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Jo wanhat k«lN»lalset kohotti»
torat kansallisen urheilun ja woimis»
idun korkeimpaan fufteuteenfa.
Heille oli ruumiin, ja hengenwtlje»
lys yhtä tärkeä. He latsoiwat ettei
hengenwiljaataan woida «aswaUaa.
ellei sille ihmisruumiissa ole edÄly.
tyfflä. »uumlinhoito oli min ollen
fretffflteifine erinomaisen tärFeä,
suorastaan kansallinen asia. He kat»
fotoa* sitä loto fanfan kohoamisen
kannalta. Jos yksilöt owat terweitä
ja woimllNalla,on sitä kansakin. ©e
oli kreikkalaisten jatketa* johtupilä'
Us.

Ia tämän käsityksen oikeutus tuli*
Fin ennen pitkää koko kansan elä»
»Ma loistamallatamallanälhwiin.
K«M»laisis^l pienuudestaan huoli-
matto muodostui mahlan» sotilas'
kansa, joka ajoi miljonoifet N^lhol'
lisftarwet pakosalle. Toistelu persia,
laisia wastaan sÄwimmin ofottaa.
mitä mahtawa tekijä kansan elä-
mässä jiirkewallä ucheilulla ja moi'
mistelulla on. ivMtta rt-crtNDn*Wn-
sotataidon, myöskin henaenwilje»
lykfm kaikillaalMa teFi faffltafai**
ten kansallinen urheilu ja woimlsie'
lv svuret mottot mahdollisiksi. Se
edisti kumoama, ja maalaustaidct*
ta. se fot Hellaan runoilijat puke'
maan ajatulsmfa forfcaicntoifiin
mielikUwiin.

Kreikan urheilun ja woimistelun
kaikki yklvimmät faattwttuffet fes*
kittyiwiit olympialaisiin juhliin,
joissakansakunnanpachalmmat, fen
tukkein nuoriso käwi jaloon kamp'
pailuun keÄenään mumiinponnis.
tuksen alalla. Närnät olympialaiset
leikit, ne owat Kreikan kansan Fan-
fallisen«toiminnan »kauneiMiftiill ilmiö'
muotoja jamalttaja niissä oli todel'
lincn kanfalllssmckari. 3W<ihtamairn
tawalla ne lohottlwat Kreikan nuo*
risoo, ietiwät fen woimaNaaffi ja
teräffen tarnwtlaaksi, kaikkeen jaloon
kilwotteluun mahdolliseksi.

Tämä kimfallism urheilun ja
woimistelun suuri merkitys kanso-

j«n elämälle on musta wiime «Hoi*
na taas tajuttu. Ia min owat (Su*
topan tanftlt keÄenään lähteneetjälleen woimamnittelyyn, jaloon
kilpailuun wotttoseppeleestä. On
omistettu kreMalalÄen wanha tm*
sallinen aate ja laajennettu se fan-
fainwälifttsi.Nain on jowäbet suu»
tdolympialaiset juhlat wietetty Eu«
ropasfa ja otoat Nilihin kaikki kansat
ottaneet innolla osaa. Lyhyessä a»
jassa auratkin närnät Fifat saaneet

Kiekonheiton woittnjat Niklander, Taipale, Andersson.

urheilun ja »voimistelun Stttopaftfa
ennen kuulumattomaan fufoistuf*
feen.

MyösSuomi on alusta asti ot-
tanut näihin lisolhin osaa. Jo Nthe-
non olylnftialaisisfa tansalaisenune
lärwmeit pääsi ensi 'palkinnolle kie»
tonheitosfa. Lontoossa meillä oli
myösmuutamia juomattomia edus»
tajia.M.m.painitaitomme jo silloin
tuli loistavasti edustetuksi. Week'
man tun kellisi kaikki kilpailijansa.

Mutta masta Tukholman olym-
pialaiset kisat Kchottiwat Suomen
nimen furaiioan ja maineeseen. Suo-
matoiset selwil>tyiwät woittajina
talkissa aMMfissa urheilulajeissa.

Balfialaifef kifat.
osottautuen siten t»mhan .Hellaan
kansan urheilutaidon anvoktaimmitsi
perillisiisi. Suomalaisten woittajain
sarjassa taas toisti NrNailmpana
suurjuoksijamme Hannes Aolehmai*
fen nimi.

Tukholman olympialaiset jo pv»
huwat selwää kieltä kansamme
kolliasi» ruumiknkultuurista. tan»
sallisen «Heilumme etavämmyybes.
ta. TulHoltman woittoja mottiin hii'
tentin wieläpitää sporaabisina ilmi'

öinä. sattuman tuloksina, Woiihanmaassamme olla muutamia etettriä
urheilijoita, mutta kansan urheilu'
tunnosta sellaisenaan ne etwät »ole»
18 olisi antaneet mitään wannna tu-
lvaa.

3os täSfä suhteessa wielä wiime
muonita oli epäilyksen sijaa, owat
tantan kesän ennätykset sitä ioastoin
jo felwiisti osottaneet suomalaisten
etewiumnyyden. Kukaan ftlchjolan
kansa.lnllista Ellropan kansoista pii'
lannattakaan, et kestä meille urhei»
llin alalla . Meille ilmaantuu yhä
llufia woimia, entistä nopeampia ia
Fätelvän«piB taitissa urheilulajeissa.
NtainiKaalmm main sellaiset juot'

sijat kuin Nyström. Anttila. Fågel-
berg ja Wiclholm, sanuckn sellaiset
hlglpälijät kuin Tuulos, Liljebern ja
Koiwisto. sellaiset keihäächeittajät
kuin Myyrä setä sellaiset yleisurhei-
lijat kuin Lahtinen. Nirkholm.
Swanftröm,Nyström jaHalme, jot'
ta kaikki owat uusia tulokkaita ti-
laitaan. Tama sebväsii ofottaa, että
ruumiinkulttuuri on hattvinaisen
törkeällä larmalla Suomesfcmunte.
sillä muuten tällaisten ensiluotkais'
ten kMjen nouseminen ci olisi mah-
dollisia.

Selwinnnin ohrat suomalaisten
urhriluela«iyben kansana nyt osut-
taiteet Hiljan päättyneet n. k. balti'
laiset Fifat, jotka pidettiin Malmös'
fä baltialaisen näyttelyn yhteybessä.
NMihin olitiwat »saa Suomi, Ruotsi.
Tanska, Satsa ja Venäjä. Suomi
veri niissä loistavasti »voitan tm»
tisfa lajeissa mihin otti «saa. yleis-
tuloksella. Varsinkin 'himuniistytti
toisien Fansallifulltsien edustajia se.
että Suomi tällä wälin oli ehtinyt
fasmattaa edustajin feUaisiUefiti a»
loille, joissa se ennen oli osottanut
selwää heikkoutta. Niinesim. (pituus
hypyssä Suomi peri nyt kuitti mor
tot se fttn lähetti täta warten lisoi,°

tollneloistamaa h__.>PPääiää, nim.
Siljcbcrflin, Lahtisen ja Tuulotsen.
Samaten tolmiloikkalcksessa oliwat
suomalaiset yliwoknaisia. sillä »voi-
"tot perimät Tuulo§,_2ilicberfl jaHai*
me. Myösseiväshypyssä ssrjöKoi
misto lykeni saawllttamaan huo'
mattllwan tuloksen. Juoksijoita e-
dusti meillä miehet feffcrifet kuin
Nyström, Stenroos, Ottelin. SSicf
Holm ja ssonelbern.Ia yksin korkeus'
ImW^fä saawutti suomalainen Lai-
ne sellaisen «huomattaman tuloksen
Fuin 180 cm. Aitajuoksijana on
meilläkin jo ermmnainen kyky Nick'
Holmissa.

Heittosarjoissa ohrat suonlalaiset
yleensä dna olleet ensimMiä. mutta
marsinkin Malmönbaltialaisissa ki-
soissa tuli tama etewämmyys suu»

>
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Yleisluwa MalmönBaltialaisesta näyttelystä.

remmoisella tawalla näkywiin. Nmn
periwät suomalaiset kaikki palkinnot
aiwan waiwatta keihäänhei>tossa,
»vieläpä heitti I.P. Myyrä uuden
loistawan MllMmanennätyksen. Ia
yhtä yliwoimaisia oliwat kuulan-
työntäjät, Marsinkin Oitin kanuuna
Niklander ja Aho. Painontyönnössä
luyös suomalaiset I.P. Pettersson
ja E. Niklander peuiwät «helposti
woiton, samaten moukarinheitoKsa.
AekonhoitoKfll taas Niklander ja
Taipale oliwat yliwoimaisia.

Näin me siis kaikissa antiikissa,
kreikkalaisissa urhei>lulajeiKfa, o°
lomme ehdottomasti edellä muista
kansoista. Baltialaiset kisat owat
tässä suhteessa ehdottomasti nyt to-
denneet sen, mitä Tukholman olym'
salaisten pemsteella wMiin jo to-
dennäköisenä wäittää. Iabaltia-
laisten »vaikutusta oivat wielä wah-
loistaneet Lontoon. Wienin. Köpen-
haminlln sekä Tukholman saawlltuk-
set.

Suomen nykyisen nuorison urhei<°
lukllnto onomassa maassamme suu-
rella tyydytyksellä todettu, sitäkin
suuremmalla kun se selwästi ofottaa,
että meillä tulee olla ehdoton oikeus
jo etewämmyytemmekin Pohjalla
saada itsenäinen kansallinen edustus
Berlinin olympialaisiin kisoihin, jo-
ta oikeutta meiltä nyt koetetaan riis-
tää.

Baltialaiset kisat, joissa Suonien
wärejä niin suurella kunnmlla edus-
tettiin, olkoot meille yhä uutena yl-

lykkeenä kllnsallisiin woimanponnis-
tuksim. Kohottakamnme Suomen ur°

ja woimailu kauas ja korkealle,
niin että Suomen urhokasten poi-
kain maine kulkee ja kiirii kautta
maapallon.

Tanssialset.
Kirjottanut Fermc Herczess

»Pirtille" suomentanut S. L.

Olstll istuiäitinsä wieressä lalpea-
na, itku silmissä,sywimmän epcitoi'
wonwallassa. Häntä olikohdannut
suurinonnettomuus mikä nuorelle ty-
töllewai suttua: hän oli ensi kertaa
tanssiaisissa ja oli saanuit koko ajan
istua. loutawia! — sanonee joku.
Mutta se ei ole minkään. Ulos wi-
helletyn näyttVlijän, taOtelusfa hä-
winneen sotilaan nöyryytyksen»tunne
ei woi olla suurempi sitä ääretöntä
katkeruutta, joka sellaisessa tilaisuu-
dessa täyttää seitsentoistawuotiaan
tytön sydämen. EnsiMäisten tans-
siaisten muisto herättää wielä ar-
woklaan lperheenäidin kaswoille päi-
wänpaistoisenhymyn —

taikka kiu-saa kalwawana matona yappamen
wanhanpiiun sydäntä.

MustctlaissoMokunta antoi mer-
kin katrillin alkamiseen. Säwelet
paifuiwat kehottamina, kiilhottawina
slluressa salissa. — mutta Olffaa ei
wllut wieläkään kukaan pyytämään.
Ia miten hän oliedeltäpäin iloinnut
näistä tanssiaisista, ensimäisistä
tanssiaisistaan! Tanssipuwun wa,l-

mistmninen, atlaskenkienkosttellom!'-
nen. lyynäspäilhm ulottuwien han-
sikkaiden osto: kaikki nämä oliwat
hänelle olleet tärkeitä tapauksia. Kun
kaikki oli saatu kotiin,oli hän men-
nyt huoneeseen' sulkenut owm. k-
nMänyt koko ihanuuden pöydälle,
lenMänyt joirtfcnuntunjaiifen wiuh-
kansa ja kootteeksi povkannnt pöydän
ympäri.

Iamiten kowallc oli ottanut, en-
nenFunhän näihin tanssiaisiin pääsi!
Mtioli1 wastaan,mutta ennen kaikkea
lääkäri. Lääkärillä oli siihen kai
syynsä,maikka<hän eisitä ilmottanut.
Entäpäs jos hän olisi tiennyt, minkä
Olffa oli häneltä tarkoin salannut,
että edellisenä »päiwänä oli häneltä
yskiessä tullut «pieni werNppa nenä-
liinaan!

Tanssiwienparit nousiwat katri!»
lim. Olssan sydäntä wiilsi »vihlowa
tuska. Sydäntä ja koko olentoa.
Kaikki se katkeruus, jota hänen miel-
ensä oli tulwillaan,kääntyi nyt tus-
kallisena wihana häntä iitseään, frak-
kiftukuisia tanssiaisten järjestäjiä ia
koko maaÄmaa »vastaan, — mutta
ennen kaikkea Tarjänin tnttöjäwas«
taan.
Niin. larlånin tytöt! Tuossa ne

pienet pullukatkäweliwät hänen edes-
sään- kawaljeeriensll ymlpäröiminä,
ylpeinä fa woitonwarmoina. Hätä-
kös heidän oli ylpeillä! Heillä oli
lveli husaarUuutnatti!na jahän kokosi
sisartensa luo koko komi»taatin nuori-son, johon hänen unimorMunsa wai-
kUtti kuin mnnnptli. NEoinaan nuo
tytöt oliwat olleet Olssan hywiä ys-
tälviä, silloin kun he wielä istuiwcvt
»viercikkäin koulun>penkillä ja kirjotte-
liwat ontuwia wärsyjä toistensa ai-
bumeihin. Värssyjä ikusesta ystä-
wyydestä ja eron katkeruudesta, jota,
niinkuin tiedetään, ainoastaan jäl-
leennäkemisen toiwo woi jossain
määrin lilewentää.

Tämä ei suinkaan estänyt heitä
koulunkäynnin päätyttyä nMP|nttö=
mäsii wihaamasta tmsiaan. He wi-
hasiwat toisiaan yeti. ilman mitään
wäliastetta — waistmnaisesti —
niinkuin nuoret tytöt tckewät, joitFa
tuntcwcot tulewattsa seisomaan kilpai-
lijoina »vastakkain. ,^inTeä=äänifct,

pienikaswuiset Tarjänittaret jakau-
nis, solakkamartalomen Olfla.

Xarjånittaret antotooat turmus»
fanan: Olflaa ci rooiiba ottaa meidänseuraan, — ci woida. hänen isänsä
oli ihxujariiFon tehnyt kaitpyias. Hei-
dän kawailjeermisa' nuo siewät. ke-
wytmieliset tyhijäntoilnnttajat. jotka
fraikinliepeat liehuen juoksenteliwat
ymlftäri salia, noudattiwat tarkoinsaamaansa ohjetta ciwätkä olleet huo-
maanMaanlaan Olssaa.

Katrilli alkoi!
Tällä yatkellä astui saliin Gyurku

Ilonday. Hän oli wasta juuri tul-
lut metsästysretkeltä niinettä oli'hä-
bin tuskin d)tint)t pukua muuttoa.
Hänenpunakoista terweistäkaswois-
taansaattoi nähdä, että hän oli sinä
päiKvänä metsästystoweriensa seuras-sa ottanut ehkä liiankinmonta ryyp-
pyä.

Tanssisalinkirkas walo häikäisi a-
lussa lyönensilmiään,muttasiltihän
keksi yeti Olnan. astui suoraanhänen
luokseen ja pyysi katrilliin.— SerMmi tulewait ftakcchtumaan
harmistainsitä onhauska nähdä —
hän «jutteli itsekseen kcltsellessann
Taricmim tyttöjä monokkÄinsa läpi!.

Olffa tM siewän kumarruksen ia
pisti sitten wälinpitämätlömän nä»
käiisenä kätMsa miehen kammioon.
Woi' miten mielellään lhim olisi len-
tänyt suoraan tämän kaulaan taikka
ainakin tahtonut ääween nauraa rie-
mussansa!— Ihmettelen — sanoi hän myö-
hemmin itanssittajalleen. — Wmet-
telen että wielä muistatte minut.

— Mitenkä en muistaisi? Mm
hän teidät monta Fetlkja luMarilssa,
kun käwin siellä serkkujani itettoe!r=
limassa. Nom siewää tyttöä ei1 niin
helposti unohda! Nähkääs, minä
muistan wielä,mitä te lausuNe nel-
jännen luokan tutkinnossa ... Wil-uunkuollut lapsi" oli! sen runon ni-
mi, eikö ollutkin? Pitkwt waaleat
hiuksenne haiullaan' MW» wWlkei'-
nehameinenne ia mustine Finenne
te oliltteherttaisen siewä, aiinwn kuin
nukke .

Ilonday tarkasti Olssaa kiireestä
kantapäähän ja lisäsi:— Steltiä olettenytkin!

(MmrfFa ei aina tarpeeksi
hxilfßoinint fanuianfa, mutta »vMcill-
taan hän oli kunnan poika. lältään

{Baltialaiset lisät: Nyströmlatlasee 10,000 metrin maalinauhan,
Niklander, vittn kanuuna, heittää kuulaa.

HjMfMwjrwfiao/oMnlPnn^lniW
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hän dli jo yli FoKmentymimenen, o--
fotti .taipumusta lihomiseen ja näyt-
teli mielellään suojelijosedän roolia.
Muuten hän oli Fomitaatin ainoa
»velaton tiloniomistaja ja sitä paitsi
Fcnmariherra

—
mitkä talsi omi!nai-

suutta talasitvat hänelle poiFFeltsase-
man nuortenmiesten joukossa.

Tanssiaisten johtaja»viittasi mus-
tatailsille, Fatrilli päättyi. Mutta
Ilonday, joFatanssi ainoastaanmill-
loin oli jonkun ivermn lasia kallis»
tellut — jasilloin hän tanssiFin hur-
jasti — ci tahtonut enää laakeakaan
Olstaa irti.— Te 'tanssitte erinomaisesti!

—
hän Fehui ehtimiseen. — Erinomai-
sesti,aiwunFuinKalliope itfe. (Hän
tuulltawaÄtt aiFoisanoa :Terpsikore.)— Olaa, jumalan tähden, elä
tanssi enää! — hätäiliäiti.— Mi kierros mielä1 — ihuusi
nauraen Ilonday.

Kunsitten aitoi mälläsi,oli tanssi-
joita jo suuri jouFFo Olstan ympä-
rillii. Ilondayn SsimeckFi olimurto-
nut jään. Tarjönilaisten leiristä
»tuli ilFäliÄi&tynditä FarFulaisia toinen
toisensa jälFeen.— Herttainen lapsi! — sanoiwat
FailFi, Ilondayn aUvostdua tois»
taen.

Tyttö oli moitonriemiun hurmaa-
manakuin seitsemännessä tulimaassa.
Hän tunsi yleisen huomwn salissakääntyneen itseensä, tunsi olemansa
tanssiaisten F uninn a-
tul Ia tietoisuus tästä ikäänkuin
teki hänet FauniimmaFsi ja komeam-
maksi. Iloisesti hymyillensakoihänitanssimuorojaon' antaen titanomis-
tasanuoruFaisille jonkin merran etu-
sijaa »virkamiesten edellä...

Tanssiessaan hän tunsi toisinaan
pyörtymistä, 'toisinaan taas johtui
hänellemieleen että pitäisimennä Fo-
tiin ja rumeta sänkyyn, muuten tatit*
Fi' saamat Fohta tietää, »miten anka-
rasti,miten tuskallisesti hänensydä-
mensä faFFii. Mutta muin yksi sil-
mäys Torjånin tyttöihinriitti py»
fyttäniään hand tanssimien joukos-
ia.— Nähkööt,että minulla onIjauS-

Fa ta puhiskootmihasta.
Csordusin alkaessaItonbay ilmes-

tyi taus jostain ruokasalin puolelta.
.Hiin oli siellä ryypännyt lujasti, se
näkyi felmöan.

Hän ja Oista tanssimat toistensa
Fanssa pitkän, loppumattoman csar-
dasin. Kaikki muutmähitellen mii-
syiwät ja lopettiwat, mutta tuo yksi
puri! muin yhä mielä pyörähtelimus-
tataisjohtajan edessä.—

Oista
—

läähätti Ilonday —
Fatsokaaplls, minä olen päissäni,
mutta tiedänsilti mitä «puhun ... te
olette suloinen olento!— Herra Ilonday, te olette todel-
lakin puissanne!— Ahoon oikein mutta jos mi-
nulla olisiniinherttainen maimo Fun
te olette, — en FoSkaan joisi itseäni
piiihdyFsiin ... Kunniasanallani lu-
paan: en Olisi Foxkaan päissäni!— Muitta herra Ilonday!

Eräässä FäänteeSfä Oista hetkeksi
painoi päätään Ilondayn wuNlkaa
olkapäätä masten. Ei Feijmailun ha-
lusta,maan siksi että häntä taaS hiu=
Fan «pyörrytti. Ilonday weti hänet
silloin kiinteämmin syliinsä.— Äitini minua ehtimiseen Fehot»
tao menemään naimisiin. Kenen
Fanssa hylvänsä, kunhan main tuon
roulvun taloon. Jos se onmoim sie-
män näköinen ja tame, niin tvähät
muusta, hän sanoo ... Se on hert-
tainen ihminen se minun äitimuori-
ni...

Oista painoi nenäliinaa huuliansa
»vasten — taas näkyi ipunainen täp-
lä woilkeassa dati&tisfa. 2Berta.

Hän Falpeni ja pisti nenäliinanPii-
loon. Ei pelosta, maan ettdiixit
larjänittaret huomaisi... Sitten
hän antoi päänsä painua alas Fuin
sairas lintu ja jätti itsensä tyFFä-
nään tanssittajansa ivaltaan. . .

Viimdln tempasi joku mäkisin
»viulun mustalaisen käsistä. Muuten
ci Ilonday olisi wieläFäänHapettanut
tanssia.

Illallisillahe istutaxit wieretysten
pöydässä.— Tiedän että olen päissäni —
sanoi Ilonday — mutta silti puhun
wllFaiwllsti.— Mitä johtuumieleenne? Te yl-
häinen kamariherra, ja minä, Faup»
piann tytär!—

Mina en tarwitfe ylhäisyyttä,
sitä on meidän .perheellä \o tarpeeFsi. . .Puhun tosissani' — huomenna
saatte nähdä.

Oistanauroi. Hän näki Fylläettä
mies eiollut fellioä,mutta tiesi myös
ettähän tatfdtti totta. Jonkinlainen
hermostunut,mollaton iloisuus woil-
taft hänet. Nojaten tuolin selusti-
«teen ja hiljaa liikutellen 'päätään
Fuuntdihän niitärajuja sämdiä, toi-
ta Ilonday mustalaisilla soitatti hä-
nelle. Silloin tällöin Fostu»tti hän
huuliaansamppanjanwaahdolla eiFii
»välittänyt tvaiFFa Ilonday Fitistäes»
sään hänen Fansfaan kosketti hänen
sormiaan.Kauniitta hönnäytti siinä
istuessaan,hurmaaman kauniilta,sä-
teilewinesilmineen jahehkumme ftos-
Fineen.

Wähän lewättyään 'hän tahtoi taas
päästä tanssimaan.— Olga,eikö se nyt ole jo liikaa?— hätäili, hänen äitinsä.— Voin tama kerta, äiti kulta,
main tämä yksi Ferta, anna minun
pitää hauskaa mieleni mukaan. Sit-
"ten toiste teen niinkuin sinä tahdot.. . Katso, Tarjänin tytötkintans-
simat.

Olga pudotti turFisreunaisen wiit-
tansu alashartioiltaan jariensi110n5

bayn FäsiFynkässä tanssisaliin.
Aamun koettaessa hän »vihboiin

'pääsi muoteeseen- midi täynnä moi»
tonriemua ja synkkiä aawistuksia —
onnellisena jasairaana.

ViSime muonan Fäwin Fotiifeubul-lani, josta olin muoifiFaufia ollut
poissa.

OlikolFFo, sateinen päiwä, mutta
sAa huolimatta päätin käydä hau-
tuumaalla, Parin hywän ystälväni
haudalla.

Lähellä hautakappelia huomasin
uuden haudan. Pysähdyin katso-
maan fan Faunista marmoripatsasta
ja samassa pilkisti aurinkokinprimen
lomasta . . . Hautapatsas esitti en-
Fdiä, joFa alaspäin Fäännetty tuli-
soihtu kädessään Mm nojasi mah-
tawua Fimiuurnaa mustaan. Ummun
jalustassa oli mahtajan nimi: O1°
nalloday, kuollutonnel-
lisen ami»liittonsa kol-
mantena muonna. . .(Hä-
nen omaa fuFunimcään ei oltupantu
näkymiin — se olisi huonosti sowel-
tunut yhteen Nivanhan Ilonbay*fu»
mun Fansifo-)

Hautausoli tapahtunut äskettäin.
Patsaan juurella oli FoFo röykkiö
widä melFdn tuoreita seppeleitä.Mi
oli riipustettu Fiiwiuurnan taulaan,
ja sen lewdssä atlasnauhoissa luFi:
Unohtumatitomalle ystä-
roättätelleen larjånin
perhe.

Seppeleen Fosteain 'liiliain päällä
lenteli! edestakaisin yFsinäinen »valkea
perhonen, Funnes wähitellen päihtyi
FutkienmäFemnsta tuoksusta.

Muusta tuntui silmänräpäyksen

siltä Fuin tuo wultca perhonen olisi
ollut haudassa lepäämän maanajon,
elämänsä Fewäilmessä kuolleen Oista

-
raukan sielu, joka kuoleman jälkeen-
Fin jatkoi tanssimistaan,— nähköötTarftnittaret, että hän osaa pitää
hauskaa toisessakin elämässä!

a&24sA_a__i_B_F»_y?ar?__s'

Kun rakkaus
kuolee.

(Suomennos «Pirtille.
KanstemsFi sytytti 'paperossinsa

ja asettuen mufawaon aienitoon tuo-
liinsa hän sanoi:.Maitatte, että rakkaus »voi ka-
dota ailvan silmänrä-päyHessä, mut-
ta minä puolestani makuutan, että
niinFinmoi käydä. TarFotan tietysti
rakkautta, jota d mielä ole ehtinyt
juurtua sylvemmälle,mutta jotakui-
tentinmoi kutsua aiman täydelliseksi
raFFaubeFfl. Olin Ferron filmittä-mästi rakastunut yhdeFfim muoro-
Fautta ja olinpa uiman teFentäifillä»
ni semmoisen tyhmyyden, että aijoin
mennä naimisiin erään harlviinaisenfauniin tytön FanSso. Mutta kym-
menessä minuutissa minä täydelli-
sesti parannuin siitä taudista: rak-
kauteni tuoli silmänräpäyksessä
tyystin.

Koska m nähtämästi ole teitte
Fertonut tapauksesta, niin teen sen
mielelläni."

KontewsFi istui haameFsiman nä-
Föisenä katsellen FoumaS merelle.
Kun FaiFFi seurassa olemat innoF-
Faina Fehottimut häntä kertomaan
niin ulotti hän hillitysti:

Olimme AtenaSsa. Oleskelin sii-
"hen aikaan Kreikassa tutkimassa Fu-
lVUnmdstotaitdon sulaisuuFsia. Olin
innostunut taiteeseen ja uskottelin
itselläni oleman lahjoja siihen mää-
rin, että Fuimittdin woiwuni saa5

muttaa Prajiteleen maineen. Sit-
temmin Fylla tulin järkiimi, entä ole
enää Fuwunmeistäiä.

Ätenassa asuin kaupungin hie-
noimmassa hotellissa. PäUvisin sa-
moilin raunioita tutkimassa ja itai-
beFaFoelmia katsomassa ja iltasin
saamuin aina hienosti puettuna ruo-
Fapöytään, missä tarkastin syömä
toiverdtllni.

Vasemmalla puolella istui ruo-
kapöydässä Vierelläni harlvinaisen
ihana tyttö ja lvastapäätäni istui
warsin .mielenkiintoinen herrasmies.

Mainitsemani ivierustoweri ruo-
Fupöydässä oli todellinen kaunotar.
Hänen waaleat kiharansa, hieno hi-
piänsä jawiehiittäwä olentonsa teki
mat hänet aimon satumaisen kau-
niiksi ja miellyttätoiiksi. Vastapää-
tä istuma herra oli Itctouallan lä-
hettiläs Freimi Pini.

Kaunotar oli ranskatar, jolla d
enää ollut »vanhempia elossa ja mat»
kusteli hän manhan puoleksi kuuron
tätinsä seurassa. Täti koetteli ali-
tuiseen hymyilemäHä peittää huono-
kuuloisuuttaan. Lähettiläs d taas
FosFaan joutanut Fuuntelemaan
toisten puhetta, ivaan puhui alitui-
seen itse.

Minulla oli siis tilaisuus puhella
Fauniin wierustotverini kanssa koko
ruotailuajan tarivitsematta pelätä

uteli joita.
Huolimatta läsnä olemusta suu-

resta seurasta saimme me olla Fah-
ben toisten omistamatta erityisem-
Pää huomiota meille ja me Puoles-
tamme Fäytimme täta ht)tt>äFjcm=
me.

Minä tein tvoitamani esiintyäF-

(eni mahdollisimman faunopuheli-
juana ja hän taas osotti olemansa
tarktuawmnen kuuntelija.

Tahdon huomauttaa, että naiset,
jotka mieluummin kuuntelemat
miesten puhetta Fuin itse käyttämät
puhewuoroa, owat waarallisimpia.

Kaunis naapurini näytti suo-
rastaan ahmiman sanojani eitä
näyttänyt paljon jmuttunmn ettd
hän ahminut myöskin minua Foto-
naan — filmillään nimittäin. Hänhymyili miehättiimästi jo nähdessä-ni hänen hymynsä olinpudottama!'
sillani »veitseni ja haarukkani ja it-
sekseni ormdin olelvani lvalmis mi'
hm uhrauksiin tahansa saabaFfeni»vlliFFapa maan yhden ainoan Ferran
suudella hänen ihania huuliaan.

Minulla d ollut aikoa ajatella
syömisiä. Koetin FaiFin mahdollisinFeimoin humittdla Faunista naapuri-
ani. Hän puolestaan söi Fyllä yy-
lviillä ruoFahalulla suoden silloin
tallon minulle »viehättämän silmä-
yksen ja suloisen hymyilyn.

Huomasin kyllä että seurani hän-
tä miellytti.

Syötyämme muutamia päiwiä
yhdessä olimme marsin läheisiä ys-
tänriä, fahbeffantena päimänä oli
ystämyytemmF jo marsin tulista
luutua ja yhdeksäntenä päimänä o-
limme molemmat täydellisesti ra-
kastuneet toisiimme. Olin jo nriti
Blllnchen jo hänen tätinsä Fanssamarsinhywissä wäldssä.Teimme yh-
dessä matkasuunnitelman, jonka
mukaan ensin aijoimme matkustaa
halki KrdFan ja senjälFeen oli mi-
nun määrä seurata naisia Rans-
Faan j.n. e.

Sillä hetkellä olisin ollut lvalmis
matkustamaan Blanohen kanssamaikka maailman ääriin, niin olin
häneen rakastunut.

Suunnitelman mukaan oli mei-
dän ensin suunnattllwa matkamme
Peloponesoon ja Delfiin, mutta nai-
set pelkäsiwiit ryöuxireitä, joita sii-
hen aitaan jouFottain samoili »vuo-
ristossa ahdistellen matFailijoita.
Erityisesti peljätty oli FuuluifanryöwäripäälliFönKuluroitisin johta-
ma jouFFue, joku »mtofiFaufia oli ol-
lut FoFo maakunnan Fauhuna. Täs-
tä Fuulusasta ryöiväripäälliFöstäoli
olemassa monenlaisia tatujaFin.Hä-
nen päästään oli hallitus luwan-
nut 30,000 marFan palkinnon, hän»
ta »vainottiin kotkilla mahdollisillatomoiHa, mutta turhaan. Viran-
omaisten oli mahdoton iaolvuttaa
häntä.

Kreimi PintHä oli melFdn joka
aamu jotain uutta Ferrottawana
tästä kuuluisasta päälliköstä. Aina
oli hän »voimistanut yllätyksiä mi»
ranomaisille, jotka oliwat aiman ih-
meissään.

Eräänä päiwänä saapui Fveilvi
päiwällispöytään kalpeana ja pel-
jäätyneenä. Sertoehtiimättä edes
muita läsnä olemia sanoi hän:

„Hywä herrasiväFi — Kuluroi-
tis on murhattu!"„KuluroitisFo? HänFö tapettu?
Missä? Milloin? Onko se mahdol-
lista?"

(Sanoma herätti yleistä mielen-
kiintoa. Muutamat e>)öilimät fen to-
denperäisyyttä, sillä Fceiiwillä oli
tapana joskus laskea pilaa.

„Kreiwi tahtoo »vaan lisätä ruo-
Fahaluamme," sanoi muuan her-
roista.

„Gnpä suinFaan." sanoi Freiwi
yhtä loaFaJvana ja Falpeanu Fuin
ennenkin. »Kertomalla tapauksen
kaikessa kaameudessaan minä war-
maan riistöisiin teiltä kaikilta ruo-
kahalun tyystin. Tapaus on suo-
rastaan kamala. Minuun se on kb'
nyt järkyttämän maiFutuFfen. Se on
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ferrossaau Fotnota murhenäytelmä."
Koitti ympäröimät kreiivin pyy-

täen että hän kertoisi lähemmin ta-
pauksesta, joka on koto maakunnas-so herättänyt niin suurta kauhua.

Tapaus olikin todello kaamea.
Minun on tunnustettawa että

kylmä hiki nousi otsoani tuullessani
freiwin ma&taoman hänelle tehtyihin
kysymyksiin tuta oli murhannut
ryöwiirin:

»Sen teki hänen oma roeljenfä.
"Sitä hän tehnyt sitä »vihasta, kos-
tosta, mustasukkaisuudesta, eikä iit-
tipiFoifuudessa, ivaan Fylmiiweri-
feäti harFiten jo yksinomaan rahan
himosta.

Kuluroitis talvi näet silloin täl-
löintvonhon isänsä luona, jolle hän
'toimitti ylöspidon. Isänsä totiin
liiipi hän tawallisesti yöltä 'palaten
ennen päiwän nousua joukkonsa luo
»vuoristoon. Erästä tällaista käyn-
tiä täytti hänen »veljensä tfci/mät*
feen. Nyöwärin ollessa isänsä luona
houkutteli hänen »veljensä hänet äF-
tijyrtänteen reunalle, missä äffiä
kariasi hänen timppuunso erään puo-
lihullun paimenen omustamana, si-
toi päällikön kädet ja jalat sekä löi
sitten häneltä pään poikki ja heitti
ruumiin rotkoon.

Pesemättä edes meren tahraamia
käsiään hän kiiruhti miranomai^ten
luo asettaen kaalin lehdillä peitetyn
korin poltififomifarion eteen pöy-
dälle.

Poliisin kysyttyä mitä torissa oli
ivastasi murhaaja atoan tyynesti:

»Siinä on Kuluroitiksen pää."
Jo hän 'tahtoi sooda päästä luiva-

tun palkkion 'heti käteensä. Aluksi
hän ei tahtonut ilmaista että oli
murhatun weli, mutta tun hänelleselitettiin,että pöytäkirjaanon mer-
fittämä hänen nimensä, niin täytyi
hänen fe ilmaista.

Tämän kuultuaan luuli poliisi
miestä ensin mielipuoleksi- sillä tun-
tuii(>an »vclieitmunf»a rahan edestä

.idottomolta. Tämä nMaitain'!
Kain oli poliisinkin mielestä aimon
luonnoton ilniiiö,uoaiffa onhan po-
liisi nähnyt jos jonkinlaisia rikolli-
sia.

»Miksi tapoit weljesi," fyfytttjat
poliisit häneltä.

»Minä taiaoitfiii rahaa." ivastasi
intes kylmästi.

»Kärsit siis suurta puutetta ja
murhasit weljesi saadaksesi faijaa e-
laoksesi?"»En ollut puutteessa!"

»No minkä »vuoksi sitten murhan
teit?"

»Tahdon mennä naimisiin."
mastosi mieS.

Hän tahtoi saada palkkionsa kul-
lassa. Virkamiesten lausumat moit-
teet eimät koskeneet ollenkaan hä-
neen. Hän einäyttänyt edes käsittä-
män tekonsa kaameutta, Hän ci a-
lufsi tehnyt lähempää felfoa asiain
tulusta, unitta myöhemmin toimi"
letussa tutfimuksessa felmeni tämän
kauhean merinäytelmän yksityiskoh-
dat. Kuten tawallisesti, oli tässäkin
kamalassa teossa naisella osansa.
Naisten tahdeinhan miehet ennenkin
oivat Famalia tekoja tehneet ja tete-
mät niitä ivastakin.

Tämä kreikkalainen Kain rakasti
tyttöä, jofa puolestaan iärfähtämät-
tömästi sanoi päättäneensä, letteil
mene naimisiin föijliätt miehen fans'sa. lasta huolimatta houkutteli tyt-
tö miehen pauloihiinsa saadafieen
hänet oikein lafastumaan. Hän fitt
fiti miestä uskolliseksi foirafseen, jo-
ka Fylla saa nuolla hänen kättään,
mutta ci astua hänen kotinsa fyn-
itnffen yli.

Kerran sanoi tyttö rakastajalleen
että jos hän tahtoo »voittaa tytön

oinaFfeen on hänen HonFittaiva niin
paljon kultaa, että tyttö »voi silläpeittää pöytänsä. Rakastunut mies
painoi tämän mieleensä jo näin he-
räsi hänessä ajatus soabo kultaa tap-
pamalla weljensä. 9taFFau3 Fuoletti
kaikki hänen tunteensa. Hän unhottikaiten muun jo ajatteli tvaankeinoa
iaaba kultaa. Tämän himon ajama-
na hän kantoi weljensäpään Atenon
poliisilaitokselle aiwan tuin olisi tuo-
nut Faalinpään torille myytäiväksi.
Hän tahtoi mahbollisimman pian
päästä 30,000 markan omistajaksi.

Poliisi joutui ikämään asemaan.
luliKtaessoon Kuluroitiksen päästä
palkinnon moFsettoivoFsi ci »virka-
ivatta woinut ebes aawistaoFoon, et-tä joutuisi maFfamaan palFinnon
jolleFin »vainotun omaisista ja FaiF-
Fem wöhimmin oli olemassa moh-bollifuus että ryöwiirinoma weli tv-
lisi waotimaan lutoatun palkinnon.
PolFFio oli siis maFfettawa murha-tun »veljelle, [oka hetiponi saaman-so Fultarohat pubiin jo Ftiruljtt ra-
kastamansa tytön 'luo.

Päästyään tytön luo hän leivitti
Futtaralhot pöybälle. lähtijään näinsuuren funtrnon Fultao alFoi tyttö
epäillen Fysellii:

»Viistä ihmeestä olet saanut näin
PaljonFultorohoja? 9lrmatcnFin olet
tvarastanut rohot?"„©n ole," wostosi poika. »Olentehnyt mutaan," jatFoi hän peitte-
lemättä.„Sinähän olet yhtä suuri rikolli-
nen Fuin toeljefi, joka murhaa ihmi-siä maanteillä," sanoi tyttö halweF-siivosti.

»Tästä lähtien et weljem enää
tule murhaamaan Fetäcin," sanoipoiFa moitonricmuifena. Hän on ka-
dottanut päänsä, jonka hinta on nyt
siinä edessäsi." Poika luuli rakaste-
tunsa riemuitsewon tämän sanomanjohbosta. sillä juuri hänen, tytön,
tähden oli hän tehnyt weljenmuvlion
ja somalla kun hän oli wapautta-
nut FoFo maan petjäty&tä ryölväris-
tä.

Mutta tässä luulossa poika FoFo-
noon pettyi. Tyttö ajoi' hänet ulosoluesta, Firosi hänet ja Fietfi hänen
koskaan tulemasta silmiensä eteen.
Ia nyt ioa&ta sÄwisi onnettomalle
»oeljenmunhoajalle, minkä häpeälli-
fen jo kommottoivan teon Hän oli
tehnyt.

loan kokosi rahat pussiin ja läksirakastettunsa luota. JJiuutamia tun-
teja myöhemmin taivattiin hänet
kuolleena makaamassa famaS-fa rot-
kossa jonne hän edellisenä yönä oli
heittänyt murhaamansa weljen ruu-
miin. Hänen wieressiiän oli »veljen
päästä soatu hinta pussissa. Hän oli
nähtäwästi eftätoiwoissaan syöksy-
nyt jyrkänteeltä rotkoon."

.Stuit kreiwi Pimi oli lopettanut
kertomuksensa seisoiwat kaiFFi läsnä
olleet kauhun waltaamina. Kaikki
oliivat lopettaneet syömisensä ja Fu-
ivasttii heissä äänetön inhon tunne,
ainoastaan minun kaunis ivierusto-
merini jatkot hywällä ruokahalullasyöuliään ja painostaman hiljaisuu-
den -mallitesfa hän äffiä sanoi huo-loit-omalla äänettä:

„Oi, poika parkaa! Olisihan hän
moinut löytää jonkun toisen tytön
maisinkin kun hänellä oli niin pal-
jon rahaa.Kaikki fotjoiwat faufjtstuFfella
fauuotarta. jonfa huulilta sanat oli-
mat lähteneet. Minusta tuntui mel-
fein mahdottomalta ttsfoo että mi»
min Plancheni oli sanat lausunut.

Tunsin että raffaitteni tuohon tyt-
töönsillä hetkellä oli kuollut ja tun-
fin suoranaista inhoa häntä ivas-
taan, jonfa olin luullut omoawan

tieteen työmailta.
loini, -o —a.

Pyrstötshtien allnperästs.
Tuskinpa monitaan muu luonnonilmiö

nylyajanihmistä enemmän intressoi luin
e|tm. auringon' ja fuuii!piineunt)tifct ja
pyrstötächdot. Tiina lolmilloilmiö, jota
hiswrian aamuhämärästä ami on saanut
taikauskoiset ihmiset maailmanlopunpe-
losta wapisemaan. Wähintään ne en-
nustiwat sotaa, nälk,ää, ruttotautia t). m.
On wailea sanoa, mitkä näistä kolmesta
Htoat «voimakkaimmin wllituttaneel; laitti
chämcwtäwä auringonpimennys, kuun pi-
mennys wailo yönpUneydessä häitäise»
'luästi walahtäwä pyrstötähti.

Kauan «wat pyrstötähdetpysyneet sa-
laisuutena. Wasta uuden ajan alussa
HyahoBrahe selwitti ne taiioaankappaleil-
si ja Newton keksi grawitatiu-lalinsape-
rustaen niiden lulkulait ja näin iuahixel-
len on niiden pahaaennustmvawouna ih-
misissä alkanut wähetä.

€niiimäinen lysymys, joka pyrstötähtiä
Koskee, un, luuluwatlo ne meidän aurin-
tolutnnmme wai tulewatlu ne jostain [en
ulkopuolelta. Täihän on pijriittiinuii »vas-
taamaanwiittaamallaniidenratojenmuo-
toon. Jos ne tulewat laukaa ulkopuolel-
ta aurinkokuntaamme, un niiden rara
aivoin, n. f. h>iperbolinen, jos ne m>lo!vat
liihompää, tulk,elvat ne ellipftn-tapaisessa
soikoÄsa. Ia kumpaakin rataa on tomeet-
tien todettu lultewan. Kysymyksen ratkai-
sun luulisi näin katsoen oleivau he>lpo».
Mutta niineiolekaan Haita. Meidän las-
lumme, komettain radoista perustumat
huomioihin, jatka me teemme silloin, kun
pyrstötähti on lähellä aurinkoa ja silloin
se tullee wain mitättömän osan kulkura-
taansa. Ia sen radan muotoon <vaitut-
taa tällöinhäiritsevästi suurten ptonect=
tien ja auringon läheinen wetHuuima.

Useita koulukuntia on syntynyt tätä
Pvoblemia ratfaifetnaan. Köpenhaniinan
olisenuatorion johtaja prof. 'te. Ström»
gren, jonka edustama koulukunta pyrkii
juuri eliminoimaan taitt! meidän aarin»
lolunnastmnme tulleetivaiku<tu'set ja näi-
ben poistojen jälkeen saamaan selloille
radan alkuperäisen muodon on äskettäin
julkaissut tuttimutsienlsa tulukset teoljsessa
"Ueber denUrsprung der ilometen,,. Hä-
nen siinä lausumansa lopputulos on, että
laitti tähän asti keksityt pyrstötähdetowat
meidän aurin!lut,untaamme.

Hänpoleminoi ensinnäkin lahta »väitet-
tä lwastaai». Ranskalainen asironoomi
Fabry on wäittänyt,-että kosla pyrstötÄ,-
dillä on wain pienellä osalla awonainen
l)Dperbolinen rata, useimmilla suljettu,
ellipsimäinen,niin useimmat pyrstötähdet
alkuisin kuuluivat aurinkokuntaamme, pie-
ni osa m tullut ulkoa, italialainen
Tchmparelli«n «stttänyt olettamuksen,et-
tä kaikki komeetat owat wieraita, ja että
»e meidän aurinkokunnassamme saamat
uudet rataimuobot. Osa on pysynyt hy-
perbolisena ja hciwinnyt tyhjyyteen, osa
011 samult elliptisen muodon ja ruwennut
kiertämään aurinkoamme. Nyt Ström-
tjren ft>ij:Onko järjestelmässmnme lain-
taanhyperbolisia ratamuowja? Ja tHhän
han wastaaieil Hän loäittää, että lait-
tien niitten ipyrstötähtien iratamuobot,
jotka on huomatt» hyperbolisiksi,owat täl-
laisia lwain silloin kun ne oivat liertotäh-

tien tai auringon wailutuk,sen alaisina,
mutta jos 6ämä »vaikutus laÄetaan pois
jää Welle umpinainen, elliptinenmuoto.
Auiinlokunnassamme ei ole ainoatataa»,
tähän asti tunnettua ljlMrbslista lomeet-
tarataa

—
siis laitti pyrstötähdotluutu-

ivat tähän.
Pwf. Strömgrenihuonmuttaa kuitenkin

laiMei, luonnonlalien lsuhteellisuuoesta,
Vi mitään ikuista järjestelmää«le awa-
ruuhessa. Te mikä meistä nyt näyttää
järkähtämättömän muuttumattomalta ja
wälttämättömältä olewaijsen loossapitämi-
selsi, se on fyntynyt miljonien wuosien ke-
hityksen tuloksena. Ia pyrstötähdeMn on
latsottawa itsenäisiksi syntymiksi niiltä
»joilta, jolloin kolo aurinkokuntamme wie-
lä ali nebulosatilassa.

«iwst ja iiltz.
Wi«meis«Z!sä «Ums°hau"ssa on tolht. Ru-

dolf «Wtellyt aiwojenprobleemia. Hänen
tutkimuksensa päätywät seuraamiin tulok-
siin aiwojen painon ja Nykyisyyden >su!h-
teesta: ilysymys aiwojen'painon lisään-
tymisestä älytason kehittymisen mutana
on, Huolimatta tilaston osuttamista tie-
doista, huomattujen personallisuutsienai-
ivojen suuresm painosta, pysynyt tähän
Päiwään saakka kiistanalaisena. Jo l,ä-
sitteellä äly"> int«lligenssi" on monta
mertityswiivahdustai se woi merkitä hy-
winlin yksipuolista la!hjMuutta ja se >iooi
olla yhtyneenä suorastaan johonkin hen-
genwiminnan puutteeseen. HtysymyUen
valkaisu ajaa karille siinä, ettei ole tar-
peelsi werrattawaaainehisloa. Jotta saa-
taisiin jonlittlainen lestisuHde
aiwonpainojen ylsilöllisten eriä-
luäiysyksien Malille, 4arwiMsi runfas Iva-
liloima tunnustetusti etewien henliilöjen
aiwoja lh«ti kuoleman jälleen tarfoin tut-
kia ja mitata. Itämä kyllä on loain har-
«uojon kuuluisuutsie» auvot joutuneet tut-
limuihsen aluisilii. Toisinaan täytetään

mittasysleemejä, toisinaail pun-
nitaan spriissä t. m. s. säilytettyjäaiiiooja,
tai on mitattu luain aiwojen ttluwuus
pääkallanmutaan. Nykyään woidaan y-
leensä tehdä aiwomittauMa heti tuoleina»
jälleen wain yleisissä sairaloissa, mutta
nämä aiwot owat il!seimmis>sa tapauksis-
sa ,leslitas>on ihmisten ja wieläalempaa-
kin. Monet tuttijat pitälvät »mainetta"
henkisen kytyisyyden mittapuuna, nmtia
se on hywin lritiitittömästi teihch, sillä u-
sein aiwan ulkoiset seikat hantlkvat ih-
miselle «mametta."

Tärkeä seikka näissä tutkimuksissa usein
suvuutetaan:aiwojen rakenteessa ja toi-
minnassa on wiellä paljo arwotuHen-
omaista. Emme tiedä wielä, mitä lopul-
linen tohtäwä aiwojen Havmaalla ainel-
sella on ruumiin liikunnassa, lil>alsi>en ja
sisäelinten toiminnassa. Tutkimus ei
niinikään ole ,sa»onut luiimeistä sanaan-
,sa. missä suhteessa ihmisen älylliseen toi-
mintaan o» aiwojen poimupintojen suli-
ruus, poimlljenkaarowuus ja sisäinen ra-
kenne. Jos wie>lä huomioitamme ne mo-
net,chalst selittämättömätsairaiden aiwo-
jen pllinoeiot,niin on erikoisen äl»Mi<
den henlilöjenaiwojen suurta painoa sat-
sottawa hywinkriitilliseksi.

Yhtä ihanan sielun kuin hänen ulko-
muotonsakin oli.

Kun wieläkatsoin tyttöön,joko il-
man »vähintäkään liikutusta oli
saattanut Fuunnella kertomuksen
tuosta kaameasta tapauksesta, niin
fasmoi häntä kohtaan tuntemani in-
hon ja säälin tunne kauhean suurek-
si.

KuivotaFseni tunteeni oikein ha-

woinnollisesti tuntui minusta Fuin
olisin purrut riFFi onton pähFinän
Fuoren jo tuntenut suussani ilFeiin
maun."

Kontcm^Fi irwistiaiwanFuin hän»vieläkin olisi tuntenut suussaantuon ilFeim maun ja sytytti pape-
rossin.

Me uskoimme FaiFFi että raFFauS
»voi Fuolla silmänräpäyFfessä.



«:o 14 - 1014 Pirtti 5

Eri aloilta.—
Maailman uusin tuliiuuori Mount

Lassen. Kalifornian ja ehta talo Aine»
ritanlorteiumuori Mount Lassen on nt)»
kyisinmuuttumallaanuhtaotmalsi tuliwuo»
reisi. Ma woimaltaomtpia purlautsia
fattuu tuon tuoStaitin ja farau» ja tomupil»
rai leijaileealituiseen louoreu yllä. Wan»
ha päälraaterici ote toiminut 250 rauo»
teen taintaan. Nyt on tämän manihan
autan raieteen syntynyt talsi uutta pie-
nempää ja näistä puittaukiset syölfywät
ulos. Mount Lassenin seudut oraat hai:»
ivaanosuttua. eikä puctauS ihmisuhreja
montotaan saa, mutta pari rohleata ute»
liastamatkailijaa fuUluu saaneen hengel-
Ivoarallisia mammoja älliäaiaStvierähtä»
neistä liwilohtareista.

Wuori on saanut nimensä tanskalaises-
ta uutiSafuftaaäta Pater Losfenista. en»
fimäisestä raaltaihoäfeSta miehestä, jata
tänne uStatlsiasettua. Että hän aitanaan
oli huomatta mieS, sitä todistamat monet,
häntä muistuttamat paitannimet,Mount
Lassen, fiaafettin fota, Lasfenin lunnas
j. n. e. Näillä tienoillahän ivaituttimm.
184a— 59.— ®»lea, jota s»» näfßnfä. Ruotsis-
sa on muuan taalari onnistuneella taioin
pois lefflJaamifeDa antanut näön muuta»
malle n. 30-wuotia«lle miehelle, joka on
foleona foittonieltana ollut laajalti tun-
nettu »Sokean Emilin" nimisenä. Hän
on ollut'talo elämänsä sokea jaoli soleain
opistossa lelhitityicht taitaraailst foVeainlir-
jotiHsen lukijaksi ja roiifaalst ihmiseksi.
LeWaulsen toimittanut lääläri on lvi»
teniin luwonnut sitä lumousta, joko mieif»
tafen kolo läfityStatvoSifa tapahtui, lun

ihan«Ii saanut näkönsä jätteen,aiwan tval»
tatluctssi. Kun hän atltoi nähdä toiselta sil-
mättään

—
toinen teilattiin raaSta myö»

hemmin — oli hänen mahdoton käsittää
suurintaosaa siitä mitä ncili. Pimeydessä
tai silmät liinni «i moititaan osta häntä
hämmästyttänytmuttanäteraänä olimaa*
ilmo hänelle täynnä ihmeellisiä asioita.
Ainoa,miniähän, tummakyllä, tätofin ta»
jusi. otti puu. Se Ivostasi hänen aitai»
'feiu-paa käsitystään puista, jota mastoin
monet muut esineet ja ihmisten ulkomuo-
to olitoat hänelle outoja. Tämän uuden
aistimenkäyttäminenoli hänelle sitä «vai»
ileompaa, lun hän oli airaan Itjenemätön
arraostetemaanetäisyyttä ja lasittamaan
peräpeltiirain anMotusta. Sehän onlin
feßla, jota ennen taillea .ivaatii tottu-
musta ja lolemusta. Pienillä tapsilta on,
luten tiedetään, tapana ojentaa kätensä
hyttvinlin taulana olemia esineitä lohti;
ei ole ensinlään tomatonta nähdä heidän
.mataaraan wuotecSfa jayrittckoän tarttua
lotossa riipputoaan tamppnun. Saman»
laista erehdylsiä teli tämä näkönsä saanut
solen ehtimiseen.

Omituista lyllä. on hänellä jo ennen
leißauSta ollut joufitntaiiien fäfitys Ma-
reista, jotka waitnttiwat eri ,tawalln sil-
män nälötalimoon. Täta ei lääkäri en»
tiestään tiennyt, joten hän hämmästyi
tuiillesfaanpotilaanpuhuman esim. puna»
seSta tmuodepeitteeStä.—

Maailman lemeintä puuta. Tshod-
järraen (TuduniSfo) itäisillä rannoilta
kosivaa puulaji,,jolo onmielätin letveäm»
pää jo melkoisesti kelveämpää hiin lor-
li. .tturitanfa ilutsuu sitä nimellämorea-
puu, budumalansa sanoo sitä fogulsi ja
arabialaiset ambcchilsi. Kasmiopissa
kntsutaan sitä latinalaiselta niinellä:
herminiero clapihroxylon. Puun runta on
alhaalta 20 a 30 om. jo tasivoo puu ta»
ivallisesti 4 a 5 metriä turleoW. Marea-
pun ilulliitiu: sen lultafct oivat merrat»
tain suuria, 'leltailstct ja muistuttamat ja»
paniTaiSten mimofalnklia. TshadjäUven
ympärillä afuwat tansat läyttäwät sitä
monelta toivoin, mutta useimmiten apuna

pitemmittä uimxrcettiUä, Nötta Marten
»valmistaa kuiiheimo 2% metriä pitkän,
laarelvan tangon, jota läpimitatenun 12— 15 cm. ja jolla tse medessä ratsastaa
luin lapset leppilhemofellatäyttäen milloin
käsiä, milloin .joilloja apunansa. Saumat
pistää nom 30—40 om. Yli .vedenpinnan
ja päättyy haaraltaan: ,tähän uija usein
istuttaa pienokaisensa, jota tullee siinä
mutana ihan marunana ja tuimana. Täl-
laisen uimalanaan tatissa uitmat alm»
ojsuiltaat .helposti IMi lilometriiilinpittät
taipaleet, «vieden wielä mutanansa —
päänsä päällä aseensa ja pulunsa.

Huolimatta fetioeybeStänsä on marea»
puu sangen lomaa, jonta rauotsi alluosul-
loat malmi&tatraat siitä m. m. mijöslin
fotofilptä.

— Lontoon Masto on äslettäin il»
mestynyt painosta. Sen mutaan on
Lontoossa nyftjään 4>H milj. «sulasta.
Woimaftaiinmin taStuwi miljoonataupun»
gin wäliluku wuosina 1861— 1891. Sit-
temmin on se .etientt)tiyt imittallifemniiu
ja nyt näyttää uusin tilasto meille sen
hämmästyttämän tosiosta», että Lontoon
ofufaslufu ottaa mennä Ijinfon alas-
päin.

ffioinen yllätys on se, että naisten
enemmistö on nyttemmin tasautumaan
päin. 1,000 mieStä kohtaan »n Lontoos-
sa nöltjään 1,127 naista sen sijaan että
siellä nom 50 irauotta sitten oli 1,135
naista 1,000 miespuolista asutaSta loh-
taan.

Atvioliitoille eiivät ajat näytä tnyneen
suosiollisemmilsi, Nom (10 touotta sitten
oli 22 lontoolaista 100:Sta naimisissa
»leimaa mäleä; äslettäin ilmestyneen ti»
laston mukaan on 100.sta ainoastaan
18,6 pros. naimisissa.

Fota 'MiiUlo 'luolee Lontoossa 1,200
ihmistä ja syntyy 2.000. Araioliittoja
solmitaan siellä jola wiillo leSlimääriti
800.

— Maapallon rantatiet, Sltaailmaii
rautateistä on lv. 1912 lisääntynyt
26,961 lm. i-j. 1911 lisääntyi fe 24.320
ja w. 1910 23,234 km.

Suurin määrä uutta rautatietä tvat»
miStui Amerikassa, 16,400 lm. Euroo»
passa raafaiiStui uutta rautatietä 3,700
tai., AuStraattoSfa 2,400setä Aasiassa jo
Afritassa 2.200 lm. lumposessalin.

Maapallon raittateiStön lotonaiSmää-
rä oli 1913»rauoben alussa 1,081,488
kilometriä, s. o. lähes 2? pättnäntasaajan
mittaa eli tolme Vertaa matta maasta
kuuhun.

Preussin yleisten töiden ministeriön
aitataustirja Nrchiw fur Eisenbohnwe»
fen, eifitettyään nämä summat, taslee,
että tämä rautateistä on tullut molfa-
muan 247 miljardia Salfan marllaa, f.
o. 309 miljardia marllaa meidän rahaS»
fa. Jama on jo melkoinen määrä rahaa:
kultarahoina ,jos olifi sellainen fummo,
tarraittaifiin sen kuljetukseen 9,860 kym-
menen tonnia taittamaa rautatien taloa»
rattoaunua.

Suurin määrä rautateitä on tietysti
edelleen Ameritassa, 554.124 lm,, siitä
?)()l>t)SraalloiSia 402,887 kilometriä. ISu»
ropaStfa on rautateitä 342,624 lm,, Aasi-assa 107.280, AfrilnSsa 42,707 ja Aust-
raliassa 34,808 lm. IhdltStoaltain jälleen
on seuraamissa maissa enimmät rauta»
tiet: Saksassa 62,734 lm„ Vuropan Ve-
näjällä 62,198 (siitä Suomessa 3.75?)
lm.. Englannin Itä»lndiassa 53,876,
NanStaSsa 50.232. Itäwalta»llntariSsa
45,823, Kanadassa 43,004, Suurbritan»
ninssa 37,678 Argenlinassa 38.215, Mel»
siluSsa 25.492 km„ Brasiliassa 22,287,
Italiassa 17,420, Espanjassa 15,350 j.«
Ruotsissa 14.272 lm. Muissa maissa on
rautateitäalle 10 tuh. lm.

Suhde rautateitten jo maan pinta»
alan Malilla on jotenlin ennalloan: Ensi
sijalla ott Belgia, jossa 100 neliökilomet-
riä tohti maan pinta-atasta tulee rauta-
tietä 29,3 tai. Sitä seuraaivat: Talsin

luningastitnta, 21,2 lm.. Lulsenburg,
20,2, Baden 15,6, <_rlfaf3»2cttringi 14,5,
Nuurbiitannia 12,0 j. n. e. itämaita*
UutariSfa on ivastaan» Mv 6,8, Ruot-
sissa 3,2, Europan Wenäjällä 1,2 (Suo-
messa 1.02) ja Mdyslvalloissa 4,8.

WäeStön luluinäärääii merrottuiui on
enin määrä rautateitä iiänsi» s2luSt.raliaS»
so jossa10 tuh. osutasta tahti tulee 116,9
lm. rautatietä. Muissali» Australian
tvoltioissa on tämä suhde erittäin edulli-
nen, luv asutus siellä on niin toimin 'hat»
ivaa. Kanadassa tulee 10 tuh. osutasta
tohti 66.2 lm.. VhdyStvalloissa 43.0 lm.
Argentinassa 67,9, Siperiassa 15,4. Eu-
ropanmaista on tässä suhteessa etusijalla
Ruotsi. 26,1 tai. Sitten seuraamista
mainittaloon: Tausta. 14,6; Sweittsi,
13,6; Norja 13.2; Ronsta, 12,8; Belgia
ja Suomi, 11.7; Salsa, i'.-"»; ztäivotlto-
Uutan, 9.0; Suiiirbritannia, 8,3; Euro-
pan Wenäjä, 4,8.

Tässä on huomattaioo, että liituun on
otettu ainoastaan warsinaiset rautatiet,
eila Saijan n. t, pitluraloja, jotta liifeu»
teen puolesta eiivät paljootaaneroahaa»
rnradoista, multa joita «i ole ilmoitettu
täydelliseen »valtion tartastulseen eila yh»
dysliikenteeseen; näitä ratoja oli 1913
mttiodenalussa 20,415 lm. Samoin oivat
iästä poissa NanStan ja Belgian monet
„paitallisradllt", joista ci tehdä täydel-
lista ratttatietitaStoa, ja muibeuliit mai-
den raitioteiden tapaiset esitaupitnk.iradai
tehdaSradat ,j. n. e.

Mäolelooan tilastoon otettu rautatein
tö nousi toifeltemiljoonalle tv. 1909.Eri
iiuiosilynimeninri oli raiitateistöu määrä,
tuhansin lilometrein:

Euro- Aineri» Kaitissa
passa. lnSsa. maanosissa.

W. 1840 3 5 8
„ 1850 24 15 39

1860 52 54 108
1870 105 93 210
1880 169 175 372
18«() 22! 331 617
1900 284 402 790
191» 331 526 1.080

Kolo määrästä 1912 wiwden lopuafa,
1,081,488 ttlometristä, oli maltionrauta»
teitä 342.713 tm.; maliionrautatiet oraat
nopeasti lisääntymässä, sillä M. 1912 li-
säänthiwät ne 21,308 lm,, toto lisäyksen
ollessa ivoin, lnten alussa mainittiin
26.961 lm.—

Uutisia luusta. Prof. Pictering,
tunnettu atueritataiuen tähtitieteilijä, on
Havn>ard iiliopiSten .vtamaicaSfa fijaitfe»
ivassa ala-obfenoawrioSsa hawainnm
Iriiitmart nimifcSifä luulraterissa meilil-
lisiä .muutoista. H!e .oraat selmimmäi
iiniutotset, mitä hän milloinkaan on ha'
matanut, ,ja sen wuolsi hän lehoittaa
tatifoputlitauitaa Eimmartiin huomionsa
kiinnittämään. Krateri on More Sri»
iiimt nimisen tumman alan luoteisreu-
nalta, imin neijälymmentä tilumetriä
liipileitaten. Ennen lrnteri, jota kuun
lierMjsellasen mukaan luin malaistu ala
luun pinnalla laajeni, näytti wähitel»
len täyttymän imolloifesta aineesta, jota
sitten 'maltti reunoin yli, ja tämä aine
näytti wirtoawan lehäiouoren pohjoi-
sesta sisäpuolisesta rinteestä. Mutta ttht
tama ilmiö on tadonnnt, Wiintcinen
säännöllinen purtauS tapahtui tuimu'
muotina tmnmifuusfa. HelmiluuSsn ja
maaliskuussa Iraterin toiminta oli mcl»
loiseSti laimentunut ja hiihti» ja touko»
fttuSfa sitä tuSlin huomasi ensitilaan. Kun
luu on juuri ohi ensimäifen neljännekfeit-
sen ja luun reunan Malilla, titutta nut
tämä livttauS on häraiuut)t ja oppinut
tutkija kehottaa muita pitämmän silmäl-
lä, saako se fen takaisin. Muultalin ta»
loalta lrateri on muuttunut. Kirjoitus»
taan hän Mataiifec parilla kuivalla, jotta
esittämät 'Cimmart Irateria ennen muu
tosta ja sen jälkeen.

— Staituonlatfojafotcct !HonStaSfo.
Olemme jo ennen lertoneet, luinta tai»
montatfojat nykyisin oraat NanStaSsa ta»
ivaltaan päiivän sankareita, heidän rae»
denetsimisleinonsa luu omat tailaluulo»
jen piiristä joutuneet tieteellisten lokeil-
le» alaisiisi, jotla näyttämät afettainau
tämän ilmiön todellisten luonnuntalien
pohjalle. Wiiri telee „La Noturesfo" sei»
loa niistä fotenSta, jotta hänen johdot»
taan toimitettiin miime kesänä. Mitä an»
tarttumilta (varokeinoilla koetettiin estää
ettei mikään petos eikä tahdoton luulolle»
littaan olisi woinut tuloksiin »vaikuttaa.
Wiré itfe oppi taidon ja tuli siitä raafuu»
tetulsi, että ihaarulta hänen käsissään
kääntyi maata lohti sen mutaan, kulliko
hän maanalaisten mesien ja onteloiben
yli. Tunnetuista seuduista hän sitten siir»
iyi aiiraan tuntemattomiin uudistaaseen
siellä kokeensa. Lot joen laaksossa hän löy-
st haarukalla maanalaisia »viemäreitä,
joita oli niille seuduille rakennettu. Tul-
tuaan täten loatuutetulsi ilmiön todelli-
suudesta Hän lehotti .muutamia tunne-
tuimpia ammatti-taiioontatfojin, Piobstio
jaPelapratia, setä apotti Mermetä tule-
maan taustaan koleita teleinään. Tulot*
set hän antoi tiedolsi komitealle, jonka
Nanstan ttiedeatatemia on asettanut ly-
symystä tutkimaan.

_Jgue Gantarel nimisen hornanluilitn
symyyden Petaprat paikalla .haoruloltaon
ilmotti oikein, 18% metriisi. Sitten hän
antoi tarkan tiebinsiitä,miten mcicuiatai-
nen luita tulli ja mitä 'haaroja siinä oli,
jitta myöhemmin todettiin aiman oiteilfi.
Pabiracin hornankuilun maanalaiset luo-
lat ja niissä jiralfelixmpuron luolauoman
hän niinilään tarkalleen maan päällä lul-
lien ilmasi ja seuraili pitkät mattat sem-
moisiakin ontelotta, joista ei ole mitään
tietoja ja joiden suhteen hänen tietojaan
siis ci Moitti tarlaStaa. Joulun mom*
män erehdylsenlin hän teli, mutta ne ci»
loat suurta merkitse todellisten tulosten
rinnalla. Symyyden hän ifoiotti 82 tuet»
ritfi maanpinnasta ja barometri oforti
fen olewan 80 metriä. Muutoma päimä
myöhemmin apotti Mermel tulli soman
mattan jo tuli samoihin iulotstiu.

Wielä poremmin onnistuttiin itacaiven
luolissa, jotta niinikään omat lähellä Mv-
caniadouria, TäStä luolasto Wirillä oli
erinomaisen tarita intnitaina louofi tako»
perin laadittu kortta ja hän saattoi siis
mitä tarkimmin werrata, missä määrin
tuloiset poitlesitoat todellisuudesta. Kart-
ta oli taiiooutatsojille ailvan tuntematon.
kuolista oli eräs mottailijuital.in loacten
taodittu taltio, mutta fe oli silfi raiiärä,
että se päin imnStoin olisi petulsen pai
jnscanut, jos taimunlatsujat olistlixtt yrit-
täneet sen johdolla ilman haaruftatuntu--
jaan luotan muotoja ilmaista. Apotti
Mennet enjinnälin oiitnin tarkalleen sai
hoarutallaan selluille maanalaisen leino»
teloisen tunneliin, jota 'luoliin johti ja
jonta pituus on 350 metriä.Hän ilmotti
sen sytvyyde.!, haarautua, ja muut seikat
ehdottomasti tarkkaan, Probstille sama
koe muutama miiflo myöl>emmin onnis-
tu,! Yhtä hymin. Hän mtiös seurasi toista
kilometriä maanalaisen joen juolfua, ja
reitti tätoi hylvin yhteen tårtan tanSfa.
Lisäksi (jän löysi monta kilometriä ennen
tuntemattomia löytämiä, joitten olemas-
saolo aiotaan porailisi(ta saada felioille.
Vacrtmeu kokeet unnistiiimat parhaiten tai-
lista, mitä Mielä un tehty, uunilla unte-
lot omat tofonaista 100 metriä silmällä
mami alla. Kaimoilta t ilmottiraot oi»
lein luotain symyyden jo oikein ititiöS iiii»
Den jokien MirtaiiSsuunnan,

Peloprot meni luiteiifin mielä piteni-
■uiällc — - ja tämä tuntuu jo läiiluätt tie-
teen «oäljeitucttDjcnlin rajojen »li - hän
moitti tvoitvonfa haaritnttaan ilmaista-- ruumiita. Wairacin titimasfa hän löy-
si haarukallaan 4 ruumista, joista yhdel-
lä piti hänen fananfo mutaan olla ran»
bniilappate -- se oli fraukkilaisnitaiuen
puutta (slramasax). CimogneSfa hän löi)»
st ruumiin, jota oli 'haudattu siten, että
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pnä ja rinta oliivat tirlon perustuksien
alla. i'uacct)isfa set,ä SBforf itse että lPeta-
■prat löysituä. ihaarutaUa maaSto pienen
kokoelman ivauhoja rauta- jo pronSfitau-
denesineitä. Paljon muitakin foteita teh-
tiin, joista myöhemmin laaditaan kerto-
mus. iUJohingoitafin luitenlin tapctihlui
joSk.uS. terran .tuöitti löytäneen-
sä maanalaisen muurin, mutta taimet-
taessa ei lamattu mitään. Eräästä toi-
sesta paitasta, jossa hän mäitti oleivan
ruumiin, löydettiin main aetrian tähtei-
tä ja muutamia eläimenluita. VahorsiSsa
hän ilmotti onteloni taiivauiion, jota oli
famella täytetty. Riutta näistä erehdyt-
sistä .huolimatta Wiri on täydellisesti
«valuutettu teidän taitonsa todellisuudet
ta jo fonoi pitämänsä sitä niin luoteita*
mona, että se luultcuoaSti on tutemaisuu»
dessa Juurena määrin 'helpottama metal-
lien ja maanalaistenmesien jo onteloiden
etsimistä. Juttiniulfia tietenlin jatketaan.— «JnnitiuiljeliiStö dynamiitin muulla.
„Tuli «n .hymä polmelijo, mutta tauhea
herrana," sanotaan .maltan oil.ein. Wie-
lä paremmin fawettuu tiima sellaisesta
aineesta tuin dynamiitti on. Sodassa on
siltä suuri nvcrlitys ja raulhan aitana
poistetaan sillä totouaista muoria. Siiä»
Hemmon tunnettiin lienee, että sitä nit-
roglycerinin muodossa läytetääu myös
meritornia »vastaan mollan milroSloopi-
tien pienissä anmoitsiäsa.

Uusinto lienee sentään dynamiitin
täyttö «rajattomien mahdollisuuksien
maassa" s. o. Slmerilaäsa. Siellä liite-
tään sitä suuressa määrin mamiuitjelys-
tä .Marten. 2en lieuemäl jo muutamat
tuulleet, että amerilataifet täyttämät by-

uroniittia matnhojen lantojen l). m. f.
poistomifeen — fe repii irti ne juurii-
taufo ja färlce tarmon fontolla poltto-
puilfi. Ailoja on sitä .tiettjSti täytettt,
mitjöS fuurteu, tiellä olemien liivien sär-
kemiseen, jo on fe ylimaitaan näiSfä ta-
paulsisfa huomattu tuleman tjimleainmat-
si luin ilhmiSlnoiman täyttö.

g)rittelijöt maaumiljettjät huoinajitvat
pian seniili, että dynamiittia moidoon
täyttää itse ■maanpinnan muoltaomiseen,
tniivouSojitukseen, portti- ja aitapylioäi-
den reikiä maahan tehdessä, kaimoja tai*
loettaeSia, peltoa laitta mainiota routi-
essa j. n. e. Huipun dynamiitin täytölle
inaaiilniljclytseii olalla omat eräät far-
matit KonsaSsiSso .talsineet rumeteSfaan
täyttämään sitä taiten, melkein titoenlo-
toolsi tulleen moon n. I. hordpanin
niuottaainiseen. Heidän cfinterltiänfä
Olaat yhä ltseainmot farmarit läntisissä
»valtioissa alkaneet noudattaa tehden
näin suuret imiljelylselle .mahdottomat
olat fcltoollisiisi pclloilfi.

Töiden fuiroatulfeSffl on dynamiittia
iiiuös ineiicéttjlfellä tetiv: siltä on
.voitan ytsinlertaiseSti antimuttu maahan
suuria fymennttitsiä, joihin itvefi pian löi)-
tää tiensä. Tällaista kuiwotulsio ei ?lme=
ritassa nyttemmin enää tehdäkään muni'
lä tatuoin kuin dynamiitin owullo.

X?opulii mainittakoon, että sitä käyte-
tään tnenestittilscllä myöskin puita, eri-
tyisesti hedelmäpuita istuttaessa, silla sen
aivulto amiiniltaan tarpeellinen tuoppn
inaahnn satinen nopeaSti ja sitä paine
mnokkaa se somalta fuohfealfi kaiken Um-
oärillä olemiin maan. ©ikä siinä tyllin:
sitä täytetään myös tienteolta, paksujen
piiunrunfajen taatomiseSisa ja halkomi-
sessa, wanyosen ralenniiöteu repimisessä
j. n. e.

PensylMonio-rautatien Hallitus on
julkaissut lomeon lentoliujafcn tästä
aitalta niitä imarten, jotta aitotvat nfet--
tuo itiitiénfuulloilsi tämän rantatien
ivarrelta olemille afumattomillc tienoil-
le jo tehnyt sen tietysti tarloitufielfa
jouduttaa uuti&iisutuSta.

>MMMyH

Tapaus Ranskan
lvallankumouksen

ajoilta.
lSuomennos.)

Kaunis neiti Celine de Keirac
oli »vähällä pyörtyä, tun hän saituulla, että hänen sulhasensa herttua
af Brussae oliwanflittu ja tuomittu
kuolemaan.

Mutta hän taisteli urhoollisesti
täta heikkoudemnertliä wastaan,
koska hän tarivitsi nyt kolo mielen-
malttinfa pelastaakseen sulhasensa,
sillä sen 'hän tahtoi tehdä.

Mutto miten?
Koellaisito hän lahjoa ivanain-

»vartijat ja wartain hiipiä »vanki-
laan?

Uh, hän tiesi' että se on mahdo-
tonta! ioieni'ifö hän sen luo, jolla
di malta ja polioillaan rukoilisi hä-
neltä armoa?

Ei, Robespierre oli tunnettu jät-
tählämättömätsi ja taipuinattomalsi.

Slffiä 'pisti lianen päähänsä tuu-
ma. Paul, hänen leikki- ja nuoruu-
dentowerinsa. hänen imettäjänsä
poika oli nm Robespierren ystälvä,
hänen oikoG kätensä, ja mitä ci on-
nistuisi hänelle, aatelisneidille, sen
toimittaisi Paul- tansanlctpsi. Mutta
'tokko hän tahtoisi? Nartnasti —
hehän olitval yhdessä taswaneet,
lapsina leikkineet toistensa kanssa ja
aina otteet hyivät ystäwäl. Hän
muisti, ikuinka Paul aina oli ollut
hänen ritarinsa ja täyttänyt hänen
U/sei noitulliiet toiivotnutsensll. Paul
ei suinkaan ole muuttunut, hän uliisi
Celinelle uskollinen, maittakin he
asianhaarain »vaatimuksesta oliivat
eronneet ja heidän lapsuusleittiensä
ajat oliwat ohi.

Täynnä päättälväisyyttä lähti nti
de Keirac menoinaan. Robespierren
ystälvän täytti ilo, fun hän sai tie-
tää, kuka häntä etsi. Mutta ©eli»
nen katse pelotti häntä.

«Celine, niitä on tapahtunut?
Hiittä tuo teidät tänne?"

«Paul", ivastasi hän, «muistat»
teko »vielä lapsuuswuosiamme?"

«Muistanko niitä? Minun kau-
neimmat muistoni koskemat pientä
Celineä, jota puolustin lohikäärmei-
tö ja ryowäreitä wastaan."

«Muistatteko myöskin, että lu-
pasitte tehdä laitti, mitä teiltä pyy-
dän?"„SBamiiasti' ja pikku Selinetlä ei
ollutkaan »vähät ii>aatimutfet. Mil-
loin pili minun kesyttää leijonia ja
karhuja,milloin hankkia hänelle kul-
ta- ja hofteaomenia ."

Neiti Keirac ci' woinut olla hy-
myilemättä.

«Minä pyysin myöskin mahdolli-
sia asioita ..."

«Niin
—

unitta waiteita. Sillä
jos olisin woinut täyttää ne, olisi
Celine omani."

Neiti Keirac punastui, mutta ei
»vastannut siihen mitään. Hän sa-
noi:

«Tulen nai luoksenne armonano-
juna,Paul. Meidän yhteisten nuo»
mitsmuistojemme nimessä wan.no-
tan mina teitä ..."

«Celine, tiedätte mottoarme käs-
keä minua."

»Pelastakaa sulhaseni."
Paul synkkeni.
«Mina mallan unohdin, että nei-

ti de Keirac on kihloissa", sanoi hän
katkerasti ia lisäsi matalammalla
äänellä: «sehän juuri oli se, sola

ajoi minut kotoa. Celine
—

ra-
lastattslo todellakin herttuaa.

Neiti Äeicac heitti ylpeällä liik-
keellä päänsä taapäin ja »vastasi:
«Hän on minun hiottuni."

Paul kumarsi.
«Teen mitä »voin", sanoi hän yk-

sinkertaisesti.
Celine ojensi hänelle kätensä.»Kiitos, oi liitos! Minähän tiesinritarini auttaman minua."
Paul ol kääntynyt pois eitä ol-

lut ihuomaominar»^ ojennettuakättä.
«Menen Mi Robespierren luo",

sanoi, hän ia kumarsi jäykästi mer-
kiksi, että Celine lähtisi.

Kaunis neiti Keirac hämmästyi
Paulin muuttuneesta täytöstawasta
ja poistui, sanoen hiljaa «kiitos".

Paul seisoi hetken »vaipuneena
ajatuksiinsa. Sitten meni hän Ro-
bespierren luo.

«^taitoani' teen sinulle yhden
pyynnön, lahjota mapoué eräälle
ivannille."

«Sinä pihdat! Saat kymmenen
ivantia i- fjtä ivcmnasti kuin yhden,
sillä edellytyksellä, että se ei merkit-se mitään."

«Oh tama on aiwan merkityse»
tön,entinenherttua de Brussac."«Brussac", fthtesi Robespierresanomaan, «tämä konna sen kurjan
tahdot waftllllks'. Hänhän an ansain-
nut kuoleman satakertaisesti."

«Celine rakastaa häntä", sanoi
Paul tuskin tuuluivasti.

Mutta Robespierre oli sen luul-
lut. Hän katsahti ystäiväänsä puo-
leksi säälien ja ajatteli:

«Sinä olet merkillinen. Sinun
pilaisi olla iloinen, että pääset siitä,
jota on tielläsi."

Ääneen hän sanoi:
«Olen pahoillani. Paul; pyydä

minulta mitä hytloänsä — mutta
Srusfacia en Ivot wapauttaa."

Paul ci wastannut. Hän tiesi,
ettei ihänen tietämänsä koslaan pe-
ruuttanut ennen annettua kieltoa.
Mykkänä tertoehtäin meni hän tie-
hensä. Ha tunsi itsensä sywästi ala-
kuloiseksi-, hän oli antanut Celinelle
lanansa eitä woinut sila pitää. Us-
koisiko Celine häntä? Eiköhän en-
nemmin iiutliifi että se oli tekosyy'
että hän ei tahtonut pelastaa 99rus=
iacia, jota hän ioihasi sisimmässään.
?)ötä päiwää liikluiwat nämä aja-
tukset hänen aimoissaan ja lopulta
tuli hän siihen päätökseen,että hänen
täytyi Pitää sanansa. Sehän koski
Celinen onnea! Ia reippaasti kir-
joitti hän waPautwmiL.lästyn hert-
tualle, »väärentäen Rudctzpierren ni-
men.

Hän mmi itse ivanlilaan ilmoita»
maan herttualle, että hän oli wa°
ipaa. Hän antoi hänelle sitäpaitsi
passin ulkomaille japyysi häntä mat-
kustamaan Celinen kera niin pian
luin mahdollista.

.Herttua ehti tuskin kiittää, niin
kiire hänellä oli neiti de Kerac'in
luokse.

«Te olette mapaa" huusi Celine
lun hän tuli. «Silloin on hän kui-
tenkin pitänyt sanansa!"„On," ivastasi herttua, «ja se
tapahtuikin omiituisesti. M' tatS*
tuli tuo talonpoilaiskuhnus — mi-
kä hänen nimensä onkaan? Hän näh-
tiin usein teidän wcchempienne talos-
sa ennen maailmassa — niin hän
tuli ja lähetti tevtveiset teille, soissa
hän julkesi nimittää teitä «Celinel-
si." Sitten antoi hän meille nämät
passit ja pyysi meitä matkustamaan
niin pian kuinmahdollista. Ia niin
klluwan, kun oleskelen Pariisissa,
täytyy minun olla kätkössä."

Celine otti paperit ivastaan
—

«Matkalle ei ole kiirettä," sanoi hän.
«Minulla on »vielä jotain toimitet-

talvaa. Te woitte »ooflan hywin py-
syä salassa minun talossani. Minut-
ila on tornissa salahuone, josta ci
kukaan löydä teitä. Jean, minun
wanha, uskottu palwetlijani wie tei-
dät sinne ja pitää teistä huolen.

Nfiiti de Keirac soitti ja antoi si-
säiintulewalle ftalwelijalle tarpeelli-
sia menettelyohjeita.

Itsemeni hän ulos, sillä hänellä
oli «tärkeätä asiaa."

Hänen täytyi kiittää Paulia, että
tämä niin pian oli täyttänyt hänenpyyntönsä.

Mutta Paulin asunnossa lahtasi
häntä hirmuinen ilmotus, että Paul
oli wanjjittu, kosta hän »väärällä
wupautustir'eellä oli lvapautanut
herttua de Ärussac'in »vankeudesta.

Kiihtyneenä tuli hän totiin.
«tiedättekö mitä on tapahtunut,"

huudahti hän, mm pian fiin näti
kihlattunsa. «Paul on »vangittu,
kun ihan päästi 'teidät waftaatsi."«Niinkö," sanoi herttua lvalinpitä»
mättömästi: «Rakas teline' mitä
"mc sille .mahoomme? Nuo ihmiset
saawat wallan kernaasti tuhota toi-sensa, niin me pääsemme »vapaaksi
ja entisellemme!"

«Mutta Paulhan on pelastanut
teidät."

«Ia kun hän teki sm, kutsui hän
minua «tporwari Brussac'itsi." Hän
ansaitsee hirsipuun jo siitäkin."Celine katsoi pitkään sulhaseensa
ja meni uilos sanomatta sanaakaan.
Mutta seuraamalla terralla tuli
hän wielä tiihtyneempänä salahuo-neeseen ja huudahti: «Paul on 'tuo-
mittu kuolemaan teidän sijastanne!"
.herttua kohautti olkapäitään.

«Mutta f "n woi pelastaa itsen-
sä, jos hän llllvaltaa teidän olosijan-
ne."

Herttua kalpeni. «Hän ei tai tee
sitä ..." sammalsi hän. —

«Ci, sitä ei hän tee," »vastasi Se»
line, «kosta hän on antanut minullesanansa pelastaa teidät."

Herttua hengitti leluyemmin.
«Hän tietää silloin, mitä hän on

weltaa entisille herroilleen," sanoi
hän. «Mutta »viisainta olisi jota ta-
pauksessa, että me matkustaisimme
niin pian fun mahdollista."

»Mutta tehän kuulette, että hän
teloitetaan teidän asemastanne! Te
ette moi, ettekä saa matkustaa!"

Herttua katseli hämmästyneenä
tulemaa »vaimoansa.

„?)len kiihottuneita naisten hou-reita," ajatteli hän. Mutta ääneen
sanoi hän: ..Mitä .ininä sitten teen?"

..Teidän tulee mennä Robespier-
ien luo!"

«Nopespierren luo" keskeytti
"örusfac kauhistuneena. «Silloin
olisin menetettn."

«Teidän täytyy mennä sinne itse.
ehkä hän on armollinen ..."

«Ia tähän «ehkä" minä luottai-
sin' Ctte tiedä, mitä.sanotte." Hert-
tua oli törkeä fiiwaétuneena. «Mitä
liikuttaa minua tuo moukka. Anta-
kaa minulle passini, minä matkus-
tan!los tahdotte jäädä,niin tehkääse Jumalan nimessä, mutta mi»
nä ..." Melu omen ulkopuolella
esti häntä. Hän nousi. «He tule-
mat," huusi hän kuolonwalksanll.

Celine katseli häntä ilvallisesti.
«Raukka" Pääsi tahtomattaan hänen
huuliltaan. Sen jälleen meni hän
owelle ja kuunteli.

«Ei se mitään merkitse," sanoi
hän. «Te tiedätte tämän huoneen ole-
ivan hywin salassa."

Mutta herttua ei kuullut häntä.
«Minä tahdon Pois täältä," läähät-
ti hän. «Antakaa minun passini ja
päästäkää minut menemän."

«Ia tuon ihmisen lanssa tahdoin
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minä mennä naimisiin," sanoi Seli-
ne ja katsahti ylenkatseellisesti kih-
lattuansa. Senjalleen hän poistui.

Hänellä oli nyt ainoastaan yksi
tunne. Paul täytyy pelastaa!

Hän kiiruhti Robespierren luo ja
hänen pyynnöstäänamautttiPaulin
mankiia.

Kun Celine astui Paulin selliin
istui tämä pää käsien Maraan wai°
puncma. Mälkiäkuulihän rallaan
äänen sanoman:

«Paul, tulen liittämään teitä."
Hän nousi: tuossa seisoi hän, Ce-

line' jonka ympärillä kaikki 'hänen
ojatuksensa riSteiliioät!

«Celine, oletteko luonani! Saan
nähdä teidän ennen luolemaom! ©c
M suurempi onni, tum niitä uskal-
sin toiwoakaanl

«Te olette waftoa, Paul! Robes»
ftievre tulee pian itse sanomaan sm
teille."

«Entä herttua?"
«Hiin on Robespierren mollas-

sa."
«Onko bän uudestaan manfltttu?

Celine parka."
«Ei! alfaa sanoko niin. .Hänen

rinnallaan olisin ollut säälittämäs-
sä asemassa. Olen nähnyt hänen af»
haisen luonteensa ja epäilemättä uh«
rasin hänet, pelastaakseni sm, jola
on arwoklaampi."

«Ceriinc."
«Muistatko wielä Paul . mitä

kerran sinulle lupasin, jos »voisit toi»
mittaa jotain oikein toaifcata?"

että sinä tahdoit tulla omakseni.Oi, ©eline, tarkoitatko totta, tahdot-
for

«Kolo sydämestäni', mastosi ©e»
Itne ja riensi hänen awoimcen syliin»
sä.

«Wilpitön onnmtoiwotulsent'"
sanoi Robespierre, jota molempien
huomaamatta oli ''«ilut wontlikop-
Piin.

Uskon tvoima.
Humoreski.

Ktrj. Sigurd.

Maija oli kartanonomistaja
Anderssonin ainoa tytär. Hän olisorea muodoltaan ja ifän omaisuus
oli suuri ja koskematon.

Kalit Pettersson sitäwastoin oli
palkaton horjottelijo aseman lähei-syydessä sijoitseivassa maalaiskau-passa. Hänellä oliperusteellinen syy
toimoa wiidmtoista »ouoben moit-
teettoman paltvelusajan fuluttua 50
:nfn »uufousipallfoa, mahdollisesti
75 ml.

Molemmat olimat ivarmasti ma*
kuutettuja siitä, ettei patruuna An-
derssonilla ollut ptenintäfään fut-
sumusta toimittaa heille häitä. Mut-
ta ?un he nyt kerran rakastimat toi»

siansa awioliitto päämääränään,
färiiioät he tästä tietoisuudesstaon.

Synkältä näytti, minne katsoi-
matftn. Ia tetiwätpii he mitä suun-
nitelmia tahonsa, huonutfimat he it»
setin niiden mahdottomuuden.hummankaan morat eiwät riit-
täneet edes Amerikan matkaan jo tu-
linen rakkautensa ei tahtonut mitään
tietää »viidentoista toi tahdentym»
menen wuoden odotuksesta.icteeet siitä, että maalaiskaup-
pias Jonsson astamcnttaifi Kallen
menestyksen edesauttamiseksi omista-mansa satatuhatta näyttiwot fanflenepäwarmoilta, sillä mainitulla liit»
teellä oli yhdeksän alaikäistä lasta
ja folme rutiköyhää ivelieä.

Patruuna Anderssonin heiluitte-
leminen olosuhteitten lempeämpöän
yminärtäinyffeen ei myösiään mak-
sanut toaiwaa enemmän tuin nuus-
fan tuofsutatminen sakariston owm
amaimmVeijästä, siksi funnes kolo
FirFföhJttltuusto alfaitsi ailoastaa.

Kerran he jo ojatteliwat yhteistä
itsemurhaa, mutta Kalle oli erään
haittausapufiisfan jäsen, ja kassansäännöt fielfitvät sellaisen. Maija ci
muulien joutanut joulukiireiltänsä.

Kuitenkin faifitenfin hoiti Kalle
palkatonta apuloispaiffaansa Jons»
sojtiin tiskin talana sellaisella reip-
paudella, että mäkeä »virtasi sisään
ja ulos luin konkurssin partaalla
oletvassa säästöpankissa, tai niin»
kuin amerikkalaisen silmänräpäys-
lumoajan luona, jofa ottaa Puoli
tusinaa 50 pennillä.

lonssonin tanxiranhoito loswoi
yhä. Aseman toinen kauppias löllöt»
ti tiskillään Piiiwät ftitfät ftjynär»
ftäidmsä nojalla, huokaili wain ja
myi luhdenlymmenm marfan ar-
mosta wiikossa. Ia Jonsson tarjosi
Kallelle, ei juuri liikekumppanuutta
eikä liikkeen luoivuttamistalaan,
ivaan jotakin rojua fisäänostohin-noilla jo Urtiden marfan wiittopalk-
laa.

Maija riippui Kallen kaulassa
eräänä iltanoe nsimäisen luolan pi-
meässä jo tyhjässä odotussalissa, it-
ki ja uhkasi kuolla falmetust_autiin
ellei hän Kallea saisi.— Rokkaani, eras idet iski Pää-häni, sanoi Kalle.— «Iboea!" Mikä se on? kysyi
Maija. Niihtäiis, äitinsä rakasti
häntä niin, ettei ollut laskenut hän»
ta kaupunkiin kouluun ja tyhmän-
»viisasta kotiopettajatarta et Anders»son myöskään ollut tahtonut taloon.— Tarkoitan ajatusta, miten
meidän on toimittama, sanoi Kalle.

Kun Kalle sai seuraaman wiilfo-
palffanfa, pisti hän miiitofen liitoin-
sä 'tasfuun ia läffi erään rouwoLiindqwistin luo. Tama oli ihmistenparhaita sydämensä puolesta, etfä
omistanut edes fmiveuaa luin loleh»
ttfoliffofsi riittäisi. Hän eleli »vain
hyivien ihmisten antimista, ja niitä
tulikin losolta, sillä hän oli hauska
ihminen ja puhui laifenlaista fefä
totta että tuulesta temmattua.--- Tehkää hywin rakas täti! sa-

noi Kalle ja ojensi hänelle pukeman
maotimattimasti miitofensa.— Herra jestandes, mitä se Stal-
le poika M»t , ..! (Sihän sinulla it=
teliäkään ole liitoja.—

Clitä enemmän tum täti luv»
lee, sanoi Kalle tyhmän fomeilema
ilme kasinoillaan.

Nyt wasta eukko riehahti, sysäsi
ilmälofinsa otsalle, syleili Kallea jo

.päti häntä iitten käsimortmfa mitan
>ää£fä itsestään setä katsoi famälle
ilmiiin ja (anoi.—

Mitä herran nimessä Kalle
oikein tarkoittaa?

Kalle katsoi ympärilleen mintuin
waloojawihollislnaassa lukitsi owen
kaksoislukkoon, toeti käärekaihtiimmolas, talutti euton huoneen etäisiin»
Pään loukkoon jo kuiskasi:— Osaako tätt »vaieta ?
Kätteni, sanoi hän.— ©en tiedät että mina osaan,— Antakaa minullesiitä pyhiä tu*paus.

Niin totta kuin olen suuri syn-
tinen,Kalleni. Cnpyydä itinäpai-
kastani päästä, jos sanon sanankin,
Kalleni! Mitä se on, mitä?

Katfofaapaå. olen sattunut lvoitta-
maan arpajaisissa.—

Herua jestades,Kallefemi!Pal-
jonko, Kalle?— Kolmekymmentätuhatta mork-
kaa. Rahat saapumat huomennaftäiiväjunoslo muilta tahdon asian
Pitää salassa. Ne 'tulemat läheiselle:asemalle,matlustan sinne huomennaja noudan rahat saloa ja kaikessahilillisuudeKsa, ymmärrättekö, fitten
ostan Berqmistin liitteen, joka nyt
on Mallan lamassa ja nain Moria
Anderssonin Apialasta. ©illoin saaJanssonin patruuna nauttia kilpai-
lun iloisia päiwiä, liputti Kalle yh-
teen hmgenwetoon.— Herra ja Pyhä Pietari, sel-lainen onnen juusto! Jumala si-
nua siunatkoon, Kalle!— Muitta ci fanaafaan kenelle-
kään täti! Vaiti fuin hauta!— Kuin hauta, Kalleseni! Luo-
ta minuun!

Kotte oli tuskinsulkenut omen, fun
eukko tislasi esiin hattunsa ja kap-pansa ja .lönttäfi kauppias Jansso-
nin routoon luo. Siellä hän sanoiolewllnfa rouwan ystäwä hywina jo
pahoina päiwinä, nytkin piti tulla
paliparastoan kuulmiaon tooiniista
ia somassa fehoittomaan ottamaan
miisudella mastan Herran koettele-
mukset.

Rouiva Jankon joi parhaillaan
kahmia jo sanoi cktei hänellä ollut
mitään walitamisto herramme toi-
ptiemeni,, .1
imenpiteiben suhteen. Jos jatkuisi
samoin kuin tähän asti, olisi hänkylläkin tyntvmäinen ja Janssonmyös.— Nstämäiseni sina olet siis kuul-
lut...?— Mitä sitten?- Varjelkoon, eipä muuta, kuin
että kunnon apulaisenne on woitta-
nut kolmekymmentä tuhatta arpa-

jatsista ja nai Anderssonin Marian
Aipiolasta. %o, ainahan te apulai-
sen saatte, mutta näes, Augusta,
hän aikoo ostaa Berqmistin kaupan
ja kilpailla miehesi kanssa, ivanhan
isäntänsä kintaat pöytään. Se mi»
nusta on 'hai'1' teko.

Roiftua lans>on sai hermowäris-
tyt|'en jo herra Jansson Malwoi jo
imääntoleiffe toto yön, jota ei ollut
tapahtunut sitten hänen orofunäifenkonkurssiinsa, enne akordi saamis-
taan. Kun Kalle tuli aamulla ja
pyysi lomaa 'matkustaakseen Nokka-
ivuoren asemalle ja lupasi seuraa-
malla junalla 'tulla takaisin, kalftmihän, sillä Sunbaioi&tin eulkäo oli
tietysti kertonut kolo jutun kirjeen-
noutcnniisinem päiwinem. — Jons-son otti lemveimmän sälvynsä ja fa-
noi:— Tietysti, poikaseni! Tiedäthän
että kaikessa aina katson sinun etua-
si. Tahdotko »vielä jotakin muuta?
Pidonhan sinusta kuin omasta po-
jastani, sm tiedät.

Patruuna Jonsson soitti illalla
Nokkamitorm asemalle ja sai »var-
muuden siitä, että Kalle todella oli
kuitannut 30-000 niku »vakuutetun
lähetyksen.

Kalle teli säännöllisiä mierailujo
Bergqwistin puotiin, rouioa Jons-son kääntyi hermoftouista muoi»e=
sairaaksi jo patruuna harmmi ja
laihtui. S&ihboin hän kutsui Kallen
luokseen Fonttooriin, makuutti taas-
fin rakastamansa hän tulisesti ja
pyysi eiköhän tahtoisi rumeta häneniiilckumppniksem. Olisi niin ilohut-
itämaa antaa hänelle liikkeen moi»
"tosta osansa ia ...— Mutta sitähän mina saan
nytkin jomiiji markkaa wiifolta! sa-
noi Kalle ja näytti tyhmältä.— Hm .. Hm ... se on ollut
koeaikaa, maan koetukseksi sinulle,
poikani. Älä sentähden minua mas-
toon kaunaa kanna. Olin ajatellut
kohottaa aittasi ensi kuussa sataan
miiteeiriEynuncneen, mutta parasta
on. että saamme sekä Ijymän että pa-
han. Tahdotko Kalle?— - E... e ... m oikein tiedä.
Sattumalta olen saanut mahan ra-
hoja. Olin .»vähin ajatellut ...- Kas niin Kalle! Me somiimme
niin hywin yhteen. Liitymme kump-
Pameiksi heti, eikö niin?

"-- Niin, matitta olen sijoittanut
jo rahani. Aioin itse alfaa masta
uudesta wuodesto. Setä saa siis
»varrota minun! iikeosuuttani kun»
nes faan Maija Anderssonin myö-
täi ... ai, ai n«t tuli liikoja. Sitä
ci soisi »vielä kukaan tietää .--- Olen ostanut koko »varaston
käteisellä jo minulla on rahoja en-
tiestään lainassa, niin että tekisit
minulle volmeluksen, Kalle, jos oli-
sit hymä. etkä enempää työntäisi mi-
nulle rahoja. Noinhan panna osasi
kasinoinaan.— Olkoon sitten sedälle mieliksi,
unitta jos mielestäni faan huonon
koron, niin , uhkaili Kalle.

Osakegkfid Siikkukauppa Mseln uus,,n,UMO oa.
minua Canthin Pelilliset iiatw»ka..ppa 337,.?,^.w««.

Htiapio s^kafat»arakauppa i»a<sfa tavaraa»

Gust. Raninin Perilliset Kuopiossa a".maanviijeßp Pit«ku n cinnnnw °nhaaramke Kuopion»
suosittelevat käytännössäparHaiksi tunnettuja* ££2£ fIZSZI suomalainen KalVst^ ZZZJ£TS?£Koljonnicmen höyrymyllyn valmisteita. la -avi.ie.ysUkaupa.ia Suom a
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$un Kalle oli marina siitä, että
simn uutinen kallisten maifenemis-
lutoaaifcten nimessä oli anturapostin
amulla et)tint)t EUnetiaan, otti hän
toiminimen ajo.nelit ia ajoi finne,
patruuna Andersson, jofa aina oli
ollut erittäin tyly häntä kohtaan,
juoksi ulos imåtaanot.taimawt ja tie-
dusteli, saisiko olla fon jakkia, toi*=
ft)ä tai punssia. Kun oli sekotettu ja
ryypätty, puristui patruuna muiji-
nem huoneesta ja Maiju jätettiin
seuratsi. Nuoret tehtiroat sohivaan
ja suutelilvat kurmes patruuna «tull
ja yllätti heidät, mutta hän katselisitoisaalle, eila ollut tietääfseenfään.
kolmatta selvttaessa sanoi Kalle:— Herra Andersson, rakastan
Maijaa ja olofuhteeni ornat .-- Tule siiliini' poikani! Wiis
sinun olosuhteisitasi! Sinulta itses-
täs minä vidan. Ota tyttö,Etalle!

Kymmenen »nuotta myöhemmin
fun Kalle Petterssonin fetfemäé poi-
fa. kastettiin '

ihän itse sekä Anders-son että Jonsson istuitvat „kolinat
ta ottamaa)a" ei .talle maan moi-
nut piättäytyä, »vaan fertoi foto
juonen ufoille, ,<?e railvostuilvtit tie-
tysti, että heitä oli näin »vedetty ne-
nästä.

—
SlmlDnciben luin »vähenee lait-

tmll»! Baijerin hatlitinksen tviime ,tilas-
totieteellinen julkaisu sisältää m. m.
„WanifaimT)äli.)iä katsauksia fijnttjneibcn
luiivun iivähenemiseen," jota todistetunn
numeroillaalkaennu:*ta 1841 aina ivtto-
teen 1910. Nämä tntsaulset käsittämä t
maapallon.kaikkia tu<lttuuriwa,l,t_oita. Tv-
Tutisema näistä .vertailuista on se, että
siintyneiden iuknmäärä, suhteellisesti ot-
taen, wähenee lulu sitvistynoessä maail-
massa ja, omituista kiillä, '(juonuttaan
se parhaiten tämän uuden .tuuofifabun
altutiimmenellä. Ainoastaan muutamia:
sa pienemmissä wattiuisisa on syntynei-
den luku snhtoeltiscsti hieman enennyt,
mutta se moi .eihlä riippua .myöskin tar-
kistetusta tilastosta(?),

Mi.ta Guruplltt tvaltiotchi,» tulee, moite*
uee ft)ntt)lti(iifi)n§ ftläli tuiin idästä siir-
rlMnte länteenpäin, Tuurin on synty-
neiden 'lirilu Wenäjällä (43,9 lasta l,O(Mi
asukasta luhti ,tv, 1910) ja Balkanin mxi-
lioissa iVulgariassn 42, fflumaniasja
39,2, Serbiassa 38,5), näitä seuran Itä-
iva,l,ta-llukari (edellisessä 32,6. jällimäi-
sessäi!s,7 tuhatta afiilaötm loihti) Italia
,88.8), Espanja 88.1). Portugali 82,
8), Saiffa (29,8). Alllutomant (28,0),
Tausta (27,5), Norja (26,1). Ruotisi
(24,7), Tuur-britllnnia (25), Tweitlsi
(25), Belgia (23,8) ja iuH)boiti Rans-
ka (19,0).

Näitä tilnstuttisia numeroita e.iuiue
kuitenkaan iimmärrä ottein, ellemme ase-
ta rinnalle ivastallivia numeroita tuule-
ivaisuitden tilastosta, Nämä tuloni

että tnolewaisnustin on suurin Venäjäl-
lä, niissä tu. 1010 un merkitti! 28,9 tuo*
lintapauSita 1,000 asukasin lotjti. Wcnä-
jää seuraamat muut .valtiot seuraamassa
järjeschksessä:Runtania (28,1), Bulga-
ria (28.5). Serbia (22.1), Ilttlnri (28,
ti), Jtänxrte (23.1). Espnnjn (28,4).
Portugali (19.6). Näihin liittymät su-
tett keskimääräiseltä fiwliutÄastollnnsn
Ranska (17.8). Taksa ,16.2), Belgia
(15,2), Twetsi (15,1), Tuurbritannia
(U), Ruotsi (14). SHantomaat (13.6).
Norja (13,5) ja Tanska (12.9).

Jos »hl .ajse,tainine Itämä molemmat
lilastot ivierelläin, niin saamme loppu-
iitlaHfeffi sett, että Wnniueide» lulu kuu-
lÄvaisuuteeu nähden on suurin Vulgari-
as>sa, niin, 18,5 inhatta asukasin koftti,
tuu se taas on alin Ranskassa, missä se
un mcrtitiätvä 1,8, f. u, tuskin 1/10
Bulnarian malfiimtlufiiiiuiäiästä. Näi-
den »välille rtihmittyivät Europan muut
ivattiut seitraawassa jäutesnttsessäi Tor-
via (10,4), Nlantutnant (15), Wenäjä
,15), Tatista (14,8), Nnmania (14,4),
Taksa 18,0). italia (18,4). Portugali
.12,7), Nurja (12,6), Unkari 12,1),
itämaita (11,3), Tiiiirliritnuitia 111),
Ruotisi (10,7), Slucitifi (9,9), Cspauja
(9,8), Pelgia (8,6) ja tvihduin Ratista
(1,8).

Tnuruninni eroanvaisiiitdet eri .valtioi-
den syiMneiden lulii.tnääräitt ivnlillä .tn-
soitttnvat, filten iiäeinme, tneltoisessii
'ttääiässä tallaisen lnoletoaisuuswuluu
lautta. Söanfitifin näyttää tämä oleivan
laitta flaaivilaifiéfa waltioissa. Wenäjäl-

lä, 3er6ia9fa ja {RutmantaSfa ,ei ylijäätnä
itse teossa ole juuri suurempi l,uin Tak-
sassa, Tanskassa ja Alankomaissa.

'Stah .Vior.r." jullaiisee tilastollisia tie*
toja Preussista tv. 1918. Käistä lät) il-
nti, että .s_iu,n>neideti lufu un (luoleivai-
luuiceu nähden) hieman toihunnm wuo«
desta 1912. Los Kuolleina synNineet ole-
man lluluuii, on tv. 1913 ft)n.tt)nl)t lail-
tiaan 1,206,775 (.edellisenä itmoiuia
1,222.108), fun taas kuolleita on
050.011 (edellisenä tvuonua 672,228.)
WaiW snntyneidei! lukumäärä outin
siis alentuu 15,393:Ha, on ylijäämä kuo-
lintapausten ivähetessä — sentään
Preussissa kaihonnut 549.940 :s.tä
550,764tään. s. o. 824:(tä.

>_mwuwh

— pietti erehdys. Maitokuski toi erää-
ttä päiitVänä laivalliisen määrän maitoa
eräälle ostajistaan.

„3Jhittrt .taniuussahaii ci ole muuta
kuin wcfhäsen irvettä," huomautti teittä-
jätär, jola oli ottanut Ivastaan astian.

..Tudellatin," huudahti maitokuski
tatsaihdettnaan astiaan, ..niinä olen
unohtaiittt kantaa Dhen maitoa!"

KanSalliS-OSake-Pankßi 1 Ruisjauhoja ostaessanne ! «Bl
maksaa korkoa k kfiä aina I «HA

■

11;,;1

—
'■-. Haapaniemen valssi- J»

";_ ., myllyn jauhoja, j mm
3 " " *£ % ? Sillä ne ovat valmistetut parhaimmasta \
2 . 4 o/ > viljasta kalkkein parhaimmilla nykyaika!- > 0*s silla koneilla, joten jauho on ehdottomasti s /!^«^^^^^l » » 34 % > puhdasta jasiitä tehty leipä tavallista l 9
vaadittaessa 3 % s valkeampaa ja ravitsevampaa. | '^^.

nevana tuma .,. a"i | H. Saastamoinen. lÄiSlt.säästökassatiima ... 5 % 5
*

5 JalKtneteiitaan
< c Koopfossa

HbVbHBbVjBIBI teoksetovatkuosikkaita,kestäviä ja jalkaan
____________—«^-^____^^^_^^^^_

sopivia; siksi ovat ne kaikkialla kytyttyjil.

mBBSIKM^BSiafOTSB^BR^SMBSJMMBMBII^ I Kirjakaupoista on saa- |
■aiuiMiJminHiFVMiiniirMiimiKHiiHiihiHiHaHi^iHi > tavana juuriilmestynyt iSoutuvenemoottori, on irrotettavista venemoottoreista parhain. 5 ?

bibbbbbbbbbCbbZb^i^^ l»»nl««: IUnkarilaisia kGrtomnksia 5
_ _ ag lUn ja Oulun laanisU: |"JUlmlil IlillVlil 11V1IVIIIUHWIU >

V M'j<l.!nll» lnMl!»» 11/v5Iff^HAßLK^^^K I Kuopio. S Kirjoittanut MikszathKél-
"iow-boat-iiotor -° ~^.»~ « Puh. 310 ja 323. ( mån ja Herczeg Ferenc. ?

"._, "^

; .""__r....- ' 3 Suomentanut Salu Latvala. I
f Hinta 1 mk- 75 p. f
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