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1 luku,

Jan Kattegat saa „ennanpösllä"
selloansa ja lohdutukseksi woileipiii.
Lukija saa tietää sotain Jan Kattega»
tin sulupeiäLtL.

Wuonna 1866 Kesäkuun 23 päiwänä aamulla
muuan komea kauppalaiwa, nimeltä „Brabant", joka
oli matkalla Pietarista Amsterdamiin, saapui siihen
salmeen, joka erottaa Ruotsin mantereen ja Tanskan
Seelannin saaren toisistaan ja jota sanotaan Juutin-
raumaksi" eli „Öresundiksi". Vradant oli hollantilai-
nen höyrylaiwa ja melto iso olikin; se oli Pietariin
tulettanut Amsterdamista Itä-Intian siirtomaan tawa-
roita, Sumatrasta näet, lawasta ja Borneosta tuo-
tuja tawaroita kaikenlaisia, ja taas Pietarista kotimat-
kalla kuletti se wenäläista tawaraa, wiljaa, karjaa ja
wrkitsia y. m., Amsterdamiin.

Ilma ei ollut hymintään siewä. Jo ensimmäisinä
päiwinä Pietarista lähdön jälleen oli Suomen lahdessa
ollut pahoja ilmoja, myötäisiä ja epäwalaisia wasta-
tuulia. Itämereen kun ehdittiin, yltyi tuuli kowatsi



myrskyksi, jotta laiwa joutui syrjään warsinaiselta mat-
kan suunnalta, maikka se työskenteli täydellä höyry-
woimallaan. Sinäkin aamuna, jolloin laiwa saapui
Juutinraumaan, oli huononvuoleinen ilma. Taiwas
oli piimissä ja satoi raskaita sateita melkein yhtämyö-
tään; ja sumua oli niin wahwasti, että perämies ei sa-
nonut aina erottamansa komppassin wiisareitakaan mu-
kamas. Kapteeni, joka oli Van der Kinden ni-
meltään, seisoi komento-sillalla itse katsomassa, että
päästäisiin kunnialla perille; ei häntään erottanut
Ruotsin wuorisesta rannasta tuin hienon harmajan
wiiwan main ja Helsingörin merilinna näytti jyl-
hältä mäeltä. Laiwa nousi ja lasti torkeain aaltojen
kanssa.

Ei pahat ilmat, marsinkin jos niitä piisaa wiit-
totausia, ole mieluisia kellekään, saati merimiehille;
heille näet ne aikaansaamat kaksinkertaista työtä ja wai-
wannäköä, jos on wastatuulta tahi suorastaan myrs-
kyä. Ihmekö, että Brabantin laiwawäellä, sekä pääl-
likoilla että heidän koskettamilla matruuseilla, oli itämä
ja paha olla. Eiwätkä paremmalle päälle joutuneet
siitä, että heidän täytyi ties kuinka kauan kryyssätä
Juutinraumassa Helsingörin edustalla ennenkuin pää-
siwät salmesta ulos suhteellisesti rauhallisempaan ja
tyynempään Kattegattiin. Itsekunkin wieraan mallan
laiwan täytyy näet Helsingörissä suorittaa wero eli
niin sanottu „salmen tulli", pienempi tahi isompi, sen
mukaan kuinka kallis on laimalla lasti, ja Tanskan



hallituksen tullilaiwa ei ollut wielä wirtamiehineen saa-
punut laimaan weron ottoon.

Brabantin kryyssätessä salmessa Hiljoilleen ja
odotellessa tullilaiwan tuloa, näytti siltä tuin kannella
askaroimat matruusit olisiwat äissään kaiwanneet jo-
takin wihansa esinettä tahi henkilöä, jonka niskoille
syytäisiwät sitä pahaa tuultaan. Eitä aikaakaan, niin
lllkoiwat lysllsta toisiltaan laiwapoikaa Jan Katte-
gattia.

„lan, tyhjäntoimittaja pahus, hoi!" huusi tim°
peri, „joudu tänue tahtoa pyörittämään! Olenhan jo
monta kertaa sanonut, että kirwes on tylsä ja tarwitsisi
teroitusta!"

„lollei se telwoton tule heti löysiä kelalle nosta-
maan, niin selkään annan jotta muistaa saunan saa-
neensa!" muuan matruusi kiukutteli.

„Mihin on se poika wiikari häwinnyt?" kotti
syi, pistäen päänsä ulos kopperostaan. „Ei ole yh-
tään potaattia wielä kuorittu, ja kuitenkin hän tietää,
että sianpaisti ei maistu miltään jos ei ole potaatteja
joukossa!"

„Oma on syynne, Kaarlo!" toinen matruusi to-
tille mustasi. „Mintätähden pidättekaän aina sen we-
litullan puolta, marsinkin tnn me toiset nuhtelemme ja
kuritamme häntä! Nyt itse näette, että hän ei tottele
teitäkään, yhtä wähän teitä kuin tämän komean laiwan
wanhinta matruusiakaan. Hywät sanat eiwät tehoo,
selkään on annettawa; ei hän ilman kuritusta telpo
merimiehetsi wle itinä, sen saatte uskoa."



„Sitä sinä et ymmärrä, Heitti!" kolli arweli,
lähti lookista ja pujahti laiwan kannelta luutun tantta
alas miehistön ruumaan, omin silminnähdäkseen mihin
poika oli kadonnut.

Kolin ei tarwinnut kauankaan hakea. Sillä tus-
kin oli hän tullut siihen pimeänpuoleiseen ruumaan,
jossa miehistöllä oli makuupaikkansa ja jossa he oleiliwat
joutohetlinaän (alkunoitten sijasta oli siinä pyöreät,
pienet luukut, joissa oli paksut lasit ja joista ei lähte-
nyt paljokaan waloa), niin towat läimäykset ja parku-
miset weiwät hänen oikeille perille. Hän näki purje-
miehen eli „pousun" pitämän wahwoilla käsillään lai>
wapoikaa polwillaan ja lyömän häntä selkään köyden
päällä. Laiwapoitll koitti minkä jaksoi päästä irti, ku-
ritusta patoon, huusi ja parkui hirweästi.

„Pousu hoi!" kokki karjasi ja tarttui kurittajan
täsiwarteen, „mitä pahaa poika on tehnyt, noin towasti
tun kuritat häntä?"

„Sinäkö, Kaarlo?" pousu wastasi, „aina olet
poika pahasta puolustamassa, teki hän mitä hywänsä!
No, sanon mitä hän tehnyt on, loska kysyt! Ensin-
näkin hän seisoi joutilaana kannella, kädet housuin tas-
kuissa, ja wihelsi, niin, wihelsi näet pahus tällä
myrskyllä, tällä pahalla säällä!" Minä kysyin: <wai
sinäkö enemmän tuulta lisää wihellät, kelwoton! Kai
arwelet, että menkööt laiwa miehineen kaikkineen haak-
sirikkoon, hylyksi Kattegattiin, josta sinua on nostettu
kuin mitähän sammakkoa, häh?' Silloin tämä poika-
wiitari naurahti minua wasten silmiä ja sanoi, että on



muka merimiehen taikauskoa se, että tuuli siitä yltyy
jos wiheltääpi. Waan siitä röyhkeydestään, minkä hän
on koulussa oppinut, minä olen häntä nyt kurittanut.
Ensinnä suutuin niin että olin heittää hänet mereen,
waan se pahus oli siksi wittelä että pääsi tähän ruu-
maan pakoon. Uskokoon nyt, jos mieli tekee, että tuuli
ei siitä yltymään rupea kun wiheltääpi; sen hän tum-
minkin uskomaan häätyy, että ennanpää on wiheltänyt
hänen selässään!"

Sillä aikaa kuin „pousu" näin jutteli, oli hän
laskenut pojan kädestään ja poika käytti hywäkseen ti-
laisuutta ja pakeni min kerkesi miehistön ruumasta pois
ja juoksi kyökkiin piiloon, toisten miesten huomaa-
matta.

Sieltä kokki löysi hänen, pousua puhuteltuaan ja
ranhoitettuaan tun oli palannut työhön jälleen. Poika
oli kyykyissään hallan takana, itkusilmin jakaswottur-
woksissll. Ijältään lienee hän ollut yhden tahi kah-
dentoista muoden wanhll, waan rnumis oli hänellä
wanttaa ja lujaa tekoa. Silmät, jotka muulloin il-
maisiwat iloista mieltä ja rohkeasti katsoiwat ulos
mailmaan, oliwat nyt kyynelissä, ja toinen wesikarpalo
toisensa perästä putosi ruskettuneille poskipäille. Hiuk-
set oliwat ruskeat ja merimiesten tawoin lyhyeksi lei-
kattu. Kaswot oli pojalla miellyttäwät, mielen lujuutta
ilmaisten.

Kokki silitteli karkealla kädellään laiwavojanpäätä-
Poika wawahti ja alkoi tomasti itkeä. „Isä tulta!"
hän sanoi,

„ minkä tähden olettekaan ottaneet minua



tälle laiwalle kuittien ilkimysten töytittäwäksi, lyötä-
wäksi ja kiusattllwllksi? Miksikä ette jättäneet minua
Tiina äidin hoitoon jatkamaankoulunkäyntiäni? Ette
mielestäni oikein tehneet, kun panitte minun kouluun ja
otitte kesken pois, jättääksenne minut näitten tylyjen ja
ilkeäin matruusien joukkoon!"

Älä ole milläsikään, poikaseni!" lokki koitti loh-
duttaa. „Minkä olen tehnyt ja teen, taitki on sinun
hymäksesi, olehan huoleti! Kuulehan, niin kerron si-
nulle jotain ja olet paremmin ymmärtämä aikomuksiani.
Vaan otahan ensinnä weitsi käteen jarupea potaatteja
kuorimaan, jollet mieluummin rupea tahkoa käyttämään
tahi kelalle köyttä nostamaan."

„Gn mainkaan, isä rakas!" poika wastasi, Pyyh-
käsi kyyneleet silmistään ja sieppasi toiseen käteen weitsen
ja toiseen potaatti-astian. „Gn enää suostu siihen että
timperi tahi muut matruusit minua soimaamat ja töyt»
kiwät; sillä luultawastikkin on taikauskoinen poufu jo
kertoa ehtinyt heille, että olen laiwankannella seissut ja
wiheltänyt, jonka wuoksi muka tuuli on rajuilmaksi
muuttumllisillaan. Ia kuitenkaan ei ollut pahaa mie-
lessäni; muistelin Tiina äitiä totona ja wihelsin erään
wirren nuottia, jota hänen oli tapana laulaa jota aamu.
Eihän toki siinä ollut mitään pahaa, oliko, isä?"

„Gipä suinkaan, voitani ratas!" lohdutti totki,
„waan jos olisitkin wiisaampi ja oppineempi tuin taika-
uskoiset merimiehet, niin älä ole ylpeä silti äläkä louk-
kaamalla lamalla heidän mielipiteitään, joita he luulemat
oikeiksi, ojentamaan rupea, Se sinään, Hywikkeeksi



siitä,, että owat sinua syyttä suotta pieZseet, ota tuosta
leipää ja pane siihen woita ja sianlihaa niin paljo kuin
mielesi tekee. Maistukoon makealta! Ia sillä aikaa kuin
sinä syöt, kerron sinulle jotain!"

Ahneesti alkoikin poika haukata woileiwan syr-
jästä ja potaatteja kuoria. Kaarlo lokki kertoi sillä
aikaa namikaan:

„Huamennll on juhannus, Msitoista wuotta sit-
ten oli tämä sama laiwa paluumatkalla Pietarista niin
kuin nytkin ja menussa Amsterdamiin, se erotus main
että olimme jo salmesta menneet Kattegattiin ja että
silloin purjehdimme Aarhusin kaupungin edustalla. Oli
paljo huonompi ilma kuin tänään. Maikka nytkään ei
ole kaunis ilma, oli se kuitenkin kuin päiwänpaistetta
silloisen rajuilman rinnalla. Ankara pohjois-tuuli yltyi
rajuksi myrskyksi, kuohuttaen Kattegattia, niinkuin tuli
pesässä kiehumaa, mahdottoman isoa kattilaa. Meidän
täytyi jokaikinen purjepalancn kääriä kokoon ja mastoi-
hin raakoineen kiinnittää ja hain tuskin pääsi laiwa
eteenpäin pohjoista kohti. löllä oli niin pimeä, että
ei nähnyt omaa kättään ja olimme siinä pelossa, että
ryntäisi laiwamme johonkin toiseen laiwaan pahki,
Kuulimmekin kanuunan laukauksia, josta päätimme jon-
kun toisen laiwan oleman hädässä; maan maikka olim-
me halukkaita auttamaan emme pystyneet apua anta-
maan mitenkään. Silla emme arwanneet missä pai-
kassa tuo hätääntynyt laiwa oli ja toisekseen pelkäsim-
me sortumamme itsekin karille. Aamupuoleen ilma aset-
tui; taimas seestyi ja päiwän noustessa tun kuljimm-
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Anholtin saaren ohi, näimme jonkun esineen ajelehti-
man aaltoilemalla merellä. Kapteeni Marilla tähys-
teli, maan ei selwästi erottanut mitä se oli. Kummin-
kin käski hän laskea mene mereen, että kukaties oli se
laiwa, josta oli hätälaukautsia kuulunut, joutunut haat'
sirilkoon ja entäpä oli tuo meressä ajelehtima esine siitä
heitetty mereen. ' Paattiin meni moniaita matruuseja
soutajiksi, joukossa minäkin. Kuta lähemmäs tulimme
esinettä, sitä useampia armeluita ilmaantui keskuudes-
samme mitä se oli oikeastaan. Mitta luuliwat sitä
arkuksi, mitkä tawarataäryksi, mitkä kopaksi, joka oli
joutunut ylösalasin. Muutamalla taitamalla aironne
dolla onnistui minulle lykätä mene niin lähelle ajeleh-
timaa esinettä, että pääsin siihen käsiksi ja weneeseen
nostamaan. Huomasimme nyt, että se oli ikäänkuin
kehdon muotoiseksi kudottu, sisältä terwalla ja piellä
wedenpitäwäksi laitettu kopan tapainen, niin että me-
ren aalloilla pitäisi puoliaan paremmin kuin se laiwa,
josta se oli mereen heitetty. Kopassa oli näet, jospa
oliwatkin tyynyt wähä kastuneetkin, sikeässä unessa
nukkuma pienoinen poika-lapsi, joka ei herännyt ennen-
kuin nostimme hänet tyynyineen kopasta pois. Tuo-
tuamme lapsen laiwaan, kapteeni Van derKinden tark-
kaan tutki koppaa oliko siinä kukaties jotakinkirjoitusta
tahi muuta josta käwisi päättäminen kenen lapsi oli ja
mistä llliwasta hän oli mereen laskettu. Waan tur-

haan; hän ei löytänyt mitään semmoista. Näytti siis
siltä kuin eiwät wanhemmat olisi kerinneet semmoisia
ilmoituksia koppaan panemaan tahi olinat ne kopan aal-
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loilla ajelehtiessa ehtineet hämitä. Warma wain oli
se, että pojan »vanhemmat oliwat mahtaneet olla kris-
tittyjä ihmisiä, sillä hänen kaulassaan oli kultaiset wit-
jat ja witjoissa niinikään kullasta tehty, ihmeen siewä
risti. Syystä että voika löydettiin merestä Juhannuk-
sena, annettiin hänelle nimeksi Johannes eli .Jan' ja
syystä että meri, josta hän löydettiin, oli Kattegat,
pantiin sukunimeksi .Kattegat'. Laiwan miesten ja pääl-
liköin keskuudessa koottiin rahoja pojan hywäksi ja paljo
rahaa kertyikin. Rahat kaikki jätettiin minulle. Kap-
teeni antoi ne minun huostaan, syystä siitä, että lap-
sikin joutui minun haltuun, minun kasmatettamaksi.
Olin, jos lohtakin naimisissa, kumminkin lapseton, ja
minähän olin topan nostanut merestä, wieläpä olin
poikaan towasti ensi hetkestä asti rakastunut terrassaan
ja wapaatahtoisesti maalimaan rumennut häntä jaruok-
kimaan. Sillä tawoin jouduit, Jan Kattegat, Amster-
damiin Tiina waimoni luo, ja luullakseni olemme teh-
neet woitawamme saadaksemme sinua unohtamaan että
olet orpo. Olemme kaswattaneet sinua kristillisessä
uskossa, Herran nuhteessa ja kurituksessa. Emme ole
ainoastaan kansakoulussa kouluuttaneet sinua, olemme
sen ohessa pitäneet sinua teollisuuskoulussatin. Jos
nyt nuhtelet minua siitä, että olen sinulle paremman
kaswatutsen antanut tuin mitä tawan mukaan hai-
moille merimiehille annetaan, niin olet oikeassa, ar-
wellessasi, että kauppalaiwain laiwapojille ei tosin sem-
moista taswatusta anneta kuin se minkä sinä saanut
olet. Waan, poikani rakas, enhän minä olekaan aito-
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nut sinusta kllswllttaa halpasta merimiestä eli mat-
ruusia. Sinun pitää käydä meritouluakin ja päästä
joskus wielä laiwan kapteeniksikin, niinkuin Van der
Kinden, tahi kukaties sotalaiwankin päälliköksi. Siltä
maralta, että pääsisit käymään meritoulussa, olemme
äiti ja minä tehneet työtä ahkerasti ja panneet wähin
rahoja säästöönkin; ja Amsterdamin säästöpankkiin
olemme rahat tallelle panneet niinä yhdentenätoista
muotena kuin olet ollut kasmattimme, niin että kaike-
tiktin melkoinen rahasumma on kertynyt kokoon korkoi-
neen pääominecn. Ia siihen, että olen pannut sinut
llliwapojllksi tähän BrabaNt laiwaan, on omituiset pä-
tewät syynsä; päästäksesi näet Merikouluun pitää sinnn
olla merimiehenä jonkun aitaa. Ia onhan aiwan luon-
nollista, että otin sinun samaan laiwaan, jossa itsekin
olen. Tosin olin siinä toiwossa, eitä toisetkin matruu-
sit olisiwat sinulle ystäwällisiä. Se toiwoni on pettä-
nyt; sillä kaikista niistä merimiehistä ja päälliköistä,
jotka oliwat laimassa silloin tun sinä löydettiin merestä,
ei ole enää täällä tuin minä ja kapteeni eikä kumma-
kaan että omat sinusta wälinpitämättömiä. Waan
luuletko imeläkin, Jan Kattegatt, että emme ole sinun
hywäksi tehneet woitawamme?"

Laiwapoita oli höröllä törmin kuunnellut taswat-
li-isänsä kertomusta. Milloin lyyneltyi hänen silmänsä
ajatellessaan meren aaltoihin hukkuneita wanhemviaan,
milloin hän ihastui ajatellessaan sitä kunniaa ja mai-
netta, minkä hän oli niittäwa wastaisuudessa, milloin
hän tunsi ääretöntä kiitollisuutta kaswlltus-wanhemmil-
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leen., Kun kokki oli lopettanut kertomuksensa ja kysy-
nyt jo mainitun kysymyksen, heittaysi poika hänen sy-
liinsä, halaili häntä ja sanoi, rouoroin itkien wuoroin
naurahtaen: „Untakaa anteeksi, isä tulta, ajattelemat-
tomat puheeni; minä olen todellakin pahankurinen poika,
joksi he minua soimaamat, maan olkaahan tärsimalli-
set: en enää koslaan semmoista puhu, jotaloukkaa teitä
ja Tiina äitiä!"

„Hywä on, poikaseni," lokki lausui, torjuen pojan
hywllilnjä. „Wiruta potaatit medessä ja aseta pata
tulelle; tohtsiltään on päiwällisen aika."

„Isä!" kysyi Jan Katteaatt, „.onko teillä tallella
wielä ne kultaiset witjat ristineen, jotta oliwat tau-
lassani tun minut merestä nostettiin?"

„Se tietty," kokki ivastasi, „witjat omat äidin
muutamassa rasiassa ja siinä on muitakin aarteita sa-
massa rasiassa, muun muassa äidin morsiuskruunu ja
lvihlimäsormus,"

2 luku.
Llliwllpoila Jan Nattegatt saa lap>

sewhllitajan ammatin. Tanskalaisen
doggin kanssa joutuu kilpailemaan
lumpilo paremmin haukkua osaa.

Sillä aikaa, kuin kokki kertoi laiwapojalle hänen
löydöstään meren aalloilla ajelehtimasta Juhannuksena
toistakymmentä nmotta sitten, olikin tanskalmnen tulli-
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alus saapunut Brabantin wiereen. Kapteeni heitti köy-
den toisen pään tullialukseen, jonka miehet alkoiwat ka-
wutll Brabantin kannelle. Tulliherrat ryhtyiwät Bra-
bantin tarkastukseen ja sukkelaan tarkastus toimitettiin-
kin. Sen jälteen Brabantin kapteeni kutsui tulliherrat
kajuuttaan aamiaisille, jota kutsua he mielelläänkin nou-
dattiwat, marsinkin syystä että ylimmäisellä tulliher-
ralla, niinkuin hän kapteenille ilmoitti, oli jotain yksi-
tyistäkin asiaa hänelle toimitettawana. Kun miehet
oliwat kajuutassa koolla ja oliwat kaikki istnneet pöy-
tään, lausui mainittu wirkamies kapteenille:

„Ärwoisa herra kapteeni! Hollannin konsulin
rouwa, joka asuu HelsingööriZsä, käski teille termeistä
ja pyysi minun ilmoittaa teille, että Hollannin halli-
tus on äskettäin nimittänyt hänen miehensä toiseen
mirkaan, ja onkin konsuli kiireen lautta jo lähtenytkin
matkalle Hollannin siirtomaihin Itä-Intiaan, Bata-
wiaan näet, uusiin wirkatoimiinsa ryhtyäkseen. Maan
konsulin rouwa jäi wähätsi aikaa wielä Helsingööriin
tyttärensä Elsan kanssa kaikenlaisia perheen asioita wielä
toimittamaan matkan maralta, ennenkuin lähtee miehensä
jälessä uuteen olopaikkaan, Rouwa on nuo asiansa
kaikki jo toimittanutkin ja toiwoi tuota pikaa pääse-
wänsä matkalleen kaukaiseen Batamiaan miehensä luo.
Koska hän oli kuullut, että Brabant laiwa oli Amster-
damiin menossa ja luhtiaitoihin saapuisi Juutinrau-
maan, hän on päättänyt pyytää saada tyttärensä ja
lapsenpiian kanssa kulkea Vrabantissa, Amsterdam kun
näet on hänenkin matkansa määrä. Jollei hän pääsisi
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BrabllntiZsa kulkemaan täytyisi joko odottaa postitat
wan tuloa nousuwiikkoon asti tahi kulkea maitse, joka
olisi yhä ikäwämpi. Suostukaa, herra kapteeni, tou-
fulin rouwan pyyntöön, olkaa niin siiwo!"

Brabantin kapteeni suostuitin kohta.
„Tosin ei ole Brabant matkustajalaiwatsi laitettu

ja rouwan ei ole täällä yhtä mnkawa tuin Hollannin
kuninkaallisella poßtilaiwalla. Waan sopu sijaa antaa;
koitetaan kaikella kunnialla toimittaa rouwa lapsineen
piikoineen perille, Amsterdamiin asti!"

„Hywa on, kiitos main, herra kapteeni! Koska
suostutte hywäntahtoisesti, niin lähden kohta nouta-
maan rouwan tänne ja uskon hänet teidän huostaanne;
jo kahden tunnin perästä olen täällä taas!"

Aamiaisen syötyä tulliherrat lähtiwät matkoilleen
ja kapteeni Van der Kinden ryhtyi heti rouwan tulon
waralta tarpeellisiin toimiin. Konsulin rouwalle lait-
toi hän asianomaiseen kuntoon sitä pientä hyttiä, jossa
hänen oma mainionsa oli asuskellut miehensäkanssa laiwa-
matkoilla ollessaan toisinaan. Laiwan päällitkökunnan
ruokasalista erotettiin timperin laittamalla mölisemällä
hytintapainen lasta ja lapsenpiikaa marten. Wuoteet
ruuwattiiu seinään kiinni ja yleensä laitettiin hytit sii-
hen kuntoon, että niissä asuminen tulisi niin mukawatsi
luin suinkin.

Eikä aikaakaan, niin jo tuliwat wieraat tullialut>
sessa; se tanskalainen tulliherra oli itse saattamassa
konsiilin rouwan ja Vrabantin kapteenin huostaan jät-
tämään hänet. Ia asiansa toimitettuaan hän jätti heti
hywästit ja palasi Helsingööriin.
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Konsulin rouwa oli hento wartaloltaan; laswot
oliwat hänellä kalpeanpuoleiset, maan hywin kauniit
ja siewät silti; sinisistä silmistä paistoi selwasti hy-
wäntahtoisuutta ja lempeyttä. Hänen pieni tyttärensä
ei ollut kuin wiidennellä wasta; waaleankarwaset, pu-
nertawat suortuat oli hänellä otsassa ja niskassa; pu-
naset oli hänellä posket, mintuin termeellä, werewällä
lapsella itään, ja hänen naurahtaessa tuliwat ihka mal-
toiset hampaat näkymiin ja siemiä tuoppia ilmaantui
poskiin. Tyttöä käsimarsillaan kantoi muuan lapsen-
piika, jonka taswot ja puku osotti, että hän oli Hol-
lannin Geldernin maakunnasta kotoisin; hän arwatta-
wastiltin wielä hartaammasti luin emäntänsä ikäwöi
Tanskasta pois kotiseuduilleen wiheriöine niittyineen
lehmätarjoineen.

Maan rouwan, tytön ja lapsenpiian kanssa oli
laiwankllnnelle ilmaantunut neljäskin olento, josta ci
tulliherra ollut yhtään sanaa maininnut, muuan iso,
tanskalainen koira, komea doggi näet, keltainen kar-
maltaan ja isoturpainen. Se juoksi myötään lapsen-
piian ja tytön wieressä ja katsoi tyttöä silmiin wähä
wäliä, ikäänkuin olisi sen tehnyt mieli lausua: olehan
huoleti, tyttö typykkä, minä en salli että sinuun syr-
jäiset koskemat.

Niihin outoihin oloihin jouduttuaan tyttö mahan
säikähtyikin; tuulen ja aaltojen mallassa laiwa huojui
milloin millekin kyljelleen ja näytti tuin olisiwat mas-
tot kaatuneet päälle toisinaan ja päälliseksi satoi ran-
kasti mettä. Tytön tuli paha olla eikä aitaakaan,
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niin jo pääsi itku. Rouwa sieppasi kohta tytön sy-
liinsä, koittaen hywäilyllään ja lempeällä äänellään
rauhoittaa häntä.

„Armollinenrouwa!" kapteeni kehotti, „ottakaa hal-
tuunne ne balpaset hyttimme, joita meillä on tarjota
teille. Tänään,on kowaulainen tuuli ja luullakseni un
parempi teidän olla hytissä kuin täällä laiwankannella,
marsinkin kun sataa ja kastutte, „Hoi, Jan Katte-
gatt," huusi hän laimapojlllle, „kannahan rouwan
tampsut hänen jälessään hyttiin."

Jan Kattegatt oli matkustajain tullessa seisomassa
höyrylaiwau sawupiipun juuressa, jo-ta hänen oli mu-
kawa nähdä. Tyttö typykän siewät kaswot siihen mää-
rään miellytti häntä, että hän kapteenin käskyä luulles-
saan wähän säpsähti. Heti hän heitti olalleen toisen
kapsäkin ja sieppasi käteensä toisen, jonka jälkeen lähti
tärvelemään kapteenin ja rouwan jälessä. Tultuaan
rouwan hyttiin, hän suureksi ilokseen näki tytön jonau-
rahtaman. Tosin tyynelkarpaloita näkyi wielä juokse-
man poskia alas, maan taswoista paistoi hywä mieli
ja ilo siitä kun kiilsi wastaan kaunis laiwanlamppu
katosta tullattuine kylkineen, se tun heilui mikäli lai-
wakin, wälistä oikealle wälistä wasemmalle, ylös ja
alas. Riemumielin ojensi tyttö käsiwartensa tuon kiil-
tämän esineen perään, hän kun ei armannut sitä muuksi
kuin hupaiseksi leikkikaluksi.

Laiwapoika olisi mielellään jäänyt pitemmätsikin
aikaa tuon herttaisen tytön läheisyyteen; maan hän oli
asian toimittannt, kapteenin käskyä noudattaen, eikä
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hänellä ollut enää asiaa mitään naiswaen hytissä.
Huokasten laski hän siis lattialle kapsäkin ja heitet-
tyään wielä muutaman silmäyksen Elsaan, lähti hän
pois ja meni takaisin laiwankannelle. Mielessä oli hä-
nellä silti tyttö myötäänsä, josta seuraus oli se, että
hän hywin laiskasti ja hajamielisesti toimitti aska-
reensa ja arwattawasti olisi hän saanut samanlaisen
selkäsaunan laiwanmiehiltä illalla tuin minkä jo oli
saanut aamulla, jollei olisi tapahtunut jotakin erin-
omaisempllll, niin että hän pääsi taas tytön seuraan,
niinkuin oli hartaasti toiwonutkin.

Brabantilla näet, joka yhä Helsingörin sataman
edustalla luowaili, ei ollut enää syytä mitään jäädä
sinne kauemmin, sen jälkeen kun tulliherrat oliwat tar-
kastuksella käyneet ja kun matkustajat oliwat nousseet
laiwlllln. Se nostatti siis ylös kaikki purjeet, joita
tantan jaksoi konmssa wastatuulessa, ja ryhtyi, täysi
höyry koneeseen, majesteetillisena ahtaan salmen aal-
toja kyntämään, Helsingörin ja Helsingborgin wälitse,
ulos aamulle Kattegattin merelle. Waan maikka me-
rimiesten mielestä Kattegatt on muka paljon rauhalli-
sempi ja juonettomampi kuin Itämeri, niin alkoi lai-
waa, heti kun se oli päässyt Ruotsin ja Tanskan suo-
jelewain rantain siwu meren ulapalle, armaamllttoman
tuima koillis-tuuli ahdistaa, jotta täytyi taas joutui-
sasti kaikki purjeet reiwata ja laiwan oli silti marsin
iso työ taistellessa korkeita aaltoja wastaan. Nitisten
ja ahlyen kaunis laiwa kynti lewotonta merta, joka
mistasi toisen maahtopäisen aallon toisensa perästä
kannelle.
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Naiset eiwät jaksaneet hyminlään tauan kärsiä
laiwan myötäisiä liikkumisia ja kallistumisia. loutui-
wat molemmat melkeinpä yhtaikaa merikipeiksi eiwätkä
enää kyenneet pystyssä olemaan. Tyttö joutui sen
wuoksi ilman hoitajaa ja itäwöi äitiään, jota kuiten-
kin oli kykenemätön pitämään huolta hänestä. Kap-
teeni Van der Kinden kynsi korwallistaan. Kuka rau-
hoittaisi lapsen, loskapa piikakin oli sairas? Silloin
muistui hänen mieleensä laiwapoika.

„Illn Kattegatt, pidähän huoli tytöstä, rupea leik-
kimään hänen kanssa ja koita humittaa häntä siksi kun-
nes hänen äitinsä paranee merikiwustaan tahi kumminkin
piika. Haluatko rumeta siihen, hah?" kapteeni huusi
laiwapojlllle.

Poika katsoi kapteeniin, riemu silmissä, ja ivastasi:
„Herra kapteeni, aiman miellän!, se tyttö on kuin en-
keli itään!"

„Hywä on!" kapteeni wastasi, „mene siis naisten
hyttiin, ota lapsi siellä ja toita rauhoittaa häntä. Waan
olkaahan laiwantannen alla, tyttö näyttää minusta jo-
tenkin hennolta, tuulessa saattaa hän helposti wilustua.
Niin tauan tuin lasta hoidat, olet wapaa muista as-
kareista kerrasflllln."

Kuta olikaan onnellisempi kuin Jan Kattegatt!
Hän juosta wiiletti naisten hyttiin, jonka lattialla istua
tökötti tyttö parka, huutaen yhä äitiä ja palweluspii-
taa, itkien ja partuen minkä jaksoi. Hellästi nosti
poika lapsen käsiwarsilleen ja pyyhkäsi tuimaksi hänen
silmänsä. Rask, se tanskalainen iso toira, ensinnä
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<,pailewin silmin katseli tuota menoa, murisi ja ir-
wisteli. Maan kun lapsi laski läsiwartensa arkaile-
matta pojan kaulan ympäri, silloin koirakin leppyi; se
hääri hetken aikaa pojan ympärillä ikäänkuin udellen
mikä oli hänen mielessään. Mahtoi tutkinto tyydyttää
häntä, sillä hän katseli leppeästi poikaa silmiin, pojan
pidellessä lasta helläwaroin sylissään, heilutti hän-
täänsä ja rupesi sitten iloisesti ja loivasti haukkumaan,
Rask oli pojan ystäwäksi rumennut.

Siitä lähtien oli Brabantilla nähtäwänä hywin
hupaisia kohtauksia, joita Harmoin näkeekään isoilla
kauppalaiwoilla, uiissä tun wäkeä pidetään lomassa
työssä ja kurissa, joten elo ja 010 on jotenkinyksitoik-
koista, Laiwankannella, jos sattumalta oli siemempi
ilma, ja siinä wälissä milloin missäkin laiwan sopu-
kassa tahi suojassa, miehistön ruokasalissa, päällikkö-
jen yhteis-huoneessa, niissä ruumissa, missä laiwan
lasti oli, timpcrin hytissä, Kaarlo tokin lookissa, no-
kisten koneenhoitajien ja lämmittäjien hytissä y. m, -

milloin missäkin tuli mustaan laimapoika, Elsaa maa-
limassa ja wartioimassll, niin huolellisesti ja lempeästi
luin jos olisi hän ollut hänen äitinsä, se tanskalainen
doggi joka paikassa apuna, sepä tietty. Tyttö oli
piankin poikaan suopunut. Posket punehtuiwat ja sil-
mät tiilsiwät ilosta ja tyytywäiscstä mielestä, hänen
juostessa nauraen ja huutaen pojan jalessä suuren lai-
wan toisesta päästä toiseen! milloin oli hän ratsasta-
massa pojan selässä ja pienellä kätösellään hänen tuk-
kaansa pörröttämässä, milloin istumassa hänen läsi-
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warrellaan ja heilumia laiwanlamppuja tawoittele-
massa. Ia siihen määrään poika oli joutunut tyttö
typykän maltaan, että tun tyttö main käski: „lan,
hauku niinkuin Rast!" niin poika heti nelinkontin kil-
paa koiran kanssa juoksemaan ja haukkumaan tytön
suureksi riemuksi, joka juoksi heidän wälissä, toisella kä-
dellä leipoen pojan päätä toisella koiran selkää. Jan,
lapsi ja koira oliwat erottamattomia ystäwiä ja leikki-
towereita; tuo wiaton lapsi oli niin hempeä ja miel-
lyttäwä, että täytyi rankain merimiestentin rakastua
häneen, maikka eiwat osanneet sanoa minkä wuoksi.
Ollakseen hänelle mieliksi eiwät muistaneet edes enää
tyrkkiä ja piestä laiwapoikaakaan. Niinä päiminä kuin
konsulin rouwa ja hänen piikansa oliwat merikipeitä
oli Jan Kattegattin oikein hywä olla.

3 luku.

Lukija saa kuulla niinkö wuolsi
Nnailo kolilta munapiiraz paloi pi°
lälle.

Aitansa kutakin, eikä laiwapojankaan makeat päi-
wät olleet ijankaiktisia. Vrabantilla oli jonkun aitaa
wielä towain tuulten kanssa taisteleminen ennenkuin
päästiin Kattegattin meren yli. Waan heti kun pääs-
tiin Skagenin ja sikäläisen majakan siwu onnellisesti
ja laiwa tuli Slagerrakkiin, niin jo seestyi taiwas,



22

meri tyyntyi ja Lindesnäsin niemestä asti oli laiwalla
erittäin mukawa ja nopea matta. Eitä aitaakaan, niin
tuliwat näkymiin Zuider-Seen kohdalla olemat pienet
saaret, joten Vrabant oli koht'siltään perille joutumassa,
Amsterdamin satamaan.

Jan Kllttegatt oli aina ennen riemumielin terweh-
tinyt Hollannin pääkaupungin kirkontorneja, jo kaukaa
niitä nähdessään, merimatkoiltaan kun oli palannut,
olipa marsinkin siitä iloinnut, että taas saapi tamata
kaswatti-äitiänsä; maan tällä kertaa ei ilo ilolta tun-
tunutkaan. Sillä Amsterdamissahan täytyi hänen ero-
ta matklltowereistaan, pienestä Elsasta ja siitä komeas-
ta, hupasesta koirastakin. Oli sitä paitsi lapsikin suo-
punut häneen. Tästä puoleen ei hän enää saisi nähdä
siewää, sinisilmäistä tyttönuvukkaa. Siitä käwi mieli
mustaksi.

Konsulin rouwa ei ollut tointunut merikiwusta
kuin wllsta ilmain muuttuessa tunneiksi ja siewiksi kai-
kin puolin. Ensi kerran hytistään poistuessaan huo-
masi hän mielihywäkseen, että laiwapoika oli pitänyt
tytöstä hywän huolen ja päätti hän sen wuoksi Ams-
terdamiin tultuaan osottaa pojalle kiitollisuuttaan. Heti
kun Vrabant oli heittänyt ankkurit Amsterdamin sata-
maan kutsui hän Jan Kattegattin puheelleen hyttiinsä.

„Kuulehan, poika rakas", rouwa puhutteli Jan
Kllttegattill, „olet tyttärelleni tällä matkallani osotta-
nut niin suurta ystäwyyttä, että mielelläni siitä pal-
kitsen sinua. Sano siis, millä tawalla kiitollisuuttani
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«sottaisin sinulle, tahdotko mieluimmin rahaa kukaties
wai mikä palkinto olisi mielusa?"

Jan Kattcgattin silmiin tuli isot kyyneleet.
„Armollinen rouwa!" sanoi hän, koittaen hillitä

itkuaan, „mitä hywää on siitä rahasta, tun minun
täytyy kumminkin Elsasta erota? Ei ole minulla
maailmassa enää mitään iloa, jos hänestä erota pitää,
hänen hempeät taswonsa owat kuin enkelin kaswot
itään".

Pojan koristelematon ja wilpitön wastaus miel-
lytti Van der Neckenin rouwaa. Eikä tummakaan,
sillä pojan käytös oli jalo kaikin puolin, silmistä pais-
toi miltäs mieli ja äly, ja taswojen piirteet oliwat
hänellä hienot kerrassaan, semmoisia, joita Harmoin nä-
kee raa'an ja oppimattoman meriwäen keskuudessa.

„Mikä on nimesi?" hän kysyi, ystäwallisesti poi-
kaa katsellen.

„lan Kattegat, armollinen rouwa!" poika mastasi.
„Scpä kummallinen nimi!" rouwa ihmetteli puo-

liääneen.
Pojan taswot lensiwät punaisiksi.
„Siksi näet on kapteeni minut ristinnyt", lisäsi

poika kiiwaasti, „ja sen nimen kirjoituttanut Braban-
tin meriwäen nimiluetteloon, tun yksitoista nuotta sit-
ten minut nostettiin merestä laiwaan. En tunne wan-
hempiani ensinkään, löytölapsi olen näet, Kaswa-
tus«wanhempani omat Kaarlo isä ja Tiina äiti, jotta
omat kouluuttaneet minua, kunnes painivat minut äs-
kettäin laiwapojlltsi Vrabantiin",
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„Poika parka!" konsulin rouwa sanoi, hänen kun
näet alkoi jo tulla towin sääli häntä, kuultuaan hänen
koristelematonta kertomusta,

„
Aiotko siis merimieheksi

rumeta? Miellyttääkö sinua merimiehen ammatti?"
„Hupaista on merellä kulku, komin hupaista,"

Jan Kattegatt kiitteli, „ minusta pitääkin tulla kerras'
saan kelpo merimies ja jo edeltä iloitsen siitä, että
pääsen joskus kauppllllliwan kapteeniksi, kuten kapteeni
Van der Kinden, tahi kukaties Hollannin kuninkaalli-
sen sotalaiwankin päälliköksi. Isä on jo lamannut panna
minut merikouluun, Waan" lisäsi hän, ja silmät
mesistni taasenkin „tiesi milloinka tuo tapahtuu,
wasta monen muoden perästä, ja minun pitää siihen
asti Brabantissa olla muitten töyllttämänä ja piekset-
tämänä."

Rouwaa ihmetytti yhtä paljo pojan warma ja
makaa käytös kuin hänen ujoutensa ja nöyryytensä.

Hän päätti, ennenkuin laimasta poistuu, kapteeni Van
der Kindeniä puhutella ja lausua jokusen sanan hä-
nen hywäksi; ja sen päätöksensä pani hän toimeen
heti.

„ Tulehan wielä kerta hyttiini, Jan", sanoi ruuma
Van der Necken ystäwällisesti,

„ enne n tuin tyttäreni
ja palweluspiikani kanssa menen maihin. Entäpä woin
jotain tehdä hnwätsesi ja menestykseksesi."

Sen jälteen oli ruumalla ncuwoitelu laiwan kap-
teenin Van der Kindenin kanssa. Tärkeästä asiasta

keskustella, koskapa kapteeni wiipyi jo-
tenkin kauan rourran puheella. Ulos tulluaan kapteeni
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lähetti sanan kokille tulla paikalla kapteeniin kajuuttaan
Jan'Kattegattin kanssa.

Kaarlo kokilla oli parastaikaa tulella munapiiras,
joka oli paislettllwa laiwan päällys-mäen illalliseksi,
stuuertin tuodessa sanan kapteenilta.

„Mita pahaa se poika pahus on taas tehnyt,
koska minua käsketään, tiedättekö?" kokki kysyi.

„Gn tiedä," stauertti wastasi, „sen main tiedän,
että kapteeni ja konsulin rouwa omat neljännestunnin
jo kahden kesken puhelleet keskenään. Arwattamasti on
poika wiikari jotain sopimatonta taasenkin tehnyt, eikä
tummakaan, te, kun aina pidätte hänen puolta, tapah-
tui mitä hywänsä. Joutukaa, oli miten oli, kapteeni
pani kiirettä!"

Kokti huokasi raskaasti: eipä suinkaan ensi kerta
häntä kutsuttukaan kapteenin puheelle sen pojan tähden,
hän kun wähä wäliä oli muka ollut mailaton. Ia
niin hätäisesti teki kulti rukka lähtöä töökistä, että ei
kerinnyt edes piiras paistinpannua nostaa tulelta, Ko-
manto-sillan wieressä oli Jan Kattegatt istumassa
muutaman luukun kannella, kyynelsilmin katsoen aroa-
ruuteen päin. Sitä kokki piti selwanä todistuksena po-
jan syyllisyydestä ja olipa jo lausuakin muutaman ko-
wan sanan. Maan hywäntahtoisuus ja rakkaus pääsi
moitolle, jonka wuoksi hän sanoi ankaruutta teesien-
nellen:

„ Parkumisesi ja itkusi eiwät tevsi tällä kertaa,
luultawastikaan. Kapteeni Van der Kinden on näet
niin suuttunut siitä, minkä olet tehnyt, että on minun-
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tin kutsunut kajuuttaansa. Saa nähdä mitä tästä tu-
leekaan."

Poika katsoi kaZwatnsisäänsä silmät reunallaan.
„Gn suinkaan minä ole mitään pahaa tehnyt;

siitä main olen pahoillaan ja siitä itkenyt, että minun
täytyy erota Elsasta kohtiaikoihin."

„Kohtapa nähdään," tutkimastasi; „tule nyt main
kapteenin puheelle."

Kaarlo kokin tullessa taswattinsa kanssa kapteenin
kajuuttaan, huomasi hän siellä konsulin rouwankin ole-
man ja heidän ystäwällisistä silmistä saattoi hän heti
arwllta että tällä kertaa ei todellakaan ollut puhetta po-
jan pahoista kujeista ensinkään.

Kapteeni ryhtyikin paikalla puheeseen, sanoen: „Se
minulla on asiana teille ilmoittaminen, että tämä jalo-
sukuinen rouwa on mieltynyt taswaltipoikaanne ja on
hänellä aikomus jotain tehdä hänen hywäkseen. Koska
poika on matkallamme Helsingöristä tänne niin hywää
huolta pitänyt pikku Elsasta ja koska roumasta on ko-
min itämä erota hänestä, niin hän on etsinyt ja löy-
tänytkin keinon. Hän näet jatkaa matkaansa Bata-
wiaan asti lohisiltaan „Hollanti" nimisellä kuninkaal-
lisella sotalaimalla, joka on ankkurissa tässä satamassa,
päällikkönä kapteeni Ruytter, hänen weljensä näet. Jos
te siis suostuisitte siihen että poika jättäisi palwelul-
sensa tässä Brabant laimassa ja rupeaisi „Hollannin"
palmelukseen, niin olisi siitä pojalle kaksinkertainen hyöty.
Ensiksikin hän pääsisi kuninkaalliseen sotalaimaan, jota
hänen wastaiseen menestykseen nähden olisi suureksi
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eduksi, ja toisekseen saisi hän pikku Elsan seurassa olla
aina Batawiaan asti. Minä puolestani olen jo mie-
lelläni suostunut siihen että poika eroaa Brabantin
palweluksesta, ja marsin warma on, että kapteeni
Ruytter on suostuma tuumaan hänkin ja ottama pojan
laiwansa palwelukseen, kosta hänen sisarensa pyytää.
Tahdoin main wielä teiltä kysyä, te kun olette pojan
kaswattanut ja kun teillä luonnollisesti on sananwal-
taa tässä tärkeässä asiassa. Siis sanokaa mitä ar«
welette?"

Kapteenin ja rouwan tarjous oli kokille niin odot-
tamaton ja hnmmästyttäwä, että hän ei saanut isoon
aikaan sanaa suustaan. Hattuaan käänteli kädessään,
tietämättä mitä wastaisi. Tosin oimalsi hän, että ei
toiste kukaties tarjoutuisi pojalle niin hywää tilaisuutta
päästä kuninkaalliseen sotalaiwaan palwelukseen ja että
olisi hänelle se palwelus helpottamassa pääsöä merikou-
luun. Waan toisaalta rakasti hän Jan Kattegattia,
jonka hän oli aikanaan merestä löytänyt ja kaswatta-
nut isoksi pojaksi sekä kouluuttanut; rakastipa häntä
nyt yhä enemmän sen wuoksi, että hän oli suojellut
häntä muun laimawäen sopimattomalta, tylyltä kohte-
lulta, eikä hän käsittämään pystynyt mitenkä poika
rukka edes tulisi toimeenkaan toisessa oudossa laiwassa.
Kokki kun siis ei kyennyt päätöstä tekemään, konsulin
rouwa hywänsuopeasti lausui:

„Minulla ei ole kuin pojan onni mielessäni, us-
kokaa se, ja kehotan weljeäni kaikin mokomin suojele-
maan ja kaswattamaan häntä kelpo merimiehetsi. Osot-
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taisitte minulle paitsi sitä erinomaisen suuren palweluk-
fen, sillä tyttärelläni pikku Elsalla olisi hywä matka-
toweri tuolla pitkällä merimatkalla Batawiaan asti, ja
onhan Elsa jo tottunut hänen seuraansa. Sanokaahan
mitä arwelette."

„ Päättäköön Jan Kattegatt itse minkä tahtoo,"
kokki sanoi lopulta, luoden poikaan kyselewän silmäyk-
sen. Waan poika säihkymin silmin huusi:

„Kiitos, liitos, armollinen ronwa, jalosta tar-
jouksestanne, johon riemumielin suostun! Saan jäädä
pikku Elsan ja Raskin seuraan ja heidän kanssa mat-
kustaa Batawiaan. Hurraa!"

Jollei kapteeni Van der Kinden olisi ollut läsnä,
olisi kai poika wielä selwemmälläkin tamalla ja isom-
malla melulla osottanut hymää mieltään ja ihastus-
taan. Kumminkin kerran wielä huusi „hurraa", hei-
lutti lakkiansa ilmassa ja juosta wiiletti kajuutasta pois
siihen hyttiin, missä,olimat Elsa ja lapsenpiita. Lap-
sen sieppasi hoitajan sylistä, halaili ja suuteli sitä,
tanssitti sitä pienessä hytissä ja huusi riemuissaan:
„Glsa, Elsa, kuulehan, lapsi ratas! Meidän ei tar-
witsetlllln erota toisistamme; minä saan sinun jaRas-
tin kanssa mattustaa Itä-Intiaan asti!"

Ia lapsi kierti pyöreät tasiwartensa pojan taulan
ympäri, nauroi hantin kosta poika nauroi; ja Rast,
ikäänkuin olisi hywästi ymmärtänyt kaikki, haukkui,
hypätä toittarehti pojan ja Elsan ympäri matkalauk-
kujen, tuolien ja pöydän yli, aiwan luin millis-
sään . . .
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Laiwapojan sillä lailla riemuitessa, Kaarlo kokki,
hänen tllswatti-isansä, hitain askelin palasi töökkiinsä,
joka oli kerrassaan täynnä ilkeätä paistinkäryä.

„Onpa nyt näemme palanut munapiiras minulta
pilalle asti", ukko porisi itsekseen. Olipa wahinko jommoi-
nenkin! Hm, hm! Enpä olisi uskonut, että poika
niin hywilla mielin eroaisi meistä. No, olkoon men-
neeksi, Jumalan käsissä on kaikki. Hänen haltuun jätän
pojankin, jospa en enää samassa laiwassakaan saa
olla, , . Waan mitä Tiina äiti on sanoma?"

Sen sanottuaan pyyhkäsi hän kyyneleet silmis-
tään, Arwattllwllstikin oli paistin täry ajanut medet
hänen silmiinsä , , .

4 luku.

Jan, <L>s« ja Razk joutumat
kylpyyn ja oliVut hnt'ua jiihen.

Siis oli toteutunut Janin rohkein toiwo: päästä
kuninkaallisen sotalaiwan palwelukseen: sillä «Hollannin"
kapteeni Ruytter oli heti suostunut sisarensa pyyntöön
ja antanut Jan Kattegattille laiwanpojan toimen ko-
mealla ja uudenaikaisella höyrylaiwallaan. Surumielin
ja kyynelsilmin oliwat tosin Kaarlo kokki ja Tiina äiti
hywästit jättäneet kaswattipojalleen, Marsinkin kas-
watti-äiti oli sinä päiwanä, kuin «Hollanti" laiwan
oli määrä lähteä pitkälle matkalleen Batawiaan Itä-
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Intiaan asti, monta monituista kertaa halaillut ja
suudellut Jania ja uskonut hänet kaikkiwaltiaan Ju-
malan huomaan ja haltuun. Ia kun poika wihdoinkin
pääsi Tiina äidin syleilyistä erilleen, tuotiin hänelle se
kaunis kultaketju kultaisine ristineen, mikä oli ollut hä-
nen kaulassa silloin kun hän merestä nostettiin Bra-.
bant laiwaan. „Ota tämä ketju", Tiina täti lausui
jäähywäisiksi, „ja pidä se tallella yhtä huolellisesti ja
tarkasti tuin minä olen sitä tallentanut. Sehän on
ainoa muisto, mikä sinulla enää on, poika parka, on-
nettomista, meren aaltoihin hukkuneista wanhemmistasi;
entäpä nuo witjat ristineen sinulle onnea tuottamat,
ei tiedä."

Jan Kllttegatt laski witjat, luettuaan hartaan ru-
kouksen ja suudeltuaan ristiä, sen arkun pohjaan, jos-
sa oli hänen wähäset tamaransa ja waatteensa; sinne
hän pani sen, mintuin kalliimman aarteensa ikään, ai-
noana jäännöksenä wanhemmistaan, joita hän ei tun-
tenut ja joista hän ei tiennyt mitään, maan joita hän
kuitenkin rakasti, maikka hän ei tiennyt sitäkään «li-
matko he elossa enää wai autuaitten asuntoihin
menneet.

Nyt oli jo miikko mennyt siitä kun hän Amster-
damin oli jättänyt ja „Hollantiin" laimapojakst ru-
mennut. Laiwll oli, tuuli tun oli ollut otollinen, kier-
tänyt Espanjan ja Portugalin ja oli Gibraltarin sal-
mesta jo ehtinyt Wälimereen.

Oli ihana kesäkuun päiwä, „Hollanti" kulki lii-
waasti, täysi höyry kun näet oli koneessa ja purjeet
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taitN lemällään, tuulen ollessa lännessä, ja jätti jäl-
teensä walkean, wllllhtoisen tien siniseen mereen. Laiwa
oli jalon, mahdottoman ison jomsenen näköinen, jota
lewitetyin siiwin tyntää sileätä, tiiltäwää merenpintaa,
päiwän paistaessa pilwettömältä taiwaalta. Sininen
oli taiwllllnlati ja pilwetön kerrassaan ja ilma oli
puhdas ja sumuton, wasemmalla käsin näkyi Espanjan
manner korkeine wuorenhuippuineen, oikealla käsin
häämöitti Afrikan pohjois-rannikko Atlas wuorineen.
Korkealla taiwaanlaella helotti aurinko, alla kimalteli
meri kullantarwllisenll.

Laiwawäki oli kaikki hywällä tuulella. Kapteeni
Ruytter oli laiwan kannelle pystyttänyt purjeista teh-
dyn katoksen, suojaksi näet päiwän helteeltä, ja siinä
siimeksessä istui konsulin Van der ruumakin
ja moniaat muut ylhäiset rouwat, oliwat nekin
matkalla Itä-Intiaan joko miehiään tahi sukulaisiaan
termehtimään. Pikku Elsa oli heti matkan ensi päi-
wänä Jan Kattegattille leikkitoweriksi rumennut ja myö-
tään heitä nähtiin teuhaawan keskenään mitali main
laiwapojallll oli joutilasta aitaa.

Tänäänkin, jolloin Jan Katteaattilla oli muuta-
mia tuntia jouto-aikaa, jnoksi hän Glsan ja Raskin
kanssa toisesta laiwan päästä toiseen. Lapsi nauroi ja
elämöi, Rllsk haukkui ja laiwapojan taswoista paistoi
tyylymaisyys ja hywa mieli, Waan arwaamatta tuli
itku ilon perästä kamala tapaus näet.

Puolen merikulman päässä, niillä waiheilla, näkyi
jotain erinomaista meden liikettä arwaamatta. Aiwan
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tuin jos olisi näkymätön kasi nostanut meren aaltoja
ilmaan, niin nousi suunnattoman korkea wesipylwäs
hirmeän nopeasti ja korvalla, kauas kuulumalla humi-
nalla taiwaanlllkea kohti ylös, yhtyen pieneen, mus-
taan pilwecn, ja muuttui sitteu suppilon muotoiseksi;
salamain mölähtäessä ja ukkosen jyristessä koko tuo
korkea mesi-suppilo rupesi tiiwaasti pyörimään ympä-
riinsä ja liikkumaan tohisteu ja ulwoen wastatuulessa
uiman suoraan „Hollantia" kohti ...

Maan ennenkuin kertomustani jatkan, täytyy nii-
niin, jotta lukija pääsisi käsittämään mikä onnettomuus
oli kohtaamassa laiwaa matkustajineen, wähin selit-
tää mistä moinen wcsipatsas, josta wasta mainitsin,
syntyy.

Asia on näet seuraama. Kuumissa maissa il-
maantuu toisinaan setä maalla että merellä omituisia
patsaita, maikka ilma on siewa eikä pilwiälaän näy
taiwaanrannalla, toiset omat „pilmenpatsllitll" cli „vil-
wenpyörteita", toiset „wesipatsllitll. Ne omat läheltä
sukua tuppureille eli tuulenpyörtäjäisille, sillä ne tulla
tohisewat noin kolmen tahi nelisen kymmenen metrin
Icwyisinä ja kulkiessaan häwittäwät kaikki tieltään, sa-
lamain wälähdellessä ja ukkosen jyristessä sen ohcs'a.
Maalla kun nousee pilwenpatsas, niin joko yhtaikaa
ukkonen jyrähtelee ja salamat walähtäwät tahi kum-
minkin kohta perästä päin; ne lähtewat pienestä pil-
wenlonkaßta ja näyttää siltä kuin paksuina sawupyl-
maina olisiwat riippumassa siitä. Ääni ja jyrinä,
minkä ne aikaansaamat, on mahan samankaltainenkuiu
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rautatiejunan aikaansaama jyrinä kulkiessaan. Patsas
tun kiimaasti pyörii ympäriinsä, niin se kaataa kumoon
puut juurineen ja häwittää minkä tiellään tapaa, huo-
neet y. m. Ilma lämpenee ja käy painostamaksi sen
ohessa.

Ihä waarallisemmat wesipatsaat eli wesipyörteet
omat. Wesipatsas on suppilon muotoinen ja näyttää
kuin nousisi ylös se merestä tahi laskisi pienestä pil-
westä alas; toisinaan nousee se merestä ylös pieneen
pilween asti, yhtyen siihen, tahi laskee se pilwesta,
wahwempi yläpää pilwessä ja hoikempi alapää meren-
pinnassa. Sekin pyörii ympäriinsä ja aikaaansaa ko-
wan äänen, marsinkin kun salamat wilahtäwät ja
ukkonen jyrisee yhtaikaa sekä sataa rakeita tahi mettä.
Ei mikään laiwa kerkiä patoon ja se häwiö, minkä se
toimeensa», on sitä suurempi kun sen edellä ei käy mi-
tään enteitä ilmoittamassa sen tulon. Vesipatsaita il-
maantuu useimmiten palauspiirein wälissä, marsinkin
Guinean ja Intian saarten wälifellä taipaleella, Wä-
limeressä ja Punaisessa meressä, harwemmin Itäme-
ressä ja muualla . . .

Semmoinen kiimaasti ympäriinsä pyöriwa wesipat-
sas nyt tulla tohisi ukkosen jyrinän ja salamain ohella
hollantilaista sotalaiwaa kohti, jossa oliwat Jan Kat-
tegatt, Elsa ja muut tuttawamme. Se läheni niin kii-
maasti, että laiwa ei kerinnyt mitenkään paeta sen alta,
marsinkin kun se oli siksi leweä että oli ainakin kolme-
kymmentä metriä läpimitaten. Jollei wesipyörre olisi
noussut merestä niin äkkiä ja siksi lähellä laiwaa, olisi
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kapteeni käskenyt wätensä ampua siihen muutaman
aimo kanuunan-laukauksen. Monasti on se keino te-
honnut wesipylwästä särkemään ja siltä woiman ryös-
tämään. Maan kun se niin arwaamatta nousi, ei ollut
yksikään kanuuna latingissa. Ei ollut siis muu neu-
wona kuin tiireimmittäin laiwan kannelta pakeneminen
ja kaikkien luukkujen kiinni paneminen, jotta ei kukaan
sortuisi mereen. Käsky annettiin ja noudatettiintin
paikalla. Kapteeni main sitoi itsensä kiinni tomanto-
sillalle muutamalla köydellä ja perämies samoin ruori-

rattaaseen, ne oliwat ainoat henkilöt, jotka kannelle
jäiwät; muut kaikki meniwät kannen alle suojaan.
Maan älähän, olihan kannella wielä pikku Elsa ja
Jan Kattegatt! Uiman kauhuissaan kuuli poika käs-
kyn paeta kannen alle; hän katsoa ällisteli ihmeissään
sitä korkeaa wesipatsasta, joka tohisten ja tiiwaasti
ympäriinsä pyörien oli tulemassa laiwan päälle.

Seuraamassa silmänräpäyksessä Jan jo maisto-
maisesti ryhtyi henkeään puollustamaan; hän näet
tarttui mastoon ja kierti pari tahi kolme kertaa ruu-.
miinsa ja maston ympärille muutaman köyden, jonka
huomasi mastosta riippuman. Silloin näki hän lap-
sen seisoman laiwantannella, kädet Raskin tuuheassa,
turkissa, ja kummissaan katseleman »vesipatsasta, kum-
minkaan osaamatta pahaa pelätä. Se oli hirwittäwä
hetki!. ..

Jan Kattegatt alkoi juuri irtautua mastosta, rien-
taakseen hätään, maan jo alkoi laiwa tutista, niin että
kuului ritinä ja ratina joka saumassa, sekä upota me-
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den, pintaa alemmas, aiwan luin jos olisi jättiläisen
tammen painanut sen ales , . . sama hirwittäwä käsi
painoi pojan kiinni mastoon . . . hän sortui pimeään
eikä nähnyt mitään . . . puuhaama meren mesi tukki hä-
nen torwansa . . . tuntui kuin sydän olisi laannut syk-
kimästä ja kuin henki olisi salpautunut . . .

Waan nyt nousi laiwa jo meden päälle yhtä suk-
kelaan kuin se oli painunut sen alle; Jan Kattegattiin,
joka yhä oli sidottuna mastoon, paistoi taasen päiwä
pilwettömältä taiwaalta. H,än olisi moinul luulla pa-
hasta unennäöstä heränneensä, jollei olisi nähnyt ym-
pärillään seurauksia, minkä jo särkynyt, laimnn wiereen
sortunut wesipatsas oli saanut aitaan.

Purjeet oliwat repeytyneet rikti, tangot ja raaka-
puut katkenneet niinkuin heikot lastut ikään ja mikä
laiwan kannella oli ollut irrallaan oli kaikki sortunut
mereen. Iltympäriinsä oli merellä ajelehtimassa tyn-
nyreitä, arkkuja, raakapuitten ja tankojen palasia y. m.;
wieläpä kannen-katokseenkin oli reikiä repeytynyt, ja wesi
juoksi wirtanaan pitkin kantta.

Kauhuissaan katseli Jan Kattegatt sitä häwitystä,
minkä wesipyörre oli wähemmässa ajassa tuin puolessa
minuutissa kauniilla laiwalla aikaan saanut. Silloin
karsi hänen sydänalaansa towa tuska: missä on Elsa,
missä se hempeä leikkitoweri? Partasten heitti hän
luotaan köyden, jolla »mastikään oli sitonut itsensä
kiinni mastoon, ja juoksi laiwan laitaan katsomaan.
Meressä ajelehtimien arkkujen, tynnyrein ja raakapuit-
ten keskeltä näkyikin Elsan punainen hameenhelma, nä-
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tyipä wilaukselta tytön kuoleman-kalpeat kaswotlin, sil-
mät nmmessa. Maan heti katosi aaltojen sekaan pu-
nainen waatetaas eikä näkynyt enää luin sileä meren-
pinta.

„Elsa! Elsa!" poika huusi hädissään, „minä tulen,
minä tulen!" ja heittäytyi tuota pikaa laiwan-tannelta
mereen. Oltuaan hetken aikaa näkymättömissä, nousi
hän jo weden päälle ja rupesi uimaan tynnyrein ja
arkkujen wälitse suoraan sille kohdalle, jossa oli näky-
nyt tytön punainen hame.. .

„MieZ mereen pudonnut, mies mereen pudonnut!"
alettiin huutaa laiwalla.

„Seis!" kapteeni komensi minkä jaksoi, „Alas mene!
Alas jouluun! Wiisi miestä airoihin ja yksi melaan
käsiksi!"

Kymmenkunta kättä tarttui heti pieneen, keweään
weneeseen, joka oli riippumassa telineistään, ja laski-
wat sen sukkelaan laiman wiereen lainehtiman meren
pinnalle. Eikä aikaakaan, niin oliwat jo neljä miestä
soutamassa wencttä, perämies wiidentenä, sitä paikkaa
kohti, missä Jan Kattegatt aaltojen kanssa pai-
niskeli.

Poika oli sillä wälin rohkeasti uinut eteenpäin ja
tultuaan sen arkun kohdalle, jossa oli näkynyt tytön
punainen hame, alkoi hän katsoa ympärilleen siinä toi-
wossa että saisi nähdä Elsan.. Entäpä joku aalto nos-
taisi tytön ihmisten ilmoille mielä kerta. Waan jos
poika kuinkakin tarkkaan koitti katsoa, ei sitä punaista
hameen helmaa enää näkynyt, ei wilaukseltalaan. Poika
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huokasi, rukoillen Jumalalta apua, ja päätti jo sukel-
taa arwiolta jos tapaisi hukkuman, maan silloin joku
pehmeä esine arwaamatta täyttäsi hänen kylkeen. Su-
loinen aawistus jäsähti hänen mieleensä, hän heittäyst
kyljelleen ja tarttui siihen esineeseen, jota ei wielä näh-
nyt, wasemmalla kädellään ja olipa iloinen huu-
dahdus .päästä hänen suustaan, sillä sehän olikin Elsa,
tarkemmin tutkiessaan tuota esinettä, mikä Jumalan
johdatuksesta oli joutunut hänen käsiinsä.

Waan heti ilo muuttui hämmästykseksi; sillä näytti
siltä kuin olisi apu myöhästynyt, pelastuspuuha turha
ollut. Kaswot oli näet lapsella aiwan kalpeat, silmät
kuopallaan, huulet sinertämiä; entäpä olikin henki läh-
tenyt ja ruumis jo kylmänä?

Maan reipas poika ei wastuksia säikähtänyt. Tart-
tuihan main tanakasti tyttöön wasemmalla kädellään ja
piti hänet niin että pää pysyi meden päällä; oikealla
kädellä ui minkä jaksoi. Waan hänellä ei ollut niin
paljo moimaa kuin hän oli luullut. Olihan hän ollut
katsomassa sitä kauheata wesipatsasta, oli säikähtänyt
tytön joutumisesta aaltojen maltaan, mieli oli huoju-
nut toiwon ja pelwon wälissä; kaikki tämä mielen-
kuohu oli wäsyttänyt poika parkaa uimisen ja ponnis»
tutsen ohessa hukkuman pelastustouhussa, niin että hän
jo pelkäsi itsekin sortumansa Wellamon neitojen syliin,
marsinkin kun tytön märjät waatteet mäkisinkin oliwat
wiedä molemmat sywyyteen. Huimasi jo silmiä ja ti-
pinöitsi, törmissä suhisi loivasti kuin olisi koski pau-
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Hannut, wieläpä oli hän tainnoksiin mennä kerras-
saan . . .

„Auttakaa, auttakaa!" poika huusi minkä wielä
jaksoi. Waan ei hän jaksanut enää lomaa huutaa,
niin että olisi edes hätään rientäwät wenemiehet erot-
taneet hänen huutoa; hän jo oli siinä luulossa, että
nyt hän hukkuu, nyt on wiimmeinen hetki. . . Waan
silloin juuri otolliseen silmänräpäykseen ehti apu .. .

Se tanskalainen koira sieppasi hänet takinkauluksesta;
oli näet Rask nähnyt sekin tytön putoaman mereen ja
oli hypännyt laiwan kannelta mereen pelastamaan ys-
täwänsä . . .

Ia niin kauan jaksoi koira pitää pojan niskasta
kiinni että mene laiwamiehineen lerkesiwät hätään. EH-
itivät paraaseen hetkeen pelastamaan kaksi ihmistä ja
loiran päällepäätteeksi.

„Lapsi ensin nostakaa weneeseen!" Jan Kattegatt
-sai sanotuksi, ojentaessaan laiwamiehille taidottoman
tytön. Merimiehet nostiwalkin Glsan weneeseen waro-
wasti. Sen jälkeen nostiwat JanKattegatiin medestä.
Poika oli niin uuwuksissa, että, jouduttuaan weneeseen,
heti meni taidottomaksi hänkin. Lopulta tarttuiwat me-
rimiehet Raskin niskaan ja nostiwat hänenkin we-
neeseen.
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5 luku.

Jan Kattegatt käwelyllci, Lukija
luulee kerrottaman Ita!illlai'e3ta ros>
wollliwaZtll ja lelwotlomista meiimie-
hi«tä sekä yllättäinilestä eli merimie-
heisi pakolla otlamiseita.

Katsi asianhaaraa oli saan -

- toimeen, että
wesipatsas ei wahingoitla .mwaa hawiölle asti.
Ensiksikin oli „Hollanti" aiwan uusi laiwa ja hywin
lujaa tekoa. Siitä syystä sen ei käynyt niin huonosti
tuin monen muun laiwan, pienemmän ja kehnomman,
olisi woinut käydä. Toisekseen osasi kapteeni Ruytter
tailawllsti menetellä; hän näet antoi sen käskyn, että
oli laiwa ohjaltawa niin että wesipatsas kohtaisi lai-
wan teräwäa kokkaa eitä sen kylkeä. Silla lailla we-
sipatsas menetti woimansa eikä päässyt kaatamaan lai-
maa kumoon; ainoastaan painoi sen muutamaksi sil-
mänräpäykseksi meteen, josta se, nonsi merenpinnalle
wcsipatsaan siwumentyä heti takaisin.

Eikä yhtään ihmishenkeä mennyt hukkaan; sillä
laiwalllllkarin onnistui wirwottaa Elsa, maikka Jan
Kattegat oli jo ollut siinä pelossa, että entäpä onkin
tytön ruumis kylmä kerrassaan, ja arwaa sen että äi-
din ilo oli suuri kun pelastui tytär surman suusta!
Jan Kattegatt itse, jota oli wllsymyksesta mennyt tain-
noksiin, tointui siitä uupumuksestaan marsin pian, jot-
ta jo huomenna askareihinsa ryhtyä jaksoi terweenci
jo reippaana niinkuin ei olisi meressä ollutkaan aalto-
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jen kanssa painiskelemassa. Waan Elsan äiti, joka
ilmankin suosi Jan Kattegattia, mielistyi häneen yhä
enemmän siitä kun hän oli Elsan hukkumasta pelasta-
nut urhoollisella käytöksellään, eitä ihmekään, että tuo
jalo rouwa päätti tehdä moitaroansa pojan hywätst ja
pitää huolta hänen tulewllisuudestaau. Wieläpä lai-
wan kapteenikin kiitti poikaa urhoolliseksi, kelpo,pojaksi,
ihmetellen hänen kuuleman peltaämättömyyttään ja
rohkeuttaan, oli hymillään siitä että oli ottanut hänen
laiwansa palwelukseen ja päätti häntä laswattaa joka
suhteessa tunnolliseksi merimieheksi.

Waikka siis laiwa wälimen oli kutakuinkin onnel-
lisesti suoriutunut siitä häwiöstä, jonka hirweä wesi-
patsas oli sille aikaan saamassa, niin kapteeni päätti
kuitenkin, siihen nähden että tankoja ja raakapuita oli
katkennut sekä purjeita repeytyneet, poiketa johonkin sa-
tamaan noita wikoja korjaamaan ja entiseen kuntoon
laitattamaan laiwan kaikin puolin.

Malagan satama oli lähin ja mutawin, joka kau-
punki, kuten tietty, on Wälimeren rannalla.

Jan Kattegattista oli Malaga täynnänsä katsel-
tawia kummia. Olipa tämä kylä aiwan toisenlainen
kuin Amsterdam! Siellä myötäistä snmuja eikä päiwä
päässyt kuin ani Harmoin täydeltä terältä paistamaan;
maan täällä oli kirkas seestaiwas melkein aina ja au-
rinko loi hopeisia säteitään tyyneelle, limaltelewalle me-
renpinnalle. Siellä on kansa hidasta ja jöröä, täällä
iloista, reipasta, tulisen kiimasta! Siellä lakeata maata
mihinpäin silmä main latsoikaan, niin alhaista, että on
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täytynyt salpoja rakennella suojaksi meren aalloilta.
Entä täällä! Wuoria ja laaksoja wuorotellen ja etääm<
mällä muoria niin korkeita että pilwiä piirtämän näyt-
tämät! Siellä Amsterdamissa ei kaswanut kuin män-
tyjä ja kuusia, häintuskin jokunen omenapuu jaksoi he-
delmiä kantaa; täällä wiinapuu rehoittaa wiheriöine leh-
tineen ja mchewine rypäleineen, mieläpä menestyy
täällä keltainen sitruunakin ja punainen oranssi, fiiku-
napuu mateine hedelmineen, teräwäpiikkinen taktus-
kaswi ja lopulta palmutkin korkeine runkoineen ja tuu-
heine latwoineen, läheisestä Afrikasta muistuttaen.

«Hollanti" laiwll oli heittänyt ankkurinsa Mala-
gan sataman laiturin miereen ja ne käsityöläiset, jotka
oliwat olleet laittamassa laiwaa tuntoon ja korjanneet
wesipatsaan särkemän tannenkatoksen, oliwatwastikään
lopettaneet paiwätyönsä. Muutkiu wesipatsaan aikaan-
saamat wiat oli jo korjattu melkeinpä kaikki. Särjet-
tyjen raatapuitten ja tankojen sijaan oli pantu uusia
paikoilleen, takali oli laitettu entiseen kuntoonsa, pur-
jeita tehty uusia repeytyneitten sijaan ja reiät kaikki
paikattu ja ommeltu hywiksi jälleen. Kohtsiltään kai-
ketikkin tulisi laiwalle satamasta lähtö.

Jan Kattegatt oli pyytänyt kapteenilta luwan
mennä sitä outoa espanjalaista kaupunkia katsomaan
lähemmällä. Siihen kapteeni Ruytter mielellään suos-
tuitin; kuitenkin oli hän warottanut poikaa yöpymästä
kaupunkiin ja neuwonut taitamasti täyttäymäan. Hän
huomautti näet siitä, että kaikissa isoimmissa satama-
kaupungeissa löytyy paljo roskasta wäkeä, ilkeitä ih°
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misiä, jotka pettämät kokemattomia muukalaisia, ja että
marsinkin Jan, jota ei muita kieliä ymmärrä kuin
Hollannin kieltä, tulisi olla warowa eikä suinkaan an-
tautua outojen ihmisten joukkoon.

Laiwllpoikll lupasi olla warowa ja kutsuttuaan wi-
hcllytsellä Rastin mukaansa lähti ilomielin tawelemään
laiturin poikki kaupunkia tohti.

Oli hywin kaunis ilma sinä iltana, ihmeen stewä
ja mieltä wirkistäwä ilma, jonka kaltaista ei olekaan
muualla kuin Etelä-maissa. Ilma oli hymälle tuoksu-
wa terrassaan. Kullan tarwasina hohtimat korkeat
kirkontornit, talot ja palatsit päimän laskeutuessa
Sierra de Rondan wuoren huippujen taakse, ja meri
oli tyyni ja kirkas kuin peili ikään. Kirkonkellot soi-
mat, ' iltll-jumlllllnplllwelukscen kutsuen. Ison Torin
poikki kulki parastaikaa joukko sotamiehiä; meden myy-
jät kehotteliwat kansaa ostamaan heiltä raikasta mettä;

ties kuinka monessa paikassa oli kaupan Etelän herk-
kuja: sitruuneja, oransseja, miina-rypäleitä, fiikunoita
ja meluuneja jos kuin paljo huokeista hinnoista; her-
rasmiehiä hywissä wlllltteissa, ylpeitä leikareita, pitkä-
hameisill rouwia, kansallispukuisia talonvoikais-waimoja,
ratsumiehiä tomeain oriitten selässä, pappeja tahi munk-
keja aasin tahi muulin selässä, tuormain kulettajia,
käsityöläisiä, maalaisukkoja y. m. wilisi kaduilla kirja-
wat joukot; ja mikä puhui mitäkin kieltä, aiwan tuin
Baabelissa muinoin.

Jan, koira tomerinaan, meni minne ihmiswirta
wei milloinkin. Muutamalta hedelmän-kauppiaalta oli
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hän ostanut merimieslakkinsll täyteen wasta poimittuja
fiikunoita muutamilla penneillä. Makealta maistuiwat
mehukkaat, tuoreet hedelmät, ja niitä hän syödä
mutusteli, kulkiessaan paikasta toiseen ja ihmetellen
katsellessaan ison kaupungin outoja esineitä, kauppa-
puotiin peililasisiin akknnoihin asetettuja tawaroita, suu-
ria kirkkoja ja luostareita torneineen y. m.

Hän ei huomannut, että kaksi miestä, merimiehiä
netin, oli wähän aikaa kulkenut hänen Missään. Heillä
oli meriwäen housuja yllään, mustai, lyhyet takit,
päässä wahawaatteiset lätit ja wyötäryksillä punaset,
millaiset wyöt. - Waan heidän waatteensa oliwat lika-
set ja repalaiset; saappaita ei oltu woideltu eikä har-
jattu wiikkokausiin, siltä näytti, ja hiukset sekä parta
oliwat siimottomassa, kampaamattomassa kunnossa.
Suussa oli heillä lyhyet sawipiiput.

Puhua supattiwat keskenään Italian kielellä.
„Etköhän pety?" toinen kysyi, „lieneeköhän tuo

sen hollantilaisen laiwan laiwapoika?"
„Gnlä pety!" toinen wastasi, „se on hän todes-

taanlin. Näethän tuota koiraa; se on sama juuri joka
minun kulkiessani laiwan fiwu irwisteli ja murisi lai-
wan kannelta."

„Pelkäänpä, että koira tekee tyhjäksi hommamme,"
toinen wastasi siihen.

„PyhyttiZ! Raukkako olet, Beppo?" Giacomo
kysyi halwekstwllisesti. „Kahden wahman miehen si-
nun ja minun, pitäisikö pelätä pientä poikaa ja hänen
koiraansa? Kapteenimme jo huomen-aamuna tekee läh-
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töä täältä Genuaan, Waan sitä ennen täytyy meidän
sen karanneen laiwapojan sijaan hankkia toinen, mak-
soi mitä maksoi; ja kun arwattawasti ei kukaan halusta
rupea pieneen purjelaiwaamme, täytyy meidän mäkisin
siepata joku ja wiedä mutaamme, mikäpä muu neu-
wotsi!"

„Niinpä niinkin," Beppo wastasi, „maan minusta
olisi meidän toinen poika mulawampi wiedä, kuin tuo,
jolla on iso koira tomerinaan. Gntä se ryntää nis-
kaamme, pahus! Siitä syntyy aita rnmättä ja eikö-
hän olisi hiljaisuudessa toimitettawa tämä asia, hah?
Paitsi sitä on Hollanti' kuninkaallinen sotalaiwa. Jos
heidän laiwapoikansa joutuu kadoksiin, eiwät suinkaan
jätä asiaa semmoisekseen. Gi ole minulle mieluisa tämä
ryöstö."

„loutawia pelkäät, Beppo!" wastasi äissään Gia-
como. „ Mistäpä poika siepataan toinen tänään, jos
laiwamme lähtee jo huomenna warhain aamulla? Mei-
dän täytyy kumminkin semmoinen poika saada, joka on
merellä ennenkin ollut eitä ole cuwan ensikertalainen.
Jahka hän on saatu laiwaamme, enpä pelkää että hän
joutuu käsistämme pms enää. Mehän lähdemme huo-
menna ja kukapa laiwamme ollessa merellä rupeaisi sitä
tutkimaan, mukamas yhden laiwapojan tähden! Otak-
sutaan luonnollisesii, että hän on karannut, niinkuin
meidänkin laiwapoika tarkasi."

„Gntä koira?" Beppo warowasti kysyi nnelä,
„Isken hänet pampullani terran wain, min henki

lähtee heti, jos se päälle ryntää."
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„Dlkoon menneeksi!" Beppo lopnlta suostui.
„toiwokaamme, että täy hywästi, joten saamme turva-
tun palkkamme kapteenilta, kaksikymmentä liiraa. Waan
sen panen suostumukselleni ehdoksi, että pojalle ei saa
tehdä pahaa mitään. En tahdo tunnolleni weren-
wclkaa."

„Oletko hullu?" kiwahti Giacomo; „merenwelkaa
tunnollesi! Luuletko että minulla on aikomus tappaa
poika? Wai onko sinulla ollut murha mielessäsi?

Heti kun poika hämärän tullen lähtee paluumat-
kalle laiwaansa, olemme hänen kimpussa. Menemme
wäijyksiin siihen - paikkaan, missä on laiturin kaupungin-
puoleinen pää. Koska koiraa pelkäät, niin pidän minä
siitä huolta ja sinä saat osaksesi pojan. Jotta hän ei
huutamaan rupeaisi, pistä kapula hänelle suuhun ja
kanna hänet weneeseemme. Ei aikaakaan, niin olemme
laiwassa saaliimme kanssa; ja jahka hän sinne asti
saadaan, ei ole hätää mitään."

Bepvo nyykäytti päätänsä suostumukseksi; sen jäl-
keen eiwät enää puhuneet towerutset mitään, tutkimat-
han wain pojan jätissä niinkuin ennen,

Tapahtuu marsin usein, että merimiehet, jos omat
kyllääntyneet taiwassa oloonsa joko huonon ruuan
wuotsi tahi huonon kohtelun wuoksi tahi muusta syystä
milloin mistäkin, ensimmäisessä satamassa menewät
matkoihinsa ja jättämät kapteenin huoleksi hankkia toi-
set miehet sijaan jos saapi. Tosin on laiwasta kar-
kaamisesta ankara edeswastuu ja joka karkuun lähtee,
hänen ei ole hywä olla, jos kiinni joutuu. Waan niin
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kauan kuin tylyjä ja häijyjä laiwureita löytyy, jotka
määrin käyttämät heille uskottua maltaa ja sortamat
alammaisilllln, ja niin kauan tuin laiwan isäntiä löy-
tyy, jotta omat siksi saitureita että tehtaawat' kelwot-
tomalla ruualla ewästää lainojaan, niin ei karkureista
ole olema puutetta.

Monikin tunnoton kapteeni, jolta on merimies ka-
rannut, on keinoista sangen piittaamaton; jos ei hän
laillisilla keinoilla saa heti palautetuksi karkuria, hän
pakolla ottaa toisen sijaan. Marsin usein on käynyt
niin onnettomasti nuorukaisten, jotka pahaa aawista-
matta owat kuljeskelleet paitasta toiseen outoa kaupun-
kia katsomassa, että heidät on yllätetty jamäkisin wiety
wieraaseen laimaan, Viattomalta täwelyltä, johon
nuorukainen lähti muka wirkistytsekseen ja hmvikseen
jonakin iltana, oltuaan toko päiwän työssä ja toi-
messa, hän arwaamatta siepattiin ja pakotettiin lähte-
inään pitemmälle matkalle, aina Brasiliaan, Itä-In-
tiaan, laapaniin tahi yhä kaukaisempaankin paikkaan,
Ennen muinoin oli Englannissa tapana sillä lailla
merimiehiä hanttia; ja wielä tänäänkin on pakollinen
merimieheksi otto airoan tumallista Austraalian, Itä-
Intian ja Kiinan satamissa. Ia maitta on isoin sal-
kojen uhalla kielletty moinen ryöstö, jota uudenaikaisen
lainsäädännön mukaan pidetään ihmisryöstönä ja sel-
wänä wllkiwaltllna, niin ei ole tumatonta silti, että
curoopalaisissatin satamissa joskus merimieheksi tel-
paawia nuorukaisia pakotetaan merimiehitsi rupea-
maan.
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Niinkuin jo olemme Beppon ja Giacomon pu°

heesta luulleet, aitoi Malagan satamassa ankkuroidun
italialaisen laiwan kapteenikin niinikään pakolla ottaa
laiwapojan. Se laiwapoika, joka oli ollut hänen lai-
wallaan Genuan ja Malagan «alisella taipaleella, oli
karannut eitä hänen onnistunut löytää ketään toista
poikaa, sota olisi suostunut rupeamaan noille sumutto-
mille ja raa'oille matruuseille tomeriksi. Se pieni ita-
lialainen purjelaiwa oli ankkurissa noin kuuden kaape-
limitän päässä „Hollannista" ja noilla kahdella mat-

ruusilla oli sen wuoksi ollut ,hywä tilaisuus nähdä Jan
Kattegattill. Hän kun oli jo merellä ollut ja oli siksi-
kin iso poika, niin heistä hän oli erinomaisen sopima
ja makea saalis ja he päättiwät kun päättiwatkin tie-
nailla ne kaksikymmentä liiraa, mitkä heidän kapteeni
oli luwannut jos hankkimat hänelle kelwollisen lai-
wapojan.

Olemme jo senkin kuulleet millä lailla he aitonvat
pojan yllättää. Onnistuiko se heille, siitä saa lukija
tuulla seuraamassa luwussa.

e luku.

Rikos san anlnitun palikansa. RaZk
osottautuu urhoolliseksi sos
se ei olisi ollut koira olisi se nrhooll!»
suuden mitalin saanut mannaankin.

Jan Kattegattillll ei ollut aawistustataan siitä
juonesta, joka oli wiritetty häntä wastaan Huole-
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tonna kulti hän toisesta ihmepaikasta toiseen ihastuk-
sissaan siitä minkä näki ja kuuli; olihan ilmakin erit-
täin siewä ja tunnit oliwat hänestä niin lyhyitä tuin
minuutit. Hän kuitenkin maha säpsähti huomatessaan
että sytytettiin jo katulyhdyt ja nyt hän muisti kap-
teeni Nuytterin »varotuksen. Waan kun hän päätti
lähteä paluumatkalle, laiwaan takaisin, ei hän enää
sinne osanuttlllln; huoletonna oli hän kulkenut eikä ollut
pannut mieleensä katujen nimiä. Eitä hän osannut yh-
tään Espanjan-kielistä sanaa, että olisi arroannut muilta
tietä tiedustella.

Gpäwarmuus ja pelko karsi pojan sydänalaa. Täy-
tyikö tässä oudossa kaupungissa olla yötä, wielapä,tai-
masulla kukaties!

„Rask, kuulehan," hän koiraa surkealla äänellä
puhutteli,

„ olemme eksyneet, ikäwä kärsiä, paha sanoa.
Entä sinä osaat laiwaan takaisin!"

Näytti siltä luin olisi koira ymmärtänyt pojan
puhetta, sillä se alkoi haukkua ja juosta hänen ympä-
rillään, jonka jälkeen nuoleskeli hänen kättään ja ru-
pesi juoksemaan hänen edellä. Jan Kattegattilla ei ol-
lut muu neuwona kuin kulkea koiran jälessä, siinä toi-
roossa, että koira osaisi laiwarantaan. Eikä se toiwo
pettänytkään. Pojan edellä 'juosten koira kääntyi wä-
hä wäliä katsomaan oliko poika jälessä, ikäänkuin roh-
keutta hänelle puhutellen, ja joka kerta kun huomasi,
että poika seurasi jälessä, heilutti se häntäänsä ja hauk-
kui iloisesti. Muutamia minuutteja kun oli sillä lailla
tulettu, autenikin satama heidän eteen lukuisine soih-
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niueen ja lyhtyineen. Itsekussatin laimassa oli, niin-
kuin satamajärjestys määräsi, wärillinen lyhty, yhteen-
törmäysten maittamiseksi. Eikä aikaakaan, niin jo laiwa-
poika erotti „Hollanti" laiwankin raakapuineen mas-
to in een.

Koira juoksi edellä pitkin rantakatua sille laiturille
päin, jonka kyljessä „Hollanti" laiwa oli ankkurissa.
Koiran ja pojan wäliä lienee ollut kolmisen kymmentä
askeletta, niin poika alkoi huolettomana laulaa muuatta
merimiehen-laulua; maan sitäpä wiatonta huwia hän
ci saanut kauan jatkaa.

Pitkän laiturin rannanpuoleisessa päässä oli näet
iso nostorana, jolla oli tapana nostaa sen wieressä
olemista laiwoista raskaita tawaroita laiturille. Jos
Jan Kattegatt olisi arwannut tarkastaa rannan ympä-
ristöä, olisi hän huomannut kahta sen marjossa seisomaa
miestä, jotka nähtawäZti jotain odottiwat. Heidän
wiercssll oli laiturissa kiinni pienoinen mene airoi-
necn.

„Hiljaa, Beppo!" luiskasi toinen tomerilleen, .suos-
sa hän tulee! Katsohan!"

„Hywa on!" toinen ivastasi, „hywätsi onneksi
koira jo ehti edelle emmekä ole enää tekemisissä kuin
hiojan kanssa yksinään."

Siinä hetkessä oli poika juuri nostoranan koh-
dalla ja laulaa hyräili merimiehen-lauluaan. Waan
silloinpa nuo kaksi miestä ryntäsi wäijyksistään hänen
kimppuunsa ja toinen tarttui hänen kurkkuunsa käsiksi,
niin että poika ei saanut yhtään ääntä suustaan. Siinä
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silmänräpäyksessä hän muisti mitä kapteeni Ruyttev
oli sanonut hänelle warotulsekst ennen kuin hän kau-
pungille lähti. Oliwatko rosmot hyökänneet hänen
kimppuunsa ryöstäätseen häneltä ne moniaat rowot,
mitkä oliwat hänen pienessä kukkarossaan? Wai ai-
toiwatko tappaa hänet ja wiedä häneltä hengen? Wai
palollako aitoimat merimieheksi wiedä hänen wieraa-
seen laiwlllln? Gi saanut hän wastausta näihin kysy-
myksiinsä, jotta oliwat hänen mielessään, muuta mus-
tausta ei kuin törkeitä töytäytsiä ja hänelle oudolla ita-
lian kielellä lausuttuja soimauksia tahi uhkauksia: hänen
käsiään alkoiwat worot sitoa kiinni selän taakse hie-
nolla laiwaköydellä, Wielä lisäksi toinen alkoi sitoa
jalkojakin toisiinsa kiinni, toisen wuron yhä pitäessä
hänen kurkusta jotta hän ei saanut sanotuksi yhtään
sanaa puolustuksekseen. Ia niin lujaa pahus turisti
että poika parka oli turistumaisillaan.

„Joudu tänne, Veppo, anna se waatetilttu, jotta
saan hänen suun tutitusi", nenwoi Giacomo.

„Malta, malta, tunucs olen sitonut jalat toisiinsa
kiinni!" Beppo ivastasi. „lahta olet pistänyt kapulan
hänen suuhunsa, niin hän ei pääse huutamaan hätään
ketään, me kannamme hänen weneeseen ja wiiden mi-
nuutin päästä olemme saaliimme kanssa laiwammc
kannella. Kas niin, nyt omat jalat kiinni, ja tässä
on waateriepu!"

„Kierrähän waate ensinnä niin lujasti kokoon, että
saatan silla heti pojan suun tukkia jahka olen kurkusta,
päästänyt käteni. Muuten huutaa se pahus ja päälli-
seksi usuttaa koiran kinttuihimme".
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Veppo määnsi waateriewun niin lujasti kokoon
kuin jaksoi ja heitti sen Giacomolle. Waan samassa
silmänräpäyksessä, kuin Giacomo helti kätensä pojan
kurkusta, sai tämä huudetuksi: „Rask!"

Ei se ollut tuin kukaties puolen sekuntia kestäwä
parkasu, sillä Giacomo heti pisti waateriewuZta tehdyn
kapulan poika paran suuhun. Waan koira kuitenkin
kerkesi kuulla hätähuudon. , .

„loutuun, Beppo, tartu sinä pojan jalkoihin,
niin minä tartun pääpuoleen ja kannamme hänen we-
neeseen!"

Noroilla -ci ollut enää kuin wiiden askeleen matka
weneeseen. Jos sinne olisiwat ehtineet, olisiwat junk-
karit päässeet toimonsa verille. Sillä eihän koira olisi
enää arwannut mihin poika oli joutunut, jos olisi me-
uecseen ehditty panna hänet ja jos wenettä olisi ehditty
lytätä mesille. Worot jo mielessään riemuitsiwat, siinä
luulossa kun oliwat, että hywästi onnistuisi heiltä
juoni. Waan silloinpa äkkiarwaamatta ryntäsitin wi-
han wimmassa koira rosmojen kimppuun, ulisten ja
haukkuen kowasti. Se oli kuullut pojan hätähuudon
ja rientänyt awuksi.

Koira niin wimmatusti ryntäsi lurjusten kintereille,
että he laatniwat pitkälleen laiturille. Jan Kattegatt-
tin lensi heidän käsistään niin että pää häneltä louk-
kaantui meriin asti ja hän meni taidottomaksi. Waan
huonommasti yhä läwi niitten kahden matruusin.
Syystä siitä, että siinä kohdassa ei ollut lyhtyä lä-
hempänä kuin kolmenkymmenen askeleen päässä, tosin



52

ei pimeän wuoksi erottanut kuin jotain mustaa, liik-
kumaa. Maan hirweitä hätähuutoja ja woimotuksia
kuului siitä mustasta, liikkumasta läjästä, niin surkeita
woimotuksia, että ihmisen kurkusta ei saata surkeimpia
lllhteäkään. Ia hätähuutojen seasta erotti toisinaan
synkkiä kirouksia ja koiran haukkumista ja ulwo-
mistä.

„Io päästä, pahus! .. , Missä puukkoni? Se
riiwattu koira puree kaswoni aiwan pilalle... Jo
se kurkkuuni tarttuu .. . moi surkeata, moi, moi. . .

Tämähän kauheata. . . Apua, apua" .. .

Miesten kauheat hätähuudot ja koiran haukkumi-
nen kuului hiljaisessa yössä marsin kauas. Eitä tuo
hälinä tullut main rantakadun warrella asumain kuu-
lumille, „Hollanti" laiwan mäkikin tuuli sen ja tun
siellä tiedettiin, että Jan Kattegatt oli Raskin kanssa
lähtenyt kaupungille eikä wielä ollut palannut laiwaan,
niin alkoiwat aawistaa pahaa. Kapteeni Ruytter käski
sen wuoksi kuusi matruusia mennä katsomaan mikä melu
se oli ja auttamaan laiwapoitaa, jos hän olisi hätään
joutunut kukaties.

Lyhdyillä ja soihduilla warustettuina miehet tii-
rehtiwät sinne mistä melu kuului ja tultuaan nosto-

lanalle he huomasiwat, että todellakin Rast oli siellä
hirweässä taistelussa tuntemattomain wihollisten kanssa.
Rastin karmat oliwat pystyssä ja wihasta säihkymin
silmin se ehtimiseen teräwät hampaansa iski maassa
makaawain miesten kästwarsiin ja sääriin tahi täsmäi-
sin! Gi mies partain ollut siinä hywä olla, ei to-
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sillankaan! Siitä että Jan Kattegatt makasi tädet ja
jalat sidottuina wieressä, raukein silmin hätään kiireh-
tinyttä laiwawäkeä katsellen (hän oli näet jo alkanut
tulla taidolleen jälleen), selmeni „Hollannin" miehille
heti, että oli aijottu pakolla wiedä laimapoito. outoon
lmwaan ja että Rask oli roistoin ilkeän juonen tur-
haksi tehnyt. Ennenkuin siis Hollannin mäki alkoi »va-
pauttaa maassa makaamia koiran hampaista, he pääs-
tiwät Jan Kattegatin kahleista irti ja ottiwat kapu-
lan hänen suustaan. Poika kun oli pystyssä taas,
seisomassa jaloillaan, ja kun hän oli ehtinyt muuta-
milla sanoilla ilmoittaa rosmojen hyökkäyksestä hänen
kimppuunsa, kääntyiwät miehet lopulta worojen puo-
leen.

„RaZt, jätä jo rauhaan mieslurjat!" Jan Kat-
tegatt .koiraa kielsi. Uristen ja irwistäen koira tot-
teli kieltoa. . , Lyhtyjen ja soihtujen walossa alettiin
nyt rosmoja tarkastaa. Maan auta armias, minkä
näköisiä oliwatkaan mies parat! Waatteet repaleissa
terrassaan; kaswot merissä, taulat, täsiwarret, jalat
y. m. isoissa hirweissä haawoissa. Olipa kauheata
nähdä! Veppo marsinkin oli hirwittäwän näköinen.
Nenää ei ollut hänellä ensinkään enää! Waikka Hol-
lannin miehet oliwat tottuneet jos jotakin näkemään,
tämä näky hirwitti heitäkin. Oliwatpa mielissään kun
sataman poliisi otti rosmot haltuunsa, että pääsiwät
näkemästä sitä kauheata surkeutta.

Gikä urhoollinen koirakaan suoriutunut tappelusta
aiman haawoittumatoinna; möröillä oli näet puukot
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semmoiset, joita merimiehillä on tapana kantaa nah-
kaisissa tupeisslllln wyötäryksillään. Puukot oliwat
useissa paikoin läwistäneet Raskin turkin ja haamuis-
ta juoksi merta melto paljo. Wacm älkää olto huo-
lissanne, arwosat lukijat, Raskin haawojen joukossa ei
ollut tumminkaan yhtäkään niin symaä että olisi siitä
ollut hengenwaaraa. Tosin olisi sillä matruusilla, jota
laiwassll toimitti yht'aikaa saunapiian, parturin ja
wälskarin wirat, marsin paljo waiwannäköä Raskin
haawojen ompelemisesta; maan oli miten oli, kuiten-
kin Rask oli yhtä ylpeä arwistaan kuin sotilaat itään,
jotta owat sodasta palanneet, taisteluissa haawoitiu-
neina ja terwehdittyään jälleen.

Mitä Beppoon ja Giacomoon tulee, niin he sa-
mana yönä merioikeuden wantilaan wietiin. Jo huo-
menna täytyi wiedä heidät sairaalaan, niitten mää-

rällisten haamuin tähden, ja sieltä kun he wihdoinkin
pääsiwät, oli heidän mentäwä wankilaan takaisin an-
saitun rangaistuksen saamaan ilkityöstään. Heidän
kapteeninsa ei woinut lähteä laiwansa kanssa pois
ilman miehistöä, luonnollisesti, ja koska hänellä oli
syytä pelätä, että matruusein ilmiannosta hankin kuka-
ties joutuisi syytöksen alaiseksi ihmisryöstöstä, niin hän
jätti laiwansa lastineen kaikkineen Malagan satamaan
ja meni hiljaisuudessa junassa Barcelonaan, kotimat-
kalleen. Sillä lailla ci ollut kuin ikäwiä seurauksia it°
sekullekin tuossa ilkityössä osallisilla, joka olikin oikein
ja kohtuullista.
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6 lullu.

Rehellistäkin ihmistä luullaan jos-
kus warllllltsi.

Jan Kattegattill, joka ihmeellisellä tawalla oli pe-
lastunut italialaisten yllättäjäin käsistä, hänen towe-
rinfa alkoiwat taluttaa „Hollantiin". Waan laiwa-
poika oli niin uuwuksissll siitä werenwuodosta ja tä-
räyksestä, hän kun oli langennut kiwiseen katuun, että
jo ensi askeleilla olisi kaatunut toistamiseen, jolleiwät
miehet olisi tuenneet ja rumenneet kantamaan häntä
laiwalle.

Laiwassa hän meni tainnoksiiin uudestaan.
Laiwan lääkäri tutki marsin tarkkaan pojan haa-

maa, maan ei löytänyt luurikkoa mitään, hymäksi on-
neksi. Waan siihen nähden, että pojan aimot oliwat
hänen langetessa kowasti tärähtäneet ja että hänellä
oli jotenkin ankara kuume, näytti hänen tilansa marsin
arweluttawlllta. Taidoton poika kannettiin sen wuoksi
siksi yöksi sairas-kajuuttaan ja lääkäri lnonnollisesti heti
myöskin puhdisti haawan ja laittoi siihen kääreen.

Tosin lääkäri ehdotti, että sairas wietäisiin kaupungin
lasarettiin, hän tun saisi siellä näet paremman hoidon
luin mikä oli mahdollinen antaa laiwan tajuuttassa,
jos olisiwat pojan aimot tulehtuneet kukaties. Waan
ei kapteeni eikä rouwa Van der Tecken suostuneet siihen.
Molemmat wastustiwat pojan jättämistä yksikseen ou-
toon kaupunkiin, marsinkin rouwa Van der Decken, joka
-suosi poikaa, syystä että hän oli Elsan hukkumasta
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pelastanut, ja tarjoutui sairasta hoitamaan niin huo-
lellisesti tuin suinkin.

Poika sen wuoksi jäi laiwaan.
Aamulla kun tohtori tuli kajuuttaan oli poika pa-

lamassa kuumeessa ja silmät palaa tuijottimat päässä
kuin tuumesllirailla ikään. Ei hän enää edes tuntenut
hoitajaansa. Hänen mielessään oli yhä eiliset tapauk-
set ja niistä hän houraili, milloin Rastia puhutel-
len milloin woroja, jotka hyöktäsiwät hänen kimp-
puunsa.

„Tänne, Rast! Joudu! Pois, pois, lurjuk-
set! Apua, apua! Rast, tule awulsi, tule!"
huusi poika raukka, luullen yhä olemansa morojen kä-
sissä, >

Waan tohtori oli marsin taitama lääkäri. Hän
laittoi hywät lääkkeet sairaalle, wirkistciwän ja rau-
hoittaman juoman. Eitä aikaakaan, niin jo alkoi wä-
hetä poskilta kuumeen aikaansaama puna, rauleihin sil-
miin alkoi palata eloa ja rauhattomuus käsistä ja ja-
loista katosi wähitellen. Hengitys muuttui säännölli-
semmätsi ja lewollisemmatsi. Unikin tuli jo silmiin lo-
pulta ja poika waipui Nukkumatin pehmeään helmaan.
Tohtori oli hywillään, arwaa sen; lääkkeet oliwat te-
honneet mainiosti.

„Rohkenen luulla, että poika jää elämien jouk-
koon!" hän lausui rouwalle, joka katsoi häneen kysy-
wäisesti, tumminkaan puhumatta mitään. „Kosta lääk-
keet tehosiwat, jotta kuume jo wäheni, on se todista-
massa, että aimot eiwät ole tulehtuneet siitä täräyk-



5?

sestä, kun hän lankesi tiwiseen katuun ja loukkasi päänsä
pahasti. Waan haawa tylla paranee ja jospa sairas
onkin heitto werenwuodosta, niin hän on siksi nuori
wielä, että toiwon hänen pian woimistuwan ja toin-
tuman entiselleen. Olkaahan siis huoleti, arwosa
rouwa!"

«Jumalan kiitos!" huokasirouwa ja sanoi: «Poika
on kelpo miehen alku tosiaankin ja kipeästi koskisi sy-
dämmeeni hänen kuolemansa. Olen hänen kaswatus-
wanhemmille edeswastuussa hänestä; minun tehoituk-
sestani näet he ottiwat hänet pois Biabant laiwasta
ja panimat hänen tähän weljeni laiwaan."

«Olkaahan huoleti!" tohtori toki yhä rauhoittaa
konsulin rouwaa; «niinkuin jo sanoin, olen hyrrässä
toiwossa että poika paranee. Menen käskemään sitä
matruusia, joka toimittaa tässä laiwassa wälstarin
n>irkcm, tänne sairasta katsomaan..."

«Ällää suinkaan kutsuko sitä matruusia!" rouwa
kielsi. «Antakllllhan minun main hoitaa sairasta. On-
han Jan Kattegatt pelastanut tyttäreni hukkumasta,
ilman häntä olisi Elsa aiwau »varmaan joutunutWel-
lamon neitien syliin. Neuwokaahan wain millä lailla
minun pitää häntä hoitaa, koitan parastani!"

„Aiwan mielelläni, rouwa hywä," sanoi tohtori.
«Hellempää hoitoa hän tietysti teiltä on saapa tuin
matruusilta. Antakaa pojan nukkua niin kauan kuin
uni maistuu ja kun hän herää, niin antakaa tätä juo-
maa hänelle, se rauhoittaa häntä. Käyn minäkin wähä
mätiin katsomassa kuinka sairaan on laita. Maan
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kutsua minua ei tarwinne, jos ei main uäytä pahene-
man sairaan tila, Hywä olisi, jos sairas saisi toisen
puhtaan paidan, sillä meriset pilkut säikäyttäwät häntä
ja pahoittawat hänen mieltään, siitä menneen-öisestä
rötöksestä muistuttaen".

Konsulin rouwa lupasi tarkkaan tohtorin neuwoja
noudattaa ja heti kun tohtori oli mennyt, hän nouti
mukawan nojatuolin sairas-kajuuttaan ja rupesi siihen
istumaan, muuan käsityö kädessään, antaakseen sai-
raalle tarpeellista hoitoa.

Jälkeen puolisen kapteeni Ruytterkin tuli sairasta
katsomaan. Jan Kattegatt yhä nukkui sikeästi, maan
kaswot oli hänellä jotenkin kalpeat ja kuopallaan; kuu-
me oli kadonnut tosin, maan pojan nenän pää näytti
teräwältä ja silmäin aliluomet oliwat sinertäwät. Siltä
näytti kuin jos poika parka olisi ollut tänään wuotta
wanhempi kuin toissa päiwänä ennen kuin hän kaupun-
kiin meni ja worojen käsiin joutui.

„En osaa sanoa kenestä tuo poika muistuttaa;
on niinkuin olisin hänet nähnyt ennen joskus, en tiedä
missä", konsulin rouwa ihmetteli weljelleen. „Gnpä
osaa sitäkään sanoa minkä tähden poika minua ko-
wasti miellytti jo ensi hetkestä luu näin hänen Bra-
bant llliwassa; ties mikä salainen ääni kehotti minua
lähestymään häntä ystäwällisesti ja koettamaan pois-
taa wastuksia hänen tieltään. Ia siitä ystäwällisyy-
destäni on kelpo Jan jo ties kuinka moneen kertaan
palkinnut minua; hänhän on pelastanut tyttäreni, pie-
nen Elsan hukkumasta, roieläpä oman henkensä uhalla-
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kin. Waan ei se yksistään ole syynä siihen, että poika
on minulle rattaaksi käynyt, maan hänen kauniissa ja
säännöllisissä kaZmoissllankin on jotakin tuttua; jossain
olen häntä tahi hänen näköistään nähnyt ennen, maan
missä, se, kuten jo sanoin, on minulta salassa."

Kapteeni ei rumennut sisarensa tanssa inttämään.
Jan Kattegattill hänkin tosin suosi, syystä siitä, että
poika oli osottanut suurta rohkeutta ja kaikin puolin
hywiä tapoja; maan siitä oli hän warma, että ei hä-
nen sisarensa ollut ennen missään nähnyt Jan Katte-
gattia luin Brabant laiwassa wasta.

Sairas nukkui iltaan asti, Rouwa Van der Decken
tun huomasi, että poika kohtsiltään herää makeasta
unestaan, muisti lupauksensa, minkä oli tohtorille an-
tanut, sen näet, että toimittaisi hänelle puhtaan paidan
merellä tahratun sijaan. Hän kiiruhti laiwan kannelle
ja kutsui luokseen muutaman stuuertin, jolla oli lai-
wassa yhtaikaa edestäywän ja siiwojan wirat ja jon-
ka tehtäwä oli m. m, matkustajain kajuuttoja laasta,
puhdistaa ja järjestyksessä pitää.

„Frans, hoi!" rouwa huusi, „menehän konstaa-
pelin puheelle ja pyydä häntä minun puolestani käy-
mään matruusein koisuun amaamaan Jan Kattegatin
waatearkkua ja sieltä noutamaan muutaman puhtaan
paidan. Tuo se sitten minulle sairas-kajuuttaan, jotta
poika saa toisen paidan ylleen werisen sijaan."

Rouwan pyyntöä heti ottikin stuuertti ja kons-
taapeli warteen ja loska matruusein arkut Harmoin vii-
matkaan lukossa, jattiwät main awaimet suulle, niin
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woitiin helposti awata Jan Kattegatinkin arkku ja
ottaa sieltä puhdas paita. Waan nytpä tuota teh-
täessä tapahtui jotain crinomaisempaa, joka ei ollut
ainoastaan outoa ja odottamatonta, maan jota sen
ohessa hämmästytti stuuerttia ja konstapelia.

Konstapeli kun näet otti paidan arkusta, putosi
sattumalta toinenkin, paperiin kääritty esine hänen hyp-
pysistä lattialle. Pudotessa helähti se sillä lamalla
kuin metallinen esine helisee. Konstapeli oli utelias
tietämään mitä outo esine se oli ja awatessaan taä-
ryn huomasi hän suureksi hämmästyksekseen että se oli
kultainen, erinomaisen kaunis ketju ja ketjussa risti,
setin kullasta tehty.

„Mitä tämä?" konstapeli ihmetteli. Ia hän ru-
pesi tarkkaan tutkimaan noita ihmeen kauniita witjoja
ristineen, ja ihmettelemästä päästyään taas ihmetteli:
„Mitä tämä merkitsee?"

Ia stuuertin suusta pääsi niinikään sama ihmet-
tely: «Tosiaankin, mitä tämä on?" Waan hän lisäsi
heti: „Tämähän on rouwa Van der Teckenin kaulawit-
jat!" Giwattä nuo kaksi miestä enää osanneet hetken
aitaa puhua sanaakaan; katseliwat main toisiaan sil-
mäyksillä, jotka puhuiwat selwempää kieltä kuin sel-
mät sanat.

„SiiZ olet näitä witjoja ennen nähnyt?" konsta-
peli kysyi lopulta.

„Minäkö en tuntisi niitä; olenhan jota aamu
rouwan kajuutan pöydällä nähnyt nämä witjat, siellä
tun olen ollut lattiata lalasemassa. Jota terran on
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ue nähnyt, hän ei unohtamaan pääse minkä näköisiä
ne omat; siksi toisenlaisia ne owat ja kauniimpia, wer-
rattoman kauniimpia kuin muut witjat. Panen meik-
kaa kenen kanssa hywänsä, että nämä witjat omat
rouma Van der Deckenin witjat."

„Tämäpä oli ikämä hamainto, sangen ilkeä", kon-
stapeli sanoi itsekseen. „On ensi kerta kuin tässä lai°
wassa on warastettu ja kapteeni Ruytter suuttuu mal-
lan kauheasti sen kuultuaan."

„Minua jo aamistuttaa mitenkä tämä on tapah-
tunut", stuuertti sanoi; „poika on saanut wapaasti
käydä rouwan tajuutassa leikkimässä pikku Elsan kans-
sa; hän on huomannut tuon ihanan ketjun ja tietä-
mättä minkä arwoinen se on salaa pistänyt sen tas-
kuunsa,"

„Warastettu on warastettu, siitä ei pääse mihin-
kään!" sanoi konstapeli, „Gikä poika niin typerä ole,
että hän luulisi raskasta kultaketjua armottomaksi le-
luksi, ei toki! Minua main harmittaa, että poika, jo-
ta on päässyt sekä kapteenin että muunkin laiwawäen
suureen suosioon, arwaamatta hawaitaan martaaksi.
Tässä taas toteutuu wanha sana: ei ole koiraa kar-
moihin katsominen."

„Mitä aijotte tehdä, sanotaahan?" stuucrtti ky-
syi tonstapeliltll,

„Welwollisuuteni tietenkin!" mustasi konstapeli.
„Wiekää paita rouma Van der Deckenille, jokaraukka on
tietämättään rumennut telwottoman ja kiittämättömän
pojan hoitajaksi. Maan minä wien nämä witjat kap-
teenille ja kerron hänelle mistä olen ne löytänyt."
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Miehet erosiroat toisistaan, pahoilla mielin; heitä
suretti ja suututti, että oliwat Hollannin miesten jou-
kosta huomanneet yhden, jota eiwät woineet muuksi
uskoa luin halpamieliseksi martaaksi. Siitä, eltä Jan
Kattegatt oli waras, sen pitiwät aiwan marmana asiana.

! luku.

Jan Kllttcgutt huomataan syyttö-
mölft.

Kapteeni Ruytter läweli kahakätecn kajuutassaan
tiiwain astelin ja pahan tuulen näköisenä. Konstapelin
kertomus oli pannut hänen mielensä mallan tuohuksiin.
Ensi silmäyksellä oli hän tuntenut sisarensa witjat, ja
kuultuaan että ne oli löydetty Jan Kattegatin tama-
ram joukosta, ei hänkään woinut muuta uskoa kuin
että poika oli huomannut witjat rouwa Van der Deckenin
kajuutassa ja wienyt ne sieltä warlain.

Tapaus suretti häntä, maan kummastutti sen
ohessa towasti. Oliko mahdollista, että lapsessa, jolla
oli silmät niin wilpittömän ja wiattoman näköiset, oli
martaan wilpillinen ja ahne mieli? Oliwatko nuo
wiattomuuden elkeet tasmojen ulkotullaisuutta, petolli-
nen naamari main? Mitenkä oli mahdollista, että
poika, jota oli näyttäytynyt kiitollisena wähäisestäkin
ystämällisyydestä tahi lahjasta, olisi siihen määrään
kiittämättömäksi tullut armaamatta, että rohkeni war-
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tain wiedä hywäntekijänsä omaisuutta, hywänteki-
jänfä, jota parasta aikaa istui hänen sairaswuoteen
wieressa antamassa hänelle wirkistäwää juomaa? Ia
mitenkä on mahdollista että sama nuorukainen, joka
äskettäin osotti niin suurta rohkeutta ja alttiutta, että
oman henkensä uhalla pelasti toisen lapsen hukkumas-
ta, woipi olla niin halpamielinen, että rupeaa mar-
taaksi? - Kuta kauemmin kapteeni ajatteli tätä ta-
pausta, sitä enemmän se ihmetytti häntä. Se main
oli hänelle selwä, että ei mitään saisi estää häntä ran-
kaisemasta poikaa ansion mukaan. Sillä ei ollut mil-
loinkaan hänen laiwllssaan warastettu, ei ihmeeksi yh-
tään kertaa, ja hänen miehistönsä hywä maine oli
terrassaan tahraantumaton ollut näihin asti. Kap-
teeni tuumaili wähän aitaa miten menetellä, että ei
matkustajain tietoon tulisi tämä itämä tapaus. Lo-
pulta felmest hänelle asia, hän kutsui stuuerttinfa luok-
seen ja sanoi hänelle:

„ Sisareni, ruuma Van der Decken, on sairas-kajuu-
tassa; mene pyytämään häntä hywäntahtoisesti käy-
mään heti kajuutassani; minulla on tärkeä asia hänelle
ilmoitettawa."

Sen jälteen lasti hän pöydälle sen tuliaisen ket-
jun ja pani jotain paperia peitteeksi.

Kun rouwa Van der Decken tuli sisään, hän heti huo-
masi weljensä taswoista, että jotain itämää oli tapah-
tunut. ,

»Elisabeth", kapteeni sanoi, „minun on paha
mieli siitä, että minun täytyy pahoittaa mielesi sillä
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ilmoituksellani, minkä nyt ilmoitan sinulle. Waan
siihen on felmä palko. Meitä on tumpustakin petetty.
Se nuorukainen, joka on Jan Kattegatt nimeltään, ei
ole armollinen saamaan minun eitä sinun luottamusta;
hän on waras."

Rouwan kaswot lensiwät aiwan walkoisiksi.
„Mita ihmettä!" rouwa hämmästyksissään huusi,
tomu syytös! Mikä siihen on aihetta antanut?"

Kapteeni ei wastannut, maan kysyi muorostaan
sisareltaan:

„Oletko näinä päiwinä kaimannut jotain? Etkö
muista jotain menettäneesi?"

„En muista mitään minulta häwinneen", rouwa
mastasi.

„Et siis edes tiedä mitä sinulta on wiety", ih-
metteli kapteeni Ruytter. Jonka jälkeen hän sieppasi
paperin, minkä oli pannut witjain päälle, käteensä.
„Katso tätä!"

„Kaula-witjani! Mistä olet ne saanut käsiisi?"
kysyi rouwa komasti ihmeissään.

„Mistä olen ne saanut, sen tahdon kertoa sinulle
heti, maikka ne eiwät ole hupasia kerrottawia suin-
kaan, ikäwä sanoa, paha kärsiä", kapteeni wastasi.
„Nämä lultawitjat konstapck löysi Jan Kattegatin
arkusta, käydessään puhdasta paitaa. Ne oliwat pa°

peritääreessä arkun pohjalla paidan alla. Selitettä-
missä on niinikään millä lailla witjat omat joutuneet
pojan arkkuun, Stuuertti Frans, jonka toimena on
sinun kajuuttasi siiwoammen ja lakaserninen, huomasi
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ue sinun pöydälläsi moniaita päiwiä sitten. Luulta-
wastitin olit edellisenä päiwänä pitänyt niitä kaulas-
sasi ja sitten unohtanut panna ne aarre-lippaaseesi.
Koskapa ei kukaan muu tajutassasi käynyt ole tuin
stuuertti Frans, jonka rehellisyyteen kerrassaan luotan,
ja Jan Kattegat, joka on ollut Elsan kanssa leikki-
mässä, niin woit helposti arwata kuinka warkaus
tuli mahdolliseksi. Poika on witjat nähnyt hantin,
ihastunut kiiltämään tultaan ja kiusaus tuli niin suu-
reisi, että hän ei jaksanut sitä mastustaa. Sen pi-
tuinen se!"

„Woi surkeata!" rouwa huokasi. „Kukapa olisi
uskonut tuosta mukawllsta pojasta semmoista! Onko
mahdollista, että hänen hurskaat silmänsä omatkin pet-
täneet?"

„Sita minäkin olen ihmetellyt," sanoi kapteeni,
„waan oli miten oli, ansaitun rangaistuksen on hän
saapa, poika pahus."

Rouwa painautui synkkiin mietteisiin; jalot ihmi-
set pahekstwat enemmän petosta tuin epäjalot, luonnol-
lisesti, ja kipeästi heihin koskee loukkaus. Maan hän
hetken perästä sanoi:

„Ihme ja kumma! Minähän toispäiwänä panin
witjani pieneen aarre-lippaaseeni ja wein sen kaappiin,
jonka uwen panin wisusti lukkoon. Sillä aina mat-

kallani HelsingöriZtä asti oli kaulassani nuo witjat, jotka,
niinkuin tiedät, menewät perintönä Van der Deckenin
perheessä polwesta toiseen. Witjain lukko mahtoi olla
wiallinen jollain lailla; silla lukko autenj awaimetta-
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kin eitä se enää toimittanut Mirkaansa. Jotta witjat
eiwät putoaisi kaulastani en wiitsinyt enää pitää niitä
siinä, maan panin ne pöydälle kajuuttaani, ja siinäne
oliwat moniaita päiwiä. Waan sen muistan marinaan,
että witjat wielä toispäiwänä näin lippaassani ja kaa-
pissani. Jan Kattegatiin rikos näyttää minusta siis
yhä suuremmalta kuin äsken luulimmekaan. Sillä
päästäkseen witjoihini käsiksi on hänen täytynyt ensinnä
särkeä sekä kaapin että lippaan lukko; muulla lailla
Warkaus ei ole ollut mahdollinen, sillä tumvanenkm
awain on ollut awainkimvussani.

„Menehän katsomaan omatko todellakin lippaasi
ja kaappisi lukot rikki," kapteeni kehotti, „sillä josniin
on, onpa poika oikea woro."

Rouwll Van der Necken kiirehti kajuuttaansa tatso«
maan ja palasi hetken päästä takaisin, hywin hämmäs-
tyksissään ja mieli kuohuksissa.

„Nyt ivasta tummat!" huusi hän, „Kaapin ja
lippaan lukot omat rikkomattomat terrassaan ja lip-
paassa on, weitkoseni, witjani semmoisinaan tuin minä
ne panin toispäiwänä tallelle. Katso tässä", sanoi
hän ja otti muutamasta ihmeen siewästä ebenholtsi-
puisesta lippaasta kultaiset witjat, jotta oliwat terras-
saan yhdennatöiset tuin ne, jotta tonstapeli oli löy-
tänyt laiwapojan arkusta.

„Tosiaantin, tämä wasta ihmeellistä!" kapteeni
wuoiostaan tummailemaan. Hän pani witjat, ne jotta
lonstapeli oli löytänyt Jan Kattegattin arkusta ja ne
jotka hänen sisarensa toi kajuutastaan, rinnakkain ja
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wertaili ne toisiinsa; maan ei hän huomannut mitään
eroa niitten wälillä; kummassakin ketjussa oli saman-
laiset koukeroiset rentaat, lukko oli samannäköinen ja
se kultainen risti samannäköinen toisessa kuin toises-
sakin. „Onko mahdollista, että missään mailmassa on
kaksi niin samannäköistä taideteosta, jotta ei omista-
jakaan erota kumpi on hänen? Ia oletko mieheltäsi
kuullut, että on olemassa toinen perhe-koristen Van
der Deckenin perheessä, toinen ketju, samanlainen tuin
sinun?"

Konsulin rouwa katseli lempeästi weljeänsä, kapteeni
Ruytteria, ja lausui, iloisen näköisena: „Olen kuullut,
olen mainkin, että on todellakin olemassa toinen sa-
manlainen ketju. Sillä hääpäiwänämme, kun mieheni
antoi minulle tämän ketjun, kertoi hän minulle seu-
raamaa. Toista sataa wuotta sitten hänen esi-isänsä
weli, nimeltä Henrik Van der Necken, muutti Amsterda-
mista Tukholmaan, ruwetatseen Tukholmassa laupua-
mieheksi. Gnnen kuin he erosimat ja jättiwät hymäs-
tit toisilleen, teettiwät he kahdet kultaiset witjat risti-
neen, joista toiset otti Henrit mattaansa Tukholmaan
toiset jäiwät hänen weljelleen Janille. Koska witjain
tuli olla muistoina, niin toisten witjain ristiin, jotta jäi-
wät Amsterdamiin, laiwerrettiin «Henrit Van der
Tecken", ja niihin, jotta meniwät Tukholmaan, „lan
Van der Decken"."

„Missä ne nimet owat?" kapteeni knsäsi, „minä
en huomaa tässä ristissä yhtään kirjaimen tapaista,
jos kuin tarkasti katselisin?"
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Rouwll wastasi hymyillen: „loZ painaa muuta-
maan »vieteriin, niin ristin sisäpuoli tulee natosalle ja
siinä on kirjoitus nähtäwanä," sanoi hän. Heti hän
painotkin witjainsa ristin muutamalle kohdalle sormensa,
jolloin lensi selälleen kannen tapainen, niinkuin lippaan

tansi itään, ja kapteeni saattoi lukea ristin ontelossa
lanat „Henrik Van der Decken".

„SiiZ pitää kaiketiktin toisissa »vitjoissa", sa-
noi kapteeni «niissä, jotka löydettiin laiwapojan
arkusta, olla kirjoitettuna..."

„lan Van der Tecken", lisäsi rouwll, „tietysiikin,
sillä se oli mieheni esi-isän nimi." Sen sanottuaan
rupesi hän niitten toisten witjain rististä hakemaan
sitä salaista »vieteriä, painoi sormensa siihen, ja äi-
män oikein, ristin ontelossa oli kuin olitii» sanat „lan
Van der Decken".

Waan siinä ontelossa, maikkakin se oli pieni, oli
jotain muutakin sen ohessa, muuan keltaiseksi muuttu-
nut ja rikkinäinen paperikäärö näet, joka oli siinä ol-
lut ties kuinka kauan. Kapteeni Ruytter huomasi siinä
hätäisesti kirjoitetun kirjoituksen, joka näytti tutiseman
käden kirjoittamalta. Kuitenkin oli kirjoitus siksi selwä,
että sen helposti lukea saattoi. Kirjoitus oli näin kuu-
luma:

„Ruotsalaisella parkkilaiwalla, nimeltä Olga, Ke-
säkuun 23 päiwänä 1855. Kuolemani kun on tiedossa
ja tämän laiwan pelastus kun näyttää mahdottomalta
kerrassaan, kirjoitan minä, Kristiina Van der Necken,
nämä riwit ja panen ne tämän ristin salaperäiseen on-
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teloon. Jos Jumalan tahto on semmoinen, niin löy-
detään joskus nämä riwit ja ne silloin omat todista-
massa, että se lapsi, jonka kaulaan panen nämä mit-
jat ristineen ja jonka ynnä kehdon tapaisen torin
kanssa lasten meren aalloille, on minun ja mieheni Jan
Van der Dcckenin, Tukholman kauppiaan, ainoa poika
ja perillmen. Laupias Jumala, joka pelasti muinoin
Mooseksen hukkumasta wuolaaseen Niilijokeen, otta-
koon poikaanilin, joka on kastettu Erkiksi, pyhään suu>
jelutseensa ja olkoon minun sielulleni armiasna tuo-
marina! Kristiina Van der Decken."

Kapteenin' taswot käwiwät hywin totisiksi ja ruu-
man silmiin nousi isot kyyneleet. Nuo koristelematto-
mat sanat jotka oli sille paperille kirjoitettu, olimat
testamentti, minkä äiti oli ennen kuolemaansa kirjoit-
tanut, poikansa pelastus mielessä, maan huolimaton
omasta pelastuksestaan. Ia se äiti luotti todellakin
Jumalan laupeuteen ja armoon, heittäessään poikansa
ja sen torin, mihin pojalle oli wuode laitettu, mereen,
ennenkuin itse sortui meren saaliiksi. Se rististä löy-
detty testamentti oli tuin huuto ijantaiktisuudesta, ke-
hotus säätimille ihmisille ottamaan poika talteen, eitä
ihme jos konsulin rouwan sydän heltyi.

«Perätön ja määrä on ollut luulomme pojasta,
tun olemme martaaksi luulleet," konsulin rouwa lausui.
„lan Kattegatt on warmaantm se poika, minkä Kris-
tiina Van der Necken lasti torineen mereen. Ia wit-
jat omat hänen omaisuutta ja hänen perintöään. Eikä
sillä hywä: hän on päälliseksi minun mieheni sutulai-
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sm! Sillä joskin Van der Deckenin sukuhaarat owat jou-
tuneet kauas toisistaan, toinen Amsterdamiin, toinen
Tukholmaan, eiwätka ole isoon aikaan olleet tekemisissä
toistensa kanssa, niin kuitenkin Grtti Van der Decken
on yhtä luuta ja yhtä merta mieheni kanssa,"

„Olet oikeassa, asia on minustakin selwä. Sii-
hen aikaan, kuin Jan löydettiin merestä, on tuo ris-
tiin pantu kirjoitus kirjoitettu, wieläpä samana päiwä-
nälin; ja se seitta, että risti witjoineen on hänen hal-
lussa, todistaa sekin puolestaan, että hän on Tukhol-
man kauppiaan Jan Van der Teckenin ja hänen puoli-
sonsa Kristiinan poika."

„Nyt selwiää minulle," sanoi rouwa, „minkä
wuoksi pojan kaswot aina omat minusta näyttäneet tu-
tulta ja minkä tähden oli minusta kuin jos olisin jos-
sain ennen nähnyt häntä. Hän on mieheni näköinen
jossakin suhteessa, niinkuin sukulaiset aina omat tois-
tensa näköisiä, ja tuo yhdennäköisyys tuli marsinkin
pojan sairaana ollessa näkymiin syystä että hän meren
muodon wuoksi näytti wanhemmalta. Uiman warmasti
Jan Kattegatt on Erkki Van der Necken!"

„I»Zpa olemmekin warmat mielessämme," kap-
teeni Rnyttcr lausui, „niin on silti monta mutkaa en-
nenkuin julkisesti myönnetään, että hän on isänsä, sen
tukholmalaisen kauppiaan Van der Deckenin laillinen pe-
rillinen. Selwempiä ja tehoowampia todistuksia siihen
tarwitaan kuin sukulaisnäkö ja muuan risti witjoineen,
joittenka omistajaksi hän on woinut tapaukselta joutua.
On marsinkin tarpeellista, että Vrabant laiwan Kaarlo
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totki oikeudessa wannotetaan ja että hän todistaa Ja-
nin oleman sen pojan, jonka hän löysi merestä, ja että
todellakin hänen kaulassaan oli witjat ristineen. On
tarpeellista sen ohessa katsoa Brabant laiwan kirjoista
onko siihen kirjoitettu Jan Kattegattin nimi ja mil-
loinka setä on kuultawa kapteeni Van der Kindenin
todistus, että Jan Kattegatt on juuri se poika, joka
merestä löydettiin. Waikka olen samaa mieltä tuin
sinä, että Janin oikea nimi on Erkki Van der Necken,
«n minun mielestä sulattama tämä asia pojalta itseltään
siksi kunnes kaikki on selwillä ja todeksi näytetty lailli-
sesti. Wai mitä arwelet?"

„3liwan oikein. Mieheni marinaankin on tekemä
kaikki woitawansll ja auttaa Janin lailliseen oikeu-
teensa."

„Toiwottawasti," kapteeni sanoi, „Oli miten oli,
ei ole tarpeellista ennen ainakaan kuin Batawiassa il-
moittaa mitä luulemme ja tiedämme hänen sukuperäs-
tään, silloin tun todellakin ryhdytään toimiin jotta hän
lailliseen oikeuteensa pääsisi. Ia poika parka on paitsi
sitä meren muodosta niin heikko mielä, että olisi hä-
nelle wllhingsksi tämän arkaluontoisen asian ilmoitta-
minen hänelle,"

Rouwa Van der Necken oli samaa mieltä.
„Waan," rouwa tuumaili, „eikö ole mielestäsi jo-

tain tehtäwä Janin kunnian puhdistamiseksi? Konsta-
peli ja stuuertti omat siinä luulossa, että Jan on
waras. Eikä kummakaan, sillä samassa luulossahan
mekin olimme wielä äskettäin. Maan eipä ole luul-
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tawa, että nuo miehet omat malttaneet olla puhumatta
Warkaudesta muille merimiehille. Mitä neuwolsi? Mi-
tenkä tyhjäksi tehdään tuo määrä luulo, kun emme moi
tumminkaan kertoa näistä kultaisista witjoista eitä
pojan sukuperästä?"

Kapteeni mietti hetken, jonka jälkeen hän kutsui
kajuuttaan tonstapelin ja stuuertin. Miehet tuliwat
sisään ja oliwat hämillään, lakit kourassa; arweliwat
tai, että heille nyt ilmoitetaan, että on saatu selwille
Janin todellakin warastaneen rouwan witjat, Waan
kummiinsa meniwät miehet, huomatessaan kapteenin
hywän tuulen näköisenä ja rouwantin hymyilewän.

„Miehet!" kapteeni heitä puhutteli, „kiitän teitä
siitä että olette minulle ilmoittaneet tapauksesta joka
näyttää osottawan että olisi waras joukossanne. On
ollut mieluista minun totea, että pidätte waaria lai>
wamme kunniasta. Waan on tullut selwille, että Jan
Kattegatt on terrassaan syytön. Kiellän sen nmotsi
teitä pienellä »viittauksellakaan osuttamasta pojalle, että
häntä on luultu martaaksi, saati soimaamasta häntä
siitä. Miljoista, jotta löydettiin hänen arkustansa,
olen puhuma hänelle heti kun hän tautiwuoteelta pys-
tyy nousemaan, Waan osotukseksi siihen että poika on
syytön ja rehellinen ja ettei kukaan pysty häntä soi-
maamaan, niin ilmoitan, että siitä päiwästä lähtien
tun Jan Kattegatt paranee, hän ei enää aterioi mie-
histön kanssa, waan samassa pöydässä tuin minä."

„Ia minä rakastan poikaa niinkuin olisi hän
minun poikani," rouwa lisäsi, „ja toiwon, että poikaa
arwostetaan sen mukaan..."
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Miehet eiwät päässeet tosin selwille mistä syystä
Jan Kattegatt oli yhtäkkiä noussut siihen kunniaan,
että hänelle suotiin paikka kapteenin ruokapöydässä, sen
sijaan tun häntä wastitään oli luultu kelwottomaksi
lurjukseksi. Waan tyytywäisiä oliwat silti tähän äkil-
liseen ja arwaamattomaan muutokseen ja poistuiwat
kajuutasta.

Kaksi minuuttia sen jälkeen oli kaikelle laiwawäelle
jo tiedossa mikä kunnia oli laiwapojan osaksi tullut.

9 luku.

Jossa lutija huomaa, että kultaiset
wiljat osaamat puhua, waan toiset
ymmärtämät niiden puhetta toiset
eiwät ymmärrä.

Malagan satamassa toimitetut laiwan korjuutyöt
loppuiwat wihdointin ja päästiin jatkamaan merimat-
kaa. Tuo komea laiwa kynti taasen tyyntä ja sinisen
karmaista Wälimerta höyrykoneensa täydellä woimalla,
jonka ohessa laiwaa lyttäsi nawatka tuuli, pullistaen
purjeet lmtli; matkan määrä oli Port Said Suezin
tanllwan »varrella, josta kautta on, kuten tietty, lyhin
tie Intiaan.

Jan Kattegatt ei ollut wielä laiwan sairaalasta
päässyt. Tosin oli tohtori ollut oikeassa, ennustaes-
saan, että pojalla eiwät aiwot olleet tuleentuneet.
Waan oltiin siksi lähellä tasaajaa, että lämpimäin il-
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main wuoksi ei haawa hywinkään joutuun parannut ja
merta oli wuotanut lomin paljo takaraimosta, josta
syystä poika, maitta olikin saanut hywin huolellisen
hoidon osakseen, silti oli wielä marsin heikko.

Waan nuoruus wei woiton lopultakin.
Laiwa parasta-aikaa oli menossa Bab el Mande-

bin salmen kautta Adenin lahteen, Pmwä paistoi räi-
keästi eikä yhtään pilwenhattaraa näkynyt taiwaanran-
nalla; ei tuulluttaan yhtään. Syystä kun oli niin
lämmin ilma, oli kapteeni taas pystyttänyt purjeista
teltan laiwan kannelle, ja useimmat matkustajat oliwat
kiirehtineet telttaan hakemaan päiwän helteeltä suojaa.
Meren mesi oli niin kirkasta, että luuli toisinaan me-
ren pohjankin näkymän.

Matkustajain teltasta mahan tuonnempana oli
toinen, pienempi teltta, sekin purjeista pystytetty, mis-
sä laiwapoikll istui tuolillaan. Hän oli wastikään
ensi kerta, tautiwuoteelle jouduttuaan, mennyt kajuu-
tasta, jossa oli jotenkin ummehtunut ilma, laiwan
kannelle istumaan ja mielihywälla hän hengitti rai-
tista, puhdasta meri-ilmaa keuhkoihinsa. Poika oli
wielä marsin kärsimän näköinen. Pään ympärillä Hall-
man siteen päällä oli hänellä silkkinen huiwi, taswot
oliwat kalpeat, posket kuopallaan, ja kädet oliwat lai-
hanpuoleiset ja sincrtäwät.

Rouwll Van der Necken oli tuonut tuolinsa hänkin
tuohon pieneen telttaan pojan wiereen ja Elsa piteli
poikaa hellästi kädestä; olihan jo monta päiwää siitä
knn Elsa oli ollut leikkitoweristaan erillään. Lapsi
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«li wähän alakuloisen näköinen; häntä kai ihmetytti,
että Jan Kattegatt tänään oli yhdessä tohti tuolillaan
eikä puhunut mitään, sen sijaan että aina ennen oli
ollut hilpeä ja iloissaan setä juossut hänen kanssaan ja
leititellyt.

Ne witjat, jotka olimat löytyneet Jan Kattegatin
maatearkustll, öliwat myötään kapteeni Ruytterin mie-
lessä ja hän päätti nyt pojalta tiedustella mitä hän
kukaties tiesi niistä. Entäpä selwiäisi mitä perää oli
siinä arwelussa, että witjat oliwat olleet Kristiina Van
der Deckenin omaisuutta ja oliko todellakin Jan Kat-
tegatt hänen poikansa. Toisekseen olisi sairaalle ter-
weydetsi, että muistakin asioista hänen kanssa juteltai-
siin tuin ivain hänen haamoistaan.

Kapteeni Ruytterkin rupesi siis pienen teltan suo-
jaan istumaan pojan wiereen.

„Kuinka jaksat, Jan?" kapteeni puhutteli poikaa,
„ minusta näyttää kuin tohtori olisi jotenkuten hywm
lääkkeitä antaa osannut, kosta jo jaloillesipystyt. Huo-
nommasti luultiin sinun käyneen.

„Hywästi jaksan, liitos tysymästänne!" poika
wastasi hymysuin. „On hupaista nähdä taas sinitai-
wasta ja merta, oltuani kauan kajuutassa."

„Sinun pitää joka päiwä tästä puoleen istua kan-
nella tunnin toista," kapteeni lausui, „niin kohtsiltään
kykenet työhön ja toimeen taas. Waan sillä aikaa
luin kajuutassa olet sairaswuoteella maannut, olemme
löytäneet waatearkustasi, puhdasta paitaa hakiessamme
sieltä, jotakin, minkä olen ottanut taiteeseen; se olisi
tutaties woinut häwitä. Näet!"
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Sitä lausuessaan otti kapteeni taskustaan paperi-
käärön, minkä tonstapeli ja stuuertti oliwat arkusta
löytäneet, ja ankasi sen.

„UH, tultawitjani," ilostui Jan Kattegatt, kur-
kottaen kätensä sen kalliin kalun perään.

„Onko ne todellakin sinun nämä ihanan kauniit
witjat?" rouwa kysyi. „Ne omat tallisarwoisia mar-
inaankin, wai?"

„En tiedä mintähmillisiä ne omat," poika wastasi;
„sen main tiedän, että en waihtaisi niitä kaiken mail»
man tawaraan. Ne näet omat ainoa muisto mikä mi-
nulla on wanhemmistani ja ainoa perintöni."

Kyynel nousi pojan silmännurkkaan tuota sa-
noessaan.

„Olet jo useita kertoja tertonut, että sinut löy-
dettiin meressä ajelehtimasta torista. Waan et ole
kertaakaan maininnut kultawitjoista, muistaakseni. Mi-
tenkä on näitten witjain laita, Jan rakas? Nai ehkä
sinua wäsyttää kertominen?"

„Eipä suinkaan, päinwastoin," poika wastasi.
„loZ teitä huwittaa, niin aiwan mielelläni olen ker-
tawll teille minkä itse tiedän. En siltä paljo tiedä,
sillä tuulin siitä wasta muutamia kuukausia sitten,
Brabant laiwan tullessa lähelle sitä paikkaa, missä mi-
nut merestä löydettiin awuttomana pienokaisena. Kas-
watti-isäni näet kertoi mitenkä tuo tapahtui. Minut
oli pantu johonkin korin tapaiseen, jota oli terwalla
pyhkästy ja jossa oli moniaia tyynyjä allani. Kap-



teeni oli lyysti tarkastanut koria ja kaikki paikat tut-
kinut olisiko kukaties siellä jotakin, jota ilmoittaisi kuka
olin ja mistä olin totosin, kutka wanhempani j. n. e.
Waan ei hän löytänyt niin mitään; oli ehkä aaltojen
sekaan joutunut ne semmoiset ilmoitukset. Waan nä-
mä witjat oliwat olleet kaulassani, maikka eihän niis-
täkään felwinnyt nuo kysymykset wähääkään. Kap-
teeni Van der Kinden jätti ne kaswatti-isälleni, jota
pani ne tallelle, kunnes wähä ennen lähtöäni tähän
laiwaan taswatti-äitini antoi ne minulle siinä toiwossa,
että ne tuottaisiwllt onnea minulle."

„Uskonkin, että se toimo ei ole pettäwä," arweli
kapteeni. „Ilmalinnoja älkäämme silti rumetko raken-
telemaan. Maan muutaman edun olet kultaisten roitjain
wuoksi jo saawuttanut; tästä päiwästä lähtien et enää
ole laiwan palweluswäen joukkoon luettama ja heti
kun tohtori sallii, niin muutat asumaan laiwan mat-
tustajain kajuuttaan; matruusein koijiin sinun ei tar-
witse mennä enää. Ia aterioida saat minun ja sisa-
reni pöydässä. Ia kun pääsemme perille, Batawiaan,
ei sinulla ole pakkotyötä mitään, saathan main Elsan
kanssa leikitellä mielin määrin."

Jan Kattegatt tuuli ihmeissään mitä hänelle ker-
rottiin, suuret silmät renkaallaan, eikä käsittänyt ensin-
kään mistä tämä iso armo tuli näin arwaamatta.

„Mita tämä. . . mistä tämä kaikki?" ihmetteli
hän, „enhän minä ole tätä hnwää ansainnut miten-
kään."

„Kiitä kultaista ristiä ja witjoja siitä," kapteeni
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Ruytter wastasi. „ Sinun korwasi ei erota heidän
kieltä, maan minulle ja sisarelleni omat ne puhuneet
tarpeeksi selwää kieltä. Pian on kaswatti-äitisi toiwo
toteutuma, usko minua; wanhempasi perintö on tuopa
sinulle todellisen ja pysywäisen onnen. Waan kosta
noista witjoista riippuu koko tulewaisuutcsi, niin jätä
ne minulle talteen. Sinulta ne helposti häwiäwät.
Parempi waroa tuin katua."

Mielellään Jan Kattegatt uskoi kalliit witjansa
ristineen kelpo laiwan-kapteenin haltuun. Tosin hän
ei käsittänyt mitä kapteeni tarkoitti, puhuessaan wit-
jäin kielestä, jota muka wain hän ja rouwa Van der
Decken ymmärsiwät, mutta jota hän itse ei ymmärtä-
nyt. Waan tuo asia ei mietityttänyt häntä kominkaan
kauan, olihan main mielissään kapteenin ystäwällisyy-
destä ja lupauksesta. Kapteenin ja rouwan mentyä,
nosti hän pikku Elsan polwelleen ja rupesi haawetsi-
wmsesti katselemaan taiwaanrantaa ja merta ympäril-
lään. Tuntui hänestä kuin jos hänen isäwainajansa
siunaus ja äiliwainajansa esirukoukset olisiwat olleet
lämmittämässä kapteenin ja rouwa Van der Deckenin
sydämmet hänelle suosiollisiksi.
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10 luku.

Muuan englantilainen, haatftiiklou»
tunut matruusi tulee „hollantiin".

Gn jouda nyt kertomaan tarkemmin Hollannin
matkasta Arabian ja Intian meren poikti enkä siitä
mitä minäkin päiwänä tapahtui. Mainittakoon main,
että ilma oli marsin siewä kaiken aikaa ja että joten-
kin mahassa ajassa laiwa ehti Itä-Intian ja Ceylo-
nin siwu tuikea tasaajan poikki 110 pituus asteella.
Oli silloin tultu Sunda-faarten kohdalle, joten woitiin
toiwoa, että jo muutaman päiwän perästä alkaisi tai-
waanrannalla häämöittää Sumatran ja Jaman saaren
14,000 jalan korkuiset wuoren-huiput. Jan Kattegatt
tuli päiwä päiwältä terweemmäksi ja jota näti tuon
eläwänluontoisen pojan milloin missäkin laiwan so-
pessa raittiisti telmimän pikku Elsan kanssa, ei olisi
suinkaan uskonut, että hän muutamia Miikkoja sitten
oli ollut kuolemaisillaan. Hän oli altanut jo wähin
wöyristyä ja laihat kaswonsa pyöristyä. Pään ym-
päri oli kuitenkin wielä kääre osottamassa, että hän
oli pahasti haawoittunut.

Oli päiwällisen aika; ja päiwä paistoi räikeästi.
Ei näkynyt pilwiä taiwaanrannalla. Ilma oli niin
tuuma, kuin olisi se kiehunut; tuntui tuin olisi se polt-
tanut, niinkuin wasta lämmitetty uuni, johon ei us-
kalla kajota sormellaan. Kapteeni Ruytter seisoi ko-
mento-sillalla, toisessa kädessä ilmapuntari toisessa kii-
kari, jolla wiimemainitulla hän tarkasteli muuatta
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wielä aseettomalla silmällä näkymätöntä kämmenen lo-
toista pientä pilmen hattaraa pohjoisella taiwaanran-
nalla. Hän käden wiittauksella kutsui luokseen muuta-
man upseerin.

„Hywä on, herra Lafosse," kapteeni sanoi „että
parasta-aikaa on päiwällis-hetli ja että kaikki matkus-
tajat omat pöydässä. Pitkistä puheista ja selityksistä
pääsemme. Pantaa kiinni laitti luukut ja owet, jottei
laiwan kannelle pääse yksikään matkustaja. Heti kun
luutut on sulettu, matruusein pitää mennä ruualle ja
syödä joutuun, sillä kiire on ja woimia tarvitaan lo-
maan työhön. Päiwällinen on syötäwä kymmenessä
minuutissa. Ia sen jälkeen on joka miehen lähtemi-
nen työhön sitomaan kiinni lujasti kaikki mitä laiwan
kannella on irrallaan, jottei myrsky heitä mereen.
Purjeet omat nekin koottawat ja sidottawat kiinni.
Ruoriin käsiksi rumetkoon kolme miestä; maan jotta
luuli ei wistaisi heitä mereen, niin heidän tulee sitoa
toisensa lujasti kiinni ruoriin, se on auvan tarpeel-
lista."

Kapteeni Ruytter oli lausunut käskynsä tyynesti,
selwin sanoin, jotta niitä ei käynyt ymmärtäminen
määrin.

„Immärrän, herra kapteeni," upseeri ivastasi, kat-
sellen taiwasta, joka oli sckeessä. Sen jälkeen hän pisti
muutaman sormensa suuhun, kastellen sitä sylellään,
ja nosti käden ilmaan kokeeksi tuntmsilo sormeen tuu-
len-henki. Hän oli wielä nuori mies, joka oli ensi
kerta matkalla Intiaan. Siihen asti hän ei ollnt luin
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Euroopan mesillä kulkenut. „Immärrän, herra kap-
teeni," wastasi hän, „waan sallinette minun kysyä
minkä tähden te nämä käskynne annatte. Ärwattawas-
titin harjoitukseksi laiwawäellenne?"

Kapteeni katseli melkein sääliwin silmin nuorta,
kokematonta upseeria. „Gi, weikkoseni, minun ei tee
mieli turhalla työllä waiwata mäkeäni tällä ilmalla,
kun ilmankin hiestyy itsekukin. Waan katsokaahan
tuota pientä pilweä pohjoisella taiwaanrannalla! Mei-
dän puhuessa on se jo kymmenkertaisesti kaswaa ehti-
nyt. Näettehän, kuinka se heittää edellensä mustia
tuulenkynsill. Ia katsokaahan ilmapuntaria! Eloho-
pea laskee tumattoman nopeasti. Nämä kaikki omat
tuuliaispään enteitä, joka on näillä mesillä meriwäen
hirmuna, se kun häwittää allensa kaikki armottomasti.
Jumala warjelkoon meitä joutumasta sen keskelle.
Saattaisi käydä meidän onnettomasti."

Kapteeni oli oikeassa; »vähemmässä ajassa luin
puolessa tunnissa käwi niinkuin hän oli ennustanut.
Alkoi tumattoman tiiwas tuuli ajaa toisen pikimus-
tan pilwen tlliwaanrannlllle toisensa perästä, mitkä
minkin hirwiön muotoisia. Meri muuttui Harmajaksi,
lyijyn tarwaisetsi, ja näytti tuin olisi se ollut lie-
humassa tilassa. Päiwä oli kadonnut ja oltiin pe-
lottamassa hämärässä, sitä pelottawammassa kuin
puustapäinen tuuli winkui laiwan takilassa. Eikä ai-
kaakaan, niin rupesi tuulispää riehumaan hirwittä-
wällä kiukulla ja wimmalla. Se tarttui jättiläis-kou-
rallllnn laiwaan ja alkoi sitä puistaa retuuttaa kuin
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olisi se ollut pienoinen lastu. Se kuohutti merta sy°
wyylsiä myöten ja nosti ylös wuoren korkuisia aal-
toja, ja sitä myöten kuin mahtumat aallot nousiwat ja
laskiwat, sitä myöten laiwakin. Salamat leimahtiwat
sen ohessa ja ukkonen jyrähteli ehtimiseen niin towaa,
että luuli wiimmeisen tuomio-päiwän jo tulleen. Gi
ollut tämä tumallinen myrsky enää, se oli itse Ahti,
aaltojen kuningas, Intian meressä ja Kiinan mesillä
kotoperäinen tuuliaispää eli niin sanottu „syklooni".

Waan „Hollanti" piti urhoollisesti puoliaan. Ne
warokeinot, joihin kapteeni Ruytter oli ryhtynyt, osot-
tautuiwat asianmukaisiksi kerrassaan. Gi Ahti, aalto-
jen kuningas, päässyt yhteenkään purjerepaleeseen kä-
siksi, eipä edes yhteenkään irtonaiseen töysipalaseen,
minkä olisi saanut heittää mereen. Woimatonna win-
tui tuulispää takilassa ja joskin wuoren-kortuiset aal-
lot royöryiwät laiwan tyllejä kohden, kaataakseen lai-
wan lumoon, aina wain laiwa siiwosti totteli ruo-
rimiesten käskyjä niin että kotkapuoli kääntyi aaltoon
päin ja aallot woimatonna sortuiwat, kiehumaksi waah»
doksi sarkyen.

Maan muutaman toisen laiwan ei käynyt yhtä
hywasti. Kapteeni Ruytter näet, joka järkähtämättä
seisoi lomanko-sillalla, minkä parraspuihin hän oli si-
dottanut itsensä, tuuli ukkosen jyrinän ja tuulenpuus-
tain keskeltä kumeita kanuunan-laukauksia. Jokunen
laiwa mahtoi olla hädässä. Kapteenin harjaantunut
silmä erottikin, salamain mälahtaessä, jotenkin lähellä
tuulispään kanssa taisteleman wieraan laiwan. Oli
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selwä, että tuo laiwa joko oli myrskyjen waralta keh-
nosti warustettu tahi oliwat perämiehet olleet taita-
mattomia; sillä näytti siltä kuin olisiwat purjeet olleet
kerrassaan repalaisina, joten tuulispää pääsi siihen la-
siksi, ja luultawalle näytti, että mastotkin kaatuisimat,
ehkäpä koko laiwakin menisi lumolleen. Waan maikka
kapteeni Ruytterin tuli kowasti ihmisparkoja sääli, oli
hänen aiwan mahdoton rumeta heille awutsi, min kauan
kuin hänen oma laiwansa wäkineen oli hädässä.

Hymäksi onneksi eiwät tuulispäät ole pitkä-itäisiä.
Noin tunnin perästä asettua alkoi jo raju-ilma. Eikä
aikaakaan, niin seestyi taiwas ja pmwä pmstoi, niin-
tuin ei olisi olluttaan pahaa ilmaa, jospa wielä aallot
kuohuwat myrskyn perästä; siitä mainingista ei ollut
haittaa mitään tumminkaan. Olihan wain wähän rai-
tistunut ilma.

«Hollannille" ei ollut tullut wahinkoa ensinkään.
Kapteeni Ruytter muisteli nyt sitä toista, hätään jou-
tunutta laiwaa, josta oli kanuunan-lautautsta kuu-
lunut. Hän lasti laiwan suoraan sitä paikkaa kohti,
jossa oli näkynyt se wieras laiwa; jos lohta olisikin
laiwa ajautunut loitommas siitä, olihan silti mahdol-
lista, että se wielä oli tawattawissa ja laiwawäki pe-
lastettawissa. Kapteeni Ruytter lähetti sen wuotft
muutaman matruusin mastonhätkiin tähystykselle. Mat-
ruusi ei isoon aikaan huomannut niin mitään laiwan
jälkiä, maan lopulla huusi hän näkemänsä noin meri-
peninkulman päässä jotakin lankun tahi maston tn-
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paista esinettä meressä ajelehtiman, mai lieneekö tuo
ylös alaisin mennyt wene tahi kukaties joku laiwan osa.

Heti kapteeni lähti itse mänttiin kapuamaan, tii-
kari kädessä; hänestä näytti se meressä ajelehtima esine
mastolta, sen päällä ihminen. Heti lasti hän laiwan
sinne päin ja pani weneen ulos. Ia aiwan oikein!
Siellä olikin meressä ajelehtimassa kaatunut masto ja
sen päällä mies. Jollei mies parka olisi takertunut
mastossa olleisiin köysiin kiinni, olisi hän jo aikoja sitten
solahtanut mereen. Vaahtopäisten aaltojen warassa
hän mastonsa kanssa nousi ja laski ja meren mesi kas-
teli hänen taswojaan ja hiuksiaan lilomäritsi.

„Hollannin" wenemiehet toiwat haaksirikkoisen mie-
hen laimaan. Laiwanläätärin onnistui lopulta wir-
woittaa häntä ja henkiin palauttaa. Hän katsoa ällisti
ympärilleen hetkisen ja meni uudestaan tainnoksiin,
Waan lääkäri ei pitänyt hänen tilaansa toiwottamana
eitä aikaakaan, niin alkoi elon merkit taas palata ja

hän pystyi kertomaan kapteenille mistä oli kotoisin ja
mustaamaan kuin kyseltiin. Hän oli ollut purjemiehenä
muutamalla englantilaisella kuunarilla, nimeltä „Mary
Anne", joka oli lähtenyt Valannasta ja oli Southamp-
toniin menossa. „Mary Anne" oli joutunut tuulis-
pään tielle samoihin aikoihin kuin „Hollanti", kuitenkin
oli laiwain wäliä ollut kolme meripeninkulmaa suun-
nille. Joko syystä siitä, että laiwa oli ollut vienen-
lainen ja huonosti rakennettu, tahi että laiwan päällikkö
ja perämies oliwat olleet taitamattomia, oli laiwa joutu-
nut terrassaan tuulispään jarajuilman maltaan. Myrs-
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kyssä' särkyi purjeet kaikki repaleiksi ja mastot laatui-
wat toinen toisensa perästä, wieläpä oli ruorikin lo-
pulta särkynyt eikä kanuunan laukauksia kuultu tahi ei
ainakaan kyetty hätään tulla kukaan, joten laiwan täy-
tyi sortua meren saaliiksi. Gi pelastanut henkeään tuin
hän, purjemies yksinään. Hän oli näet heittäytynyt
muutaman maston waraan. Toiset laiwamiehet kaikki
huktuiwat surkeasti.

„Niinpä niinkin," matruusi sanoi siitä onnetto-
masta haaksirikosta kerrottuaan, „surkeasti täwi todel-
lakin Mary Annen miehineen. Ei olisi uskonut muu-
tama päiwä sitten, että ne olisimat kaikki tänään Wel«
lamon neitojen sylissä, ja että noitten kelpo miesten
joukosta minä yksinään olisin elossa enää! Ei ole
tyhjää puhetta se, kun kielletään menemästä merelle
laiwassa, jolla on naisen nimi. Sen tiedän kokemuk-
sesta. Msitoisto. wuotta sitten rupesin matruusiksi muu-
tamaan ruotsalaiseen parkkilaiwaan, nimeltä „Olga",
jota oli matkalla Tukholmasta Kristianiaan. Juhan-
nus-aattona yllätti meitä Kattegatin meressä äkänen
raju-ilma Acholtin tienoilla ja „Olga" joutui karille.
Minä olin laiwawäestä terrassaan ainoa, jota pääsin
maihin ja pelastin henkeni; muut kaikki surkeasti hut-
tuiwllt; ja itse laiwa joutui hylyksi samana yönä,
niin että siitä ei ole näkynyt yhtään jälkeäkään sen
koommin."

Kapteeni Ruytter oli ihmeissään kuullut haaksiri-
kosta pelastetun purjemiehen kertomusta, marsinkin kun
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tämä mainitsi „Olga" laiwan kohtalosta ja wäen huk-
kumisesta.

„Mitä arwelette, oliko tuossa laiwassa, jokaKat-
tegatin meressä hylyksi häwisi, muuan kauppiaan rouwa,
Tukholmasta kotoisin, pienen poikansa kanssa kukaties,
hah?" tysyi kapteeni.

„Oli mainkin", merimies ivastasi, „se rouwa oli
towin murheissaan, ei niinkään siitä että hänen itsensä
täytyi surman suuhun suistua, maan enemmän pienen
poikansa puolesta, mikä hänellä oli matkassaan. Vii-
meisessä hetkessä wielä, ennenkuin laiwa upposi, täytyi
minun rumeta rouwa rukan hartaasta pyynnöstä ter-
waamlllln torin tapaista kehtoa, minkä hän oli teettä-
uyt ennen matkalleen lähtöä pojalleen makuusijaksi,
Rouwa kai luuli, että muka kori pysyisi paremmin me-
den päällä eikä hywinkään nmotaisi, jahka sitä päältä
ja sisältä terwallll pyyhkästäisiin. Siihen toriin hän
pani lapsukaisen ja lasti sen meren selälle, wnoroin it-
kien wuoroin Jumalaa rukoillen. Waan huonosti kai
poika paran lie käynyt, yhtä surkeasti kuin Olga lai-
wankln. Arwllttllwasti joutui hän kalojen ruuaksi,
niinkuin laiwan muukin mäki kaikki. Jumala armah-
takoon hänen sieluansa!"

„ Erehdys, weikkonen!" kapteeni lausui hilpeästi;
„sillä poika on tässä laiwassani ja ihka elämänä,
Waan niinkuin siitä olen wahwa, että poika on ollut
ja yhä on Jumalan suojeluksen ja warjeluksen alai-
sena, aiwan silminnähtäwästi, niin olet sinäkin pelas-
tunut joutumasta ahneen Ahdin saaliiksi sitä warten
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wasite että ainoana mieraana miehenä, mikä enää on
elossa laiwan miehistöstä, woistt todistaa sa-
notun laiwan haaksirikosta ja niistä tapauksista, joista
tay selwille kuta Jan Kattegatt oikeastaan on, kenen
hän on lapsi ja mistä hän on kotoisin."

11 luku.

Lllimapoita ottaa nuden nimen,
hän ei enää ole Jan Kattegatt, maan
Eril Van der Declen,

Sen jälkeen tuin oli merestä löytynyt se haaksi-
rikosta pelastunut englantilainen merimies, ei enää
käynyt laatuun Jan Kattegatilta salaaminen niitä
luuloja, mitkä oliwat kapteeni Ruytterillä ja rouwa
Van der Deckenillä. Koska sen ohessa laiwapoika oli
jo terwehtinyt ja hänen haawansa arpeutunut, jotta ei
ollut enää pelkoa taudin uudistumisesta, niin rouwa
Van der Decken, laiwan mentyä Sundan salmen kautta
onnellisesti ja niin lähelle Batawiaa, että jo
näkyi satama walkeine taloineen, rupesi Jan Kattega-
tille selwittamään kenen hän oli lapsi. Kowasti pojan
sydän heltyi, hänen kuullessaan että oli olemassa kah-
det aiwan yhden-nätoiset witjat ristineen ja että toiset
oliwat Amsterdamissa asuwan toiset Tukholmalaisen
Van der Deckenin perheen-haaran perintöä, ja kyynel-
silmin hän luki aitiwainajansll kirjoittaman kirjoituksen,
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aiwan tuin olisi hän kuullut äitinsä hellän äänen hau-
dan tuolta puolen. Häntä häwetti hirweästi, että oli
luultu muka martaaksi, ja kiitti Jumalaa, että oli niin
pian päästy selwille siitä, että hän oli terrassaan syy-
tön, ja että oli tullut julli hänen tähän asti salassa
ollut syntyperänsä.

„On mwan selwä," rouwa sanoi pojalle, „että
Jumala on laitti elämäsi waiheet ihmeen wiisaasti joh-
tanut ja onnellisille perille wienyt terrassaan. Gitö
sinustakin ole mallan ilmeistä Jumalan johdatusta se
että minä jouduin samaan laiwaan missä sinäkin olit,
wieläpä meritipeätsi, jotta tyttäreni, pittu Elsan leitti-
toweritsi jouduit arwaamatta? Entäs se että minun
tuli siuua sääli, niin että toimitin sinut pois siitä lai-
wasta, jossa sinua soimattiin ja piestiin, tähän toiseen
parempaan ja isompaan laiwaan! Ia olihan setin
Jumalan johdatusta, että pääsit yhä suurempaan suo-
siooni, kun pelastit tyttäreni joutumasta Wellamon
saaliiksi. Ia kun sitten niin onnettomasti täwi,
että! Malagan satamassa jouduit worojen kynsiin,
sekin koitui sinulle hyödyksi; sillä kiitollisuudesta lap-
seni hukkumasta pelastamisesta rupesin sinua hoita-
maan sairaswuoteella ollessasi. Minähän kaskin että
waate-arkkusi oli awattllwll ja puhdas paita siitä nou-
oettawa, josta seurasi, että kultaiset witjasi löydettiin;
ilman niitä ei olisi päästy sukuperäsi perille. Näethän,
että Jumalan lasi on ollut kaikki nämä asianhaa-
rat ja tapaukset yhdistämässä ihmeellisellä lamalla to-
siaankin.
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„Gikä ole unohtaminen sitä rajua tuuliaispäätä-
tään, joka ajoi englantilaisen laiwan „Anne Maryn"
karille; sekin oli Jumalan ihmeellistä johdatusta. Sillä
ilman sitä olisi tuo wasta mainittu laiwa mennyt me-
nojaan meidän laiwamme siwu, ja kuitenkin oli siellä
se ainoa mies, joka saattoi wieraana miehenä ja omin
silmin näkijänä todistaa, että „Olga" laiwassa yksi-
toista wuotta sitten kauppiaan rouwa lasti mereen
juuri sen saman torin tapaisen, mitä sitten löydettiin
merestä ja jossa sinä, Jan rakas, kapalolapsena ma-
kasit, joten on mahdolliseksi tullut toteennäyttää, että
olet se sama poika, marsinkin kun tnltamitjoista eli
rististä on löytynyt se äitisi kirjoituskin. Gi siis to-
distusten ketjussa enää puutu yhtäkään rengasta ja sinä,
Jan, saatat jo murheetta muuttaa nimesi Erik Van
der Deckenitsi" . . .

Samaa mieltä oli rouwa Van der Neckcnin Mies-
kin, joka asui Batawiassa ja jolla oli ylhäinen ja
waikutuZ-waltainen wirta siellä. Hän suureksi mielihy.
wälseen tuuli rouwansa ja kapteeni Ruytterin kertomuk-
sen Janin eriskummallisista elämän-waiheista ja hänen
löydöstään merestä setä witjoista y. m. asianhaaroista,
jotta lukijamme jo tuntee laitti. Päästyään selwille
Jan Kattegatin sukuperästä ja että Jan todellakin oli
hänen sukulaisiaan, pyysi hän kapteeni Ruytteriltä po-
jan laskemista pois «Hollanti" laiwan palweluksesta
ja kutsui hänet taloonsa asumaan.

Oli nyt Jan Kattegatin hywä olla! Hän oli
päässyt waiwaloiseZta laiwa-palwelutsesta eitä sillä
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hywä, loistama tulemaisuus oli hänen edessään, olipa
hänellä toiwo päästä terran kukaties Hollannin kunin-
gaskunnan jonkun sotalaiwan kapteeniksikin! Eikä tä-
mä toiwo näyttänyt turhalta suinkaan, sillä romua
Van der Neckenin mies, konsuli Van der Decken, teli
kaiken woitawansa perille ajaakseen Jan Kattegatin
asiaa, että hän todellakin pääsisi perimään isänsä nimen
ja omaisuuden.

Se ei mennyt kuitenkaan niin helposti jawastuk-
setta kuin kukaties luulee arwosa lukija, jota jo on
marma siitä, että Jan Kattegatin oikea nimi oli Erik
Van der Necken, ja siis soisi, että hän heti saisi wan°

hempainsa kaiken omaisuuden haltuunsa. Tuli näet sel-
loille, että sen ruotsalaisen „Olga" laiwan haaksirikon
jälkeen kaikki laiwan mäki ja matkustajat oli julistettu
tielle tietämättömille häminneeksi, koska ei määrä-aikaan
oltu heistä kuultu niin mitään. Häminneeksi luultiin
sen kauppiaan leskenkin, Kristiina Van der Neckenin-
iin, ja hänen poikansa Grkin, jonka wuoksi kaikki les-
ken omaisuus uskottiin eräälle holhous-lautakunnalle
siksi kunnes hän poikansa kanssa joko hengissä huo-
mattaisiin ja palaisiwat Tukholmaan tahi kuolleiksi huo-
mattaisiin.

Siitä asiasta tuta kauppias Van der T>ecken-wai«
najan oikea perillinen oli syntyi paljo keskustelua ja
sen selwittämiseen paljon mustetta ja paperia tuhlat-
tiin. Mainittu kauppias oli näet ollut hywin rikas
mies ja niinä yhdentenätoista wuotena luin hän oli
ollut kuollut oli tuo omaisuus kaswanut yhä fuurem-
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matsi, laskettiinpa omaisuuden jo nousseen satoihin tu-
hansiin markkoihin; maan holhous-lautakunta ei ollut
halukas pitemmittä mutkitta antamaan sille uskottua
tawaraa kelle hywänsä, waan waati selwät ja kumoa-
mattomat todistukset perilliseksi ilmoittaunecn oikeu-
desta.

Näitä todistuksia oli konsulilla Van der Deckenillä
jos kuin paljo ja hän pyysi muuatta asianajajaa Tuk-
holman oikeudessa walwomaan Jan Kattegatin etua
ja oikeutta. Sinne lähetti hän kuulusteltawaksi wie-
raana miehenä sen englantilaisen matruusin, ainoan
henkilön, joka'„Olga" laiwasta jäi eloon ja jonka sit-
temmin „Hollanti" laiwan miehet hukkumasta oliwat
pelastaneet, sen englantilaisen „Anne Mary" laiwan
jouduttua haaksirikkoon. Hän tiesi todistaa olleensa
„Olga" laiwassa ja omin käsin terwanneensa sen korin
tapaisen kehdon, johon tanppiaan leski Kristiina Van
der Decken oli pannut pienen poikansa ja laskenut Kat-
tegatin mereen ennen laiwan haaksirikkoon joutumista.
Toisena wieraana miehenä kuulusteltiin „Brabant"
laiwan tokkia Kaarloa, Jan Kattegatin taswatti-isää,
ja tiesi hän kertoa, että kori löydettiin merestä, että
pojan kaulassa oli kultainen ketju kultaisine ristineen.
Sitä hän ei tosin tiennyt, oliko ristissä kirjoitus;
waan sen hän makuuttamalla makuutti, että Jan Kat-
tegatt oli kerrassaan se sama poika joka merestä löy-
dettiin, jonka nimi oli „Brabant" laiwan kirjoissa ja
jonka hän oli isoksi kaswattanut ja kouluuttanut. Ia
sehän tuli silläkin todistetuksi, että nuo witjat oliwat
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olleet Kaarlo kokin hallussa aina siihen asti tunnes
poika lähti „Hollanti" laiwassa Itä-Intiaan. Jan
Kattegatin ja lonsulin-rouwan witjojen yhtäläisyydestä
selwisi, että Van der Deckenin kahdessa sukuhaarassa
oliwat menneet perintönä polwesta toiseen nämä witjat;
ja olihan setin hywä todistus, että pojan kaulassa ol-
leesta ketjusta oli löydetty kirjoitus, mikä oli kirjoi-
tettu samana päiwänä tuin „Olga" laiwa joutui haak-
sirikkoon. Tukholman kirkonkirjoissa löytyi niinikään
Van der Deckenin perheen jäsenten nimet kaikki: Jan,
Kristiina ja Erkti. Oikeuden täytyi siis se päätös ju-
listaa, että Jan Kattegatin oikea nimi oli kuin olikin
Erkki Van der Decken jahänen wanhempansa omaisuus
hänen perintönsä. Kumminkaan ei omaisuutta wiela
luwattu antaa hänen haltuunsa ennen tuin ivasta sinä
päiwänä tuin hän pääsisi miehen itään eli 21 wuoden
wanhlltsi. Siihen asti jäisi omaisuus holhous-lautakun-
nan haltuun.

Erkki eli Jan Kattegatt, joksi olemme hänet
kutsuneet näihin asti käytti hywäkseen niin hywin
kuin osasi sitä aikaa, tuin hänen perintöjuttunsa oli
Tukholman oikeuden tuttittawana, ja sitä tutkintoa kesti
wuosikausill selwityksineen kuulusteluineen ylemmilläkin
oikeuksilla kun näet oli sananwuoroa ja päatöswaltaa
asiassa. Konsuli Van der Decken auttoi sukulaistaan,
jota oli hänen pienen tyttärensä hukkumasta pelasta-
nut, ja lähetti hänen Euroopaan takaisin „Hollanti"
laiwassa kapteeni Ruytterin kanssa, Amsterdamin me-
rikouluun näet joita hän pääsisi, Arwaa sen, että siinä
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itkeä wetisteltiin, hywästi kun oli jätettäwä pikku El-
salle, ja jos main Jan Kattegatt olisi saanut noudat-
taa omaa mielitekoaan, niin olisi hän warmaankin jää-
nyt myötyritsi Vatawiaan ja huolinut wiisi merilou-
lusta, saadakseen olla rakkaan pilla Elsan kanssa.
Waan täytyihän hänen Amsterdamiin mennä tumminkin,
Elsaa towerilseen saamatta. Waan muutaman to-
merin hän kuitenkin sai matkaansa, uskollisen Raskin
näet. Koira oli näet tottunut Pohjolan kylmään
ilma-alaan; oli hänestä sietämcitöin oleilu kuumassa
Itä-Intiassa, ja siitä syystä rouwa Van der Necken
antoi sen Janille lahjaksi hänen palatessaan Euroo-
pan».

12 luku.
Tosi on sllnllnpaili: Loppu hywii

tmlli hywä!

Oli jo kaksitoista wuotta mennyt niitten tapaus-
ten jälleen, joista olemme kertoneet. Paljo on siitä
asti muuttunut. Ia ne henkilötkin, joitten elämänwai-
heitä olemme kertoneet, owat muuttuneet. Jan Kat-
tegatin kaswatus-äiti oli jo kuollut. Hänen kaswatus-
isänsä Kaarlo kokki oli jo harmaja-hapsinen utto eitä
hän enää merimatkoille lähtenytkään, jos kohta hywin
teki mieli. Äskettäin oli hän ollut lokkina muutamassa
ruotsalaisessa, komeassa kauppalaiwassa, jonka nimi oli
„Glsa" ja jonka päällikkönä oli useimmilla matkoilla,
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mitta se teki Amsterdamin ja Tukholman wälillä, lai-
wan isäntä itse. Se laiwan isäntä on kelpo
hän on näet sen laiwapoikana ollut ja wähitellen ko-
honnut wirasta toiseen, ja laiwapoikana kun oli hän
ollut, oli häntä Kaarlo kokki puollnstanut muun lai-
wawäen selkäsaunoilta „Brabant" laiwalla näet
sillä eihän tuo nykyinen laiwanisäntä ollut tuin Jan
Kattegatt, entinen tuttumme. Amsterdamin merikou-
lusta päästyään Jan Kattegatt oli kohonnut merika-
detiksi, siitä luutnantiksi ja lopulta sotalaiwan päälli-
köksi ja monessa korvassa myrskyssä oli olluttin.

Waan aikaiseksi mieheksi tultuaan, Jan Kattegatt
riisui päältään sotaakin, lähti Tukholmaan ja otti
haltuunsa isänsä, kauppiaan Jan Van der Deckenin,
ison perinnön ja tuli hänestä nyt waroma ja taitama
kauppias, oltuaan rohkea merimies. Muutamia muusia
sen jälteen lähti hän taas merelle, „Elsa" nimisessä
laiwassa näet. Se oli hänen oma ja keulassa oli
Elsan nimi. Hän lähti nyt warakkaana ja arwokkaana
kauppiaana Vatawiaan, sieltä näet noutamaan morsia-
mensa, jonka nimi oli hänenkin Elsa, Elsa Van
der Decken näet, joka oli aikaiseksi tytöksi kaswanut,
naima-itään, ja joka oli jo ottanut kihlat, wanhem-
painsa suostumuksella tietenkin.

Kaikki nämä tapaukset ja asiat oliwat Kaarlo ko-
kin, merimies wanhutsen, mielessä, hänen istuessa
muutamalla penkillä kiwisen talonsa edustalla, minkä
talon hänen taswattinsa, Jan Kattegatt näet, oli
nelle rakennuttanut ja jonka akkunoista näkyi Ämster-
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damitt satama epälukuisille laiwoineen mastoilleen. Van-
huksella oli piippunysä hampaissaan. Näytti siltäkuin
olisi hän ollut wähä nyreissään.

Jotain ukko partaansa puhui, siitä muta, että olisi
hän suonut, että se „poika pahus" (Kaarlo wanhus
näet sanoi Jan Kattegatin yhä taswatti-pojatseen,
maitta hän oli jo mahtawa kauppias ja laiwan-isäntä)
olisi sallinut hänen lähtea merta kyntämään ja laiwan
lottina hääräilemään; tämä tiwitalossa asuskeleminen
yhdessä kohti on marsin itämä, on todestaantin! Merta
kyntäminen on toti hauskempaa kuin rannalta merta
katsominen! Uytailipa utto koht'aikoihin lähteä Tuk-
holmaan Janin totia katsomaan, jos ei hän ala jo
saapua Elsansa kanssa Amsterdamiin!

Ia luulenpa minätin, että kohta kait Kaarlo kokki
itämissään lähteekin Tukholma-matkalle, sillä olihan
hän siellä kännyt monasti ennen ja sen arwaa, että
häntä siellä hywänä pidetään, oikein riemulla häntä
terwehtii Elsa, kauppiaan nuori rouwa, ja marsinkin
tasmatti-poitansa Jan Kattegatt.







„9tuorten lirjastoa" on tapn osti ilmacmtumit:

I. Set ttjaiS lwkollifeoti, 3nmala anttait itrnteelltfeatt. ftertomus
nuortfolle. Stirioitti grans §offmann. §inta 1 ml.

II. gtljtllifi|D0 mttau perii. ftertoi nuorille nstaroilleen grans
Soffmann. §inta 1 ml.

III. IMioUintn ja rakkea. SRuortfoIIe firjoitti grans §offmann.
Shtta 1 ml.

IV. §oibit=gtihbt. SJtuorifoIle lirjoitti grans §offmann. §in=
ta 1 ml.

V. Jtiicriltan rikkaan man hauofa. SHuortfoa marten. SUIulaelma.
§inta 1 m. 25 p.

VI. fnpn nam. 9cuortjoIIe nouferoalle falfalfi lirjotttt grans
Soffmann. §inta 1 ml.

VII. fhmnan niaM. StuortfoIIe nouferoalle falfalfi lirjoitti grans
Soffmann. §inta 1 ml.

VIII. $oka batoan baktr, fe ptkineiin lajtiia. Salfalfi nuorifolle lerto=
nut grans Soffmann. §inta 1 ml. 25 p:

IX. liba on rahaa. SRuorifoIle nouferoalle falfalfi lirjoitti grans
Soffmann. §inta 1 ml. 25 p.

X. P«0taiit=ptka. fturoaus mennetlta ajoilta. ©nglannin lie*
Iellctlirjoitti SlustinKlare.§inta 1 m.75p.

XI. iUtljtkftt. SBanfjan etoerstin toulumuistelmia. Salfalfi tir*
joittanut (Ernft oon SBilbenbrucrj. fturottettu. §mta
75 p.

XII. JJtftari S4ileintljUn mokumtnalUftt tla'inSnntat(|«t. ftirjoittanut
falfalfi Slbalbert oon Hfyamisfo. §inta 1 ml.

XIII. srttkntl$«klbaa0. Sertomus. fttrjoittt fceinricr) ooniUeist.
§inta 1 ml. 25 p.

XIV. ©prttaj« ja bantu paibanfa. ftertomus 30=rouott[en foban ajoilta.
ftertonut ft. §. Caspar i. &inta 1 ml. 25 p.

XV. iptikkatiB jnttnja intnnrilta ajatlla. ilertonut SUbert SRtcrj=
ter. &inta 50 p.

XVI. jaimnptkn Jan $aittjatt, aUerijuttu, jonla lertot 3ofef
SBaierlein. ©inta 75 p.

XVII. PnkMlikkf. lertonut Xtjeobor Storm. §inta
75 pennia.
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