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- . · ~ufin lufia ~n ft)Uä 9at,t,airi,nut; _·fuinfo t)ÖUifd= 
~· (ä täf)tifitflaaUa -_taituaaUq-, ·ufdn lmtdu .loietan,ia 
~- ,l)Uffuja, jotfo ,. ifäön fuip tä~bet näö!tänfä,~ äfioti 

Umeett)tuät, fufötu.at fal)t,alem matfaa fuureUa l)i= • 
faifuubeUa ia tuibboin· t)~tä äfö~ti fammuroat 'taiffa 
fatoon,at. mm~en f uuruue ja· ffrffouo • l'n1 l)alio eti== 

,. näinen. - ~nimmitm ott,at .tte· roäf)rn1i,äin täf)tim _fal== 
- taifia, ,. mutta ttiäUätäin on,at ne niin firffaita, ettei . 

fitffainl)ainfaan tä9tim tua!o. de nii~itt tuerrattatua. 
' Ufeaeti ·fulfen,at jå fatootuat ne jä(ettömäeti; ei nii:: · 

bm jäeeef_ä, taibeta taitllaaUa · fäfittää mitään. - IDitit== J 

·' ta toifingan · m.editf e.tvät: ne tirnf ä, joef a näft)t). ifään.: 
fuin, tuHrat.a eli . ,t.,t)retö, niinfuin ma'aeta_ nouf emaan 

, ,l.)åäetettt) t~lif oi-tto •. · ~ämän muo-t0:ifeoti 9dttelee Ien== ' 
. tt1täbti. fi,l'inöitä, raufee tiffi taiffo jafoa itf enf& l)ie== 

niffi tä~bifft. ~oo lentotäbbet n_ät)ttätnät fuurdta ja ' 
bc~tatualta, futf utaan niitä tttU.i,aUoiffi, ~atuaUi== 
Jeeti näft)t) en fin ,l.)iffainm, tä~bm m,uotoiilm firfoä 
,l)Hffu- taiffo .i,imi n,alfoinen : ·i,Htnm f ai,i,i; ionfo __.. 
nät)ttää ft)ttt)tnän. ~älietäin näft,,t) f en a[m,fa ole• 
tuan fitffaan tuiih,an, t)~bm taiffo , uf eamman tin= 
nattain juoff eman, jotfa t)bbiett)tuät Joietaroaffi ·l)a(:s 
loffi, jofa f uureUa fiiruubella fulfee balfi taituaan)' 
taiffa 'fuoraan t~ffo , faarem , taiffo färmem laatuun 
mutfi~teUm t)lÖe ja, alas eli fituuille. · ~ulfeief a faä:: 
tt,aa. fe .faeh,amietanf a niinfuin rv~bintutti, jofa ~a:: 

1 laief anfa ll'imaftaa ja emme. !Bi~boin' f~ntt)t) tu== 
· len ~o~tawa i,aUo, jofa .},alaa; f uitf ee ja fi.},inöitfee.,· 

~ämmöinen tulil)allo jättää tan,aUifeeti jälfeenfä loi~? 

➔ ' 
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taroan 1'~r~tön, jofo-.i,alion lif~Uä on tufinen ' ja rofe; 
·. !ä fauem.i,ana tafami f arouinen _ja f)öt)t:t)inen. Jtut= 

fe-ief anf a tt,iefe(ee fe erinäifiä loistamia ofia, jotfa _ 
_ muuttumat l)ieniffi tuHl)affoiffi. Ufeaeti raufee tuli= 

~auo rtfff f uureUa uffpifen fa[taifeUa ~aufauff eUa ju 
Hm-an mäwät)ffeUä, ,jofo tvälietäin on niin. fuuxi Ja 
loma, että 6uoneet, tt,ärif etvät, oroef ja affunåt (ei1= 

, täwät fetäUenfä ja tuqfifi maan · jätiett)ffen tal)å'ptu" --
. i neen., , me ~aUon ,of at:, jotfo eiroät roieUi ofe ef)ti= 
, neet ,,fttf fotvat3tn fuumuubeeta fufomaan, fuitfumaan 
· ja ,.f)öt)t:9'l'fi · mityttuma a.n, ,putooroat maabmt föuinå . 
eri rai.tb.an~,fo'ffärtina,..;, mämät futf utaan Hmafiluiffi, 
j.ot fu ~mone-ef11t . .fof)ba~ftl ;~ri,dt ,l.)eräti toif mfo[taifia · 
fit:n 't1lhfallif et m,rnafä lÖt)tt)roät firoet ~; . orou-t · uf ein 
fuute;eta fooata. 'ja noin ,JOO eli tit~'annenfi naulan 
~ai>noeta. · ~JJaifottain_ :.putoo_'. niitä aitvdrt fof oita, 
niinfuin · 26, .µäimänä ~ f)·ubtifuuta: _- 'tvuonna 1803 fä;. 
.)Ja~tui ~ig(e_'n-. tiertöiUa ~canalan ,: maaUa, joefu- t)f)=-

-tä,päätä ,putoHi 3 dL-4 tuf) aua f emml)ieta ·~fitveä. 
- · . mämät ·umafiroet: o~at maaf)an · l)ut,·oteef anf a 
·ene:mmän ·taiffa ivätemmän föuntat. iliiiben .pinta ·· 
on ifäänfuin fHattu irtuötaUa ta.iffo muetamaifdlct 
fuotetfa ,_ jonfa,: nät)ttää ofetvan f amaa -afoettda · 1fi!n .. 
fm fifuuefin mutta ,l)ajan~aefaifeef a tifoef a.,,- ~a= 
tt,.all-if.ceti on ,t.,inta tt,ä9än firfaa, toifinaan f{Htäro~_ 
niinfuin o,!ifi f e ra-necattu •.. ~äW,täin on . f e niin 

, fon,a i ettei' fi.}J.inöitf ee ' tecä§tä: -. tvaataa-n. · ~ai'ffo · 
fa'iffi -tämä tobiaföa fit~e~l' olleen fotvaafa fuum,uu• 
beaf a·. i« l-)imran ;ofiff( f ufon em~ vei fiUä fyitmfoan o!e 
mi-tään· .nfi:bm ainet_ten \)~tä!äifQt)ttä, . joita T uitfuro'ai== 

.• fef rouoret fifuuffiGtanf a rotaforirnt. " ~a foettaiefam= 
-me fu!attaa näitä fh~m-t,,'afoja, . .;faanp11e .))innan-:~~= -
täräifeffi ainoqataan ·rma tarirnUa Jt.ta · eefätrtme H~ t 

män · !ifmrmä.$tli'. ~a tt,ielä näibm firoirn , fif ä[mt)ä== 
fin on airoan ednätn·en- niistä Eiwieta :jå · ma(mdeta, 
jDita . macief a löt)tt)t). ~{mafiroet ta:ibetaan jafoa ' 

-fa~t~en · !uof?acmt femmoifet, fotfo 'enimmitrn o-~at 



f,iwimåifrata aint~~t~, . :.ja., f emmoifet, jotfo. me!fem ~ 
_fofonaan·. i.,n,at taitbaetufo &b~I!ifen. iwo-fan fiwiaf ä 
on muutamilla ahuan taaja i~~ t)(dfeati tarmaa ,piiä"" ·. 
'aine-; iosfa ei fr(mn-fditä muita erinaifiä aineitafärt 
fotvin ., ,l)ienicktautam'afniin:~ ofia f efoitettima~ · ,Jto{fis• 
fa otr feJfiästi etinäifiä ain·eita, joista t)ffi on: t)~tt)" 

, mä(tän rn Eabfoborin muotoinen, . teinen , on -tuåfia,.· 
mainen : ja :-.i.frräti ~ugitim mugtoinm · maaåf a 0-Je:1-

. tviefa. ·-f1~:fefä1 ._ · :•", .,. _ 
. ~ofoeil laL Ht1tafitviä, . jotfo. otua6rineffr.m ,l.)ak 

jaata :tau.taa, rröt)betään ainoaatanfa ~a:rwoin. ma-ui __ 
ta _; on t)leifesti : tät)nn-ä pieniä _, taffofa~ ; · joiefa-. 'Iöt)tt)~ 
.t)Ht,inin ftistaUia. mäiben : .1 ereit.ettua' ,l)itää- fo,l),Ptt 
fifäUänfä en~minä.n, lun 90 faba1i.neäta rautaa ja 

_monta · f abanmäta niffe(iä (fofei·•mt)•ös :on- metalli), , 
•· niin että muut aineet ottatoat aiwan ,tiienm·. of an. 

2::ämänfaistm fiwfrn ·,putoominen nä~tiin• ·26 inföuänci 
toufofuuta :u,uo1i-na ·1751 ,.f);ra_bf d)inan ·· rä~eUä Unga" · 
tin maalla ; ' joäfa ,p.utofi fåfff rauban föfouäta /, ,pai" 
naio: toirirn ti ·, • tofhm 10., naufoa. ..ID?~öa, muualla 
oi( tämmöifia-rauban fofouffia ~atvaittu, i~ . fuaiffo 
niiben ei . ole -·nåbt~ _.juuri t)utoowa:n ,- taibet~<:in fui~ 

. · tenfi beib·än fifällifeätä tafmnuffeätanf a ~äättä-ä lJd~ 
~än ote-wan ilmasta fotofin. .staifiäta ~ara9in tuttu 
oli '" f e ,· . jonfa SJ)aUaa ttrnoima l711 -oppi tuntemaan· 

. , ®.ii)etiasfa: fa jota 2::atatilaifet,- w.ånl)ain ,p~9etta feu,- :· 
taten ,pitin>Jt · tain,aaäta tu-Utma jumaruutena. @sen. 

- .paino oti 190 leiw·iefää. , · 
. ®aff ala}nm . luönnon' tutlia0 ~9tabin firjoitti ~ 

tt,uo~na 179j t~bert:~;. fö~_e_tt)n . fi!i~n ifmafiwiatä ta . 
foettt . tobefft nat)ttaa natben fttvte-n ·oletvnn fotofm 
uffcma maan iwna,piidätä,: Hiffuwan_ maaiftna}l- a_wa:: .,, 
ruubeäf a ~mpäri ·autingon.niinfttir-.f ie.rtolaif et fin, 'nt,ut• 
ta ft)tt~roän, ,palam',l-~n ' jn !oiötamaah . .tuUuatifa (i,, . ' 
feue· maata jq futfemäan Ui~itf e frn ;Hmapifriti;!.i.j,on~ 

. fa foaotua f a.atta·a_,:..~ifoifm. fuumuu_ben, joeta . ne 
· .pouffoow.at tiffi . j:a ~ufä,o,waf mad~an. &~tg itämä .. 

V "' 
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f elit~6 ,a{ti'6f~ pib,l'ttiin aima~· -~_afpana ja, Ja-tf ottijn 
~Ien, oli , fmtmfi ·alfu tef)tt) nl,\,ibm : luonto-a . tutei:s 
maan. ~äijän a~ti -pibettiin f atuna, .bour.auffma ja 

_ maf)bo(tomana foiffi fin,en ~utoominen Hma6ta : eli ' 
tairoaa6ta, tt,aiff.a "fille oHfi fuinfa n,armat tob-i6tuf:s 
fet. · ~utta täetäfof)in tät)tt)i funfi u5foa ,l)utoomi• 

· fen, fiUd niiben fin,ien omituinren- rafeimu6 ja omi" 
tuifet ainee.t fobi6tin,at m~ö5· omitui6ta ' fotot,erää. 
~e ·tun11ettu ' tuJit,aUo, j-ofa 1803 · ~igle'n. 'fof)baUa 
lenfi muruiffi ja ft)Itt,f maä·{)an . 3 eli 4 tuf)atta fi= 
,tt,eä jci f amanI,fitun .fitum t,utoominen ~taunern'in 
räf)eUä . IDldf)r'i5fä t,äättimät tobiiltuffm; fiUä op• 
~inret .ja: t)mmärtämäifct mk~et . oHmat itfe olleet 
-~aifaUa ja f)amainneet fen. · ~~t,i öH fiie tuU-u , mfis 
mäif~en päätöffem, j0Ja ei måån taittu · fidtää; " 
nt)t ·on tuttu tobtUa tuntemaan tämmöietm, firoi=
jou'lfojen · taitan,an H maeta · ·l'ubofä.. mt)tpä tutvet• 
tiitt täetä· luonnon ta.p.auff eeta ·tuaaria otta·maan ja 
tultiin i,ian toif eenfi ~äätöff em,r. nimittäin tämmöi6• 

' tm fin,iputoomi6ten tapa~t-ittuan .ft)Uä uf rn6ti. ~Ma= 
t,in · oli fitjaaf anf a !ueteUu,t ufioita fituit,utoomifia; 
nt)t · baroaittiin femmoifia ~uf eailti tt,uofittain. · ~er= 
liUinen tämän · f uf)teen on mitä ~rå6 _ opl).inuf frane= 
lalainen , tlmonna ·1819 firjoitti. _.pän fanoi' ·afufa5:: 
tm ~iinaef a, Sap<;iniafa --ja lifin~ifi6f ä" maafunni6f a 
jo monet ajat ottaneen iatfan ;· n,aarin tämmöifi6tå 
tapauffi~ta. .pe olifuat · tarfoin firioittaniet faiffi 
l)an,aitut fh1>1m ,l)utoomifet, joita be luettelemat aina ,. 
feitfemään ·n,uofif ataan~ ennen ~jtriötuffen ft)ntt)mätä. _ 
·:itå6fä 'on. aina 16 -n,tiofif ahan 'fo~t,uuri {uete(tu· 1i5 · -
Wmmoiata _-tapausta. .- · : : ,· 
· , · @nnen jo f anoimme dtei' ofr mitään . erinoma ia= 
· fo eroitli6ta . tutit,aUon ja lentotäbben n,4UUä; ' mo== 
,lemmqt tapauffet o·n,at fa-maa laatqa; ·,ainoa6taan , ,. 
erilainen fidfaua ja f uur~u6 eroitta\l l)eibän. : .~uu= · 
tami6f a Juure.mmi6fa lentotä~biafä on· felfeä6ti ba·:s 
tt,aittu ~mm~ridinen rafennu6 ja monena on , · _niin== 

:'- . ~-
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luin: tuli,l)'alfoillafin, i:,t,retö, jonfo jam tain,aaUa on 
näft)nt)t ufeamman minutin lentotäbbm fabottua. -Sto5~ 
fa fii6 !entotä~bet o.tva( f amaa !aa,tua ja eroatvat ai== 
noaetanfa· fuuruutmfa ja firffoutenfa. ,l)uoleqta·, fe!itti 

· jo ijb[abin nimitett)afä fitidefanfa lentotä9tim ole== 
tvan fotofin l!fö,na . !llaan. Hma,l)iitietä, mutta jotfa, 
fii~-e.n joubuttudnJa·;' fuumenetvat · ja fitte f ammutvat 
taiffq itfe Hmaafa. Jaiffu, u(o5' fiitä tultuanf a, 
. ~u!i,l)aUot ; fulie.i1'<it' :ufea_ritman t,1enilul~an for== 

f~ubeMa t)ti fuurien ma,afuntain, j'onfa fiitä til'bäni== 
·me .että fama· tulit,1aUo t)btäb-0atbaa nä9bään eri:pai== 
foiafa faufana toinen · toifietanja. filct)Ö6 lmfotä~=
bet liilfutvat fuureGfa forfeubeafa, fiUä ~tt)boife t,)ti'" 
6eli näbneenfä ~tnan ja @)auaf ure IDcontblan'c'in *f 
fuffu[q.Jl,a · lrntotäbtiä t)Qtä forfeaUa fun al9aaUa [af,. 

,, f oof a. fotfoen. IDcutta ei tvierä-tunnettu mitään riH~ 
ben oifea5ta lorfeubreta, dfä niiben retfiotä., noprn~ 
beilta eli fuuruube5ta. @)iUoin ·oreefdi tvuonna 1798 
fafji o,l),l)i_lq,iata @öttingen afab,emiaaf a, ~en3enberg 
ja ~ranbee, . jotfa olitvat rafaatuneet luonnon tut::: 
fintoon ja t,äättitvät foetuffiUanfa . tulla jo9onfi ,l)äii::: 
töffwi nimitett)iefä afioiaf a. ~rn3enb~rg fertoo itfe 

: fuinfa faiffi ibmifet @öttingiafä tefin,ät l)Hffoa 
näistä nuorista o,l)piltlifiata, jotfo lt)9tt) , ja !eUo fäs 

·,. beefä .f efä ~bbe~ . tä9tifartta fainaloefa iltafHla me:: •, 
nitvät uros febolle lentotäbtiä tutfimaan, mutta· fyek 
bän fituluifa ol,).ettajanfa, Eid)tenbet9, fe{)oitti {)että 
färfimään tl.)bmäin i,Hffaa ja .. pl.)rfimdän eteen:päfn 

· ii'ifomifiafonf a~ inäi5tä fofeiata tuftroat . {)e tunte== 
maan 402 lentotä~teä, ·joista 22 fo:piroat1)bteen mo,. 
Iem,µain tutfinnoiafa .ja jotfa fiie taittiiri n,iefet)~eUa "' 
ja · tatffuubell~ foefuun ot'taa. Jt-aifieta tväbin fot:.i , 
frnG' ol_i tJbbeUä, jofo· fulfi' noin ; P/2 ,l)enifulmaa maan 
pinria.G(a j f· oli alla' ·tO l,)eriift([nran ;,- 9 ·~cli 10 ja 20 -:;,.-~ \\~ . . ,• . ~ . '' 

1'~ .. ;~ .t~a ''iid'i>fo11tofonc l'maf faffi ·\ trnl)rfa, ~~be-Ui'ntn .11r, ja1 

j'ä:lf~mä_inc.n 15 ttH)aJta 'j\'\Lf.aa forfeq. · · · 
1 . 



, ' ' 
n,å(iUä,. ,6 -t)rt 20: ja fuuri_n forfeu~ .oli t)li 30 ,t.,eni11 

fulman. ~inoaotaan· 4 . tutfintoa oli f enfoiata että 
ret,fen ,t.,itilua niiatä· taibettiin määrätä. ~äatä foä::s 
f~ttiin _ että tentQtå1)bet liiffun,at äärettömäUä fiiruu• , 
beUa, fumin -4~ 6 ~niftilmaa fefunniGfa. 

mäiotä tutfinnoi~ta faatfin fiia enfimåifet fåt:11 

femmat. tiebot näiben f atuiaten' fap~arten luonn·oeta, 
forf!u~eeta J:a ~nope~b!Gt~• _,, IDlu,tJa ~ranbe~. oli !t'ä" 
f~maton; ei-, {)an rotefo taban !opettanut tutfmto1an::s 
fa. ~uonna' 1823 f ai · l)än o,t.,l.)ineitci mie{)iä etipai" 
foiUa ~aff an maaUa ~{)"B iat~mäån, tarfe111pfa tut:: -
fintoja tMfä afiaafa matfoan f aabaffenfa. IDbteen:: 
fä -waarin · ottiwat nämät 1800 {entctäf)te·ä, ebfä ai:i: 
noaataan 62 ori niin ~1)tä {)aaivaa erilJaifoiUa 1)a:: , 
roaittu että nHatä f opi tatffoia ~äätöffiä juontaa-, 
ja ainoa~taan 36 oli niin "" tarfoin , .tutfitttt että nii• 

- belt' fofo retfi . taibettiin taefea. ~RuttO o!i Jitw_; jo 
fHnqfi_n. .\tailiata näietä t,,äätti , mranbea; että ;pfr; -
net ·tentotä~b~t muuroat noitl l en 2 penifulman fot~ 
feubeef a; mutta faiffi · fuureminat 5 jcr ·~o perjifu{-" 
man n,äUUq ja ebempcinäfin. ~mbett' n~peut ofr 4 
'ja 6 penifu.lman . n,åliUä f efunniaf a. . '· : · :: · 

- @Se fHmän . ~äiräi)s , •· jofo;· fiitå tulee eitä fafffi 
fitffoaati loiatawat foppa(eet '..nåfi)n,ät ·fuuremmaffi 
fun tobdfo · owat; tefee fon,in n,aifeafji määrätä fnf,, 
tään tatff.gan .t_u!ipaffojen fuuruubwta. , ~räa"Jento.:s 
tä~ti, jo.fa; batt,aittiin 7 i,äin,änä ·rofofuuta wuonna 
1823 ja oli b~roin ,tulipaUon faltainen, fosfettiin ,:o" 
letua-n Iäpitfenfä 120 jalfoa, toinen ~äätettiin ' o!etuan 
80. ~a tuaiffa tämä mitta nä~ttää fotuin fuitre!ta r 
on fuitenfi . ~atvaittu tulipaUqjen . ofrwan tvieiä ,µciljo 
f uuremi,iafin. ~utipaUq, jofo näbtiin 10 päiroänä 
fi)i)efuuta tuuonna 1171, oli läµ,itfenf ä 1000 ialfoa; 

. jofo näbtiin 10 .,µ~ efofuuta n,. 1773, on 1800 ja!:: 
faa; jofa näbtUn ~onnecticutiaf a SJ)obi aie-Umetifoe:: 

' fa 14 p. jou(ufuuta n,. 18071 eli 500 ~Cfaa ·ja io'== 



'fa ~atvaittiin 21 ,t:,. · marraefuuta n>uonna 1619, olj ' 
2710 ja!faa iäl)itfrnf ä. . . . ~ · · · , 

E~9~läifeeti o!emme fä.e.få _n9t afettaneet Iufi= . 
aimme ~teen faiffi mHä etinåifet fofeet ja niiben . 
~ääUe l)eruetetut• fosfot ol)ettatuat.' tuHl)aUoieta ja . 

.. lentotä~bietä, . ~11Htmf retfietä, . f·9r-feubeeta · ja !Hfun~ 
-non n'ol,1eubeeta.· ~utta foiffi tämän tunnettu arin 
· on tvie!ä ·f e f9f9h19tl tvaetaämatta, mitä riämät fo~= 
l)aleet erittäin · otuat ja fuinfo ne fpnt~tvät: .@an:;: 
~at iuonnon tutfiat l)ä~fituät tämän 9elp,.öeti, f an·om • 
niibrn olctvan· Hpawia, · ötj~ifiä i,a tu(ifirorn f efoifia 
faafujct ·umaef a, jotfa _ jolla fin tatuaUa f~tn)itvät • 

. 9'åmät aiml t ajatelti!n oretvan ·Hmaefa- l)itfitiä n,ii:: _ 
--~oina, jotfo pqfoiefanfa nä~ttitvät -ifäänfuin -no,l.)i= 
aati iiiffutua, fit:ffaaati foiet!ltva fi,~'inä • • ~ifmiti= - ~ · 
tuµofif aöan feefi+1aiEoiUa äfättH-n :e!eRtdfeetin (fäbfön) 
woima ja . fuaifutuffet, jo•at_ct 1nonet o.),l)ineet f anoi• 

1 roat lmtotä~tim: olen,an ainoaetanf a fä~fön fil).inöil' 
tä, jota. 'toifet ffrlfitt>ät. fil!ieUi m~öoeml,)ääll ,otvat 
monet o.i,.i,ineet ta~toneet uafotta-a näiben !oi5timi.en 
Hmaaf a f~nt~n,än famaUa -ta,ll?.aUa fun lumt, f ape ja 
rafeet; mutta täaf ä muiatettafoon että~~«mät äafm 
nimitet~t otl'at ainoastaan ~että · jofo j.uoffe1'laef a eli 
f~rmettt,nee~fä tfraaf a, jofo i!maafa, joafa tvebm 
~ö~rt)jä aina töt)tt)t), · ~elpoeti _taita noiffi imruttua. 
IDlutta fofo0 Hma.i,iitiefämme . ei_ ote tarfimiUa,foan ~ 
fofdUa löt)bettt, - l)imintäfään tutil,)aUon · tatt>aUifiata 
aineieta', . rautaa, niffdiä, tutifitveä, ..,mangania j. n. e-. 
®anotaan ft)Uä tämän töt)tt,mättömt)t)brn tobfåta; ,· 
n,an if)miejärjrn taitamattomuutta rö~tämä,än : 1iäitä 
aineita, n,aiffa niitä Hmaef a olififin. ~idä .l)are,m= 
maffi tua~tvuubeffi f anotaan ääre.ttömän pa(jo ,m~~ 
taUifia ja muita t ·ö~rt)jå ia foaf uja uoufet1'_an m_e~ 
ta;Uien f4!atuti-uund~ta ja muiGt\l fenfoifieta (aitofs 
ffäta,- f efaantun,an ilmaan -ia· {Öl)tt)tvän arae l)utoo• 

, tt>aefa fabetvebeefåfin. 1(inoaataan ~fouet~aL'in fu:: 
latuå-foitoffieta {')art3-tvuore(fo on- foafettu . tvuofit::i 
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tain nouf ett,an ilmaan 400 tu~ä.tta teitviofäå ~Ö~• , 
tt,ä; joefa enimmitm on :fuettä, rauta~, finffiä~ an• 
timonia I arfrnif~ä :j<f tuHfitt,eä. ~ut-ta roaiffa nt)t _ 
tuiipaUojm aineita 1Öt)tt)ififin ilmasf a, e9NL i~mifm 
ft)fenemättömt)t)å ei_ niitä n,oi . baroaita, ·on tofi maC,11 

botonta t)mmärtää, fitinfo nämät Hma6f a :,bajaaUa 
o[eroaf aineet fUmän räpät)ff eof ä: taitamat t)bbistt)ä 
.monen leitt,iofän ,},ainatviffi fopl)a(dffi taiffa t)btäs 

- f)aa.t'ua}l f~nnt)ttäroän 3-:-4 tubatta :· firoeä, nUnfoiti 
• tai,abtui. _ ~igten lä.be!lä. ·· ~uut.oin on n,ietä f efin tck 

tå luuloa tt,aotaan, eftä, .·jos' nämät ifmaof a ft)ntt)'i" , 
' firoä.t, . putoifitt,at ne fuoraoti .ma,a~an . eifä fuLfifi Niin 

-etempain f uurella neprnb.eUa fuin näbbädn tal)a9tu~ 
wan,. jtoofo fiio nämät fin,ifet ja : foiotqhH1ifet'~f~t,• 

· l),afee't . eitvät . taiba Hmaof a ft)ntt)ä, on niiben alfu ; 
t 'a.ettatva ulfonå Hmnpiiriotä. ~ei~än (ifin ,rtaa,},u" 
timme maai!man' aroatttubeäf a 011 fuu >r), ja ,,monet 

, ot,,,},imet · on,af aitveUeet näibm lä~tetvän fuusta fiUii 
tatt,alla, .,ett~ jofo f uitf utt,a ri,uoti fuusf a teittäifi ne -

, ·niin · t1'abmaeti, että f aattaifitvat JuUa aina . nteiUe 
• faaffa. ~id)tenberg futfui- frntä~be·n , fotin t,abaffi 
.naat,uriffi , jofo meibätt päällemme fitt,i'ä t~ittdee. 

. ~nfifatf ånnoafa 'H -t~ma ·nä~tuffåäit m:a~botto• 
malta; fiUä .ii ole. tuaif(a. to~effi iiä~ttää· ,t.,ainatvia 
fat,t,afrita taib'etfät1'an:· 9eittää fuuata fiUä tt,.oimaUa 
että ~ne mcta~an ~u(e~at. . ~ifä titffi ·ta-t~itaffaan ~e• 
täti fuu fta -. tt,l'imaa; ·rmli fuu on maan fu~teen n,ä .. 
täin~n e-ifä. fuuUa ole Hma)5Hriä_ t)mt,äriUänJä taiffo
on 'fe· niin bieno, ettei fen t1'a5tua ,mitään ~aita. Jtuu 
on lål)itfrnfä aino\lätaan '1/;i, -maan fuf)teen, taiffo 
m~a on 50 fertqd fuurem,},i<fun fuu ja. mdan. fuu~ 
ruue ja _taajuua ,t).~temf ä. eH t,,aino on me(feen 88 
lertaa ;lu,un _ t,airtoa f uureml)i. ~utta ·n~t h,etätvät 
faiffi fot:,t,a(eet · to,ifia t,uo(eenf a fofonfci ja taa juu" 
_u~nf_a_-f_u_·~_te_m :-f~ maan n,etäminen~ on · fii~ 88 fdtaa , 

, *) $tuu on -~M~tå, 36., tu~a-tta . V~niftllma~· foufana. 
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f uur. em,l)i. fuun tt,etotvoima. a.' ~åmå • taa5 . ' ta,l)a~tuu 
ainoaätanf a fillä e1)boUa _että ltlebettt) fai,i,are on t,1):s 
tä faufana 'n,etätt,än ft)båm.eetä; fiUä ,l)ainotvoima 

r 

tuä1)enee mitä, .pitempi-· matfa ,on ni_etän,än ja tuebe~ 
tt)n n,ä(i~. Crrtnen ·· ofemme ' !ufioillemme opettaneet 
,t,ainotuoiman ·tuaifutus{ait ,. joista feuraa eWi" tueto= , 
tuoima u,ä1)mee famaäf a määräefä fun mebettäi:vän (' 
fai,pa{een faufaif uuben itf efertaifet fnemn,ät/ . ~fi· · ~ 
merfiffi joä maan . .pinnalla fofu fai,i,are ,t,ainaifi nau~ 
tan· ja f e, ; n,ietäifiin ,l)oiä maan t,innasta t)f)tä ,l)a(jQ 
fun f e l)innaUa _9ri pois 'ft)bänieet~, ·niin tuäf>e.nee_ fen 
.paino 2. fertaa 2: eli neljän fertaifeeti, fe on: ~fer fap"' 
.p.are ,l)ainaifi. f en· määrän påäef ä aino·aetaa,µ ¼ na_u•; 
laa.. .sto{men f emmoif rn matfon pääef ä qlif,i fe_it ,l)ai• 
no 3 f~rtaa 3, fe on 9 fertaa tuä1)emi,i., ; -~p~-nt)t 
ajattelemme maan ja ., fitun ft)bämien fofo tuqliq . jae= , 
tun 104 t)1)täf uurem of aan ja jonfun painatvan:,fap• 
.pateen afetetun 94 of an ,t,ää1)än maaet,,i. (ufdn (ioä= , 
ta Jmraa että fe, fuun ft)båmeetä on . 10 ofaa},, niin 
taib.etaan, b'etpoeti lasfea .fen fopl)akm t,utoominen; ~ 

-fmä · 'maan metotuoima on n,ä1)ennt)t 9.J fertaa 94 Hi ' 
88 fata.a .. '. f ertaa .,~ mutta fuun ainoastaan 1 o _ fertaa 
10. eli 100 fettaa. ~oä nt)t maa ja fuu olifituat \)9" 
tä fuuret ja t)1)tä taajat fat,pa{eet, ·niin ·tuetäifi fuu 
fitä fa}:)}:)aletta ,i,uo(eenf ci.,88 fertaa · enemmän fun µiaa. , 
ID'lutta maan fuuruue ja taajuus on ·ss fertaa fuu• 
rempi, joäta ft)t)atä maa tuetää mt)öe fitä fap,t,atetta 
88 fertaa enemmän fun fuu •. -~aiffo toifin fancen t: 
foufaifuutenf a l,)uo(esta it,etää maa fitä fa,t,l)aletta 
88 fertaa ,tt,äbemmän, mutta fuuruutmfa ja taajuu:: 
tenf a puofräta 88 enemmän fun fuu. ~.äatä feuraa 
että f e fa,l:)t.rnle, j_ofo oJifi af efettu 94 of an .i:,äät)än, 
pt)ft)ifi fiinä eifä lJutoifi maat)an e.ifä fuubun, fillä " 
molempain tuetomoiriia waifuttaa fii_n~ t)1)tä wantna6.== 
tj. ~utta jos f ama fat,,,t,ale tulifi maan ,t,uorelle tä~, 
·tä rajaa, t,utoifi ,fez· maat)an. ~os fii~ jofu ~bfota 
fuuof a ~eittäifi ·f11-pl)cifrm fuueta t)li tämän rajan ,; 
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Qlifi f e tvafotit3 ,i,utoomaan maa~an •. · :itämä: raia on 
fuun f~bämeetä 346 l-1enifulm~a; jot3 fiie , f-uue-fa· oLi• 
fi n,o.imaa- ~eittämään jonfun foppa(een 34li ,).1enifu[:: 

. maa, o{jfr fe · ll.lQ(mit3 ,putoomaan maa~an. · ~arfaf::, 
'l,a laälemaUa Jaibetaan tietää että fe fai,,i:,are, jofa . 

_. tämän matfon jaFfaifi ·fuffea, olifi fuuöta (Hitettäwä 
fiUä tt,oimaUa, että fe enfifefontina fuEfifi 7000 jaf" 
faa. m~t tiebäm1rie t~fin fuufan fuCfen,an enemmän 
fun 1500 jdtEan_ fefuntina, josta Jeuraa että nimUes 

· ' t~n, nioiman fiiuef a ei tarmitfifi o-ffå<fuuti mman fun 
4. Hi 5 · fertaa foroemman tamaU:ieta t~fin u,oimaa. 

'. @iiUä tvoimaUa fuu·et<l {)eiteft~ tat,t,aie oHfi · tbalmit3 
· . maa~an <Xäti tulemaan. §muutoin :tiebetään roie!ä , 

-'fuun ,l)imi<in oUh,an täi,itä~nnä fei!afen niuototfia Ja 
~mm~tiäifiä ~itotia f efä ft)tviä auffoja, josta artoel=
laan-fotvia f tfitfurouorien ·tuoimia ja tvaifutuffia .fuus= 
f af muutanhff tatlat -tvaarinottajat otvat widä luuf:: . 
reet merfinneenfä ituJia Juitf utvuorten ·auffoia ja iff e 
tuuoriafin f~nt~wän ja tvan~oja latooroan r ei fiit3 

· fuinfaan o!e i~me että tutipaUoja on ,l)ibett~ fuufitvinä; 
~aiffa fiia d mHtäföän puo!e!ta nä~tä ma~bottomalta · 
t,äättää näiben tuHt,aUojen o[etvan fotofin fuuata, tvaa= . 
ti~at fuitenft uubemmat tbaat:inotot iättämdän fo• 
fe fen 1uufon. . ' 

~ranbea on.,.niinfuin ettttm fanoimme, ·nä~ttån~t 
tobeffi ltäibm tu!etvan .urfca mdbän Hmapiiriämme 'ja · 
fu[fewan niin f uut:eUa no,l)eubeUa, että niiben matfa on , 
4ja 6:fi ,}.)enifuimaa,fefunnfr,fa. • .stuuata ft,,Uä tai= :\ 
taifi ~eittää lap,l)afeita 7000 jafon 'noi,eubeUa f efun:: · 
nfef a; liUä omat fuitfumuot:emme otvat f)eittäneet fuu., -

,ria lof)fat:eita tvielä fuuremmaUafin nol)eubdfo. IDhtt .. 
ta fiUä no,l)eube.Ua fuuefa ~eitett1)-fat,pare. ,tuHfi .2 ·eff 
3 t,äitnän fufoe-6fa maaban ainoa~taa'n 35· tuf),ritrnen 
jalan not,eubeUa~ : §mutta, lmtotäf)bct<f·uffetvat ilma= 

.. piiriafämme tr l)en-ifu!maa eri il4 tupätt.a-jaifoa fe= 
funniefa ,-joeta feurafi että ne fuuata oUfitvat !)eite== 
t~t 110 Ju9annen jaran no,1.1eube·(tg, jofa- nä~ttäii jof= 

. - 4 , . 
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'fifin uefottoma!ta, e9fä maf)b(lffo.niartfifin. 1ne tuli• 
+1aUot 1-0. · Ientötäbbet, -joiben no.))eue on ,4_:_:__6 ,))mi,. 
furmaä, eHvät fiie f aata .tulla fuusta; .. ~utta foefa 
me futf umme foiffi fentptär)biffi, jotfa firffaina -fuf,. 
letvat tairoaaUa, ta.itaa ef)f11 niuuta_miU~ niit,tä olla' 
erin-&ifet fotol'frånfä; .2ieneefö - näiben ~feae.fa fem~ 
moifiafot, h)itfemmin luifeh>ia, jotfa tufemat fuiiata,' · , 
on fiffenfä nt)t +1äättämättä . jäfrttäroä; m_utt~ .tobm,. ~ 
mufaifdta ei fe fuinfoan t: mh)t~;, -~et ,fttun ·nt)-f.t)ifm· 
tHan fuL)teen fefä, oman tuntomnte f)änestä . tät)tt)t) 
meibän Vitää fuun fummanfoif{na, ,ioffifin manf)ae,. 
tuneena naa,))uti-uffona; jofa metette!J .ja '. Hmaf)en::s 
gm l)uuttm',f a ei enään ft)fme ~fomin f uuriin~ja ·moi,. 
mallifiin järät)ffitn. · 
· . Jtot'lfo fiie ft)ft)mt)ffet'lfä cLenfot· kritotäf,,bet .tuä(t,. 
tämättömästi . omat uifoa Hmaamme · tulemat, eimätf,i" 
fumminfaan ore fofofin fifimn-i.ät'ltå . naaf)uti~tamme 
fuueta·, tät)tt)t) mei~än l)itää [,)eitä itfmäifinä faf)l)a• 
Idna, jotfo, f amatm fun föttofoif et '(.))fonetat)' ja 
.p~t6tötäf,,bet,· fufemattomina fuffetuat maailman a,. 
tvaruubeefa, l)ttäiii omat ja määrätt)t t;.atanf a t)m)Jä .. ~ 
ti autinfloa, fiinä · ainoaetanfa irocmaifet marfinai= 
fi6ta· ,t.1ta·neta.ieta, että on,at niin l)aljo ~eitä ,l)ienem,. 
mät. IDcutta tömän muofif aban fu{uesfa on feffitt~ 
ufeani.pia t,Ianetaita, niin l)ieniä ettei .oUenfoan nä~= 
tä .fumm,alta, ioe tDhtå l)frnem~iäfin [Öt)~etäifiin, -
f emmenfi foefa näitä ,t,frnen_ ,pieniä .t,fo:net~ita. otifi 
fitä foommarta. iföim~ci on meibän maamme niH= · 
jonan -ja 30!) tuf)atta fertaa audn.foa tuä~emt,i ja 
1500 fertaa 1tHH)en1)fr ~u~Ueria ja 1000 ·fer(aa n,a; 
b·em+'i -~el)tunia. ~iimeifef.fi-lÖt)bett)t ,l)ienet ~fone::: 
tat on,at niin tuäbäifiä ettei , niiben oifeatci fofoa tat= 
foin ole taittu määrätäffään. ~eeta 'on 2a. tuf)at(a 
fertaa tuäf)em~i · maata ja enimmän fun . -36 miljomi
fertaa tuäf)em~i: ~ul'iteria, jofå on fhifi{lta f uurin •• 
jroefo. nt)t -on tuHl)aUoja f)atvqittu, • ·iotfo Iä,l)itfenfä ' 
owat 2100 ialfcia; ei näiben ia ~tAmtain tvdiiä · fii6 · 
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ole ~:ettetfi.~i.,cfjtn p(arretain ·fe~fenånfäfään _ja niibm fe"'. 
fä ~ auringon mätiä; fiUä nhnitettt) . tulipallo ofifLai= 
no~etaan 17 miljonaa 'fettaa· n,ä~empi filestaa. <%i 
niiben fofo fiie nä~tä mitää_n ma{,bott,omuutta tci6= . 
fii fo~basfa. · · _ ' , 

30-0. j:ofu näieta, fuCfeh,fanfa rataanfa auringon 
t)inpäri; ,j_outu:t,1 · maan Hmapiirin fif äUe, artvattatvaäti 

_ fuumeme .ja . f~tt~~ fe äärettömän nopeart fulfunf a 
roU(iffi {,ieroe-n ilmaa, ·jofa tefee t'D:aetuota. ~cäin eb= 
fä ~qjoo f9fo fa,t.)pale ja putoo maa~an jo,ffafuöf a· 
mu,oboo_f a; , taiffo ·e~tii . fe ufo_s maan Hmat,iiriatä,-
f ammuu ja: _pitfittää fu(funf a, muuttain rata·arif a to= 
tellrn Hmä~ · tlMötusta ja maan nietotvoimaa. =8ao= 
femaUå taibetaan tobefii näl)tfåä, että-. faiffl fem-moh• 1 

fet -fat:,pafr.et, ' iotfo, fu(feiefanf a maan firouitf t>, Jifin= 
nä maata tefetvät '.l)Ii 35 tu.ijannen jafon matfan fe~. 
funn·iafa., o-li,_at maJjbottomat pibättää maan roete=: 
tt>oimalta; ne . f,tilfetvat matfoi()inf a maat,an putoo= ' 

. matta. ~uttn maan tvoima jaff aa fuitenfin I mai= 
.f1;1ttaa fen, että niiben _rata tefu f u·uremmån . taiffa 

~ tt>ä~emmän t1mpl)rän maan l)mt,äri ,.- josta ne fitte ; 
· auringon tvetotvoisma[ta jälleen j-o~batetaan omia tei:: 
.tänfä.. ~os roielci jofo e p1iHt)e _ olifi näib~n ·tuUi:pa(,. 
lojen .. ja . lentotä~tim ft)ntt,-mä,åtä . urfona maaiCman 
atuaru.ubesfa, · näft)t) f enfi_ bätpiäipän , niistä tliaatino:: ~ 
tofäta',. joita nt)ft)iftnä aifoina on te~tl) näiben fap== 
i,alt_en näft)mi f estä määrätl)iUä a}oiUa. 

,,. ~arraefuun 12 -p. 1799 tvar~aiit a-amuUa ennen 
audngon - noufua., ,näfitv.ät {)umo0lbt ja ~onf)fonb 
~umanasf a · <%tda-~merifaef a neljän tiiman fu[ueGfa 
ml'nta tu~atta (mtotd~teä ja -t,i.eniä · tulipalloja fulfe,. -
wan ~am faitvaan. file noufitvct loiUifen tannoHta 
ia Iaefin,at etelää-n., . ~oni näft)i t,orabtatuan tiffi, 
mutta ufeimnfot ja f uurimmat fatofi~at bajoomatta. 
~oneUa oli · f uuri ft)bån Supiterin · lirffaubeata ja 
mdfdn fa{fiUa pl)rotö. ®ama · merfiUinen näf~mi:1 

, nen ~a~aittiin in~öa moneefa muuaf a paifoaf a f efå 
\. .. ' \ 
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~mettfo~fa että ~urol)aef a. ~amanfoimrt. ·mirfiUi:o· 
nen .lentot·ä{)tim näft)minm {)atvaittiin 13 p. marruG= 
luuta n,, 1813 ~ng!annief a, famaten. m~ee 13. i,. 
martaefuuta 1818 ja l2JJ. f an1aa f.uuta 1822. ffllut:: 
ta was.ta wuonna 1832 marra.afuun 12 i,äiu,änä fätvi 
tämä näft, i{)mrl'ffi; fillä feUo 9:etä' Ulalla aina a.a:o: 
muun faaffo näft)i tu{)anfittain lentotä9tiä ·fa .tiii~en fe= 
asfa ifoml)ia ja tt,ä{)emi,iä tulil)alloja, jotfa {).ailiait== , 
tiin t){)tä aifa-a. ~nglanniefa, ~ranefan maalla., , 
-~n,dtfisfä, ~ .affän maaUa, ~enäjäU~· itire.nburgiin 
f,aaffo. ja 3eie .he :~rance :nimifellä luotolla ,Snbian 
·n,artamrnefä-~, jtaiffi näfi~t _i{)mett!rih,at tätä foieta= 
maa •ja jaloa· [~onno~-(eiffiä. ~utta n,idä f uureml)i 
oli täm4 näft) 12 l) .. marraefuuta n,. 1833 SJ)o{)iaie- · 
U~erifan Wbbt)eroaltioiefa,. · JteUo 7 illalla näfi SJ)a(:: 
me_r, ).Rem-{')aroen'ief a ~onn~cticut , 11'altaf4nnaefa, 
,i,unanrnifen fumun, jofa enfin f)amaittiin eteläifeUä tai= 
tnaan rannaqa, mutta tvä{)it~llen noufi t)(emmäffi ja (e= 
roifi tairoaan fotfeimmaUe ,).)aifalle. ~{)fä Jäm.ä f umu 
oli aiu,an of)u, {)ämmenti f e fuitenfin {)dfQimi,ain tä{)• 
tien·.tvafon. JteUo 9:stä illalla rui,efi (entotäl)tiä näf~,. 
mäijn_ äärr-ttömäefä l)a(joubeef a_ja niiben lufu eneni ai:: 
na feUo 4:jään aamulla. ~aufoomaton jouffo lentotä{)= ~ 
tiä Jä~ti n,äf)än etelämmäWi tait1'aan forfeinta fo{)fäa 
ja l(lefi jofo ta{)olle taitvaan rannoHfe. ~ämä fumma(:: 
linen luonnon Hou,ama-iHij ä6tt)tti fuureeti foiffia näfi:: 
öitä, jotfo (utJrittrnt tuomi'o~äiroän :olleen ·rn9eett)mä:efä; 
&räan näft.än moetoniefa armaamife~ta fo,ef_i ~tago 
n-äiben lentotä~tim [tiu,un 240 tuf)antten; mutta fuu(ta:: 
roaeti oli '!ufu, roidäfr f uur~m,l.1i. W.elfein faifilla oli 
l,)t)rstö5 mutta foiffein merfiUifin · afi.a' oli f e, että faiffi 
nfunät tulannef lento!ä9bet ja tuli,1.1atfot lä~tin,ät ulo6 ' 
famaeta i,aifaeta tairoaaUa f uurm ,Salot,e,uran tä~bte= 
.:töetä, ef)fä f ama tä9bietö ,).1itfän t)Ön fulueef a fuureeti 
muutti l)aiffoanfa. ~ämä tä~bietö oli fe taimaan fo~"' 
ta, jota,l.1äin, maan fulfu auringon t)mt,äri fiUä ~etfeUä. 
oli .})t)rriwä. ~ämdn fo~ban ~m.})dtiUd oli m~öG leweä 
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t)in~t)tä, jonfa ulfot,,uo{~Ua ei ~6täfään lentqtå6teå nå= 
ft)nt)t. itämä on tät)fi tobietu~ fii{)e,n; mitä. jo ennm 
muieta ft)ie:tä f anoimme, ettei fontotä9bet o!e maaeta' ~ 

. foto fin, . n,aari tti{etvat u{foa, maailman ctn,aruubeeta ~· 
maan ilmapiiriin. ~amanfoinen äärettömän monien , , 
lmtotäbtien itäft)mfnen tapa9tui mt)Öt, t)ÖUä 13 ja• 14 
.}J. wärH1ä marraefuuta tl) ♦- 1834. ~äUäfin ferraUa 
nä9tiin laiffi lä9tetvän ~alopeuran tä~bietöetä. ID<i)Öe 
feuraatuina tt,uofina omat t)Öt 13 ja 14 päituän tt,äriUå 

· 'marcaefuuta olleet !entotä9bietä rjffacit: .tln mt)ÖG toi= -
itm atfo, ·t)Ö 10 ja 11 päituän tuäriUä etofuuta, jona 
tuuo~ttain nä9bään, foommarta !entotä~tiä. · - ! 

~iiniä. :(entotiif)'tien merfininen niifpmiilen miiätiitpiUä ~ •• 
ioif!a .on tiit,bellincn tobietuo fiif)en ~iiiitöffeen, että ne on,at 
u(foa lll{lai(man an,aruubeMa fotofin, iofo nt,t faifi(tarin tiif)• 
tien tutrioi!ta on tobeffi otettu. · @;'iiö on ~iiattiiminen, paitfi 
pfonctaita; fuita ja VtJro.tötii{;tiii, n,ie(ii mHionittain röptpu,iin ~ 

- muita pienempiä . m,aaifman an,aruubeof a fu(feniia foppafeita, 
jotfa fierterm,iit -, auriilgoti t,mpiiri ;ja, tufewat utfiUe niift,n,iffi 

, • ainoaotaan ioutuiofanfa mcibiin Hina);)iirimme fifiiUe. ~t1in o, 
f a niiiefo tiibbiiltii jiittiiii jii{(eenfii maan Hmapiirin ja ~iiiiMtJ, 
anfä Jen liipitfe pitfittiin,iit -ratanfa auringon t)mpäri • . ~aiffa 
niiniät .Pienet fappalcct luu(tqu,ail{i ou,at {)ajoitetut fofo maa, 
ilman, aniatuuteen, on fuite1tfi muutamia fol)tia, ioiof a niitä 
fulfce foom111alta, -ioil)in fuufun,at mt,U ne paif<1t, ioiben (~ 
l)itfe maa fu(fee 10 piiin,iiuii c(ofuuta ja: !2 l')ähviinä 'marrao, 
fuuta,. .. IDlutt\l eiroiit ne tiiUiifääit . foljba{(a fulie taf an, waan 
cn,at jaetut laumoHJin, fuföt ~itiin,ii milfonittain näitä tiil)ti, 

1 (ö.it&. DJbcro on i:,äiittiinpt niiben ,fufun · oleman fl di 6 rouo• 
tifen, jo ota feuraifi että maa ftS{(ä j:ofa ,vuofi nii:nitettpinä ai• 
fohfa fof)taa niitä foommatta fun muilla n,uobcn ajoilla, mut• 
ta et>t,ä muutamat nmobet, hiinf-uin 1799 ja 1833, omat mt"~ 
finifct · fiitä että m_aa fiUoin fof)taa {)eitä äärettömiin paljon: 

;3::ämä, on mitä i~mioiiirfi on taitanut fiiftttiiii tulivilUoiö• 
ta ja reutotiif)biötä,. _ . ·i· , 

~inta: 4 fov. l)ov. 
, ' 
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