta notkoniittyjä tarmitaan syk-
syisiksi heinämaiksi, kun naudat palaamat alpeilla; riittämiii »varoja ei
muuten olisi taimeksi. Allgäun asukkaat, jotka kumminkin wiljelewiit
sekä otraa etta nauriita, kaalia ja perunoita, omatkin antaneet oiwal-
lisille niityilleen sopiman nimityksen „pellot", mutta näitä lyödäänkin
2 kertaa ja lannoitetaan huolellisesti.

Koska heinämaat siellä owat niin tärkeänä toimeentulon lväli-
kappaleena, ei olekaan ihmettelemistä, että asukkaat tarkoin eroittatvat
eri nurmikot toisistansa ja asettamat niille semmoisen arwojärjestyk-
seu, josta emät tasangoitten kansat osaa uneksiakaan. Ensiksi on
eroitus „niityn" ja pelkän „laitumen" »viilillä. Laitumilla on ly-
hyempää sekä hartvempaa heinää, kvin niityillä ja useita kasmeja, joi-
den kukat yhdistyivät mykeröiksi. Löytyypä setä laakso- etta muori-
laitumia, joita »viimeisiä tamallisesti waan yksi kerta »vuodessa lyödään
ja sitte jätetään nautojen syötiiwiiksi. Monta laidunta — useimmiten
yksityisten kylien tahi koko maakuntien omaa — ei niitetä ollenkaan»
Laitumia ja niittyjä, joita ei koskaan sonniteta, kutsutaan Schlveitzissä
~mcigerei" (laihuudeksi). Mitä arwoon tulee, niin kuulumat näntiit
alhaisimpaan luokkaan, toiseen luetaan ne laihat niityt, joita lyödään
yhden ainoan terran »vuodessa; kolmanteen ja ylimiiiseen kaksi kertaa
lyötiiwiit niityt. Mutta löytyyhän mielii tärkeämpi luokitus, nimittäin
asemaan katsoen. Niittyjä alamammissa laaksoissa sanotaan „totinii-
tyiksi" tahi „maatilutsiksi", muoriniittyjii „heiniiwuoriksi" tahi lyhyyden
muoksi waan „wuoriksi"; toisinaan myös „heinänotkoiksi". Lähellä
asuntoja olewia niittyjä kutsutaan Kotitiloiksi"; näitä sonnitetaan ai-



13

man tarkasti ja ne kaswawatkin mehukasta heinää. Ennenkuin men-
nään alpeille, saamat raamaat syödä näiltä heinämailta; niitä niite-
tään sitte kaksi kertaa ja syksyllä lasketaan karja mielii kerran sinne
syömään. „Wuorien" kautta ajoita wastaawat Toukokuun pysähdys-
paikat Vorarlbergissä ja Graubiindtenissa) käy muutos kotitiloista
cilpeiksi; ne owat, niinkuin laaksojenkin laitumet, ympäröidyt häkeillä,
aidas-aidalla tahi löysästi yhteen liitetyillä muureilla. Joka semmoi-
sella »vuorella on lehmänawetta ynnä pikkuinen asunto, sisältiiwä kyö-
kin, arkisuojan ja makuukammarin, sillä siihen majaudutaan kesällä,
kun heinää tehdään ja myöhään syksyllä, kunnes ruoho on lopuksi
syöty. Kun semmoisilla muorilla asutaan »vuoden pitkään ja niitä
ruokitaan suuremmilla huolin, muuttumat useat niistä-kotitiloiksi ja
niillä on siinä tapauksessa jotenkin tilamia asuntoja.

Wuoriniityt kaswawat ylimalkain rehemiiii, maidokasta ruohoa;
laakson järeämpiä kastveja paksuine korsineen ei näin yliiiille lewii.
Oikeilla wuoriniityillii owat ruoholajit paljoa lukuisammat, kuin muut
kaswit; niistä syntyy tuo miellyttämii, upea »vihreys, joka himartelee
silmiämme. Siellä ei kuitenkaan löydy muita lajeja, kuin ne, jotta
jo kaswawat tasankomaitten alhaisemmilla niityilläkin; niin tamatacm

myöskin symissä laaksoissa ?oa pratsnsis, niittynurmikka, Nolous
lanatuB, mesikllstikainen, vulFaris, tumallinen kurkiruoho,
Oa(;t^Ii8 koiranruoho, Lri^a meäi», soma räpelö ja
tlioxantlintu oäoratum, simake (joka alangollkin heinille tuottaa tun-
netun hymän lemun). Aremmat kaura- ja tähkiöheinät (^V6ua pv-
K6806U8, llllV68e6N8; kliltzun»), nataheinät, ketunhännät y. m. eimät
kuitenkaan Viihdy aiman korkealla. ?oa alpin», alppinurmitta, kas-
»vaa etenkin waltawasti lannoitetuilla paikoilla; »nykerökasmit, moikukat,
tnaitiaiset, satakcmnot ynnä apilaat, leiniköt ja sinikellutat jatkamat
laakson kasmikuntaa ylemmäksi.

Alppiniityillä emät heinät enää ole päiikastvtna. Nutterwat
isoine, heleänkeltaisine kukkatnykeröineen, soneeio (kiwakko), Voikukat
ja asterit, kmirikot ja heleänleltaiset auriklit, jotka koristamat komat
kalliot siewiillii kukoisluksella ja lemulla, tummansiniset niittykatterot ja
ja puna-sinerwiit alppikellukat, jotka kurkistawat maasta kohta, kun se
on Vapaana lumesta ja taitaa Vastaanottaa auringonsäteitä — kaikki
nämiit suurimmaksi osaksi rawitsewat kaswit näkyivät lukuisien heinien
ja pnoliheinien rinnalla. Itse heinät kutistumat täällä ja owat usein
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jäykkiä, niinkuin haarowa harjaheinii, mutta koska kaikki tasmit omat
tuoreet ja raittiimmassa maurastumisessaan, kun niitä syödään, »vai-
kuttamat ne jo tästäkin syystä hyötyisiisti maitoon; ne omat, niitten
kryytimiiiseen nesteesen katsoen, kieltämättä edullisemmat, tuin alamam-
pain seutujen tasmit. NiFritella auFugtifolia, joka kuuluu utarahei-
niin, lewittää wcmiljamaisen tuoksun, waikka se ynnä katkera arokellukta
on wähemmän arwoinen elutkain rawintokaswina. Sitä omallisempi
siinä suhtein on keltainen »voikukka (I^outoäon aureun») ja liiatentin
sarjaa kantawa suopursu, joka on yhtä suuresti maitoa kartuttama,
kuin hyivälemuinen ja kastvaa aimollisesti kahden jalan korkuiseksikin
paikoilla, jotka omat 6,000—7,000 jalkaa ylewiimmät meren pintaa.

Schmeitzissii on useaa alppia muutettu „heinäwuoreksi" ja os-
tettu yksinomaisesti siihen tarkoitukseen, että heinää »vähittäin lyötäisiin
siitä. Mutta luonto on nähtämiisti määrännyt ne laitumiksi ja se on
huomattatva, että niitten heinitko harivenee hanvenemistaan ja niitten
tasmikunta yhä »vähenee, koska uutta multakerrosta ei koskaan pääse
tarttumaan, kun ntiitiinemiseen taipumia heiniä yhä niitetään pois;
racmaat emät konsaan niin juurelta katko pois heiniä, tuin »viikatteet
ja paitsi sitä jiittiiwiit ne sontaa. Alhaisemmilla alpeilla, missä aikai-
semmin moidaan niittää ruohoa, ehtii se kastvaa jiilestiipiiin ja sen-
tiihden heinänteko siellä ei mahda tuottaa niin suurta »vahinkoa.

Koska lypsäessä tamallisesti pannaan »vereksiä heiniä lehmien
eteen, on se aina lehmäwartijan ja alppi-piian welwollisuutena, lyödä
heinää. Heiniä hankitaan semmoisilta jyrkiltä, kammottamilta seuduilta,
mihin raatvaat emät pääse; Salzburgin, Steiermarkin ja Tyrolin senn-
tytöt niittämät sellaisia heinämaita kuolemaa halmeksmalla rohkeudella,
panetvat heinät selässä kannettalvaan koriin tahi sitomat ne suuriin
waatteisin ja kantamat ne sitte kotiin päänsä laella. Oaoalia alpinu,'n
lehdet arwostellaan Steiermarkin yliinkömaassa erinomaisen hymitsi ja
niitä niitetään sentiihden erittäinkin ahkerasti.

Semmoisissa alppilaaksoissa, missä amarampia niittyjä puuttuu
(niinkuin Glarus'en kanttonassa), tulee „metsiiheiniin" keruu myöskin
sangen tärkeäksi. Ilman tätä ntetsiiheiniiii usea köyhä asukas, pitkän
talwen kestäessä, ei Voisi elättää muutamia lehmiiiiin eikä sonnittua
perunamaataan. Metsiiheinii on kylän yhteinen omaisuus ja jokaisella
on oikeus ottaa siitä hyötyä ja »voittoa. Metsiiseuduissa, ivuorirotlo-
jen Välissä sekä korkeampien alppien jyrkillä laiteilla, joille ei mitään
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eläin, paitsi wuoriwuohi, woi kääntää käyntiään, löytyy aina atuaram-

pia tahi »vähäisempiä nurmimaita. Metsiiseuduissa on helppo niittää
heinää niiltä, maan ei suinkaan muorien pengerryksillä jakorkeampain
ulppien palteilla. Siellä woi waan hengen kaupalla niittää heinät ja
toimittaa ne laaksoon; sillä siihen yritykseen tarmitaan »voimakas run-
mis (niinkuin wuoriwuohen ajamiseenkin), suuri ketteryys ja pyörryk-
sistii »vapaa pää. Mutta itse »vaara näyttää houkuttaman noita löy-
hiä, waan wäkewiii ihmisiä yhtä towin, tuin Voittokin. Varustettuna
jaltahotilla ja Verkolla tahi tankaan kappaleella, Viikate toisessa kä-
dessä, tatti toisessa ja siera siwulla riippuwassa tupessa, lähtee mies
tasweja ajamaan, tampii mitä jyrkimpiä- kallion lappeita ylös, hakee
jaloilleen wakcmaa sijaa, kun hän on saapunut wiheriöitsewille oasille
(keitaille) ja niittää heinät, jotka kohta kuiwawat ja sitte tukkuihin
sidottuina Vieritetään sylviin notkoihin tahi kannetaan selässä totiin.
Laaksoon wieritetyitä heinätuktuja kutsutaan Tyrolissa „heinät'ontioiksi".
Jos useita kohtia on niitettiiwii, jotka emät ole loitolla toisistaan,
niin ottaa heiniimies myötänsä muutamia »vuohia ; hänen omaiset kan-
tamat kentiest myöskin hänelle miihän leipää sekä perunoita ja Vähäi-
sessä hirsistä rakennetussa heinäladossa, johon heinät tupataan taltveksi.
Viettää hän sitte monta yötä perätkää. Hymillä kesillä 10100 semmoi-
nen heiniimies 1—I'/^ centneriä heinää päiwässii; mutta tuumilla
kesillä palamat heinät peräti piiiwiinrintaisilla paikoilla. Kun lumi
taltven alussa on täyttänyt monen kuilun ja tasoittanut tiet, kuletetaan
näitä heinätvaroja reillä laaksoon. Mutta metsiiheiniin keruu menet-
tää, niinkuin wuoriwuohen ajaminenkin, usean ihmishengen.

Semmoisilla tienoilla, missä heinä on miltei ainoa sato, jonka
luonto suo ihmiselle, on heleä heinänteko tietysti rattoisa aika; itse
heinän hankkiminenkin on jo juhlantapaista. Tulnmatmihriiit niityt,
jotka wiiriltiiiin mieluisesti eriäwiit Vaaleammista heinäsuowista, piimii-
sydiimmellii, auringon paisteessakin, raittiimpi ilma, heinästä liihtewä
kryytillinen tuoksu, helpompi työ suomaa tehdessä — kaikki niimiit seikat
woiwat jo Vaikuttaa iloisempaa mieli-alaa, kuin paahtama aurinko pal-
jailla siinkipelloilla ja myllerretyn peltomaan pöly, Vaikka se sato, jonka
niimät jymillä ja siemenillä antamat, on paljon runsaampi. Muuten näh-
dään sekä Tyrolissa että Schtveitzissii Vaan Harmalta lansanhuwituksia
heinajallll ja sen jiilestii. Ainoastaan tuo yhäti hilpeiimielinen ja lystilli-
nen appenzellerilainen riemuilee mitä iloisimmin heinänteolla ja leit-
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tuulla, kemuilee ja muuttaa työpiimiin juhlaksi. Mitä milppaimmilla
riemuin lähtemiit heinämiehet aikaisin aamulla niityilleen; toinen koet-
taa »voittaa toista reippaassa ja taitamassa lyömisessä. Kun kaikki
heinät owat niitetyt, kuuluu uusia riemuhuutoja ja wahwaa murkinaa
syödään. Vaimot sekä tytöt lähtewiit nyt totoa liikkeelle heiniä kään-
tämään ja heidän saapuessa »virtaa suista lukemattomia sutkauksia.
Viinistä, »viinasta ja käymättömästä miininesteestii ei ole puutetta;
laulunhaluisill kulkkuja kastetaan ahkerasti, waan ei mahaakaan saa
unhottaa siinä tilassa. Kun heiniä on käännetty useamman kerran,
pannaan niitä illalla suuriin saattoihin, jonka perästä niitä seuraa-
mana piimänä wielä kerran hajoitetaan, jotta ne tulewat ihan kumiksi.
Sitte sidotaan ne 1— I V2 centneriä painatvitsi tukuiksi ja kannetaan
reimiltä miehiltä latoihin, missä niitä tallataan kowasti kokoon, että
tuntuwa kuumnus syntyy heinissä ja ne tulewat aiwan kumiksi sekä
fangen ketveiksi. Koko juhla päättyy hauskoihin kemuihin.

111.
Tarinat,)Glumlis"-alpista.

Erzgebirge'llii kuuluu usein tarinoita umpeen lohkeilleista kamos-
purnuista, äkisti kadonneista hopea- ja kulta-aarnioista, eräästä wnori-
miesten hätvinneestä paradiisista, jossa löytyi niin to'olta jaloja me-
talleja, etta he heittimät leiliä hopeapalloilla ja maksomat huwituksiaan
kultapalasilla. Alppimaissa kuivaillaan runsaasti tukoistawia, parasta
maitoruohoa kaswawia alppiniittyjä kadonneeksi paradiisiksi, Edenin
kryytimaaksi, joka ennen muinoin saattoi alpinpaimenen riktaimmaksi,
onnellisimmaksi ihmiseksi, mutta Vihdoin loihdittiin autioksi sorakentiiksi,
jäätiköiksi, lumilakeiksi ja siten ikuiseksi ajaksi temmattiin häneltä; se ei
kuitenkaan tapahtunut ilman onnellisen ihmisen omaa syytä. Vasta
mainitut muorimiehet emät enää ylpeydessään tahtoneet tehdä työtä,
maan herrastaa; he kengittiwiit hewosensa hopea-kengillä ja yhteisissä
juomingeissa laskiwat he jumalatonta pakinaa. Alppien rikkaat pai-
menet woiwat yhtä Vähän kantaa onneaan siilvyisiisti; iiistyneiltii Van-

hemmilta sulkimat he sennkotien owia, aiwan häiritsemättä »voidaksensa
Viettää irstasta elämää paliveluspiikojen kanssa, joiden hywiiksi he
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käyttiwät paraita juustoja katukiwinäkin. ettei lemmityn jalat kastuisi
matkalla senntodalle.

Steiermarkin ainoasta jiiiitikkötvuoresta, jylhiin rotkoihin särky-
neestä Thorsteinerista, käy se. puhe, että sen kukkulalla ennen oli mitä
uhkeimpia kukikkaintpia laitumia, joilla rikas senntyttö asuskeli; hän
piti kuitenkin niin kehnoa taloutta, että Jumala siitä mihastui ja pirs-
toi kolo alpin julmalla ukkosen ilmalla, jotta se nyt on muuttunut
lumeksi, jääksi ja paljaiksi kallioiksi. Vielä tiiuiipiinii osoittamat Steier-
markin asukkaat tventolaiselle „kirotun Almin", joka erämaana lemiiiii
muitten, runsaasti siunattujen heiniimaitten yläpuolella.

Mallisissa, samassa kohdassa, missä Turtmann-jäiititkö nyt
»vierittää jää-aaltojaan »vihriäiseen laaksoon päin, oli kerran, kansatari-
nan mukaan, „Blumlisalppi", ihanin ja hedelmällisin koko tienoossa.
Alppi-paimenella oli manha, sokea isä luonansa, »uutta hän kohteli tätä
tylymmin, kuin »vierasta palmelijaa. Kerran imusi yöllä hirmuinen
myrsky, mutta poika, joka odotteli Katri-kultansa tuloa, ei lähtenyt
kodasta, maan lähetti iäkkään isänsä ajamaan kaukana syömää karjaa
kotiin. Rääkkäystä miilttiiiiksensä, meni sokea ukkoparka ulos rajuiseen
ilmaan ja eksyi yhä loitommalle alpista, mutta kaikki lehmät seurasi-
ivat hänen jiilessii. Kun nyt pahanilkinen poika »vastaanotti Katrinsa,
kuului kauhea ratina; jäätikkö oli joutunut liikkeelle; se syöksyi alas
alpille ja hautasi sen ynnä paimenen, hänen hempukkansa sekä sen pie-
nen mustan koirankin, jonka paimenet läheisellä Zentum-alpilla »vielä
tänään luulemat näkewiinsii samassa kuin outo ääni panee seuraamia
sanoja kaikumaan amaralle: „Minun ja Kutriseni täytyy uinu ju ikui-
sesti jäädä Blumlisulpftiin".

Glurus'en kanttonassa kerrotaan tämmöistä tarinaa Gliirnischistii,
jonka huippu on peitetty ikuisella lumella ja jäällä; se kuuluu näin:

Gliirnischillii oli mninoisaikoina komea „alppi"; koko seutu röh-
myisen Gliirnischin ja Biichistockin malilla oli yhtenä laitumena.
Alppi oli siihen aikaan nuoren pojan omana; hän käytti sitä itse ja
läksi joka kesä sinne ylös. Vanhan äitinsä ynnä mielitiettynsä oli hän
jättänyt laaksoon, mutta samalla sanonut jälkimäiselle : „tule joskus ko-
taan minua katsomaan"; »vanhaa äitiä hän ei pyytänytkään. Ihanana
sunnuntaina katseli hän alas laaksolle ja huomasi naisen astuman ylös-
päin; hän luuli sen hempukakseen ja meni mastaan. Mutta lähem-
mäksi ehdittyänsä, tunnusteli hän tulokasta äidikseen. Eukko sanoi:
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„lumala siunatkoon sinua ! Minun on ollut sangen maikea maapertaa
wuorta ylös; minä olen ihan mäsyksissä, nälissä; anna järkeään jota-
kin purkamaksi'/ — „Wai sen mielä antaisin", puhkesi poika puhumaan.
„Korjaa paikalla koipesi alas laaksoon!" Wäkiwaltaisesti ajoi hän äitinsä
luotaan. Kohta sen perästä tuli Katrikin; luu poika hoksasi hänen,
asetti hän toisen juuston toisen rinnalle pitkin tietä aina kotaan asti,
ettei kullan kengät rymettyisi. Mutta tuskin oli manha äiti ehtinyt
laaksoon, ennenkuin jäätiköt irtautuiwat, wieriwät alpin päällitse ja
peittimiit lehmät setä paimenen ja hänen tultansa syystä, että poika
oli niin jumalattomasti kohdellut omaa äitiään. Kerran muodessa
tulee hän esiin jäätikön alta ja huutaa loivasti: „AH! minun ynnä
Kattilaltani sekä pikku „Pari"-koiraseni täytyy aina ja ikuisesti maata
jäätikön haudassa".

Nätniit ynnä samanmukaiset sadut omat sangen hymin peruste-
tut setä luonnon tieteellisille että simeydellisille tosille. Useassa pai-
kassa, missä lvihriänsininen jäätikkö nyt on hangannut nurmikon pois
ja lytännyt isoja maa-ivieremiä edellänsä, oli ennen kukoistamia laitu-
mia. Lumimyöryt ja alppipurot omat ijäkseen hämittäneet usean ruo-
hoisan alpin. Mutta siihen oivat alppimiehet itse kumminkin osaksi
syynä; he omat hakanneet metsät niistäkin kohdista, missä ne »li-
mat warustusw allina lumimyöryjä ivastaan. He omat ahneudessaan
niittäneet heinät niilläkin alppiniityiltä, joiden pitkät, liukkaasti nouse-
mat heinät olisimat olleet pidättiminä sulamalle lumelle ja siten omat
ensimciiset esteet ja sulut poistetut lumimyöryjen edeltä. Samalla kuin
tvuoririnteet omat muuttuneet paljaammiksi, on ilmanala myös tullut
loivemmaksi, kylmemmäksi. Monessa paikassa, missä iväkimulta kerran
on mierinyt Metten mukiin alla olemalta kalliolta, ei minkäänlainen
metsä enää pääse juurtumaan ja alppi, jota ylellisesti on lamautettu
niittämisillä, ei koskaan enää pääse entiseen kukoistukseensa marsinkin
koska itse kasmittin miihittäin Vaihtelemat ja sammalia sekä komia yrt-
tejä nousee ruohon sijaan.

Kuta Vanhemmiksi alpit joutumat, sitä maroivaisemmin ja lep-
peemmin täytyy niitä pidellä. Ken manhalta, sokealta isältä ivaatii
samat hywät työt ja awut, kuin nuorelta paimenpojalta, palmikoi yhtä
sukkelaa mitsausta omalle ruumiilleen, tuin se, joka tuokion nautinnolta
unhottaa, mistä hänen on kiittäminen manhaa, raivitsemaa mannun
eukkoa.
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IV.

Teollisuutta Tyrolissa.
Kolme Tyrolin laaksoa.

I. Grödnerin laakso.
Grödnerin asukkkaat, joiden laakso heidän omalla murteella nimi-

tetään Gharbeinaksi (Italian kielellä Gardenaksi), omat sekä Vanhassa
että uudessa maanosassa tulleet mainioiksi puunpiirtämis-töistään. W.
1703 alkoi Johan de Metz Schuaut'ista (lähellä S.t Ulrich'ia) eräästä
mäntylajista (pian» Oembra) leikata tauluin kehyksiä, ensin ilman
koristuksia, sitte Varustettuina kaikellaisilla kaunistuksilla. Koska hänen
teoksilla oli hywä menekki markkinoilla, yllytti se muitakin laakson asu-
jaimia yrittämään samallaisia töitä. Kehyksiä ei enää yksinomaisesti
malmistettu; koetettiinpa meistää kumia pyhästä raamatustakin, niin-
tuin esim. ristiinnaulitun kumia (trucifix'iä), Bethlehemin soimia ja py-
hien ihmisten nmotokumia; kohta ryhdyttiin sitte kuivaamaan muori-
wuohia, metsämuohia, sarmaita, alppikotia, lapsen lellilöitä ja kaikilla
näillä puuweistolsilla oli mahdoton menekki. Vinanger nimiset mel-
jekset läksimät Venedig'iin, hankkiwat siellä oppia ja lewittiwät, takai-
sin tultuansa, saadut tietonsa kotilaaksoon. Aikaa woittain ei sitte löy-
tynyt yhtäkään mökkiä, miss'ei miesten ja nuorukaisten kädet olisi koet-
taneet muodostaa kumia helposti weistettiiwästä mäntypuusta. Mitä
ahkeruus talmiaikana oli saanut tehneeksi, kannettiin sitte kesällä ym-
päri kaukaisia, Vieraita maita. Grödnerin laakson asukkaat lähtimät
itse teoksineen Saksan, Itämallan ja Italian markkinoille ja toiivat
kotiin helisemiä rahoja meistetyistä puupaloistaan, jotta Varallisuus
tuossa köyhässä laaksossa niikymästi eneni. Toimellisimmat rupesimat
kauppaliittoihin Europan isoimpien kaupunkien kanssa. Romaan, Nea-
peliin, Palermoon, Florenz'iin, Venedig'iin, Madridiin, Barcelonaan
ja Lissaboniin asetettiin marastoja, missä Grödnerin laakson puumeis-
totsta kaupittiin. Muutamat menimät merien taaksikin, Ihdysmaltoi-
hin ja Mexikoon, myymään tamaroitaan. Usea Grödneriläinen, jonka
koko mähäinen omaisuus oli säilytetty parissa puukapineilla täytetyssä
arkussa, palasi, muutaman wuoden kuluttua, kotiin waraktaana, kotona
rikkaaksikin kiitettynä, miehenä, nai ja rakensi ylpeän kartanon.
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Taiteellisesti jalostaaksensa tuota teollisuutta, sääsi keisari Franz
m. 1821, että taidokas, seltvä nuorukainen Grödnerin laaksosta halli-
tuksen kustannuksella lähetettäisiin Wieniin, saamaan täydellistä taide-
niekan oppia; hän tulisi sitte esimieheksi siinä taiteisoftistossa, joka oli
perustettawll S:t Ulrich'iln. Jaakob Sotriffer Valittiin siihen toimeen;
hän läksi M. 1822 Wieniin, harjoitti siellä piirtämistä sekä mallitse-
mista, kämi eteivinten kumanmeistäjiiin, Marmorien, lakieraajain sekä
maalarien työhuoneissa ja palasi m. 1824 kotilaaksoonsa, missä opisto
kohta aivattiin. Tätä keisarin hymäntahtoisesti tarjottua tilaisuutta
oppimaan jotakin uutta ja parempaa Vastaanotettiin, kumma kyllä,
kylmäkiskoisesti, ilman mähintäkään mielihalua. Matkittiin, että taatto
ja suurtaatto olimat osanneet muolla ilman koulua sekä hankkia rahaa;
sentähden tahtoitvat jälkeiset tehdä samaten. Mutta kohta sai pikkuisen
laakson mäestö kokea, että jokainen lähde, kuhun ei tule suonia, mähi-
tellen nuutuu; he pettyiiviit kahdessa suhtein toiweiltaan. Ensiksi al-
koi määrällinen kilpailu, kun Schweitz'iläisetkin innokkaasti ryhtyilvät
puunpiirräntään ja toiseksi ei mäntyjä niin miileen Voinut taswaa si-
jaan, kuin laaksolaiset niitä kaasimat; se oli kaikkein pahin pula. Puusta
syntyi puute; mentiin yhä edemmäksi saamaan sopimaa puuta, jota
ostettiin ja suurella maimalla kuletettiin kotiin läheisiltä alangoilta;
näntät seikat korottiiuat tietysti puitten ja samalla myös puuteosten
hintaa. Kylmettiinhän kyllä ahkeraa, että uusi metsikkö tuota kallista
puulajia kohoaisi, mutta sillaikaa, kuin se kasivoi, edistyitvät ajansuh-
teet Vielä joutuisammin ja nykyaikoihin ei mikään Grödneriläinen enää
näy taivaroineen lähtemän omin Päinsä kaupparetkille. Hän ei enää
faaivuttaisikaan samaa Voittoa niistä, kuin ennen. Tässäkin teollisuu-
den haarassa täytyy yksityisten käsityön Vastedes muuttua maaprikka-
toimeksi, s. t. s. marakas, kauppaseikkoihin tottunut mies suorittaa
kaikki maksut, hankkii meistäjille puu-aineet, määrää tawaroille hinnan
ja lähettää ne kustantajana suurissa määrin muualle; yksinänsä tällä
keinoin on mielä mahdollista pysyä pystyssä ja kestää lukemattomia
kilpatehtaita.

2. Stubbayn laakso.
Innsbruckin lähellä, Innthal'in eteläpuolella on Stubbay'n

laakso, jonka liiivitse rajusti kuohuma Ruetz-joki, Waldraster-joki ja
muut samallaiset pienet waan ryöpeät alppi-kymet wirtailewat; siinä
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wuorifeudussa on mitä erinomaisimpia ja komeimpia näky-aloja. Kor-
kealle kohoamat kimeltiimät, uhkailemat ja toti ihanasti symyyteen kat-
selemat gletschermuoret, joiden keltaisille ja malteille märinkajastuksille
tummat hlltvumetsiit, smaragdin mihriät niityt ja miljamat pellot alhai-
semmissa notkoissa omat sangen wiehiittäwiinä wastakohtana. Mutta
tuota jaloa ja tuimaa omituisuutta säilyttää jiiiimuoren rinnasta kum-
puutva alppi-jotikin, sillä se kuohuilee mielii laakson pohjassakin rajuna,
röyhkeiinii eteenpäin, maikka sen ihmisten hyödyksi täytyy mäiintäii
monta wesipyöriiii. Sen kuohuun sekaantuivat hamaripajojen ja myl-
lyjen kalina, hälinä. Stubbay'n laakson rautateollisuudelle tärkeim-
mässä kohdassa, Vulpmes'en kylässä, kuuluu melkein joka talosta ah-
keroin seppien kalkuttamista ja enemmän kuin 70 mestaria antaa työtä
useammalle, kuin kolmelle sadalle kisällille.

Näissä iviihiiisissii yhteiskunnissa ja huoneryhmissä, jotka ulottu-
mat 8—9 tunnin matkan laaksoa ylöspäin, käytetään »vuosittain teok-
siin miihintiitin 2,500 centneriä rautaa, 1,200 centneriä terästä, 300
centneriä malssattua peltiä ja yli 20 centneriä rauta- sekä messinki-
lankaa. Sen lisäksi tulee mielii kalliita aineita, ebenholzia, norsun-
luuta, kilpikonnan kuorta, perlemoa setä hopeaa, joita käytetään hie-
noimpiin teoksiin. Kaikkia näitä raaka-aineita tuodaan enimmiten
muilta mailta; itse rauta tuodaan suurimmaksi osaksi Steiermark'ista
ja Kiirnthen'istä; messinkiä sekä maskea antaa iso Achenrain niminen
tailvos kylläksi. Ainoastaan sysiä saadaan litimmiiisestii läheisyydestä,
nimittäin Stubbay'n laakson omista metsistä. Luetaan noin 142,000
markkaa ylipiiistii ulosmaksua ja 383,400 markan paikoilla ylipiiistii
tuloa.

Isompia sekä mähiiisempiii pannuja, kattiloita ynnä taitelluista
keitto-astioita, jalustimia, meitsiii, sirppiä, wiikatteita, wieläpii hienoim-
piatin tlltdekaluja setä takeita miediiiin Itiimaltoihin, Schwaben'iin,
Bayer'iin, Schweitz'iin, Italiaan ja Triestin kautta Levant'iinkin.

Entisaikoina waelsiwat Stubbay'n laakson asukkaat itse talosta
taloon taivaroitansll myymässä ja koska he olitvat wäkewiä miehiä,
moimat he ottaa melkeitä sälyjii olalleen. Kansatarinan mukaan oli
erinomattain 3 meljestä, Thomas, Martin ja Georg Tanger, laakson
perimmäisestä kylästä, Neustiff istii, mainiot ruumiin moimistaan.
Jutellaan, että Georg kerran tuli Schaffhausen'in tullihuoneesen, se-
lässä kantaen 8 centneriä rautakatuja, joita hän oli tulettanut hamasta
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kotiseudusta saakka. Semmoisten urotöitten tähden sai hän sitte oikeu-
den tullittomaan tamarain sisiiiin-tuontiin. Se tapahtui 17 ivuosisadan
keskiivlliheilla. Saman satalumun lopulla, kun enemmän kysyttiin noita
kapineita, tuliivat ajokalut jo taivallisemmiksi ja koska Stubbay'n laak-
son asujaimet kuleksimat ympäri awaraa maailmaa, kuultiin heidän
sitte, kun he Vanhoilla piiiivilläiin ijiitsi pysähtyiwät armaasen koti-
seutuun, puhuman ranskaa, Italian ja Mii-saksan kieltä; tarok-peli tuli
siellä myöskin tumalliseksi. Kestiiiiksensä lukuisia, mahtumia kilpailijoita
yhtyimät Varakkaammat kauppa-yhtiöiksi, jotka liihettiivät matkustamia
asiamiehiä toimittamaan tarpeellisia hankkeita. Tämän Vuosisadan
alusta alkaen on sekin keino lakannut ja nyt toimitetaan kaikki helpom-
milla lamoin — kirjelvaihdolla. Kauppaseurat omat täydellisiksi muo-
dostuneet; niihin kuuluu puheenjohtaja, täysi- ja puoli-mestaria, kisäl-
lejä ja oppipoikia. Varastoja on heillä (paitsi Innsbruckissa ja itse
kotilaaksossa) Wienissä, Gratzissa, Linzissii, Brunnissii, Olmutzissä;
Offenbachissa, Baselissa; Munchenissa, Uimissa, Augsburgissa, Dur-
lachissa ja Lausannessa. Uusimpiakin keksintöjä koneen rakentami-
sessa on käytetty taitamasti ja ahkeran; Stubbay'n laaksossa tehdään
hienoa ja koreaa työtä; teosten kestiimyys on Mekin kiitettiimä.

3. Tesinon laakso.
Luonnonkauneudella runsaasti siunattu Val Sugana pitkittyy

12 tunnin matkan Trientistä Italian pohjoisrajalle asti. Tesinon
laakso on haarana tuosta piiiilaaksosta; se ulottuu Italialais-Tyrolin
Blocksbergiin, Cima d'Asta'an päin, jonka tarinat ja sadut omat ko-
ristaneet loistamalla maineella.

Tämä jättiläistapainen graniittimuori 58,842 jalkaa korkea) suopi
mitä ihanimman näön pohjoisille sekä eteläisille alueille päin aina
Adrian merelle saakka; metsät, pellot ja alppikodat muoren juurella
oivat yhtä mtehiittäiviit; mutta laakson ihmisrutat eiiviit moi elättää
itseään niillä ihannuksilla. Karjanhoito alpeilla on lopen iviihiipätöi-
nen, että se möisi makuuttaa heille hytviiii toimeentuloa; sentiihden
oivat he jo aikoja sitte hankkineet itselleen muita ramintokeinoja. Seitse-
männellätoista Vuosisadalla alkoi eräs Tesinon laakson asukas, nimeltä
Gallo, harjoittaa tukkukauppaa piillä, tulikiivellä ja semmoisilla kama-
roilla ylimalkaan, joilla oli sangen miihiiinen armo, maan jotka olimat
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mwan raskaat kantaa jutustaa. Muutamain ivuosikymmenien kuluessa
noudattimat useat hänen esimerkkiä ja koska he elää kuhnusteliivat
komin säästiiiviiisesti, hiljakseen, osasiwat he Vähäpätöisistä ja halmoista
kaluistakin saada jonkinmoista moittoa. Remondini, joka piti taiteis-
kauppaa Bassanon kaupungissa, luuli moimansa käyttää tätä köyhän
kansan toimellisuutta maalauskumien myymiseen. Hän antoi heille
ensin aiman tutiloiden maalailuja pyhien kumia ynnä muutamia kei-
sarien sekä kuninkaitten rintatumia ja koska näillä oli hyivii menekki,
ei ainoastaan Tyrolin, maan myös Schmeitzin ja läheisen Saksan
maakansassa, kasmoi kauppa äkisti suureksi. Remondinit asettimat laak-
son pääpaikkaan, Pieve'en, ison maraston ja kulkukauppiaat saimat
myytämäksi, paitsi maalauksia, myöskin maskipiirroksia, maakarttoja,
silkkikukkia, märiaineita, miulun kieliä ja kirjojakin. Noin muoden
1750 paikoilla maelsimat Tyrolilaiset jo ympäri koko Europaa ja toi-
mittiwut itselleen kuuppawarastoja Italiassa, Saksassa, Ranskassa sekä
Englannissa. Philadelphiaankin koettiivat he asettaa myymispaikkaa
tawaroilleen, mutta amerikalaiset eimät ollenkaan mieltyneet heidän ku-
miin. Wuosina 1780—1790 oli tämä kauppa paraimmalla kukois-
tuksellaan, mutta Ranskan mallankumous antoi sille koman loukkauksen.
Wiihemmät kauppiaat, joilla ei ollut isompia marastoja, maan jotka
tahtomat ivanhan tapansa mukaan kulkea talosta taloon, eimät enää
siitä hyötyneet ja Remondinien onnenloisto synkkeni myöskin. Useim-
mat Tesinon laakson asujaimet kiiiintyiiviit siis jälleen entisiin uskarei-
sin, karjanhoitoon ja alppien ruokkimiseen, jotka he sillä millin olimat
hylänneet yksinomaisesti naisille. Neljällä kauppahuoneella on kuiten-
kin mielii isompia Vaskipiirrosten marastoja useissa Europan kaupun-
geissa ja kaksi kauppaherraa on asettunut asumaan Pieve'en, jossa he
hyivilntahtoisella kohteliaisuudella antamat muukalaisten tarkemmin kat-
sella maskipiirros-keriiyksiäiin. Koko joukko Tesinon laakson asukkaita
Vaeltaa tietysti Vielä kuivia myyden. Kohta kun Miljat ja heinät
myöhään syksyllä omat korjatut katosten alle, lähtetviit miehet, nuoru-
kaiset ja ivoimakkaamntllt pojat laaksostaan, Maan enimmät ilman kaik-
kia tllivaroitll. Useat ostamat nykyisin kumia masta Wienissä tahi
Venedigissii, Augsburgissa tahi Florenzissa, Pariisissa tahi Lon-
donissa, menewilt sitte muotisille markkinoille tahi maeltaivat huoneesta
huoneesen ja hakemat tarkalla silmällä kaikkia Vanhoja Vaskipiirroksia,
jotka owat myytiiivinä helppoon hintaan. Näitä he ostelemat ja myy-
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mät sitte taas Englannissa, missä yleiseen harrastetaan Vanhain maa-
lausten keräämistä. Kehnoissa nutuissa, huonolla säällä ja haimalla
ruualla tallustawat he Väsymättöminä toisesta paikasta toiseen ja seu-
raamana kewäiinii palaamat niimiit rehelliset, iloiset henget kotiin, lvoitto
taskussa.

v
Teollisuus Schweitsissä.

1. Muslimin kutominen ja korko-ompelus Appenzellissa ja
S:t Gallenissa.

Kenen sydän ei syki entistä iloisemmin, hartaammin, tun hän
astuskelee ulkonewan Silntiswuoren wihriöillii, piiimiinpaistetsilla rin-
teillä (Appenzellin Auher-Nhodenista muka lähtein) katsellen miten
huoneryhmiit maihtelemaisesti, moninaisesti omat hajullansa ympäri
muoria ja laaksoja, kaikkialla niin sieminii ja puhtaina, lastukatoilla
sekä usealla maloisalla ikkunalla koristettuina, sisältä niin liiikkywiffi
pestyinä ja mukaivasti laitettuina, etta mieli tekee paikalla hylkäämään
matkasauman ja asettumaan noitten iloisten, Mikkelien ihmisten par-
ween, joitten milpittömiin sydämmiin moi luoda silmänsä yhtä helposti,
tuin heidän amonaisiin huonetsin. Joka kohdassa on raikasta, juokse-
maa mettä, pikkuisia wiehilttiiwiii puutarhoja hedelmiipuine setä ruohoi-
sia niittyjä, joitten millissä tuolla täällä kohoo Vähäisiä metsikköjä —

luulisi helposti, etta siinä on pelkkiä kesiihoiviloita ja etta asutkaat
ainoastansa huivitutsen Vuoksi ornat muuttaneet noille kummuille. Ia
kuitenkin ollaan nyt oikeassa teollisuuden maassa, mitä tiheimmin asu-
tussa seudussa, missa yli 10,000 henkeä asuu jokaisella neliöpeninkul-
malla ja missä monta tuhatta kankuria elää kellarisuojissa, joitten
ikkunat omat maanpinnan tasalla. Mutta he omat hauskamieliset,
nuot musliininkutojat, sillä he hengittämät toti useammin, kuin tasan-
komaitten kansat, muorien raitista, puhdasta ilmaa. He eimät ole
ahdatut mihinkään tehdaskasarmiin, maan kaikki työskentelewiit perhe»
kunnittain. Jos joku seikka Voi poistaa mielestämme teollis-eliintim
synkkiä kohtia, niin on se tuo onni, jonka se tuottaa muorten asujille,,
sillä ilman tätä elinkeinoa ei heillä olisi muu käsissä, kuin muille
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maille muuttaminen. Noilla Appenzeller-ivuorilla ja laaksoissa ei nii-
tyissä eikä puissa ole riittiimiii elatusliihteitii, maikka ne kyllä jotenkin
huojentamat asujainten taloushuolta; uutteruudessaan omat Appenzellin
asukkaat löytäneet sen taikasauman, joka kaukaisimmilta periltä tuottaa
heille rahaa ja omaisuutta, yksinkertaisissa appenzellerhuoneissa, jotka
ennen olilvllt sennkotien kaltaisia, on nykyiinsii alhaisin kerta, joka puo-
leksi on maan pinnan alla ja sisältää kutoma- setä juoma-kellarin;
toinen kerta, joka sisältää artisuojan, työkin sekä periisuojan (simukam-
mari, jota on määrätty naitujen makuusuojaksi, maan jota ei aina
siihen käytetä) sekä kolmas kerta, jossa on piliisuoja setä oikea makuu-
kammari eli luhti. Ken on nähnyt niitten malkeita, puhtaiksi pestyjä
laattioita, puuseiniä, penkkiä, siistiä kyöktikapineita ja oitvallisen jär-
jestyksen sekä puhtauden semmoisessa työmiehen kartanossa, ei koskaan
unhota sitä mieluisaa näköä. Varakkaammat omat niitten kiwirappui-
sien ylitse, jotka tvielviit ylös huoneen owelle, rakentaneet kuistin ja
pikkuinen torni yhdessä rakennuksen loikassa antaa usein huoneelle Vä-
häisen aatelislinnlln mukaisuutta. Oikeat patronat ja tehtaitten isännät
(useat omat aloittaneet sangen miihtllii Maroilla) asumat todellisissa
palatseissa. Se muukalainen, joka tiiypi Haidenin ivuorikyliiii katso-
massa, luulee näkemänsä huwiloitci ja maahowia lähellä suurta raha-
kasta kaupunkia, johon hän kohta olisi saapuwa; mutta juuri niimiit
kartanot omat itse kaupunki ja samanmukaiset omat muut tehokkaat
kylät ja pienet yhteiskunnat koko Appenzellissii.

Vähäisessä Atcher-Rhodenin kanttonassa, jonka ala ei ole 5
neliöpeninkulmaakacm, luettiin m. 1850 607 tehtaan isäntää, 9,984
kankuria, 2,972 kiiämijiiii sekä 2,161 ompelijaa ja koneenkäyttäjää.
On tehtaanisiintiii, jotka kotiseuduilla antamat työtä monelle sadalle
kankurille ja kanttonan rajojen ulkopuolella yli 5,000 tirjoitusompeli-
jalle. Metsikköin soleivat immet, jotka kauniissa Bregenzer-laaksoissa
uutterasti, sieivästi työskentelelviit tikkailuskehyksien ääressä ja ihanat
naiset Appenzell-inner-Rhodenissa, jotka Siintismuoren juurella yhtä
ahkerasti, mutta hauskempina, leikillisempinä istumat, kehykset polmil-
laan, ja sointumalla laululla myötiiilewilt wikkeliiii neulaa, kun se täyt-
tää kangasta kukilla — kaikki omat he Atcher-Rhodenin toimellisten
ja mireiiin tehtaanisiintiiin palmeluksessa. Aina Vurtembergiin ja
Badeniin asti suomat Appenzellilaiset ja S:t Gallenilaiset kylien köy-
hille asukkaille osaa tässä teollisuudessa, jonka tuotteita kuletetaan kauas
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„merien taaksi", niinkuin ompelijat naiset Vähän ylpeillen kertoivat
muukalaiselle, kun hän tiedustelee menekistä. — Alku oli täällä, niin-
tuin kaikkialla, Vähäpätöinen. Ensin oli se aiminankutominen, jota
S:t Gallenissa autettiin ja harrastettiin, mutta sitte täytyi sen Väis-
tyä puumuliteollisuuden edestä. Musliininkutomisessa askaroitsee ny-
kyään yksin Atcher-Rhodenissa noin 11,000 henkeä. Hienointa Val-
keaa puumulilankaa tikataan, niinkuin silkkiä ikään, esiriippuihin, kaula-
huiiveihin, myssyihin ja huntuihin, mutta märjiitystii puumulista teh-
dään esiliinoja, turbania, tapettia, messupaitoja, maniskoja, siinkypeit-
teitä, kastemaatteita, isoja kaulamaatteita j. n. e.

Samoin kuin Neuenburger-laaksot, Locle jaLachaufdefonds, omat
kohonneet Genfin rinnalle wireiissii taskukellojen tekemisessä, maan
Genf sittekin pysyy kauneuden tunnon ja hienoitten korutaivarain emä-
kaupunkina, niin on Appenzellkin S:t Gallenin aivulla kohonnut; S't
Gallenissa löytyy rikkaita huoneita, jotka toimittamat kauppaa suurissa
määrin, etenkin pitämät huolta ulos-miennistii ja panemat Appenzelli-
laisten uutteria käsiä liikkeelle. S:t Gallenissa on Varakkaita puoteja,
joissa woi ihmetellä mitä koreimpia niistinliinoja hienoimpia, tval-
keimpia tikkailnksia, loistamimpia, harsoon tikattuja, märjiityllii silkillä
ja korko-ompeluksilla koristetuita esirippuja, löyhymiä huntuja ja pitsi-
werhoja. Pietarin sekä Pariisin palatsit saamat täältä koristeita ko-
meimpiin suojiinsa, niinkuin ne naisetkin, jotka noissa suojissa kekas-
telemat loistamissa purnuissa. Mutta niitä painettuja kankaita, joita
mahometinuskolainen käärii turbanikseen ja niitä kulta- sekä hopea-
miiruilla koristettuja esirippuja, jotka omat määrätyt hohtamaan Itii-
maitten ivaltasaleissa, on siellä myös nähtämänä eriskummallisesti huo-
liteltujen hameitten rinnalla, joissa mulatti-naiset ja neekeri-hempukat
tepastelen,at. S:t Gallenin kauppapuoti on siis yhtä rattosa ja erin-
omainen katsella kuin Appenzellin huoneet sekä niitten ahkerat asukkaat.

2. Zurichin ia Baselin silkkiteollisuus.
Ken Vallenstadtistll kulkee aukean, ihastuttaman jilrmen ylitse

Veefeniin ja silmäilee niitä uhkeita kallioita, jotka kaikilta kulmilta
ahdistamat Vallenstadterjärmeii, huomaa sen armattamaksi asiaksi, ettei
hän alussa näe rannoilla yhtäkään huonetta, mielii miihemmin kylää.

*) On semmoisia niistinliinoja, jotka maksamat 150 markkaa kappale.



27

Mutta tuskin omat muoret jossakussa kohdassa suoneet Vähäistä lakemn-
paa alaa, niin pilkistää siitä jo Vähäisiä asuntoja saksanpähkinäpen-
saitten Malilta; iso tehtaan rakennus kohtaa myöskin äkisti (eteläisellä
rannalla, likellä Murgia) matkustajan ihmettelemiä silmäyksiä; se on
puunmlikehruu-huone ja Glarus'en kanttonassa on semmoisia useam-
pia, sangen suuriakin, joihin on liitetty ivärjiiyslaitoksia, missä turkin-
punalla painetaan. Zurichin kanttonassa omat puumulikehriiykset,
kutotehtaat ja iviirjiiystoimet yhtä tärkeät ja Usterissa on yksinänsä
tuolla kuuluisalla kehräyskuninkaalla eemesti Kunzilla, 11 kehriiysteh-
dasta 140,000 kieruttimilla. Mutta Ziiricherjärmen tienoilla omat

silkkikutomiset kasmaneet omituiseksi maaprikka-teollisuudetsi.
Wallenin järmeltä mennään Linthin kanawaa myöten Ziiricher-

järmelle, joka yläpäässä, niinkauan kuin Glarus'en ja Schmyzin alpit
wielä owat näkywissä, osoittaa täydellistä alppiluonnetta. Mutta kuta
lähemmäksi Zurichiii tullaan, sitä rattosammalta näyttää jiirmi, koska
isoja, kauniita kyliä leiviiiii pitkin rantoja ja höyrylaimoja tuon tuos-
takin pysähtyy Vastaanottamaan tahi maalle laskemaan matkustamai-
sia. Wuosi muodelta kasmaa asuntojen ja tehdaslaitosten luku Viini-
köynnöksillä koristetuilla rannoilla; ne pitkittyivät pitkäksi hakuli-raitiksi,
kunnes yhdistyivät yhdeksi pääkaupungin, Zurichin, kanssa. Kaikki nii-
miit kylät malkeine kiwihuoneineen ja mihriöine ikkunanluukkuineen näyt-
tämät kaupungin mukaisilta ja marinoilta, mutta saamat myöskin haus-
kan näön niiltä piiimiinpaisteisilta, kattamilta iviiniahteilta sekä niiltä
kukka- ja hedelmäpuu-tarhoilta, jotka niitä ympiiröitseiviit. Nuot puu-
tarhat sekä mäet houkuttamat kewiit- ja kesä-aikoina ihmisiä ulos Ju-
malan awaran ilmankannen alle, jotta he woiwat Virkistyä, kauan
istuttuansa taiimirukin ja kangaspuitten ääressä; sillä melkein joka kar-
tanossa wyrriwät lacquardin *) rattaat kumman ketterästi edes takai-
sin tukkumme aluksineen; se työ on pitkän talmen kestäessä Zurichin
asukasten alituisena, hyötyisiinii toimena. Kesälläkin, kun ei maltta-
mattomia askareita piisaa pelloilla eikä puutarhoissa, kiiruhtamat he
kangas-puihinsa, käyttäiiksensii jokaista piiiiviin hetkeä. Semmoinen

*) Kirjan-niwoja lacquard keksi ne näppärät kangaspuut, joilla kaiket»
laisia silkkikankaita woi kutoa paljoa ketterämmin kuin ennen. Ranskan halli-
tus soi hänelle (w. 1806) suuren palkinnon, jonka hänen kotikaupunkinsa Lyon
sitte suoritti.
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teollisuuden ja maaruukin yhdistys tietysti ei ole mahdollinen kaikissa
paikoissa, mutta missä sitä maan on olemassa, osoittaa se aina hylviii
maikutuksia ihmisten ruumiilliseen sekä simeydellifeen menestymiseen.

Tuskin huolii mainitakaan, että suuria tehdasrakennuksia useassa
kohdassa on wllikuttamassa, jotka yksinomaisesti ja kaikin Voimin työs-
kentelewiit silkkiteollisuutta. Kauniimpaa työtä Varten tartvitaan juuri
useampain kangaspuitten yhdessä Vaikuttamista sekä suurempaa tilaa,
kuin yksityisissä huoneissa on tarjona.

Vuonna 1835 oli jo Ziirichin kanttonassa 10,000 kangasto-
netta, joilla malmislettiin tamaroita 15,620,000 markkaan. Sen ajan
perästä on silkkiteollisuus yhäti Vaurastunut. Vuoden 1855 lopulla
luettiin 13 kauppahuonetta, jotka toimimat raa'assa silkissä, 102 teh-
dasta, jotka työskenteliiviit ulosivientiii Varten, 8 silkinkertauslattosta,
10 silkinVärjäyspaikkaa, 6 silkinpainoa. Kangaspuitten luku nousi
25,291 ja jo ivasta mainittuna muunna nousi Schmeitzin silkkituot-
teiden ulosmienti (Baselin silkkinauhat yhteen lukein) 14,375 centne-
riin. Tessinin kanttona lähettää kaiken raa'an silkin, jonka se tuottaa,
Ziirichiin, mutta sen Varat omat lopen miihiiiset, niin että tarpeita
suurissa määrin täytyy tuoda Lombardiasta lisäksi. Hätätilassa (kun
tauteja on tarttunut siltkimatoihin) tuodaan Kiinan ja Intian raakaa
silkkiä Englannista.

Niillä maatteilla. jotka malmisittaan, on sangen eriiiiviii nimiä
ja moninaisia muotoja muodin maihtelemain maatimusten mukaan,
niin että juoksemalla Vuodella tuskin tehdään mitään semmoista maate-
ainetta, kuin edellisellä muosikaudella. Paksuja ja ohuelta, sileitä, ivipe-
möitsemiä ja Viirukkaita, somien mullien mukuun puinetuita maatteita
sekä täysi- että puoli-silkistä on niihtiilviinä; niitä on kaikellaista muo-
toa ja eri hymyyttä. Bernin Viimeisessä teollisuus-näyttelyssä oli
silktitehtaan isäntä Staub (Horgenista), joka tehtaasensa on yhdistä-
nyt koulun silkkikutojia Marten, asettanut maatteita näytettämiksi sa-
massa järjestyksessä, kuin kasmamat, edistyivät oppilaat olilvat niitä
tehneet.

Zurichin silkkitvaatteiden hinnat owat huokeammat, kuin ranska-
laisten. Hywyytensä puolelta woiwat ne kyllä wetää Vertoja Lyonin
teosten kanssa. Baselin silkkinauhat owat jo aikoja sitte mietteet moi-
ton ranskalaisilta. Uutteruus ja onnelliset edulliset maltiolliset olot
omat myöskin Vaikuttaneet tuon pyrintömiiiirän saawuttamiseen. Jo
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13 »vuosisadalla kulkiwat Zurichin kauppiaat Lombardiaan tuomaan
raataa silkkiä, josta he walmistiwat maatteita, nauhoja sekä huntuja.
Kahdella seuraamalla Vuosisadalla tektiviit kuitenkin ne lukemattomat
taistelut, joihin Schmeitz takertui, suurta haittaa silkkiteollisuudelle, kun-
nes Locarnosta tarkoitetut protestantilliset Lombardialaiset, joita ystii-
wiillisesti Vastaan otettiin, kuudennentoista Vuosisadan keskuvaiheilla
saattoiwat uutta Virkeyttä tähän ammattiin. Heiltä oppimat Zurichi-
läiset silkin Värjäystä, silkin punomista myllyillä ja sametin sekä silkki-
harson (krtzpin) Valmistamista. Saksalaiset oliivat näitten tamarain
tärkeimpinä ostajina, mutta kun Saksan iso Valtakunta 30-wuotisen
sodan kantta joutui ryöstön ja hiiivityksen alaiseksi, käiintyitviit Zurichin
tehtaanisänniit Ranskaan. Vaan ministeri Colbert sääsi silkkitawa-
roille niin korkean tullin, että sekin kauppatie suljettiin Schiveitziliii-
siltii; kuitenkin saiivat he runsaan kormauksen niitten wiikiwaltaisten
wllinousten kautta, joita ylenwaltainen Ludwig toimitti „hugenotteja"
mastaan; useat näistä pakenimat Schmeitziin. Nämät ahkerat ja tai-
tamat pakolaiset tulitvat kuin kaihotut opettajat ikään Ziirichiliiisten
luotsi; he tunsiivllt kaikki uusimmat keksinnöt ja parannukset, joita siihen
asti oli tehty silkin Valmistamisessa ja Zuricherjiirmen rannoilla saat-
toiwat he myöskin parempia menetystapoja kiiytettiiiviksi.

Baselin on myöskin kiittäminen muukalaisia, marsinkin Mailan-
dilaisia, karttuneesta teollisuudestaan, jota jo kuudennentoista »vuosi-
sadan alulla oli täydessä kukoistuksessa.

Silkkiteollisuus kuului ensin nyörinpunojain toimiin; he kiiyttiwiit
kauan (muoteen 1610 saakka) tallattamia kangaspuita ja sukkuloita
sametin sekä nauhojen ivalmistamiseen. Kun koneellisemmat kangas-
puut keksittiin, hankki nyörintekijiiin ammattikunta hallituksella kiellon
niitä mastaan. Seuraus tästä oli, että tamarat tehtiin huokeampaan
hintaan ulkomailla ja että ulosivienti »vähentyi. Se »vaikutti, että
useat ammattikuntaan kuulumattomat porwarit ryhtyilviit samallaisiin
toimiin. He tuottilvat „tone-tnoleja" sniinkutsutuita „nauhamyllyjä")
ja walmisteliwllt tahdista (taftista) nauhoja. Vielä kerran nousi
nyörinpunojain ammattikunta miehissä semmoisia uudis-pmchia Vastaan;
mielii kerran kiellettiin nauhamyllyjii, mutta kohta huomasi hallitus itse,
että wllltio semmoisten asetusten kautta oli menettämiiisilliiiin koko
tämän teollisuuden; kielto peräytettiin fentcihden ja silkkiteollisuus julis-
tettiin »vapaaksi. Nyt ilmestyi lukuisia nauhantehtaita ja Basel oli
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kohta etewin paikka tälle Valmistukselle. Siinä kanttonassa oli iv.

1754 1,238 nauhatuolia; 30 Vuotta myöhemmin 2,266; m. 1835
likipitäen 4,000; ne malmtstimat nauhoja, jotka mietiin maasta, noin
10,650,000 markkaan. Siellä tehdään mitä eriiilväisimpiä lajeja,
sekä yksinkertaisia, kapeita ja sileitä nauhoja että jalan lewyisiii, lvipe-
möitettyjii korunauhoja, jotta loistamat kimeltämillii tviireillii sekä kau-
niilla wiiruilla ja owat liipititatut hopea- sekä tulta-rihmoilla; manhat
tonetuolit omat lacquardin kautta joutuneet niin täydellisiksi, että
niitä jo on marustettu 6 sukkulalla, jotka juoksemat toinen toisensa
päällitse sillä tamoin, että alimainen moi kiitää ylimiiisen sijaan; sillä
keinoin moi taidokkaasti kiertää »vaihtelemat »viirit toisiinsa.

Baselin »vähäisessä kanttonassa on nykyisin 37 nauhatehdasta
joista yksi ainoa moi panna 600 tuolia liikkeelle. Se seikka on teolli-
suudelle sangen suureksi hyödyksi, että se melkein yksinomaisesti on rik-
kaitten rahamiesten käsissä.

3. Kellojen valmistaminen Genfissä ja Neuenburgissa.
Jos ajatuksin peräydymme pari »vuosisataa taaksepäin siihen ai-

kaan asti, kun taskukelloilla ei ollut kieru-mieteriii, liipottimia eikä
toteloisia ja »vitjojen sijassa täytettiin suoli-tieltä; kun „Nllrnberger-
munia" pidettiin aiwan siewinä nurina ja kaksi tahi kolme puettia
enensi »vähäisen koneen painoa; ja jos sitä mastoin nyt katselemme
uusmuotisia uuriamme, joissa koteloinen huolellisesti laitettuin teliöin
kautta on joutunut tarpeettomaksi, joissa tärkeimmät tapin-reiiit omat
uurretut rubiiniin ja joiden lonstitkaimpien laitosten kautta se on
tullut mahdolliseksi tehdä uurit niin ohueiksi, pieniksi, että mahtumat
sormuksen sisään ja niitä moi malaa rannerenkaasen kiinni — jos
näitä kaikkia muistelemme, niin hämmästymme armattamasti ihmis-
hengen alituista tointa ja äärettömiä »voittoja. Ken tiimi Bernin
Viimeisessä teollisuus-näyttelyssä (1857), sai siinä nähdä hopeisia sy-
linterikelloja neljällä kimellii, 31 markkaan myytiilvtnii, maan myös
toreimpia kultaisia lyöpä-uuria 234 markkaan. 1065 markalla mul-
tiin saada uuri, johon oli juotettu tuikkimia hohtokiwiii ja joka waan
oli 8 kynttä halti-mitaten. Kronometeri (tarkin ajan määrääjä tie-
teellisissä tutkinnoissa) oli saatawana 149 markalla; mahdottoman
pieniä ja kauniita kelloja, joita oli juotettu nastoihin ja rannerenkai-
sin, ostettiin noin 3,000 markalla. Vaan tuntija olisi myös ihme-
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tellyt niitä oiwallisia, sangen hienoja kapineita ja koneita, joilla näitä
kelloja oli saatu toimeen; hän olisi myös tunnustellut niitä ranska-
lais-Schlveitziliiisten uutteruuden, näppäryyden ja taitamuuden todistus-
kappaleiksi. Sillä uuria ja kellotoneita »valmistetaan etenkin Genfin
ja Neuenburgin mähäisissä kanttonissa.

Schweitzin Pariisina on Gens, joka, niinkuin esikumansatin,
osoittaa kauneuden tuntoa, wienoutta ja'wikkelyyttii, maan moittaa sitä
kestämässä ahkeruudessa sekä lujuudessa. Ei ainoastaan kellot, Vaan
myöskin tulta- ja hopea-tamarat setä monet muut hienot korukalut,
jotta löytyivät Pariisin komeissa kauppapuodeissa, omat suureksi osaksi
Genfistii. Ensin osoittimat Genfilinset teollista taitaivuuttansa kauppa-
toimissa, nahka- ja silkki-tamarain malmistamisessa ynnä pitsi- sekä
meitsisepän-teotsissa, mutta paitsi sitä laitettiin jommoinenkin joukko
pöytä- ja seinä-kelloja. Silloin tapahtui, että Charles Cusin Burgun-
dista (m. 1587) asettui Gensiin asumaan ja tämä mies oli mitä tai-
tamimpia kellontekijöitä; hän alkoi sotvittaa mähäiset koneet yhteen
taskukelloiksi. Hänen kelloista maksettiin niitten »vertainen kultapaino.
Pitkän ajan pysyi se konsti yksinomaisesti hänen oppilaitten ja työ-
miestensii huostassa ilman kenenkään kilpailusta; se seikka oli Genfille
tärkeä rikkauden lähde. Ei kukaan olisi luullut, että »vähäisessä naa-
puri-maakunnassa (Neuenburgissa eli Neufchatelissa), jylhissä, Har-
malta asutuissa luran laaksoissa, missä löyhä mäestö töin tuskin
hankki itselleen elatusta laihasta maan-alasta, että siellä ilmestyisi
mahtuma kilplliveli Genfin mestarille.

Kun ensimiiinen tornikello w. 1630 ivietiin Locle'en, toettimat
useammat käsityöläiset järkeään kyhätä puusta lyömiikellon ja liiatenkin
kiitettiin erästä Richard-nimistä miestä, jota parhaiten onnistui siinä
toimessa; häntä pidettiinkin sentähden nerokkaana miehenä. W. 1690
palasi eras Loclen pormart kotiin pitkältä reisulta; hän toi mukiinsa
taskukellon — ensimiiisen ku joutui köyhien muorilaisten nähtämätsi.
Ei kukaan toti tohtinut mukailla semmoista taideteosta, ennenkuin tuo
kello oli rakennettamana ; Richard mestari tarjoutui koettamaan paran-
taa sitä. Suurimmilla huolin eroitti hän eri-osat toisistaan ja tutki
sisusta sekä periaatetta. Pitkiinaituisen tarkastuksen perästä ryhtyi hän
työhön, joka tietysti kului sangen hitaasti, koska hänen ensin täytyi
itse keksiä ja »valmistaa kaikki tarpeelliset kapineet. Vihdoin onnistui
hänen hankkeensa ja silloin tahtomat muutkin yrittää sumua. Vilkas
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kilpailu alkoi, joka toki kehnosti palkitsi tuhlattua waiwaa ja työtä,
kunnes älyttiin hankkia Genfistä kelpaawaa mitallia ja sopimia kapi-
neita. Neuenburgilaiset edistyimät kohta niin jalosti taiteessaan, että
heidän kapineet tulimat paremmiksi, kuin Genfilaisten ja tärkeimmät
uudet kapineet kellontekemistii Marten tuodaan nykyaikoina La Chaux
de Fondsista ynnä sen läheisiltä ympäristöiltä. La Chaur de Fondsista
on Locle'en puolentoista tunnin matka. Tiimii ylemä laakso, jossa
ennen ei ollut muuta, kuin köyhiä hökkeliä ja tummanmihriöitii hamu-
metsiii, on nyt tiiynniinsii somia, mukamia, osaksi pulskeitatin huoneita
ja asukkaat omat sangen uutteraa toimellista kansaa, jossa ei ole puut-
teen wiwahdustakaan nähtiimiinii. La Chaux de Fondsissa on paljon
lukuisampi mäestö ja paljoa ivireämpi liike, kuin Neuenburgin kantto-
nan aristokratillisessa pääkaupungissa, sillä siinä on 1,200 asukasta
ja entis-aikoina aiman mähäpätöisessä Locle'ssa, jonka nimi mannaan
ei olisi tullut tunnetuksi muualla, kuin likimiiisissii ympäristöissä, on
nyt 6,800 asujainta. Enemmän kuin 120,000 kelloa, yhteensä noin
12,780,000 markan arwoisina, lähetetään »vuosittain ympäri koko
Europaa. Genf ja Neuenburg omat m. 1856 yhteensä lähettäneet
ulos noin 1,913 centneriä kelloja; Venäjälle meni malmitta kelloja
1,917,000 markasta, kellojen eri-osia 63,900 markasta ja pelikelloja
31,950 markasta.

Englantilaiset omat »varsinkin ahkeroinneet laimakronometerten,
tähtitieteellisten kellojen ja marsinkin tvahtvain, siirtokunnille määrätty-
jen taskukellojen malmistamista; ne omat kaikki korkeassa hinnassa;
Schweitziliiiset owat sitä mastoin aiman yksinänsä uuriteollisuuden har-
joittajina; peliittätviii kilpailijoita puuttuu. Mutta itse Schtveitzissii
on työ niin paljon kuin mahdollista jaettu; siitä saapi tämä teollisuu-
den haara tärkeän makamuuden ja hinnat alentumat niin huokeiksi kuin
suinkin moi toiwottaa. Varakkaat tehtaitten isännät jakamat työt awa-
ralla ympäri laaksoa asumain työmiestensii kesken. Uksi ivalmistaa
rattaan a eikä mitään muuta, kuin sen mähiiisen rattaan; toinen yksin-
omaisesti rattaan d; kolmannella on maan toimena tehdä pikkarainen
nasta ja hän pääsee aikaa moittain pitkällisen harjoituksen kautta oiwalli-
sitmnan mahdollisen tarkkuuden perille; yleisesti huomataan ja myönne-
tään, etta sellainen työn jako on edullisin; tuommoinen työmies kohoaa
sitte usein oman tehtaan isännäksi ja jakaa taas muorostaan töitä
muille.
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Genfin ja Neuenburgin kelloteollisuus on jo leivittänyt etuwar-
tijoitaan sangen kauas, aina Lavsanne'en, Murteniin ja Bieliin
saakka; närnät paikkakunnat owat sitte joutuneet uusien piirikuntain
kestuudeksi, koska palkat La Chaux de Fondsissa ja Loclessa owat
hyivin isot. Tuo autio tvuoriseutu on sen teollisuuden kautta tullut
loivin tärkeäksi.

VI.
Hppenzeller-sutKauKsm.

Niinkuin Säntismuori, Bodenjäriven kuningas, ylpeästi katselee
alaspäin amaralle medenpinnallc, niin silmätlemät myös Appenzellin
asukkaat ylemämmällä asemaltaan mielihymiillii „alamaata", joksi he
kutsumat Bodenjäriven tienoilla olemia peltoja ja suoriimeitii. Mui-
noisllikoina on Appenzellilainen usein kyllä, niinkuin murtama lunti-
wyöry, syössyt alas tuohon alamaahan taistelemaan S:t Gallenin
abbotin kanssa liittoutuneita Reinin laaksolaisia, Bregenziliitsiii sekä
Schivllbin ritaristoa wastaan ja wäktwallalla tempaamaan ivapauden
takatsin läänitysherrojen ikeen alle kukistetuille kaupungeille. „St<ch"in
lähellä (jyrkkä kallio Altstettenin takana) owat Appenzellilaiset, niin-
kuin muinoin Spartalaiset Termopyle'llii, kamppailleet loman taiste-
lun, maan he pääsimät mihdoin mottolle Leonidaansa, Verdenbergin
kreimin, johdon alla; hän oli asettaunut heidän etupäähän, koska hän
oli ankara »vihollinen Itiimallan herttualle, Fredrikille. Niinkuin en-
tiset Spartalaisetkin, iilysiiviit he yhtähymtn loukata miekalla, kuin ly-
hyeillä, pistämillii mahtilauseilla, niin että heidänkin sukkelat Vastauk-
set jo aikoja sitte omat joutuneet yleisiksi sananlaskuiksi. Meidän ai-
koina, kun kanttonan toinen puoli, Atcher-Rhoden, kokonansa on kään-
tynyt tehdasteollisuuteen, maan Inner-Rhodenissa, jossa on alppi-
niittyjä, askaroidaan karjanhoidossa, on manha sotainto paljonkin
jäähtynyt; maan ei köyhempi katolilainen »väestö Inner-Rhodenissa
eikä teollisuuteen taipumaisempi protestantillinen Väestö Atcher-Rho-
denissa mielii ole kadottaneet hilpeää mieli-alaansa. He omat yhä
mielii mitä hauskimpia seura-ihmisiä, paraita laulajia, pauhaaivimpia
juomameikkojll ja manha rtitahalu Vilahtaa mähiin Väliä näkymiin.
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niinkuin tuhkan alta tuikkaiva tuli. Kaikista Schweitziliiisistii owat
Appenzellin asukkaat »vähimmin taipumat pitkiin siewistelyihin; kun he
astuivat kirkkoherran tahi kanttonan kumernöörin suojaan, ottamat he
järkeään itsellensä tuolin eimiitkii usein sano „hywäii piiilvää", ennen-
kuin sille omat istuutuneet. Vierastakin puhutellessaan, käyttämät he
mielellään sanan „sinä" ja jos toinen ymmärtää leikkipuheita, moi
hän helposti saada semmoisia liikkeelle, maan hän saa myös kohta
kokea niitten karkeutta, jos hän kiiyttiiikse ylpeästi ja tahtoo ylenkat-
seella kohdella kllnttonan asukkaita. Usein lausutaan pilapuheita siitä
että heidän maakuntansa kaikilta kulmilta on ympiiröitty suuremmalta
S:t Gallen niiniseltä kanttonalta, jota paitsi he eimät muka olisi saa-
neet olla rauhassa. „Totta kyllä", wastaawat he, „kanttonamme on
toisen sisässä, Vaan niinkuin kultaraha lehmänlukussu".

Useat »vastaukset omat todellakin sattumat ja ne lewiäisiwiit kyllä
suusta suuhun, jos ei niitä painettaisikaan. Mielimme tässä kertoa
seuraamia:

Kun presidentti eräässä kokouksessa, johon oli tullut edusmiehiii
13 »vanhasta kanttonasta, jo oli kuullut muitten edusmiesten mietteet,
kääntyi hän miimein jotenkin halmeksitvaisesti Appenzellin liihettiläiisen,
joka oli typerä talonpoika ja kauan oli istunut joksikin huomaamatta.
„Noh", kysyi hän, „mikii teistä on parasta?"

„Mettä ja mateita".
Vastasi edusmies, ikäänkuin kysymys olisi koskenut Appenzellilaisten
mieliruokaan. Kaikki nauroimat, mutta presidentti kysyi nyt kohte-
liaammin ja selmemmin, mitä hän ajatteli tarkastettaivasta oikeus-
asiasta ja saikin sitte jiirkewän mastauksen.

Toiselta Appenzellin edusmieheltii, joka oli lasimestari ammatil-
taan, kysyi eräs herra, jota harmitti, että talonpoika istui häntä edem-
pänä keskustelu-pöydässä: „kuinka paljon nyt maksetaan ruudun sisäiin-
panemisesta?" „ Neljä batzenia, jos kotonani sen teen", kuului mus-
taus", mutta jos minun täytyy mennä ulos, 6 batzenia ja silloin
(lisäsi hän, taputtaen herran olkapäätä) annan „hornaff'in päälliseksi".
„Hornass"iksi kutsuttiin sitä kolmikolkkaista lasipalasta, joka pantiin
ennen tumallisten ympyriäisten ruutujen mätiin; kysyjä sai nyt itse.
määrätä, ketä sana „hornaff" tässä tarkoitti ja kuka siis maan oli
syrjiikappaleena.

Eräs kanttonan kumernööri yhtyi rawintolassa yhteen tutun
kapteenin kanssa. Kun edellinen istuutui syömään aika annoksen
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härän lihaa, kysyi hän kapteenilta, eikö hänkin tahtoisi syödä samaa
ruokalajia. „En sitä sumaitse", Vastasi toinen. „Se on paha",
muistutti kumernööri, „lun Veljekset eimät sumaitse toisiaan", pa-
rempiko se on, mustasi kapteeni, että he syömät toinen toisensa?"

Eräs Appenzellerkylä, jolla oli lviihän sotamiehiä, asetti tarkas-
telussa kaikki miehensä yhteen rimiin. Kun heitä pilkattiin siitä, muis-
tutti yksi kyläläinen: „Meillä ei ole yhtään semmoista raukkaa, joka
olisi taaksi pantama".

Toisessa tarkastelussa huomautti »valaliiton eemesti Appenzellin
sotaherraa siihen, että miesten takinkaulukset olimat lopen epätasaiset
ja erilaiset. Sotaherra mustasi: „se tulee siitä, etteiwät kaikkien sota-
miesten kaulat ole sotasiiiinnön mukaiset".

Kerjäläinen nykäisi montu kertaa ja jotenkin komastt erään huo-
neen soittokelloa. Suuttuneena tuli huoneen omistaja ikkunaan ja är-
jäisi: „mene tiehesi ja älä koskaan tule tänne takaisin!" „Oikein,
armollinen herra!" mastasi kerjäläinen, „mmii tulinkin jiiähymäisiä
sanomaan".

Viimeisessä luonnontutktjain kokouksessa Trugenissu (kesällä
1857) ihmetteli ruutiherra Merian Baselista Appenzellilaisten ah-
neutta, joka muka ei »voinut tulla ainoastaan maitoherusta. „He
tekemät", makuutti hän, „kuin tien Viitta ja paptt; molemmat miit-
taamat oikealle tielle, maan eimät itse maella sitä". Appenzellilaiselta
mustaus ei jäänyt melaksi; hän Virkkoi: „Mutta arlvatkuupas, mikä
eroitus on tien miitan ja Baselin raatiherran Välillä;" kysymykseen
»vastasi hän itse: „tienwiitta ojentua käsiään ulos, mutta raatiherra
pistää ne huolellisesti taskuun". Baselin rikkaat asukkaat owat kuu-
luisat „rahasiikit". Vaikkei tuo kokkapuhe sopinut herra Merianiin
ja useaan muuhun hywäätekewään ritkuasen Baselilaiseen, oli se kui-
tenkin todistuksena »vikkelän Appenzellilaisen taitawuudesta antamaan
jokaiselle mustausta.

VII.
Huiumusjuhla.

Maamies, joka.kyntää wiljawaa maata ja neljällä Voimakkaalla
hemoisella ajaa runsaan satonsa kotiin, tulee kyllä wiikewiiksi, maan



36

myös jäykäksi jäseniltään; hänen työnsä on itämää, yksitoikkoista eikä
maadi mitään notkeutta tahi mielenmalttia. Hänen mahma ramin-
tonsa ynnä alankomaan raskas ilma tekee hänet könttyräksi.

Aiman toista laatua on ivuorilainen, joka milloin ruokkii niitty-
jään ja peltojaan, milloin yksinomaisesti harjoittaa karjanhoitoa alpeilla.
Hänen täytyy paljoa enemmän kamppailla alku-aineitten kanssa ja
mukautua asianhaarain mukiin. Vuoria kampiessa, laajenee hänen
rintansa, loimet notkistumat ja tiisimarret, jotka nostamat raskaita
maitokattiloitll, tuleivat jiinteiviksi. Hieno, puhdas muori-ilma ynnä
yksinkertainen maitorawinto eimät tee häntä jyrkeiiksi maan hänen jän-
tiireensii tulemat aiman komiksi, suonikkaiksi ja pontemiffi. Hänen aska-
reensa suomat hänelle myöskin aikaa kylliiltii riemuitsemaan ivoimainsct
ylellisyydestä, haastamaan muita taisteluun jaryhtymään paininlyöntiin.

Termeytensii ja moimainsa yltäkylläisyyttä tuntein, puhaltaa Ty-
rolin nuorukainen kimakan Vihellyksen; seudun lähin mies, joka kuulee
Vanhastaan tunnetun merkin, mustaa häntä ja kohta omat molemmat
miehet ankarassa nyrkkiputikassa, joka usein saa Merisen päätöksen,
koska kumpainenkin väittelijä myöskin marustaikse rautarenkaalla, an-
taaksensa nyrtinlyönnille suurempaa lujuutta. Tämä tapa on kuiten-
kin tullut paljon harwinatsemmaksi Tyrolissa. Sitä mastoin owat
kilpaleikit ja paininlyönnit Schweitzissii mielii paruillaan ja näyttämät
oikeilta kansajuhlilta.

Voimisteluharjoituksista on kilpajuoksu (juokseminen jollekulle
määrätylle merkille saakka) mainittama; paitsi sitä hypitään, kiimetään
ja »vedetään sormikoukkua (jalat pannaan »vastatkaa ja ainoastansa
sakarisormet kierretään toisiinsa, jonka jälkeen toinen koettaa temmata
toista paikaltaan). Etewin leikki on toki „housuhyppiiys" eli „huimaus".
Lakealla nurmikolla ojentaa 2 miestä kädet toisilleen merkiksi, että tah-
tomat rehellisesti taistella toinen toisensa kanssa s. t. s. painintaiteen
sääntöjen mukaan, jotka monenmuotisen täytöksen kautta omat tulleet
pysymiksi. Molemmat uroot omat riisuneet kaikki Vaatteensa paitsi
paitaa ja lyhyeitä, Väljiä, wahwasta palttinasta tehtyjä sekä Vyöllä
kiinnitettyjä housuja. Niimiit painihonsut »vedetään myös tumallisten
housujen päälle ja owat tärkeänä Välikappaleena painia lyödessä, koska
leikin päämääränä on tarttua »vastustajan ivyöhön ja hänen ruumiinsa
jompaankumpaan päähän, sitte nostaa hänet ylös ja kun hän on
kohotettu olkapiiitten tasalle, »voimakkaalla miippauksella huimata hänet
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maahan, jotta hän lcmkee selälleen. Ensimiiinen temppu on tamalli-
sesti se, että kumpainenkin oikealla kädellä tarttuu housuin »vyötäröön
ja masemmalla ylöstaiirittyyn luhkeesen mustustujun oikealla reidellä
tahi että toinen käsi tarttuu ronkkaluuhun ja housuin kaulukseen, toi-
nen taistelumeljen olkapäähän. Tehdäksensä tätä ryntäystä mitättö-
mäksi, kumartumat molemmat taistelijat usein paljon eteenpäin, niin
että he ainoastansa päällä ja ruumiin yläpuolella koskemat toisiinsa.
Tätä martomaa asentoa sanotaan „duff"iksi; jalolla moimain ponnis-
tuksella repiiviit ja tempaamat painiskelijat toisiansa, ennenkuin oikea
hyökkäys tulee mahdolliseksi. Ken omistaa suuren mointan ynnä kette^
ryyden, täyttää Mölistä „luoksensa nykkimistä" kohta ryntäyksen jäl-
keen — hän reutoo salaman nopeana »vastustajan luoksensa, nostaa
hänet maasta, ja koettaa moimutkuulla kiiänniihdyksellä paiskata hänet
selälleen oikeaan käteenpäin. Muutamilla paikoilla on myös se tapana,
että kilpailijat, nyttimät ja tempaamat toisiansa, yhäti enenemällä sukke-
luudella pyörien ympäri piirissä, kunnes toisen onnistuu »viskata oikea
koipensa »vastustajan »vasemman toimen taaksi ja sillä keinoin heittää
hänet nurin niskoin. „Polwen käännäyksessii" »vetää toinen äkisti toi-
sen luoksensa, kääntää »vasemman kupeen mähiin taaksepäin, ikäänkuin
aikoisi hän alkaa siltä puolelta, mutta muuttaa armaamatta suuntaa,
kiiiinteletkse hiukan, paiskaa »vasemman koipensa »vastustajan masempaa
masten ja Miskaa hänet nurin. „Kiirviisen läpsäykseksi" sanotaan sitä
temppua, kun toinen painelijoista ätkia^waamatta laukaisee oikean kä-
tensä, heilahuttaa sen »vastustajan kasmoin ohitse ja paiskaa sen hänen
niskansa »vasempaan puoleen, ikäänkuin tahtoisi hän läpsäyttää kärpä-
sen, hypähtää mähiin taemmaksi ja heittää ällistyneen »vastustajan
selkoseliilleen. Tämän liitteen tapahtuessa, pitää Vasen lasi yhä kiini
siitä, mihin se on topannut.

Vastamainitut taistelutempnt omat maan moniaat useista, mutta
nämättin owat riiitiiwiiiset käsittääksemme, kuinka läheisesti yhdistetyt
ketteryyden ja moiman, älyn ja mielenmaltin pitää olla huimaustais-
telussa, jos tahtoo päästä »voitolle. Ottelijain täytyy tarkasti apri-
koida mitä hyökkäys- tahi puolustustapa heidän on täyttäminen riita-
meljeiinsii mastaan ja iviihäwiikisempi, maan ketterämpi sattuu usein
Voittamaan jättilasta. Toisinaan seisoo kaksi taistelijaa, kuin olisimat
he kiini kaslvaneet maahan, jiintiireet paisumat Vähäisinä kuhmuina
nälywiin; heidän hätäiset hengähdykset kuulumat; hiti tungeitse kaikista
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huokosista; kaikki »voimat owat nähtämän lemon aikana Vaikuttamassa,
mutta mihdoin toisen onnistuu sotajuonen kautta kohottaa Vastusta-
jansa ylös maasta ja hänen ponnistuksista huolimatta nostaa hänet
yhä ylemmäksi, kunnes hän »viimein paiskataan selälleen, jotta kylki-
luut ruskimat hänen ruumiissa.

Mainioina hutmaustatsteltjotna pidetään luntenkin Appenzellin,
Schwyzin, Unterwaldenin, Luzernin ja Bernin asukkaita. Viime-
mainitussa kanttonassa owat Emmenthalilatset ja Oberlandilaiset eril-
länsä; he pitämät erinäisiä huimausjuhlia tahi kamppaaivat Bernin
mallituksella kahtena »vihollisjoukkona toinen toistansa wastaun. Oi-
mallinen lammaspart, rahasumma tahi joku muu suururmotnen esine
on määrätty »voittajan palkkioksi. Kaupunkilaisia sekä alppipaimenia
seisoo tahi istuu piireissä taistelukentän ympärillä ja toimottamat
mikä millekin ottelijalle moittoa. Heidän kasivoissa ilmoittaikse hiitiii-
fyyttä, ahdistusta ja »nurhetta, kun heidän mielitiettynsä on tappiolle
joutumaisillaan, maan toiwoa, kun taistelu kauan pitkittyy kahden »vai-
heella ja äkisti laukee mitä ankarimpia riemuhuutoja, kun joku puolue
näkee olemansa »voitolla.

Niinkuin muinoisllikotna kansoissa ilmestyi mahtumia nimroteja
ja aika-uroita, joiden jaloja töitä silloinen polmi sekä jälkeisetkin ih-
mettelimiit, niin ilmestyy yhä mielii Schweitzin talonpoikain ja pai-
menten joukossa taitamia taistelijoita (niinkutsutuita „huimauslunin-
kaitll"), joiden maine monen mttoden kuluessa on muitten mainetta
eteiviimpiinii; usea hurjamielinen poika, joka muuten ei kuuntele mi-
tään Vakaampaa puhetta, istuu ääneti kuin muuri ja kuuntelee tar-
kasti, jos »vanhat tarinoimat yleisesti kiitettyin uroitten Voitoista.

Semmoinen huimauskuningas oli Hans Ulrich Veer, joka, kah-
deksannesta toista eliimämuodestaan alkaen, moitti alinomaa. W. 1852
26 P. Syysk. kutsuttiin Unterwaldenin reintat asukkaat taisteluleikkei-
hin Brienziin; heidän ketteryys ja »väkemyys oli jo vaunut usean
ylistetyn Bernin huimcmsottelijan hiipeilemiiän. Unterwaldenin mie-
het moittimat Voittamistaan ja Berniläiset istuiwat alakuloisina, hii-
peänalaisina, kun Veljekset Beer Viimein astuimat taistelukentälle ja
tuottilvllt heidän mieliin uusia toimetta. Me annamme liisniiolleen
kertoa :

„Hans Ulrich Beer astui taistelukentälle ja häntä Vastaan Roh-
rer, uhkea mies, kaunis näöltään ja paitsi sitä miikemin huimaaja toto
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Unterwaldenissa, jota ei kukaan wielii ollut Voittanut. Kun he saa-
pumat taistelukentän keskelle, alkoi katselijoissa kuolemantapainen hil-
jaisuus. Tietäen olemansa mäkemimmät ja että kilpailemain lahkoin
kunnia sinä piimänä rippui heidän painelusta, ojensimat molemmat
miehet toisilleen »vakaasti kättä, maaleina kasmoilta. Kaikki painelijat
sekä katsojat omat nyt maltittomat. — Molemmat ottelijat tarttumat
toisiinsa. Beer nostaa silmänräpäyksessä mastustajansa ilmaan. Ta-
mallisuuden mukaan pitää tämä toisella kädellä Beerin niskasta kiini
ja koettelee myöskin kantapäillä pitää itsensä kiini. Erinomainen,
wiehättiiwii näky! Beer mapauttaa itsensä suurimmalla ponnistuksella
kaulansa ympäri kierretystä kiisimarresta, pitää toisella kädellä Rohrerin
ylhäällä maasta ja ryhtyy hänen taulaan, tempaa näppärällä notkeu-
della hänen yhteen puristetut kantapäät irti ja paiskaa hänet selälleen,
jotta maa tömisee. Nyt puhkesi Bernin miespuolisista asukkaista rie-
muhuutoja, joiden mertaisia tuskin moi kumittaa mieleensiikiiiin.
Vähän ajan perästä hyökkiiämiit molemmat ottelijat toinen kerta yh-
teen. Beer teki sukkelan poltven käiinniihdyksen, moitti Rohrerin tällä-
kin kertaa ja seisoi siinä kaikkein Voimakkaimman »voittajana. Kaikki
olimat sylviisti liikutetut; näin harmaapäisiä ukkoja »voiton tähden
»vuodattaman ilokyyneleitä. Kilpatuotnarit antoimat paikalla Ulrich
Beerille ensimiiisen palkinnon, ojensimat hänelle ystämällisesti oikeaa
kättä ja julistimat hänen moittajaksi".

Ken toisena pääsiäispäimänä M. 1857 oli Bernissä, sai siellä
nähdä mitä komeimman huimausleikin; maan mäkemimmät ottelijat
Oberlandista ja Emmenthalista koettimat »voimiaan. Pieni Mallitus,
jolta läheinen Zähringerstadt ja kuohumaisena »virtaama Aar näkymät,
on kaukana ympiiröitty isojen Berner-alppien lumihuipuilta ja jääti-
köiltä; se on sadan »vuoden ikäisten lehmuspuitten marjossa olema
paikka; niitten oksien alla olimat notkeat ottelijat tamanneet oiwallisen
taistelukentän katsojain keskellä. Tuo juhlallinen paikka ynnä hausta
kansanelämä »viehätti jo jokaista. Toisella puolella seisomat Ober-
landilaiset, enimmiten puettuina sinisiin liinamaatteisin, toisella Emmen-
thalilaiset, joiden nutut olimat keltaisesta telttimaatteesta ; heidän ympä-
rillä oli sitte monennäköisiä mäenryhmiä, talonpoikia setä kaupunkilai-
sia; olipa siellä ylewiiii aateliswiikeiikin.

Kilpatuomari aloitteli juhlan puheella, jonka alku kuului näin:
„Rakkaat huimaajat, armoifct kansa! Mitä on nyt sanottama kansajuh-
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laa aloittaissamnte? Minä tahdon lausua teille pari sanaa, jotta liih-
temät sydämestä ja tawoittawat sydäntä. Minä mielin puhua kansan
»voimien tärkeydestä ja keinoista, millä niitä möisi säilyttää sekä kar-
tuttaa. Katselkaa yletviii alppejamme! Vuosituhansien takaa owat
niitten kunnianartvoiset kukkulat wiitanneet sinistä tamasta kohti. Ne
seisomat mielii muuttumatta. Mintiitiihden? Kosta jalo Mestari on
rakentanut ne useaksi »vuosituhanneksi sille perustukselle, millä ne sei-
somat. Niin kansamme »voimankin täytyy nojautua Mankkoihin perus-
teisin, jos emät aikain myrskyt saa masentaa ja ruhjota sitä. Ai-
noastansa hengelliseltä sekä ruumiilliselta kannalta wahwa kansa moi
edelleenkin jäädä »vapaaksi. Historia osoittaa, että usea kansa on hii-
winnyt, koska kansassa astma omituinen »voima on kadonnut. Mutta
Vilpittömyys on se pohja, jolle kansan Voima nojautuu".

Kahdeksantoista ottelijaparia oli läsnä; nuorimmat taistelijat
astumat ensin esille. Nähtiin, kuinka Oberlandilainen, hoikka kuin
puun wesa, heitti maahan harteivan Emmenthalilaisen. Sangen an-
kara taistelu alkoi Oberlandilaisen Kaspar Bruggerin jaEmmenthali-
laisen Christian Siegenthalerin »välillä. Jälkimäinen oli moimatas
kuin koko Herkules; Brugger meni häntä mastaan kaikkia taiteen
sääntöjä noudattaen, ojensi notkeasti jäntewiin säärensä ja painui lo-
ivasti maata masten, mutta Siegenthalerin raudanmahma täsimarsi
kohotti hänet ilmaan ja miskoi hänet Voimakkaasti maahan. Sama
kohtalo oli Oberlandilaisella toinenkin kerta, kun mastustajan ankara
huimaus lennätti hänet niin, että hän piitlleen, niskoilleen hetkahti
maahan; »vahinkoa ei tolaan tapahtunut, sillä jänteet ja luut olimat
wahwat.

Tätä Emmenthalilaisen moittoa seurasi toinen Oberlandilaisen
yhtä ihmeteltälvä »voitto. Katsojain into kiihtyi kiihtymistään ja tämä
seikka Vaikutti myös ottelijoihin, jotka toisinaan innoissansa joutumat
säännöttömiin puineihin, jotta kilpatuomarin (huimausivanhus Gfellerin)
usein täytyi rientää taistelijain mätiin ja jäntemillii lasimursillaan sy-
sätä heidät erilleen.

Jalon kunnian saawutti nuori Johan Beer, ivanhan huimaus-
kuninkyan Veljenpoika, joka, maikka Vielä ihan nuorena, osoitti kokeneen
painelijan moimaa sekä lujuutta. Kun kaikki parit olimat taistelleet,
piti Vielä otettaman suurimmasta palkinnosta (4 somaa lammasta) ja
pöiwiin kunniasta. Oberlandilaiset ja Emmenthalilaiset testuöteltmat
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kumpuisetkin erikseen ja asettiwat sitte 4 paria Vastatkaa, kaikki ylis-
tettyjä uroita. Tämä »viimeinen, innokas kilpailu saattoi katselijat
unohtamaan kaikki edelliset. Nuoren Johan Beerin oli taisteleminen
sangen »voimakkaan Oberlundiluisen, Moorin, kanssa. Reippaasti tart-
tumat molemmat toisiinsa. Moor puolustihe mataana ja kylmiikis-
koisena, kunnes Beer, setänsä toman takaa, nopeasti kääntyen ja eteen-
päin hypähtäen ryhtyi hänen oikeaan ronkkaluuhun, pyörrytti hänet
muutaman kerran ympäri ja »vihdoin paiskasi hänet pitkälleen.

Ennenkuin Voitto julistettaisiin täydelliseksi, Vaadittiin wielii
toinen koetus. Silmänräpäyksessä teki hurjasti hyöktiiiimii Beer sa-
ntallaisen tempun, kvin ennenkin, sillä erottutsella maan, etta hän nosti
Vastustajansa »vielä korkeammalle, kvin ensikerralla, piti hänestä kiini
tum pihdillä ikään ja sitte ankarasti syöksi hänet nurin. Kolmannen
kerran koetti Voitettu onneaan ja hän saikin ensin suuren edun, tart-
tuen lopen rohkean Beerin reiteen. Oberlandilaisten kuuluwat riemu-
huudot kaikumat jo ynnä kehoitus: „nosta nyt ylös, ylös, ylös!"
Mutta Beer irtautui nopsaasti, tempasi »vastustajan luokseen, nosti
hänet korkealle ja heitti hänet niskoilleen. Kyllästyneet huimaajat löi-
Viit ystämullisesti kättä ju siihen loppui miehuullinen kunfuleikki. Nyt
seurasi palkinnon jakaminen ynnä muutamia herttaisia loppusanoja
eräältä kilpatuomarilta, jonka jälkeen kokoontunut katselijajoutko korotti
hurjia hurrautsia ottelijain kunniaksi. Koska ilma oli huono, »vietettiin
kilpajuhlan loppupuolta ratsastuskoulussa. Voittajat sekä kukilla seppe-
löidyt patsumillaiset lampaat edellä, liiksimät ottelijat, kaupungin mu-
siikin soidessa, alas kaupunkiin, eriiiisen rawitttolaan, jossa hauska atria
maistui oiwallisesti. Sitte erottiin ystiiwiillisesti sanoen : „ntc näemme
toinen toisemme tulemana muonna!"

VIH.

Silmäys eri Kansain humtuksnn ja leikkeihin.
Jos tarkalla silmällä katselemme kansojen huivitutsia ja leikkejä

maan eri osissa, niin huomaamme kummastellen, että ihmisen luon-
teesen kuuluman humitushalun Vaikutukset owat melkein yhdellaiset
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kuikissa kansoissa, kaikissa maunpullon äärissä. Kaikki kansat, raaitn-
mat niinkuin siwistynetmmiitkin, tanssimat, sillä ihmisluonto pyrkii
osoittamaan iloansa ja juhlallista mielialaansa hypiihdyksillä sekä ruu-
miin pyörityksillä. Niin omat tanssien, uhrien, häitten, tappojen ja
moittojen syyt myöskin samallaiset kaikissa kohdissa. Uksilla syillä on
yksiä »vaikutuksia. Eimätköhiin ne sota- ja ase-tanssit, joita Austra-
lian mustat asukkaat, Keski-Afrikan neekerit ja Amerikan punanahkai-
set kansat harjoittamat, ole jotenkin samallaisia, kuin Spartalaisten ja
muinois-germaniluisten nuorukaisten tanssit? Sitä »vanhaa kreikka-
laista llsetanssia, jota kutsuttiin „pyrrhiche"ksi, harjoittiivat alkuperäi-
sin Jupiterin papit (kuretit) juhlapäimillii Kretan saaressa katselijain
ratoksi. Mutta itse Kreikassa, etenkin Spartassa, muuttui, jalostui
tuo asetanssi taitamaksi aseen käytännöksi ja taiteelliseksi sotaleikiksi.
Puolustajat tekimiit »vikkeliä, warowaisia käänniihdyksiii, wiilttiiiiksensä
Vastustajain istuja setä pistoja; he kyykistyiwät, peräytymät, hetkah-
tmat maahan ja keikahtimat jälleen ylös. Vastustaja teki kaikellaisia
hyökkäysliikkeitä, Viskoi »tuolia sekä keihäitä ja iski miekalla. Tanssi-
jat olimat täydessä asussa ja lauloimat »nyös lauluja.

Samanmutaisill tapoja kohtaamme mustissa kansoissa. Ladys-
lllus Magyar kertoo seuraawaisesti käynnistään neeterikuninkaan Bite-
pan tykönä, joka äsken oli murhannut »veljensä ja itse istuutunut
Kombalun kuningas-istuimelle. Mahdottoman suurien Baobabpuitten
marjossa, yliiisellä tasamaalla olimat Bitepan, eritansaheimoista kerä-
tyt, sotilaat hajonneet suuremmiksi ja pienemmiksi joukoiksi. Tuolla
miehitttmät Muhandan, täällä Ackanyaman pannet huomaustani. Edel-
liset olimat panneet aseensa — rautakeihiiiit, nuolet ja puunuijat —

useaan läjään; toiset polttmat tupakkaa, toiset paistoimat hiiriinlihaa sekä
söimät sitä puoli-raa'alta; toiset, joiden päät olimat koristetut heleiin-
märisillä sulilla, samat tilaisuuden näyttää solemia, pitkiä »vartaloitaan,
kun he mieleisen maremba-musiiMnsa siimeleitten mukaan hyppimät
Minyangania eli sotatanssia, joka mainituissa kansoissa on aiman
tumallinen. Sotilaat seisomat Vastatusten tafasuuntaisissa riweissii
ja osoittamat, aseet kädessä, sotatapojaan, temppujaan. Silloin laula-
mat he useita hirmuisia sotarenkutuksia, esim.: „los olet miehuullinen,
niin on nyt aita lähteä sotakentälle, mutta pysy miehenä, sillä mielä
tänäpiiiwiinii lasken sisuksesi auringon paisteesen!" Toinen laulu kuu-
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luu näin: „Keihiiiini myrkky on niin mäkemiiii, että »viholliseni, jos
häntä sillä satutan, ei kerkii kullallekaan sanoa jäiihymiiisiä".

Alastomina tanssimat Australian mustat asukkaatkin sotatans-
siaan, jolla on nimenä „Korrobery". He tuäiinteleimiit kaikilla lamoin
ja heiluttamat samalla keihäitä, nuijia, tilpiii ynnä bumerangs (misko-
keppiä). Äkisti jakaantumat he kahteen lahkoon ja töytiiiimiit, kuuhis-
tamatsesti huutaen, toisiansa mastaan. Toinen puolue ajetaan takai-
sin synkkään metsään ja katselijat kuulemat sieltä tumnjamia nuijanis-
kuja, iihkäyksiii ja woittohuutoja. Sitte palajawat molemmat puolueet
ja asettatmat semmoisissa tiloissa yhäti palaman tulen kummallekin
puolelle. Naiset omat pingoittaneet jonkun eläimen nahkaa polmilleen,
rumputtamat sitä ja myötiiileiviit sitä musiikkia parkumisilla, maan kaikki
tämä menee säännöllistä tahtia, jonka mukaan miehetkin tanssimat,
seisoen yhdessä kohdassa ja maata tömistäen. Rummun lyömät mil-
tastumat ja M myöten tanssimain liikunnotkin; he keikkumat yhä
korkeammalle ilmaan, märisyttämiit koipiaan, kiiänteleiivät ja miiiinte-
leimiit, kuin tarmeet. ikään, ja piiästäwiit komia, kähisemiä huutoja-
Näissä sota- ja ilotanssi-tiloissa osoittamat he myöskin matkimis-niiy-
telmiii; he hyppimät, juoksemat alinomaa yhtä tahtia ja matkimat kän-
guru'», emu'n tahi dingon (millin koiran) liikunnoitu. Etelä-Amerikan
Indianeilla on myöskin näytelmätanssia; he matkiwat pitkiihiintiiisten
apinain (makakien), pippurisyöjcin (tukanin) tahi tapirin täytöksiä.

Pohjois-Amerikan Indianit tanssimat sotatanssia ennen ja jäl-
keen sotaretkeii. Tanssijat astumat silloin, tutin erikseen, piirissä sei-
somain kumppanien keskelle, juttelemat urotöistänsä ja iskeiviit usein
nuijiaan pystytettyyn patsaasen.

W. 1735 mattustelimat Condamine ynnä moniaat muut Rans-
kan oppineet Amerikaan ja nätimät siellä Etelä-Amerikan Indianeilla
gummi-palleja, joita he malmistimat Siphonia-kasmin kowettuneesw
nesteestä. Pallia lyömät myöskin Pohjois-Amerikan Indianit sangen
ahkeraa.

Kun Columbus löysi Amerikan, näki hän jo pallia lyötämiin An-
tillien saarissa ja se olisi mallan määrä luulo, että punanahkaiset I«-
--dianit masta Vanhan maanosan asukkailta »lismat oppineet pallinlyön-
tiii. V°n alkaessa — niin kertoo lähetyssaarnaaja Domenech lounain
semmista Indianiheimoista — tulemat he majoistaan (wigwams), wli^
soitto toisessa kädessä, pallisauma toisessa ja Vaeltamat laulaen kilpa-
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kentälle (se on edeltäkäsin juuri tätä Marten laitettu leiktileto). He
jakaantumat sitte eripuolueisin ja lähestyivät niitä paalia, jotka omat
kentän llituuksenll. Noin 6—B jalkaa wiiliii omat, näet, 20—25 jal-
kaa korkeat patsaat isketyt maahan ja yhdistetyt poikkipuilla toinen toi-
sensa kanssa. Näitten patsasrmien teskimälissii on kaksi »vähäistä puuta,
joihin tilpatuomarit, kun merkki on annettu, heittämät pallin; kumpai-
nenkin puolue koettaa nyt saada sen piiriinsä. Joka kerta, tun se
onnistuu, pannuun se moittujun eduksi muistoon ju se puolue, joku
mihdoin on saanut useimmat »voitot, on lopullisestikin Voittanut. Itse
peli tapahtuu tietysti piiiwiillii, mutta edellisenä illatta hypätään palli-
pelin tanssia, johon tanssijat, niinkuut jo mainittiin, lähteiviit tuli-
soitot kädessä. Rumpujen soidessa ja rajusti huutaen hyppimiit he
Viihintiitin puolen tunnin ajan ympäri; he kohottamat, sitä tehdes-
sään, pallisauivojaan, heiluttamat niitä ilmassa ja lyömät ne yhteen.
Naiset tanssimat myöskin ja rukoilemat jalolta Hengeltä moittoa, tukin
omalle puolueellensa. Woitto onkin sangen tärkeänä asiana, silla siellä
pannaan kalliita kapineita wetoa (niinkuin Englannissa ennen kilpa-
juoksuja); siihen määrätään peitteitä, kaulamitjoja, kalliita aseita, maat-
teita setä heivoisia.

Seurauivcut päilvän aamulla seisomat molemmat puolueet »val-
miina »vastatkaa ja wartowat sitä Pyssyn laukausta, joka on alkami-
sen merkkinä. Neljä ulkoa on tilpatuomarina. Merkki annetaan ja
yksi tuomareista heittää pallin, niinkuin edellä mainittiin. Paikalla
syötsemät pelaajat pallia kohti, kepillä mierittiiiiksensii sitä puolelleen.
Miehet juotsemat yhtä nopeasti, kuin palli lentää ja tämä toisinaan
ei pääse maahan puoleeu tuntiinkaan. Usein kyllä kiiruhtamat he
pallin perästä niin hopussa, että he lanteemat toinen toisensa päälle,
saamat istuja, joita innoissaan eimät miiltä, töytäämät merissä päin
Vastatkaa ja niwellyttiiwiit kcisimarsia tahi jalkoja. Semmoiset tata-
turntat herättämät eripuolueissa mitä suurimpaa iloa ja kaikumaa
naurua. Mutta se, joka on hankkinut puolueellensa Voiton, kuulee
liitosta jokaisen suusta; hän on juhlan uros ja laitti kilpailemat pyy-
täen saada hänet liittolaiseksi tulemaksi pelijuhlakst.

Indianein tykönä juoksemat miehet myöskin kilpaa; hemoisilla
ajetaan kilpaa ja »veneillä soudetaan kiistaa. Näitä toimia harjoite-
taan santallaisten sääntöjen mutaan, tuin simistyneissä maissakin.
Europan tapojen mukainen on seuraama teihäsleittikin. Aukean tasan-
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gon keskellä pannaan sormus pystyyn, joka on noin 2—3 tuumaa
poikki mitaten; kilpakumppanit koettamat pistää sormuksen liimitse aiivan
pitkät keihäänsä, joihin useat pyöreät nahtapalaset owat kimitetyt; pi-
tää kaivattaa, ettei sormus lankee. Voittajaksi katsotaan sitä, jolta
ivasta perimmäinen nahkapalanen sattuu sormukseen, niin että se
kaatuu.

Jaman saaressa on ivielätin turnauspeli tamallinen, jota sano-
taan „Senelm'ksi" ja joka on santaa laatua, knin Europan ritarileikit
keskiajalla. Buftatin eli hallitsija kutsuu tamallisesti jonakuna maa-
nantaina mallasmäen (mastaama meidän aatelistoa) luoksensa. Ritarit
saapumat määrättyyn aikaan mähiiisillä, somanmuotoisilla hemoisillaan,
joiden suitset owat koristetut lukuisilla kultanauhuksilla. Heillä on it-
sellään ylliinsä kaunis lakki, myö ja housut kukikkaasta karttuunista.

Kilpakentällä he asettumat rmeihin hallitsijan taaksi, joka, niin-
kuin hänen pojatkin, sinä piiiwiinii kantaa erityisesti koristetun keihään
(sodor). Jokaisen ritarin saattoMäli ynnä puku omat tarkoin sowi-
tetut hanen fiiiityarivoansa myöten. Gamelan soidessa, ratsastamat
uroot 3 kertaa ympäri paikkaa ja asettumat sitte taas säädyn mukai-
seen järjestykseen. Hallitsija yllyttää nyt ritarinsa rupeemaan taiste-
luun, jonka jälkeen yksi pari ratsastaa esiin, mies miestä mastaan.
Kumpainenkin puolestaan yrittää keihään pistolla heittää »vastustajan
satulasta. Keihiittten kärjet omat tylpät ja »vuorratut nahkalla, ettei
»vaarallisia haawoja syntyisi. Ihmeellisen taitamasti kaivattaa ahdis-
tettu häntä tarkoittamia tökkiiyksiii; sitä, ku istuu tanakasti satulassa
ja tuottaa ivastustajallensa enimmin puuhaa, julistetaan paraaksi tur-
naus-urooksi. Atria paljaan ilman kannen alla on juhlan päätöksenä.
— Alhaisemmat kansanluokat humittelemat paininlyönnillii, jossa po-
jatkin ottamat osaa. Kylän asukkaat muodostamat kaksi rimiii ja kum-
puisestakin astuu yksi ottelija esiin. Kohta kun toinen heistä on heit-
tänyt ivastamiehen nurin, tnenemiit he molemmat takaisin asemilleen
ja »voittaja saafti puolueeltaan hurjia ylistyshuutoja palkinnoksi. Sitte
astuu 2 uutta kilpailijaa taistelutedolle.

Ranskan lähetyssaarnaaja Huc, joka on kirjoittanut Vaelluksis-
taan Mongoliassa ja Tibetissii, kertoo Khalkhas-mongolilaisista, että
he hamasta lapsuudesta harjoittamat Voimistelua, emättä koskaan jää
pois, tun isoja tilpailuksia pidetään Pekingissä, mistä he tamallisesti
palaawat Voittajina. Ruumiin Voimilta omat he Kiinalaisia paljoa
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etewiimmät, Maan heidän täytyy toti millistä hylätä »voittopalkinto
noille ketterille, miekkaille Vastustajille. Siinä jalossa painikilpailussa,
joka m. 1843 pidettiin Pekingissä, oli jättiläiswiikewii Khalkhasmon-
goli heittänyt kaikki »vastustajansa maahan ja olisikin jo saanut pal-
kinnon, kun mielii yksi Kitnulatnen, miihiiinen laiha mies, astui aituuk-
sen sisään, malmiinu moittosille Goliuthin kanssa. Tämä aikoi juuri
halata hänet jiintewillii käsiwarsilluun, tun Kiinalainen äkisti puhalsi
mettä hänen silmiin. Mongolilainen pyyhkäisi käsillä silmiään, Maan
samassa tarttui Kiinalainen ripsnnsti hänen jalkaan ja nosti sen niin
korkealle, että jättiläinen paikalla, kaikkien nauraessa, hetkahti pyllylleen.

Pelit ja kilpaleikit, semmoiset tuin masta kerrotut, omat niin
luonnolliset, että ne syntymät itsestään joka kansassa; toisen ei aina
huoli oppia niitä toiselta. Mutta onhan niitäkin peliä, joita, niin-
kuin maantuotteitakin, miediiiin toisesta seudusta toiseen. Niin owat
esim. lentiiwiit paperileijut luultawasti Kiinalaisten keksimiä. Kiina-
laisten paperileijuilla on moninaisempia muotoja jakauniimpia wiirejii,
kvin meidän leijuilla; ne ornat oleminaan jonakuna jumalana, joka
majesteetillisesti lepää pilmellii, siipisenii lohitiirmeenii tahi tirjamana,
hohtamana perhosena. Entisaikoina käytettiin semmoisia puperiletjuja
sodassakin, kun tahdottiin tietää jonkun paikan etäisyyttä tahi lähettää
tietoja luolsepääsemiittömttn paikkoihin.

Peräti »vanhat omat myöskin Kiinan luivajaispelit seinillä, maikka
ne masta myöhemmin tuliwat tawullisiksi Europassa. Hienokaisen,
maalatun harson takana, jota tviritetiiän esirippuun tehdyn aukon
eteen, pannaan wiihiiiset, pahwipaperista leikatut kuivat liikkumaan;
niitten eriosut ju jäsenet omat kaikki irtonaiset ja ne pannaan rauta-
langoilla liikkeelle. Peilistä heijastuma malo malaisee harsolla peite-
tyn aukon, jotta huoneessa istujat woiwat nähdä kuivien warjoja, waan
rautalankojen warjot jiiiiwilt niikymiittömitn. Kolme tahi neljä tottu-
nutta henkeä tarmitaan, jos tahdotaan näytellä luikertaman kärmettä»
Kiinan iviuhkat (marjostimet) sisältämät myöskin tuommoisia pieniä
liikkumia kumia, ivaitkei niitä älyä, ennenkuin iviuhka lemitetään.

Kiinalaisilla, jotta yleiseen omat innokkaat teaterin harrastajat,
on myös nukketeaterit, mutta ne omat aiman yksinkertaiset, sillä niiyt-
telylaattiana on sen laatikon kansi, missä nukkia säilytetään. Teaterin
omistaja pitloittaa kätensä nukkien ivaatteisin ja panee ne siten liikku-
maan, sillä laatikon kansi on hänen Päänsä päällä.
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Sähitiiiset ja raketit omat wanhana huwituksena Kiinan maalla.
Kiinalaiset owat taitamat leikkitulittelijat, maan huonon-puoliset tykki-
miehet (artilleristit). Jo sata muotia ennen Kristuksen syntymää tun-

siwllt he ruudin. Taiteellisessa leikkitulituksessa osaamat he näytellä
mitä kauniimpia, moneniviirisiä, mipemiii mastoja, tulikuulia ja kaikel-
laisia kappaleita. Pohjois-Amerikalaiset näyttäw.ät Kiinalaisten esi-
merkistä mieltyneen siihikiiisim, joita he jaloina kansajuhlinaan poltta-
mat, miljonittain. Niinkuin Englantilaiset mielthylviillii katselemat kuk-
kojen, kärppien ja rottien taisteluita, niin rakastamat Kiinalaiset pelto-
pyitten, sirkkojen ja kukkojen tappeluita, joita nähdään Filippinien saa-
rissakin. Kun Intiassa on kemut ja pidot, asetetaan 2 peltopyytä
pöydälle; ne tappelemat wierattten huwiksi ankarasti keskenään. Köyhä
Jumalainen, joka humittelee katsellen kahden heinäsirkan taistelua, kut-
kuttelee olkikorrella näitten kaksoistaistelijain päitä, että ne ilrtyismiit.
Ostronowje'n muosimarkkinoilla (kylmän Siperian koillispäässä) aja-
wat Tschuttschit kiistaa poroilla, koska heillä ei ole komeita hemoisia
parasta lajia, niinkuin Englantilaisilla. Voiton palkkiona on armo-
kas sinikettu, iso majaiva ynnä kaksi mursun hammasta.

Kun wentolainen näkee Kiinan poikia ratsastaman keppihewo-
silla ja lyömän ivyrrilii sekä täysi-itäisten ihmisten laskeman paperi-
leijuja ilmaun, hämmästyy hän, sillä hän luulee, etta niimiit lapsen-
leikit ainoastansa hanen kotimaassa ornat tumalliset. Englannin kus-
wintutkija Hooker kummeksi suuresti, kun hän, Himalayalla matkus-
taessaan, tapasi Pojan, joka leikitsi bambu-kaislasta tehdyn liljiiyspys-
syn kanssa; se oli, niinkuin Saksalaisten seljapuiset liijiiyspyssytkin,
tehty siinä tarkoituksessa että tutilla yhteen puristettu ilma lyttäisi
pienen tukekuulan eteenpäin. Voisi luulla — muistuttaa tuo mat-
kustaja — että semmoinen lasten-lellien yhtäläisyys erimaissa olisi
ihan satunnainen, Vaan minä en suostu siihen. Intian tasangoilla
näkee usein ihmisiä, jotka monta tuntia htmitteletvat paperileijuin ylös-
laskemisella ja minä hankin itselleni Tibetin huuliharpun. Niimiit
emät ole millien kansain leikkikaluja, maan huwitkeita enemmän kuin
puoleksi simistyneissii kansoissa, joiden kanssa Europalaisilla hamoista
ajoin on ollut Välillistä yhteyttä. Leptschas (wuorikansa) leikkiivät
heittorillalla, jona he kiiyttiiwiit semmoisia liuskakimen kappaleita, kuin
Skotlannin ylänkömaitten asukkaat käyttämät „ktwen ponnahdutsissa"
ja „kiwenheitotssa".
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Useat germanilaiset riimipiiiitteiset sanalaskut, lastenleikit ja pil-
kalliset sananparret owat kunnianarwoisina muistoina nanhasta ger-
manilaiselannostll sekä wiittaawat kansain Vaelluksiin ja Itämaihin,
ne omatkin sentiihden jotenkin yhdellaiset Englannissa ja Skotlannissa,
Itämeren ranteilla, Schwabenissa ja Schmeitzin alpeilla.

Sakkipeli, jota kaikki idän ja lännen kansat owat ihaelleet, on
Itämailta (luultcmasti Intiasta) kotoisin. Sen nimitys sanskritin
kielellä on „Tschaturanga" *), joka miittaa Intian armeijan neljään
eri osastoon. Persialaiset muodostimat siitä „Tschatrang", Arapinlai-
set „Schlltranj", josta Europan kielet omat saaneet semmoisia nimiä
kuin „Scaccchi", „Echec" ja „Schack". Muut omat johtaneet tuon
pelin nimen Persian sanasta „Schah" eli „Schach", joka merkitsee:
kuningas. Peli näyttelee tappelun kahden Intian armeijan millillä,
joissa on 4 eriosaa: elehwantit, hewoiset, waunut ja jalkawilki. Ne
sakkikapineet, joita »valmistetaan Intiassa ja myydään rikkaille Euro-
palaisille, owat erinomaisen siemästi meistetyt norsunluusta ja usein
6 tuumaa korkeat. Kuningas ja tuninlaatar istumat elehmanteilla
kunniataimulln alla. Juoksijoina on kameelia, jousimiehet selässä; he-
maisten sijassa on ratsumiehiä; tornien sijassa elehmnnteja, Vähäiset
linnoitukset selässä, joihin on kuivattu sotilaita. Talonpojista eli sota-
miehistä on yksi alaupseeri, toinen rummunlyöjii, kolmas soittoniekka
ja muut taivallisia sotamiehiä. Kiinalaiset ja Japanilaiset pelaamat
sakkia omituisella taivalla. Kummallista kyllä olisi, jos Champollionin
luulo olisi todenperiiinen; tämä tutkija iväittiiii Medinat-Abu'ssa näh-
neensä seinämaalauksen, joka osoittaa kuningas Nhamses Meiamunin
ja hänen puolisonsa sakkia pelaamina.

Sakkipeli on järkeä harjoittama htmitus; siinä ei mitään riipu
sattumuksesta, maan kaikki älykkyydestä, armelusta ja lujasta aprikoi-
misesta, jota ei minkään hypähdyksen tahi syrjäliikutuksen kautta hai-

*) Jones kertoo, että tämän pelin alku olisi ollut seuraawainen. Behub
(nuori, kiiwas, hirmmvaltainen kuningas Hindostanissa) rasitti kansaa armot»
tomasti, eikä kukaan tohtinut Varoittaa häntä. Mutta bramini 3tassir keksi
pelin, jossa osoiteltiin, kuinka kuningas yksinänsä on wähäwäkinen, ivaan mah»
tawa sotamiestensä ja alamaistensa aivulla. Kohta kun tämä keksintö oli tv«
tuksi joutunut, kutsui kuningas braminin luokseen ja tämä moi nyt, pelin
kestäessä, neuwoa kuninkaalle ne periaatteet, joiden mukaan maltio on hal»
littawa.
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rahdu, Maan yhäti pitää määräänsä tarkalla silmällä ja mielellään
menettää »vähäisen, jos lopullinen »voitto sen kautta tulee »varmemmaksi.

Sakkipelin rinnalla ja yhtä armossa pidetty, kuin se, on biljardi-
peli; tämä on siinä kohden edellistä etewiimpi, että se »vaatii kohtuul-
lista, termeellistä ruumiinliikettä ynnä tiitemyyttil. Niinkuin sakkipeli
on matematillista luonnetta, niin suiveltuu biljardipeli fysiikiiu ja
osoittaa sen sääntöjen totuutta. Ei mikään muu peli ole niin puh-
dasta, tieteellistä laatua, niin peräti perustautmva sääntöihin liikkeestä,
telliiyksestii ja kappaleitten timpeydestii; samalla se kuitenkin suo mitä
suurimman tilaisuuden pelaajan »vapaille liikunnoille ynnä taitaivuu-
delle setä sysäämisessä että tähtäämässä ja moninaisten kohtausten
oikeassa käsittämisessä. Sakkipeli antaa pelaajan Vaipua mieluisaan
miettimiseen ja tyynimpäiin rauhaisuuteen. Sillä siis on itämainen
luonne; biljardipeli on sitä mastoin lilnsieuropasta kotoperäisin. Tar-
kasti ei wielä ole tietty, onko biljardi keksitty Italiassa mai Rans-
kassa. Ranskasta oli se jo kuudennellatoista »vuosisadalla siirtyilyt
Englantiin; sillä Shakespeare mainitsee sen silloin; se lewisi sitte yl-
häisten luokkain huwikkeena (nodls.jeu clv dillarä) ympäri Emopuu.
Nykyiinsii pelataan biljardia etenkin Ranskassa ja Saksassa, maan
Vähemmin Englannissa, jossa se sai kehnon maineen, kun semmoiset
ihmiset, jotka yksinomaisesti olimat pelaajat, ottiivut sen hellään hal-
tuunsa.

Korttipelin Voimme melkein lukea inhottamain onnen- eli uhka-
pelien joukkoon, koska pelaajan täytyy »vartoa, mitä korttia hänelle
sattuu ja useat ehdonalaiset seikat määräämät pelin »vaiheita. Sitte-
kin jiiiipi toki paljon kyllä pelaajan omaksi tehtiiwiiksi, niin että hän
»vähällä Voi saada julou uituun ju huonoillakin korteilla hankkia mel-
koisen hyivän päätöksen, jos hiin osua taitaivusti käyttää asian haa-
roja. Varsinkin on Englantilaisten keksimä whisti sangen nerokkaasti
harkittu, järjellisille perusteille asetettu korttipeli.

Intialaisten sekä Kiinalaisten Vanhoissa saduissa mainitaan jo
pelikorteista. Vasta kolmannentoista Vuosisadan loppupuolella ilmes-
tyiwiit ne Italiassa nimityksellä „naibi" (hispanian kielellä „nuybes"),
mikä sana muistuttaa melkein samulluisesta Intian sanasta, ku mer-
kitsee „lausua ennustuksia". — Luultuwusti tomut suruceniluiset (eikä
mustalaiset) ensimäiset kortit Europnnn; mustalaiset saapumat tänne
masta wiidennentoistll wuofisadan alulla. Itiimaitten kortit olitvnt
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pikkuisia puu- tahi norsunluun-laattoja, joihin kumia oli maalattu;
Europassa tehtiin niitä paksusta paperista (charta) josta nimikin on
syntynyt. Vanhimpia kortteja on Italian „trappolier"-kortit, joita
nimitettiin sen pelin mukaan, mihin niitä käytettiin; niissä oli kumina
pikaria (oopi), rahoja (äenarii), miekkoja (Zpaäi) jakeppiä (dastoni)
— jotka merkitsemät Pappeja, käsityöläisiä, sotilaita ja talonpoikia.
Rahan sijaan pantiin Ranskan kortteihin neliskolkkainen tiilikimi (oar-
rean); kepin sijaan apilaanlehti (trells); pikarin sijaan sydän (eoeur)
ja miekan sijaan keihään kärki (piqus). Neljää kuningasta kutsuttiin
Taaivitiksi, Alexanderiksi, Caesariksi ja Kaarle suureksi; ne oliivut
merkitseminiiän Juutalaisten, Kreikkalaisten, Romalaisten ja Frankkien
»valtakuntia. Rouivien niminä oli Argine (anazram latinan tielisestil
lieminä), Esther, ludith jn Pallas; he merkitsitviit yleivää syntyperää,
hurskautta, urhoollisuutta ja Viisautta. Sotamiehet olimat ritarien
palivelijoinn, niin kutsutuitta knaappina ja kilmenkantajina (sseu^vrs,
esoaäero»); näkyypä korteissa alkuperäisesi! löytyneen yksityisiä rita-
riakin, koska nimet Hoyer ja la Hire — kaksi kuuluisaa Ranskan
ritaria — tawataan niissä.

Saksan korteissa oli iissi, kumugas, ylimies, alamies, kymmönen,
yhdekssilmii, kahdekssilmä ja seitsen silmä (kärki). Neljälle eri marille
pantiin nimet, jotka wustusiwut ranskalaisia nimityksiä: ristikko (apila»;
stammen terho^); wihriii (lehti); pununen (sydän) ja ruutu (kalkkala).
Ristikon ylimiestii kutsuttiin pyhän Wenzeslau'n jälkeen „Wenzel",
mihriän ylimiestä pyhän Sebastianin jälkeen „Baste". Luultamasti
osoiteltiin ässillä maltakuntaa, kuninkaalla keisaria, ylimiehillä maali-
ruhtinaita, alamiehillii muita malta-säätyjä ja kymmösellii, yhdekssil-
mällä j. n. e. rähmästä. Saksalaiset mieltyiwät niin korttipeliin,
että Vurzburgin piispa jo w. 1321 kielsi pappejaan korttia pelaa-
masta.

Täytyy ihmetellä ihmisen älykkyyttä, joka puolella sadalla paperi-
lapulla, missä on mieliwaltaisill merkkejä, Voi saada aikaan semmoisen
paljouden peliä; mutta ainaostansa simtstyneen Ettropan hotelleissa
ja kahmihuoneissa, iltaseuroisfa ja talmisissa pidoissa moiivat biljardi-
pelit sekä korttipelit kasmaa niin tärkeiksi wiihtymyksen mälikappaleiksi.

Onnettomuutta tuottawat arpahuwit (lotterit) owat Varttuneet
Italiassa ja niitten syntyperiä johdetaan Romalaiskeisarien ajoilta
asti. Augustolla oli jo tapana pitojen lopulla jakaa Vierailleen ystii-
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wyyden merkitsi sinettiin pantuja piljettejii, jotka sisälsimät osoituksia
maaruukin tuotteisin tahi muihin suuremman arivoisiin kuppuleisin.
Heliogubulus käytti tätä muotia pilalotterina; hän antoi toisen Voit-
taa kultaivitjat, kalliit maljakot, orjan j. n. e., toisenpa Vanhan ruu-
kun, riktikuluneen nutun, kiirpiisparin y. m.

Kansainwaellukset ja Romalaiswallan perikato jouduttmat lot-
teripelin unohduksiin, kunnes keskiajan ruhtinaitten päähän taas pölähti
tuuma antaa hoivilaisten onnenuurnasta ivetiiii osoituksia erilaisiin lah-
joihin. Kun Genua oli tasaivaltana Viidennellätoista Vuosisadalla,
pantiin, raatiherroja walittaissa, pyrkijäin nimet onnenrattaasen, josta
niitä sitte läpättiin. Semmoisissa tilaisuuksissa lyötiin myöskin tamal-
lisesti ivetoa pyrkijäin nimistä. Venedigin tasamaita koetti taivara-
lotterilla, jonka rikkaat kauppiaat toimittmat, hankkia Maroja sodan
jatkamiseen Turkkilaisia ivastaan ja kuudennellatoista ivuosisadalla oli-
wut lotterit jo asetetut ivaltion katsannon alaisiksi. Saksassa toimitti
Osnubruckin ruatitunta taivnrn-nrpajniset w. 1521 ja w. 1539 salli
Franz I samulluiset htmit Rauskussa sillä ehdolla, että kuninkaalle
maksettaisiin määrätty Vero joka wuitista (lotista). Parlamentti teki
turhaan »väitöksiä semmoisia onnenkauppoja Vastaan, jotka arwatta-
tvusti tuottuisiwllt kansalle turmion; se ei »voinut estellä, että kohta
koko joukko lotteria ilmestyi. — Ludwig XIV, joka ensin hiiivitti niitä,
untoi w. 1700 julistuksen, joka alkaa seuraamilla sanoin: „Hilnen
Majesteettinsa on huomannut, että suuri osa kansaa on mieltynyt
koettamaan onneansa lotto'ssa*) ja on siis päättänyt asettaa Pariisin
kaupunki-huoneesen kuninkaallisen lotterin, jonka perustussumma on
10,000,000 livrés". Wietastelewa ylenwaltias tunsi ranskalaistaan,
jotka eiwät pidä mitään muuta senwertaisena, kuin äkillisellä onnen-
kaupalla ja ilman pitkällistä waiwaa päästä rikkaaksi ja sitte laiskana
tatuoittaa tuokiollisia huwituksia. Kansaan tarttui oikea pelikuume,
niinkuin se ennen »vallankumousta antoi pettää itsensä paperiassigna-
teilla ja sittemmin antautui pörssipeliin, joka hassutti warowaisia Sak-
salaisiakin. Onnenpelissä owat ihmiset kaikilla ajoilla ja kaikissa maissa
yhtä hullut. Muinoiset Germanilaiset pelasimat pois rahansa sekä

*) Sana „lotti" kuuluu Italian kielessä „lotto", Ranskan kielessä „lot'.
Lottopeli enää lottensta siinä suhtein, että jokainen pelaaja 90 numerosta
Valitsee itselleen yhden tahi useamman ja määrää niille omin ehdoin jonkun
summan.
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omaisuutensa ja paniwat paraan omansakin, mapauden, yhdelle arman
heitolle, niinkuin rikkaat Englantilaiset menettämät rahat sekä mapau-
den »vedonlyönnillä ja tullankaiwajat Kaliforniassa yhdessä ainoassa
illassa hylkiiiilviit kirottuihin pelihuoneisin aarteensa, joita he uutteralla,
kuukautisella työllä owat Voittaneet.

Hollannin Intiassa, Jamassa, Celebeen saaressa jamuissa Sunda-
saarissa nähdään kansaa ynnä sotamiehiä puodistoissa ja aukeilla ken-
tillä kerääntyneinä joukoiksi; puitten marjossa ja maanteitten marsilla-
kin he medonlyömisellii, korttipelillä tahi arpa-nopilla woittawat tahi
pelactivat pois muutamia maskilanttia ja toisinaan koko röyklyjäkin
niitä. Pelihuoneissa lainataan kentiesi nuorukaiselle rahasumma ja
kun se on menetetty, pidetään hänet kiini ja pistetään sotamiesten
rimeihin. Kun pelihulluus tarttuu Kiinalaiseen, riisuu hän »vaatteet-
kin ruumiiltaan ja panee mihdoin sormet pelin hinnalta. Jos hän
joutuu tappiolle, antaa hän kiirsimiillisesti iskeä toisen sormen poikki
toisen perästä. Kaikki kansanluokat, lvanhimmat setä nuorimmat, pe-
laamat Kiinassa. Kaupunkien kaduilla on muutettamia pelipöytiä mal-
joineen, missä arpanopat omat. Tätä kiusausta ei köyhinkään kestä;
hän panee »viimeisen roponsa alttiiksi; lapsetkin pelaamat rahoista;
he oppmat jo lapsuudesta saakka palwelemaan sitä epäjumalaa. He
kerjiiiiwiit, »varastamat, tekemät työtä ja siiiistäiviit, »voidaksensa yhden
ainoan kerran koettaa onneansa artvan heitolla.

IX.

Tietoja Rheinin rantojen ja WestfaleiNn teras-
teollisuudesta *).

Meidän aikoina, kun tiet tehdään raudasta, kun rautaiset koneet
ja massinat osoittamat semmoisia »voimia ja »vaikutuksia, että Egyp-
tin pyramidien rakentajat niistä iillistyisiiviit, supistumat myöskin hii-
wittiiwiit sotaretket lyhytaikaisiksi. Hyökkäys- ju puolustususeitu »val-
mistetaan semmoisia, etteimut ihmismointat riitä niitten wirittämiseen

*) Suomennettu aikakauslehdestä „Unscre Zeit" w. 1870.
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ja liikuttamiseen, ivaan koneita tartvitaan sitäkin Marten; sotalamoja
sekä salamojen patteria »vuorataan rautahaarniskalla; ankara kiista on
alkanut hyökkäys- ja puolustustoimien millillä; se kilpa wiepi meidät
Vähittäin yhä lähemmäksi sitä rajaa, jonka huolenpito kansakuntain
menestymisestä asettaa ihmisten himoille.

Mikä metalli on näissä puuhissa miltei yksmwaltaisena? Se on
rauta, yhä maan rauta, jonka puhdistaminen, karkaiseminen ja käyttä-
minen on tullut maailman tärkeimmäksi teollistoimetsi; piimii piimältä
edistyy taitamuus tuon malttamattoman metallin käytännössä ja yhäti
suurenemat maatimukset siinä suhtein. Mutta elämän edut owat epä-
tasaisesti jaetut; niinpähiin rautamalmiakin ei löydy yhtä tasaiselta
ympäri maailmaa, kuin sen käytäntö on lewinnyt. Kaupan tehtäwänä
on auttaa edellistä epäkohtaa, maan teollisuus Viihtyy ainoastaan niillä
tienoilla, mihin luonto on asettanut tarpeellisia raaka-aineita; sentiih-
den kerääntyi mäsymiittömiiin lietsojain samustuneet asunnot ja työstät
suuriin ryhmihin, muutamiin edullisiin paikkoihin.

Jos silmiiilemme simistyneitten »valtioin karttoja, niin löydämme
helposti semmoiset paikkakunnat, sillä rautatiewerkot peittiiwiit tummilla
silmutsillaan etenkin tiukalta senkaltaisia mustuneita maisemia. Sak-
sanmaalla owat Westfalen ja Rheinin rannat, Oberschlesien ja Poh-
jois-Miihri, Steiermark ja Kiirnthi raudasta rikkaimmat maakunnat.

Wiihemmiin tärkeät siinä suhtein owat jo Harz ja Thiiringerivald,
Sachsenin Erzgebirge ja osa Böhmistii, Bayerin Oberpfalz ja Badenin
sekä Wiirtembergin Schwarzwald; wielii wilhiiisemmiit rautciseudut eiwiit
ansaitse yleisempää huomioa emättä ulkomaalaisten silmissä ole tärkeitä.

Meriä hallitsema Britannian saari on melkein yksinänsä Saksan
tunnioitettawana kilpailijana rautateollisuudessa; Englannin maailman-
markkinoilta kaikuu joka »viikko kaikille maanosille kulkemia raudan hin-
toja, jotka edullisesti tahi turmiollisesti Vaikuttuivat lukuisien ihmisten
menestymiseen. Glasgomin marktinain miikkokertomus on rautalaup-
piaitten tuumien perustuksena Britannian muissa osissa, Pohjois-
Amerikassa, Saksassa, Belgiassa, Ranskassa ja Veniiällii. Englannin
kauppalaimojen painolastina on pääasiallisesti hiiliä ynnä rautaa;
Englannin rautateollisuus lemittiiii tuotteitaan jokaiseen rantamaahan,
jonka omat rautawarat owat loitompana mereltä; semmoisissa maissa
on oma rautateollisuus usein sortumaisillaan tuon uhkean kilpaweljen
edestä.
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Kotva kilpataistelu herätti Saksankin uinahtawia ivoimia; sen
oma teollisinto kiihtyi, iuaurastui ja nykyään on se uutterain ponnis-
tustensa kautta kohonnut Englannin tasalle kaikissa suhtein, joissa
Vaaditaan työtä ja taitoa. Kilpailu on yhä jalostunut ja Westfalenin
(Markin sekä Bergin) tuotteet ryöstiiiviit osan Sheffieldin paraasta
maineesta.

Partaweitsiä, tamasko-miekkoja, teräs-kahmelia sekä rewolweria
Valmistetaan Saksassa: ne kantamat toki usein Vielä Englannin nimi-
merkkiä; niitä kuletetaan myöskin Englannin salmen taaksi, niinkuin
Pfalzin ruuti merien taaksi ainoastansa sitä Marten, että ne sitte,
»varustettuina »vierailla osoitin-lapuilla, olismat otollisemmat omille
maanmiehille, sillä Saksalainen on niin mieltynyt ulkomaan kamaroi-
hin, että yksinänsä niinet „Hawana" ja „Trabucos", „hienoimmat Shef-
fieldin meitfet ja aseet" panemat ostajain laumoja mireiiiin liikkeesen.
Ahkera malinteriiksen walmistaminen ja käytäntö on etenkin tehnyt
Markin kremikunnan ynnä naapuriseudut kuuluisiksi. Sheffieldin
syrjäisissä pajoissa keksittynä ja sangen taitamasti parannettuna joutui
teräksen mataminen Rheinin ja Westfalenin seuduille; marsinkin Markin
lounaiskulmat, Lennen, Voltnen ja Ennepen laaksot, omat osoittaneet
kiitettiimiiii »vireyttä sen perästä kuin Englannin matamistapa juurtui
asukkllisin, jotka jo entisaikoina olmat uutterasti työskennelleet rau-
dassa. Jos kartalla katselemme Ruhr-joen ympäristöjä, tapaamme

siinä tiukalta ja lukuisalta nimiä (Barmen, Schtvelm, Altetta, Essen
j. n. e.) joita aina mainitaan samalla, kuin puhe on Länsi-Saksan
rautateollisuudesta, teräksen takomisesta ja uusmuotisesta teräksen Vala-
misesta. Uusi teollisuus ei jäänyt ahtaille rajoin; se leivisi yhä län-
nemmäksi; se haki kauppateitä ja ulkomaan markkinoita; se pyrki en-
sistikin Rheinille, jolle se möisi uskoa monenlaiset teoksensa. Wiener-
kongressin määräys, että Rhein olisi amoinna merelle saakka, on san-
gen tärkeä, jos muistellaan Westfalenin etewiiii sijaa teollisuuden puo-
lesta. Westfalenin teräs on paljon maikuttanut niissä taisteluissa,
jotka yhdistimiit Pohjois-Saksan yhdeksi mahtumaksi liittokunnaksi ja
Preussin suuri jokaiseen mieheen ulottuma sotalaitos on tietysti, toi-
saalta katsoen, paljon elwyttiinyt paja-työtä Ruhrin rannalla. Krupp
Essenissä oli se mies, joka tuotti Saksan teräkselle mainetta ympäri
maailmaa ja jonka laatimat tulikidat, rautaputket Viimeisessä Rans-
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kan sodassakin owat mahtawasti todistaneet Europalle hänen työnsä
viivallisuudesta.

Vaikka Benjamin Huntsmcm, joka w. 1740 rakensi ensimäisen
teräksen malinpajan Sheffieldiin, pani teräksen Valamisen alulle, niin
on toki Krupp ntonenmuotisten pyrintöjen kautta Viimein Voinut aset-
taa sen toimen jalommalle, laajemmalle kannalle.

Omituista kyllä on, että sekin mies, Väller (kullankehriiäjii),
joka ensin keksi malinteriiksen ja itselleen Valmisti »valssia malinteräk-
sestii, oli Englantiin muuttanut Saksalainen. Huntsman anasti sitte
häneltä sen tekotaidon salaisuutta, waan sama taito on sitte Kruppin
käteen pannut »voimakkaat aseet Englannin teollisuutta mustaan.

Tämän »vuosisadan alussa, kun mannermaan sulkemus oli pantu
toimeen ja koko Europassa ei ollut Englannin »vertaista malinteriistä
tekemää paikkakuntaa, määräsi Napoleon I 1 miljonan Francs palkin-
noksi sille, joka Europan manterella möisi »valmistaa yhtä hytviiii wa-
ltnteriistii, kuin Englannissa. Friedrich Krupp, toimellinen, »varakas
asukas Essenissä, ryhtyi niinkuin usea muukin, toimeen, työhön; hän
uhrasi siihen tuumaan sekä »varat että terlveytensii; hän kuoli 1827.
Vanhin poika, Alfred, jatkoi, ja jatkaa »vieläkin isan nimessä hanen
puuhaamista, maikka hänelle isältä jäi waan 2 työmiestä. Vähäisestä
siemenestä on iso puu kohonnut. Hän rupesi kohta koettamaan saada
aikaan walinteriistii suuremmissa määrin. W. 1851 nähtiin Londonin
näyttiijiiisissii hänen ensimiiinen tykki walinteriiksestii, 5V2 jalkaa pitkä
6-naulainen; se loikoi 3 jalan korkuisilla teloilla (laivetilla) ja sitä
ihmeteltiin, kiitettiin yleisesti.

Valinteriiksen omituisuudet olimat siihen aikaan sangen Vähän
tunnetut. Kauan kestikin, ennenkuin sitä ruwettiin käyttämään tykis-
töihin, sillä sen sitkeys näytti mielii epäilyksen alaiselta; waan kohta
kyllä katsottiin sitä paraaksi koneiksi ja rautatien radoiksi.

W. 1855 oli taas Pariisin näyttiijiiisissii ampumakoneita walin-
teriiksestii, waan myöskin mahdottoman iso kuutio samasta aineesta,
jonka alta pöytä murtui; sentiihden sanomat Ranskalaiset pilkallisesti:
„Saksalaisen paksupää!"

Vuoteen 1858 asti oli ainoastansa 100 tykkiä lähtenyt Kruppin
tehtaista, maikka kaikki isot maltiot jo tunnustmat »valinteriiksen omalli-
suutta arttelissa. Venäiin hallitus oli ensimiiinen, jokakutsuttiKruppilta
tykkiä; kenraali Todleben määrättiin kaupan hierojaksi. Kohta sen pe-
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riistä kutsutti Ranskan hallitus 300 tykkiä, maitta se sittemmin on
kieltänyt ja hilpeillyt koto asiaa. Preussi, joka jo oli »varustanut
muutamia patteria malinteriiksestii tehdyillä putkilla, seurasi sitte muu-
kalaisten esimerkkiä ja sen jättiin astumat Belgia, Itämältä, Hollanti
ja Vähäisemmät Saksan »valtiot; Turkkilaiset, Egyptiläiset ja Japanin-
kin kaukaiset asujaimet owat toinen toisensa perästä kutsuttaneet tykkejä
Essenistä. Englannin hallitus ei tuottanut yhtäkään tykkiä Kruppiltn,
wnnn mainiot artteli-taiturit ja tykin teettäjät Armstrong, Withworth
Blately y. m. tarmitsimat Westfalenin malinteriistil; tietty on, että
Armstrong m. 1865 kutsutti sieltä 112 tykin putkea.

Mutta Krupp sai kohta kilpailijoita; terästehtaita kohosi tois-
tensa rinnalle ympäri koko maakuntaa. Wanhat tehtaan isännät laa-
jensmat tuumiaan, toimiaan. Raakaa rauta-ainetta kaihottiin yhä
enemmän; wanhoja raa'an teräksen hyttyjii suurennettiin lähellä Sieg-
joen malmirikkaita ympäristöjä, entisissä Oranian seuduissa jaPletten-
bergin tienoissa; uusia rakennettiin, koska kmihiiliii saatiin mukasam-
min, kuin ennen. Koska raa'asta teräksestä yksinkertaisemmilla keinoin
»voitiin »valmistaa monenlaisia talvaroita ja ne olimat huokeammat
hinnalta, niin käytettiin semmoista terästä enemmän kuin tvalinteriistii
isompiin koneisin. Rautatien ratoja, siltojen sitvuhilkkiii ja kaikkia suu-
rempia kauppaterätsen tautia tehtiin wanhanmukuisten hyttyjen teräk-
sestä. Näitten hyttyjen perkeitii myytiin walinteriis-tehtaisin. Siten
hyötymät uudenmukaiset ja mnnhantapaiset pajat toisistaan. Kosta
terästä yleisesti käytettiin enemmän, kuin pelkkää rautaa, alkoimctt useat
rautatehtaat »valmistaa terästäkin, etenkin rautateitten tarpeita.

Malinteriiksen tekeminen on kuitenkin edelleenkin koko tuon teol-
lisuuden ydin, niinkuin se ennen oli se siemen, joka nostatti rauta-
teollisuuden wireiiiin maurastumiseen. W. 1853 malmisti Krupp
13,364 centneriä terästä; 70 uunia, 6 »vasaraa, 4 höyrykonetta oli
hänellä liikkeellä; tvoitiinpa saada 100 centneriä painatvia lohkareita
kerrassaan. Kruppin jaloimpina kilpailijoina olimat Mayer ja Kiihne
läheisessä Bochumissa, jotka tv. 1853 walmistiwat 15,000 centneriä
terästä. W. 1854 alkoi eräs osake-yhtiö laajentaa Bochumin tehdasta
isoilla päii-omilla, mutta Krupp pääsi sittetin ivoitolle, sillä hän mal-
misti samana muonna 25,000 centneriä. Samaan aikaan rakensi
von Berger ja Contp. Witteniin walinteriis-tehtaan, joka nyt hytvyy-
den ja suuruuden puolesta on kolmas Westfalenin terästehtaista.
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Londonin toiset näyttiijäiset tarjosimat setä Kruppille että Bochumin
osake-yhtiölle tilaisuutta mertaamaan tuotteitansa keskenään ja muitten
teosten kanssa. Kumpainenkin mainituista tehtaista oli muosi »vuo-
delta jalostunut, laajennut, waan Krupp oli yhä ehtinyt edeltä. Ne
oliivat niin erilaista laatua, ettei Bochumin tehtaan mitenkään onnis-
tunut suuda sitä toimeen, mikä Essenissä meni aiman helposti. Eten-
kin oli eroitus suuri silloin masta yleisemmin lunnetun Bessemerin-
teinon käytännössä*). Essenissä, missä yksinäinen omistaja myöskin
oli koko liikkeen johtaja, pantiin jalommatkin laajennus- ja muutos-
tuumat hiljaisesti, waan »vakaasti toimeen. Bochumissa tarkoitettiin
usein maan sitä, että jokaiselle osakkeelle tulisi niin suurta muotista
»voittoa, tuin mahdollisesti. Essenissä »vastasi ja mastaa yksi ainoa
kaikista ja kaikki omat hänen käskyjen alaisina; Bochumissa hallitsee
toimituskunta, mutta yleisissä osakkeitten omistajain kokouksissa pääte-
tään useimmiten raha-asioista; se tietysti mimyttiiii ja tekee maileiksi
kaikki rahaa maatmat tuumat. Essenin tehtaissa, joitten lvaikutuksia
monessa suhtein pidetään salassa, työskentelee noin 10,000 miestä.
Westerwaldin ja Koblenzin kaiivoksista miediiiin Esseniin hopealle hoh-
taman peilirautaa, walkealle wiwahtawaa terästä ja täplikästä, har-
maatmalkeaa tykkirautaa; ne muuttumat sitte Essenin sulatushytyissii
kuolemaa puhaltamiksi putkiksi tahi rauhaisiksi rautatien radoiksi, höyry-
laiwain ruuwikst tahi »vintturiksi. Hiilikaitvoksia omistaa setä Krupp
että Bochumin osakeyhtiö.

X
KulKu-neuwoista Atlantin ja tywenen meren

walillii.
Niinkuin uroot muinoisina aikoina ison ivoiton jälkeenkohta rupe-

siivat tuumimaan uusia urotöitä, niin mietitään meidän ivuosisadalla

*) Henry Bessemer omisti Sheffieldissä suuren hytyn ja julisti w. 1856
uuden keksintönsä teräksen »valmistamisessa, maikka se wasta 6 wuotta myö°
hemmin osoitti jalompia Vaikutuksia. Bessemerin terästä käytetään järeäm-
piin tawaroihin.
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yhä uusia yrityksiä kaupan, kulkunemvojen ja sitvistyksen edistyttiimi-
seen. Alsken omat Suezin kanama ja Pacifik-rautatie malmistuneet.
Nyt on mielessä Amerikan keskikohdissa panna toimeen kulku-wäylä
lamoille Atlantin ja tyivenen meren Välillä. Mdysivaltojen hallitus
on lähettänyt lamoja katsastelemaan tienoita Darienkannaksella (Pana-
man kannaksen kaakkoisosassa). Katsastelkaamme nyt ensisti mitä en-
tisaikoina on tuumittu semmoisista yrityksistä noissa samoissa paikoin.
Columbus haki tnrhaan neljännellä löytömatkallaan salmea juuri sa-
moissa Keski-Amerikan kohdissa, missa nyt on ehdoiteltu kaimantojen
kamamista. Hän luuli silloin, etta Keski-Amerikan itäranta olisi
joku Asian mantereesen kuuluma seutu, jonka lähistössä muta löytyisi
salmi, minkä kautta kohta päästäisiin Itäindian saaristoon. Semmoi-
seen käsitykseen olimat senaikuiset kartat ynnä tieteilijät (Toscanella,
Niccolo da Conti, Behaim, Martin de Bohemia y. m.) saattaneet
häntä. Mexikon »valloittaja Cortez haki myöskin mainittua salmea;
Montezuma (Mexikon kuningas) osoitti hänelle etta Tehuantepecin
karmasta pitäisi kaimaa poikki. Magellan löysi ivasta kaukana etelässä
(Etelä-Amerikan eteläpuolella) tymenelle merelle ivietviin salmen, jota
nyt kutsutaan hänen nimellä. Mutta noilla eteläisillä mesillä (Cap
Hornin tienoilla) oli usein julmia myrskyjä ja keksitty tie teki lopen
suuren poltven niille, jotka Europasta pyrtmät Itä-Intiaan; sentäh-
den kehoitti keisari Kaarle V w. 1523 hakemaan mukasampaa, suo-
rempaa kulkumuomaa. Mainioimmat senaikaisista retkeilijöistä ryhtyi-
»vät toimiin; silloin ehdoiteltiin jo niitä kohtia, mihin myöhemminkin
on tuumittu kamaa kanawoita: Tehuantepecin kannas, Nicaragua ja
Panama. Frans Pizarro ehdoitteli Viimeistä, Davila keskimäistä.
W. 1536 lähetti Spanian hallitus tutkimaan neljättä kohtaa (Hon-
duras), koska Panaman ilmanala oli sangen kuolettatvainen. Papit
alkomat, kumma kyllä, paukutella näitä uhkeita tuumia mastaan. Tai-
wllnn Viha oli muka Varmaan marottama (sanoi jesuitta Jose de Acosta)
jos aiottiin parantaa Luojan laitoksia. Kohta nousikin Europassa sem-
moisia meteliä, että Amerikaan koskemat parannusaatteet lykättiin unoh-
duksiin. Wasta 18:nnen Vuosisadan lopulla, Kaarle kolmannen halli-
tessa, uudistettiin noita kanawayrityksiii. Waan ne hukkumat sitte taas
Ranskan »vallankumouksen tulmaan ja laiminkiin. Kun sitte Keski-
Amerikan paikkakunnat 1820-lumulla joutumat mapaiksi Spanian mal-
lasta, koetti Keski-Amerikan tasawaltio saada watthat aatteet toteutu-
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maan. Pohjois-Amerikan yhdysivallat, Bogotan hallitus ja kenraali
Bolmar osoittiivcit myöskin mielihaluaan semmoiseen jaloon työhön.
Hollanti, joka olisi riemuinnut, jos suorempi ura olisi urennut Sun-
dan siirtomaihin päin, lähetti lähettilään hieromaan kanawan taiiva-
mista. Waan kotimaan olot pujahtmat taas esteinä wiiliin. Wuo-
sina 1837 ja 1838 oli insenööri John Baily Kesti-Amerikan liitto-
hallituksen puolesta.mitannut ja tutkinut Nicaraguan seutuja; hänen
työt keskeytettiin, kun Keski-Amerikan liittokunta m. 1839 hajosi.
Louis Napoleon Bonaparte ja Marcoleta (Nicaraguasta) ehdoittelmat
sitte w. 1846 „Canal Napoleon de Nicaragua", multa asiasta ei
tullut sen enempää toimea, maitta liite kannaksen (Isthmus'en) yli
oli »vähittäin »virkistynyt »vuodesta 1843 saakka, jolloin säännöllinen
höyrylama-kultu asetettiin Panaman ja Perun setä Chileen »välille
ynnä Chagres'en *) ja Europan »välille. Sillä kannalla oliivat asiat,
kun w. 1848 Californian kultawarat keksittiin. Mdysivaltojen länsi-
ranta, jota sitä ennen tunnettiin ainoastansa lesuittain lähetyssaar-
naajien kertomuksista, tuli äkkiarmaamatta mitä tärkeimmäksi maailman
kohdaksi. Wanhat sadut Utopiasta, Eldoradosta ja Atlantisista näyt-
tiiviit tosiksi muuttuman. Sekä manhasta että uudesta maailmasta ivir-
taili joukkoja Californian kultaista nahkaa „niittiimiiän". Panaman kan-
nas tuli ikäänkuin suureksi Valtatieksi, Vaikka se et olluttaan raiwattu.
Siitä alkaen elpyiwiit tietysti Vanhat tuumat uuteen Vireyteen, mit-
tauksia, ehdoituksia tehtiin ja osake-yhtiöitä ilmestyi. Kääntykäämme
nyt siis mekin sinnepäin, oikealle Panaman kannakselle, joka luonnolli-
sena siltana yhdistää Kesti-Amerikan ja Etelä-Amerikan toisiinsa. W.
1845 ilmestyi ensimiiinen perinpohjaisempi ehdoitus kanamasta Pana-
man kannaksen halki; se oli tehty Ranskan hallituksen yllytyksestä.
Kulku menisi Vähäisiä jokia myölen ja muoren liiivitse oli perattatva
14,000 jalkaa pitkä tunneli, niin korkea, että lamat »nastoineen mah-
tuisitvat siitä menemään. Tyiveneen mereen laskemat joet owat mel-
kein kaikki niissä paikoin koskiset; sentiihden aiottiinkin rakentaa useita
sulkuja (lussia) tuohon mainittuun kamantoon. Muita esteitä huo-
mattiin myöskin. Satamat kummallakin rannalla oivat sangen huonot;

*) Chagres on Panaman kannaksen pohjoispuolella. Se on peräti
mitättömäksi joutunut sen perästä kuin Nspinwall perustettiin. Chagres'en
kaupunki on sangen taudillisella paikalla.
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Panamanlahdessa täytyy suurempain höyrylaimain seisattua ulommaksi
maalta; pienemmillä aluksilla toimitetaan sitte tamarain tuontia ja
Vientiä; neekerit kantamat myös kaalaten ihmisiä selii tamaroita seläs-
sään laimain ja rannan Välillä. Mitä Vahinkoa semmoisesta hiiah-
duksesta syntyy, moidaun artvata seuraamasta esimerkistä. Pohjois-
Amerika lähettää ulos paljon jäätä. Bostonin lama toi 705 tynny-
riä jäätä; se menetti Panamassa, lastia purettaissa, 400 tynnyriä.
Itse Panaman kaupunki oli ennen Spanian mallan aikana tärkeä,
kosta sen tantta harjoitettiin testuutta Etelä-Amerikan länsirantojen ja
Filippinien kanssa; seitsemännellätoista muosisadalla häwitti meriroswo
Morgan sitä, waan se rakennettiin uudestaan peninkulman mertuu
eteläisemmäksi; 1840-luwulta alkaen on se kohonnut mitättömältä kan-
naltaan; rakennuksiltaan on se sangen kirjawa; wäkeii on siellä Ame-
rikasta, Europasta, Asiasta ja Afrikasta, yhteensä 14,000 henkeä.
Kaikki maailman kielet kuuluivat sen kuduilla ja kaikellaisia rahoja,
sekä oikeita että wiiäreunettyjii, kulkee sekaisin; petollisuus ja hiiwyttö-
myys owat malloillaan. luomawettä tuodaan muulien selässä monen
peninkulman takaa. Meidän aikoina, kun muutamassa tunnissa aje-
taan rautatietä myöten Aspinmallista Panamaan, muistetaan tuskin
enää miten ennen kahdessa ja useammassakin piimässä kuljettiin toi-
selta kunnaksen ranteelta toiselle. Chagres'en kurjilta asuinsioilta men-
tiin jokea ylöspäin. Vähäisessä aluksessa moi matkustaja olla vitkal-
laan, sillä bambu-ruo'oista oli siihen kyhätty koju, jonka katto (bananin-
lehdistä) suojeli auringon paahtamista säteistä, waan ei mahtanut Vas-
tustaa sadetta, sillä sitä tulee niillä seuduin kuiu kaatumalla. Sem-
moista matkaa kesti 9—lo peninkulmaa. Sitte oli matka jatkettumn
muulilla (4^/g peninkulmaa). Entisaikoina oli tie kimitetty, sillä Frans
Ptzarro oli sitä kautta kulkenut Perua malloittamaan. Mutta »vuoden
1821 jälkeen (Spanian ylmallan tauottua) jätettiin se sillensii sateit-

ten pilattatvaksi, elukkain kulutettawaksi; kuopat sywentyiwiit; Viimein
täytyi tuolla täällä poiketa metsään tahi kulkea kupeitten »vuorensolien
kuutta, sillä munhu tie oli mullan käyttämätön. Rehemiii palmuja
ynnä muita jaloja kastveja seisoi komeina, ylpeinä matkustajan kahden
puolen. Vuodesta 1532 saakka oli tätä tietä täytetty, sillä Spanian
hallitus katsoi lopen tukalaksi kulkea maata myöten kannaksen toiselta
rannultu toiselle saakka, joista huolimatta, niinkuin siihen asti oli ollut
tapana. Koska yhdyswultojen piirikunnat tymenen meren rannoilla
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nousiwat yhä tärkeämmiksi, päätti Vashingtonin Congressi m. 1847
postihöyrylaiwoilla asettaa kuukautisen keskuuden Panaman, San-
Franciscon ja Oregonin Välille. Kaksi kertaa kuukaudessa kulkisi
paitsi sitä höyrylaiwoja Newyorkista» Hawanan kautta Chagres'een
sekä Neworleansista Chagres'een. Sillä taVoin saatiin edes kerran
kuukaudessa postia, taivaroita ja rahoja kulkemaan San Franciscon
ja Newyorkin mälillä. Uuden Granadan kanssa sowittiin, että täysissä

turmissa Voitaisiin matkustaa Isthmus'en ylitse. Englanti osoitti kyllä
kadehtimansa yhdyswaltojen menestystä tuossa suhtein, niinkuin myö-

hemmin Ranskaakin Suezin kanaman tähden, waan Clayton-Bulwer-
sowinto asetti seikat, kumminkin Vähäksi ajaksi, rauhalliselle kannalle.
Englanti ja Ahdyswallat lupasiwat yhteisesti suojella sitä kanawa-wl-
kua, jota kentiesi! wielä saataisiin toimeen Panaman seuduilla. Ei
kumpuinenkaan koettelisi Panamassa »valloittaa itselleen siirtomaita tahi
linnoituksia. Newyorkissa ilmestyi kohta yhtiö (William Aspinwall
y. n».), joka aikoi rakentaa rautatien Panaman kannuksen Poikki. Kun
kaikki oli sowtttu Uuden Granadan hallituksen kanssa, alkoi työ kesällä
w. 1850. Taudillisten soitten halki, tihein metsien liimitse oikositvat
työmiehet eteenpäin. W. 1852 »vihittiin Manzanillabai'n rannalle,
tien pohjoispäähän rakennettu kaupunki; sille annettiin johtajan nimi
Aspinmull (Englantilaiset kutsumat sitä Coloniksi). Asukkaita on siinä
noin 2,000. Rautatie pitkittyi »vähittäin. Siltoja oli rakennettawa
jokien yli. Keltakuume ja sydämentauti tappoiwat sekä Kiinalaisia,
että Europalaisia työmiehiä. Kaikki kantoiwut naamaria ja hanskoja,
sillä metsissä kihisi myrkyllisiä itikkoja (sääskiä). Vaan ihmisinto
»voitti. W. 1855 28 P. Tamtnik. kiiti ensijuna toiselta mereltä toi-
selle. . Tien pituus on 10^ peninkulmaa (oikosuoraa olisi maan 7
penink.). Tawullinen kulkuaika on 2'/2 tuntia. Tawaroita on yhä
enemmän Viety tätä kautta, ehkä »naksut owat mahdottoman suuret;
ensin kulki siiuii melkein yksinomaisesti mutkamiehiii ja postia. Ennen
mainittujen höyrylamn-kulkujen lisään tuli w. 1866 höyryluiwnlulku
2 kertaa kuukaudessa Panaman, Uuden Zeelamtin (Vellingtonin) ja
Sidneyn mälillä. Usea hyöryluitva tnopi Nemyorkista noin 1,000
matkustajaa. W. 1851 oli yhdyswaltojen hallitus sopiuut Panama-
yhtiön kanssa, että tämä kulettaisi Pohjois-Amerikan postia; maksut
määrättiin mallan korkeiksi. Samuna muunna päätettiin, että höyry-
lumoja »vastedes kulkisi 2 kertaa kuukaudessa Panaman, Californian
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ja Oregonin »välillä. Kirjeitten ja tawarain kulettaminen Panaman
kantta Newyorkin ja San Franciscon Välillä nousi lopen kalliiksi.
Vasta sitte, kun kilpailijoita (Nicaraguan yhtiö) ilmestyi, alensi Pa-
naman yhtiö kuletushintaansa postista. Kolmessa kolmatta piiiwiissii
kuljettiin mainittujen kaupunkien Välillä; 7 päiwässii Newyorkista
Aspiimalliin, I:ssii Isthmus'en poikki, 15:ssii Panamasta San Fran-
ciscoon. Syksyllä 1858 pantiin sitte toimeen maantie Saint Louisin
ja San Franciscon malilla (Mississippin ja tymenen meren malilla).
Sentiihden lähetettiin »vuodesta 1864 alkaen ainoastaan suurempia
kirjoja j. n. e. Panaman kautta; muut menimät suorempaa tietä
Pohjois-Amerikan halki. Ennenkuin hylkäämme tuon uuden tien sil-
lensii, tahdomme mainita siitä »vähäisen. Mdyswaltojen hallitukselle
oli monta syytä, minkiitiihden semmoinen tie yhdyswaltojen oman alueen
halki oli toiwottawa. Panaman yhtiö kiristi lopen suuria maksuja;
yhdyswaltojen hallitus oli tehnyt liittoja Japanin ja Chinan kanssa;
Australia kohosi yhä tärkeämmäksi maanosaksi ja niin Pohjois-Amerikan
liinteisrannetin. Paitsi sitä tahdottiin lähemmin yhdistää „ison lännen"
siirtomaineen, linnoituksineen (Forts) yhdyswaltojen pesäpaikkojen kanssa.
W. 1857 Maaliskuussa päätti Congressi, että postitie Mississippin ja
San Franciscon malilla pantaisiin toimeen. Vaunuja, 4 hewoista
edessä, toimitettaisiin 25 Päiwässii menemään koko tuo »väli. Tuo
440 peninkulmaa pitkä tie oli Pacific-rautatien ihmeteltiiwii etmus-
tllja. Se tulli Saint Louisista ja Memphisista jokien Ylitse, autioit-
ten heinä-uawikkojen halki, millien kansain »välitse, »vuorisolia pitkin ja
korkeitten wuoriharjanteitten yli aina Californian kultamaahan saakka.
Koska polivia useista syistä oli tehtäwii, kun tie »viimein pantiin toi-
meen, karttui sen pituus 622 peninkulmaksi. Indianit hiiwittiwät toi-
sinaan sekä ajokaluja että pysähdyshuoneita ynnä kerättyjä ruoka- ja
juomawaroja. W. 1858 15 P. Syysk. oli kulku sillä tiellä alkanut.
W. 1861 ajettiin jo 6 kertaa »viikossa sitä mäliä. San Franciscosta
pantiin höyrylaiivoja menemään Japaniin, Chinaan ja Sandwichin
saaristoon. W. 1869 10 P. Toukok. awattiin sitte Pacisic-rautatie.
Rautatietä myöten päästään Newyorkista San Franciscoon (725 Penin-
kulmaa) 6—7 piimässä. Kun Londonista ennen mentiin Aspmwallin
ja Panaman kautta San Franciscoon, kului siihen 35 piiiwäii; nyt
tarwittiin sen wiilin kulkemiseen ainoastaan 17 Piimää. Londonista
mennään 38 päiwässii Newyorkin, San Franciscon kautta Aokuha-
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maan (Japanissa). Jos Suezin kautta lähdetään Londonista Aoku-
hamaan, menee siihen melkein saman »verran aikaa.

Sen perästä, kun Pacisic-rantatie »valmistui, on liike Panaman
kautta tietysti »vähennyt. Waan kanama-tuuZtat emät sentähden ole
tauonneet. Kumma olisikin, jos ei kohta päästäisi niitten toimotusten
perille, koska kerrotaan, että Indianit Darien-tannaksella ennen mui-
noin aluksilla woiwat kulettaa cacao'a toiselta mereltä toiselle sillä
tawoin, että he, kun joet olimat tulwillaan, työnsiwiit »veneensä toi-
sesta joesta toiseen. Tunnelia setä sulkuja on tietysti lviiltettiilvä,
kanawaa tehtaissa; ainoasti tyivenen meren puolella taitaa ivastustama
sulku olla tarpeellinen, koska wesi siinä meressä nonsee sangen tvalta-
»vasti. —W. 1513 herätti eräs sanoma Amerikasta yleistä huomioa ja
iloa. Vasco Nunez de Balboa oli Panaman kannaksen mnorilta sil-
mäillyt tywentii waltamerta. Hän oli ensimiiinen Europalainett, joka
näki Panaman kannaksen länsipuolta. Ilahuttatva olisi meidän aikoina
se sanoma, että salmi awattaisim, joka »veisi suoraa tietä tuolle tyive-
nelle merelle, joka Valboan aikoina oli suurimmaksi osaksi tuntematon
Europalaisille.


