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.stafftpuu. 
g"Wnfuin il,Jmi&ten _dämä&fä t,)ffi fanf a on toi6• 

ta merfiUifempi ia ufein t)ffi il,)minm fanf an fea&fa . 
merfiUifnnpi fuin fofo fanf a t)l,Jteenfä, niin on fa&• 
roai~icnfi f ea&f a toin.en fa&n,ulai · toi&tanfa mcrfiUi•': . . 
f C"mpi ia mona&ti on t)ffi ainoa fa&n,ain ' faif,tin 
l,)cimol~i&tcnf a 'io11fo&fa t)limäärin tunnettu ja i'l,J• 
nmUinen. ~cipäfa&n,ut on,at faiffina maailman 
aifoina arn,attan,a&ti olleet merfillifimmät, ia niit4, 
läl,Jitnmät on,at · muut -ilJmi&tm ·ft)ötiin,iit faöroaimet. 
'6ltten iulen,at il,)misten n,aatteift'i Mpaan,aif et fa&i. 
n,aim(t. ~llpuffi ·on,at eläinten ft)ötiin,ät fa&n,aimet 
f aancet fuumriman arn,on. mlui&ta tietiin,ät tu&= 
fin muut fuin oppineet mitään. .staiffcin fa&nial• 
UJicn fea&f a, jotfa i()mi&teri nautinnofj'i on,at flit)te• _. 
tt)t, on -faffepuu f aanut fuuren merfiUify~bm. _ .staif• ' 
ftin nautittaroain fa&n,uitn fea&fa on fi faanut 
t,)l,Jtli f uurm nmfinift)t)ben fuin puun,i'Ua (pumpu!i) ,' 
n,erl,Jofa&n,uien ffosf a.; . _ ~. · · , . -

~rabia&f n ja ~an,qn • luoboUa · noufee faffep~u · 
S-10 ft)t)niiriin ,forfuifeffi; l\lUtta liinfi-3nbia&fa · 
_ti fitä piiä&tetä fiil,Jcn f orfeuteen , n,aan ((i~ataan ,. 
o'ff at poiffi ajallanfa-, jo&ta fe paremmin n,efoo, 

• ' \, • ; 1 
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tulee f)aaraifemm11ffi i1t antaa ni~n -. enemni~n f)cM• 
ntiä: Off at oniat toinen ,toiotanf a n,a5taifet; le~bet 

,rl • 1 

tamatm, joha ·aina n,if)criöitjen,iit. ·~ .alfoifct . iil 
t~niiif)aiuifet fuffofet isturoat rl}l:)ii(ettiiin (ef)tien 
Ioufoofa. Jtufoiitaisfanf a, niipttiin .faff~puu. ifiiiin, 
luin. lume(ta peitett~nii, 

1 
ene1rimiinfi fµin meibän 

, omenapuumme, jotfo ·m~ö~ fpUä fufasf a ~a~sfanf a 
,, lumittUtltelta nq~ttän,iit •. Jtuffofia fcuraa punainen ' 

f)ebelmä, jofa fefä muotonfa että fofonf a rouof.fi .on 
firfipuun marian faltqinen, f u·urempi ja ptinqifempi 
fqin tuo mm marja. , ~en m°'rja'n melJutlf a on faJft 
ficmmtä, joiben toinen ~uo.li ·on taf ainen, toinen 
~mp~rämoinen. 9?äm.ät futf utaa.n faffep9önäffi (faf= 
fef)crimfji), jofo on niäärä- nimi fosfo · H l;ebeimä 
lllt ~alfo n,11an marja~ !jo toifena n,uonna fantaa 
fajfepuu ()cbdmiä, mutta tä~fif atoinm on fe niasta 
ridjäntcnä di roiibcntenä niuortna. ~c n,aa-tii liim• 
,pimiä maitll ,' ef)fii ei fe fani foroaa fuumuutta. 

1 
• 'jtuumisf ll maan .paifoh~f ~ itltutctaan f e muibm 

,l)uiben ,nillrioon ja faipa.a aina märfp~ttä. 
, · ~ra6illn faårento on enimmiten fantama·afo, 
fon,in lämmi.n ,ht mdfein' fat~cfott,; mutta fen eter,ii• 
fe6fä piiä~fa·; ionfun matfon meren rannqsta, on 
u,äf)än folpeampi ilma, niworinen maafunta ja tar• 
.veellineti pa{ious f abdta. 2:ääUii' onncnife6f a ~ra• 
bfoofa (niinfuin Jitä, ofaa on futfuttu; fen oma tti• 
:mi on ID unen) ,luultiin fåuan aifaa fnffcpuun fo• 
tomaan olen,an. IDlutta npt ticbetään että faffepuu 
Cigl]ptin maaot11 eteräänpäin, -~61}ojinia6f a ja niie• 
iäfin eteräifemmiöfä· prniHa, Cinima ja · .$ta·tfa, fai• 

• ,f \ \ • 

... 
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n,aa Jrnii,(!un.l,l :metft6(&. ~å6tå påättåcn o~ faffe• 
vuu , m:rabia6f a i6tutettu, tuotita~fa fin ne nimitttl)i6° 
tä mfrifan· maafunniMa. . 
'. · Ufeim~,ain ja merfillifimpain llftain· <1lfu ~n ai• 
tHl oUut f atuife6f a l)ämiirii6fä-. , ~ofien <1fiain fiaan 
fmotaatJ fatuifia juttuja. - 9Wn on. pul)e laffel,Jtr• 
neei1fi enfimiiife6tii nautitfemife6fa mdfein turl)a<t · 
tarirlata, jofo fmotaan feuraan,alfo taruaUa: ~riiG 
nia~o-metifoifm luostarin efimic~ oli · l,Jan,ainnut . 
fuinfa futut, tiitii l,Jcbdmiitä nautittuanfa, tufövat 

· n,a(p.paitfi, juoffe5fentelin,at ill l)l)ppeliniat l)Öfo1,1bet. 
~&'mä. faatti l)änen n,a(mi6taniMn tä6tä l,Jebdmå6tii 
juomaa, jofa pitäifi f efa l,Jii

1

ife!1 etta Iuo5tarin muu't , 
firfonpalroe!iat · n,a{ppaina, fo5fa •. l)eibiin fofo l)Ön 
tiil)tl)i iemp(i6få rufouffia pitää. .;, '· 

' $affejuominen fuuluu fofonaan nl)fl)ifcmviin 
aifoi6in. m3anl)at· @refafoifet ja Noma{aifet eiwåt 
tästä juoma6ta tietäneet mitään,. , ~rå6 n,anl)a arå• 
liialaine~ firia • afettaa faffe'iuomifen alun 15 n,uo• 
fif gban fe5fipaifoine, josta p'iiättaen fe olifi noitt 
400 n,uol>en n,anl)a.. ~ät;tä ,.ara~fo(ainm firjpitu6 

. fertoo caffeiuoman fl)ntl)mifen ·feuraawana tawana : 
~!raliian eteliiijeUä rantamaana, m:l>eni6fa, oli träG 
muft~ (if o-pappi)., nimeltä @e1~aiebin. ~uMifen 
mmn · (änfirannoina matfusta{sf anf a fol)tafi ,l)än 

. muutamia fanf afoifianf a, jotfo nqutitfin,at faffejUO• ' 
maa. .stotiirt tultuanfa arn,di l)ält tämä11 · jNoman · 

' tern,eellifcffi ja ~an,aitftfin foctettuanf (l fen tefovän ' I 

pMm felfeäfft ja n,astu.6teferoan unta; jonf.a fäl,Jl>en 
· l)än fåätti fitä juomaa firfo.n pahvelioirte, jotfd ~Ö• f 



6 . 
rufouffta , pitin,~t. · 'ID?.utta nåmåt fatf oin,at fm. p·iii• 
n,äUäfin nautittuna ~;,n,äfji. 9?iii6tii (en,ifi fafte~ 
juoman nautitfemincn, cnfin ~bcni6fa fi ttcn fofo 
~ra&iasfa ja in;,ö& ID?cffo / nimifesfä ·raupungisfa, 
josta fe, fo5fa. fufin ma~ometilainen on n,aabittu 
jinne -fman diimiisfiinfii n,aeltamaart , ~ian lmiift' 

, faiffcin ma9ometifoi6tcn mai9in. -~Mfii tofin ei 
ole faffejuomifcn alfua ofoitettu ,','mutta fuitcnfi fen 
len,iiiminen -~ra&iasfa, Josta f e fitten ;,li fofo maail• 

, 1. ..__ 

man on fMtettu. ' , · 
~UOtJna i511 lg9etti ~g;,ptin Slu~tinati Ull• 

ben maa9erran ID?tffoan. ~ämä ,. iofa ei tiitii juo, 
inaa tuntenut, fuuttui fl\n,asti . nä9be6fänfii fman . . 
faupungin f,uure6f a f~r~osfa· firfon~aln,diain istu• 
n,an : loufo6f a ia iuon,an faffejuomaa. .piin ajoi 
itämät ufo& firfo6ta ja futfJ.ti fofoon jumalijia, 
iainoppineita ja muita faupungin ;,nimärtän,fä mie• 
~iä, iotfo fauan tästä afias,ta tuumailin,~t. IDffi 
niistä f anoi toi Mm pifofji että faffe niinfuin n,ii• 
nafin faatföa jyon,uffiin, jonf°a ~än ticfi fiitä etta 
~än ·ori faffeeta maistanu,t. - ID?utta fosfo fofi fidfi 
faiffia feminoifia n,iifen,iä juomia maistamasta, -fai 
~än rifoffestanf a foi~fa määrät;,n raipparangaistuf .. 
fcn. iosfo , nämät f ofoontu.neet ein,ät taitaneet . 
tulla mi9infäiin p-äätöffeen, f;,f;,ttiin läiifäreitä. 
ID?aa9ma futfui fafji lääfiiriä, jotfo f anoin,at faffe• . 
juoman terroc;,berie n,a~ingoUifcffi, jonfa tä9~cn fe 
iuo~a firottiin. Sitä fieUettiin m~;,mästä, faiffi , 
afeet ja a&tiat poltettiin ja fe, jofa fitii roi, fuljc, 

\,; fettiin aafin fdiisfä iilfafji . ;,mpäri .faupunfia~ 
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IDlutfo tämå fidto ei ·orr~-t pitfällhtcn, finä .ru~tinatS 
itfc .stait'o6f a o!i ~t)roä • faffcjuomari .ia ~änm opph 
ncimmat mic~cnfä tobi6tiroat fm n:,a~ingoitfematto• 
tttaffi ja fun,allifeffi. ~ämän n,oiton perä6tå tu(i 
faffc , n,icläfin fuurempaan ~uutoon ja tietoon. 

~arin ft)mmcncn n,uobcn fu(uttua fattui fui• 
tenfi .stairo6f a (~gt)ptin päiifoupungi6fa) jonfun 
fiibfomidif cn päli~än ,rurocta fliarnaamaan oifeat11 
f otaa ' faffciuoma<i n,a&taan, jof11 nl)t oli tuttu ' jo• 
faitf C6f a picnimtttii6fiifin faupungin tÖI!i6få, ~ån 
f aarnafi f anoen ettei t)ffifään faffejuomari ole oiJill" 
mabometilainen. .pänctn midtt)ttcet ' oifiau&foifet 
i1)mifct tulin,11t tä&tä niin n,illiin, cttå ~c firfo&tll 
tultuanfa rt)ntäfin,ät_ faffcbuontifin fifäUe; löin,ät • 
pafajifft fupit ia. pöt)biit fcfä paba6ti tupulo.itfiro11t 
faiffi iuomarit. .stofo faupurtfi jafaufi fa6tecn ,n:,i• 
~ollifeeh .fol)foon, faffejuomaricn ja fatfcfotiain. , 
Stapina j11 mcMi o)i ~lrmuincn. .staupungin tJfim• 
mäincn tuomari futfui ol,)pipe,ita fofoon ja .nämät 
roäittiroät' t)fjimiclife&ti että jo . airoja ftttm oli tiet• 

., tt) afia että faffejuoma olifi . fefä lmllallincn että 
. ' - " , ~t)Öbt)llincn. .stofouff en cfimic& t.arjofi · päällifeffi , -
f~ifillc fajfceta ja otti itf c tnfimäifcn· fupin. ~ämä 
uufi n,oitto len,itti n,ieläfin enemmin faffcen fefä 

' ) \ 
~uubon että nauttimifcn. 9liin tcfcwät Ctinafin a~ 

' ·jattelcmattomat roä~ämidifet ibmifct,, tur(Ja6'ta otta• 
n,at Juuren äänen ja tefovät fen, mifä ~c l,)arantaa 
aiforoat, fa:bta pabemmaffi. . 

' . 
. ~uonna 1554 afetti faffi mie&tä erinäifch faf_. 

fc~uonccn .ston5tantinopoli&fa ;-: ftellil "'oli ~ienot . i&• 
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tuimet, 'tari_ttiin !affeeta, juotiin, -p_~•ttiin fd,lacHlt• 
liii ia , Hoittitl'. ~rii5 turfföainen runofq:ipg - {aati 
runon fQffecn funniaffi. Jtaffe()uonetfm ,(~fu fa5, 
n,oi .fa5n,ami6tattf a niin effii., ,papit rupefin,at nra(it, 
tamaan f~ff'e~uonci6f a fiil),tiil!)iin tm!}l~in fui~ ffr, 
.foi-5fa. , ID?ufti fclitti ~ttii -faffcfuon~tnen ·o~ ficltl) 
f_otimi5f a (maljomctifoi5te-n b,ibriaof a) ,· io5ta ftyl)otä 
faiffi faff'd,1uone-et fu{icttiin. -W?uttli uufi ,IDlufti 
, rafa§ti .faffeeta, ljiintii f e_urafi tnuq papi6to ja ~Qn,i 
ja fofo faupunfi; @?itteminin on NUii wiin6tåin 
tiiii{(ii ' faffe()uoneet tutieet f u{ictuffi., mutta · et -itf c 
faffefuoman tii()ben', n,aan nrnltåfunnaHfi6fll fpiotii , 

. foofo fanf a{(a o.ti nii-i~f4 ljt)n,ä tHaif uu5 pafi~6i_ta 
taUituffen afioi5ta. Jtaffeen juQminen on fiitii a§ti 
leniinnt)t teniiiimiotiinfii. @?u1mmmi§fa taloi5f a o• 
,tettiin eritl)inen pa{n,elia faffejuomaa n,a!mi&t(llll<:nm 
ja .taritferirnarl. ~i()boin·- te~tiin lati, iofo ' mäiiriifi 
:roaim·oua otenian ft>t>n aniioliito5tanfa- pää5tä1 jotf 
.~iinen ~ie()rnf ii fielfi. ()iineµ faffeeta juomasta. 

~Niin tuli ~tiimaalfo . foffejuominen tan,affi 17 
\1:luofif cibaaa· eli 150 fi)uotta fen ~nfi'miiifetltii alfa~ 
mife§ta-~ra&iasf a. ~iiljiin a~ti tunnettiin fitii tu~• 
fin nimeffifiiiin muua{(a (foropa§fa. !uultanHt6tt 
tuli fe enfin ~encbigin f4ureen fottj:lj:lafaupunmn ,· 
fiUii e~iis ~ietro beUa , maue firioittaa wuonna 1615 
.ston5tantinopoli§ta taljton,anf a , otta-a ~t1tliaan i:ia~ 

, fate§fanfa -µ,å~iin faffeeta mt)ötiinfii'. ~uomrn 1660 
toiroat muutamat iurfin rnaa(ta ' palaan,aifet -faup, , 
.pamie~et fa1fe()erneitii ml)ötånfii ID?arfe[fiin ja tråt)t• 
tetiwiit fef ii niitii että· muita fii()~n futilun,ia . ~fcfta 
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, ja atitioitå niinfuin joitafin fummaUifia fap.paleita; 
1irnt.ta jo n,uonna- 1671 , an,attiin fieUii enftmiiinen 
faffe~uone. ·~riit'l englanttCainen fauppamict'l~ -- ~i>• 

' ' 

n,ar'ot'l, otti ~m~rna6ta _palatet'lf anf a .grefafaifcn nei• · ' 
bon m~otiinfii faffeeta l,liineUe n,aimit'ltamaan. ~-&. 
·mii neito · nai. eriiiin ajajan '(fut'lfin), -iofo ,µarifuntd , 

1 
an,afi enfimiiifen faffelJ!loneen ~o,nboot'lf å. SJ)ariftt'l• 
fa an,attiin' famoin enfimiiinen ,foffelJuont 1672, 
fot'lfa ~urfin Suttiinin .~al)omeb IV:rim !iil,lettiliii• 
~en . fie!lii. oli pitemmän .ajan 'o{e5feUut ia l)on,illefin 
tätä uutta juomaa tarjonnut. ~arfefjit'lf a · noufi .. 
ruitcnfi n,ie!ii ,Pieni riita faffen juomifet'lta._ S!iiiifii• 
rit -fqtf oin,at fett n,al)in-go'Uifeffi fa f aattin,at fcn iu{• 
fifm fet'lfu6tele)tlifen alle. · Stutfumut'lfojat'lfa, )ofa 
n,idii on taUd{a;, fiit'lfoviit lii~fiirit tulemaan 'raabi, 
l)uoneefm tqi6tefemaan affoota, mutta fe n,aifuttt , 
faman fuin m,:t'IJometilail~tenfi ' Wi~oUifuut'l t el,lfii ei 
faffeiuoman .puolut'ltajiUafaan aina ollut .peräti n,a• -
fan,ia ia · {uotettarofa . .peru6tuffia; fi!lii ii~fen ·nimi• 

'.fett~ futfumuofäia . fotii femmoifia perut'ltuffia 1t1a.5,,,, 
taan, joilla puoluotajat' oliroat taIJtoneet faffeiuoman 
l,l~roii-ffi u·a~ttiiii, ntinfuin että fe turfin fä{e!lii ni• 
mitetiiiin b on (iofa frant'lfan fieteriii nmfitfee: lJ ~·• 
n, ii,) ja. et.tii . f e on fotoiftn onncUifet'lta ~rabiat'lt!_l. 

~iifcmmin .tuli raffe tutuffi pol)jaifit'lfa maafun.• 
ni6fa .. -~uonna 1665 ei ,fttii n,iela tunriettu·:Oan~• ' 
. f ari 'maaUafoan; Dn.pa 'fi!lå' oUut tiiäUäfin n,åi• . 
tut'ltajanfa; n,iimit'l wuofifaban (o.pqUa' fieUettiin . faf• ·_: , 1 

feitJomine'n fefii filuotfit'lf a ettii 6uomet'lf a. ~uttii ' • ! 
· ei fe nwi fofon'n~t. .staffectil feitrttiin rii()i6fq_ ia 
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·metfi5få; jtl fo5f4 fojfutfo feittåi&f ä on ._ oma "f)tl• 
.potti tunnettan,a l)aiunf a, .poltettiin fataian 9afoja 
nitn fefoitettaaffcnf a faffen 9ajun. ·~mn .paljo oli 
jo f_affeiuominen n,allasfa ettei ·riclto taitanuf, fitii 
eniiän tafaifin tunfea, jonfa täl)ben fidt~ n,Hmein 
.perä~tettiinfi. · Siitä asti on · raffe . Ieniinnt)t Suo, 
li1esf afin että tusfin enää löt)tt)t) maa af amme 1'itä 

/ töUiäfään, josf a ei f e o(ifi tunnettu. 
· · ' , t)n9ati tofi faffeella n,idäfiin n,a~tustdianf a, 
. ~aiffa ft,Ilå turl)aan fitä roastustellaan·1, Sitä _ iuo• 

baan fofo maa&f a e~fä muutam_at iirfamidifet ,ft)n• 
" fin,ät .päätänfå f anoen fen jofo n,al)ingollifeffi juo• 
· mauille taiffa n,al)ingoUifeffi maalle, fosfa fc on 
uffomailta ostcttan,a. - . ', . . 

IDlitä enfin fen n,al)ingol!ifuuteen juojille turec, 
niin on fiitii faiffina aifoina n,iifilsteltu niinfuin jo 
tbellii olemme fertontet. ~lfe9i6to, jofa · faiffein _· 

' 1 fa.p.palten 4lfuaincet tutfii, nät)ttiiä dtä f affe~ernees• 
' ' f~ on . eri empi l)'äfft)ainetta fuin mfäfiifiiän muusf a 

,, . tunnetusfa fdsn,~imesf a, ja l)äfft,aine, on li"f)dn pää• 
ttine. Sii5 on faffel)erne iå faffeiuominen fuureffi 
.palfinnoffi nHIIc, jotta ain,an niäl)än Ul)da f aan,at 

· f~~bäffenfä. ftä&tä taibammt felittää miffi il)mi(tIIc 
ort niin fuuri l)alu tämän tuoman perään; .ftJtJ on . 
fr että fe on .paljo ran,itfen,a. · Ulfoma!ln n,a(tafun= 
nisf a, · joisf a fdifista il)mifen elämään fuulun,i&ta 
afioiata tarffa n,aari otetgan, on l)an,aittu ettii li9an 
ftJöminen f amasfa mitasfa on n,iil)enilt)t fuin faffeen 

- nauttiminen on enennpt • . stiisfä on toinen ' tobistl.!5 
fiitä että fafMerneesfä en Jama~ . ainett'a fu'in :il)a~= 
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f afin;. Smtäl)btn ti ulfomama- cnään faffceta .juo= , 
. baffaan niinfuin tääilii jul)laUif cna '· i~ ·l)erfuUif tnll 

juoinana, n,aan fi'tii nautitaan 'ruofa~a, f e ,on: fitii 
ft.,öbii'iin melfctn niinfuin meiUft maitoa ' fuurue.pa= -
lan pairteeffi. ,5a fitä nauttiwat tällä' tawalla föt.,= 
l)immätfin, tt.,ömid)ct ia muut. fö fe fiUen enää 
ole teille mifiliitt l)erffu, · n,aan jofapiiin,äi-nm ,tar= 
l)ccUinen ruofa. ~iietii cl)fii amannee lufia fuinfa 

- fuuri faffecn nauttiminen on niiefä n,a!tafunniefa, 
joief a fe on jofapiiiwiiinen datuffen - aine. ~ämä:' 
näft.,t., jo ulfopu'1leltafin; fiUii niiefii_ paiffa{unnief ll : 

-on .jofa form-anme'fa folo6fa faffel)uone, joefa '-ei. Dl• 
tcnfaan muuta f aa oetaa fuin faffeeta ja jonfun 
palan , fcn wim'cn~ ~aiffo fii& faffe ei itfe6tii'nfii 
11le n,al)ingoUinen juojillc; taitnil fc fuitenfi niinfuin 
faiffi muutfin nautitfcmifef tulla wal)ingoUifcffi t.,• , 
löUift.,t.,bcn tiil)bcn. (fi ole taiwaan fanncn alla fitii 

. ainetta, t~rn,ceUifintiifään, jofa ,• ei t.,!öUife6ti nautit= 
tuna tu!ifi n,al)ingoUifef)'i. ~a. tiett~ ~fia . on . mt.,öe 
dtä mitä n,oimaUif empi aine, fitii .pifemmin · taitaa 

- f c mt.,öe n,a~in'goittaa~ Sm.piitäl)ben neun,oifimmc 
·omanfi maamme · faffeiuoji'1 että l)e joifin,at fajfcenf '1 

fuin,an ·ruofapalanfa painceffi,, niinfuin tefen,iit ul• 
fomaiUafrn. fi tofin fiitii ole n,al)infoa .pdiittäroä• 
nä. IDlutta toifaalta on faffeen ja .paloroiinan fc• 
foittaminen oifcana mt.,rfft.,nii .pibettiiwii, fiUii mo• 
lemmat jo t.,ffinänfiifin on,at ·n,~fen,iii ja woimaUi• 
fia aineita. ' 

- ~oinen on affo,jo~-faffe ulfomailfa 06tcttun'1 ,. 
on n,al)ingoffi maallemme. · -Stt.,ft.,mt.,6 on· f ama jof 
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mifään_ muu aine, urfomaa(ta tuotuU<t, on, mq}tllc 
n,al)ingoffi • . Je~Uä monifin pjin luulee, mu,tta niii• 
~än afotteicmattom.i6ti. ~ofi f~Uä ~n että faiffi, 
mitä ulfomailta tuobaan, on maffettan,a; mutta 
miUii fe .mqffetaan 1 ~i ral)alfo; . ftUä ti pajmira= 
~amn,te ficUii fe!paa , miffifaän i11 fulta- ja ,9opt<i= 
n,uorfo ei meiUii lö~b~ maa6f amme, Jeaiffi um,. 
maHta tuobut ttitmt on,at fti5 rnaffettan,at oman 
.maamme tuioi:aa. ~i,imif~6fä fä,beefii pn fauppa 
f ula wail)etu~. ~05 ta.ao ajattelemme ~Cfomaittm 
-i9mioten tilat, nHn l)an,aitfcmme että l)e maff aniat 
meibiin mMmme falut _f,leibän maanf a ja t~önfä tu= 
loilla. (fäemme n~t ottaifi mitiiiin ulfomailtq, ei 
foffuta cifii muuta, niin ·arniattan,q~ti einiiit foi,tciifi 
l)ctään meHtä mitään o~taa. Jeaiffi foupp1c1 _, ofifi 

' t~ffänään" loppu. ~ämän näimme m~nncina' niuofi= 
,, n<t fdfeäoti; ~naamme ,antoi l)uonon . turon fcfä, fui= 

n,uu~en .että {)aUain ~uoffi, ·joota feurafi ettei ta= 
{onp1Hfa taitanut ootaa eifii foul)pamieil taitanutm~~• 

· bä .tdfomaan fatuia muuta fuin niäbiin entifen ful)tem., 
®enpiitä9ben ei taitanuf faupvamieo ulfomaiitafoan 
tuottaa ·fuin niiibän entifen fubteen. ~iimän fatf o• •, 

. . ,..- ' 
n,lit n~t. ajattelemattomat l)~n,iiffi, .:foöfo u(fomaan 
aiiteitll tuotiin niä{)empi maal)an fu'in ennen. IDlut= 
ta. fatfotaaopa toifaaitafin afia. ®uomafoifct toi- ~ 
n>,at n,iil)ii,.urf_omailfo, fentäl)bml)ä niein,iit' 9e m~ö5 
wiil)mmtiin uifomatUe, · t1c1iffo o_i.feammin · f anottu: 
u(fomaafoifet taifiwät '. m~öö 06taa niiil)cmmiin e;uo• 
men faluja i~ tatjofin,at fentiif,lben ntioiä -roii~tm• 

~ män ~innan; ~i-o{e feutq{)om ®uomen M_ut 'oUcet 
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moneM n,uonna nHn wä(Jå5få (Jinnc5f a u!romaiffo 
fuin menneinä. ~il niinpä fe on · aiMfin. ~0,6 
n,ä()ä m~~mn1e u(romaiUe, niin m~Ö6 •05tamme roä• 
'()än fie(tä; tttfffo tafoperin,; ios n,å()ätt 06tamme 
~u!romililt_a, niin m~ö6. m~~mme n,ä{)än taiffo -~uo, 

noon (Jintaan:- ~mme fentä(Jben fliiba fanol'\ faffee~ 
' ta fanfan n,a(Jingoffii 

ID?erfiUi6tii on fuinfa faifeen juominen dn enen=. 
n~t fiWi fuin fitä run,ettiin rhofona fä~ttämään. · 
g)ffi ainoa · fanfa 'ol,toon efimerffinä. ID3uonnå 1808 
jaottin (foglantti6fa n,aan ·nimc'ffi faffeeta; ' ftnä 

, n,uonna tuotiin ,finne ~ffi mHjona ttau!aa fa-ffseta. 
ID3uouna 1832. tuotiin 22 mUi onaa naulaa di 22 
fotaa en,empi' !uin 24 n,uotta ehnen. ID3uonna 
1848. ·tuotiin finne ia juotiin 45 milionaa nautåo, 
foiff~ 45 fcrtaa , enempi fuin 40 n,uotta ennen.. ea= 

. ma on fuunta mdfein muh~f afin mai5fa: 
' rolutta n,idäfin merfiUifempi on fe että :()inta 

on fanta5f a määrä5fä fosfenut fuin- nauttimincl)fi. · 
~ ' . . ' 
~uobesta 1818 niuotcqt 1848 eri 20 n,uoben fu= 
luesf a on fåffeen (Jfota ,fosfenut enempi fuin puo(•r 
ta (Jahvemm~ffi (eli 65 -procenttia), jofo tulee fiitä .. 
ettii fen wiliel~s on fuure~fa mita_sf a enenn~t. 

Jtaifisf a paifoi5f a ulfomaiUa fanotaan ~()t~en 
äänen että faffeen juominen . on n,i\(Jentän~t n,iinan 
n~uttimifen, ia -tii6fä o(ifi fen , f uurin etu. .pani• 
tuffet on,atfi fentiiI;ben aifaa u,oittain' lasfeneet,faf• , 
fetuUin l)il(Jb · (Jah1.1emmaffi entistiinfä ', , jÖ6til fen 
nauttiminen on. f aimut fuurcn cnencmifm ia fiitii 

. ' 
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f!)l)l'ltii tullin tulot it,a(t~Funnilic antaneet n,idä . f1,1u, 
rcmman ro'oiton fuin mnen. 

~.ot3 tai~atfimmc l)l;tldlä filmän l;eitoUa, fatf ~1;• 
taa l)li fofo fcn f uuren liifunnon maailmat3f a, jon, 
få tämä pieni ja n,ieras fiemcn on m~foari -faattd= · 
nut, fuinfo .tul)anfittain il;mifiä' n,iljderoät ja rai= 
n,aan,at maita fajfcpuita it3tuttaaffmf a, -fuinfo faup, 
pamiel)c~ niitä fittc ot3tefrn,at · to(onpojilta ja fofoo• 
n,~t lain,ain tii~tld, fuinfo lainiat" meriUe' fitte niitä · 
fuliettcferoat maanpiirin l)mpäri mer,i~iet3tm oll.et3f~--

.· n,aaroit3f a, fuinfo taat3 fauppamiel;et niitä toinen 
toifiilenfa , jafoiferoat l)mpäri faui,unfeita, fuinfo . 
roil)bl'in niitä ml)l)ltlåt ostaiille faifista fäiit>l)it3tä , 
rn1;tinoit3ta a[foin aina töllitäiäte11 .muijil)in ;faaffo, 
f~1in n,at3fifepåt l;ifoi{cn,~t pannua ta.foit3fanfa ja . 
Janlftllt)alaiat - fuppia ja muita n,alait3fanfa, fuinfo 
afat ja piifat feitMcn,ät tätä l)crffua n,artocn fcn .. 
fie1)umit3-ta ~li laitojen, fuinfo n,iimeif cfft pienet feu• 
rat pafifcn,at'ifosf a ja l)t,n,ämieli'sfii fot3fo fojfefup, -
pi ' 1,)öl)rl)I) nevän alla ------:: ,jot3 faiffi täwän ajatte• 
Iemmc 1)9tcenfä ja n,idä lifåämmc mitä faffcml)Ut,t, 
po(ttajat ja muut fiitä f aawat tcfcmistä, tojin on 

_ maan . piirin päällä tusfin mifiiän l)ffinäinen aine, 
jofo niin paljon matfoanfaatfaa il;mifiUc toimitus• 
ta ja ()l)roämiclifpl)ttii fuin f a f f c p u u. 
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!lupaffi. 
. . ~ . 

~aiffein maailman fa5n,uin f ea5f 11 on tupaffi 
mcrfiUifimpiii. eie Ol} l!ltJrf~Uinen ja fu.itcnri nau• 
titfewat fitå tnelfein -foiffi i()mif et tJ()bcUii eli toif eUa 
faroaUa. Xii6tii faroea5ta nautitfemife5ta tulee fo()= 
ba5tanf a fe että inonct i()mifet fitii fa5n,ua roiljelc• 
n,iit ja t)()tii 'monet fitii n,ielii faifin tan,oin foriai• · 

, leroat. ~oö n,idii tii()iin lifiiiimme ettii täUii fa6• 
n,uUa ei ole ftJötän,åii- l)ebe!måii eifii juurta eifä mui• 
tafaan, ran,itf en,ia ofi·a, että fiUå ei ole ()tJroiiå ()a ,
jucif aan, n,aan fit~ n,a5toi!l pa()a ja farn,ao fefä 
mafu että ()aju, että fc n-autite5f a f aatta. , offe~ta• 
maan ja pt)Örtt)mään ja fuure5f a mifa5fa nautittu• 
na tuottaa n,ielii , fuolemanti *), jo6 foiffi tämän 
\)()teen ajattelemme, on fc fangen merf.i(li6tii fuinfa ',7 

f emmoinen _fa5n,u on foitanut i()miiiten ja iårieUi6• , , 
· ten- i()mi5ten fea5f a tulla niin fuumn n,oimaan fuin 

fiUä nt)t ompi. ~06 jofu olifi pari f ata niuotta 
· tafa.perin, fo&fa tupaffi •n,ielå fa&n,oi ~merifon n,il• 
Iimetfi5fä, f ano-nut: tµota faen,ua tuleroat jofa maai!• 
man maafunnailf a i()mifet ft)lroiimiiiin ja roilidcm•ään, 
tuota failroua fitten tu()annet i()mifct n,apriifei6fa . 
n,a(miiltaroat ,poltettan,affi ' ja pure\Heltan,affi ja ne• 
niiiin jau()oina pi6tettiin,åffi, tuota fa5roua fuljetta• 
n,at tu()annet itJmifet' maitfe ia meritfe n,a{tafun• 
nailta n,altafuntaan., tuota failwua mt)t)roii-t ja , 06• 

*) 9l t f o t i n ,n ain, ._ jora faobaan .tui,afi~ta ja on 
niin fon,in m~rfgflineu ettii 4 eli 5 4'ij11r111 fu.o• 
lettaa roir11ri. 
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fän,'at tu{J.anfittain tu{;annet .faupi,~1itie1;c't, i06 ·iofu 
pari fataa n,uotfo tafaperin ~li.fi noin t,u{;unut; 

- ~ifö ~ifntå · tob~Uli o(ifi faanut · {;uUufji fanoa1 
ID?utfo nt)t' on · tuo faim jo tapa{;tunut. ~upa= 
fis ta :i') f opii t~fitt fanoa mVå monesta i1;mife6tii 
nä{;bään, että 'uf ein ne tu.fewsit fuumn funniaan ia , 

:, cml>oon1 joista iufaa~ ·ei olifi fitii luuU<i ,taitan~t-

. m3HJeriöifc6fii · tifasf arif a on 'tupafi'ua ain,~~ n,ä: 
{;än' lJajua' ja maru41, mutta fuin,asf a ti!asfanf a faa . 
tupam, · erinomattaiit 'fen le{;bct tlfeän {;aiun ia ai= 
n,an farroan maun~ . . 

Stosta .pi6panfofoifet enfin turi,roat mmerifaan, 
föt)fin,ät {;e tupdfMasn,tJn. , ID?atfustan,aifet mme• 
rifo6fa foton,at että i{;mifef ficU.ii, e~nm (foropa• 
ta.i6ten fin ne" turtua, fät)ttin,ät tupaffia . !iiäffeeffi J 
erinomattain o!i f i airoan {;t)n,ii !iiäfe 1;,aan,oisfa •. 

. t. . '. , ~ f ' \ ... -, 

· ' rolt)ös fertoroat mfimäifef matfustan,aifet 2lme= 
rifasf a ctt~ IDlefftfo'n funinfaaUifesf a {;on,i6fa oli 
tat,ana tupafö·a polttaa fierui~f a· taiffa ftgarrin'a • 
.Rosfo -~ngfontilaif et · en.ftn turin,at .~merifoan, fm,• 
fin,ät l)e faman taroan', etin'omatt.aiu mirginiasfa, ' 
josfa n,ie!afot f,a6roaa {;t)roin arn,o~f a t,ibcttt) .tu• 
~afföaL ~uro.1)afoi6ten nöt)f.täii faancen ,enfimäifen 
ti.ebon tupafi~'ta ~htiUien f aaristosf a, fiUii nimi . ~ 

• I 
*} !:ui,am eh ' }oft11 laafitl)fjeffifln }å.l)fettl), Jolcl 011 fen aino(tj 

~l)ÖbllOiftJl)~. mutl<t airoan; i,icni ofa· foto-' tuP,"fin jumm~11,i, 
tci fdtJtetiiä.11 lääffeefft, · · ' ,. · . ' 

' t ·' 
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Tobako on .paitin fie(tä, metfiten fitä putrca, ioUq 
tupaffia poltettiin, eifä ffo~ itfe tupaf.fia. ~upafin 

l ' 

1ncffifo!ainen nimi on yete ia pernlainen nimi Sl\gri. 

IDlutta tt)()iä luulo on f c että tupatin nimi on otct• 
tu -~a6ago nimife6tii (uobo't'lta • 

. (fo'it'l ~talialaineh ~cnöoni, iofa n,uo.fina 1542 
,.-1556 matfu6ti ~änft-~nbiaöf a, taiffa puoli fataa 
n,uotta illlfecn ~nterifan !öt)tämifen,. ~u()'uu fon,easti 
tupafin na_utitfemifdlta. / Cfi. fauan fen iälfecn, niuon~ 
ria 1559;· n1ilieftiin io tupaHia - ~h',fa_boniilfa Iääfi, -
t;,ffeffi, ja fenaifuinen frans!atainen läl;ett)t'lmies 
SJ)ortugalit'lf a, nhneftii 9faot, lå()cttt tupa fin fiemenia 
-fiertä fotimaaUenf a, erittäin funingattareUe Jtat(;åri= 
nq, rolebici, jot'lta ' fitä mt)Öt'l ijranfriifit'lfa futfuttiin 
funingattaren ;,rtiffi. rolutta opiUifisf a firfoisfa 
f ai fe nimen Nicotiana. ~taHat'lf a f ai fe nimm 
Herbe de S:t Croix ia Herbe _ de Ternabon, fiUii 
spaan,in lii()ett)smiet'l ~isfa6onit'lf a ei .. ~roi~-ia ~er-' 

, na6ou, (äf)ett)t'lmics ijranfri,il:it'lfa, Iiif)cttiroäf ficmeni,ä 
enfin ~taliaan. ~uonna 1586 ~alafin,at muuta• , 
mat (fogfantilaifct ~irginfosta ja tohoot mt)ötänfq 
tupafjn ~nglantiin ia t)rfi niit'ltä; .parriot, f qnorr · 
~11gtantifai6ten oppineen · tupafin polttamifen ~n, 
bianei(ta. -- SJ)ian lewifi tämä polttaminen (fogfa~• 
nisfa ja_ pian mt).Ös ~oUa-nniGfa, ,ira11rriifiGfa, ' 
~paniasf a fq , SJ,)orttigalisfa. · .poUantiin tu(i fe tapa 

, m1,1utamien oppiroait'ltcn ,fcurasfa, iotfa &ngla1111ii'.lta 
finnc mattustiroat oi.,pia f)arcmaan. IDlt)ös näft) t) 
tämä tupafip nauttiminen pian (en,mnecn ~urfiaan, 
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f Jcrfiaan 1 ~tå-5ubiaan ,· .fönaan ia ~apaniin. 3o 
\ nmonna 1601, di tu&fin 50 n,uotta iiilfeen tupafin 
•enfimiiifen tuomifen (foropaan, oli tupa fin poltta• 

' 'nrinen tuttu Jtina&fa, .ja luullaan fm olcn>an roir= 
täfirt _ n,an{ycmman ~apaniof a. stiiotå piiiittån,iit 
muutamat, että tupaffi ennen mmcrifan röl)tämiotii 
oliji oUu,t tuttu 5tii-~afia&f a. · .pe fanon,at että fe 

. loi-, jota Jtinasf a n,{{jcUäiin, on mmerifafoifc&ta laista' 
, criniiincn 1 ja että fe verffolainen lai, josta faabaan 

fe fuure&ti · l)Iistettl) Sq,ira;..,tupaffi, . o~ perjfufuan• 
f a aafiafoincn. ID'lutta t9if aalto on f uuri flJtJ päät• 

. tää tämän fa&n,un . olen,an pcrifufuanfa amerifalai• · 
, fcn; fiUä fofo maftasfa on ,fen nimi t ~ b af, ai• , 
· -noaotaan mrabiasf a futfun,at fen nimellä, iofa mer• 

fitfec f an,ua. IDll)ö& taitaa tava{ytua ' että Jtinalai• 
fet, opittuanf a e5paniafoifirta tupaffia nautitfcmaail, 
owat jonfun Hfif ufuifen fotimaan fa&roun tiiffi nau• 
tinnoffi fiit)ttiincct, ja f amatcn taitaa Jcrfiasf afin 

' oUa tapa{ytunut. ID'lutta tupafin nauttimine~ ja · 
nimi on epäilemättä f alltu mmerifon ,pillifanf oi!ta. 

, , 

. stupafin nauttiminm on niinfuin faiffi muut• · 
fin uubet tan,llt f aanut färfiä n,astuffia ja n,aino• ' 
jll; mutta fiUii ori mt)Ö& p~ustaillnfa ja fen,ittii• 
jänfä. · IDlerfiUinen on (foglannirt funinfoan 5allf• 
fo I:fen pi!llfirill, tupllfin po{ttamista n,astalln, jofa 
rouonnll 1619 tulf ilmi nimdlå ID'lif ofapnos, e5e 
on firjoitettu fe&fustelcmifen ·tapaan. e5iinä fanoo ' 

'' ~ån fuinfo i!feii on että l)mmår'tån,iiif et ja n,alais• ' . ' 

~ tut i{ymifet ,ottan,at tllpoill femmoifilta roiUifonf oi!tll 



.,_ 

_f9 

fuin ~mcrifon afun,aifet1 että tul-)afin nautitfeminen 
n,al)ingoitfec , tmvet)b,en, l)cifmtää ruµmiin rooimat, ., 
fol)melutta järjen, tuo mt)ö-tänfii ricttaut>en ja tefcc 

' feöfinäifcn elämän rin,offt; ja että, ioö tuparin 
,polttaminen foo.n,aa foön,amfätanf a niinfuin fe ru• 
n,cnnut on, n,aimojcn roil)boin m\)Öö tä\)tt)iji tupaf• ' 
fiin turwatä foöfa l)c eiwiit muutoin jaff aift (Öt)l)• 
fåän,ien ,micötenfii fanöJa t)l)beöfä elää. ~a l)iin 
,päättåii firja'nf a fcurcan,illa f~n,illa f anoilla: "Sen• 
täl)ben, o fonf alaifet, joo teiöfä n,Mii on n,iil)äfin 
l)äp\)ä, niin panfoat poiö tuo l)ullu nautinto, ionfo 
alfu · on °l)ärol)t-töml)l)ö, jofa tietämättömt)t)beötä on 
tan,affi otettu, iofo . rooiton n,uoffi lcwitrtään; nau• 
tinto, jolla ~uma(a n,il)oitctaan, ruumiin terrocl)& 
tiiroitetiiiin, fotoeliimä fatfcrutetaan ia fanf an arn,o 
ulfona fefii fotona l)iin,iiiötiiiin; n_autinfo, ,pal)a ftl• 
mille ja n,iclä pal)empi ncnälfrt ain,oillc n,a_l)ingoUis 
nen ja feul)foille fa!roaroaincn; nautinto, jonfa ,paf• 
fut, muötat f an,upiln,ct antaa oifean fun,auffcn l)el• 
nietin faafuöta." , ID?utta n,aiffa ~aaffo tobellafin 
oli tu,pafin n,il)ollinett ja ficlfi fcn n,iljelrmifcn ~ng• 
lanniöfa, oli tämä firja fuitenfi enimmiiötä ,pääötii 
,pilfaffi firjottettu. Jtuitcnfi . fai fe n,aötuöterioita 
tät)bellä tobella; fiUå muufun1at ~efiiitat S).)uo!a11 
m~~Jl_a firjoittin,at jitii ~aötaan firi,an ~ntit11if o• . 
fapnoö. IDmmämttän,ä on että funingaö ~aaffo 1 

/ 

f aarnafi fuuroiac forn,ille. ~upafin polttamiqen -
(foglannisf a lcroeni. lcn,enemiiltänfii erinomaifeeti ja 
roaöta n,iimifen rouofif aban loppuµ.uo{eUa ruprfi fc 
]offifin n,äl)enemään , fpöfa .il)mifet forfeammieta 



"\ 

20 
' ,. 

, fåiibl)iMä ei fitä tttiiiin l)itåneet ~erraUifcna nlMn 
. rÖi5tomaif ena. ~itte on tuµafin naulitfeminm ing• 
!a,nni6fit µa(fo. n,ä[Jennl)t ia nt;rl)fää11 11..~~bi1ä1r l)ar• 
n,~in (rng[anti!aifrt µolttawan, ~ofo ficUä. fabuiUa' 
fuJfee, taitaa· ainarin f anoa että fufin tupaftia µolt• 
tawaioen. on muufaiainen. mll)aifi6ta fäiibl)istä 
~tinfuin t1Jömie9et poitMewat -roieiäfin. ' . · . , 

,~oif aa-rta firioitti eräo ~aµl)ael i()orius n,uon• 
na i628 fötoon1irren tuparin' fu•tniaffi. 16amaan 

· aifa,m tuomitji ~aawi Urban ~:f a6 ne µannaan, 
jotfo firf-oef a nuuöfua tötöttiUJät · nct,amaanf a. 

',, . . ,, 

' . ' -
~uµafin nautthni'fett fuuri ja itopr<l,' [en,en_emi• 

nm tqli fuureffi , of afji [titä että fe · l)eiposti fiil) 

niilieUä ~dfdn faifölf a maief a ja ilmofef ~; , ·cifä , 
fentiifyben -. n,iipt)n~tfäiin fauan -cnnenfuin run,~ttijn 
roilic!emään jitii ufeimmiöfa- ~uropan, maftan ja 
m:frifon maafqnni~f a. W?utta monisf a maiöfa tu(i 

_ fcn wHideminen rieUtJ.ffi • ja "toifUlfa te~t.iin fille fai• 
r.cnCai"fia eUcitä. ~Hna ,enemmärt tuµ_afin fosnitm. 

, ia na,utinnon lenietesfii 9an,aitfiwat ~allituffet että 
täötä . taibetaifiiu f aaba 91)n,ä tulo n,altarunn_!llle. 
~ästii feurafi että tupaffi MJtiin n,artafuiman omar• 

, fi ja [;anituö t.,ffinänfä 'mt.,i fttä forriaan 9{ntaan. 
~ästä taao f cul:afi mä l)aUituö tidfi Juntin tupaf• 
~ia n,Uidcm,ä6tå. tiafoittaaffenf a, funfin tu.paffinf a 
~aUituffrn mt)l)frftä ootamaan, faitfa antoi ~aUitus 
hm,an niilieUii tupaffia, n~utta tVif ieCiiin , tii~tl)i 
määrätt~~n ·9afpaa11 ~intaan m~~mäh n,ili_c!l~_n tu• 
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.paffinfa; muut'oin ei .oliµ foto tµparfi.fouppa tuUut. 
9anituffcn räftin. %iimmöincn· afctu tl on nl)fl)ifiin 

, aifoi9in qUut rooimatlf a -~uban fooboUa ja~ on n,ie, 
Iii~in ID?e.ffifo6f a. -9?ämiit molemmat on,atfi .peräti 

, f opin,llifet tuparin '.n,ilidl)rfcUc. ~[inoa5foan nwä~ 
riitl)iUä tiloilla f aal:>aari tupaffia roilieUii ja foiffi tu• 

'>--'paffi on n,_ictiiroii 9aUituffcn' aittoi~in. .paUituffcn 
-lä9ettiliiifct fuffcroat l)mpiiri maata Ja rcpiroiit l)lQ& 
faiffi tupa fin taimet, .. fotfo lun,_attom_itl'fa +1aifoiof a 

· 9an,aitaan. 9?ätbcn on ' ml)il& fatf omin en ett~ faiffi 
lun,aUif etl ti -n,ilieltl) _ tupaHi tuobaan 9aUituffcUe. 
_mnnattaitlatlti fl)ntl)I) täiltä paljo lain rifoffi,a ia 
riitoia ja n,icfoittdcmifin: 

· IDluufömi5fa roaltafunni6f a on tup11föra• pantu 
forfia tulli maffcttaroaffi; 

Ctngfonnin n,altafunna6f a 01~ tupa fin mifjdl)G 
fieUettl). ~oifitlf a maitlf a on tupaf(n r'o ton,iljcll)& 
M)oitcttu, niinfuin SJ)ommeri&f a, '6ilcfiatlf a ja mui• 
n aan !)anmarfi6f a. ' 

%upafin n,iljell)G on kn,innl)·t l)li f uuren of an · 
maan piitiii. ~hncrifon 11fein1niat paiffofunnat n,il• -

' \ jdewiit tupa!ffo, mimmiitlti fuitenfin ~fäginia, jta, 
'to!ina, mene6uefo ja Sttiba. ~nglantiin tuotiin 

- n,uonna ·1831 33 ntiljonga naulaa, joitlta 32 tllilio• _ 
naa oli ~merifotlta fotoifin. .stub.aota n,ietiin · 
n,uonna 1840 ·200 miljonaa ftgarria ja noin 3 mif• 

, jonaa naulaa le~tiä. ~l)Ö6 , $8rafitia&ta tuobaan 
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. ~aij~ tupatfia. iBuonna 1817 roictiin t,,ffinänfå 
mio ·2anciro6ta 3 miljonaa , naulaa. . (foropa6fa 
n,iljcUään tupaffia cnimmätHi .pollanni6f a, ~lanbc• 
ri6fa, C!lfavh'lf a, SJ)f1tl3i6f a, Ungari6fa,. Ufraini6fa ja 
.~urfia6fa, mutt« fe tupaffi on arroo!tanf a ()alrocm• 

1 4>i amcrifalai6ta. ' Jtc6fimmn · itäpiiäifä !in tupafin 
,-{. n,Hjdl)6 oiroaUincn. ~tii-~nbia6f a ja fen f aario• 

tosfa roili~Uiiiin ml)öf-pa(jo tupaffia~ iBidii encm• , 
\ man n,iljcUään fitä .stiinaofa ja ~apaniofa. ~ap-
. maa()an ja ~uotralfoan-on fitä ntl)Ö6 nl)fl)ifiin ai• 
fuil,Jin f aatdtu • 

.stc6fittäin foo.fein tuobaan :Danmarffiin rouo~ 
' ,fitt.iin 2~/2 miljonaa naulaa tupaffia , jo6ta mdfefn 

faiffi on fr()tiii' , jotfa maa6f a roalmi6tctaan faifcn• 
laififfi tupaffilailfi. · 

' 
$06 la6fctaait fuinfo .paljo lel,Jtiä ful!efin tu• 

t,,afin laille juoff ee ja fii()en lifätään , mitä roalmi6• 
tettuna maa{)an tuol)aan, f aabaan :Danofan maalle 

SJ,'o(tettan,aa ja fuu6f~ .pibettän,äa tupaffia 21/ia 
miljonaa naulaa. i · 

muu6fua .puoli miljonaa naulaa. 

$06 fitte otetaan fc6fittäin funfin tupa!fia naw 
titfcroan il,Jmifcn rouotincn tarroc 

r \' 

12_ naulaa fuUcfin .pofttai alle ja .purcoMiltUe 

6 na,t1(1ta fu~cfin nuuofoajaUe, 
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niin · f aabaan fofo roaitaFunnasfa 200 t~9atta po!t• 
t(liaa ja .pureöMiaa ,· ja 100 tu~atta ,rnusfaaja11. 
800 fitte lasfetaan nuusfajoista o{eroan -ndiäö of a.V 
n,aimoi9mifiä, niin jää 'noin 270 tu9atta tupaffia 
nautitfen,aa miest~. Jtosfa n~t fofo l)ansfan roal• 
t:afonnaöf a on 4Ö0 tu~atta mie6tii t,Jri 15 · n,uoben~ 
on fti~ 40 mie9estä 27 tupafin tu9laaiata taiffa. 
pafjo t,Jli .puolen ·rasn,anceöta mie.sn,äe-.itä tupafin 
nautitfiaa. ®uonicsf a on n,idäfin fuurempi of a ,. 
mieön,äestä tu.paf\n nautitfioita~ 
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