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1 Ittft».
rttuattfufafus.

Die fotjtuutlinen jo raitis! ytlä juo äläfä työ 
enemmän eitä toäfjemtnän tuin mitä on tarpeellista ruu* 
mitn tjlläpitämifeffi! 80S työt liian paljo jotta tulet 
fotoin Ityatoaffi, fiitä tnielefifi tympiSttty ja muistofi 
tplftty, etfä enää pääje työSfä etfä letfiSfä fettevästi 
liiffutnaan, fun ruumtifi on raSfaS ja fömpelö. 3os 
toifelta puolen työt liian toäfjän, fätjt fotoin latyaffi ja 
jäjenefi peiffonetoat jatnoin fttin fielufi tooimatfin. Die 
fiiS fofjtuullinen ja raitis!

Slulee aina muistaa että työ, fefä ruumiillinen 
että fjenfinen, tyjuu parhaiten fun työ ja juo fofjtitul* 
lifeSti. 9fuo toanfjat munfit feSfiaifana, joista ujeat 
olitoat afjferoita ja juuria oppineita, tiefitoät Ity totit, 
että plöntyöntifeStä ja juomifeSta faifenlainen työntefo 
fätj raSfaaffi ja fjanfalafji. §e janoitoat maljbottomaffi 
lufemijen ja ajattelemijen, joS oli pötjbäSfä mäsfäiltyt, 
ja tiefitoät, että, fun ruumis tulee fotoin Ityatoaffi, niin 
fe tulee fotoin laisfaffi ja fömpelöffifin.

fotoin patja olifi, jos tulifi elämämme pääfjuo- 
leffi työmineit ja juominen. SSaan fuitenfin älfäämme
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pitätö. aitoa» joutatoanafaau tiebon pantfimiSta fiitä 
rnitfä ruuat ja juomat tobeStaanfin fo^itoat ruumiimme 
ratoinnotfi ja mitta otoat jiipen jopimattomat, jotta 
etäijimme futafuintiu forfeaait itään, termeinä, pipeinä, 
ouuettifina ja ppöbpltijeen tpöntetoon ppstptoäifinä. On 
jiis toettoottijuutemme pitää jotatin puolta toatjaStam» 
mefin ja tatjoa jett tarpeita, niin että je jaa ontanja 
paijumatta „möpömapatji" jemmoijefji, jota toaatii toal» 
tanja ataijetji ruumiin muut jäfeuet.

Äreiffatainen jatujen fertoja 2lijopuS, jota oti mitä 
toiijaintpia miepiä, maitta pänen janotaan otteen ru» 
man näöttään ja orjana aitanaan, teroitti tartfaan ip» 
inisten mieliin ruumiin poibon tarpeeEijuutta. SQtituau 
jatunja oti nimettä: „3Batja ja jäjenet". Säfi, jalat 
ja muut ruumiin jäjenet atfoitoat fapinoiba näet to at» 
jaa roaStaatt, jota ei tepnpt niin mitään tpötä, toirui= 
pan main joutilaana faitet päitoät. Sftoiit laistatte 
totoeritte fannattito fäjien tepbä tpötä ja taittaa ruuat? 
Satfainto piti tiittua noutaatjeen ruuat moijette luetti» 
talle? Sa aitoojento tuli ajatella ja neutooa täjiä anta= 
maan niitä tuotte taisturitte? (Si tuo fäp laatuun! 
peitetään toti pois tpönteto matjan pptoäfji. Iittiin artoe» 
titoat jäjenet ja niin tefitoättin. SBaan tuin fätoi? 
&'un toatjatta ei ollut mitä futattaa, jäjenettään eitoät 
enää tpenneet juorittamäan teptätoiään. Släbet ja jäje» 
net tutitoat mapbottoman tooimattomifji, aitoot peitto» 
nitoat ja muutfin ruumiin jäjenet faitti fuiptuitoat, luu 
ei toatfa enää auttanut eitä antanut ratointoa peibän 
ptläpiboffi äÖaSta liian mpöpään nuo riitaijet jäjenet



5
pamaitfimat, että malja ei olluttaan felmoton taiSfuri, 
loa a n fangen tarpeellinen totoeri. päättä päin fuit fat= 
foi, ei fe fptlä ifoSti itiötä tepnpt, eitä fe tepnpt faif= 
fia mitä täytettiin tepbä. SBaan fe tefi tafaiSta tpötä, 
piljaifuubeSfa ralointoa laittaen toto ruumiin plläpiboffi.

SDtinfä SlifopuS fabuSfaan fertoi, fen näpttää to» 
beffi luonto faiffine fiturine ilmiöineen, neulooen meille 
mitä fuotatoia ja fpötämiä il) mi fen ruumis tartoitfee. 
ftuit otamme luontoa tutfiaffemme, pamaitfemme peti, 
tuinfa ruuanfulattimet omat enfimmäifiä ja mäittä» 
mättömän tarpeellifia eptoja elämän plläpiboffi. ÄaS» 
meillafin on erilaifet fulattimenfa; muutamat peistä, 
joilla on famoiit tuin eläimillä eritpinen ruofaa fulat» 
tama neste, tarttumat pieniin elämiin fäfiffi, jotta fat» 
tumat tulemaan läpelle, ja omistamat eli fulattamat 
näin faabun ruuan famaHa lamalla tuin eläimet ruo» 
fanfa. Raittien alpaifimmillafin eläimillä, jotta eimät 
fpfene liiffumaan paifaltaan ei minneffään päin, on 
mapait tapainen eli fäiliö femntoinen, jota omistaa 
ruuan ja fulattaa fen. ftorfeimmilla eläimillä ruuan» 
fulattimet omat fepittpneempiä, mutfattifia rafennuffel* 
taan ja fpfenemiä monenfinlaifia ruotia malmiStamaan 
ruumiille raminnoffi.

Suonto opettaa meille mielä paljo muutatin, niistä 
ramintoaineista fertoeSfaau, joita fäpttämät ppmäffeen 
moninaifet ja epälufuifat elämät, juuret ja pienet. $aif» 
lialla maan päällä, rnisfä elämiä on, on mpös rämin» 
toaineita peitä marten, maan ramintoaineet omat luon* 
nollifeSti elämäin ebellä läppiä tefemäSfä peibän elä» 
ntänfä mapbollifeffi.
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©ppgtäpä on janottu, että eläntä jo ratoitttoai» 

iteet otoat fesfenäijesjä tajapainosfa; toifin janoin, ntisjä 
ratointoa on niutagti, fiettä on etämäätin toäfjänpuo» 
tifeSti, ja rnisfä ratointoa on runjaasti, fteHä on elct= 
ntäätin toitjatoalta. Säämeren jeubuitta ei ole ruofaa 
tuin »arfin toäf)ä eitä fiig etäinfuntafaan ote tuin toat» 
tan föpt)ä. Sftiigfä ntai§ja, ntigjä on taufjfeampi itutan» 
ata, ratointoa on runjaannnasti ja fen touofji eläimiä» 
fin enemmän. SämpimiSfä rnaisja, niiltä paifoin, joisfa 
ei tiifanaiiten fuummts ote faStoifunnatte tjaitaffi, etäi» 
miä on jnurin määrä; ifoimmat ja toafjmimmat, fan» 
niimntat ja nopeimmat eläimet omat fiettä, jamoin fuiit 
tjirtoittätoimmät ja raatetetoaijimmatfin.

Svtonto opettaa topuffi »ietä jenfin, että ratoin» 
toaineet, jotfa otoat etäinten elämän efjtona, faiffi täi)- 
tetoät maalta. Sötaa on ratoitfema äiti, jofa antaa 
rneitte ruuat ja juomat faiffi. ©e antaa fen pleijen 
juoman, jota janomme toebeffi, faStoeitle ja eläimille 
pf)täläife§ti. ©e juoma on ptjteinen faifitte ja anne» 
taan jamaa tarfoitusta toarten. iOtaa antaa ruofaa 
niinifään t)f)tä Ijptoin fnin toettä, toaan ei pf)tä pfjin» 
fertaife^fa muobosfa. ©e näet antaa ruuan ainefjet 
enjinnä faStoeitle. Kastoit toatinigtatoat jitä jitten 
etäinten fäptettätoäffi ratoinnoffeeit, ja mpösfin i£)tnifen, 
jofa on eläimistä jätöin.
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2 luftt.
^astuit rannntona.

©iiS, — tuten ebeEifeSfä luvuSfa jo mainittiin 
— laitti fpötäväntme ja juotavamme tulemat maasta. 
SBefi, jota on farmein, etäinten ja ipmisten ppteinen 
juonta, läptee maasta, kasvit ottamat ramintoa maasta 
jttoraStaan, maan faSmit puolestaan matrnistamat ra* 
minnon eläimille ja ifjntifille. ÄaSmit omat ifäänfuiu 
mälittäjiä maan ja eläinten välillä; fillä ipmifet, mailla 
tijllä taitamia, eivät ole luitenlaan vielä felfineet lei* 
noa fuinla fäpttää raminnoljeen maan elimettömiä ai* 
neita. SDiat)bolIiSta on, että vielä fetfttäänfin. @i olifi 
oifein janoa, että je ei tosiaan ole tapahtuma, fillä 
npfpajan temiantutfijat voimat itfe teoSfa elimettömistä 
aineista tepbä elimellifiä, jiitä puolimatta, että janot
tiin tuota jotu aita tafaperin mapbottontaffi muta. 
9luo teinotfaaSti tepbpt elimeEifet aineet eivät tofin 
ote ravintoaineita, vaan tai jetin päivä vielä jaattaa 
tuEa, jolloin letfitään teino tepbä niistä jemmoijia.

©iffi funneS opitaan muuttamaan maa-aineita 
ruuatfi, täptpp taSVeipin turvautua, niintuin laitti 
eläimet ja ipntifet ovat niipin turvauneet aina täpäu 
asti. Sei tpptpväijiä aitaamme, että faSvifunta on 
femmoifena femiallijena tpöpajana eli „ttjöt£inä//, joSja 
valmistellaan meille viljalti ruofaa.



8
®aimifunta ott tofiaanfin itjmeettinen työpaja. 

Maaperältä, joilja laimeitta on juuren ja, fjeitjin imet)- 
ttjtj faifenlaijia ainetta ja ilmasta tiifenee toifia aineita. 
Stäitä maan ja ilman antimia farmit taittamat fiitjeu 
tuntoon, että niiltä on eläimille ja itjmifitte fopimaa 
ramintoa. Slurinfo matoltaan ja lämmöttään on amttf» 
liina tälfä ruuan taittamijelja, niinfuin taotin pejäljä 
matfea ainafin.

(Sifö ote it)mee(tiltä, että faimit fuorittamat niin 
fuuren tetjtämän, että jofainen mätjäinenfin ntofjo on 
fiinä ttjöljä ofallifena, että je riffaruofjo, mitä prnttar» 
paitamme poimitaan, puoleltaan jetin matmiltetee efäi= 
mitte ramintoa, toijet fitä maltaan omat niin rntjr» 
tptlifiä että muutamat eläimet niitä jpötpään tjeti tuo» 
temat? StfetuHafin taimitta on oma tartoitutfenfa. 
Sama taimi jaottaa olla toifitte eläimille matjingofji, 
toijia fe ei mafjingoita enjinfään. juotuaan muutaman 
unifufan neltettä eli n. j. opiitmia jonfun merran, 
itjminen fnotee, maan ftjtjfjfpnen ei ote utiflänjäfääu, 
maitta jifte annetaan miijitoilta eti fafjiftjmmentä fer= 
taa enemmän, opiunti tun on jitte raminnon meroijena. 
Spljtjelti, niitä on faltoeja, jotta tappamat toijen etäi» 
men ja ramitjemat toijen.

ftotjofaamme npt mitä aineita nuo fjtjöbtjllifet 
faimit ottamat maalta itjmilten ja eläinten tarpeefji.

buumiin attuaineet.
sJte atfuaineet, joilta eläinten ja itjmilten rnumil 

on tetjtp, omat jeuraamat:
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1. 7 . m m .
2. SBety. 8. ®a (tunti.
3. |)itl i. 9. Otatriumi.
4. 10. kloori.
5. m m . 11. Otanta.
6. goSfori.

Ctt ruutniiSfa fett opeSfa ntonioita partooja mut» 
tatin alhtaiiteita äimän mäpiSfä määrin, maan ne eimät 
ole tuuttafjeni tuin faturataifeSti fiinä; ja foSfa mointnte 
elää niiben olematta raminnoSfantme, meibätt et tar» 
mitfe niiltä pitää tämän enempää tutua.

Stäitä pptätoiSta atfuainetta on peippo muistaa 
emrnefä otifi enää termeitä, joS puuttuifi pffi aine taitfa 
inäärättp oja näitä aineita. @i pffifään niistä ote jou= 
titaana eimätfä ne mpösfään ote mapaaSfa titaSjaan, 
muista eriltään, ruumiiSja täSnä. Pte omat ujeitnitti» 
ten ppbistetpt toifipinfa, faffi eti ujeampi. Xofin me» 
reSfä on faffi atfuainetta mapaaSja titaSjaan täSnä 
faajun muoboSja, pappia ja tpppiä, maan tämä ajia ei 
foSfe meitä, fifäli futt on fpfpmpffeSfä atfuaineet rämin» 
totta. 9tuuaSfa ne omat aina ppbiStpffinä.

jtjpbistpffiä on marfiit monta ja eritaifia. gmppi 
ja mctt), nuo faffi ettjitt mainittua ainetta, muoboSta» 
mat toiStenja fanSja ppbiStettpinä jitä ppbiStpStä, jota 
janotaan mebeffi ja jonfa juuresta tärfepbeStä, ruumiin 
rafennuffeSta fun on pttpe, jaamme titaijuuben maSta 
fertoa enemmän. Smifbt, nimittäin rnetp ja piili pnnä 
papin fanSja, rnuoboStamat niin janoaffeni „patamia" 
ramintoaineita eti jemmoifia, jotfa toimittamat poltto*
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puitten mittaa, mintuin f) ö t) r l)f o it e e g; f a palot tai tittm 
piitet aiuatin, aifaanfaaben fitä lämpöä eli p itä asti 
palamaa tulta, jota tetee elämän ja liittumijen rnatp 
bottifeffi.

SSielä toijet toijiinja liittoutuneet aifuaineet, — 
piili, pappi ja metp pnnä tppen, fosforin ja rifin faneja 
— muoboStamat niitä ruumiinojia, jotta omat jutp 
teettifeSti fiinteämpiä eli fomaupuotijia, efim. napan, jän« 
teret, feuptot, jpbämen ja moniaat muut fijätmpfjet, 
aimot, permot fetä mpösfin luuruSton eli tuutiiman, 
jota miimemainittu on tärteä luurantomme aines.

fosfori, tatffi ja pappi pääajiattijeSti tmtoboSta= 
mat foman maantapaijen aineen, jota janotaan tuu= 
maaffi. Se antaa luitte tarpeettijen jäpftppben, jota 
maataan fen toinen, ruStoinen oja, tetee jen jopontin 
määrin jujumaijetji.

kloori, jota on muuan faaju, pnnä natriumin 
fanSja, jota tuetaan metatlifji, muoboStamat; ftoornaP 
riuntia eli rnofajuotaa, jota on meresjä ja jota 
on tarpeellinen meren fmtnoSja pitämijetfi. Soin määrä 
flooria pnnä fatiumin fansja muobogtaa muuatta toista 
jrtotaa, j. o. ftorifatiumia, jota mpösfin on meresjä; ja 
flooria jofu määrä pnnä mebpn fansja muoboStaa ftoorn 
metp nimellistä pappoa, jota töptpp matjan ruuanjuta= 
tuSneSteegjä ja on äimän täpbettinen ntofaa jutattaiS ja.

SRpöSfin rantaa, armatenfin pappiin ppbiStpneenä, 
töptpp meresjä täpbettijenä termepben eptona. Sitä 
atfuainetta on uiiSjä pienistä, tufemattomiSja pattoisja, 
jotta uisfentetemat meresjä eli n. j. punaijiSfa meri jo«
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tuisfa, jotfa omat niin piffuruifia, että juurin ei ote fitttt 
V3000 tuumaa (V120 mm.) SBaan fosfa niitä uipi mereSfä 
miljoonittain toifianfa foSfetetlen toinen toifen mietepä, 
ppbeSfä jonoSfa, fautta faiffien merifuonien, niin juof» 
jee rautaa faifisfa ruumiinofiSfa, pienoimntiSfafin juo» 
niSfa ifäänfuiit tjfttenäifinä metaltimitjoina, fanomatto» 
ntan ptenona tanfana. 3J?ipiufä tarfoituffeen ruumis 
rautaa tarmitfee emme tiebä. Suuresti tarpeellinen 
rauta main on, filtä joS mereSfä fen määrä möpenee, 
meri fäp fatpeaffi ja ruumiin jefä jiehtn moirnat Ejeif- 
fonemat.

Sanoin faiffien näitten ruumiin „rafennuStarpeit* 
teit" jäätämän farmeista eifä mistään toifeSta Iät): 
teestä. SBaan fiitä pleifeStä jäännöstä on fumminfin 
fafji poiffeuSta, joista ottetifin toinen on ppmitt tär* 
feä. ^engittäeSfämme tulee näet feupfoipimme pappi» 
faajua, jota tarmitaan ruumiin lämmön aifaanjaami» 
jefji ja jofa on etämijen mätttämättömimpiä eptoja. 
Strna jiis, eli oifeantmin itmoittaafjeni ajiaa, ilman 
pappi on tomuttaan ipmifen ramintoaineita. ®toorna» 
triumia eli jitä juotaa, jota pöpbäsjä jpöntme ruuan 
fanSja ja jota ruumis joponfiit määrin tarmitfee, 
emme mpösfään jaa faSmeiSta, maan maasta tapi merestä 
juorustaan.



kastoit tt»e6enQanftftijoina.

kastoit fjanffimat eläimille raminnoffi mettä ja 
niitä muita aineita, jotta peilin imeptpmät maalta ja 
ilmasta. @mme nte eimätfä muut maan ajujamet tulifi 
toimeen ilman näitä aineita. SaSmeiSja on jiis mettä, 
polttoaineita, lif)a»aineita, fuotoja, rautaa ja muuta faif» 
fea, ntinfä ruumis juinfin tarmitfee.

SSJettä faSmit antamat meille niin runjaaSti, että 
jos moifimme täyttää tjpmäfjemnte taiten fen meben, 
mitä on niiSjä, tun mietä omat meretfiä ja tuonnotli» 
jeSja, fuiptumattomaSja titaSjaan, niin emme tojiaan» 
taan faipaifi muuta juotamaa. Sutinen moniaita it)» 
ntifiä, jotta eimät jpö muuta tuin taSmitunnan tuot» 
teitä ja jotta omat fiamainneet matjbottijefji janoa tun» 
tematta tulla fuumimmitlatin ilmoitta fjpmäSti toi» 
uteen, tunnon main on runfaaSti faatamiSfa tppfiä 
tjebetmiä.

Suo ei fummaStuttane fetääu, jota tietää mtSjä 
määrin mettä föptpp itjefuSjafin fasmilajisfa. Stfai» 
nittatoon moniaita efimertfejä. jl)t)beSjä filoSja po= 
taatteja on 3/i fitoa mettä, pf)besjä fitoSja fiputeita 
0,93 fit., jamaSfa määräSjä faateja 0,875 tit., moitiai» 
fiSfa niinitään 0,875 tit., gurfoisja mäf)ä enemmän eti 
0,925 fit. ja raparperin marreSfa jama määrä. SäStä 
näfee jiis felmäSti, että pttä mainituisja fasmeisfa on 
taittein ifoin oja patjasta mettä.

12
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$o§ fatjotaan pebelmien aineojia, pamaitjemrne 
niinifään, että niiSjä fijältpp enimmäfjeen mettä. Suo- 
retSfa miinapuun rppäleiSjä efimerfitfi on 0,875 filoa 
mettä ppben Itiön ojalle, ontenoisfa 0, 820 fil., pää» 
rpnöiSfö 0,850 filoa, farmiaiSmarjoiSja 0,850 fil., mii» 
namarjoisja, jefä punaifiSja että malfoifiSja 0,820 fil. 
j. n. e. ftuteti näfpp, pebelmisjä jantoin fuin faS» 
meisja plepenfä, on mapbottoman paljo mettä, jota itfe» 
fufin moi fofea omitta tjamainnoittaan. SftiiSjä tnaiSja, 
tttiSjä pebelntiä on runjaaSti jaatamiSja, ei ole tarpee» 
jenfaan juoba muuta fuin pebelmisjä jijättpmää mettä.

G n peippo itjefunfin ottaa jelfo fiitä meben mää» 
rästä, rnifä joSjafin pebelmäSjä fijältpp. ijkniutpait 
enfinitä pebelmä tuoreena ja täpfin fppfäffi joubuttuaan. 
^unnitfe fe fitten tarffaan. ©ett jälfeen pane pebelmä 
mäpitetten fitimumaan, fiipen määrään asti fuimaffi, 
ettei je enää tuon femeämmäfji muutu. Sopttffi puit» 
nitje tuo täpbellifeSti fuimunut pebelmä ja taSfe pal» 
jofo je on femeämmäfji tullut fuimueSja. ©illoinpan 
tiebät paljofo painoi pebelmäSjä fifältpnpt mefi. 8oS 
tuon jälfeen mielä tapbot omin jilmin ttäpbä jitä me» 
ben määrää, jofa fuimueSja fatofi, panepan lajiin niin 
paljo mettä, että je painaa jaman merran fuin pebel» 
mäsjä olleen meben paino, jolloin jett punnufjen, tttifä 
on toifeSfa maafafnpiSja, tulee olla pptä raSfaan fuin 
mettä jijältämän lajin.
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4 (utu.

pusuni tjuuMimuf ruumiille pofttoaineita, 
fit)a=aineftfta, luotoja ja raufaa.

Saimit panffimat ruumiitte ^aitfi mettä ntpölfin 
^oittoaiueita, lipa ainefjia, fuotoja ja rautaa. 9ie pott» 
toaiueet, joita farmit panffimat elämämme ptläpitämu 
fefji, jotta ruumiimme ppjtyiji lämpimänä ja fpteniji 
tiiffumaan Raitasta toifeen, omat, futen tunnettu, jetm 
moifia ramintoaineita, joigfa jijättpp fotrne atfuainetta: 
metpä, piiltä ja pappia. 9tämä polttoaineet omat, jeni» 
moifinaan tuin me jaamme niitä falmifumtasta, fol* 
rnelfa päämuobolfa, nimittäin tärffetpffenä, jofurina ja 
roimana eli ötjpnä. SJiuutamat farmit panffimat fo= 
fnria, toijet öljt)ä, maan tärffetpl näftjt) oleman je affn» 
peräinen aine, josta, niin pian fitn je ruumiijeen on 
tullut, muut aineet muoboltumat. Semiantutfijamme 
eimät mielä ojaa tepbä tärffetpltä tämän aineen atfu» 
aineilta, eimätfä ntpölfään tärtfetpfjeltä eitä jofurilta 
tepbä ötjpä, maan pe ojaamat fpltä tärtfetpfjeltä tepbä 
fofitria ja tiebänpä työpajoja, joilja jota muoji tepbään 
jofuria tärtfetpfjeltä. Spmilruumiilja moi tärffetpl 
muuttua jofurifji ja ötjpffi, jon!a täpben täptpp pitää 
tärffetpltä etemirnpänä polttoaineena ramintoaineittemme 
joufolja. SEärffetpItä jaamme monelta tamatta. ©itä 
on mepnäljä ja monelja muulja ruualja. iRiilji ei ote
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tuin ntelfein paljasta tärffelpstä. ^otaateisja on 7# 
tai 1/5 ojaa tärffelpstä itfefuSfafin filoSfa.

Raittia niitä ravintoaineita olemme fanoiteet „polt* 
toaineiffi", foSfa ne ruumiifeen tuttua pitaaSti ja mä* 
pitetten palamat.

ftaSmit niinifään panffimat ne aineffet, joilta nuo 
ntiin lipa rafeunetaan. 9ie ottamat maasta fentntoifia 
aineita, jotta fpntpmät piilen, mebpn, tppin, papin, foS» 
forin ja ritin pptpntifeStä. Sipan ja fuboffien ratein 
tajat tulemat meille fasmifunnan lautta folnteSfa ra* 
minnon pääntuoboSfa, rnunamaltuaijena, fppaineena eli 
fibrininä ja fajeinina eli juustoaineena. SBepnäjau* 
poiSja on rnunanmalfuaiSta ja fitä ainetta, jota jano* 
taan fppaineeffi ja josta mepnä tapmiStuu meben feaSfa 
taifinaa aluStaiSfa. ÄauroiSfa ja opriSfa on jppainetta. 
£>erneiSfä ja pamuisfa eli plepenfä n. f. pattomiljaSfa 
on fafeinia eli juustoainetta ja melfein taifisfa pebel* 
miSjä ja tamallifisfa faSmiffiSfa on rnunanmalfuaiSta 
fefä jofit määrä rasvaa eli öljpä. Äun näitä aineita 
fifätlpttämät fasmit omat tulleet eläinten vatjaan, Vat* 
fan nesteet niitä futattavat, eläinten taptoa fpfpmättä, 
jotta muuttumat mitä miffifin: lipaffiffi, jotta omat 
fppaineeSta teptpjä, aimoiffi ja permoiffi, joisfa on 
paljo rnunanmalfuaiSta ja rasvaa, p. m.

StaSVit panffimat niinifään, maasta fofoetemalla, 
niitä fuoloja, joita tarvitaan luitten, pampaitten ja 
muitten fomain ruumiinofain rafentamifeen. Sapbesta 
mepnäjaupolajiSta, toifeSfa, jota muta pibetään parpatan 
pana, ei ole tuin 1/s luotia luuaineffia eli luuta ra*
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fetttanria fuoloja fxtsfafin naitlaSfa, (30 gr. jofa fi= 
loSfa) ja toifeSfa niitä on 3/s luotta eli 90 grammaa. 
SJtuiSjafin miljoiSfa on näitä aineita. Ofjrisja on 3/io 
luotia titSfatin nautaSja eli feitjemäntpmmentä miifi 
grammaa, fartroisfa jatamiifitpmrnentä grammaa ja 
maiSjxSfa jataneljättjmmentä grammaa. §erneisfä oit 
taffijataa grammaa naittava ja potaateiSfa feitfemäu» 
fpmmentä. §ebelmiSfä on niinifään jofu määrä, jospa 
mätjäinentin, miinarppäleiSjä folmefpmmentä grant= 
maa j. n. e.

Soputfi f asioit ottamat maasta iitpöSfin rautaa, 
jota eläimet tarmitjemat meren täfjbeix. <3iiS tte auta» 
mat ruumiille faifett fen, ntifä on tarpeefext.

5 lillu.

^lartiftefpoinett raxxxitttoaitte.

SJtiSfä itinä maa on ftjllin tjebetmätlinen ruohoa 
fasmattaafjeen, moxtiaat eläimettin jaottamat elää fillä 
ruoholta ja iJjmijet taiffa toifet eläimet fjeibän lit)aS= 
taan muoroStanfa. 9iuof)o ja tasmit ottamat alfuaineita 
maaperästä, ilmasta ja toebeStä, tef)ben niistä eläimille 
faitenlaifia ruotia. Soijet eläitue eimät ruofaanja ota= 
taan muuatta tuin faSmifunnaSta, ja joutumat itje muo= 
roStaan litjaafpömäin eli petojen ruuatfi. SJlolempain 
eläinlajien naaraffet juottamat fiftöilleen erästä nestettä,
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niitä ramitaffeen. Gsnfintainitttt, futen efim. tefjmät, 
faamat fen ruohoilta, miimemainitut, futen efim. jalo» 
peura, Iidasta. Jämä neste on maitoa, taiteta ra» 
mintoaineiSta etemin, jota täyttää faiffi maatimuffet 
ramiitnon futjteen ja jota fen muoffi fppstö fopii fattoa 
„mattifetpoifeffi ramintoaineeffi" eli „ratointoaineitten 
efifumaffi".

SJtaiboSfa on faiffi mtfä eläinten ramitfemifeffi 
on tarpeellista, ©e faifin puolin täpbeltinen talo into» 
aine, jolla ramituffi tulee fufnifat n. f. imettäjäeläimet 
fiitjeu aitaan fun omat mielä niin nuoria ja faamatto» 
ntia, etteimät fpfene itfe panffintaan etatuStanfa. SCffitfä 
aineet fiföttpmät täsfa mattifetpoifeSfa ruuaSfa ? Otta» 
faamme efimerfiffi letjmän maitoa tutfiaffemme, fata 
grammaa fuuruifen määrän, häistä fabasta graut» 
iltasta on:

Äa^beffanfijmmentä fitufi ja tolme neljännestä gr.
mettä.

Eafjbeffait gr. polttoaineita, nimittäin tolme gr. tooita 
ja loiifi gr. maitojofuria.

?5uoti toiibettä gr. lisäpaineita, tafeiitina eli juustoani» 
iteeita ja munatoalfuaifena.

Äoltne neljännestä gr. lunaineita eli fimennäiSainetta

9täitä aineita on ntaiboSfa niin fopimat määrät, 
että nuoret eläimet eimät faipaa muuta ramintoa ja 
tumienpa erästä pipistä ronmaa, jofa ei ote ifänfä 
muuta ramintoa fuufjunfa ottanut fuin teprnän maitoa 
ja mettä. §än faSmoi ja eli onnettifena niinfuin muut 
ipmifet faipaamatta enfinfään muunlaista ruofaa taiffa 
juomaa. @n täpbe fepttmaan fitä elintapaa erittäin
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miifaaffi. @e et ote tarpeedinentaan, foSfa on tlj*
ntifedä tarjotut niin utonett monituista feinoa jaaha 
ramintoa. SBaan on fumminfin ppmä muistaa fitä
tofiafiaa, että maito on madifelpoinen ramintoaine. 
Sota tietää mistä maito on teptp, mitä artoo itfetul» 
tatin tuaibon aitteffeda on, mitä tarfoituS itfefutlatin 
ainefjelta ja miSfä määräsjä niitä aineffia on itjefuta- 
!itt, pän tietää ijon joufon enemmän tuin mitä ta» 
ioattifeSti tiebetään ruuasta ja juomasta, niiben aittef* 
fiSta ja laahusta; pätt tietää, että maito on malliteta 
p öinen ramintoaine, jemmoinen, jota on juomatfi ja 
ruuatji pptaitaa.

6 Infn.

(Eräät efimertut.

(Seit jopboSta, minfä npt täpben jaitomaan, tiu 
fija futatieS tuntee että lasten teiftiä. SSaan fiinä pän 
ereptpp, jittä aitomutjeni ei ote tuin mafamaSti ejitettä 
eräs ppöbpdinen opetus. Otatfufaamme, että muuan 
tapfi raminnotjeen ei nauti tuin maitoa, äänettä on 
termeps ppmä, pän on erinomaifen onnellinen ja itoi» 
nen, ojaa juosta pptä nopeasti tuin mitä tapfi ppmänfä 
ja pptä pitfät maltat, ojaa pppätä pptä forfeade, nam 
raa pptä perttaifeSti, nuttua pptä temodifeSti ja nousta 
muoteettaan aamutta marpain pptä raittiina ja pitpeäuä
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f uin mitä teline tapfi fjtjmänfä maaittuaSfa. §ätt 
ojaa lautaa, ojaa tufea tjetpoSti lufujaan, ojaa pitää 
pientä ruumistaan ptjSttjSfä ja tiifutetta jäfeniääit fie= 
mäSti, ojaa moimiStetta j. n. e., ItjfjpeSti, toetää mer» 
toja mitte tapfette tjtjmänfä termetjben ja fattneuben 
futjteen.

(Semmoinen on tuo tapfi. Otatjutaamme, että 
jofu tulee janoinaan: «Sofiaan, tuotta tapjelta onter= 
meet jäjenet ja tettoeet jäntereet, eitä tumma, että niin 
on taita, tosia maiboSfa, jota t)än on juonut, on fafei» 
itiä eli juusto ainesta. SBaan minulta on jotafin tttai- 
bon jijaan pantamaa, jota on fjtjmin fajeinin tapaista. 
Gsnfinnä tapji fjplfäitee jitä, maan jonfun ajan perästä 
tjän on pitämä fitä oifein fjtjmänä". $a  otatjutaamme, 
että tapjen jäjenet ja jäntereet tulemat, tuota outoa 
neumoa fnn on ottanut uoubattaatjeen, tornin temotto- 
uttffi, jotteimät ptjftj tjfjbeSjä fofjben eimätfä ote tapjen 
tatjbon ja järjen fjatlittamina enää. @ifö tuon nenmon 
antanut olifi tetjntjt Seibän mielestänne marjin mielet» 
tämän ja patjan teon? Olifi marmaanfin.

Soitta, otatjutaamme, että jama ntieS, tarttuen 
tapjen föteen, janoiji: «Sepä jiemä, terme fätönen. 
@i je tunnu Iitan ftjlmättä eitä liian tämpöijettä. Suo  
fopima lämmin tulee tai fiitä, että maiboSja, mintä 
tapfi on juonut, on moita ja foturia. SBaan fatjofaa, 
minulta on täSfä jotatin moin ja jofurin nälästä, jota 
tapji enjinnä ftjtlä pitää patjana, maan jota je pian 
oppii tjpmänä pitämään, että je on ftjömä jitä uutta 
ainetta, aina fnn main jaapi, mieluummin tuin maitoa.
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3a otaffufaantme, että niin fämifi fnin ntieg feRiti ja 
että tapfi fiig alfaifi pitää fitä uutta ainetta erinomai» 
feit Rtjmänä, maan feitraug f en oRegfa olifi, että I)äti 
joutuifi enfinnä fuumeen tnattaan ja fitte jäRttjifi fefä 
tulifi färtRffi, RäjRffi ja tRperöffi. (Sitä teibän mieteg= 
tänne tuo ntieg olifi fangen jutmagti ja paRasti fof)bet= 
fut tapfi partaa? Otifi marmaanfin.

Otaffufaantme mietä, että tuo ntieg, fatfoen tapfen 
rttnfoa ja fäfimarfia, fanoifi: „$£ältä lapfetta on tuu= 
ranfo oimattifegfa fuunogfa ja fe tulee fiitä, että ntai» 
bogfa, jota Rän juo, on jungtoainegta ja munantoat* 
fuaigta fefä fuotantapaigta ainetta. 28aan minulta on 
mRögfin luuainegta, jota tapfi ftjltä enfinnä pitää 
patjana, toaan jota fe pian on oppima oifein Rpmänä 
pitämään, mietäpä parempana fnin faiffi muu ruofa 
eli juoma". Otaffufaamme että tapfegta tuo outo 
fRötämä mieltRttääfin, jotta (jän RRä aRferatnntin fitä 
nauttii, maan että fen oRegfa ruuntiinfa muuttuu ru= 
maffi, fetfä ja fääret föRfigtRmät ja fäpnti fäR epäma= 
faifeffi. (Sitä otifi fe ntieg, jofa neumoi tagta moigta 
ramintoainetta fRöntään, maittapa fiinä ugfogfa että 
muta tjpmän nenmon antoi, tobettafin Rirmeän patjaan 
ja onnettomaan tefoon fRRpää ? Otifi tietenfin. 3a puo= 
tegtani faifitt moimin egtäifin tuota miegtä jatfamagta 
Rurjia tefojaan, Ruotimatta fiitä tuta Rän tieneefään 
ja minfä muut itjmifet fanoifimatfaan Ränen puotug= 
tuffeffeen.

Onpa onnettigta, ettei futaan ote RrittänRt utai= 
nitutta tamatta fotfemaan RRtoiä ruofamineitamme. i|Sa=
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paffi onneffi luettä eli fitä luonnollista nestettä, jota 
ruumiimme tarmitfee ifoSfa määrin, ei pibetä pptä 
ppmänä. Muinoin, ipmiSfunnan lapjuuben aitoina, 
fun fen ratnintona oli main maito ja tuoreet maan 
pebelmät, jofu ihminen eli jotfut ipmifet tutimat jano* 
maan niille, jotta ppmästi tutimat toimeen fidä mebettä, 
minfä luonto Reille antoi pebelmtsfä, maiboSfa, läp* 
teiSjä ja joiSfa: „Satfofaa, olemme oppineet teleinään 
uutta juomaa, jota SEe mipaatte enfinnä ja josta pur* 
ntautuu ja fairaStuu, maan jota SEe pianfin tulette 
pitämään erinontaijen ppmänä, jopa fiipen määrään että 
fitä juotte aina milloin maan juoba jaatte ja mieluum* 
min tuin paljasta mettä".

8 a ennustus fämi toteen, ©idä ipmifet tobella* 
fin oppimat meben ajemaSta juomaan erästä toista juo* 
maa, jota jäleStä janottiin „miinatfi" eli „mätemäffi 
jitomatji" ja jota pibettiin mitä parhaimpana. 8a fit» 
ten, itämä fpdä, tulimat rnpöS fofeneeffi jen nuben juo* 
mait luontoa, jota olimat aitoneet juoba tuon ruumiille 
tarpeedifen meben ajemaSta. Diiibeu jäntereet, jotta 
femptntielifeSti alfoimat juoba jitä juomaa, tulimat lemot* 
tomitfi eimättä enää ottaneet totellaffeen järjen ja tai)* 
bon jopbatuSta; ruumiinja lämpömäärä tuli epätajai* 
jef ji, jotta peibän mälistä oli liian fplrnä, mäliStä liian 
lämmin; miefenlaatunja muuttui niinitään, jotta tuli* 
mat färtpiffi, pouffiomaififfi ja papanfuopiffi; ja peibän 
runfonja tuli ennen pitfää peifoffi, jelfä föpfiStpi ja 
fääret alfoimat mamista. SpppeSti janoen, uuji ja laa* 
jade leminnpt tauti tuli ipmiSfunnade rajitutjeffi, josta
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fe et ole mieläfääit päästyt erilleen. @n tyfh enää: 
„3oS otatfumme, että jofu tyminen oli tuon Ratian 
aifaanfaanut, maitta tahtomattansa, eitä olifi tefjtt) 
tofiaanfin määrä, julma ja patja telo?" ©itiä tymifet 
omat tobellatin niin pahasti tehneet, ja toimoatfeni 
itfetutin juontuu minun ajatuffeeni, että fjetbäit ei 
pitäifi enää niin tetjbä.

7  (» *« .

■§3 i i tt a.

(£bellifi§fä tumuiSfa olemme oppineet tuntemaan 
ntofain ja juontain atfuperää. ÄaSmit ottamat maasta 
ihmisten ja eläinten raminnon. ®asmeisfa on mettä 
tymifen juotamatfi. -JliiSfä on taittea muutatin niintä 
ihminen tarmitfee ruuaffeen eli juomaffeen. f̂Saitfi fitä 
on eläimittä mattitetpoinen ramintoaine eläimiä marten, 
jota janotaan maibofji. SäSfä maiboSja on laitti ne 
ramintoaineet, jotta omat tarpeettifet elämän ttyäpiboffi. 
Suon terrottuamme olemme tytyneet minfä rangais* 
tufjen anfaitjifi mies, jota taptoiji niin muuttaa tuon» 
non järjestystä että tuonnottijen ramintoaineen fijaan 
tahtoifi panna teinotetoifen aineen, jonta, maitta fe olifi 
termepbette mitä mahingoHifin, hän fummintin fanoifi 
herättämän femntoifen hatun ja faipuun faaba fitä, että 
ihminen pitäifi fen parempana, faitiSta pahoista f e m 
rautfista huolimatta, tuin tuonnottifen juoman eli meben?
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SoimottatoaSti — niin fanein — itfefufin meistä myön
tää, että femmoinen aifomuS olifi mitä julmin ja itfein.

Sopuffi olemme fjuomanneet, että muinoin, !un 
ifjmiSfunta ttielä oli fofematon jottei ojannut artoata 
tefoinfa feurauffia, tteben fijaan, jota tuomtoSja on tar» 
jona niin runjaaSti, tobettafin pantiin toinen juoma, 
jota enfinnä efjfä patjalta maistui, maan jota fitten 
alettiin juoba mitjatta, niistä turmioista Ruotimatta, 
rnitfä fiitä otimat feitrauffena. Sa fanoimme, että fitä 
nestettä, jota niin lamoin pääfi täytäntöön, janottiin 
miinaffi.

SOJiStä on tämä miinan nimi fyntynyt ? vittuaan 
miinaa tehtiin, niinfuin jitä toijinaan mietäfin tefjbään, 
miinarypäteitten nesteestä ja moniaat maat omat feSfe= 
nään riibetteet jiitä lenette on je „juuri f mutia" tulema, 
että mainitaan miinan jiinä enjinnä fefjitpn. @gyp= 
titäifiltä on muuan jumala, jota tiittimät Rymäffi, 
0firiS nimettä, ja tjänen janottiin fefjineen miinan fätj= 
tännön.

^reiffataifet, joitten ei tefjnyt mieti juostua egyp= 
titäiSten mäitteejen, janoimat muutaman fjeibän fanfa= 
reistaan fefjineen miinan ja itje miinan nimenfitt jo to* 
biStaman niin otteen ajian laita. Suon juoman, Ärei* 
fan fietettä „oinoS" nimeltään, janoimat näet aifuaan 
juobun Slitotian maafunnaSja, josta oti fyntyifin fjei* 
bän OnaioS niminen janfarinja. Sa lienee OnaioS 
itje feffinytfin miinan pujertamalta tuoreista. miinary* 
päteiStä ja panematta jiitä juoffemaa nestettä fäymään. 
Oinos, jofa oti enjinnä miinapuun nimi, pantiin fitte
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tuimalle nimeffi. Siitä fitte tuli nimeffi roomataifitta 
vinum, rcutSMaifitta vin, englantilaitta wine, juonten 
laifitta viina. *)

tttoomalaijet, niinifään fetjuituat fjeibän iöacdjitg 
juntalanja fef jineen miinan ja faittmt itjinisfuntaa miten 
futen itäfomaauftn tuon tobefji.

Suultaminunalta näyttää, että freiffalaiji§ja miina 
tuli ennen täytäntöön, äöaan roontalaijet jaattoimat 
miinantefotaibon niin janottuun täybettijyyteen ja oja» 
fimat malmiätaa ujeampia ja monenmoifia miinalajia.

*) „2Biiui" jana, jota uufimma^fa firjafiele^fä on alettu 
täyttää U) itu  au af emältä, on iuuiuoifilta ajoilta asti rnerfim 
nyt fantau tuin „ttuofifotttti", täytettiin ^aletoalan runoina 
ja täytetään toieläfin fiiuä merfityffe^fä fanfatt fe3fuube£fa. 
©uomalaife^fa raamatulta ja toauyemma^fa tirjaHifuube^fa yle= 
yenfä mainitaan fitä toa^taan ioiinapuuta, to i in  a yebelmää, 
to iin  a a pitfin mattaa, tnn ott fyfymyffe^fä rypäleiltä eli yebel* 
mi£tä teyty juoma. (£i muurataan fieli£fä fiHä fäfitteeHä ole 
tuin ytfi muoto eli nimi. „$8räuntoin" ruotfinfiele^fä on 
niinifään täyteuyt „ioin" janalta, jota on fen juuri. Dlen 
tä3fä firja^fa, toälttäen ,,toiini" fattaa, täyttänyt „toiina" fattaa 
fiiuä merfityffe^fä, miniä toauljempi firjaHifuu3 ja fanfa fiHe 
antaa, äöaau fo3fa palotoiittaa nfeitt fauotaatt lypimmittäin 
ioain „toiinaffi", olen feltoyyben touoffi, tnn palotoiiua^ta on 
fyfymy^, erotuffeffi muilta miinoilta, f. o. toäfetoää ainetta eli 
toiinantoäfeä fifältäioi^tä juomilta, aina täyttänyt täybellifem* 
pää ja pitempää „palotoiina" fanaa.

(Suom entaja.



8 luftt.
^3iina tjföffistattiarana.

On {juontoon otettama, että fun miina oti fef= 
fittp, tutui mettoineu aita, enttenfuin fen tefotapa titti 
tunnetuffi muuatta tuin niiSfä parmoisfa muinaisajan 
feSfuSpaifoiSfa, mistä npf paitamme fimistps on faanut 
atfunfa. ©itä mpöten tuin feffijäin jätfeifet pajaufimat 
pntpäri maailman ja tifäptpimät, miinantefotaito tuli 
pleifeutmin tunnetuffi. Söaan tuonnottifeSti oltiin fiffi 
aSti tietämättömiä tuosta afiaSta fuuretnmaSfa ofaSfa 
maapalloa. Sufemattomat ipmifet eirnät tienneet fiitä 
niin mitään. SBiinaa ei fiis futaan tarminnut eitä fai= 
mannut, maan fitä pipettiin ptöEiStamarana alusta pi» 
täen. 3a ptöEiStamarana fitä pibetääu mietä tänäfin 
päimänä. ©iEä niinfuin itfefufin fpntpp epbottoman 
raittiina ja mäfemiä juomia nauttimattomana, ei futaan 
mpös rupea miinan juojaffi ennenfuin muitten efimerffi 
tafji poufittuS faattaa päntä fiipen. 9Jioni on etänpt 
netjännenofan elämästään ennenfuin on maistanuttaan 
miinaa ja fun pän rupefi, pän tefi niin tietenfin main 
piimin täfjben itmait tobeEiSta miinan faipuuta.

SBanpan ajan fanfoitta oti aimait oifeat ajatuffet 
miinan luonnosta ja fäptännöStä. 9te eirnät prittä= 
neetfään mäittämään että fitä muta tarmittaifiin ruuaffi 
eli ruumiin termepben pEäpitämifeffi. (äimättä pe foS* 
taan fanoneet, että piti miinaa juoba janon tppbpttämifeffi.

2
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äöiinaa juotiin juplatitoiSja mielen muta mirfiStämi* 
feffi ja itat»uttamifelfi. .‘pamaittiiu marfin pian, ettei fätj 
laatuun juoba miinaa jämällä lamalla tuin mettä. 
SKituan rnanpan ajan miifaintpia miepiä, funingaS @a= 
lotno, jaitoi nimenomaan, että „miina on pilffaaja". 
Äreiffalainen filojoji SemoStpeneS janoi: „9Kerijienelle 
juominen jopii eitä miehelle"; ja roomalainen filofofi 
©etteca armeli, että „on pptä mapboton juoba miinaa 
päiptpmättä tuin ottaa mprffpä fnolematta tapi opin» 
ntia uuttamatta".

SBiina tuli ihmisten pöptään p lö llistam araita  
eitä juinfaait m älttäm ättöm änä tarpeena. Reillä 
oli jo ennestään faiffia mitä tarmitfimat ruuafjeen ja 
jnontafjeen faipaantatta miinaa. Spntisfunta oli elänpt 
ja tullut toimeen marntaanfin monta muofifataa ilman 
miinatta ja miljoonia ifjmifiä elänpt muojijatojen 
patti onnellifina faipaantatta fitä.

SBaan on toinenfin puotitioon otettama ajia, jota 
tobiStaa, että miina ei ole tppbpttänpt mitään tojitar* 
tuetta. SJioniaitten eläinten ruumiit omat rafennetut 
fantain pleisten jääntöjen mutaan tuin ipntijen ruiu 
tttis. sJie ottamat ruofanja pääajiallifeSti lautoista läp> 
teistä tuin ipminett. 9le tarmitjemat lantaa juomaa 
tuin pätt. ^teibän luttnfa, jäntereen|ä, permonja, feup» 
fott|a, |pbämen|ä, |i|älmpf|en|ä omat tepbpt lamoista 
ainefjista ja niillä on pleenfä jama tarfoituS. Suon* 
itontutfija, tarfaStaeS|aan ipnti|en ja noitten eläimien 
lipaa, ei pamait|e mitään törfeätä erotusta niibett mä» 
Iillä; ja ftttt nte |pötntne muitten eläinten lipaa, |e
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muuttuu meibäu tifjatjemnte ja merefjemnte. SSaiffn 
niiben luut omat moneSja juljteeSfa toijemtäföijiä, ite 
ainetjet, joista ne omat rafennetut, omat ipfa jämät, 
ja jama on taita muibenfin ruumiinojien. SRuutamilte 
eläimille toijinaan faSmaa napan ja tipaffien mätiin 
matfeata fiiuteätä ainetta eti raSmaa jemmoista, jota 
juojetee ruumista fptmättä ja pätätilaSja toimittaa ra= 
minnon mirfaa. Sarpu oteStetee tatmeu aitana monta 
fuufautta pejäSjään (pöntöttä mitään, fitn näet oman 
ruumiinja raStoa riittää raminnoffi ja hitaasti pata» 
matta (tutumatta) moimaSja pitää ruumiin lämpöä. 
Sfiaait ei mitään näistä eläimistä faipaa miinaa nti» 
piittään tarpeejen. SJtintätäpben ipminen taipaiji jitä?

9 luftt.
^äliem ät juomat tarpeettomia.

Sun on ollut fpfpmpS mäfemiStä juomista, on 
patjo puputtu jiitä, että niittä muta on jämät eti pp» 
tätäijet ominaijuubet tuin ramintoaineitta ainafin, jonta 
täpben meibän täptpp ottaa tätä ajiaa tuta fuinfiit £)u o= 
tettijeSti tnttiaffemme. 8 0 S nämä juomat omat rämiin 
toaineita, jittoin niitä täptpp pitää elämän pttäpitämn 
jette tarpeettijina emtnetä jaa niitä pptjätä. Sos eimät 
ote ramintoaineita, tulee meibän niitä mätttämättömäSti 
tpöntäö jprjälte. Onpa niitä, jotta janomat, että, joS 
noisja juomiSja tarftaan tutfittaeSja otijifin raminto-
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oineibeu armoa joltain ta m o in, niin niistä on monen 
monituista itämää ramintona fäptettäiSjä ja tötjttjlj monta 
muitta fjtjmää ja miatonta ramiittoa niiben fijaan pan» 
tamafji, jonfa tätjben niitä tulee fjtjtjätä ferraSjaan. 
8 0 S niisfä olijifiit jotain tjtjmää, ne omat jittenfin tjtjt - 
jättämät. Söiijaitten miesten ja naisten minä lapfien 
tntifi taittein janoa: „Saffauttafaamme niiben tefo.
9UiSjö on fjtjmää ja patjaa jefaijin, maan patjaa on paljo 
juuremtuaSja määräSfä tuin tjtjmää. ,<ptjtjättäföön laitti, 
niin niistä päästään". @n tiebä marmaan pfjttjijinfö 
tätjäu tämntöijeen jotjtopäätöfjeen. 8 0 S tutifin fiitä ma» 
fuutetntji, että mätemät juomat omat ramitjemia, tefiji 
minun futatieji mieti puolustaa niiben fotjtuuttista juo» 
mistä ja marntaantin puotuStäifin niiben tilapäistä täpt» 
tömistä fittoin tällöin. @n fjpmäfftj jotaa tjleenfä, 
maan toijinaan on jota äimän mätttämätön ja otiji 
minusta ttjperätä janoa, ettemme misjään tapaufjeSja 
fjtjmäfjp jotaan menoa. SBäfSfärin mitta, tjänen tun 
täytyy ruumiin jäjeniä jitpoa ja toimittaa muita mai» 
teitä ja fipeästi foSfemia teiffautjia, ei ote rniettyttämä 
niiteiltään, maan otijifo jitti miijaS jemmoinen jotjto» 
päätös, että mälsfäreitä ei jaa löytyä enjintään. 3oS 
jiiS mätemäin juomain täyttäminen mebeit ajemeSta 
toijinaan otiji tarpeellinen, niin minun tefiji mieti juoS» 
tua jiitjen joSjaitt määrin.

SBaan fjtjmäfji oitnefji minun ei ote paffo niin 
tetjbä. SEutfittuani ajiaa faifitta puolin olen tullut jii» 
tjen päätöfjeen, että mätemät juomat eimät ote tarpeet» 
tifia misjään tapaufjeSja, paitji joS taitama ja jen otjeSja
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tunnollinen lääfäri mirfauja puolesta määrää niitä lääf» 
teinä jnotnnmffi. Sn fatfo niitä misfään muuSja ta- 
paufjcSja tarpeetlijifji. Sftiiben fäpttämifeStä ei tule 
futaan onnellifemntafji eitä futaan elämä olento niitä 
palaja, paitji äimän mätjäiuen jouffo iljmifiä, jotta omat 
Ijarjaantuneet niihin fpjpmättä outo niistä tofitarme.

Suutta onfo ifjntijiä mäf)äinen jouffo, jos on tofi 
että niitä on monta miljoonaa? janotaan. Soutaman 
mäljänen tofiaanfin, jos fatjotaan muitten elämäin olen- 
tojen epälufuijaa määrää, laitti meret omat täynnä 
elämiä, ifoja ja pieniä, malaSfalaSta alfaeit, jonfa tap- 
pantijeen tarmitaan ijot taimat ja monta miestä, jalattaan 
asti, jota lapjifin fpfenee ppptämään ongellaan. Sima 
on niinifään täpnnänjä elämiä, ijoiSta fotfiSta ja k i 
taroista pieniin leppäferttuifjin ja pert)oftiu asti. 9tiitä 
on lufemattomia tomeria ifjmijellä maan päällä, ttmfe* 
miä tuin jalopeura ja farf)u, nopeita tuin fje^onen ja 
poro, uSfollijia ja miijaita tuin foira. SBaan laitti 
elämät mirffuina ja termeinä jen aifanja, minfä Reille 
luonto on juonut, juomatta muuta tuin mettä.

©auta on taita niiben eläinten, joita jitmämme 
ei erota ilman ijonnuSlajitta ja joita on niin litfuijaSti 
mereSjä, ilmaSja ja maaSja, että tuta niitä lufea tai- 
taafaan. Söeji on niibenfin juomaa.

SoS faiffi itjmijet, niin miehet tuin naijet ja 
lapjet, alfaijimat juoba mäfemiä juomia meben ajemeSta 
eimätfä tuliji toimeen ilman niitä ja jos faiffi eläimet 
maan päällä, joitten mafjbottomau ijoa tutua tuta ar- 
mauueefaan, jeit oljeSfa alfaiji faimata niitä, niin elämä
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et oftfi enää ebeS mafjbolliitenfaatt, foSfa ei ole ote» 
magfa feittoja miltä tppbptettäijiin taittein taimetta. 
Raittia, mitä itjefufin etätuä olento tartuit jee, on fitte 
tef)tp. Sttonnon pötjtä on ijo ja mitat runjaita noille 
mierailte, joita on janomattoman ifoja jouffoja, maan 
mätemiä juomia ei ote fittä pöpbättä. Sotu taitama 
mies ojaa fitfatieS tetjbä niitä ja ajettaa ttc jof)onfin 
5̂öt»tään fiinä jtjrjä«jä itjetteen ja muutamitte fyarmoitte 

pStämiEeen nautittamafji, maan f)än ei moi tef)bä niitä 
itiin paljo että niiben juominen tutifi pteijefji, ja jos 
tjäit moijifitt, [)ätt joutuifi itfe turmion ontaffi, foettaeS= 
jaan riffoa eräitä Iitonnontafia.

Äatjofaamme ajiaa mietä eräättä toijettafin fan» 
nafta. 3oS otamme tutfiafjemme kuolleitten eläinten 
ruumiita femiattijitla keinoilta, moimme päästä niiben 
aittefjiett peritte, joista nämä ruumiit omat rafeitnetut. 
.jpamaitjemnte jittoin, että alf)aijimmiSta etäimiStä muu» 
tantat omat te£)bpt melkein fofonanja mebeStä. SEoi» 
fiSja etäimiSjä on luita, titjaffia, hermoja, kelmuja, merta 
ja moniaita nesteitä. 5oS järjentme fappateifji, niin ja» 
ttoafjetti, noita ruumiin ojia tafji elimiä, näemme niiSjä 
pieniä jotufeita ja futottfjia, jotta pitämät näitä jotu» 
feita fooSja, ja jefä jotufeiSja ja futottfjiSja on moniaita 
nesteitä. Soimme tuttia näitä fappateita itjefutafiit tar» 
femntiit ja ottaa jetfoa mistä ainefjiSta ott tetjtp mikin. 
Soimme jen ofjeSja mietä toijiinja mertaitta näitä ruu» 
ntiin ainefjia ja fitä ruofaa, mittfä fuottut etäin on 
jpöitpt aitanaan, Ehto aiitefjet omat mettä, ftjpainetta, 
ntunatimalfuaista, juuStoaineSta, rautaa ja raSmaa, —
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joita faiffta on rttuaSfafin. SBaatt emme (uomtolli= 
fiSfa otoiSfa löpbä mitään jemmoista hiin miina eti fe 
miittanmäfi, mitä erottaa miinan mebeStä. 5os joit f un 
eläimen ruumiista tötjtäifimme miiitanroäfeä, me tietäi= 
fimme, ettei tuon aineen paiffa luonnostaan ole jiinä, ja 
fjamaitfifimme mpöSfin, ujeimmiten, fiinä ruumiiSfa, joSja 
fitä ainetta olifi, fiitä atfunfa jääneen jairauben ntertfiä.

10 tttfu.
M uinaisajan tuimat.

Olemme maininneet muutaman terran ^miinan* 
mäfeä". Sienee jo aita ottaa jeffoa fiitä janasta ja jett 
nxerfittitfeStä. Snfinnäfin on huomioon otettama, että fitä 
ainetta eti juotamaa nestettä, jota miinaffi janottiin, 
fatjottiiu oleman ifjan toijenlaiSta tuin mefi. Sotfa mii
nan feffimät, puferfimat mäjäffi miinapuun Ejebelittiä eti 
rppäteitä, fofoitimat niistä juofjemaa nestettä astioihin 
ja panimot astiat taimaSatte. j)5ian, ujeintin jo nuttu 
tantan tunnin perästä, fjuotuafimat tuon nesteen ijoSti 
muuttuman, ©e oli fietjumaSja titaSja, itäänhän fitä 
otifi pibettp tuletta, ©anottiin jett fäpmän eti fäprni- 
fen titaSja otemaffi. 3oS fitä fiimitöittiin, fe t)amaiP 
tiin fjpmin firffaatfi ja piattpa fatnanfarmaifeffi tuin ne 
tiebetmät, joista f e oti tetjtp. äJtifä oli maitoinen, mitä 
punainen, mitä musta, äimän fen mutaan minfälaifet 
otimat rppäleet.
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Sijan fitliteSfa annettiin näille eritaifiHe jnotattulte 

nimiä. 9tootnalaifiCla oli niitä mapbottomau monta la« 
jia, joista muutamia jäilytettiin muojifaujia, — jano» 
taaupa fafjijataafin nmotta — jotta ne tulifimat „fyp» 
jifji" ja paremman mafuijifji 3oS miina oli äSfettäiu 
rypäleistä punerrettu, niin että fe oli ferraSjaan tuo» 
reena mielä ja fäymätöratä, [itä janottiin mustumlfji. 
©itä nestettä, jota juoffi rypäleistä ilman niitä pujer» 
tamatta, janottiin protropuinlffi. ©e oli meteläntpää 
ja firffaainpaa tuin mustum. ®un mustumin jefaau 
pantiin yunajaa, niin juomaa janottiin mulsumlfji. 
Mun mustumia feitettiin puolta mäpemntäfji, jitä ja» 
nottiin defrutumlfji ja joS je feitettiin niin loäl)ä!ji 
että je pitpeni folmanteen ojaanja, jitle tuli sapa nimefji.

Sfiäitä fäymättömiä miinalajia roontalaijet mar» 
maanfin joimat marjiit paljo ja yleijeSti, eifä fitä ta» 
paa fäy ntitenfään moittiminen. Sle olimat äimän miat» 
tornia juomia, funneS, fun toijet tamat ja ylöllifyys 
pääji maltaan, rumettiin panemaan niitä fäymistilaan 
ja tepbä niistä päiybyttämiä juomia.

Stoomalaijet parraStimat juontia jiipeit määrään, 
että riffailla näfyp olleen piattpa faiffia miinalajia. 
Olen tepnyt luettelon, joSja on netjäfymmentä miina» 
lajia, mitä minfinfuontoinen. ^liniitS, roomalainen 
pistorian firjoittaja, fanoo niitä olleen jatajeitjemän» 
fpmmentärniiji. Xoijet olimat fotitefoijia, toijet itlfo» 
maalla teptyjä, millä oli nimenjä märistö, millä iästä, 
millä tefopaifaSta; muutamiin oli pantu juoloja, toijet 
olimat lääffeifji laitetut, muutamat olimat mtjia ja
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Näätä te()ti)jä, muutamat otittat mateita ja mielet eräs 
laji janottiiit tuotemanMiinaffi. ©jimerteiftä mataistaf* 
jeni ajiaa terrontjan jettraamaa:

Valentin miinaa pibettiiit parhaimpana fotitefoi= 
jista miiuatajeista. ©itä jätätettiin ujeiit {putmen* 
funta muotta, ennenfuin jitä juotiin ja lienee je ollut 
mauttaan pianpa jamantaiSta tuiit uteibän aituinen tt. 
f. mabeira.

SioS ja SeShoS jaarten miinat otimat mietuifitm 
mat uitoittaan miiuatajeista. 9te otimat mäfemiä ja 
happamia.

9tiiStä miinatajeista, joitta oli itimenfä märiStääit, 
maiuittafoon album, maitoinen miina, rubrum, punan 
nen, nigrum, musta.

9te, joitta oli iästä eli maultaan nimenjä, jaimat 
femmoifia nimiä tuin vetus, Manpa, novum, ituji, 
horum, tämän muoben miinaa, trium, totinen Mtto> 
ben mantjaa, raolle, mietoa, asperum, tarinasta, me- 
ru m, puphaSta, fortius, mäfemätä.

©uotoitta maustettuja oli Halikarnassos, Rho
dos p. m. miinat, joitta oli tefopaifaSta nimenjä.

Säätfeiffi taitetut otimat Cnidium ja Adrium 
nintijet. Gsnfimainitun tuultiin tetemän ihmistä me» 
remäffi ja termeefji; toijen janottiin Ilostuttaman, 
ö t i  niitä muitafin jentaijia, maan riittänee jo ttä= 
mätin efimertit.

S îin janottuja uujia eli tuoreita miinatajia oln 
mat äSfen mainitut: mustum, protropum, mulsum, 
defrutum ja säpa.
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äRafeain miinani joutfooit fuitliti passum nimet» 

litten, jota tehtiin päimänpaiSteeSja fuimatuista rt)» 
pateista (rujinoista).

11 Ittfu.
■gltnitöiinc».

Äreiffataijitla oli miina niinettä morion ja roos 
mataifitta murrhina eli „fuotemanmiina". ©itä ja» 
noitiin jiffi, foSfa fe pani itufuffiin eti tjorrofjiin. Tcöptti 
fittä tuin fitä juonut otifi fuottut. .jjjorrostita testi 
moniaita tuntia, ftuolentanmiina teptiin miinapuun f)e= 
betmistä jetin ja pantiin fäpmistilaan, maan fiipeu ti» 
jätji jefoitettiin mprfjamia ja erään ftreifatt jaariStoSja 
fasmaman oubon fasmin juurta, ©e tuutuu jamaan 
tjeimoon tuin foijonpuu, josta jaabaan belladonna ui» 
metliStä mätemää mtjrffpä. Stätä fuoternanmiinaa juo» 
tiin ntuinaiSaifana toijinaan jittoin fun täätärein ja 
mätstärein oli rptjtpmiueu jot)ontut)un fipeäSti fäppään 
parannuSteinoon. ©airaS meni miinan maifututjeSta 
taibottomatji, jotta tipua ja tuStaa ei tuntenut enjintään. 
Sontiin tunnin päästä tuli taibolteen eitä tiennpt ot= 
teenjafaan mätStärin fäfisjä.

ittptpaifana tääfärit nufuttamat potilaitaan toi» 
jinaan ftoroformitta, eeterittä eti millä uumuttimetla 
mittointin ja tetjumat jittä tefemänjä tjpmän teon, niin» 
tuin tojiaan tefemätfin. SSaan nututtamiStaito ei ote
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nyfyaifana fetfitty. ©itä tunnettiin jo moniaita jatoja 
muofia fitten, jotta jopii janoa:

„@t ote mitään uutta auringon alta".
Suolemanmiina tuli mietä toifiSjafin erinontai» 

fiSja titoiSja täytäntöön. Sun näet patjautefijät futje- 
tettiin meStauSpaifalte, annettiin Reille jitä miinaa juo- 
tamafji, jotta fuolemantuSfien jufjteett tutifimat tunnot» 
tomiffi. Sun ijMeStina oli jftooman maltan ataijena, 
jalot juutataiSmaimot jafetimat fuoternanmiinaa, jonta 
jefaait oli pantu farmaita yrttejä ja juitjutuSainetta, tuo» 
temaau tuomituille yeibän tusfiert tiementämijefji. Sttuu» 
tantat uSfomat, että tämä iyrnisystämättinen tapa ofi 
fäytäratösfä jo aitoja ennenfuin roomataijet matloittitoat 
tpatestinan ja rnainitfemat tobistufjeffi @atomo’n ja» 
nat: „3tnna mäfemiä juomia fittc, jota on fuotemaifit» 
taan", jetä myösfin Seremiatt janat, fun yän lähtee 
moitettuja enjinnä juomaan pitarittijeu miinaa, että 
faatuijimat eimätfä enää noujiji „ennenfuin mieffa jaa» 
muttaa". Sertoopa niinifään muuan etemä firjaitia 
jemmoijen tämän otteen ennen aitaan (SngtanniSfafin, 
että paljantefijälle, jota oli futjetettu meStauSpaifalte, 
annettiin mätemää olutta runjaaSja määrin jantaa tar» 
foituSta marten, että t)irtet)inen ei tuntiji fuoteman 
tautjua.

Olen näitä erityisfeiffoja entisten aitoin miina» 
lajeista fertonut yuomauttaatjeni tulijaa jiitä, mitentä 
miina enjinnä tuli täytäntöön ja mistä jyiStä. SSiiita 
oti, fun je fefjittiin, miaton ja maljingottamaton, niin» 
tuin je erinomaijen yymä ja oimaEinen Ijebetmä, josta
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f e tehtiin. SBaau fitten fe muuttui juotnaffi, jota on 
ntatfaanfaanut juurta turmiota ja onnettomuutta.

12 f n f n.
p iin a n  n>äfieit>t)t)s ennen aiftaan.

SÖattpatt ajan faitfat oppimat pian tefemään toit» 
ttaa muullafin tamoin tuin miinapuun rppäteitä pitfer» 
tantalla, föamaittiiu, että jos äimän fppfiffi joutuneita 
taatelipalmun pebeltniä {eitettiin, fiitä fpntpi juoma, 
jofa alfoi fätjbä ja muuttui miittaffi, joS fe laitettiin 
famiruuffuipin ja famiruutut faimettiin rnaapan joffifiu 
aifaa; fe oli n. f. paltnitmiina. (Sgpptiläifet niinifään 
puornafimat, että moitiin, mäSfiä tefemällä, faattaa op» 
ria fäpmistilaan. Dpramiina eli Gsgpptin miina oli 
roarfitt fuuluifa juoma, ©anottiin että DfiriS jumala 
oli feffinpt feu tefemiStaibon taifta SereS, miljamaiuioin 
fuojelija. S illä  oli nimenä enfinnä zuthum ja fittern» 
min Ceris vinum, GereS jumalan miina.

^»eprealaifet fanoimat jpmiä eli opraa bar’i(fi ja 
englanninkieliä opra on barley. DpraSta teptp juonta 
on englanninkieliä beer ja faffanfielellä bier.

fftumettiinpa mpöSfin omenista tefemään miinaa. 
SÄuutamat oppineet armelemat, että englantilainen ci- 
der fana, jota fäptetään omenista teptpjen mäfemäin 
juotnain ppteifenä nimenä, on aikaan fama fuin frei» 
fanfieleSfä sikera, joffi janottiin muuatta omenoista,
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miljaSta, miinirppäteiStä, taateleista ja muista fentntoi- 
fiSta aineista te^ttjä mäfemää juomaa.

Grghptiläifet, perfiataifet, juutataifet, ftjpriataijet, 
freiffalaifet, roomataifet ja faiffi manaan ajan fanjat 
pteenfä, joista meillä on luotettamat tiebot, oppimat 
miinan tefoa ja faiffi jortuimat juoppouteen mitä ntiS- 
fäfin määrin. SBaatt huomautamme jen opeSfa parista 
tofiafiaSta, joitten tulee olla lufijain tieboSfa.

SBanpan ajan fanfat ofajimat tepbä monenfin- 
laista miinaa, maan fitä juomaa, jota nteibän aifana 
janotaan „palomiinaffi", pe eimät tunteneet. |>e piti- 
mät fitä miinaa, jota ofajimat tepbä, main omituifena 
juomana, joSfa ei ollut mettä plpäätt pifarata, niinfuiit 
moni mielä npfpaifanafin luulee, afiaSta fun on tietä- 
mätönnä. Reiltä on falaSfa fe tieto, mifä meiltä on, 
että miina tobeHafin on mettä, jonfa feaSfa on erästä 
toista ainetta, jota janomme „miinanmäeffi". £je oli- 
mat tietämättömiä jiitä, että miinaSfa on mettä niin 
paljo fuurempia määriä, että joS me faljbeffaanfpmme- 
neenfolmeen lafiHifeeit mettä panemme jeitjemäntoista 
tafiltista miinanmäfeä, niin jiinä fefoituffeSfa oliji jen 
merran miinanmäfeä, mifä oli mäfemitnntäsfä manpau 
ajan miinoisfa meben lifänä ja jatfona; ja jos pantai- 
jiin jamaan meben ja miinanmäen jefoitufjeen piffuifia 
määriä juolantapaijia ainefjia, happoa, rnunamalfuaista, 
fofuria ja parffiaineita, niin oliji jiinä itfe miina fent* 
moijenaan fnin fe miinapnunrppäleistä ja utuista pe- 
belutistä jäätiin.
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13 tuftt.

§rc^6t)R(ia ntiinmt Rätjfännön fufjteen.

®un moititan ajan fan jät olimat fiiitä luuloSja, 
että tutilta on aitoon omituinen juoma, jos ja ei ollut 
tuetta ollenfaan, täytyy antaa anteeffi eräät fjeibäit eret)» 
byfjenjä. Söiinaa näytti peistä oleman runjaalta ja 
jaatamana niin paljo tuin itinä ftalutti. Shut oltria 
pantiin meben jefaan, muuttui näljtämästi meji aimatt 
uubeffi juontaffi, miinaffi. 3a fmt tiebämme, että pei- 
bän miinaSjaan oli tobellafin ftymin paljo mettä, moimme 
myös ymmärtää tuinfa juomarit Ijeibätt teSfuubeSja 
faattoimat taataa furffuunfa mapbottomia miinamääriä 
— folme taitfa neljä tannuUiSta erältänjä — jiifjen paif» 
taan tuotematta. 9te eimät filti nauttineet itfe teoSja 
enemmän miinanmäteä, tuSfittpa niintään paljon, tuin 
muutamat meibän aitamme otutfnSfit juomat jota päimä; 
ja fttn eimät juopuneet ennentuin olimat äimän jtto» 
maSta täytetyt, muuttuen itfetin miina» ammeitji, jaa» 
tamme tufatieji antaa anteefji, että pitimät totjtalaifen 
juonnin ftymänä. SBiinanjuonti entifittä aitoina oli 
marfin erilaista tuin juonti nyfyaifana.

Söteibän aitana tapa on jaottanut itjmijiä tyyty» 
mättömifji fiiljen miinaan, jota jaabaan rypäleistä ja 
muista pebelmistä. §eibän täytyy „mäfemöittää", fu» 
ten janotaan, tuota muta liian mietoa juomaa, pane» 
maila jiiljen lifäfji jitä miinanmäteä, jota jiinä ei ole
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peibän mielestään tarpeeffi asti. Set, — mitä m idä 
papempi, — peibän täptpp juoba miinanmäfeä it* 
jeä, pupbaSta miinanmäfeä, joponfa Kfätään f ett 
merran mettä, mitä on mätttämättömän tarpeellinen, 
jotta moitaijiin nielaista fitä polttamaa ainetta ja 
jttoba, ifäänfuin fe ei olififaan tuin patjasta 
mettä.

SJteibän aitana juobaatt paljo enemmän ja mäfe» 
mäntpiä juomia tuin mattiaan aitaan. SBaan ätfäänt- 
me fitti tuutfo, että manfjan ajan taajat otimat top- 
tuultijia ja että juoppoubeSta ei ottut mitään paitatli- 
jia feurauffia. SBaiffa peibän tapanfa otimat miat- 
tomampia tuin meibän, pe fuitenfin riffoimat foptuuben 
jääntöjä marfin törfeästi, josta oti peitte juurta ma» 
pintoa jefä penfifeSjä että aineetlijeSja jupteeSja. läJiuu» 
tantat peibätt etemimpiä miepiä, jotta pitimät maait» 
man mattanja ataijena, juoraStaan tuotimat miinaan. 
Sttetjanteri juuri, tuo ropfea ja utjaS freiffalainett, jota 
erään juuren moiton perästä taufui papan mietenfä jiitä, 
ettei ottut tuin ptji maailma moitettama, oti niin jofea, 
ettei näpnpt omaSja jpbämeSfään moitettamia maait» 
moja. Siltä pän, maitta nerofaS oli, tuoli ptöttijeen 
miinanjuontiin ja pänett aitanaan, niiatuin npfpaifa» 
nätin, niitä oli tupanfia ipmijiä, jotta otimat pptä jo= 
teitä ja tuuroja, jotta eimät pitäneet tutua omasta pp> 
mästään. SBanpan ajan fanjat eimät jiis otteet rait
tiita juintaan. SBaan fummintin pe eräisjä fopben 
rnenettetimät jangen miijaaSti, ja jiitä otan npt lait- 
juafjeni muutamia janoja.
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SJtäpbeSfään mitä papeita miinan juominen jäi 

mattaan, manpat roomalaifet, ennentuin tapain turtne= 
tuS oli pääSfpt peisfä maltaan, fääfimät tain, jota fer» 
raajaan fietfi mairnomäteä miinaa juomasta, anfarain 
rangaistuffien tipalta. ©anotaanpa 9tooman enfimmäiS» 
ten funintaitten antaneen miefjille maltan tappaa mai- 
ntonfa, joS mainto tamattiin miinaa juomasta; niin ifoott 
alennustilaan pe fatfoimat maimon langenneen, jos pän 
antautui tuotte turmioltijette ja furfeatte tamatle. 8onfiut 
ajan päästä tämä miinan fiettotati, maitta fitä ei tm 
tatieS nimenomaan fumottu, fnitenfin tpötiin taimin, 
niin että miijaS ©eneca taufui fiitä mietipapanja, pä= 
nen aitanaan fun näet juoppous oli maimomäeSfä pääs= 
jpt ijoon mattaan. Söanpaan aitaan ulotettiin fietto 
mpösfin mieSpnotifiin fanfataifiin, niin että peitä tietiet» 
tiin miinaa juomasta funneS otimat tulleet totmenfptm 
menen muoben manpatfi. Jämä täti oli jangen omi» 
tuinen; fitlä maifea on pmmärtäö, että tefo oli määrä, 
tun fen oti tepnpt tapbentprnrnenenppbetjänmnobenmanpa 
ntieS, ja oitea niin pian fun jama mies oti tullut touotta 
manpentmaffi. 9toomataifet ajattetimat faifetifin niin 
että fotmenfpmmenen muoben manpatta miepettä oli toti 
jo fen merran armoStetufpfpä, että pän ei joifi miinaa 
mapingoffeen asti. SBaan fiinä tuutoSfa pe pettpimät; 
fitlä, ottoon ipntinen miSfä iäsfä ppmänfä, pän petpoSti 
fortun miinan maltan ataifeffi, jos rupeaa pptaifaa 
fen pStämäffi ja mipottifeffi.
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14 luftt.
guontaiattutf.

SBaiffa niiSjä tutinan taitta oluen tapaifiSja juo 
rnisja, joita juotiin roaupana aitana, ei ollut tuin mar» m 
[in loätjäinen määrä miinanmäfeä, maitta fääbettiin nai» 
fitte ja nuorufaifilte tietto juomalta miinaa ja maitta 
filofofit ja täätärit maroittelimat juomifen patjoista jeu» 
rautfista, niin juoppous pääji fummintiit mattaan ja 
aitaanfai juurta pahennusta. Sätä tojiajiaa pppbäit 
jaaba teroitetuffi tufijain mieleen, foSfa on minusta jetmä, 
että mäfemät juomat, otfoot ne minfätaatuijet ja ni» 
mettifet ppmänfä, pian herättämät eloon juomapalun, 
jota mäpitelten tammaa mattamatfi ja maStuStamatto» 
matfi pirnoffi. Suon pinton maltaan moi joutua foto 
fanjafunta pptä tjpmin tuin pfjitpinen ihminen tahi per» 
petunta. 5oS jofu mies talji nainen ottaa juomijett 
tamafjeeu, je tarttuu heihin Jitnni ja laSfee peibät or» 
jifjeen; ja niinitään täp toto perhefunnan, fpläfunnau 
tahi faupitngin, jota juomijen tapaan rupeaapi. 3oS 
ntieS tapi nainen jättää tpönteon teSfen ja rupeaa miina» 
eli otuttajin ääreen ujeatfi tunniffi jota päimä, ei fu» 
taan termejärfinen ihminen fatjo tarpeettijefji jemmoista 
tapaa hänelle. ©itä mpös tuo mies ja nainen itje 
itsfo jitä tarpeettijefji, mutta tapa on tullut perraffi.

©tentin faupungeiSfamnte nähbään ihmisten mää» 
rätnntina heittämän tpönteon feSfeit ja menemän ra»
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miutotaan, joSfa >̂ljt)tält)ät jotafin juotamaffeen, t§tun>at 
fitten jouten ja tyhjennettyäpä mitä Reille tuotiin epä 
toietä pyytämät lijää ja juomat fenfin, ennenfuin pata= 
jämät työfjönfä. Sun miehet foptaamat toifiaan, niin 
eimät ferfiä funniatta terme£)tääfään toifiaan ennenfuin 
jo fyfymöt: „0tetfo ryyppyä mailta?" taiffa: „3ofo 
otetaan hammasten fotooni" 6i tietenfään töyby mi» 
tään järfemää fyytä moifeen fäytöffeen. £apa fe on, 
jota fäsfee ramintotaan menemään, fiettä juomaan, tar» 
jouffia tefentään ja maStaanottamaan. $a itfefunfitt 
afianontaifen, fefä juomain myyjäin ja anniSfetijain että 
niitten miesten ja naisten, jotfa furffuunfa faltiStete» 
mat näitä juomia, täytyy myöntää, joS retjettifeSti fy> 
fymät omaatuntoaan, että tuo tapa on mieletön tapa, 
josta ei ote fuin mielenrauhan, ajan, rapaa ja terrnep 
ben puffa.

Sanfat, fefä pienet että fuuret, omat famojen fääu= 
töjen ataifia fuin yffityifet ifjmifet ja perpefunnat. 3oS 
fanfa harjaantuu mäfemäin juomifeen ja fen miehet 
ynnä naifet tulemat juomareiffi juontataman täpben, 
fe fanfa on faanut tuomionfa ja menettänyt paiffanfa 
fanfafuntain joufoSfa, fittä, niinfuin „muoret on tehty 
yicffajymiStä, muobet petfiStä ja ihmiselämä mäpöfiStä ta» 
pauffiSta", niin fanfafiu on tehty yffityifiStä fanfatai» 
fista ja joutuu turmion omaffi, huonot tamat joS mat» 
taan pääfemät.

Suuten jonfun mäittämän näinifään: „3f)mifittä 
faupmtgiSfa ja maatta faifitta on omat tapanfa. §e 
fyömät aterianfa määrätyittä tunneitta, nuffumat mää»
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rätillä ajottaan, omat työnteotta ja pumittelemat mää* 
rätyittä ajoitta, — noubattamat fiiS tapoja mpöSfin. 
Onto fitten mäfemäin juominen puonompi tapa tuin 
nututtaan?" Onpa niinfin, tävfeastä ja yuomioon otet* 
tamaSta fppStä. Stärnä tapa ei näet tyybytä mitään 
luonnollista tanoetta ja fen noubattaminen jaa pymiä 
tapoja jyrjäytymään. ftutt iyminen juo mettä, päti juo 
jittä jammuttaatfeen janoaatt, ja fnn pän janonja on fam= 
muttanut pan ei taipaa mettä enää. SoS pän juonii* 
feSta pääStpäänfin joifi ypä, tunneS termeytenjä ntenifi 
pilalle, janoijimme päntä mäpämielifeffi ja läpettäifimme 
pänen pnttuinpuoneejen. SBaan ipmisten ei tee niin 
mieti mettä tuin mäfemiä juomia, ja fiinä on juuri 
erotus näitten fapbett juoman mälittä. Suomme mettä 
fen merran mitä on ruumiille mälttämätöntä; maan me 
pimoantme miinaa ja futt antaumme pimomme maltaan, 
tulemme fiitä jairaitfi. Sota rupeaa jotafin pimoantaau, 
ei ole oifein miifaS enää. Sota pimoo rapaa ja tefee 
fiitä epäjumalan, on turja raufta. Sota pimoo fun* 
niaa ja mainetta, on ylpeä ja onneton olento. Sota 
pimoo mattaa, on oifuttinen tiranni. tttiinifään fe, 
jota rupeaa pimoomaan mätemiä juomia, ei ole enää 
järjellään, termeptenfä on pitaSfa, pän fulfee fopti 
turmiotanfa ja pänefle tulee marfin marinaan ätittinen 
ja furtea fuolema.
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15 luin.

guomistapain feutrauftfef.

äftifä herättää fiipfeätä mietitefoa eli maatusta* 
matoitta punoa on pat»a tietentin, eitä mitään niin 
mattamaa intohimoa perätä tuin tapa juoba miinaa 
ja muita mäfemiä juontia. 3a, mintuin olen jo ja= 
nonut, fofonaifet fanfafunnat moimat jortua juontapi- 
mon maltaan ja joutua perifatoon pptä f) pm in tuin pf= 
jitpifet tanjalaijet, faupungit ja fptäfumtat. historia 
tobi§taa jen tufemattomitta efimerfeittä. ^Serfian ptpeä 
funiugaS ®ambpje§ täpetti SRafrobitaiSten maapan tä= 
pettitäitä termeptimään jen maan ruptinaäta ja pauf-- 
fimaan tietoja tilasta jiettä. Phtptiuas, jota pamaitfi 
peibän aifeenja, päätti fopta näpttää täpettitäitte map-- 
tamuuttaan. .<päit antoi peibän tietää, että atamaifenja 
etimät jabanfapbetjantpmtnenen mnobett manpoitji, jota 
mapbottoman torfeaa itää perjiataijet tnmmailirnat, ja 
täpetti i)3erjtan funintaatte joujett pnnä fanoman, että, 
jos perjiataijet fptenemät jitä jännittämään, tutfoot jitte 
masta mattoittamaan SRafrobiaa. tpän fäsfi pevfiatais= 
ten mennä jeijotttaan pätien ijojen ja putäfain jota= 
mieStenjä rinuatte että oitein näfijimät, minfätaijia pif= 
fttijia ja pentoja rauffoja pe, perjiataijet, otimat. 3Jtaf« 
robitaifet eimät tunteneet miinaa ja mäfemäin juontaiit 
fäptäntöä ettfinfäätt. .jpetbätt ruofanja ja juomanja oli 
ppmitt pafpaiSta, parpaa§ta päästä maitoa, fun jitä
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mastoon perfialaijet otiiuat juontareita ja toimatfin 
paltnumiinaa, ^Serfion parpainta perffua muta, rupti= 
näölle lapjatji.

ijSerjian maltafuitta f)ätDtft !un juoppous ja plel* 
lifppS joi jalanfijoa. ®reiffatainen pistorian tirjoittaja 
^erobotuS fertoo perjialaistett pöllö eniten toppetuuu 
menoa juomingin Opelia neumotelleen jota»ajioiSta, maan 
jättäneen näätöfjen teon puotnijefji, luit lotinan pöprpt 
olimat eptineet paiptua päästä. Slfiain näin ollen ja 
plölliSten tapoin fiipett määrään maltaan pääStpään eität) 
futnmaSteleminen, että tuo ijo maltatunta tulistui.

Sreifatt ja kooman maltatunnat pämijimät ja-- 
inaSta jppstä. Silti parmaSja oli niitä ntiepiä 9too» 
maSja, jotta jaattoimat noubattaa pleiStä juomatapaa 
ja jen opeSfa täpttää melmollifuuteitja tunnon taitja= 
laifina.

Sotia puolustamat miinanjuomista mäittämät 
ujein, että maptamat tanfat omat tulleet maptarniffi 
fiitä puolimatta että peiliä on tapana miinaa juoba. 
@e mäite on tofi ja perätön, jen mutaan miltä puolelta 
jitä tatjoo. @e on toji, joS ei tatjota tuin ajian pptä 
puolta, maan je on perätön, joS fatjotaan totuutta to» 
tonaijuubeSjaan. StotuuS fotonaijuubeSjaait on je, että 
fanjat tulemat rnaptamifji jilloin futt peibätt tapanja 
omat foriStelemattomat ja jimeät, mutta menettämät 
maltanja ja omatafeijuutenja fun jortumat juoppouteen 
ja peluinaan.

SoS miinan ja mäfemäiit juontain fäptäutö luopi 
fanjatt ntaptamuuben, niin jett pebelmäin pitäifi olla
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jamantaifet tjffittjisten ihmisten, perljeitten ja funtien 
f uuteen rtiinifään. SBaan et futaan ole ftjOin rofjfea 
mäittääffeen, että niin tobeltafin on taita, tatji että ne, 
jotta omat antauneet mäfijuomain juontiin, omat fiinä 
turmatlijegfa titasja etfeimät fjetposti tanfea moU 
iltasta metttouteen, marattifuube§ta fötjf) toteen, termetj* 
be§tä jairauteen, elämästä fuotemaan. On mtyöSfin 
tofiafia, että atemmatfin eläimet, jo§ niitä totutetaan 
mäfemiin juomiin, niinfuin niitä moibaan totuttaa 
niityin, ttytymiSttymät, tyeifontitmat, jairaltumat ja fuo= 
temat ennen aifaanfa.



toinen ofa.

1 IttfU.
J lrap ia fa ife f.

SRupamebilaifet fertotuat peibän uSfottfa perus
tajan, juu veit SOatpauteb profetoit fäptteen taimaaSfa 
eräältä päitä, tnaau eniteit matfalte läptöä ©abriel ett- 
teli tarjoiineen panette ppbett pifarillifeit tutinaa, toi* 
fen maitoa ja folmantten punajaa. tprofeta tarttui toi- 
feeit pitäviin ja joi maibon, jota päitestä oli otottifiit 
juotatua tuolle ottbolle ja pittätte taipaleelle läptieSfä. 
.jpätt tuuli filtoin äänen fanotuan: „9Äupameb, finä 
tualitfit ppmästi, fillä jos olifit juonut tuimaa, itiin 
tanfa olifi effpnpt oifealta tiettä ja juuret pritpt- 
fet olifituat rauenneet". SJfoitt uSfoi niinifään, että 
tämän jopboSta SJhtpatneb tielfi uSfolaifiaan miinaa 
juomasta, ja tuarmaantin oli pptenä fppnä päiten tuoit- 
toipinfa tuo fielto. ©unen fitä arapialaifet olituat am 
tauneet plöltifeen miinan nautintoon ja, maitta pe tpllä 
olituat oituallifia fotitaita, pe eimät tuarmaatttaan olifi 
fuorittaneet femmoifia urotöitä tuin fuorittitoat, jos 
eimät olifi muuttaneet tapojaan.

Oppinut 9Jtr. ©ale, jota on englanninfielelle 
fääntänpt mupamebilaiSten raamatun ®oran’in, luulee 
fppn tuopon fiettoon oleman toifen tuin pllä mainittu. 
£>än fertoo näet miinan juomifen ja upfapeliit ntat-
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faanjaattaneen niin juurta eripuraisuutta arapialaisten 
f es teit, että päipbpttämäin juomain fielto tuli äimän 
tarpeettijetji ptfin levitin täpben. SSietä toifet uSfomat 
jppn tiettoon otteen fen, että äJ?upameb’in tefi mieti 
noubattaa äftoojefjen ejimerffiä, jota anfaraSti tietji 
pappeja juomasta miinaa eniten tähtää papittifitte toi* 
ntituffitteen. äJtoofeS näet fanoi Slaronitte:

„Siinaa ja mäfemää juomaa et finä jaa juoba 
eitä poifaS jinun fanSfaS, töSta te menette jeurafmv 
itatt majaan ettette fuotiji; je pitää oleman ijanfaifti* 
tten jääti) teibän jufufunnitte".

„(§ttä erotatte mitä pppä ja pppittämätön, mitä 
Saastainen ja pvtpbaS on".

2)tiStä jppStä Sötupameb tieneefään tieltänpt mii* 
naa juomasta emme tiebä, maan marmaa on, että jiitä 
oli juurta jiunauSta ja että ntupantebitaifitte jen muoffi 
tuli mottefji muojijabafji mattaa ja mainetta runfapin 
määrin. Sittemmin omat toijetfin etemät jotapäätti* 
föt jaamuttaneet monta ijoa moittoa ja toistamaa fuvt* 
niata antamatta jotajoivfoitteen jaman fietton mäfemiä 
juomia juomasta.

Olemme ebeltijisjä tumuisja maininneet miinaa, 
olutta, palmumiiitaa p. m. juoraStaan pebetmiStä tat)i 
jpmistä teptpjä juomia, jotta eimät faipaa muuta mal= 
miStuSta tuin jetfepttämistä ja runffuipin, pulloihin 
tapi rnuipin aStioipivt taStemiSta, jotta futatuinfin juo* 
jeltuifimat ilmatta, jateelta ja lämmöttä. ftertomutjeS* 
jantme on jen opeSja terran eli fatji tullut ntainitufji 
janat (/fäpmiuen", „mäfimiina" ja „patomiina". 0n
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jo jopima aita ottaa tutfinnon ataififfi nämäfin janat 
ja jetittää niiben merfitystä, mitä jiis „fäymijettä" 
oifeaStaan ymmärretään jefä olletitin fuinfa miinan» 
mäfeä opittiin tefentään ja niintä luontoista tämä aine 
on, jota mupamebitaijet, jotta fen feffimät, janoimat 
a tfopolif ji.

3 tutu.
Jtättmitten.

Stiintuin jo olemme fertoneet, miinaa teptiin fitlä 
laitta, että fun rypäleet otimat poimitut miinapuuSta 
ja ritti puferretut, taiffa tun oprat ja palmun yebetmät 
eli taatelit otimat aifanja mebeSjä feitetyt, niin juo» 
mat pantiin taitelle fäymistitaan joutuafjeen. käymistä 
on pibetty pianpa yybentaijeita menona tuin pitjaista 
fiepumiSta, maaptiuntiSta eli tiiffumiSta. käymistilaan 
panemista roomataijet ilmaijimat ferveo janatta, jota 
atfuaan merfitjee jaman tuin: „minä fuuntennan eli 
f eitän".

@i ote tieboSjamme foSta ja miltä tamalla fäy» 
mistä fetjittiin. SuuttamaSti je tapaptui aimait fat-- 
tumatta, niintuin monet muutfin fefjinnöt. kintuin 
tulta jaabaan tuonnoSja petpoSti jytytetyfji fun isfee 
rautafappetetta piipin, tapi fun uutterasti pieroo fafji 
äimän fuimaa puupataSta toijipinja, jamoin ifään jaa= 
baan petpoSti ja futen näyttää ipait itfeStään fäprniS*

3
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tilaan fppjistä pebetmiStä teptp neste tnpi Dorista teptp 
ntäsfi. StmaSja näet lentelee epätufuifat, mapbottoman 
pienet etinmoirnatta maruStetut pinteet eli elämät (ufeat 
oppineet niitä Intemat fienien luottaan), joita ei ajeeton 
filmä erota, maan jotta tuitentin faamat paljo aitaan 
fun joutumat pebetmämepuun tai neSteefeen, josja on 
ItfoomaSja jpmiä tapi muuta faSmifnntaan fuutumaa ai* 
netta. Sloita piffnruiftuijia näfpmättömiä olentojajemmoi* 
feSfa neSteeSjä fifiää ja merfoo mapbottomia määriä ja 
aifaanjaamat jen muutoffen, jota janotaan fäpmijefji.

SBaitta manpaan aitaan ei tunnettu tietenfään 
fäpmijen jpptä, oli tuitentin niitä, jotta marfin ppmäSti 
oimatfimat jen menon ja ojajimat fäptännösfä ppmät* 
jeen täpttää jitä. tpe pamaitjimat, että fäpmijen tu= 
lofjena oli neljä tuotetta, jeuraamat näet:

l:o 9täfpmätön jamu ett pöprp, jota ttouji rat= 
foina ilmaan ja josta ipminen, jos pengitti jitä jijään, 
muuttui fptmäfji, tummanfarmaijefji ja taibottomafji, 
— mprfpttinen pöprp.

2:o SBaapto, jota nouji nesteen pinnalle ja jota, 
joS jitä otti pinnatta pois ja pani toijeen tuoreejen 
neSteejen, peti pani jenfin fäpmään, nostaen jen pito 
nalle maaptoa niinitään.

3: o ®un maapto eti fäpte fuorittiin päättä pois, 
oli jen alta metetä ja pajuttinen neste, eri farmainen 
ja matuinen, riippuen jiitä mimmoinen oli je atfupe- 
räinen neste, jota fäpmään pantiin.

4:o jTuou jetfeän nesteen alta mäpäinen määrä 
rastasta, puolittain fiinteätä ainetta, jota taSfeutui aS=



51

lian potkalle, nesteen jonfun aitaa Istahtamatta oi- 
tuaan.

Gntfimmäinen näistä tuotteista oli, futen jo fa- 
nottu, muuatta mprfplliStä faajua, toinen täytettä, fol» 
maS miinaa ja neljäs uppaa eli rahtaa.

0 n hausta huomata miten miinanteon feffintö 
toimitettiin alfuaan. ©e luuttamaSti tapahtui fantatla 
tamoin aSteettain, tuin milloin iljmijet enfin oppimat 
tulta tefemään. Suita jäätiin enfimtä iSfemäHä ja fo- 
pii otatjua jeit tapahtuneen fiten että millit, tetjbeSfään 
tarpeellifia ajeita, puuffoja, nuolia tal)i mafaroita, isfi- 
mät rautapalajella piip tn ja mirittimät tipinän, jota 
putoji tuimiin lehtiin talji muuhun helposti palamaan 
aineejen. SUm terran oli enfimmäinen tuli miritettp, 
ei muu ollut tarpeefen tieteiltään tuin jen ylläpitämi
nen uufiHa polttoaineilla, jota taifi tepbä tuta ppmänjä, 
maitta piffuinen lapfi. -Jtpfpään on jo pienten tuo en- 
fimmäinen malfean mirittämistapa eitä futaan pibä fitä 
minään. SBaait terran tämä feffintö oli ihfa uuji, 
ihmeellinen, mieläpä hämmäStpttämä ja tärfeytenfä puo
lesta ajetettama minfä ihmisfnnnan ppmöä tarfoittamau 
feffinnön rinnalle ppmänjä. @i fäp tummaSteleminen, 
että tulen löptäjä luultiin pianpa jumalafji, jota oli 
jaannt fen taimaaSta jnoraStaan.

SBiinamarjan mehua opittiin fäpttämään luonnon 
ptjintertaifia ilmiöitä maarinottamalla. Shtn marja- 
mehu oli joutunut luonnoUifetla tamallaan fäpmiStilaan, 
otti ihminen fiitä fäptteen, jolla jäi uutta tuoretta me
hua töpinään fuinta paljon hpmänjä. ihminen ei ntat-
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finut luontoa fitlä ta mada, että olifi rumennut tefe» 
mään itfe täytettä, jota oli pptä maifca tepbä tuin 
tultafin, maan fidä tatuoin, että pani malmista fäp» 
tettä femmoifeen neSteefen, jota faattoi fäpmiStilaan 
joutua, ja pani jen fäpmään.

SJiinfätäpben ipminen tuli enfi terran maistaneeffi 
fitä nestettä, jota oli päädintmäifenä oleman maapbon 
ja alimpana oleman upan mälidä, emme tiebä. Söaan 
papatfi onneffi fun pän aitoi fitä maistella, joutui 
pän pian fen maltaan, jotta rupefi plistelemään fitä 
ja liian ufein mäittämään muta ei tulemanfa ilman 
toimeen. ©e näptti päneStä pianpa pliluonnodifelta 
juomalta, ©e nosti pänet forteammade muita elämiä 
olentoja, mintuin päti luuli. STiebämme, että fe itfe 
teoSfa faattoi pänet jaloa ipmifppttä alemmas, ©e 
muutti ipntifen luonnon tepnommaffi — ja fitä muu» 
toSta on jattunut muofifatojen patti, funneS pape on 
faSmanut niin fuuretfi rafitutfetfi ja epäfopbaffi että 
järtemäin ja ppmäin ipmiSten täptpp ponniSteda laitti 
moirnanfa fen poiStamifetfi.

®un terran oli opittu tuo juomain fäpttämistaito, 
alettiin mäpiteden tepbä päipbpttämiä juomia taiten» 
laifista fasmituntaan fuulumiSta aineffista. ©nfinnä 
ei teptp miinaa tuin miinapuun rypäleistä, maan eipä 
aifaataan, niin fitä ojattiin tepbä muistatin fasmeista, 
metfämiifunoiSta ja omenapuun pebelntistä, päärynöistä, 
perfitoiSta, luumuista, moniaista marjoista p. m. 9tiin» 
itään fitä teptiin itämaan palmujen pebelmiStä fetä 
mannasta ja punajaSta. SBaan ei fiinä tpdin. iJSaitfi
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tjebelmiStä, alettiin teljbä miinaa ntoniaista miljata» 
jeista, enfinnä niistä, joitten jpmät omat luonnostaan 
pehmeät ja meljemät, fitten tornista ja fuimistatin 
jämistä, femmoifista tuin oljran, rutiin, maiSfin ja 
mefjnän.

SaifeSta mitä fuinfin moitiin panna fätpniStilaan, 
tehtiin miinan Iitontoifia juomia ja niin tamoin ei juotu 
ainoastaan niitä jataa pfjbefjääfpmmentä miittä miina» 
lajia, joita Ijistorian firjoittaja ^liniuS ntainitjee, 
maan monta fataa toifia niitten tijäffi, jofaijena mies» 
polmena tun näet tehtiin uujia toteita.

SJtonioiSfa ntaiSja pääfi ot)ramima eli olut fan» 
jän erinomaijeen juojioon. Sotta je tutifi paremman 
mafuifeffi rumettiin netjänneltätoista muofijabatta pane» 
maan humaloita jefaan. Dfjramiina eli olut ei ote 
fuitenfaan foSfaan ollut niin mäfemää juomaa tuin rt)» 
pätemiina. Siinä ei fijättänpt mittoinfaan mäljentmäit 
mettä tuin fufatieS ptjbeffäntpmmentä projenttia ja mie= 
bommisja otuttajeisja oli jabaSta ojasta pfjbeffänfpm» 
mentä miiji ojaa ja enemmänfin jutaa mettä. SBiime mno» 
jijatana tjpmin taitama ferniau tutfija nimettä Sleutnann 
tutti moniaita otuttajeja ja fjuontaft niiSjä fijättpmäu jen 
merran mettä tuin pHä olen maininnut. Siiman äs= 
fettäin olen minä ja ufeat toijet tutfineet oluen 
aineojia ja tjuomanneet jutjteen oleman jaman. Se 
fiiS, jota on ostanut jata puttoa olutta ja mafjanut 
fotmefpmmentä penniä pullolta, on itfe teoSja osta» 
nut fotmettatpmmenettä martaita pfjbefjänfpmmentä tat)i 
ptjbefjänfpmmentä miiji pulloa mettä eitä enemmän
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fniit fpntmenen taitto ttJtifi pulloa miittanmäfeä eli 
altot) otia.

3 tutu.
^3iina ja  we)l.

Sitten olemme maininneet, otimat maniaan ai
taan ifjmifet fiinä tuutosfa, että miina oli äimän eri* 
tpinen neste, josfa ei ollut mettä taifinfaan. Söi ilta 
on milloin mirtfin farmainen ja fät)äf)tää tafiin fmt 
taitetaan; mutta mefi on märitön ja firfaS tuin friS* 
tatti. Siina paiSfaptaa ja maistuu jottafin, maan 
mefi on tajuton ja mauton. Siina on rppäteen meri 
ja jonain fuf)teeSfa fe on iljmifen meren laitoista; 
maan mefi on faifista nesteistä mäpimmäsfä määräSfä 
meren näföistä. Siinaa fun juopi, faSmot punetjtu- 
mat, fitmät fäitjfpmät, fpbätt tpfpttää tumallista fuffe* 
tammin, merenfutfu mitfaStuu ja merifuonet fäpmät 
täptetäifemmiffi; fun mettä juopi, ruumis jää entifet- 
teen ja fe juoman tarme, mitä ipmifettä on luonnos
taan, tulee main tppbptetpffi. Siina faa f)unlet ja 
tieten fuimuntaan ja juomaria rupeaa janottamaan; 
mettä fun juo, fjuutet ja fieti ppfpmät foSteina ja mefi 
fammuttaa janon. Siinaa jos juopi, faiffi intohimot 
fjeräämät eloon ja järfi joutuu Rimojen mattaan, jotta 
juomarin tefee main mieti nauttia ja Ijumitetta, melmot»
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lifuuffiltaan puoletonna; lucfi ei perätä Rimoja ja järfi 
pitää puolenfa.

Söiitta maatii ip miltä juomaan juomalta pääl= 
tpäänfin, ferta toifenfa perään, jotta tuta enemmän 
juopi, fitä enemmän jttoba paluttaa, — niin rnapbot» 
toman herttainen pitämä [piit on. SSefi tppbpttää, japfa 
fitä on juonut ppbettfään fientauffen, ei pppbä ipmiltä 
enempää juomaan fuin mitä mälttömätön ruumiin tarme 
maatii eitä tprfptä fellefään pltämppttään. Söiina 
efiintpp joi ntilfäfin muobolfa, milloin fe on uutta, 
milloin manpaa, milloin mafeaa, milloin papoitta, mil« 
loin mäfemää, milloin mietoa, milloin fiepaptamana, 
milloin lemmeptpneenä. SBefi on aina fantanlailta. 
SBiinaa täptpp panna omituifiiit aitioihin ja pulloihin 
fefä fauniilla nimillä mainita, mieläpä fiitellä ja an 
ntaltella niinfuin plönmäärin fuofittua laita ainafin. 
SBebellä ei ole ufeampia nimiä fuin pffi ainoa. SBettä 
on faiffialla. Sillä on läpteenfä ntaalfa ja juoffee 
ojilfa, purotoilfa ja joilfa mereen, maan mereltä fe 
fopoaa piimiin ja lalfeupi fieltä maapan tafaifin fa* 
teenä tapi lumena. Shtfapa tuolta mebeltä puoliifaan, 
jofa on niin jofapäimäiltä ja aina ppbennäföiltä! Suo< 
foon lepmät, foirat ja ntetfän pebot mettä! SOintta ip= 
mifiUä täptpp olla moimallifentpaa juotamaa — rppä- 
leen merta, miinaa!

SBertafo?! ©opiipan miinaa rppäleett mereffi fa= 
noa, joi niin mieli tefee. SBaatt luonnontiebettä tut* 
finut tietää tuon oleman main paameilua ja ilmoittaa, 
että itfe iptttifen merifin on fuurimmalta ojaltaan mettä.
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SUitä tulinaan tulee, f e et ote tuin ItfaiSta mettä — 
fuujitoista pullollista eli pifarillista paljaita, peittää 
mettä, jemmoista fuiit faabaan piimistä taiffa maasta, ja 
pffi ainoa pullollinen eli pifarittinen jitä tulista ainetta, 
jota janotaan miinanmäef ji etialfopotiffi, pttnä jiipen Iijäf ji 
piffuijia määriä märiainetta, mäpän pappoa, mäpän jo» 
furia ja pituifen tupfapölpä.

tuleepa metfein jääti ipmiSfuntaa, fun je jiipen 
määrään on pettpnpt, että muojifatojen ftttueSja on ja» 
nonut niitä miinanjuojifji, jotta itje teosja pääajiaSja omat 
juoneet mettä, ja rneben fauppiaita miinan fauppioifji, jefä 
menettänpt ja mietä menettää matjbottoman ijoja rahoja 
tuon pettpmpfjen tät)ben. ÄaS täSjä muuan efimerffi. 
SBiibeSjätoiSta puttotlijeSja jampaujaa, jonfa pinta ttoujee 
jos je on tamaHijen ppmää, fapben jabatt marfan mai» 
EjeiHe, jifättpp, fun tarfoin tutfitaan, puoti neljättätoista 
pullollista mettä ja jäännöffeSjä eli puoleSjatoiSta put< 
toltifeSja on miinaumäfeä tjnttä jiipen Iijäfjimäpäpiitipap» 
poa, poltetun jofurin taltoista märiainetta, mäfjä femeätä 
t)ajultiSta eetteriä — niin mäpä että jitä on metfein 
maifea huomata — ja niinifään tupan pötpä mäpäijen. 
©föpän nuo fafjijataa marffaa fumminfin ote liian 
ifo pinta fotmeStatoiSta ja puolesta pullosta mettä ja 
puoteStatoiSta puttoSta miinanmäfeä? SJtifä tuptauS, 
fun ajattetemme minfä merran ramintoaineita otiji moi» 
nut ostaa niittä jamoitta rapoitta ja fuinfa fauait foto 
perpe otiji moinut tulta ramitufji. @ipä tnutiji tuon» 
taifet oStofjet nuijaan ntiepen tpöffi.
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4  lufu. 
l is ta u s .

Cttafaamme nt)t tutfiafjemme mitä on tuo luit" 
uattloäft, josta niin ijot rafjat mafjetaan. @e nätjtä- 
mästi fjelpoSti fefaantitu mätemiSfä juomiSja jijättp» 
toään meteen, -ja fitlä on nätjtämäSti äimän omituinen 
maitutuS ifjmifeen. @e je on, jota aifaanjaa erotutjen 
tamatlifen meben ja mätemäin juomain matilta. 2Bii» 
nanmäfeä janotaan mpöS alfol)oIitji. Xiton jo tiebämme. 
SBaan ottajaamme mietä fetfoa jiitä, ntitenfä miinan» 
mäti enfinnä jäätiin miinasta eritteen, tninfä uäföistä 
ja luontoista je on, minfä tätiä je janotaan „pottetutji" 
ja tuhtia je on jaanut alfotjotin nimeffeen.

Söiinanmäti jäätiin niin janotulta „tistautjelta", 
jota on tatinantieteStä johtunut jana ja mertitjee jä
mää tuin tiputtaminen eli juotjuttaminen mätjittäifin, 
pijare pijareettaan.

listaus ei ote juintaan mitään uuji taito, päin- 
mastoin pt)tä mant)a tuin itje luonto. SBettä f un ja
taa je ei ote tuin tislausta. i|3äimän tämmittäeSjä 
maata mefi noujee tmprpnä ilmaan ja jiitä ne pitmet 
jpntpmät. SoS meben jeaSja on jotatin niin rastasta 
että je ei ttouje, meji noujee tjfftn ja irtaantuu tuosta 
rastaasta aineesta.

©fimertiffi, fun aurinto lämmittää meren pintaa, 
jiitä erfaneepi mettä ja noujee ilmaan. SBaan meren
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luebeSfä fifältpp, mintuin tiettp, fuolaa, jofa et noitfe. 
28efi, jofa f)öprpnä on ilmaa femeäntpi, noufee, mutta 
fuola, jofa on raSfaampi, jää. Simaan noustuaan pttp» 
taana, näfpmättömänä f)öyrt)txä mefi fiettä fafeutmt ja 
muoboStaa filmiä. Sorfeatta muoreitta, joSfa ilma on 
fplrnä, fe muoboStuu lumeffi eli jääffi. Suu ilma on 
lämpöifempi, fiitä tulee tamattinen mefifabe. SEBefi on fil» 
loin ,/tislattu", ©e on irtaantunut niistä aineista, joisfa 
fe fifältpi, ja palannut puhtaana tafaifin maapan, josta 
fe läpätin.

SCiebemiepet ottimat terran mattiaffeen luontoa. 
£>e panimot mettä, joSfa fuoloja eli fuolain tapafia ai» 
neita oli liumentunut, pataan ja paban atte malfeaa; 
fun liuos fitumeni, mefi pafetti ja tuimat fuolat jäi 
pataan, fpe ottimat aSteleen eteenpäin. §e näet an» 
toimat fen pöprpit, jota ertani tuumennetnn meben 
pinnalta, nousta pitfään, polmetlifeen putteen, jota ta» 
peni fapenemiStaan funneS päättpi terämään färfeen. 
§e puontafimat, että toefipöprpt fatenimat eli tiimis» 
tpimät putfeSfa ja notfuimat putten toifeSta päästä pi= 
faroina alas. ©e oli pupbaSta mettä, jofa oli pääs» 
fpt liuoffeSfa fifältpmäStä fnolasta eritteen.

Sun terran oli opittu tislaamaan mettä, alettiin 
pian tislaamaan muitafin nesteitä.

lislauffen feffintö, maitta fe ei ollut muuta tuin 
luonnon matfimista, oli erinomainen tapaus luonnon» 
tieteitten piStoriaSfa. Sun ofattiin tiSlaamifen taitoa, 
ofattiinpan, fil tapan näptti, toifiSta aineffista tepbä 
toifia.
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(äufimmäinen oppinut, jonfa otafjutaan parjoitet» 

teen tislaamista, oli ntupamebilaiuen nimettä ©eber, 
jota oli jpntpijin ©emilian kaupungista ©SpanjaSfa ja 
eli ppbefjänneltä muofijabalta j. Sr. ©eber fattoi tis= 
taamijen tarpeellijefji neSteitten erottamijeffi roptouineiSta 
ja jäitpttämijeffi mereffittä, foSfa faifti mitä on tiS* 
tattu ppjpp puptaampana eitä petpoSti ntätäne. £>än 
fertoi mpösfitt tistaamijen oleman keinon millä juot» 
juttaa mettä faifentaifista maa=aineista eritteen ja ntai» 
nitjee moniaita tiStaamiStapoja ja tiStauSfoneita fefä 
ötjpä ja muita aineita, joita pätt oti tintannut. SBaau 
miinaa pän et näp tislanneen.

Söiinan tistaamijen toimitti enfimmätfenä minun 
tuuttafjeni toinen ntupamebitainen, muuan arapiatai» 
nen tuonnontuttija, nimettä ©aja eti SltbucajiS. §än 
pani miinaa muutamaan astiaan, jota janotaan „teefe» 
litfi" eti „retortifji", ja lämmitti fen. ,'pärt puontaji, 
että je neste, miniä pän jäi jaleuttamatta miinasta 
noujemia pöprpjä, oti ferraSjaan toijen luontoista luin 
meji. ©e oti femeäntpää tuin meji ja pän puontaji, 
että jptpttämättä je jäätiin patamaan. .jjäu jattoi fitä 
„pengelfi//, „roiinanpengefji" tatinanfietetlä spiritus, 
penfi, englanninkielettä spirit, ruotj. sprit) ja juo» 
rneffi jpriiffi eli „miinanmäefji".

Sun „fprii" eli miiuanmäfi enfin feffittiin, ei liene 
tuuttama että futaan itniSjaanfaan otifi aamiStanut jitä 
ferran juomanafin nautittaman. ©e oti „tutimettä", 
jota poltti puutet ja tieten. SJioniaat aineet, jotta ei» 
mät juta mebeSfä, jutamat miinanmäeSjä. Ötjpt, pip»
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fat, ijummit ja patfamit, joita ci jaotit eniten foSfaan 
tiufenentaan, EjelpoSti lintenetttat toiinantuäen mointaSta. 
SJiuuan intialainen gumtnifaSmi, jota futaa miinan» 
mäeSfä ja futatuSja ntuoboSfaan on erinomaifen t)t;naä 
tääfe, janotaan munffipatfamiffi. ©e taifeti aitanaan 
tuotti juuret riffaubet tetjijätteen, toiinaloäen otleSfa 
fjarminaifena, ja täytettiin tääffeenä, jota parattfi faifti 
fjaamat. ©iittä yffi Ijymä fjebetmä tuiittamoäen feffi= 
ntifeStä nutiben joufoSfal

5  tttf».

^?iittamt>ä<m ftat)fäntö.

SRainittu miinanmäfi eti fprii pataa mintuin öljy 
aittatin. SBalo ei ote fontin toistama, maan tieffi niin 
putjbaS, ettei fyittty yhtään jamua. SoS fpriilampptt af e» 
tetaan palamaan matfoijen poStiiniaStian taiffa firffaan 
maSfifattitan alle, niin näiben pinta ei mustene eitjim 
tään. Staiteitijain mätit jutamat miinanmäeSjä ja niin» 
itään ne maalit, joitta naijet faunistamat muta fasmo» 
jaan. jäätte päätteeffi — mitä fnfatieS on faifiSta 
tjuomattaminta — jprii estää moniaita aineita pitam 
tumasta ja yämiäntästä. $oS miinanmäfeen pannaan 
liyapatafia ejimerfiffi, niin ne fäymät malfeiffi ja py> 
jymät femntoifinaan eimätfä ntätäne. Stiinifääu fjebet» 
mät ja miyattneffet jäitymät muuttumattomina.
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STito ihmeellinen miinanmäfi pantiin mielä uubefte 

loetntfeHe. Oli näet femntoinen toimo itjmifittä, että 
terran toittaifi fe päimä, jolloin löpbettäifiin pleifet 
ropbot faiffia tautia marten eli »elämän mettä". SEäntä 
fe npt oli marmaanlin tuo ifämöittp aine! SBiinan» 
mäti fanottiin fiiS elämän mebeffi eli aqva vitse.. Gsi 
näet fittoin mielä tiebettp että aqva mortis, fuolentan 
mefi, olifi ollut afianmufaifempi nimi.

Söiinanmäfeä täytettiin mielä erääfen toifeen ja 
ppmin itfetfääfen tartoitufjeen. 9iito entisten aitoin luon* 
nontuttijat eli »atfemiStit", joiffi peitä janottiin ll:Sta 
muofifabaSta 16:nteen muojifataan asti, uSfoimat, että 
faattoi ppbeStä aineesta tepbä ipan toista ainetta, toi» 
feSta metallista toista. SoS tuo feino terran fetjittäi» 
fiin, olifipan fiHoin mapbollinen IppjpStä tepbä popeaa 
ja eräistä utuista metalleista fultaafin. Hulifipa pu» 
paifeffi ttäpbä mitä tuo miinanmäti moifi aifaanjaaba fiinä 
fupteeSfa. On fe jitte näptptin. @i tojin noita ipmeitä 
näptp, mutta tepbpt fofeet fummintin joptimat mottiai» 
pin ntuipin fetfintöipin, jotta olimat fitllan armoifia.

@i fiipen aitaan mielä juolaptanut fenenfään mie» 
teen juoba tislaamalla jaatua miinanmäteä. Suotiin 
ainoastaan moniaita miinalajeja, olutta tapi muita fäp» 
neitä juomia tislaamattomina. Sitä futaan tiebä foSfa 
pääji alfumt tuo onneton tapa juoba tislattuja fprii» 
juomia. Sota jen aloitti tefi papintman tpön mitä 
itinä on teptp. £>än tamallaan aifaanfai ntiljoonain 
ipntiSteu fuolentan ja niin paljon fpntiä, färfimpffiä ja 
rifofjia, että niitä tuta tufea taitaa.
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(Sräs englantilainen tiebemieg, pra ©tauforb, ott 
armettut, että SritauniaSfa miinanmäfeä ettfinnä tef)= 
täigfä tapi fäptettäeSfä juomilta marten je tislattiin 
otueeSta, ja janottiin jiitä teptp lotina „mpisfp’tfi". 
£>ätt tertoo 3rtannin muuttein tehneen fentaista miinaa 
nntonna 1260 j. $r. ja tuulee Ijeibän oppineen tuon 
fataifeu taibon GrSpanjan arapialaifitta, jotta fanoimat 
miinaa elämän mebefji. Aqva vitse, elämän mefi, 
oli irtannintietettä usige biatha, jota fitten Ippetti 
niin että je enfinnä fuutui usquebaugh, fitten main 
usque (tue öSfi) ja topuffi whisky (tue toisti).

Sittemmin tuli täytäntöön muuan tislattu juoma, 
joSfa oli toinen merta miinanmäfeä ja toinen merta 
mettä, pptä paljo tumpaafin, ja jota fptpttäiSjä pataa, 
©e janottiin jatjanfietettä branntwein’iffi eli potte» 
tufji miinatji ja eugtanninfietettä brandyquomatta 
(foujafitta) on jama mertitpS.

StotmaS taji, jota tuli paljon mpöpemmin fäp» 
täntöön, on niinifään miinanmäeStä ja mebeStä teptp 
juoma, ©en fetaan on main pantu tatajamarjan ntepua 
itääntuin pöpsteeffi; italialainen nimi on jiitä ginepro 
(tatinanfietijeStä juniperus, fataja), josta ranSfanfie» 
teen on tullut genevre ja engtannintieteen gin. @ng= 
tannisfa jäi „gin// nimellinen miina jatanfijaa loppu» 
puoletta 17:ttä muojijataa. ättuuan taulu, jonta maa» 
taji aitanaan mainio |>ogartp, nimettä „gin»puiSto", 
ofoittaa mitä pirmittämää onnettomuutta tämä juonta 
aitaanjai jo miime muojijabatta. 3a juurta tupoa je 
faapi mattaan mietä tänäfin päimänä. Onpa muuan
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omituinen tauti, jota janotaanfin Juomarin ntaEfantu» 
lepbuEjeEfi", ja jota tappaa itfelunfin Een fiipen fairastuu.

StäiStä tislatuista juomista, joita ppmäStäEin jppstä 
Eäp janomiueu tistatuilji mprfpiEfi, maiuittafoon loputta 
inpottama ja patjatta maistuma juoma, nimettä rom m i, 
©e miinanmäEi, josta rommi tepbään, on faatu fofurista 
ja !un jofurin latinalainen nimi on saccharum, tuut= 
taan rommi nimen (engtanninfieteSfä rum) otteen aU 
fuaan tuon janan miimeijenä taantua.

(Snnenfuin lopetamme tämän tumiin, tpppeSti toielä 
Eertofaamme mitä olemme oppineet mäEemäin juontaiit 
piStoriaSta.

Oti eitjimtä aiEa, jolloin ei teptp miinaa ja olutta 
Euiu panematta pebetmiä ja mitjaa EäpntiStilaan. ©itä 
aiEafautta Eesti ipmisEunnan pistorian marpaifimmitta 
ajoitta atEemiStein aifoipin asti noin 1 lunten muofi- 
jaban maipeitte.

Oti toinen aita, jolloin miinasta tislattiin Eemeä 
neste, jota janottiin jpriiEfi, miinanmäeEji ja nipöpetm 
min atfopotiEfi.

Oti EotmaS aiEa, jolloin tätä tislattua miittanmä= 
Eeä puptaaSja titaSjaan Eäptettiin main teotlijiin ja tie» 
teettijiin tarEoituEjiin.

Oti neljäs aiEaEauji, jupteettijeSti uufi, jolloin tis» 
taamijetta alettiin tepbä moniaita alEopotijia juomia, 
patomiinaa, rommia p. m.
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6 Infn.

^tittcmwäe»i fuonto.

Se miinanmäfi, mitä entifen ajan alfemistit tiS- 
taamatta jaimat, on tirfaS, märitön neste, jolta on 
omituinen, mäfemä pajunja. 3oS mäpäiStä määrää mii* 
itanmäfeä, maittapa fiipen tifätään toinen merta mettä, 
foStettetee tieteitä, tuntuu fittä tuin fe potttaifi, joitta 
täpben mittit fanfat omat fanoiteet patomiinaa „tutime- 
beffi". Se nimi onfin marfin fopima ja afianmufaP 
nen. Siltä rumniiSfa palomiina ja muut mäfemät tiS- 
totut juomat aifaanfaatoat pianpa jaman maifutuffen 
fnin itfe tuli. Satu ijSrometpeuffeSta fertoo jumatain 
rantaiSfeen päntä fiitä, fun pän oli rpöStänpt taimaaSta 
tuten fipinän, fittä että panimot fotfau jpöntääu mpö- 
täänjä pänett ntaffaanfa. Omatpa muutamat oppineet 
armetteet tämän jabitn tarfoittaman fitä tärmentämää 
maifutuSta, mitä miinatta on ihmisruumiin termepteen. 
föun tatjetee miinanmäteä, tuutifi jen firffaatfi mebetfi; 
je on näöltään pptätäiStä. Söaan paitfi maun ja pa« 
juu erotusta, on mietä toijiafin erotuffia. SBiinanmäfi 
on temeämpää tuin meji. 3toS muutamaa pientä as
tiaa, jopon matjtun 1,000 grammaa mettä, meben fijaSta 
täpttöä miinaitmäettä, niin jama määrä tätä ainetta 
ei paina jittoin tuin 794 grammaa. SBiinanmäen 
ominais paino eli it. f. abjotutinen paino janotaan 
jen mutaan oleman 0 ,794.
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3 o8 panee miinanmäfeä tulelle, fe palaa, ja jo» 
ftil)en lijöä jaman merran mettä, je mielä filloinfin pa= 
taa. Sun panee jitä astiaan ja alfaa feittää, je et fai= 
paa niin juurta lämpöä fiepuafjeeit fuin meji, ilman 
painon olleSja jaman. 2Befi fiepuu tamaHijella ilman* 
painolta (Selciufjen lämpömittarin ojoittaeSja 100 aS* 
f että ja miinanmäfi 78 asteella, jiiS 22 astetta mäpem* 
ntällä lämmöllä.

Saiffia näitä miiitanmäen otuinaijuufjia manfjat 
alfemistit tuuttamaSti tunjimat; ja armata jopii, että 
erotufjeSta miinanmäen ja meben painon mälillä eimät 
olleet tietämättömiä ntpösfään, maiffa pe ilrnoittimat 
jen toifilla janoilla fuin me. Sun femiattoppi fepittpi, 
jitä nti)öteit opittiin tuntemaan miittanmäfeä tarfemmin. 
SBiinanmäfi jäi niinifään aifoja mpöten uuben nimen. 
Sitä janottiin alfopolifji. Jämä jana on arapianfie* 
Iestä lainattu ja tarfoitettiin jiltä alfuaan muuatta pie» 
nojpmäistä pölpä, jota Stäntaan maintot ripottimat 
pinffilleen ja faSmoilleen. (Snjimmäiiten, jota janoi 
miinanmäfeä alfopolifji, oli tietääfjeni muuan toptori 
97ifolai Semert erääSjä femiallijeSja firjaSfaan Unto* 
belta 1698 j. Sr.

Serran atfuun päästpään, atfopoli jana tuli piet» 
jeen fäptäntöön mäpitellen. Sun on pnpbaS miinanmäfi 
fpjptnpfjeSjä, me janomme jitä alfopolifji. Sanomme 
faiffia mäfemiä juomia, joiSja on alfopolia jofu määrä, 
— palomiinaa, rommia, gin’iä (fatajamiinaa), fonjaf» 
fia, rppäle* ja pebelmämiinaa, olutta p. m. — alfo* 
l)olijuomifji. Sanotaan mielä juomareitafin, fun fer=
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raSfaait juontapimonja tilaltaan omat joutuneet, „aIfo= 
potisteilji". Sa täälärit janomat fjeibait niinitään atlo» 
potitautia ett „atlopoliSmia" jairaStaman. SÖIuuatta 
teuplotautia, miniä plönmääräinen juominen aifaanfaa, 
janotaan alfofjotijeffi feuplotaubitfi. Sola ferta fiis luu 
luulette mainittaman femmoijia janoja luin attopotinen, 
atlopotijuomat, allopotiSmi, atlopotitaubit p. m., tie» 
bätte niiben oleman tamalta tai toijella pptepbeSjä min 
itanmäeit lanoja.

Gmtijen ajan lentianoppineilla oli omituinen an 
metunja attopotista. ©anoimat näet, että je oli teljti) 
mebeStä ja tulesta. §e otaljuimat päimän jetmälfi aji» 
atji, että mitä pataa jiinä on tuttalin. Sun fje polt» 
timat atlopotia pe puomajimat aStiaSja, misfä je oli 
palanut, mettä. 3oS uubiStatte peibän loleenja fittä 
tatuoin, että pibätte palaman jpriitampun jpbämen eli 
itje liefitt päättä luperan lajin, niin pamaitjette tajisja 
tielin päältä jotafin juoljemaa nestettä. 3o§ tätä neS» 
tettä puolettijeSti tutfitte, je ei ote luin patjasta mettä. 
@ipän jiiS ote tumma, että oppineet janoimat: atlo» 
poti on mettä ja tutta. Sttlopoti paloi ja ne itälimät 
patamatt tielin. Suit je oti palanut, pamaittiin jään» 
ttöljettä muutama neste ja je oti mettä. £>ti jiiS päi= 
män jelmä ajia, että attopoti oti teptp näistä lapbeSta: 
mebeStä ja tulesta.

SJIeibän aitoina ei enää ppmäljptä mainittua je» 
titpstapaa. SJie emme jano jiinä mitä pataa oleman 
tutta. (Smtne moi pitää mettä, niintuin lemianoppi= 
neet ennen aitaan, ptjinlertaifena aineena eli n. j. ele»
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menttinä, jota ei tuot jafaa ojiin eli roielä pffinfer»' 
taifempiin aineifiin. ^pfpajatt femianoppineet janoroat, 
että alfopoli on elimellinen neste, jota on teptp fäp» 
mistilaan panemalla roiinapuun pebelntän mepua tapi 
muuta faStoifunnaSta otettua mepua, ntisfä löptpp jo» 
furiainetta, ja että fe neste jpntpp jos ppben ojan fijalle 
toijeSta niistä ainefftsta, joista roefi on teptp, tulee 
eräs toinen aine. SBaan foSfa on tärfeä, että tätä 
afiaa felmöSti läjitetään, otan muutamia eritpiSfoptia 
jelroittääffeni.

7 tutu.

^Siincmtoäen ainelifct.

SBiinapuun pebelntäin mepuSfa, fun je on tuore 
mielä, on toarfin juuren toeben paljouben Opelia mäpiä 
määriä muitafin aineita, ejimerfiffi jppainetta ja mu» 
nanmalfuaiSta, maan olletin jofuria. SltäSfätpiSjä op» 
riSja on niinifään jofuria ja faifiSja aineffisja, jota 
fäpttämäHä alfopolia jaabaan, on jofuria. ©ofuriSja, 
jaatafoon jitä jitten ruofojofurifaStoiSta (futen taroal» 
linen jofuri) tapi toiinapuun rypäleistä (rppälejofuri), 
on ainefjina ro etpä ja pappea, niinhän roebeSjäfin, jefä 
jen opeSfa piiltä. SBiimemainittu aine on taroallista nofea, 
jofa nofi fuitenfaan ei ote roarjin pupbaSta piiltä.

0n  muiStettaroa, että jofuri on piilen fanSja liit
toutunutta toettä, jotta, jos jofuria poltamme, ei jää
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iäfetle fuin multaa piittä. SBefi on fpntpnpt fapbetx 
aineen '̂£>bi§tt»Ife§tä/ papetx ja mebpn. «Soturi on fiis 
teptp fotmeSta aineesta, nimittäin papeSta, mebpStä ja 
piiteStä; — m etpä ja pappea on famoja määriä tuin 
mebeSfäfin. 9tuofofofuriSfa fijättpp 22 ojaa toetpä, 11 
pappea ja 12 ojaa piittä. SftppätefofuriSfa on 12 ojaa 
metpä, 6 ojaa pappea ja 6 ojaa piittä.

Sun jofu neste on ottanut fäpbä jen fäptteen 
moimaSta, josta olemme maininneet ja jonta moniaat 
tuulemat oleman itmaSja ajumia piffnifia, näfpmättö» 
miä elämiä, fiitä jpntpp fafji uutta ainetta: enfinnä 
muuan mprtpttinen faaju, joSfa on pptpnpt 2 ojaa pap= 
pea 1 ojaan piittä, ja toifetfeen atfopoti, josfa on toi* 
jiinja liittoutunut 6 ojaa metpä, 1 oja pappea ja 2 
ojaa piittä. Sttfopoti on mielä meben lanoja jefaijiit, 
maan erfaantuu fiitä tistauffetta, f osta on femeämpää 
fuin meji.

SltfopoliSja fijättpp fiiS, futen olen fanonut, fotme 
atfuainetta, — toetpä, pappea ja piittä: ja jos emme 
fatjoifi muuputt fuin ttiipin atfuaineifiin, joista je on 
teptp, tulifi jupbe olemaan feuraatoa:

6 ofaa metpä.1 ofa pappea.2 ofaa piittä.

SBaait tobeltijuubeSja nämä aineet eimät ote fiinä 
järjeStpfjeSjä. Stapaptuu ujein niin että fafji atfuai= 
netto pptpp toifiinfa muoboStaafjeen ppbiStpfjen, jotta 
femntoifenaau on atfuaineen luonto, ja jemtnoinen ptp 
biStpS janotaan »rabifaaliffi". StäSjä on fäpnpt fiitä
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lailla. 0rt näet fafji ojaa Ejitltä ja tutift ojaa )uett)ä 
liittoutunut toijifjinfa ja muoboStanut tyf)bi»tt;fjoit, jota 
janotaan ^ettj^IiJfi". Sitä

Slffofjolisfa fiis, jentntoijenaan tuin je on nteibäit 
taluaffijiSja juominamme, on tjfjbiStetttjnä jeuraaloat:

1 ofa toetpä.1 ofa pappea.
5oS toertailemme atfofjofin ja tuebett feSfenään, 

toertaifu nätjttää tämmöijettä:

Siis alfofjoli on itje teosja mettä, jogfa tjffi ett)!)* 
li=rabifaali on liittätjttjntjt tjfjteen metpojaan ja rypäle* 
miinan, palomiinan, ofueit ja muitten yleisten juomain 
alfofjoli on janottu ettjtjlialfofjofiffi, foSfa jen rabi= 
faafi on ettjtjli.

kummastelette fufatieS minfätäfjben olen fjufam 
nut niin paljon aifaa affofjofin aineffien jelmittämi» 
feen. SBafuuttefen fumminfin, että en ofiji niin paljo 
jiitä mäfittäntjt, jos ei ofiji toarjin tärfeä tarfoituS rniefes jätti.

2 ofaa piiltä 
5 ofaa toetpä etppli»rabifaali.

äBeff.2 ofaa toetpä. 1 ofa happea.

9U!of)ofi.1 ofa ctt)t)(iä. 1 ofa toetpä. 1 ofa pappea.
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8 Ittfu.
Elomaita afftotjorifajtct,

(£i ote pitfä ai!a fiitä fun oppineet tuulimat, 
ettei muta ote tuin pffi atfopotitaji, fe jota on mii= 
naSja ja utuisia tamattifisja juomiSja. Siptpänn on 
pattmittu, että on ujeampia attopotitajeja, jotta o luot 
laitti rafennetut jaman pteijen juunnitetman mutaan tuin 
miinan alfopoli, je erotus main, että piiten ja mebpn 
määrä on ifompi tapi mäpempi fiinä rabitaatiSfa, jota 
tulee meben metpojan fijalte toifilla atfopolilajeilta tuin 
toijitta. Sttainittatoon pari efimerttiä.

£)n otemaSja eräs laji atfopotia, jota tepbään pituai-- 
neeSta ja janotaan m etppliatfopotifji. SEärnä mii= 
nanmäen rabifaati janotaan näet metpptiffi ja jiinä 
jifättpp

äEtetpphaifopousja on pts ppotstettpnä jeuraamat:

1 ofa »etpä.1 ofa pappea.

SoS mertaitemme meben ja metpptiattopotin toi 
jipinfa, mertaitu on tämmöinen:

1 ofa metpptiä {  J

Söefh2 ojaa tuetpa. 1 ofa happea.
1 ofa metppliä. 1 ofa tuetpa.1 ofa pappea
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PietpplialfopoliSfa on tjl)tä piiliojaa ja fapta 

tt?ett)ofoa mäpemmän fuin etppliatfopoliSja. ©e on 
f en touoffi femeämpääfin.

potaateista tepbään täyttämällä ja tislaamalla 
muuatta alfopolilajia, jota raa’aSja tilaSjaan janotaan 
jifunaffi ja puhtaana am pplialfopolif ji, foSfa po* 
taateiSfa fijältpmä tärffelpS on latinatfi amylum.

Stmpplialfopolin rabifaali janotaan antpplifji ja 
on teptp feuraamiSta aineista:

SBeji ja amppliatfopoli joS merrataan toijiinfa:

StmpplialfopoliSja on totme ojaa enemmän piittä 
ja fuuji ojaa enemmän metpä fuin etpplialfopolisja. 
©e on jen muoffi raSfaantpaafin ja faipaa lämpöä 
fiepuafjeen. karmitaan 132 asteen lämpöä lämpö* 
mittarin mutaan jitä fieputtaafjeen, ilman painon ot= 
teSja tatoallijen, eifä je juta mebeSjä.

SoS metyyli- ja etpplialfopoli jytytetään, pataeSja 
ei ilmaannu mitään jalona, foSfa faiffi piili pämiää. 
SSaan metppliatfopotiSta täptee jamu, jofa jättää no* 
fenja (piitenjä) jen fopbatte ajetettuun matfoijeen poS* 
liiniin, foSfa faiffi piili ei pämiä palaeSja.

Slmpplialfopolin ainefjet omat jeuraamat:

26eft.2 ofaa trettjä. 1 ofa Ijappea.

9tml)t)IiaI!oI)oli.1 ofa amt)t)lia.1 ofa toettja 1 ofa Ijappea.
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SBoifin mainita efimerffinä muitafin alfopolilajeja, 
maan aifomuffeni olifiit main teroittaa tufijan mieleen 
fitä tärfeää tofiafiaa, että fe atfopoti, jota fifättpy ta- 
mattifisfa juomiSfamme, ei ote tuin ifon perheen muuan 
jäfen, fe ainoa, jota fattumatta on tullut täytäntöön 
juontifeSfa. puulta tislatun alfopotin, metyptiatfopo- 
Iin, maitutus ipntiSruumiifen ei ote marfin tjfjtä pai- 
tattinen tuin etyyliatfopolin eli rypäleistä ja mitjaSta 
faabun alfopotin, joS fe on pupbaSta; maan toSfa ei 
ote tapa juoba fitä, ei tutaan ote juonut fitä eitä 
maStafaan juone. SoS tarjoifitte jo (letin ipmifette rpp» 
pyn metyytifpriitä, yän marmaantin pitäifi fen f itu- 
rena toutfautfena ja armetifi, että tapbotte papentaa 
pänen mieltään. SEBaan joS annatte Elänette faman 
määrän etyytifpriitä patomiinan, rommin tai porterin 
ntuoboSfa ja maitta fe otifi tjänetle yptä yaitallista, 
pän fiittäifi EEeitä tunnon tomeritfi. 9tiin fuuri on 
tämän matta ja maitutus ipmisten mieliin.

SJtinun tutee topuffi puomauttaa mietä fapbeSta 
afiaSta. SoS jätetään miina eli olut ilman maifutuf- 
fette atttiitfi, niiben atfopoti pappenee, jotta muoboStuu 
muuan pappo, jota femianoppineet fanomat etiffa-pa- 
potfi ja tanfa feStuubeSfaan etifatfi. Soluista alfopoti- 
lajeista moi niinifään täpteä omituifet papot eli 
etitat.

EJamattifeSta atfopotiSta moipi tepbä erästä py- 
min temeätä ja petpoSti paiptumata ainetta, jota ja
notaan eetteritfi. 5a muista attopoteista täptee peibän 
omituinen eetterinfä niinifään. SttoneSfa tärfeSfä fupteeSfa
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omat fiiS faiffi atfofjofifajit täpbellifeSti toiStenfa faf» 
taifio.

9 (utu.
Ruum iin lämpö.

Sufijoilla on npt toimoaffeni futafuinfin oifea ja 
felrnä fäfitps miinanmäen ominaifuuffista. SKetbän tiu 
tee funtminfin luietä oppia tuntemaan miinanmäen mat= 
hitusta ipmifiin peibän juobeSfaan niitä juomia, joisfa 
miinaumäfeä eli affopotia on, patomiinaa, fatajamiiuaa, 
rommia, fonjaffia, moniaita toiinatajeja, olutta, porte» 
ria, omenatoiiitaa p. m., miniä nimeUifiä faiffi liene» 
mättään ja joita mppbään ramintoloisfa ja fauppiaimme 
mppntälöiSfä.

Sterronpau täSfä, etten enää maistele näitä juo» 
mia, maiffa niin tein moniaita muofia tafaperiit mielä 
tietämättömppbeStä. Sftinun oit mpöSfin mainitjemi» 
nen, ett’en laannut juomasta antaaffeui ppmän efi» 
rnerfin ntuiffe, niinfuin moniaat ppmät miifaat ipmifet 
omat tepneet. ijMinmaStoin, minun ei eitfinnä tepnpt 
taifinfaan mieli jättää mäfemiä juomia maistelematta. 
28aan tapaptuipa muutamia muofia tafaperin, että fat» 
foiit mefmoffifuubeffeni, lääfäri fun olin, faaba mav» 
maan tietooni miinaitmäen maifutnSta ruumiifen. 3a 
fun upt ferron fufijatte tutfimuffeni tuloffet, olen ntai» 
nitfema fppt minfätäpben minusta tuli epboton ja miu»

4
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fätäpben minun tefee mieti fepottaa itjefutatiu mtjösfiit 
rupeamaan raittiiffi ja peittämään taittein miinanmä» 
feä fijättämäin juontain juontijen ferraSfaan, minfä ni= 
mettifet nuo fitte tienemättäön ja tuta niitä futtoinfin 
juotatoaffi tarjootaan.

Siioin tepbä moniaita toteita jaabatjeni tietää 
miinanmäen maifutuSta ipmiSten ja muitten elämäin 
ruumiifeen; tutinpa fiten mertittisten afiain peritte, 
joita oltuaan terroin tiebemiepille ja joita fittemmin 
raittiubenparraStajat omat ottaneet eritpijeen puomioonfa. 
8 0 S tutijani tefifimät jarnoja tuttimuffia, pe mamman» 
tiu tutifimat jamoipin joptopäätöffiin. Septämäni oli 
maStaitffen antaminen moniaipin fpjpmpffiin, jotta faifti 
foStimat atfopotin maifutuSta ruumiifen. Suteefo ruu* 
mm alfopoliSta entistä tämpöifemmäffi mai fptmemmätfi? 
SJiinfä maitututfen je tetee jpbämeen? ätiinfä maifu» 
tutjen muipin ruumiin jäjeniin? Smtematfo tipatfet 
mapmemmiffi mai peifommiffi, tpöpön ppStpmäifemntiffi 
mai mettommiffi? Stiitä je maifuttaa ipmijen aistimiin, 
ätppn jo tuntoon? iftppbpin tpöpön järjestämättä nämä 
fpjpmptjet afianmufaijeSti ja täyttämättä fitä tart- 
funtta ja taitfia niitä tutfimijen mätifappateita, joita 
tiebentiepen tulee fäpttää pääStätfeen fetmään tietoon 
jostain afiaSta. Otin enfinnä fummiSjani fiitä mitä 
otin pamainnut, jopa fiipen määrään, että jätin tois» 
taifetfi pamaintoni juttaijemijen ja rppbpin uuhestaan 
fofeifiini ja tutfimutfiini. iypmä oti että niin tein, fiitä 
tun tunfin epäilystä mieteSjäni, oti faifetifin miijainta 
panttia faffin terroin marntempiä tietoja näistä afioiSta.
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97tinpä»ifään lamat tofiafiat tutimat uubistettuin tutti- 
tnuffieni tutotfeffi.

Snfimmäinen joljon minun oli maStat»
taloa, oti fe, minfä maitututfen altotjoti tefee ruumiin 
lämpöän. Stpttjaifaan löptptj marfin tartoituffenmufai» 
jet leinot faaba tietoa ruumiin lämpömäärästä. 8  lp 
mifen ruumiilla on melfein aina jama lämpömäärä. 
Saitfiatla maailmaSfa misfä ihminen efää ja ajuri fe 
ptjftjtj muuttumattomana. 8 äätneren rannoilta terroeen 
ifjmifen meri on tjljtä lämmin tuin fuumisfa etelämaisfa 
päimäntafaajan fofjballa. Söaan tplmäsfä ilmanalaSfa 
ifjntinen tarmitfee enemmän ^polttoaineita" eli lämpöä 
ftjnntjttämää raiointoa, joitta oljeSfa tjänen tulee pufeu» 
tua enempiin maatteifiin jottei ruumis jäljttjifi. Suu» 
ntaSfa ilmanataSfa ei ote tarmis ftjöbä niin paljo pott- 
toaineita raminnoffeeit ja maatteitten tulee otta femeitä 
että tjifi pääfee IjetpoSti tjuofumaan utoS ruumiista. 
Xermeen itjmifen feSfimääräinen lämpö on tjamaittu 
oleman 37 astetta meiltä tatoallifen (£elciuS’en lämpö» 
mittarin mutaan.

Sun juomme joulun määrän miinaa tatji muita 
tuijottamia alfoljolijuomia, ftjnttjp pian lämpimän tunto. 
8 0 S otatte tarfaStellatfenne itjmifiä fjeibäit juotuaan 
miinaa, taSmonfa Ijeljfumat punaifina ja näpttää filtä 
tuin olifimat palamisfaait. 8 a niin fje fanoioat ole» 
manfatin. huutamasta ramintolaSta, joSfa olin illal
lista ftjömäSfä, aStueSfani ulos muutamien tjStämäin 
feuraSfa, ptfi niistä, jota oli pöpbäsfä juonut pullotti» 
fen, pubisti tätiäni utoSmenneSfäni, fanoeit: „8 opa fä«
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tenue afuu fptnänä: tamuitfette pernan miinaa tämme* 
täfjenne!" „Gm juinfaan", maStafin miltä, „ hifiä et 
minua rniluta, maan Seibäit on f omin lämmin". „0lette 
luoneet", ^än fanoi, „h)lntää mettä taiten iltaa ja nt)t 
£eibän on tarmis jaaba mät)än miinaa tämmittjffeffi"! 
Otin paifalla lämpömittarin lastustani ja pamaitfin, 
että ruumiini lämpömäärä oli äimän tamafiinen ja fent* 
moinen tuin f en pitää olla, fun ipminen on täpfin 
terme. SBaatt mäfemiä maistaneen tomerini ruumiin 
lämpömäärän pamaitjimme oleman fifiä petfettä lifintain 
puolitoista astetta luonnollista lämpömäärää juuremman.

Olen fofeita tepbeSfäni aina pamaimtut jaman 
tofiafian altofjolin maifutuffeSta iptniSruuntiijen. Olen 
pamainuut että fopta tun fitä on maisteltu misfit mää* 
rät, ruumis näEjtämäSti on lämmin, maan että pian 
jen jälteen tuo lämpimän puna on päminnpt, että ruit* 
ntiin luonnollinen lämpö on äitiä mäpentpnpt ppbellä 
tapi puolellatoista asteelta ja että on ollut tarpeejen fuufi 
talji jeitjemäu tuntia ennenfuin lämpö on ottanut mä* 
Räntään fasmamaan jälleen jefä talji, toifinaan toi» 
mefin päimää ennenfuin ruumis on pääSjpt täpteen 
luonuottijeen lämpöönjä tafaijin. sJiäin jiiS, että, maitta 
alfopoli enfinitä jäi aitaan lämpimän tunnon, fiitä lo* 
puita itfe teoSja fifepfi joltineufiu mielen tanniStuS ja 
elämän tulen mäpennpS. (Saman maifutufjen tefee ai* 
fofjoli taiffiin elämiin, alpaijempiin piitä ppmin tuin 
ipmifeen. Se on fofeefia tobiStettu alpaifempien eläin* 
ten fupteen ja fun alfopolia annettiin niille riittämiin 

. asti, pe fuolimat jen aifaanjaamaan miluuit. 3oS fafji
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fpppfpstä elätetään rinnaffain faittada rimatta ja poi* 
botta, toifelle annetaan alfopolia, mutta toijette et am 
neta mitään atfofiolia, ja jos nuo fafft lintua pannaan 
fpppfpslaffaan femtnoifena pönä, jolloin mefi jäätpp 
tammifoSfa, niin toinen, jotte ei annettu luin tamal* 
tigta ja luonnollista vuotan, on aamutta etoSfa, mutta 
toinen, jolle ruuan otteita atfopotiafiu juotettiin, ott pa* 
teltunut fitoliaaffi Stjffin näistä tofiafioiSta, joit)in 
fämifi lifääntinen monta muuta, näfpp jetmästi että 
alfopolista ruumiin lämpö mäpenee.

10 Ittftt.

gjgbän ja fifjaftfet af&ofjoltn afatfina.

SEuten npt erääjen toifeen afiaait. SLR itä on at* 
potin toaifutuS ruumiin monniin?

Sota juo atfopotijuomia tuntee ujein fpbämenfä 
tpfpttömän fomaSti. Olen paruaiuuut, että jpbämeit 
tpfptpffet tijäptpmät fangeit juureSja määräSjä. SBaiffa 
ei joifi tuin falfi unSfia atlopotia eti neljä ruotatufi* 
fattiSta, fpbämen tpfptpffet tijäptpmät monetta tupau* 
netto ttmorofaubeSfa. SEoptori i|3arfeS pamaitfi, että fapbef* 
fan unSfia (parifafaa gr.) joS juo, tarttuu taloatlifen mää* 
rän tifäffi 25,000 tpfptpStä fapbenfpmntenennetjän tunnin 
fufueSfa. ©pbäu tpffii muorofaubeSfa noin 100,000 
fertaa, ja joS juo fapbeffan unSfia atfopotia, fe fiiS tpf*
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fii 125,000 fertaci. SifäpS on meltoinen. @e oton- 
määräinen ttjö, miniä jpbäit telee, on ijijtä juuri luin 
toltnentpmmenen leimiSläit nostaminen maasta puolen 
Ippnärän forteubelle. SJtinun on tarpeeton pitemmältä 
jelmitettä fitä rafituSta miniä mätemät juomat jpbä= 
ntelle panemat.

Olen rnpöS tutlinut allopolin mailutnSta pertnoi* 
piit ja lipaffiin, joitten amnlta ruumiimme liillutt. 
Stplpailana on tiebemiepittä oimat leinot tarlaSti mi= 
tatalfeen lipaffien moimaa, ja näillä mälilappaleilla 
olen itiinifään pamainnut järläptämättömälfi tojiajialji, 
että mälemistä juomista lipaljet aina meltostnmat. 
Änit tnieS on juonut miinaa eli miinanmäleä, pänen 
pupeenfa läp petien perästä epäfelmälfi ja epätartalfi. 
®un pän loettaa näpttää matamalta, puulenja märijee 
mäpäijen ja Se ipmettelette mitä pän aifoolaatt janoa 
feitraamalla peitettä, £>amaitjette niinitään, että panen 
tätenfä liitunnot omat epätartfoja. Ääbet tutijemat. 
Sontun ajan perästä, jos pän ppä jattaa juomista, 
pän on eptinpt jo aSleleen etemntäS ja pääSfpt uuteen 
päiptpmiStilaan, luit ei enää Iplene ebeS malamaSti ja 
porjumatta tarttumaan ejineifin, läfi tun lerraSjaait 
pettää. £mit jaarittelee ja pupuu mielettömiä; lertoopa 
toifinaau, luinla päntä on fppttä juotto loulattu ja 
jorrettu, jetä ilmoittaa afioita, joita pänen oiteaStaan 
tuliji pitää jalaSja. §än ei jatja pillitä liettään eitä 
raajojaan, ja joS pänen tulee lertoa tai ejitettä join 
afia, pän juo tajittijen toijenja perään tpjpen mieltä 
pilariltaan, hopulta pänen perntonja ja lipatjenja pe=
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räti meltoStumat, tjäu on liitfumntou ja puhumaan 
fpteuemätön, jotta faatuu futatieS pijpbäit atle. Suu
ntiin tiJjaffet, joita fjärten tulifi fyadita, omat fäpuect 
äimän moimattomiffi.

Öitontaftu, että tifjalfet alfamat meltoStua enfim-- 
mäifeStä rppppstä alfaen ja fäpmät pf)ä moimattomam* 
ntiffi fita myöten tuin juomari ebiStt)l) toijeSta päilp 
tpmifen asteesta toijeen. Sun mies ottaa lafillifen 
mäfemiä aineita ennen tpötjön lähtöä, noStaafjeen jo» 
tatin rastasta, fantaaffeen fuormaa, Ijeituttaaffeen fir* 
mesta tafji miifatetta j. n. e., fiinä toimoSfa että fiitä 
rppppStä ruumiin moimat tarttumat, niin tjän autta» 
mattomaSti on ereljbpffiSfä. ©itiä joS otatte tt)öm 
teosta määrin, Ijamaitfette rppppstä oleman futaa ^ait
taa tun tofi tntee fpfpmptfeen. SBä^äinentin altotjoli» 
määrä aifaanfaa litjaSten moimain mäf)ennpStä. Sa 
jota IjuolellifeSti tarfaStaa juomaria, t)änen ebiStpeS» 
jään mätjemmäStä päitjtpmptfeStä tjfjä fuurentpaan, tuin 
neS mataa taibotonna, on t)amaitfema että litjaSten mel» 
toStnmifen määrä on fitä mpöten fuurempi tuta eneni- 
män mäfemiä maistellaan.

'Julin tjuomanneeffi tuittfa nopeasti ja marmaSti 
atfofjoli fasmattaa fimutoifuutta. Olette tuulleet, että 
täfjtientutfijat jaottamat ennafolta ilmoittaa auringon 
ja fitun pimenentifiä fuurintmaHa tarffuubella ja fäntiöi» 
fppbellä. @amoinifään moifin minäfin fertoa Jeille 
ntinfä muutoffen alaifetfi ruumis joutuu alfoljolin töt)» 
ben, fillä teljittpminen ruumiin luonnoltifeSta termetj- 
beStä fimuloifuuteen tapahtuu l)pmin fäännöllifeSfä jär-
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jeStpffeSfä, fun alfopoli alfaa famataa teptämäänfä juo» 
rittaa. Mäntän tofiafiau jot>bo§ta olen fpjpnpt: SJtitä 
ppötpä on ipmifen antautumifeSta noibett muutoffien 
alaifelft? 0 nfo niistä mitään ppmää, mitään apua? 
9Jtinfätäf)ben pitää minun panna termepteni ja penfeni 
alttiiffi? 8 0 S olifi termepteni puononentifeett joftt muu 
fpp, toarmaaitfiu fofifin mointani tafaa poistaa fitä. 
9Jtinfätäpben fiis olen fille määrälle, jota upfaa mäfe= 
mäin juomain puolelta, pptäfaiffinen? 8 a fun f)uo= 
ntafin, että minulla oli parempi termepS ja ijontpi fpfp 
tpöntefoon ilman mäfemittä juomitta fuin niiben amitlla, 
päätin fuin päätiufin foettaa peittää niiben juomifeit 
ferraSjaan ja tulin fiis epbottomaffi.

11 lufu.
^afaafto affto^ofi ntumiisfa?

8 oS ipntinen tai jofu eläin mitä ppmäitfä rnu» 
miijenja on jaanut miinanmäfeä, fe joutuu ppmin fuf= 
felaau moniaitten marfin merellisten muutosten alai= 
feffi. Stämä ntuutoffet omat tietpSti mäpetnpiä taiffa ifom» 
pia jeit ntufaan fuinfa ijo on miinaumäen määrä fitl= 
loinfin, maan ne omat luonteeltaan maltan erifoifia ja 
ontituifia. Sllfopolijitontain maifutuS ei ole famanlai» 
nen fuin niiben ruofain ja juomain, jotfa omat ferraS* 
jaan luonnollifia, ja foifin että lufija pitäifi tuon to= 
tituben mpötöäu ntieleSfään. Sun Xeibän on nälfä
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tahi jono ja Se fiis nautitte luonnollista ruofaa ja juo* 
ntaa mirfiStpäffenne ja moimiStuatfenne, efitnerfiffi 
maitoa, niin Se joitfun ajan perästä tobeltafiu 
pääfette moimiinne jälleen. SÖoimat palajamat itään* 
fnitt huomaamattanne. Sun fpltäffeen oit jpöutjt, ei 
taipaa enempää pmmärrettärnästi ja ruumis tpptgg 
fiipen miniä on faanut. Saan jos atfo£)otijuo= 
mitta pritämme muta ratoita ruumistamme ja tppbpt» 
tää nälfäämme ja janoamme, niin niistä ei ote iloa 
tobettista eitä ppötpä mitään. 9ie main peifontamat 
permoja ja fiihottamat meren. SaSmomme täpmät ptt* 
itaififfi ja fuutniffi, päätämme alfaa fimistää ja rnoimme 
pahasti faifin puolin. SJtieti tulee faifeSta tuosta en* 
tistään atafutoifemmaffi, näitä fuit faimetee fifitffia 
pptä fomaSti tuin ennen. Dii in fäp, joS juo „fot)tuuO 
lifeSti" noita mäfemiä juomia, maan joS niitä furf* 
fuunfa töllistelee ifompia määriä, fitä pahemmat omat 
feurauffet tuonnottifeSti.

Sltfohotin maifutuS ruumiifen ei ote mähäineu fuiit* 
faan. Sätitä maifutuS on fen opeSfa marfitt fäänitöt* 
liStä, jotta fitä moi ennafotta taSfea, fuuhait mertaitee 
nautitun atfohotimäärän ja fitä juoneen ihutifen tahi 
eläimen painon feSfenään, joS ei tämä ihminen tahi 
eläin ote pitfän ajan futueSfa harjaantunut atfoholiiu. 
SäpbettiStä päif)tmm)Stä aifaanfaamaan tarmitaan faffi 
grammaa miinanmäfeä eläinten painon phtä fitoa 
tohti. Shmincit fiis, jota ei ote harjaantunut mäfe* 
miin juomiin ja painaa 10 ntetr. teimiSfää (fata 
fitoa), tarmitfee päihtpäffeen nufuffiin eti tainnut*
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ftitt a§ti fatfifataa grammaa, ett noin 17 tufifat 
lista atfopotia. fpätt tutifi „tiifutetutfi", juotuaan 
fuubennettlin ojan mainitusta määrästä, ja marfin 
attfaraan purnataan, maiff ei nauttifi tuin puolen fiitä. 
SBaSta tuu foto tuo atfopotimäärä fefaifin meben fanSfa 
otifi pptaifaa ruumiiSfa, päiptpmifen mitta otifi täljfi. 
Slhutau mies, jota oli minun tuttamani, joi äSfettäin 
jen atfopotimäärän patomiinan muoboSfa. SBäfetoäSfä 
patomiinaSfa on puoteffi atfopotia puoteffi mettä; 
maan mies parta, maromaton luit oli, joi pifaifeSti 
toifen pifariltifeit patomiinaa toifenfa perästä, fum 
neS oli „pistänpt poSfeenfa" faiftiaan faffifataa grant* 
ntaa (Vs litraa), miinanmäfeä. puolentoista tuntia 
pätint afafi aimatt tainnoffisfa ja jottei tääfäri otifi 
faapmtut amuffi, (jän otifi marmaattfin ottut fuoteman 
oma.

Stlfopoti, jota futaa mebeSfä, tunfeupi ruumiifen 
ppmitt fitffetaSti, fun fe meben fanSfa fefaifin on joit* 
tunut matfaan. 3oS jofu foettaifi jitoba fitä fentmoi* 
fenaatt eti paljaattaan, fe fuoraStaatt fpöppifi fuuputt 
ja matfaan, polttaen eli paatooittaen näitä ruumiin* 
ofia, josta otifi peti tuotema feurauffena. ©enpätäp* 
ben pannaan atfopotin fetaan aina mettä ja mäfemim* 
misfäfin juomiSfa on marfin runfaaSti mettä.

©aba^fa famtuSfa olutta on mettä t)f)betfäntpmmentä tai 
tjljbeffänftjiumeutä toiift tamma.

©abaSfa tannuSfa tamallista fperrt) miinaa on mettä feit< 
fetnänfpmtnentä miifi tai tapbeffanttjtnmentä (annua.

©abasfa JattnuSfa tamallista fmrtmiinaa oit mettä feitfe* 
luänftjmnteutä miifi tai tafjbctfanfijuimentä tannua.
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©abalfa fattnulfa tmttailta IRansfnn ttriinaa on tuetta 

fctf)bef)aitft)iitntentä miift tai t)f|beffänfi)mmeutä faititua.
©abalfa fattnulfa famltanjaa ott f n t) b ef f a 11 Et) m mu t tt ä falj» 

beffan tai t)t)be!fänft)mmentä farntua tuetta.

SBäfijuomiSja ei ole pptä paljo toettu luin t)Uä- 
ntainituisja juomisja.

©abalfa fattnulfa tt. f. „parljaitnmalfa fonjafilfa ott 
tuetta miififttmmentä tai toit) i tl) m tn e tt tä faffi faititua.

©abalfa'*fanitulfa (tuuobett 1893 alulta tuoitttaatt al= 
tuitcen ©uotnett toiinamfetuffeit mutaista) fmlomiiitaa ott tont)iit= 
tain fuufift)inittetttätuiifi faititua mettä.

©abalfa fattnulfa englantilailta giniä (fatajatuiiitaa) ott 
fuufift)mtnentä faititua aitta fuuteenft)mnteneen tniiteeit fan» 
uunit äiti mettä.

©abalfa fattnulfa rommia ott miififttmmentä faffi fatt» 
tttta mettä.

SBäfijuontia maiStelleS ja ott tapa Itfätä toettä, 
jotta tte tulijitoat peifontman rppäletoiinan faltaififji, 
ja partoat jaattatoat juoba toäfetointä palolutiuaa, foto 
jaffia, rommia p. m. panematta toettä jatfofji fofme 
tai neljä fertaa jaman toerran. tOatiStau pipoin fnit 
enji terran maistelin pafotoiinaa eräällä pöprplaitoalla 
fulfeisjani. SBaiffa jiipett oli pantu toettä jelaatt, je 
poltti joittani ja furffuani, jotta en ilennpt jitä juoba, 
maan olin jo peittää pullon mereen, fun muuan mc- 
ritnieS pppji jaabafjeen jen ja joi jiitä ipnteefjeni aifa 
fulaufjet. Saujuiu fummaStuffeni, että pätt jaattoi 
juoba itiin tulista juomaa, ja funlinfin pian jen jät» 
feen, että pän oli fuoltut. Sota on pääsjpt niin pit= 
Iälle, että fpfenee juomaan ioäfijttomia paljaaltaan 
toettä jouffoott panematta, jillä ei ole monta päiioää
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jätetlä efäntänifää. ©en tulin oppineet ji ptiopigtosja 
parjoiteltegjani fääfetieteettifiä opintoja ja monta !er= 
taa fen jätteen olen fitä pamaintoa tobenperäijetji pito* 
mannut.

Slltopoli pnnä fen meben tangja, jonfa jeagja je 
on, imeptpp ruuntiijen marfin nopeasti. Stäpttöä fittä 
tuin je joutuiji peti meren fefaan niipin juoniin, joigja 
meri futfee jpbämeen. ©pbämegtä je mene? meren jeagja 
feuptoipin ja feupfoigta, joigja meri ottaa ilmaa ip* 
mijen jifäönpengittäegjä ja purfaa luotaan piitipappoa 
utogpengittäegjä, je palajaa jpbämeen mattajuonten 
peleäit punaijen meren tangja. Slttopoti tutfeutuu me= 
teit tangja tipafjiin, aimoipin, jettätuupun, perntoipin, 
— tpppegti jota ruumiin paiftaan.

kinuat ja juomat, jemmoijet tuin maito, lipatiemi, 
faurametti, pebetmät, mipannefjet ja eläinten tipa, ju« 
lamat ja matrnigtumat jiettä jopimiffi tppbpttämään 
ruumiin tarpeita, ettnenfuin irneptpmöt mereen. SBaan 
alfopoti eli miinanmäfi imeptpp mereen juoragtaan ja 
meren tangja ruumiin taiffiin ojiin.

28eri tutjettaa muagjaan taiten ramiunoit, miutä 
ruitmig tarmit jee, rnunanmatfuaigta, ragmaa, juoto ja, mettä 
p. m. aineita, jotta tulemat ruumiin ppmätfi mitä mit= 
lätin tamalta. Äpjpmme: tetpaato attopoli „rafeunug= 
aineetji", tipatjia, permoja, tuita, lipoa, tapi muita rmt= 
miin jäjeniä rafettaigja? Su fpteneetö je meben mir= 
taa toimittamaan?

SKuuttuuto attopoli ipmigruumiigja eti, niinfuiit 
jitä janotaan, pataato je? ©iitä ntinfä magtautjeu
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jaamme täpön fpfpmpffeen, riippuu outo attopoti rum 
miitte raminnoffi maito ei.

$)3ataato fii§ attopoti?
kasina palaa ntumiisja ja lämmittää fitä. SEärt» 

fettjg ja foturi palamat ruumiina ja tärnrnittämät fitä. 
SSoito attopoti palaa famoitt tuin itämä aiuetfet? 2tt= 
fopoti on moneSfa fitpteeSfa näiben aineffieu f altailta. 
©iipen fifättpp famoja alfuaineita: piittä, metpä ja pap= 
pia. ©e pataa fptpttäegfä, niiufuin ötjptin, ruumiin 
ulfopuotetta. ©priitamppu pataa. 3o§ attopoti palaa nm» 
miiSfatm, filloiit fe on amutligna ruumiin lämpimän 
pttäpiboSfa ja fe on pibettämä ramiutoaineena. ©e ei 
moi otta mitään ppmä raminto, maan fufatieS fe fitim 
ntinfin on jonfintaineit. Sltfopoti aifaaitfaa enemmän 
papaa tuin fe mäpäinen ppmä, mitä fiitä faattaifi otta, 
joS fe otifi raminnoffi. ötifi määrin fäpttää fitä 
ramintona, jo» on muita ramintoaiueita, jotta aifaam 
faaloat ifommait lämpömäärän, maan omat patmempia 
pinnattaan ja taifiit puolin parempia. 28aan joS fe 
faa lämpöä mattaan, fe on ramintoa, oti tuo fitte 
ppmäffi tai papaffi.

.ftatfofaamme fii§ töptppfö tobiStuffia fiipeit, että 
attopoti tobedatin on ruumiitte raminnotfi. ifSataato 
fe ruuntiiäfa ja aitaanfaato fe lämpöä tofiaanfiit?

Slttopolijuomia juotuaan ipmifet fanomat tutteenfa 
lämpimän tuntoon. Sormiin ja marpaifiin asti tum 
tuu lämpö mittaileman. -Jiiin, fpllä fe „marmaanfiu" 
lämmittää, fepumat fofeneet. 3)tinua ei tummastuta
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että niin fanomat. 9?iin janoin minäfin jofu aita tafa* 
perin, fun en mietä tieuntit oifeaa afiantaitaa.

@i töpbt) muita tobiStuffia, että atfopoti aitaan* 
jaa lämpöä, fuin tunto; ja jos otatte afiaa mäpän 
ajatellaffenne pamaitfette pian, että fe tobiStuS ei ote 
ntinfään artooinen. @i ote ebeS fiipenfäöu tobiStuffia, 
että fe moifi fooSfa pitää ja fäitpttää fitä lämpöä, jota 
ennestään on ruumiina. 3oS panen finappitaifinaa 
iholleni, je itjon fopta, joljon finappi ajetetaan, pian 
punehtuu ja fitumenee. 3oS istuu fplppamnteefen, joSfa 
on finapin jetaSta mettä, ruumiin foto pinta punehtuu 
ja fuuntenee niinifään. äöaan tämä ei tohista juim 
faan fitä, että finappi pttäpitäifi ruumiin lämpöä.

Cat toinen malaifema efimerffi, jota lienee tuttu 
itfefutlefin ifSopjotan afuffaatte. Sun poifafet taimetta 
rupeamat tumifitte ja pitämät mpötään föfiään tumeSfa, 
fäbet omat fptmät ja' fonttaantumat niin fauan fun 
ne omat lumen peitoSfa, maan antaahan poifain pei 
tää lumipallot luotaan, niin jo atfamat fäbet panet)= 
tua ja fuumeta, jotta polttaa ja pistää niinfuiu jos 
aiitafin pienittä nentafitta pistettäifiin. Söaan marfin 
marina on, että tuo lämmin ei ote fuinfaan fiitä täfp 
tenpt, että ruumiiSfa otifi jofu palama aines tifännpt 
ruumiin lämpömäärää.

0 npa mietä muuan efimerffi, jota olemme fufa= 
tieS itfefnfin fofeneet mapin.

Sun foututpttö on ppmäSti ofannut opettajalleen 
tepbä tiliä firjan fifättöstä ja taitamaSti maStannut 
pänen fpfpmpffitte, opettaja f et) uit päätä. SoS tuo fii=
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toS tulee armaamatta, tptön fasmoipin lentää t)eteä 
puna. postia ja torui ien pmpäriStöä alfaa polttaa. 
SEpttö tuntee, että pänen oit patattmmpi fillä petteHä. 
iDtinfätäpben ? ©i futataan fentäpben, että päti olifi 
fpönpt tapi juonut jotatin, mitä fiertelee ruumiina, 
palot fteCtä ja jäi aitaan lifää lämpöä! @i tieteittään 
fiitä fppgtä!

9toiSfa mainituilla tapauffisfa lämpimän tunto 
tuli fiitä, että oti tapaptunut joftt muutos meren taloa!» 
lifeSfa fiertofuluSfa- ijJuneptuneipin polttamiin ruu- 
ntiinofiiit oli- juoSfut fiitä peitellä enemmän merta tuin 
tamaHifeSti. .tuta runfaammalta merta on fäfisfä 
tapi faSmoiSfa fuHoinfin, fitä punaijemmat ne omat 
ja fitä anfarampi niiSfä polte. SoS tarfaCa lämpö» 
mittarilla tetifi fofeita, tulifi puontaamaan, että ne 
ruumiin ojat, misfä polte tuntuu, omat lämpöifemntät, 
tuin ne, joiSfa ei ole poltetta. 3a ne tuntumat Uinu 
pimämntiltä, foSfa ppmin pienot ja lämpimäHe tapi 
fplmälle erinomaifen perfät permot miemät tiebon fiitä 
aimoille.

Suuri famatla tamalla minun tuuHaffeni alfopoli 
perättää lämpimän tunnon foto ruumiisfa, mieläpä 
poltetta „formiSfa ja marpaiSfafin". @i alfopolilla 
pffinään ole tuo ontinaifuuS että fe ajaa meren ruu
miin pinnalle ja aifaanfaa punan pnnä polttaman tun
non, filti lifäämättä lämmön määrää. On moniaita 
femiallifta aineita, joilla on fama ontinaifuuS, ja jotta, 
joS me föifimme tapi joifimme tapi pengittäifimme
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jijään niitä, aifaanfaifimat famat ilmiöt. Syiltä laitta 
jopii otaffua tuon tapahtuman, fiitä otan pupitafjeni 
feitraamaija tumuija.

ia  tutu»

Ufftotjofin tuaifiufus ntumiifcn.

Supafin jetmittää mitenfä atfofjofi aifaanfaa ruit* 
miin pinnatta punaa ja poltetta. 0ten jo fertonut, 
että tuo puna ja polte jpntpp monetta tamatta, finap» 
pia fun panee ipotte, fäjiä fun pitää petien aitaa tm 
inesfa, mietäpä mielentiifutufjeitafin. $erronpan mietä 
ppbeit efimerfin. 3 oi taitelette malfoiita ja pupbaita 
imupoperia miinanmäfeen, ajetutte il)on päätie fäfimar= 
rettenne ja peitofji panette maatetta, jottei miinanmäti 
pääje ilmaan pöprpitä paiptumaan, jefä annatte tuon 
affopotiin taitetun paperin olla paifattaan muutamia 
minuutteja, niin jpntpp täfimarreifa fipeä ja polttama 
eli piitelemä tunto ja, fun peitätte paperin poii, niin 
fiipen paiffaan, joija paperi on ottut, on itmeitpnpt 
ntuitan punaptama pitffu, jota feitää mäpän aitaa 
ja muuttuu fitten mattoijeffi. 3ttfopoti on täijä aitaan» 
jaanitt punan ja tuuman, — jamoin tuin fiitappi, 
tunti tapi mietentiifutui, joita terroin ebettifeifä 
tnmuija.

Sun ipminen nietafee fen merran atfop olijia juo* 
ntia että jpntpp lämpimän tunto, mietäpä ilon ja tpp*
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tpmäifppben muta, tapahtuu juuri famallainen ilmiö 
tuin l)Ua maiuittu. SBatfan feiuämät puneptumat, — 
ja tuohan lämpimältä tuntuu. ©pälufuifat ipmifet 
omat itiin mielettömät, että juomat alfopolijuouiia jaa» 
batfeen lämmintä muta ja juomat eptimifeen juomaria 
päästyääniin, tunnet matjan feiuämät, jotta omat tjptä 
arfoja ja famoiSta aineffiSta teptpjä tuin huulemme, 
ainaifeffi puneptumat, mietäpä paamoittumat ja mene» 
mät patjoin pilalle, jotteimät tosiaan paranefaan enää. 
5oS nätifitte jontun ipntifen paneman alfopolia ipol» 
teen jota päimä, jamaan paiffaatt, tunnet fe tutifi 
punaifetfi ja araffi fefä joutuifi mereSlipatle, ttiiu tai» 
feti pitäifitte fitä miestä mielettömänä ferraSfaan. SJtutta 
jatoja, tupanfia ipntifiä on, jotta famatta lailla totjte» 
lemat matjaanja fiitofjetfi jiitä, että je julattaa peille 
ntuau, jolla ruumiin moimat plläpibetään.

$un näette joufon mietjiä istuman pöpbäSfä ja 
juoman mäfemiä juomia, puomaatte peibän pupeenfa 
tuleman entistä fomentmaffi ja täptöfjenjä muuttuman 
laitin puolin meluamaffi ja mallattomatfi. &uit fat» 
jotte peibän fasmojaan ja fäjiään, niiben tarma on 
niinitään ppmin muuttunut. 3ce omat punaifemmat tuin 
ennen ja mpösfin fuumemmat. .'peibän ntumiinja pinta 
on itfe teoSja jantaSja tilaSja tuin je täfimarren topta, 
joSja oli ollut tuo alfopoliin faStettu imupaperi» 
palanen.

SoS nätifitte jamoja miepiä jontun ajan perästä, 
pamaitfifitte ijon muutofjen peiliä tapaptuneen. .fje 
näpttäijimät taipeilta, ja lämmön tunnon jijaSta, jonfa
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pe titnfitoat juobegfa, pe tuutifhoat miina, fuurempaa 
luitua tuin jog olifimat otteet ferragfaan juomatta.

SBaan ntintä nätifitte olifi toäpä fen fupteeit mitä 
näptäifiin, jog olifi näiben ihmisten ruumiit fotonai» 
juubegfaan, niin fijättä tuin ulfoa, näptätoigfä. ©il» 
ntiä jog tarfagtettaifiin, ne olifimat pptä punaifet tuin fag* 
mot, ja juuri arimmat, perttätuntoifimmat filntäin ojat, 
mintuin ejimerfifji filmien toerffofaltoo eli herntofaltoo, 
jota magtaanottaa matonjäteitä, otifitoat tulehtuneet. 
Stiinifään aitoot, pentifeit toiminnan tärtein toälifap* 
pate, otifitoat punaifet ja tulehtuneet. ©eltä»pbin, jota 
riippuu aimoigta fiittni feltärangan fuojagfa ja tuutuu, 
niintuin aimottin, hermojen fegtufjiin, olifi punainen ja 
tulehtunut. Steupfot otifitoat puuaifet ja tulehtuneet, 
kurttu, toatfa, fuolet, utatfa, perna, munagfuut, laitti 
olifiloat täplinä merta ja tulehtuneita altoholin eufi 
toaitutuffegta juopumuffen alfaegfa. Sälegtäpäin niigfä 
olifi liian toäpä merta ja mäpemmän lämpöä tuin ruu» 
ntiin ottegfa luonnottifegfa titagfaan.

fierratt eläegfäni oli minulla tilaifuug näpbä muu» 
tantan miehen aimoja, jota oli Ipötp tuoliaaffi, Itänen 
ottegfaan alfol)olimprfptptfen enfimmäifettä agteetta. ttte 
olimat il)fa puuaifet, maitta aitoot luonnogtaan omat 
piattpa pptä matfoifet tuin maibon fernta. tttiiben märi 
oli tuin punaifen fainetiu märi ja juonet meregtä pui» 
ligtuffigfaan.

@i ote tumma, että, afianpaarain ottegfa femiuoi» 
fet tuin pttä olen maininnut, ruitmig tuntuu lämpi
mältä niin että formia ja marpaitatin pafottaa. Xitit»
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luit tobetlafin fittä luin olifi tulta rmtuttiSja, maan f e 
tuli et ole läf)temjt ruuan tai juoman tjitaasta pala" 
ntifeSta ruumiin ramimtoffi. SoS niin taita olifi, m ai» 
futuS fiitä festäifi fauemntin ja otifi toallau toifentai» 
tten feurauffittaau. fioetanpa fetittää afiaa tarfemmiit 
muutamitta fauoitta.

9te loattafuonet eli n. f. mattimot, joiöfa meri 
juoffee fpbämeStä ruumiin faiffiin ofiin, niitä ramitat= 
feen ja etättäätfeen, etääuttjesfääu fpbämeStä f)aaroite= 
mat puun tatuoin ja fjienonemat eli fapenetoat topuffi 
matibottoman pienitfi juoniffi, jotta puoleltaan taSfe» 
mat meren fpbämeen patajantaan tafaifin toifien meri» 
juonien eli n. f. taSfimojen fautta.

§iuSfuoniSfa, joiffi nuo ifjmeen pienet ja afeetto» 
matte fitmätte näfpmättömät merifuonet janotaan, ful» 
feepi meren faneja ne ramintoaineet, joita ruumiin 
faiffi ojat tarmitfetoat etoSfa ja tppoäsfä fuunoSfa 
ppjpäfjeen. (Samojen tjiuSfuonten fautta poistumat 
niinifään faiffi ne aineet, joita ruumis jo on fätjttä» 
upt fjpmäffeen. £>iuSfuoniSfa ilma eli oifeaStaan ilman 
etoaine j. o. tjappi, jota feut)foiSta tutee meren jefaan, 
pfjtpp ruumiin potttoaineifin, — ja ne jiiS omat itään» 
fuin uuneja, joisja mumista lämmittämä tuli rntjö» 
tään pataa.

SEermepben pttäpitämistä marteu niiSjä ruumiin» 
ojisja, joibett tarfoituS on tietenfin termepben pttäpitä» 
minen ruumiiSfa fofonaijuubeSjaan, on tärfeä, että 
faiffi on pianpa pptä fäännöttijeSjä ja tarfaSja fitn» 
ttoSja fuin fetto, jonfa tutee näyttää ajan futfua. 9tuu»
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miitt faifen elon läpbe on tpffimä fpbäit, jota ilman 
fe ei moi tulla toimeen pptä mäpän tuin fello ilman 
mieterittä, ja fett toimintaa ontin luonto järjestänet 
ipmeteltämän fäntillifeffi ja tarfaffi.

9tuo äsfen mainitut piuSfuonet joustamme feini» 
iteeit aufenemat laSfeaffeen meren fauttanfa fulfemaan 
ja futiStumat jälleen fun meri on mennet, jotta jpbä> 
mesta niihin mirtaitema meri ppfptfi puhtaana. 2Baan 
ei fiinä fpKäl On mälttämätöntä fen opeSfa, että juo- 
net omat niin rafennetut, jotta niiben tantta ei tulten 
enemmän eitä mäpemtnän merta tuin mitä on fulloim 
tin tarpeellista. Sttuuan nerofaS tuonnontutfija Suo» 
utaS SBatfoit on armellut, että merenkulun laita on 
pianpa fanta tuin malofaafun. ^utfeSja olema faafit 
pprfii pptä mpötään nitoa fifään afuntopuoneefemme, 
maan f e ei pääfe ennenfuin nteibäit määntäeSfä paitaa 
fptpttääffemme faafua palamaan.

Diuutniisfa on merenfulun jupteen meltein fantam 
lainen järjeStpS, fe erotus main että meren juoffu ei 
riipu mieliteostamme. ©pbänteSfä näet on mpötäänfä 
merta maraStoSfa, niintuiit ainatin taafua putfeSfa. 
Pato pienot juonet maStaanottamat meren, tarpeen mm 
taan mäpentmän tapi enemmän, itäänhän jos olifi ole- 
ntaSfa tufemattomia, omasta moimaStaan milloin aufe- 
itemia milloin ummiStumia panoja, joibeit toimista 
olemme tietämättömiä niin fauan fun meillä on ter- 
mepS ja laitti menee luonnollista menoaan.

©pbän ja juonet omat lipaffen tapaifia jäfeniä, 
jotta moimat laajeta ja jupistua. Stäibeu tpön ja toi-
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itteu järjestää ne perrnot, joiben jätteet pajautumat 
jifätmpffiin ja juoniin ja jotta ppteifettä nimettä jatto= 
taan raminnottijefji eli taStoitttifeffi EjermostoEfi fen ojat* 
tifuuben täpben, mitä niittä on ruumiin ratoitjemijesja.

9iiitä näet on fat)ta lajia permoja. Soisten tep* 
tämä on johtaa tipaffia ja faaba niitä tiiffumaan tap= 
tomme mutaan, ttiiitä janomme epbottijifji lipaffifji. 
Ääjimarjien ja jäärien tipafjet omat epbottijia. Soijitta 
tarmoitta on teptämänä johtaa niitä tipafjia, jotta 
eimät ote tapbon fäSfettäminä, maan tuitenfin omat 
toimeSja ja jotta janotaantin mapaatapbottomiffi eli 
epbottomifji tipaffifji. Spbän on jemmoinen tipaS. 
9tiinifään ne titjatjet, jotta toatjaSja omat amuttijina 
ruuan jutattamijeSja, omat elottomia tipaffia. Samoin 
ittpöS maltafuonet, joiSfa meri futfeuu fpbämeStä ritu* 
miifen, ja ne hienot n. j. piuSjuonet, joiben tärteän 
teptämän jo olen maininnut, omat elottomia Iit>atjia.

ippfäptpfäämme Ejettetfi tarfaStaaffemme fuinfa 
miifaaSti ruumis on rafennettu. 9ciitä teptämiä juo* 
rittamaan, jotta parhaiten jomettumat mietitetomme ja 
mapaan tahtomme ataan, on otemaSfa tarpeettifet to* 
neet. 8 0 S on taas jemmoijia teptämiä, joiben pitää 
juoriutua jotta ppfpifimnte pengiSfä meibän tapboS* 
tamme puolimatta, otteSjamme malmeitta taitfa nuffueS* 
jamme, ajatetteSjamme jitä taitfa mätiäpitämättä fiitä, 
niin on fittointin tarpeettijet foneet olemaSja. Spbä* 
men ja juonten täptpp tepbä tpönjä meibän tietämät* 
tämme, ja ne tefemät jen tpönjä. |)pmä, että niin on 
taita. 2>oS ei otiji taita jemmoinen, niin marinaan!



94
faau ttjtöt ja pojat eimät rofjfeatifi teititte rumeta, fillä 
feSfen iloilta touhua unoljtaifimat fufatieS fäsfeä 
fpbäntä ja maltafuonia ttjffimään, jolloin faatuifimat 
maahan 4jermottomiffi taiffa fuolifimat.

SKeibän tahtoamme ftjftjmättä ja fiitä riippumatta 
fpbän ttjffii ja meri juoffee fuoniSfa, fiertetee faiffialle, 
ramitfee ja rafentelee futoulfia, fiittää lämpimää ja 
jafetee fitä. 8 0 S tuota ruumiin omatafeiSta ttjötä ei 
häiritä, fcit) faiffi tafaifeSti ja tjpluästi. 8 o§ itfefufin 
ruumiinoja jaa jen toerran merta, minfä fe tarmitjee, 
on faiffi fnin olla pitää: lämpöä on fiinä tarpeeffi, 
fillä on luonnollinen ja oifea märinfä, eifä fillä ole 
ramintoa fuin oifea määränfä. SBaan jo§ merta fart» 
tnu liian paljo, faiffi on hullusti, lämpöä on niin paljo 
jotta tuntuu tuumalta, il)on märi muuttuu tamallista 
punaifemmaffi ja ramitfeminen ei fätj tafaista menoaan. 
8 0 S merta on liian m äijän, filloin omat afiat pfjtä IjuP 
tuSti: lämpöä on niin m äijä että tuntuu fplmältä, 
famata falpeuS tulee punan fijaan ja ruofa futaa-fotoin 
hitaasti. ftuit itjntifen faSmot omat punaifet miinan 
juomifeSta, Ijäti on eufinmainituSfa tilana. 8 a toifeSfa 
eli jälfitnäifeSfä tilaSfa £)än on, fun faSmonfa omat 
falpeat ja ftjlmät paljon miinaa juotuaan.

SJtuuan alfoljolin ominaifuuffia on näet, että fe 
lamauttaa hermostoamme, fefä fitä, jofa on tahtomme 
mallaSfa, että fitä, jofa on fiitä riippumatonna. 8ofa 
on näljupt juopuneen miehen, tietää, että Ijäu ei ole 
ornaSfa mallaSfaan. §äit on fpfenemätön jäfeniään 
hallitfentaan, jotfa fiiS rnenemät omaa menoaan. tpän
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poipertelee ja fätenjä tittijee. SBaan aitoja enitenfuin 
epbottifet li^affet meltoStumat, n. f. epbottomat lifjaffet, 
jotta toimitoat tapboStamme riippumatta, peitfonemat, 
fun alfopolijuomia on aloitettu maistella; ue joutumat 
päiriöön jamaan aitaan fun faSrnot ja muut ruumiin 
ojat alfamat punoittaa, ©pbän, pptä pittitjemätön tuin 
fello, jonfa petturi on teptp fppemmäfji, laSfee rum 
jaaSti merta piuSjuoniin, jotta täpttpmät plönmääritt 
ja pullistumat. Sämpimän tunto on jiitä luon» 
nottifena jeurauffena; ruumiin pinta fuumenee ja pu» 
neptuu.

£>uomatfaa toti, että mitä näptti läinpenemän je 
itje teoSja jäptpi. ftutt paljon merta tulee ruumiin 
pinnalle, ilma, marjinfin taimen paffajilla, rpöstää jiitä 
lämpöä niin että juoSteSjaan jpbämeen tafaijin je on 
melfoijeSja määräSjä fplmempi tuin jiettä läptieSjään. 
Sllfopolin aifaanjaaman muutofjen toijelta asteetta 
jpbän jo tpffii peifommaSti, ruumiin pleinen lämpö» 
määrä on mäpempi eitä je palaja ijoon aitaan luon» 
nollijeeit lämpöönjä.

Slifaa rnpöten jiis alfopoli jäpbpttää ruumista ja 
jenpä täpben juominen on niin määrällinen fplmättä 
ilmatta.

$oS fatjomnte alfopolin maifutufjia jiitä alfaett 
fun on maisteltu jitä jen merran, että faSmot omat 
enjinnä fuumentuneet ja petfen perästä jäptpneet, jiipen 
asti fun on juotu alfopolijuomia ijo määrä ferraSjaait 
tapi pienet määrät toijet toiStenja perästä mäpäsjä 
ajaSja, moimme erottaa neljä fepitpSaStetta:



96

1. Grnfimmäinen aste on fe, fun tapboStamme 
riippumattomat li^atfet ja t)ermot peiffonemat jotta 
meren juoffu tulee epäfäännötlifeffi; fun merta tuimat» 
lee piHitfemätönnä ja mapaana faiffiin ruumiin jäfe» 
niin jotta ne täpttpmät fiitä; fun ruumiin lämpö tun* 
tuu melfoifeSti fasmaman, fpbän ttjffii entistä fiimaam» 
min, pengitps milfaStuu ja mieli fiiptpp.

2. loinen aste feuraa enfimmäiStä, joS juontia 
jatfetaan. ©illoin nefin lipaffet ja Rennot, jotfa omat 
taptomme maHaSfa, joponfin määrään pöltpmät. SOiieli 
fiiptpp ppä enemmän ja ajatuffen juoffu fäp t)I)ä jään» 
nöttömämmäffi. ©tjbämeit toiminta on mielä milfaSta, 
maan ei niin moimallista enää fuin enfimntäifellä aS» 
teella. NuuraiS on mielä piufan liian lämpimänä, 
maan lämpö on mäpenentäsfä. Pasmojen pepfuma 
putta on muuttunut tummemntaffi.

3. Soimanneita asteella, fun ppä jatfetaan tuon 
mprfpHifen juoman maistelemista, tila muuttuu melfoi* 
feSti. Saiffi epboHifet lifjafjet omat peräti meltoStu- 
neet ja permottomat. NuumiS on jäptpnpt ja faSmot 
omat falpeat taiffa par m a at ja Ipijpnfarmaifet. ©pbä> 
nten tominta on peifontunut. pengitps on raSfaS, 
forifema ja fäämtötön. Naajat tutifemat ja fäpnti on 
epämafama ja toifinaan mapbotonfin. SJtieli on raju 
ja purja, tapi ferraSfaan furfaStunut ja uumuffiSfaatt. 
Xerme järfi on ntennpt.

4. Neljännellä eli miiuteifellä asteella lipaffet 
ja permot omat lahottaneet melfeinpä faifen moimanfa. 
NuumiS mafaa taibotonna. Nuumiin pinta on falpea



97
tapi tummantarrnaiueu. Säntpö on mäpennpt loimella, 
neljällä, jopa miibettätin lämpöasteella. SRaajoiSfa on 
toifinaan fuonenmetoa. ©ilmat omat liiffumattomat. 
®i mistään merfeiStä nätj, että on etoSfa mielä, paitfi 
fiitä, että fpbäuienjä mielä petpoSti tptfii ja että t)än 
pengittää mielä, maitta peifoSti eli juuri jen merran, 
jotta pengen fipinä ei farnmu. ©en näföinen on net» 
jännettä asteetta otema päiptpnpt ipntinen. 3oS päu 
täSfä faameaSja tilaSfaau mielä jaffaifi nostaa mprttp* 
pilarin puntilleen, tntifi miibeS aste, ja je otifi tuo* 
I e m a.

Raittien näiben muutotfien aitana fasmojen etfeet 
ja ruumiin ajema maiptetemat merfittijettä tamalta ja 
muistuttamat ferraSfaan enemmän järjettömistä etu» 
toista tuin ipmifiStä. 3oS mieS moifi näpbä itfeään 
jämättä tamalta tuin muut nätemät päntä, pän peräti 
juuttuifi itjeenjä, ja nainen, joS nätiji itfeään femtnoi» 
jeSja ateunuStilaSja, puolestaan taupistuiji ja inpoaifi 
itfeään. paitfi fitä ipminen juomnffiSfa otteSfanu on 
fuuremmaSfa tapi mäpemmäSfä määräsfä mieltä maitta 
ja jaottaa purjuubeSfaait aitaanfaaba pptä juurta ma» 
piufoa itjelteen tuin täpimmäifitteen.

5



H o lm a *  ofa.

1  (»fu.

Raittius wer»tJofEifitufcmme.
Slot)ta fun mäpiufiu attopotiSta täptenpt tt)aifu= 

tuS tuntuu ruumiiSfa, ne juonet, jotta pääStämöt me» 
reit fäpitjenfä fulfeumaan ruumiin faitfiin ojiin, mei» 
bäu tietääfjemnte fabottatoat jopontin määrään tpfpnjä 
jupistua ja laajentua, jotta täpttpmät merellä puttiS» 
tuffiin asti. Äasmot, aimot, feuptot p. m. puneptu» 
mat. jpeugitpS tulee nopeamntafji ja jtjban tpfpttää 
fiimaammaSti.

SBoijin fertoa patjonfin jiitä mitä jeuraufjia ijoit* 
laijet atfopolimäärät aifaanjaamat, joita „foptuuttijet» 
taan" juomarit eirnät aina ppttää, maan en puoli npt 
pupeetji ottaa tuin jitä taittein pienintä määrää, jota 
joteutin pteijeSti tatjotaan „ppmätji" ja „toptuutlijeffi" 
määräfjt muta. Äaitfi, jotta puolustamat mäfemäin 
juomain toptuuttiSta juomista ja fiittämät jitä, tiettä» 
mät itjetutafin juomasta enempää, tuin mitä on „fop» 
tuutliSta", jota pe määrittelemät pianpa jiitä tamatta, 
että jopii juoba jota päimä fotme tapi neljä juomatafit»
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lista olutta tapi puolisfo tai pullollinen 9tanSfan mii* 
naa taf)i folme, neljä pifarilliSta port* tai fperrpmiiitaa 
tapi pifariKiiteu patotoiinaa tai fonjaffia. Koptuullifet 
juomarit armelemat, että feit toerran alfopolijuomia 
täptpp toti juoba, jotta ebettijeSjä tutouSfa lettoinani 
„eufimmäiiteu aste" jaamutetaan. ©nenipää pe eitoät 
pppbö. .f)e mpöutäluät, että jos enempää juobaait,
feuraufjet omat papat. SBaan tuosta piffuijeSta meren 
tämmitpffeStä, tuosta mäpäijeStä mielenplennpfjeStä peitä 
ci paluta luopua.

©iinäpä fe on tuo mailaa IpjpntpS! @i tulaan 
termejärfinen mies eitä nainen, jolla on jotain tietoa 
afiaSta, mäitä ppmäfji tapaa jitoba allopolijuomia eneni* 
män tuin mitä enfimmäijettä asteella jnobaan. Xoi* 
fetle asteelle luit joutuu, pänellä menemät jo ajatuffet 
jelaifiit, päit pupun tiipfeäSti ja jaminaltaett ja jaa» 
rittelee joutamia, jota ei teptaa tuulla. SHotomaa „mie» 
lenplennpStä" ei tietenfään puolusta futaan.

Kun mieS tapi nainen alfaa juoba mäfemiä juo* 
ntia, pän aina, faifeSja tapaufjeSfa antaitpi fiHe tielle, 
jota pelpoSti miepi noitten neljän asteen tantta, joita 
tunnemme, perille asti. SnfimmäiStä astetta janotaan 
mäpäijeffi meren lämntitpffeffi ja foptunllijefji mielen 
plentäntijefji. Stoifetta asteella mieti mirfistpp ja 
„pleittpp" mpöSfiit, maan lamalla jemmoijetla, että fiitä 
papeitee tunnollinen ipmineu. Kolmannella asteella 
ntielenplennps on muuttunut mtelenpäirtöffi ja neljän
nellä asteella, jolloin ollaan matfait perittä, ei ole
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mieltä otteittaan, matfantieS fuit mataa terrakaan jaa» 
matonna ja taibotonna.

©anoit fen mielä terran — teit rupeaa «tfopolo 
juomia nauttimaan, (jäit on jo taipaleetta mattaa tefe» 
mäsfä. Äpfpmpg on fiiS je: pitääfö täfjteäfääit näin 
maarattijette matfatte? 0nfo lp) "ui tuo eitjitnmäinen» 
tään aSfel fittä tiettä? laitti fanoloat: „5£oijeen, toi» 
ntanteeit ja neljänteen älfööit rumetfo futaan". Saan 
ntoitiaat jauoioat: „@lä onnettijena jota päitoä, fitlje 
aina main tien enjintmäijeit neljännefjen päähän, je on 
ruumiitte ptjiuä harjoitus, je fetoentää ftjbäutäji, je mir» 
fiStää mieltäji, lämmittää loertaji ja fjelpottaa ruuan» 
julatufjen. SBiijaat miehet omat faiffina aitoina ferta 
päimäsjä taimaltaneet eitjimmäijen neljännefjen attopo» 
lijitomaiit maantiettä".

Xuo pitpe on mief)ättämää, maan maroitan itjc» 
futafin juontumasta jiitjeit ja lähtemästä tuotte maan
tielle. ©e on patjolaijen maantie! ©e oit pfji hänen 
jitffelimpia miefotuSfeiitojaan. ©e on lemeä, jitora, 
ta jäinen tie, hupaijia matfatomereita oit jos tuin paljo, 
eitä iloa puutu laijinfaan. SBaatt je on jiitä merfil» 
tiiteit ettei tuumanfaan merta jiitä ole turmallinen, ei 
hiuSfarmanfaan merta. Catpa jen muofji paras olla 
lähtemättä ferraSjaan.

Stjefuttefin, jotta oit Ippnä termeps ja jota juopi 
mäfemiä juomia, tefifi mieleni janoa: SoS heittä tobel» 
lafiit on niin hpmä terloeps ettei paremmasta apua ja 
että taubit eimät heihin helposti ppStp, joS ujein olette 
tpöSjä ja toimeSja taimaSatta, joS heittä ei ole jem-
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moista tpötä, jonfa tefemifeen tarmitaan fuurta tarf= 
Suutta ja puotenpitoa, jos et funt eitä puoti paina 
mieltänne/ jos heittä ei puntu riittämää tepoa ja unta 
maateSfanne päitä, jos olette ppmiSfä maatteiSfa ettetä 
ote fotoau paffafen eitä fotoatt petteenfään maifutnfjeu 
alainen, joS ruofapatunue on ppmä ja Seitiä on titai* 
fituS jaaha runjaalta termeelliStä ruofaa, — jos Seitiä 
on faifti nämä ppmät ebttt, fittoin iooitte nautita fot)= 
tunllijeSti miinaa, olutta taitfa patomiinaa. Olette fittoin 
mapma tarpeeffi, moibafjenne ilman ifoa paittaa naut* 
tia jen «terran. SBaatt tarpeellista on että Seitiä ott 
laitti nuo ppmät ebut. 3oS pffifään niistä puuttuu, 
jos Seibän täptpp efint. istua paljo puoneiSfantte ppbeSfä 
fopbeit, tapi joS mieltänne tai ruumistanne rafittaa 
jotit pienintään maima, fittoin on tuosta mäpäifeStä* 
tiu attopoliSta papennuSta, ja Se peitätte feitfiu joS 
olette miifaS.

äftieteni tefifi janoa niille, joitta on marattifuutta 
ja patua tämmöifeen ptöttifppteeu: muiStafoon aina, 
että fe on ptötlifppttä. SBafuuttamatta mafuutau: fe ei 
ote foSfaan tarpeellinen; ja ipait manna tofi on, että 
on paremutaSfa termepbeSfä ja tulee paremmin toimeen 
mäpintäfään atfopotimäärää nauttimatta. Seitte, nuo* 
ritte miepitte, janon totijeSti, ätfää oppifo tuota naut* 
tintistä tosiaan, ätfää fajotfo fiipen petoltijeen tnprf* 
fppit, jota janotaan mäfemiffi juomiffi. Seibän ei ote 
fittoin tarpeellista tuntea niibeit faipuuta eitä tietää 
fttinfa maifea on niistä luopuminen, japfa terran on 
niipiu tottunut.
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jtjtötlifet tartuit ortuit aina maarattifia. TOifä itfeS» 

jään oit aitoa» tarpeetonta, tulee pian tarpeettifeffi jos 
fiitjett mättäittään ^arjaantim, ja loputta f e tulee mätt» 
tämättömäffi, teljben ifjmife t̂ä orjaa. Sota tjtöttifptj» 
teen antaupi, t)än paitfi fitä antaa huonon efinterfin 
ja faattaa monen Iäf)immäifiStään perifatoon.

On niitä, jotta artoefetoat tuota puhetta huonosta 
efinterfiStä joutatoaffi muta. SoS muutamat tjeifot 
ifjutifet uoubattamat toifen efimerffiä, fun nämä juotoat 
fotjtuultifeSti toäfetoiä juomia, ja joutumat perifatoon, 
joutufoot. ©e on tjciöärt oma afiattfa ja jotta efimer- 
fin aittoimat omat fppttömiä. Sos peittää juomifen 
petaStäaffeeu toifia juoppoubeSta, tjeittäfööu tnpöS taf= 
fittja ferjätäifette eStääffeen tätä mituun fuotemasta.

9iiin fanoo moni. SBaatt tutfifaamme aftaa tar» 
femmin.

ffltuinoin fanoi muuan ifjntisfunnan miifaintpia 
miefjiä: ,/Ätfää pettptä; Suutala ei anna itjeään pii» 
fata. SJiitä itinä fptmätte, fitä 2e nttjöSfin uii= 
tätte". SJiifä fiis fopimaan maanataan f pimetään, maif» 
tapa mäpäifinfin fienten, fe on taittama tjebetmiä. Sos 
efim. fplmätte patjaa, ja SOeibäu jälfeifenne niittä; 
mät patjan, fiitä ei pääfe mifjinfään. Semmoinen on 
luonnon Iäti.

®utt iljminen, on omasta efjbostaau harjaantunut 
ijtöttifeen tapaan, hänen ruuntiinfa on muuttunut toi» 
feitlaifeffi tuin fe oit luonnostaan, ja luonnotonta elän» 
totapaa tätjtptj fitte pafoStafin jatfaa ebeSfäfinfin. $ot}* 
tuultinen juomari omaan ruumiifeenfa ftjlmää patjan
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jiemenen ja fiitä on välttämättömänä jeuraufjena pa« 
Ejan niittäminen, §äneSjä näet fjerää tuarfin pian halit 
ja ^atu§ta lastuaa vähitellen vastustamaton himo, 
jota lufatieS juurimmaulaan Ipjmäu tahbon ponnistit^ 
fet eivät enää jatja hillitä. Olfaat fiis varuillanne. 
8 0 S rifotte päätöstänne ja alatte vähäntään juoba, 
%t pianfiit, jopa huomaamattanne, jaotatte joutua himon 
valtaan. Sitä tietä on moni jalo mies menntjt peri» 
fotoon.

Shiinfa tiebämnte että meiSfä on tarpeeffi voimaa 
jafjaafjemme vastustaa heräävää halua ja estää jitä 
faSVamaSta himofji? @i ole tieteiltään futaan juop= 
ponteen langennut, jota ei aitonut vähästä, joSja ei 
enjiitnä herännpt halu ja fitte Cjillitjeniätöit himo. 
SpveneSti ja vafavaSti neuvon nuoria miehiä fatjo» 
maan etehenjä etteivät faSvattaifi halua, fillä halu 
jaottaa fauemmaS vietellä, josta palajamitten ei enää 
ole mahboHinen.
- SBaroituffeeni lijään muutamia tojiajioita ja Ija» 
vaintoja. Olioonpa itiinfiit, että muutamat ihmijet, 
joilla on erinomainen tervepS ja jotta ovat faifin pito» 
Iin ebullijiSja oloiSja, fufatieS voivat ilman ijotta hai» 
tatta juoba väfeviä juomia fol)tuutta uoubattamatla. 
Saan täSjä foI)beu on muuan tärfeä muistutus pai= 
tallaan. Sohtuullifet juomarit eivät elä niin fauan 
tuin ferraSjaan juomattomat ja raittiit. Soijin nätjt» 
tää heille muutaman vafuutuShhtiön fertomufjen vai» 
futnfjeStaan hhbefjän vuohen ajalta. §enfenjä vafitut» 
taneet olivat faljbeSja ojaStoSja, toijeSja fohtuuHifet
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juomarit, toife§fa raittiit. &'optuultnten juomarien 
ofa§to3fa armattiin tuotetaan mainitutta ajotta 2,002 
penfeä, ja niinifään tuoli tobettafiu ppmin mäpä maille 
fe tufumäärä eli 1,977 penfeä. Raittiitten ofaSto^fa 
armattiin fuoteman 1,110 tjenfeä, maan ei fnottntfaan 
tuin 801 tjenfeä eli 309 mäpemmin tuin lunttiin.

Äa§ täöjä toifia tofiafioita.
3 o§ jofit ihminen rupee juomariffi fapbenfpittiue- 

nen mitoben manpana, Väitellä ei ote itää jätettä tuin 
miifitoigta ja puoti muotta, fun fitä maatoin juomat
tomana etäifi mietä netjäfpmmentä neljä muotta. $o§ 
ihminen ntpee juomariffi fotmenfpmntenen mitoben man
iana, pänettä ei ote ifää jätettä tuin toimetonta muotta, 
fun fitä maatoin juomatonna etäifi mietä fotmefpnt- 
tnentä fuufi muotta.

ifMipbpttämiä juomia mppätenteteroäin fapafait- 
ifäntöiu fesfitubesfa fuotemaifuus on niin antava, että 
peitä fuofee fatafotmefpmmentä fapbeffait fitlä aitaa 
fun fanfataifia, jotta omat feitfemäSfäfpmiiteneSfä 
mitusfa aminatisfa, miSfä niitin, ei tuote fesfimääriu 
tuin fata.

Riihtä ppbeffägtä fabagta pengertä, jotta 9Rib= 
tefej’nfä fuotimat äfitliStä fuotemaa fiitö muouna fuu 
tmi Sanfagter oti feit oifeuben efimiepenä, misfä täm- 
möifiä afioita tutfitaan, pamaittiin netjäitfaban ja mii- 
benfpmmenen eli toifen puoteit tuotteen tamatta tapi 
toifetla mäfemäin juomain täpben.

£:ri Rorrmann fterr ja t:ri Norton omat Ia§= 
feneet, että (Sngtamiisfa fuotee jota mnofi mäfemäin
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juontain täpben feSfimöärin faiffiaan >89,287 ihmistä, 
joista mäfemät juoma! pfjtuään tappamat 14,700 ja 
mainitut juomat muitten fpitten Opelia 24,527.

Stämä ja itäiben faltaijet tofiafiat omat omianja 
telottamaan itjefutafin raittiutta puoltamaan ja niitä, 
jotta eimät mietä ote maistelleet tuota petollista ja 
itfeää mprffpä, maromaan jotta eimät toStaau alattaan 
maistella fitä. §atua ja mielitefoa, mitä terran on 
faauut jalanfijaa, on marfiit maifea pillitä ja juurineen 
irroittaa enää ja alfopolijitomat taSmattamat armaa-- 
matta jemmoifen mieliteon ja maStuStamattoman, orjuu- 
teit ja alle taSfeman intopimon, jota itfefunfiu pojan ja 
tptön marfinfin elämän tielle läptieSjääit tulee maroa.

Olen tamannut monta, jotta omat peittäneet ta» 
luait jvtoba mäfemiä juomia ja olleet ppmillänjä fiitä. 
SSaan en ole tamannut fetään, jota ei oliji tunnusta
nut, että peittäminen oli maifea, jota ei oliji tiiltä- 
npt niiben onnea, jotta eimät toStaau ole maistelleet 
näitä juomia eimätfä jiis tiebä fuinfa maifea on niistä 
luopuminen. -Jteumoni on jiiS: älfää ntaiStetfo mäfemiä 
juomia, jotta miettelemät armaamattorniin itämiin ja 
maifeufjiin!
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2 lutu*
guoppoufcett af&u.

Glen pupunut niin paljo mäfemäin jttontain mai= 
futuffeSta rnumiijeen, että meiltä pitäifi jo olla jotafin 
tietoa fiitä afiaSta. G n fumittiitfin mielä tarpeellista 
jopbattaa mieleen tärfeimmät totunbet ja läpemmältä 
tuin täpän asti tarfaStaa niitä.

StJitä tärfeimpiä tofiafioita, joibettfa tobeuperäifppttä 
ei enää fäp tppjäffi tefeminen, on fe, että alfopoli mä= 
peittää ruumiin lämpöä. 5llfopoti fiiS ei fuinfaan 
tuota elämän plläpitämifeffi mätttämättömän tarpeellista 
tulta, niinfuin pleifeSti on luuttu, eitä fe estä ruumiin 
jäptpmiStä, niinfuin ne armelemat, jotfa ottamat rpp= 
ppit „paffafen täpben". ^äiitmaStoiu omat alfopoli 
ja mitu uSfottifia tomeria ja ppmiä pStämiä; fen tobiS= 
taa mpöS niiben fofemuS, jotfa omat matfuStetleet ja 
oteSfetteet Säänteren rannoitta ja pteenfä niiSfä paifoin 
maapalloa, utiSfä ipmifellä on taisteleminen lunta ja 
jäätä maStaan. Äoptitullifen alfopolimäärän jopboSta 
ruumis fabottaa ojan lämmöstään ja tulee paffafen 
maifittuffeUe atttiiffi.

ftosfa marfiit marina on, että alfofjoli panee fljbä» 
nten tamallista nopeammin fpffimään, on minun put-- 
märtääffeni ntpös felmä, että, jos alfopolia ppä juo» 
baait ja fe faa jatfaa turmiollista mainitustaan, fpbä*

V



107

men täpthh aifojen futueSfa fairaStua ja joutua arroe» 
tuttamain ntuutoffien ataifeffi. 3a johtopäätös on fiitä 
tietenfin fe, että je topuffi (affaa fpffimäStä ferraSfaan, 
fun rafituS faSmaa t)teu fuureffi. SuonuottiSta on 
nipoS, että fun ftjbäntä rafitetaan tjlönmäärtn, fiitä on 
fofo ruumiille toafjinfoa. Siitit tuereufulfu tulee epä» 
fäänuöttifeffi, fe ebistää Iiteistä pahointoointia armetut» 
tatoalta tatoatla. $un fpbän fieiffonee, fofo ruumis 
Ijetffonee.

®uu tiebömnte, että fe mifä janotaan mielen mir» 
fiSttjttämifeffi efi merenfiifjotuffeffi ei ote tobeltafaan 
muuta fuin t)f)beit ruumiimme mitä täfjbetlifimmän fone» 
fjiSton mettoStumiSta ja fjeifontumiSta, fjattmitfemme 
ntt)ös fuinfa ifoSfa erehbpffeSfä ihmifet titeenfä omat 
alfofjolin ntufa termeettifen maifutuffen fufjteen ja t)ut= 
märrämme mpoSfin fetmästi, minfätäf)ben, niinfuin itfe» 
fufin on fofemtt, faifeit intohimosta lähteneen fiitjotuf» 
fett perästä feuraa mielen mafennuS ja raufeuS.

£iebämme fiis, mitä alfohotiin tulee, että fe aitaan» 
faa hetfelligtä mielen mirfiSthStä ruurniinmoimain fuS» 
tannuffetfa ja että ollaan ifoSfa erehbpffeSfä, fun luut» 
taan mäfemäin juominen tarpeettifeffi ruumiin ripetybeit 
ja termephen plläpitoon.

SJtoniaat fanomat mäfemäin juomain poistaman 
mäfhmpStä ja tifäämän ruofahatua. Sitä fäp fiettämi» 
nen, että on femmoifia fjetfiä ihmifen etämäsfä, jottoiu 
fpbän on raSfaS ja meri hitaasti juoffee ruumiin feS» 
fuffiin. ©itiöin näpttää fittä fuin atfohoti poiStaifi 
mäfhmhffen. ©tjbäit femeuthh, >ueri juoffee milffaam»
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inaSti juonina ja raota futaa petpommaSti, jotta tobet» 
tatin näyttää fittä tuin otifi atfopoligta fitlä petfetlä 
apua. ©itiöin outin httatieS atfopoti ppmä, ja jog 
fitä ei fäptettöifi muulloin tuin noisfa parminaiftSfa 
poiffeuStitoiSfa ja titopon ainoaan tarfoituffeen, fitä 
moitaifiiit pitää tääfetieteen mitä oimatlifintpana feffim 
töitä ipmiStunnan ppmäffi.

ŜaEjatfi onneffi ufeimmat ipmifet eitoät täptä aito» 
potia ppmätfeen fatunnaifiSfa ja parminaifigfa poi£= 
feuStitoigfa, maan turtoaautuloat fiipeit pianpa pptä 
mpötäön, fatfomatta onfo fe tarpeefen maito ei. ©cm 
pätäpbeit fe on tullut niin maaratlifeffi tomeritfi tai= 
fitte, jopa miifaittefin ja tujataptoifitte mielitte —' pei» 
toista ja femptmietifistä ifjmifiStä pupumattataan, joitte 
mäfemät juomat omat mitä papinta mprftpä. ftiut 
näitä juomia nfeiit juobaan ja ptön määrin, ne peräti 
turmelemat ruumista, faamat nesteitien fiertofutun 
pitaatfi, maittiuaifeffi ja epäfäännöttifetfi ja perättä» 
mät maStuStamattoman paluu faaba ppä enempää 
alfopotia, funtteS' ruumis fortuu eitnenaifaifeen pam 
taan.

Sftoniaat ipmifet otatfumat möfemistä juomista 
täptemän mointaa, ja fuutemmefin ufeiit ipmiSten, joilta 
on puoitonpuoleinen termeps, fanoman, että omat juo» 
neet joutuu merran mäfemiä ruumiin „mapmistu£feffi" 
SBaan fiinä ereptpmät. fftuuntig on tuosta juomifeSta 
päin mastoin peifontuuut. Stfian oitea taita on näet fe, 
että tuntonfa, niintä mäfemäin juomain maisteleminen 
perättää peisfä niinä eitfi peltinä, jotta futumat juonti-
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fen jäffeen, pettää peitä, ja jaa peitä tuulemaan ppmäffi 
ntitfa feu, mitä juurimmatte ajatte peistä tobeltatin on 
ppfploäiStä papaa.

On toarfin manna, että atfopoti ei anna mitään 
uutta tooimaa aimoitte eitä jäntereilte. SBäpäinen atfo» 
potimäärä looipi tepbä mäfpnpttä tapi termepbettään peif» 
foa ipntiStä fpfenemäffi reippaajett tpöntefoou tpppeffi 
ajafji; fe tooipi mitfaStuttaa mieltä petfefji aitaa; je 
iuoi fiipottaa tipatfia juftetaan toimintaan; maan fe ei 
aitaan jaa mitään tepofaSta ja ppjpmää pptoää, ja fun 
je pämittää, je ei ppstptä mitään uutta pämitetpu 
fijalte. Sitten tietti on tptlä toistama ja fauttis näpbä, 
maan fun fe on fammunut, ei ote tuin tupfaa jätettä. 
SBäfemät juomat omat tulen fattaijet.

SoS otafjutaan tobeffi, että atfopotijuomat aitaan» 
jaaloat main petfettiStä ja opimenemää epäjärjestystä 
itiiben ruumiijen, jotta niitä juomat, je otifi mielestäni 
jo niin juurta papaa, että otifi termejärfijittä ipmifitlä 
täpji jpp peittää niibert fäpttämiuen. SBaait ne aitaan» 
jaaloat paljo ijompaatin papaa ja itiiben famatat feu» 
ranfjet omat ufeittfin ppjpmäiftä, eitä main petfetlifiä. 
ftatfofaamme miltä laitta.

®un ruitmiiSja fiertetemään mereen oit tarttunut 
niin paljo alfopotia, että fiitä on feurauffena alfopotin 
aifaanfaanta „toinen ja fotmaS aste", ja jos jitä myö
tään afuit loereSjä, je ei ainoastaan peifomta fpbäittä 
ja mettoStuta niitä juonia, joisja meri jnofjee jpbämeStä 
ruumiin faiffiin ojiin, je jeit opeSja turmelee itfe meren» 
fin. $tte pienet ppöreät fappateet, loerifolitt, jotta uimat
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mereSfä ja omat punaiset märittään, muuttumat lituobot» 
taan jäännöttömifji fun atfopoti pääfee niipin maifuP 
taataan, futistumat näet ja taitoihin jpntpp ofaita eti 
Riittiä, pianoa famannäföijtä tuin jatjasja. ftutett tun= 
uettu, atfopoti pämmentpp juffetaan ja mietuijaSti me* 
teen, ja tuo futiStuminen tulee fii§ jiitä, että atfopoti 
rtjöStää mettä noitta punaijitta merifotuitta. Ämt 
meren tet)tämiä on muun opetta, feupfojen fautta juos* 
telaan, imeä itjepenfä ilntaSja jijöttpmää pappia, je ei 
jafja, merijotujen muuttuminen täpben, enää imeä 
itjepeitjä niin paljo pappia luin tarmittaijiin ruumiin 
futouSten ja jäfeuten pitämijeffi täpbeSjä fumtoSja.

Saan fen opesja atfopoti mapingottaa niin janot» 
tuja „memftraneja", eti fatmoja ja fetmuja, joita ott 
faiftiatla ruumiiSfa. 9tapfa ejitnerfiffi, jota päällint» 
ntäijenä fuorena peittää ruumista pääntaeSta jatfa»an> 
turoihin asti, on memftrani. •Jliinifään muuan punat» 
uett fatmo peittää ruumiimme fifäpuolta, puntista ataS» 
päin, juttu ja matjan jeinämiä p. m. ja janotaan limai* 
jefji membraniffi eti tirnafatmofji. iteupfot, jpbän ja 
muut jäjeuet omat itjefufin fääriptpneet pienoipin fet» 
muipin, joita moipi fääriä niistä pois. SuiStafin on 
peippo erottaa jemmoitteu fetmu eli ittembratti. Sipaffet 
faiffi omat falmoipin fääriptpneet. Stiinifään aimot 
ja jitmät.

©ntijen ajan tiebemiepet armetimat fatmojen tar- 
foitufjeit oleman fooSja pitää ruumiin ojia ja jäjeniä, 
jotta ppjpimät niljaffaina fatmojen mätisfä otemain 
nesteitien foStuttamijeSta. ©e ott tofi, maan je ei ote
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juinlaan laittojen ainoa tarloituS. Pce ottat näet ruu* 
intin fiiteilöitä, jolla nntotattat ruumiin nesteitä, jotta 
itjelulin ruumiin oja, jäjen ja lutouS jaa filte jopituau 
ratoinnon, miniä je tarttitjee ImtnoSja ppjpälfeeit ja 
Iljetä!jeeit tet)tättäänjä juorittamaan. Raimot eittät läpäije 
mitään, jota ei ole julana ja ttetelänä niinlitin tteji 
ainalin. Söefi juotjee niiben läpi ja moniaat juotat 
julana olleSjaan. Söaan toijia aineita, jemntoijia tuin 
lilja, ne eittät läpäije julaSjalaan tilaSja ennenluin nuo 
aineljet ottat fotonaan lemiallijeSti muuttuneet toifilfi.

Ptauttiesjamme rattinuoljemme lifjaruolaa, je jitlaa 
teatjaSfa julalfi aineelji ennenluin je ttoi ruumttjen 
pljtpö. Siitä je imeptpp enjin mereen ja on fiinä 
julaSfa tilaSfaan. Suolfettuneena je fitte laittojen jijä- 
puolella jallautuu ruumiin litteijin niiben ralennuSta 
mapttistamaan ja fun fiinä on ailanja ollut ja teljtä» 
ttänjä toimittanut, je julaa taas niin janoafjeni fiteein 
ttjttälfi aineelji, jontmoijena je eroaa pois, antaen jijaa 
uuhelle liljaSaineelle teerestä. Se jidoin pptpp mereen 
uuhestaan, lullien laittojen läpi laSfujuoniin.

Haittojen terteetjS ja louffaamattomuus on aittan 
täpbellinen eljto ruumiin lumtoSja pitämijelji. 3oS lal- 
teot eittät pibä jppainetta eli jalas ja tilasja olettaa 
lipaminetta läpi päästämättä, ruumis fuoleutuu; je 
luolee ifäänluiu Ritaan tterenttuobatuljeu lautta. SoS 
taaS päinteaStoin lalttot tipeentpttät, muuttumat paf= 
jummilji, joutuu niiben ttäliin juljetut aineet ahtaalle; 
lalttot eittät fiHoin enää toimita ttirlaanja ruumiin 
plläpitämijeSjä, ne eittät tuottamanja loSteuben lautta



112
estä tututusta nimeleiSfä eitä muualla, eimätfä erota 
ruumiin nesteet toifiStaan mitä mi|infin eri tarfoitut- 
feenfa fägtettämäffi. SUtn ruumis manfjenee, näfibään 
miten fatmojen fuonnottifet muutotfet maifuttamat; me 
näemme niroeteet fangiStuman, futistuneet, fjeifot lifjaffet, 
Ijämäröt filntät, fititrot törmät ja (jeifoittuneen hermoston.

^tuumiin faiftiin falmoltifiin ratennuffiin mäfe- 
miSfä juomisfa olema alfofjoli maifuttaa fuoraStaan ja 
IjaitallifeSti. 9ie muuttumat tiljeiffi eli paffuiffi ja futis» 
tumat ja jäpfiStpmät, josta niiben tarmo ja ljt)ött) mä* 
lienee, jefä tulemat fgfenemättöntiffi tarfoitufjeenfa. Soita 
fuorittaifimat tefjtämäänfä fuffelaSti ja tafafeSti on tar* 
peeit, että niiSfä fifältpp aina fopima määrä toSteutta. 
SoS joutumat pfjtepteen joutuu aineen fanSfa, jota 
ryöstää niittä foSteuttaau, tärfii niiben tpöfpfp fiitä; 
ne tatfaamat afianntufaifeSti erottamasta ramintoneS* 
teet toifistaufa, ja jos tällainen epätotta jaa jääbä 
ppfpmäifeffi, ne futistumat, kujertamat fotoon fitä 
ainetta, jota on niihin jutjettu, otfoot ne ntisjä etimeSjä 
l)pmänfä, ja jeurauffetia fiitä elin fomettuu.

Slpmifisfä, jotta rptjppimät paljo miinaa, mafja 
fomettuu, fät) farfeafji ja fufiStuneeffi, joten fitä faito* 
taan päljfinämaffaffi eli juoppontaffaffi ja fe tuottaa 
fuoleman. ©e muutos eli tauti, jota feurauffena fiitä 
uttjötänfä tuo fuoleman, on ylempänä ferrottu; fe riipi* 
puu alfofjolin maifutuffeSta niitpin Iptenoilpin falmoiljin, 
joista maffa tärfeäffi ofaffi on rafennettu.

^jlipäänfä faifilta, jotta nauttimat mäfemiä juo* 
inia, on ruumis IpuonoSfa funnoSfa. Sa fen mu»
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taan, misfä määrääjä fimuloifuutta ja fairautta aito* 
tjofi on matfaanjaattanut noisfa cpäfufuiftötQ il)iut= 
ftSfä, fätj niitä rt)|mittetcmineu tnoniatf)in luottiin eli 
rtjljutiin.

©antoinifään tuin tooi erotella neljä päihtymijen 
asteita, moipi erotella neljä rpljntää itjmifiäfin itiiben 
joufoSfa, jotta omat tottuneet juomaan jota päimä 
alfofjolifia juontia. 9?äitä ifjmiSrtyljmiä eli totonaifia 
„fanjanluotfia" ott t)ljtä peippo erottaa toifistaan tuin 
ne päiljtpmijen aSteetfiu, jotta jaattatoat aSfel aSfeleelta 
juoppouteen ja fuolemaan.

3 tutu.
JUftotjofifautifet.

©anoin toiiute lumuSfa, että ott oleiitaSja neljä, 
ijoa rppuiää niitä iljutijiä, jotta mäfemäin juomain 
täljbeu omat tulleet fimuloififfi, mitä miSfäfin mää» 
räsfä ja mitä milläfiu tamalla.

(SnjtmmäifeSfä rpljntägfä omat ne, jotta omat tjar» 
jaantuneet juomaan mätemiö juomia fiifjen päil)tpntpf= 
fen enfimmäifeen määrään eli „aSteefen" asti, mistä jo 
olen tertonut, ja milloin juoneen faSmot puuel)tumat ja 
tämpenemät. 9te tjenfilöt, jotta omat harjaantuneet 
juomaan tuon merran altoljolijuomia, eimät omasta 
mielestään jaffa olla ilman a!fof»olitta pljtään päimää, ja 
je aine nätjttää tobellafin tulleen heille mälttämättömätfi
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tarpeeni. SlamuHa fun noufemat muoteettaan eituät 
tunne unesta ollenfaait tobetlista mirmottuSta, eitä tjeitle 
eineestä ote tunnon ramintoa. ^äimempäitä on niinifääu 
mieti rautea ja tpptpmätön, perinot omat meltoStuneet, 
tifjatfet mäfpneet ja roatfa ottaa faimata pientä naitf* 
tuo „mirmoituffeffi". Suntuupa fittä tuin fpbäit otifi 
rastas ja tarmitfifi jotafin petpotutjeffeen.

ItoSfa tuo rnarfin torpeeltifetta tuntuu, itiin aito* 
holijitontia mäpin maistellaan ja fiitä outin nät)tä* 
mästi huojennusta jotfifin aitaa.

Suota huojennusta pian jaabaan ja ittpöS moi* 
mia jefä tpöntefoon että humitutfiin. Söaait fitä hhs 
mää ei feStä tuin äimän mäf)än aitaa. Metten päästä 
tetee mieti taas juoba, jofo ruuan opetta tapi itman 
rimatta, ja ateriasfa juomat omat tyfjtä tärteät tuin 
ruuat, jopa toifinaait tärteämmätfin, niin että ruofa ei 
ote rninfäänarmoiSta ilman niitä, ©itiä laitta mäfe* 
mäin juontaiit halua herätetään ja taSmatetaan mät)is 
tetleit. SBerentuttu juoriutuu hanfataSti ja maimatoi* 
jeSti, fun atfoholi on eptitipt ruumiista poistua, ja pteeujä 
laitti ne roätifappateet, joitta heitti ruumiisja pttäpu 
betääit, omat joutuneet epäfuntoon ferraSfaan. (Stt taSte 
liitoja fun armeten, että tuhannen heufilön joufoSta 
ainafin jata pKämaiuitittla tamatta turmelee termeptenjä 
faifefji iäfjeen.

3oS otaffutaan, ett’ei ote tapa juoba enemmän 
alfofjolia tuin mitä nautitaan p>äiC)ttjnil;fjert „enfimmäi* 
fettä asteetta7' ja että „toiSta astetta" faamutetaan ani 
harmoin, jos foSfaan, jitomijeit haitattifet jeuraufjet omat
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HmmärrettämäSti erilaijet itjefunfin I)cnfilöu omititifeit 
luonteen ja ruumiin laabitn nutfauu. huutamilta tlp 
ntifillä on je luonto, että altotjolin mtjrfft) ei nät) t)ci= 
f)in ijoSti ppstpmätt, ja fett aifaanjaamat maitriot eituät 
jen tät)ben tule Ejeigfä itmimarjin l)t)tä pian tuin nutisja 
juomareina. Semmoisten Hentilöin janotaan „paljo fie> 
tämän". 3a toijinaan tuo jietämtjtjS on tobellafin 
itiin juuri, että tuon jurfeatt fimuloijuuben oireet ei= 
mät tule näfpmitle tuin maSta manioilla päimillä. 
SBaan jentmoijia Hentilöitä on ani tjarmasja.

Peijenä jääntönä moi janoa että alfofjoli, fun 
jitä ujein täytetään ettji aSteejen, jnnnpttää jatjon muu» 
totfia ruumiina, jotta enjin ilmaantumat ainoastaan 
HäiritjemäSjä jen toimintaa, mutta jittemmiu fitmin l)ito= 
ntattamiua muutotfina jen etimisjä oifaanjaamat jet= 
miä, parantumattomia tautia.

ftmt iHminen mielä on faSmarnijen ja fef)itt)fjeu 
iäsfä, je on fal)teenfpmmenenteen ifämuoteen asti, aito» 
f)olin moimia lamauttama maifutin jaa aitaan pää» 
ajiaSja ainoastaan Häiriöitä ruumiin toimiitnaSja. Säpfi* 
faSmaneiSja, tuit elimet omat mafaantuneet teHtämiänjä 
tät)ttämään eimätfä enää faSma totonja eitä maifutuSmoi» 
ntanja jul)teeu, niin altamat muutotjet futeisja, jotta 
jattumistaan jatfumat jos HitaaStifin.

2Bäl)än ajan tututtua ajianomaijelle Heutilölle tm 
lee epäjäännöllinen matjaufulfu. Itnenja on rauHaton. 
Soijinaan päimäjtjbänuä tulee uni, maitta pitäiji olla 
mirffu, ja pöllä, fun pitäiji nuttua, uni pätenee. pe* 
ninfin itämä talji maima jaa Hänet färttjffi ja lemotto*
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tnaffi ja aivan väljästä {jäit fiimäStuu. ®uitto ei ote 
Janella funnoSja; toijinaait rupec formiSja foimaait jo 
päätä huimaamaan; pätt jen opeSja jäifäptpp helposti 
ja pppäptää arvaamatta ppStphn, josta fät) päättämä 
neit että permot omat fotoin epäfunnoSja.

Öiiinfitin jo janoin, tuhannesta penfitöstä pipoin» 
fin jata omat oluelta, miinatta ja muitta mäfemillä juo» 
mitta turmelleet termeptenjä ottenfaau tietämättä, että 
niin on taita. §e jttojimat ja porrastamat noita juo» 
ntia, jotfa omat fteibärt huonoon termepteeufä jptjuä, ei» 
mätfä enjinfään hamaitfe ttiiben pahoja jeuraufjia, maan 
jhhttämät niitto in mitäfin muuta jpptä paitji jitä ai» 
noata oifeaa.

©entmoijet omat jairauben nterfit niittä ihmijittä, 
jotfa harjaantumat päihthntpfjen enjimmöijeen aSteejen.

XoijeSja atfopotijeSja rppmäSjä eti uiisjä ipttti» 
jisjä, jotfa omat harjaantuneet päihthntpfjen „toijeeu 
aSteejen", atfohotimhrfhn aifaanjaantat mauriot omat 
patjo juuremmat ja näfhmämrnät. ^po on Kipottu» 
nut ja epäfunuosja. .ptenot iponataijet merijuonet omat 
nähtävästi mettoStuneet ja pulleat, fun atfoholijuomia 
ou juotu eptimijeen. StaStoot ja format omat punaijia 
ja hehfumia. (Snfinnä juonet fpttä patajamat entifitte 
muoboitteen fun atfopoli on taannut niihin maifuttamaSta; 
maan aifoja inhoten, fun atfopotin ppä annetaan jät» 
faa tuota nipottavaa ja veltostuttamaa maifutuStaan, 
juonet alfamat pitää jitä pullistunutta ja tuonnotonta 
ajaa, joSja ne omat päihtpmpfjen aifana, ja fasmojen 
utfonemat ojat, jemmoijet fuin poSfipäät ja uoffa, jää»
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mät punaififfi eimätfä fiitä falpeiffi enää muututaan. 
Sliittpänfääit tjifoilentinen eifuoriufäännöllifellätamalta. 
Sun juomari mäljänfään tamallista rimaffaammin liif- 
fuu tat)i lun pänellä on »aatteita tamallista enemmän 
plläätt, t)än Ijifoilee fomaSti. .'piteä tulee runfaaSti eitä 
fe noufe lämpimänä tjöprljnä ilmaan, maan fafeutuu 
fuffelaan ipon päältä toebeffi ja tuntuu ifäänfuiu tat)= 
nteatta ja rastaatta. Soijinaan tjift on pipoin Rapauta.

©en otetta faiffi muut epätermepben ja ottetitin 
pitonoit matfanfulun oireet, jotta puhtaitaan jo enfitm 
mäifeSfä rppmäSfä, tulemat paljon felmetnmiffi ja mai- 
maloifemmiffi toijesfa rpljmäSfä, fosfa näet muun pa
tjan lifäffi tulee ntpötäinen jano. SamatlifiSfa oloina 
ihminen ei faipaa enempää juomaa päimäSfä tuin puo> 
litoilta taifta folme forttelia enintään, fosfa faifeSfa ruu- 
aSfa, maitta fe tuimalta nätptää, fiföltpt) marfin paljo 
mettä. SBaan fun altotjolia tulee ruuntiifen, juotaman 
faipuutin lastuaa. Sllfopoli, ruumiin fittouffiSfa olleS- 
jaan, rpöStää niittä meben; fillä fun on taipumus pätm 
ntentpä meteen ruumiista eroteSfaan fe mie mettä mm 
tanaan, ja janon tppbpttämifeen ei enää riitä puoli
toista taifta folme forttelia mettä, maan tarmitaau paljo 
enemmän ja juobaan fefä aterioibeSfa että aterian mä- 
littäfin marfin runfaaSti. Muuan niin fanottu „folp 
tmtllinen" mies, jota oli minulle tuttu, joi aamulla mar- 
fjain farmia tai teetä puolentoista forttelin merran. Sm 
nen aamiaista pän joi faman merran olutta, aamiaista 
fpöbeSfä pari pifaritlista fperrpmiinaa piittä puolen
toista forttelia mettä, ebeltä puolifen aamiaifen jälteen
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foljtalaifeu lafittifen olutta taiffa fupillijeu teetä, pitolifeffi 
taas fotine forttelia faifenlaijta juomia, olutta, mii= 
itaa talji mettä fefä loputfi eniten maatapanoa läljeS 
fortterin merran fatnanlaifia juomia.

©anottu mieS oli fiiS juonut aiuafin faffitoista 
forttelia päimäsfä eli monta mertaa enemmän fuiit nuo 
ntiS tatoallifiSfa oloiSfa tarmitfee. Sun ruumista {itiä 
laitta todellaan, je luonnotlifeSti joutuu epäfuntooit. 
©e paifnu tuosta ifosta mebeu paljoubeSta. SBatfa tät)t* 
tt)t) metelillä ja faafuntaifiUa aineilla. Si^afjet ja jäit» 
teet meltoStiimat. ©tjbän tyrniä feutyfot niiuifääu. (Sitä 
funtma, filtä tyermoSto ou epäfunnoSfa ja Sitoutunut 
ferraSfaan.

Stäitä epätermetyben oireita nätybään erittäin fel= 
mästi itiisfä itytniftSfä, jotta juomat ntatybottontan paljo 
otutta päimän fuliteSfa, futen efimerfiffi oluttetytaitten 
rengit, .joe tufatieS pitämät itfiään tytytoin fotytuullifina, 
maitta termetytenfä tulee tytyä tyuonommaffi. Sospa fotyta 
cimät itfe l)itontaa fitä, tämä huononeminen on fuiteio 
fin marfin marma, ja jatyfa muobet futumat, fe tulee 
tiiaffifin fouraau tuntumaan. §e omat muobenmailp 
boffille tornin tyerffätuntoifia. Sefä ftyltä mirfiSttyttää 
tyeibäit elonueSteitä; maan {tyffty on tyeiStä tornin ftyitffä 
ja furfaStuttama; taimi fatnoinifääit ntajentaa mieltä jo 
alfu femättä fun fplutät tuulet puhaltamat, hermojen 
IjeiffouS, fäilöStäjä ja luunfolottaja maimaamat l)eitä 
mitä mitäfin, aina itfefunfiit ruumiin luonteen mutaan. 
Öopuffi, ja aitoja ennenfuiit juomari on tullut fiityen 
itään, jolloin ruumiin moimat luonnostaan tyeiffonemat,
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[jäit on mäntyä mies ja däfjtäntjt ferraSfaan. SBeltoS* 
tuneet merijuonet [jätteitä tytjmiu tyelpoSti järftjtuät ja 
[jän menettää tyenfenfä aimatt mätyäpätöiSten ja jatunnaiS* 
ten folaufjten täljben, joita ei tertoe ihminen arinaa 
mifftfään eitä pibä tarpeedifenataan matoa.

3oS ntieS on alfamtt jnoba fatybenttymmenen tjty* 
ben muoben maniana ja [jän elää, juomista jättäen, 
fuubenftjmntenen muoben itään, Ijättett jtjbätnenfä on 
fidä ajalla äimän fuotta juorittanut tjlimääräifen ttjön, 
niin ifott että je on ainafin jaman armoiiten tuin jlj* 
bätnett ftyffiminen tamadijeSfa ja luonnodijeSja oloSja 
tointen muoben ajan, putyumattataan fiitä tuumiin tjei= 
tontumijeSta, jota ott jeurautfetta tyuonoSta matfanfu* 
[usta.

Olen janonut niitä lufuifia tyentilöitä, jotta omat 
faitaita tydä mainitulla tamada, juomateiffi, maan tyei* 
bän ja monen muunfin mielestä tye eimät ole tuin 
aimait „fotytuudijia".

Otamme ntjt putyeefft tolmatta alfotyoliSta rtjljutää. 
®un fiifjett tuntumat ifjmifet juomat mielä enemmän ai* 
totyolijuomia tuin enfimmäifeen ja toijeen fuulitmaijet, 
tymmärrettärnäSti tuumista fotytaa ijontpi mautiofin. SU* 
totyoli jaa mattaan marjinaijia tauteja tärteitjin elittjä* 
jeniin, jtjbämeett, feutytoityin, pernaan ja aimoiljitt.

SllfotyoliSten tautien uljrit omat tojitt totytuutto* 
mia, maan (je eimät ole filti mälttämättä juoppoja tä= 
titätt janan tamallijeSja merfittjfjesjä. §e moimat tulla 
jitopoitji, ja ujein Ije omatfiit juoppoja, maan moitiaat 
peistä eimät ole foSfaatt eläiSjään olleet päättyneitä jaa*
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mattomuuteen ja taibottomuuteen asti. @e on main 
peiliä ppteiStä, että taitfi juomat minä aitana muobeSta 
ja päiloänä ppmänfä runjaanlaifeSti mäfemiä juomia, 
.'pe eimät tule toimeen maistelematta jota päimä plöm 
palttijeSti mäfemiä aineita, ja niitä juobaan fitä rum 
faammatta, fuit joftt täpbettineu tpö on teptämä, fun 
unettomuus maimaa taf)i fun on tartoiS jaaba muta 
„mitffautta" ja „etoa" aifufeffi. käittä ipntijillä omat 
tipaffet peräti meltot, pe omat meremiä ja fasmonja rm 
jottamat tuin punainen purppura, jota märi fnmminfin 
päimempäitä tummenee ja finertpp marfinfin fptmättä 
ilmatta. Ruumis peiliä on moimaton ja mieti faarna* 
toit pnnä rauffamainen. §e juuttumat mäpästä. 3ot» 
fut joutumat ferraSjaan pattioipinja ja raimostamat, 
maan fatumat pian fomaSti ja notoStumat.

®pjpmpffeSfä olematta atfopotijen fimutoijuuben 
asteetta puoiton termepben nterfit omat itjefunfiu pa= 
maittamiSja. Sääfäri äimän tarfatteeu tuntee tautien 
laatua ja tuntomerffejä. 9tiibat, tappelut, moimotufjet, 
paamat, punaijet fitmät ilmoittamat iprniSpStämätte mistä 
oit fpfpmps. Söaau Iijäffi tulee jeuraamat taubiuoireet: 
tutijemat jäjenet, peifoSti jpffimä mattajuoni, fptmät ja 
pitifet fäbet, maitoinen ja tapmaantunut fieti, tuteptunut 
ja forijema furffn, maimatoinen ja epätajainen pertgit» 
teteminen, peitto jpbän. SSarfin ujeiit nämä oireet omat 
taitfi pptaifaa tieboSfa, toifinaan ne tulemat eri ai= 
foiita itäfpmiin. Sttfopotin maifutuffeSta on ruumiin 
tita tobettafin tullut jemntoijeffi, että faifentaijet taubit 
faamat mapbottontan petpoSti jiinä jataufijaa.
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Suutuit tulee tijätä näipin tofiajioipin jetin toji» 
ajia mielä, että on neljäs rppmä alfopolijuomain mpr» 
fptpätä fairaätamia ipmijiä. Siiatpa on työläinen luin 
niiben pentilöiben, jotla tobellafin omat juomutjiäjaan. 
Spbollijet lipatjet omat terrakaan meltot ja jopoutin 
määrään epbottomattin. 9tuo rautat omat fpfenemättö» 
mät fämelemään outin moimin, peitä täytyy mollia niin» 
luin lapjia ainatin, peibän pttljeettfa on typerää jaari» 
tuäta, ja elämä on Reiltä tobellafin mennyttä. Sos pe 
omat maralliäta mäleä, i»e ajumat totonaan omaifilleen 
rajitutjena. äöaan töppät omat poitolaifina jairagpuo» 
iteigja mielipuolia marten ja janotaan peitä maimaamatt 
„pleijen permottomuuben" eli „pleijen rampeuben". §e 
omat pauban partaalla. £>ei§fä on eloa — Ippp» 
e§ti janoalfeni afian — pptä paljon taifla pptä mäpän 
luin taibottomana ntalaamasja juoposja, jonla leuptot 
mielä jaljamat pengittää ilmaa fijäänjä ja jonla jpbätt 
mielä jpttii läpettäen meren tiertämään peittoon ruu» 
ntiijeit. la itti muut jäjenet omat rampeutuneet ja to» 
bellaliu tuotteet.

Se, jotta olette nuoret ja termeet mielä/ mieteäfa 
pitälää noita neljä, mätemäiu jitontain mprtptpgtä jäi» 
raatamaa ipmisrppmää ja muiätataa aina falji tärleää 
ajiaa. Soinen on je, että juomari joutuu enfimmäi» 
feltä rppmäätä toijeen, toijeäta lolmanteen j. n. e., a»= 
tel aSleleetta ebeSlnftu ppä lauemmaä, oltuaan turma!» 
lijeäja ajemaäja oltuaan ja terrakaan puoleton. Soi» 
iten on je, että jinä pettenä, futt jotu pentilö jättää 
tuota turmatliäta afemaanfa ja rupeaa mätemiä ntaiä»

6
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telemaan, pan on joutunut fille liuffaalte tielle, jota ar« 
maamatta tntepi aSfel aSfeleelta turmioon, ja että, ja» 
moiit tuin f im ett putobeSfaan maapan jett maupti ppä 
tammaa fitä mpöten tuin je lähenee maata, niinifään 
fiirtpminen toife§ta alfopolin mprfptpffeStä fairaStamain 
rppmäStä toijeen juorintuit fitä fuffelammaSti, fitta (ä> 
petutnäS tullaan miimeiStä rpptnää.

4  tutu.
guomifen jntofusfajain töäiföftflä.

Sotfa omat antauneet juomijen puoltoon tapaan 
foettamat ujein poufutella heitätin juontumaan fiipen. 
Sitä fpitä puutu. Äapta marjinfin pe uutterasti efiim 
tuomat:

l:o. (Spbottoman raittiit omat fafpeat faSmoil* 
taan; ja

2:o. ©pbottoman raittiit omat peiffomointaifet.
Satjettaamute ntinfä merran niisfä mäitöffisfä on 

perää.
3otfa piittaamat raittiita peibän muta fatpeain 

faSmojen täpben, olifimat oifeaSfa, jos nuo punaifet 
fasmot, joita pe fiittelemät, olifimat termepbeu merffinä 
ja fafpeat fasmot jitä mastoin fimuloijuuben merffi. 
SBaan, itiinfuin ebellifiSfä IitmuiSja on ojoitettu, afian 
laita on juuri je, että tuo toifiuaau tulipunainen ja pop»
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tarua, toifinaan fittertämä faStuojen fauna on tobeKa* 
fin finmfoifuuben ja fairauben merffi, fttit fitä maS* 
toin faStuot luonnostaan otuat maffeat. i a  papaffi oit= 
nefft tuota punaa ei ole ainoastaan ifjoSfa, maan 
muisfafin tärfeisfä ruumiin jäjeniSfä, — aimoiSfa efi* 
merfiffi. Äitta enemmän merifuonet omat ehtineet ratn* 
pentua, fitä enemmän fitä punaa on tietenfin.

9tiitä on mafjbottoman paljo ipmiftä, jotfa elä* 
mät faifen ifänfä tietämättä, että merenfuffitnfa mäti* 
fappaleet, fpbän ja juonet, omat puolittain rampeitta* 
iteet. sJcitbeu jouffooit fuufumat nuo pifffaajatfin. §e 
omat puita*if)oiSten intiaanien fattaifet, jotfa plönfatfomat 
netin maIfo*ipoifia, tietämättänfä että fjeibäit oma rotuitfa 
on tuomittu peiffoitben tätjben pämiämään.

Sfifaa mpöten nuo punafasmoifet ipntifet fuofemat 
mifä mipinfin tautiin ennenaifaista fuofemaa. Soifi* 
ttaait fpbäit pettää. Soijinaan färfipj jottfun aimait 
mäpäpätöifen ponniStuffen tai miefenfiifutuffen jopboSta 
jofn aimojen merifuoni ja aifaanfaa it. f. paltoaufjett 
taf)i fuoraStaait fuofeman. Soijinaan perna fairaStuu, 
toifinaan feupfot. Soijinaan alfoljofi jaa mattaan 
ruumiin pfeijen rampeutumifen.

^aiffieit näiben lufujain, alfofjolin mtjrfpttjstä 
jairaStamain ipmistevt termetjS on fangen puolto. ,,ŝ3itffa 
laitfeaa omaan nilffaan", janotaan. Sääfärit, joiben 
tulee pengenmafuutuSpptiöibeit etua mafmoa ja faSfemat 
ipmistett iän pituutta pianpa jamaffa taloaHa fitiit ja* 
reffeijiiit pantuja numeroita, tietämät jeti mailan ppmiit. 
£>e faSfemat ttoibett foptuuEiSten juomarein itää moni*
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aita mttofia pitemmäfji tapi tppemmäffi aina jen mu» 
taan minfä atfoEjoIitautiSten rämään pe omat ehtineet 
joutua, metfein pptä tarffaait ja jäntittijeSti tuin fo= 
neenpoitaja, jota mäpentää foneett pöprpn painoa pai» 
nomittariSja tuettamain numerojen mutaan. Sääfäri itje 
ei ote fufatieS raitis. £>än jaottaa epfä istua ittalliS; 
pöpbäSjä jen miepen tauSja, jonta itää f)an jämättä it> 
taita on taSfenut marfiit tpppefji, mietäpä fattiStetten tafia 
nauraa tämän tjstämäujä fanSja noille fatpeatasmoijitte 
raufoitte, jotta jetittämät, että miinarppppt ne tppeutämät 
itää. SSaan f»än tietää pptä ppmin tuin minä, mintätäp* 
ben päiten on täptpnpt itmoittaa pstämänjä iän niin 
tpppetfi, ja joS pän ajattetee ajiaa tartemmin, pän on 
tunnustama, että noilta lajien fattistetemijitta on rmt= 
jaS ojanfa itiisjä matuutettamatte epäebtttlifiSja IaS= 
fttisja, joita pän on tepnpt mirtanja puolesta. Stttää 
jiis pämetfö fasmojanne, jos ne tuonnoStaau omat fat» 
peat, jittä miinan puna ei ote funniatlinen eitä je ter= 
mepttä ojoital OoS jitä punaa pppbätte poStittenne, 
foptatonne on pptä turja tuin jttontarin.

Olotta janomat raittiita moimattomifji, jaamatto» 
miffi ja tpöntefoou tptenemättömiffi omat juureSja erep« 
bptjeSjä. parpaimmat juotjijat, parpaimntat fämetijät, 
parpaimntat joutomiepet, parpaimntat uimarit, parpatin» 
mat merimiepet, parpainunat firjaitijat, parpaimmat pu» 
pujot, parpaimmat päimätäijet, parpaimmat fäfitpötäti 
jet, parpaimmat taibeniefat — tpppeSti, parpaimmat ja 
etemimmät faifiSja jääbpiSjä ja ammateisja omat ot= 
teet mätemiä juomia omistamattomien joufoSja.
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Serroupan SEeitle muutaman tapaufjen, jota jo 

fotmefpmmentä Untotta tataperin tefi minusta raittiit* 
ben puolustajan. Stjuiit fittoin S£patiteS joelta SJiort* 
tateSja. Mäntän paitaa ja tputnep’n matitta pibetään 
juuret joutufitpaitut. SKinutta oli terran onni tulta tu* 
tuffi muutamalle etemintmäUe joilta jatte, jota oli ujeisja 
tilpaituiSfa jaauut pattintoja. .jpäit oli jättämättä mä* 
päit papoiitmoipa, jonfa täfjbeu fäsfiit panen ottaa rpp* 
ppit miinaa taifta juoba mät)än olutta. „9Jtiitä en juo, 
je ei jomi ammattiini", fanoi t)än. Äitti aloin fuuluS* 
telia tartemmatta fpptä, piin mastaji: „5D?innn toi* 
iiteSjaiti on tarfoitteen maarinotettama jitä mitä on 
mittointin teptämä. (Sitä mieleni jaa päiriiutpä luetusta 
ja punboiSta, ei fiitotjiSta eitä moitteista; ja tutee pon* 
uistella loppuun asti". „2tarmitaan jiiS jäntittijppttä, 
tarffuutta, mietenmatttia ja feStämppttä", janoin. „9li* 
matt niin", mastaji päit, „fitä tartoitantin. SJteneStp* 
mijeiti joutajana ja moittoni titpaituSja riippuu ferraS* 
jaan fiitä onto minulta nuo ominaijuubet. 3oS oten 
juomatta, minulta ne on, maan joS juon piffuijenfaau 
mätemiä juomia, menetän minä ne fopta, fiitä joitta* 
miiten, tiebättenfö, ei ote teitintetoa".

„£äpbin terran fitpaituun moiton toimo mieteS* 
jäni", jatfoi pän. „£omerini, joitta tanSja minun oli 
tapaileminen, oli etemä joutaja. 0tin terran näpnpt pä* 
nen joutaman ja pamaitjin jetmäSti pänen jäntittijeStä 
ja moimaltijeSta joutotamaStaan, että päntä ei fäpnpt 
fatjominen ptön. ,'pofjajin, että fpttä oli minulta an* 
fara teptämä juoritettamaua moittaafjeni pänet. SBaait
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eniten löytöämme fitpaitijani otti faffi vtjt)pt)t)ä palo» 
miinaa. Iipmä, ajattelut, npt on looitto minun. Sttji 
atuSfa joutaminen jujui meiltä molemmilta ppmäSti ja 
tafaijeSti, ettei taittunut tuin airojen Ijitjainen toiste. 
9tiin foitbettiin petfen aitaa ja eptipä jo tulta mieleeni 
epäitps, toffopatt perintään tätiä erää moiton; maan 
eipä aifaafaan, fun meneemnte mietä futfimat rinnat» 
tain, tuutin toisfaufjen jemmoijen, josta peti puomajin, 
että totoerini jouteti puotimattomaSti eitä pptä tarfaSti 
ja jäntetoäSti enää tuin atuSja titpaitun. Metten päästä, 
fun otimme tulleet ©pismicfin fopbatte, ui ebeSjämnte 
jotafin lumoon peitetpn loeneeit tapaista. Pitäjin peti 
ntinnefä päin minun oli fääntäminen toeneeni feuta, 
maan niin ei ollut fitpailijani taita. §äit aitoi epä* 
röibä ja fatjelta minne fäfin minä aioin mennä. Siinä 
meni pänettä putfaan fefä aitaa että tuottamusta itje» 
penfä, jotta minä pääfin jo fappateen mattaa ebemmäS. 
Seuraamatta petfeEä puomafin että pänen mieteitfä fämi 
temottomaffi pöprptaimoitla ja rannoitta otemain fatfo» 
jäin pnuboista. jpän aitoi fatjefla fintte ja ponnisteli 
moimainfa tafaa ifäänfuin maStaufjeffi fanjan fepotuf» 
fille. Soputta, fun minä en ollut mielä mäpääfään mä» 
fpnpt, pän aitoi uupua ja joutaa maltan epäjääunöl» 
tijeSti ja peifoSti. iJSalfmto oli minun".

äJtainitjenpan mietä muutamia ejintertfejä. Su» 
nenfnin rautateitä alettiin rafentaa, futjettiin Sngtan» 
nisfa n. j. poStimaumtitta. ,j)emojet, joita matjaStettiiu 
neljä mannitjen eteen, maipbettiin jäämtötlijeSti posti» 
ajemitta. Stt muista itje tnatfuStaneeni niiSjä entä
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omasta fofemuffeStaiti tiebä fitinfa anfarait mäjhttämiä 
jemntoijet maltat otimat. SÖaati niiltä, jotta omat pal- 
jon fulleneet poStimaunuitla, olen funttut, että niitä 
oli jefä „l)t)miä// että „t)itonoja// matfuStajia ja par
haimmat olimat ne, jotta eimät mäfemiä juomia mais
telleet ettfinfäön.

S:ri ©E)et)ne maiitaja ®ubtin’iStä tertoi niibeu, 
joitta on peitot hermot ja jotta tuulemat mäfemiStä juo
mista moirnistumanfa, oleman i jos ja erehbhtjeSjä. §äu 
tuli tuon enjiunä hamaiitneefji eräättä maimatoifetta ja 
pitfättä mättäitään poStimaitnuiSja. §äu teti täheS jeit- 
jemän jataa ©ngtannin eti mähä toista jataa Suomen 
peniufutmaa pittän taipaleen, paljon enjintään pt)jät)ttp 
mättä mätiSjä, eti miiji pötä ja tuitji päimää maunuiSja 
eitä nuftnnut filtä aitaa tuin marfiit mäpäu ja jittoiu- 
fin oli uitenja tornin rauhaton, ©itä t)äu toto ajalta 
nauttinut muuta tuin leipää ja teetä, toifiitaan mätjä 
maitoa ja lihaa. Olutta ja miinaa ei maistellut pif- 
fitiStafaan. Sotattan jätteen hätt ei ollut janottamaSti 
enemmän mäjpnpt tuin tähtieSjään. SOtatfatta häneltä 
oti monta titaijuutta nähbä, fuinfa it)mijet jöimät ptöt- 
tijeSti fafji tai fotme fertaa päimäSjä ja falliStetimat 
furtfuunja mäfemiä juomia aina mähä mätiin, fun 
main maunut phfähtpimät, maan jitte he otimat uumuf- 
jisjaan ferraSjaan ptjben tai fahben muorofaitben nmt- 
fan perästä.

SJtainittu etemä firjoitija fertoo niinifään jeuraa- 
maa. ftafji titanhattiaa ©almatfn treimifumtaSja ta» 
pautiti päimätliSateriaSja. Suti puhe millä lamoin jaa-
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toifiin peibän paimentaan, jotfa futjettimat farjaa Sat» 
tinaSloen jppSmarffinoitte, parhaiten feStämään fptmää 
ja jabetta. loinen peistä päätti antaa paimenilleen 
runjaasti emäifji ppmää ja termeeHiStä mataa, eitä 
juontaffi muuta tuin mettä, ja toinen (itpafi antaa pan 
metrilleen ruuan Opelia ntpöSfin patomiinaa joutuu 
merran. Summasta toimeen, paimenet täptimät marf» 
tinoille jamaan aitaan SofafituSja.

tpe olimat taiffi termeitä nuoria ntiepiä, joilta oli 
jantat etantotamat, ja taimat oli pptä pitfä. Oli ja» 
teinen ja papa ilma, jotta faStuimat terrakaan, ja peiliä 
piti pöHätin olla märät maatteet pttään. Otojupteitten 
otleSfa pptätäijet niittä paimenitta, jotfa eimät juoneet 
tuin mettä, ja niittä, jotfa joimat patomiinaa, oti mu» 
fama mertaitla. „3Befipojat" juoriutuimat jiitä tuumalla 
faifirt puolin. §e eimät otteet mäjpffisjäfään enfiitfään, 
otimat tunnon tumatta toimittaneet taiffi ajianja ja feS» 
täneet ppmästi matfau maimat loppuun asti. SSaau pa» 
tomiinaa jotfa otimat maistelleet otimat niin peräti mä» 
jpneet, etteimät fpenneet faitjemaan farjaanja taiten 
aitaa ja että päbin tuSfiit jafjoimat palata fotipuoleen.

SRiitä on tufemattomia jamantaijia tapaufjia ja 
ejinterffejä. $Sfettäin otti muuan raittiusmies mai» 
mafjeen luetella femmoiSten atfopotijuomia maistelemat» 
tomain penfilöiben nimiä, jotfa otimat ojoittaneet erino» 
maista tuntoa, jäntemppttä, päättetemäijppttä ja mielen» 
malttia. Siitä fämijetmitte, ettäujeimmat3Bimbtebon’iSja 
fnningattaren patfinnon jääneistä, ujeimmat etemint» 
mistä joutajista, niibeit joufoSfa Xrictett ja tantan, ja



129
moniaat amerifalaifet ppsfpntiepet, ijSartello ja Kurmer, 
armelemat ipmijen tuleman fitä paremmin toimeen litta 
mäpentmän E)ätt maistelee mäfemiä juomia.

§ra 9tae, jofa m. 1878 jäi fnningattaren pal= 
fimton, tunnustaa maiSteUeenja lafji uitSfia tupaflaa 
miifoSja ja „lafillifen mäfemiä toifinaan". SBaan t)äu 
ntpöntää, että molemmat omat papoja, niin tupatta 
tuin miina, ja että päit olifi termeentpi ja ritfaampi, 
joS l)pltäiji ne terraSjaau. §ra ^artello, ipmeen tarffa 
ameritalainen ampuja, on aina ollut epbottomaSti rai= 
tis ja on äsfettäin peittänpt tupafoimifentin. SBääpeli 
Ofep, oimaUinen ampuja ItubeSfa ©eelanniSfa, piljat» 
tain fertoi uiinifään olemaitja mätemiä maiStamatou 
eitä janonut tuputtaa polttamanja mpösfään. Xricfett 
ja «§0111011 omat fantaa mieltä jen fupteen, että fiit)o= 
tuSjuonmt ja tupatta pilaamat ruumiin termepben ja 
mäpentäroät moimia. SBefton, mainio jalfamieS, on 
epbottomaSti raitis ja laitti polfuppörällä tultijat feptt» 
mat raittiuben paremmuutta.

(Snnentuin lopetan tätä liitua, janonpan mielä, 
että fe puna, jota miinasta tulee poStipäipin, oit maa» 
rallinen ja petollinen. Die fielitit ja ruumiin ontinai» 
fmtbet, joita janotaan moimatfi, jäntemppbetfi, tarffaa= 
maifuubetfi, päättelemäijppbetji ja mielenmaltiffi, omat 
tamattamiSja etupääSjä niillä, jotta eimät juo mäfemiä 
juomia enjinfääit.



5 (utu.

^mteCfifttufta ilman mäliennftä juomitta.
SJhtu tantat ipmijet, jotta itfe otoat miettineet „ilon 

pilariin", ppptämät Seitti toti jilloitt tällöin pumifjenue 
fattistelemaan tafia. @i ote tofin tarpeellista juota 
mäfemiä tuit jotu ttjö on teptämä, toaan piboiSja ja t;it= 
meisja je ei liene paitafji Pltin janottiin muiuaifiua 
aitoina ja niin janotaan mietti täntitin.

©e on faunista puhetta tuo. ijSapa main, että 
teot ja toimet omat toijentaijet tuin pupe. „3ofa pp= 
pöt on piboiSja arfinafin apmaStelee", janoo englanti» 
lainen jananparji. 2llfopoliSta jos alfaa etjiä iloa, pito» 
maa pian otemanja fiifuSja tieffumaSja.

„9lpt ptöS, ppäti ptös,
9tpt ataS, alati ataS".

$a fun on tuftut ataS, ppptää päästä ptös tafai» 
jiit, tietpsti atfopotin moimatta. Sufa jitte erottaa» 
taan onfo jitä ainetta milloin maistettu toji tarpeesta 
milloin jppttä juotta!

$un tuulen mäfemäitt jnomain foptuulliSta juo» 
mistä puoluStettaman, olenpa marma jiitä, että fpm» 
meneStä puolustajasta ppbefjän foettaa jitlä pupeellaan 
main fauniStella omaa nantintopimoaan. SBaatt pumit
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eimät ote huonompia ilman mäfemittä juomitta fitin uii- 
ben tanSfa. Sliibeu pitojen perästä, ntisfä roäfemiä 
juomia ei uätj eitä tuutu, ei tule tietentään feltetääu tun
non toaitooja; eitti ito ja typtymäijttyS, minfä ne pibot 
jättämät mieleen, ote pt)tä feStämätöntä ja tyftytaifaista 
tuin tjaitjtmoat miinan pöprpt. Suonnon fauneutta tyait» 
teSfa raittiin tunto on mieito, fpmältinen ja pitfjbaS. 
SJäettönjä ei fpntiStä mustat pitmet eitä tjäiritje tatu» 
ntuS, fitrit, tjarmi eitä itämä.

Olen moniaita tertoja, etäeSfäui oteSfetlut taajan 
parisfa tutfiatjeni niitä tauteja, joihin fanjataijet mitä 
mtyintin fairaStumat ammattinfa ja omituijen elämän- 
taatunfa jofiboSta. 3a on minulta fiis ollut oima ti* 
laifuuS ottaa jetto fiitätin, mintä maitutuffen raittius 
on aitaanfaanut fityuntin fanfantuoffaan. Olen fjamain- 
nut, että miSjä itinä raittius on faanut jatanfijaa, jiitä 
on ollut futaa jiunauSta. Servonhan pari efinterftiä.

3o aitoja ennenfuin otinfaan raittiuben harrastaja, 
muuan pstömäni, jotta oti ijo joutfo työmiehiä patme- 
tufjeSjaan, näpttäeSfään minulle telkastaan, jauoi fun 
tulimme muutaman huoneen omette: „SituuteIehan tuota!" 
Otin jaapunut jattumoitta eitä ottu minun tähteni rpty 
bptty mihintään outoihin h0»1111̂ 11- kuutin npt työ* 
miesten laulaman erinomaijen tauniisti ja foiutujaSti: 
Gsn ote foSfaan etäeSjäni tuullut työmiesten taulun niin 
ihanasti joiman. 2)Stämäni (ääntyi puoleeni: „£uont- 
moista et otifi jaanut tuulta moniaita muofia tafape* 
rin. Otifit tuullut fittoin taitettaiSta joutomaa ju- 
paftaa, riitaa ja toraa, 9tyt on faitti muuttunut".
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„9JtiStä fe tulee?" ftiftjtn. „9tfia on näet fe", p n  
maStafi, „että muutaman tomerin feptuffen joPoSta 
p  rupefituat faiffi raittiiffi eimätfä maistele mätemiä 
enää mäpäfään". Jämä tapaus tefi minuun ftjmätt 
maifutuffen.

Suonioita muofia tafaperin matfuStin Irlantiin 
pitääffeni muutamia luentoja. Julin Siemrpn faupitu» 
fiiit ja pibin luentoja fiellä. ©e on ifo fpä, fiellä ott 
ufeita fapatoita ja rnpS paljon föpiä fairaita. Jit= 
Iin fiettä toifeen faupuntiin, jota oli marfin täpliä 
SJtemrp, mutta pienempi. Siinä on 4,000 afufaSta 
ja fen nimi on 23efSbroot. ©en ifäntä, joitta fäfisjä 
oli pttitusmalta, 50ir Soilit Okubb 9ticprbfon, oli 
loitonna 1845 määrännet, että faupunfiin ei jaa tuoba 
ppään pijaraa m pstp  eitä tonjaftia eitä muitafaan 
mätemiä juomia.

kuulee mptään itämiä janomia SrtanuiSta, tap-- 
petuista, riiboiSta, murpsta. Stfetutatin on fen muotfi 
itjrnetptämä ne tojiafiat, joita minulla on tilaijuuS fer* 
toa löefSbvoof iSta, maitta täSjä faupungisfa on marfin 
fetalaista feurafuntaa; paitfi irlantilaista mäteä on 
fiellä näet ntpStin ©totlantitaifia ja (gngtantitaifia; itS= 
tonnoltaan on mitä fatolilaiiten, mitä preSpteriläinen, 
mitä fmeefari, mitä mipntin laljfooit fuuluma.

Otin tuttiatfeni mitä pbelntiä oli ollut mätemäin 
jitomain tietiestä fiinä fpläsfä. @i ollut poliifia tar» 
mittu fiellä enfinfääit miiteentoista muoteen. herran, 
tun pelättiin fapiitan aitoman SrlanniSfa, läptti piti» 
tus S3efSt>roof’iiu potiifintiepn ottamaan fetfoa taajan
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mielialalta. Söaatt pänen täptpi tulta finne matepu* 
muSfa, jillä fanfa otifi fuuttunut nä£)besfääit potiifimieÄtä. 
Siedä ei ote mitään mattattomuutta ja tappelua parjoi* 
tettu tapi jiipen määrään mäpän, etfei toetaan ote ottut 
oifenteen paaStettu ujeantpia ttmoben futueSja tuin miiji 
tapi fuuji penfeä, netin järjestään jonfun mietenfuopna 
nostaman mattiottifen tapanfjen jopboSta. Siipett mää* 
rään ifoa ravtpan fiunaitsta omat tämän fptän afuf* 
faat nauttineet, että tatin ei ritota peibän feSfuubeS* 
jaan paljo enfinfään.

StjetuUafin perpeettä oli fauniiSti fiistittp puit* 
tarpanja ja afuntopuoneet oli peiliä rnufamaSti ja jie* 
mösti fifuStettu faitin puolin. Sieltä oli titama ja ma* 
tofa tutupuone, teitfipuoneet p. m. eitä mitään ntufamaa 
puuttunut, jota ojaa taimata, joS ei ote ptöttijppteen 
peräti parjaantunut. ÄoSfa otin tääfäri, utetin ajttf* 
täitten termepbentttaa. Julin, tutfittuani afiaa ppben 
päimän ja fäptpäni jota tatoSfa, fiipen pitomioon ettei 
ollut pptään fairaSta toto faupungiSja eitä tääfäri of* 
tut fäpnpt fiettä toimeen fuufauteen. SOfitt ei tefiji ntie* 
teni janoa jitä faupttnfia onnettijuuben prttitarpafji 
ja muistui jen jopboSta mieleeni jeuraama fertomuS, 
joitta julfaiji aitanaan .öepmortp Jipon mainaja fäptt* 
itiStään SopnSburpn faupungiSja, Sltiterifan gjpbpsmat* 
toisja, miSjä niinifään on mäfemäin jitomain fiettotafi.

„@n näpnpt pptään joutilasta, ferjäläistä eitä 
päiptpnpttä tabuilta futfeman. Staffi päimää olen ot* 
tut faupungiSja ja futfenut paitasta toijeen, maan en ote 
mietä näpnpt pptään ainoata repaleijiiit puettua lasta
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enlä jutfiSta naista; mieljet otimat faiffi töiSfään, 
pojat ja tptöt foutuiSfa. @n tjamainnut pljtään jävftp 
ntfttn affuitaa entä muitataan mitjetiäifen föppppbeu 
mertfiä. SDtiStä ftitjgtn on tämä faupttnfi moinen tt»ö= 
fattfan paratiifi? SJtinfätätjben otoat faitfi paifat niin 
fiiStit fefä fanja niin tjpmäsfä maatteesfa ja ruuaSfa? 
©iit)en maStaamat faiffi tjtjbeätä fuuSta ftp)n oleman 
iarfait päifjbpttämäiu juomain mppmiStä fiettämän lain 
nonbattamifen. SSermoitfin afitffaat, fantoin fuinmoniaat 
munt 2)f)bt)SmaItain pofgoisroattoisfa, omat omistaneet 
feit tain, jolle ©nglannin pitffafirmeet nauramat ja jofa 
on tunnettu SOJaineit miinatain nimettä. SRainen mii= 
uatafi on fangen anfara lafi, tuin ^Sotjjotan paffauett 
ainafin, eimätfä Ituben Englannin mattiot fjemmottete 
fett riffojia enfinfään. ijSäiljbpttämiä juomia pibetään 
faman armoifina tuin ntprfpt, arfenitit, ftrpfniiti ja fen 
femmoifet; maan foSfa mptffgjäfin tarmitaan fimisttp 
neeSfä ptjteiSfumtaSfa, miSfä on täätäreitä ja oppineita, 
niin arfeniliä ja ftrpfniniä fattitaan mppbä jofaifeSfa 
fimiStpneeSfä pfpeiSfmtnaSfa. ©autoin on taita pato» 
miinan, oluen ja ntuiben miinain. Cn matittu ptei» 
fetlä maalitta muuan jutfinen mirfamieS. kaupungitta 
on maraSto miinaa, olutta ja muita mäfemiä juomia, 
jota puoleltifeSti merfitään firjoif)in ja pannaan tuffo» 
jen taatfe. ©iettä jafetee ifjmifitte mainittu mirfamieS 
pptä mäfjiSfä mäörisfä noita ntprffpjä tuin Sontoon 
apteetfarit arfettifiä ja opiumia".

Suutnantti jyairlmufS maStafi Söir Sipotvin fpftp 
tttpffien jopboSta: „9Keibän mielestämme miinatain
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itoitbattamittett et tunnu ifätuättä eitä orjattifetta; fen 
tarfoituS on tjtcishljtuäu ebistäminen, ja ttfefufiu alistuu 
fen alle ntinfä tietää oleman fjtjtnän faifitte. SBapaa- 
etjtoifeSti ääne§täi§fä Eĵ toäfftjmme tämän tain ja ma- 
paaet)toifeSti noubatamme fitä. SJtinufte täti on fuol- 
fut puuStami fen jätteen tuin ei niittään päitjbtjttäluät 
juomat enää tule fjuoneefeni".

»^äpbeSfäni tehtaiSfa ja tpöpajoiSfa tutustuin titu- 
niaitten tpöntefiäin oloihin. SBiififataa miestä on tl)iho 
teoSfa mitä miSfätin fjuoneeSfa. Reittä on rastasta 
työtä, eräittä tjtjioinfin rastasta. Sa tuumuuS on toi* 
fittaait fangen futtri. ftetto feitfemättä faljteentoista ja 
tjfjbettä feitfemään — tummenen tuntia fiis jota painui 
— miehet omat työsfä. $efättä itmat omat tornin 
lämpimät ja auringon Ejette polttama, ja taimetta on au- 
taranpuotifet paffafet. SJtuut fanfalaifentme eimät tule 
toimeen lähtemättä mäpätfi aitaa tejänljettettä patoon 
jot)onfin tptpppaiffaan. kuiteittaan työmiesten SoIjnS» 
lutrlpt tehtaitta ei janota juoman tähtään olutta eitä 
patomiinaa. Suominen ja tupafan polttaminen ramiit- 
totoiSfa on fiettettt»- @e järjestyä on fääbetty faitetif- 
fin hbtuätt fääbhttifhhben mnoffi, maan minulle on fer» 
rottu, että nuo miififataa työmieStä tobettataan eimät juo 
tippaafaan olutta eitä patomiinaa. SBefi on heibän juo- 
tamanfa ja toifinaan tee maihtetun muoffi, ja fuitenfin 
faitfi matuuttamat, että työntetonfa fuoriutuit ttyroäSti, 
että omat termeet ja elämät ttytä taitan tuin maanmit- 
jetiät tamattifeSti. „5)cuo miehetfö", tytyitt, „jotfa uu
neja tämmittämät, taittamat hctttuluaa metallia ja fei-
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fomat fulattimien hntpärillä, nefö tulifimat fatfen päi- 
wää toimeen olutta juomatta?’ „|>e eimät maista pi- 
faratafaan, eimätfä ptjtjbäfään Ijtjtnait pifarata. SESettä 
heillä on ja fitä ne pitämättin parempana fuitt olutta, 
fuorittaloatpa teptämänfa tuunollijemmaStitin ilman 
oluetta".

„3oS jofit muufalaiuen näpbääu päiSjaän hoiper
teleman tabulla (jota toifinaan tapahtuu, maitta ani 
harmein), hän otetaan heti tiinni ja pannaan nuttu
inaan IttnneS höärgt omat haihtuneet hänen päästään. 
DJtunan mirtamieS fpjhh mistä hän on faanut päihbpt* 
tämää juomaa. Siihen tun maStaa, I)än laSfetaan irti 
ja jota on mhhntjt juoman otetaan muoroStaau tiinni, 
pannaan tunteen alaifetji ja rangaistaan niintniu mäti- 
maltan teosta ja ritotfeSta ainatiu. äJthpjä että ostaja 
on maStuunalaineu jimeellijeit järjeSthtjen riffomijeSta. 
On phbentetemä outo juomaa annettu matjutta mai 
rahasta mt)h% joten miehen, jota on päimällifisfä juot
tanut pstäroäänfä, pitää maStata oifeuben ebeSjä omasta 
ja mieraittenja fätjtöffeStä. SBoipi ajatella tuinta tämä 
jääntö ebistää hbttrnä fopua fantasia pöpbäsjä istumaiit 
mälillä.

«.iloettafoou fen mieli tetee mähäififfi armoStella 
mätemäin juontain tiettolain hebelmiä, niin fittentin 
paljo hh>oää on jääpä. Sliifä on jääpä?

„^höntieSten paratiifi on jääpä; tplä, jota on tpp 
mäSti hoibetun puutarhan nätönen; ftjlä, joSfa ujeimmat 
työmiehet omat hh^iSjä maroisja; tplä, joSfa on lä£)eS 
miififhmmentä tuhatta afufaSta, joiben fimeelliiten tunto
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ott mietä fitntinnäptämömpi luin peibän marattifuutenja; 
jota mies pitää jefä fnltiinci metmollifuutenaan ppteis* 
tuntoa foptaait että omana mieSfotjtaifena etunaan tain 
tarfan uoubattaniijen ja fannattamifeit. ipoliifintiepiä 
ei fulje tabuitta, fittä peiliä ei ote mitään teptämää. 
Ättuji mieltä on fpttä jiipen mittaan otettu, maan pe 
otimat laitti tehtaatta tpönteoSja".

Stofonaijet ppteisfumtat fiis omat onnettifemmat 
itntan mäfemittä juomitta tuin jos mäfemiä juobaait, ja 
fe tofiafia raittiutta pontemammintin puoltaa tuin 
joS pamaitaan, että pfjitpijet penfitöt omat toteneet 
jamaa omalle fopbatteen. SoS fpjptte manpempia ipnti* 
jiä, jotta omat parjaantuneet mäfemäitt juomain ntais* 
tamattomuuteen, tapi jotta eimät ote foSfaatt oppineet- 
taan niitä maistelemaan, ite taitfi ppbeStä fuuSta to= 
betji mafunttamat miniä oten tertonut. 3oS mietä fp= 
jptte niitä, jotta maistelemat mäfemiä juomia, niibenfiit 
täptpp mafituttaa tobeffi ntinfä oten tertonut. .<pe myön
tämät, että fun mäfemiStä juomista jaata fiipotuS on 
päminnpt, pe omat ufeinfin rauteamietifiä, färtpjä ja 
jurfeita, jotta itämät tunnit omat pitempiä tuin itoi- 
fet eitä foto pumituffeSta ote mitään ppjpmää tpp» 
bptpStä.

Kuitentin janotaan maifeaf ji maStuStaa niitä, jotta 
fepottamat pptpmään mnibett fanSja juomaan tajittijeu 
mäfemiä. ®ttn olette pöpbäsjä mieraaita ja ifäntänne 
tapi emäntänne tarjoaa teitte juotamaa, täytä SCeibän 
fiettäytyminen ? ftcip ppminfin, fittä enjinnäfin je ei ote 
epäfopteliaSta niittään tumalta ja, toifefji, on paljo pel-



138

pompi fuora ja rehellinen „e i, liito t f ial" tuin epä» 
röimä ,,1)1)100 otti" 3oS janolle funnioittamaifeSti ja 
matamaSti ijäntäloäellenne lailla tarjoojalle, „o!en heille 
liilollineit ppmäntaptoifuubeStanne, maan en juo mitään 
toäfetoämpää luin mettä", tarjooja on antama armoa 
heitän mafuutulfellenue ja tomerinne eimät ainoastaan 
lunnioita Seitä, maan noubattamat tutatieS jo peti 
tal)i joUalin toifella terralta Seibän efimerItiänne.

SBaatt ei fiinä tpttä, että annatte l)pmän efimer» 
Iin muille, Se mältätte jen opeSfa mitä fuurimpia maa
raja, jotta jaottamat fopbata faiftia mätemäin juomain 
maistelijoita, fot)tuullifimpiatin, jääti maromattomia ja 
temptmielifiä. Olen fertonut SeiHe muutamia noita 
maaroja, maan ennentuin lopetan tämän litmun, ter- 
ronl)au mielä muutaman etemän tiebemiepen laufunnou. 
9täet luonnontuttija ©parleS Särmin lähetti minulle 
muutamia muofia tataperin firjeen, joSfa pän kirjoitti 
m. tn.: „©iitä, fttn ifäni ja ijänijätti, jotta eimät juo- 
iteet mäfemiä, elimät pii faban mttoben maupatfi, olen 
tullut mafuutetuffi raittiuben tärtepbeStä entä ttSfo, 
että mitään fpp on aifaanfaamtt niin paljo färfimpstä 
ja perittpä polmeSta polmeett ntenemää fimuloijuutta 
tuin tapa juoba alfopolijuomia".
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^ ? ä ä f  e f tn iä .
Gmnenfuiu perfeän puputtetemaSta Eleitä, jotta 

olette tufeneet tiitä tirjaani, Itfäätt toputji muutamia 
päätelmiä, tpppeSti fertoatjeni mitä jo oit efitettp, jotta 
moijitte petpoSti j op taa mieleenne fpfputptjeSjä olevia 
afioita ja toteennäptteitä.

dnftmmäinen päätelmä.
5>JiiSjä ntuoboSja atfopoti mitlöiufin uautittauee, 

ohteeSja, rppäteviinaSja, patovihtaSja, fe ei ole toSfaan 
ipmijetle ravinnotfi. ©e on femialtineu aine ja pptä» 
täinen luin ujeat muut temiattijet aineet, ©e on at» 
fuaatt jattumatta joutunut ramintoaineitten jefaait tuo» 
fontana toieraaita ja muufataijeua eitä luonnoltaan tuutu 
niipitt.

Sttfopoti ei ppstp rafentamaan eitä funnoSja pi* 
tämään ruumista niinfitin ravintoaineet; je ei fpfene 
toimimaan jamaa virtaa tuin Veji, jota futjettaa tai* 
fentaiSta ravfntoa pmpäriinfä ruumiiSfa ja mitä ei ra» 
vinnofji fetpaa fiitä poiS; je ei varusta ruumista täm» 
möttä, fittä je tobettafin väpeutää lämpimän ja jam»
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muttaa elämän tulen; je et ppstp janoa tppbpttämään, 
maan päinmaStoiu taSmattaa janoa.

loinen päätelmä.

2tlfot)olin maifutuS itjmijen ruumiijen ja ruumiin 
lautta tfjmijen mieleen on jama luin monen muun tää* 
fitptjenä miljeltpu femiallijen aineen maitutuS; fe itu 
mittäin aifaaitjaa äimän omituijia oireita eli ilmiöitä, 
jotta jtjnttpoät, feljittpmät ja loppumat jäännöltijetlä, 
määrätyltä ta mafia. (SnfimmäijeStä tetytySaSteeSta at* 
fopolijuomiin antautunut fiirttty, joS juomistaan jatfaa, 
toijeen ja fotmanteeu, fumteS tulee neljännettä asteella 
taibottomaffi tal)i miibennellä asteella tuoleman outatji; 
maan ei mitään tepitySaSte ole termetjbefji.

Soilla alfopolijuontain maisteleminen on tapana 
ruumis joutuu mät>itellen moniaitten muutoffien alai= 
jefji, ttiintuiit ainafiu jairaitten. ©itä lufuijaa joutfoa 
tymijiä, jotta niibett täpben tulemat fimuloififfi tapi fai= 
raitfi, fäp erotteleminen neljään rpptnään, jotta eroamat 
toijiStanfa pianpa jämällä tamalla tuin nuo neljä päip* 
tpmistilaafin. SteljänneSja rppmäSfä olemat rantpem 
tuneet ja tpljämielifet eimät ote lautana tuonelasta.

kolmas päätelmä.

Suonnollijen ruuan tarfoituS oit rafennella ja tum 
itoSja pitää ruumista, ramita jitä faifin puolin, länunit*

i
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tää fitä, antaa fifte moimaa ja pitää fitä elolfa niin 
fauman Iitin fitinfiit.

Sllfopoli ei ole ruofaa, fe ei rafentele eitä futt» 
no§fa pibä eifä ratoitfe eifä lämmitä eitä monnilta mu» 
miltä, eifä fe pibeititä itää, toaait Ippentöä fitä.

§pmä ruofa fa juoma ptläpitää ruumiin ter» 
mepttä.

9llfopoti turmelee ruumiin termepben.

fMjag päätelmä.

Sitouto antaa niitä tuolia, joita tarmitfemme, mal» 
miina. @i ole tarpeellinen tepbä niitä, ja luonnon an» 
tamien fopitoaiu ruofain ja juontaitt joufolfa ei mitään 
perätä ipntifelfä maltultamatonta intopimoa.

Stlfopoli ei ole fuoraltaan annettu meille. Sitä tep» 
bään ja fe falmattaa aitoon ontituifen, tnonnottomau 
ja tppbpttämättömän pitnon.

Soi laitti elämät olennot alfaifitoat jttoba alfo» 
polijuontia tai muita niibeu tapaifia femiallifia aineita, 
fiitä fputpifi marfin uufia elämän muotoja. SJtiepet ja 
naifet faiffi fairaltuifimat ja alemmat elämät fiipett 
määrään muuttuifimat että niitä ei fätoifi piHitfeminen 
eifä fpiiminen eifä juptana fäpttäminen.

Suonttolfa, femmoifenaan luin fe npt on, ei löp» 
tpifi maraltolfa niitä alfopolimääriä, jotta faiffi elä» 
mät faipaifimat, joi maailman olo ja elo muuttuifi jano» 
tulla lamalla, eifä femmoinen järjeltpl jaata olla Suo»
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joit tartoituS ja filmämäärä, toSfa jemntoijen elämän 
loppu oliji yleinen jaitaStuminen ja fuolema.

SöiibeS päätelmä.

Sola on raittikin on uutterin tjimä tpöpön ja toi* 
uteeit tptenemin. ftatffi, jelä ttjöu teettäjät että ttjön te* 
fijät, luafuuttaloat ppbeStä juurta, että fitä paremmat 
ja ruujaammat otoat ttjöu Ijebelmät luta foptuullijempi 
tpiiiitieS oit.

Reippaimmat ja taitaluimmat fetä raStainta ritu» 
miitliSta työtä toimittamaan ftjfenemimrnät otoat ne tpö» 
ntiepet, jotta eiloät maistele mäletoiä juomia etijinfääit, 
ei miniään ninteUijtä, maan tpptpmät fentmoifiin juo* 
miiit tuin tee ja talja.

fiitpaituipin ja reippaiftin ruumiinparjoituffiin pa= 
lullijet tiittämät niinifääit raittiuben paremmuutta mä» 
femäin juomain maiStelemijen rinnalla. $£uo foutaja, 
josta olen tertonut, piti raittiutta ppmänä. Sa niin 
muuttin uljaat joit ta jät. SulfifiSfa filpailuisja poltin» 
itoit jääneet ampujat, juotjijat, ratfaStajat, uimarit, jal» 
famiepet, moimiStelijat, pallonpeittäjät, polfuppörällä aja» 
jät ja muut, jotta omat jemmoijiin itrpeilutpin rniet» 
tpiteet ja ojaa ottaneet, janomat laitti olemanja pa* 
remmaSfa termepbeSjä ja jatjamaitja paremmin juorit» 
taa teptämänjä, jos omat raittiitta, tuin jos mätemiä 
juomat. Ujeiinmat, jospa ei marfin faittitaan, janomat 
marmaSti pämiämänjä tilpailuSja jos maistelemat niitä 
mäpäjenfään.
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Mmibeä päätelmä.
Raitiit itjmifet eimät ole ainoastaan uutterimmat 

ja tpöntefoon ppätpmimmät, ne omat fen oljeSfa faifista 
termeirnrnät ja onuettifimmat.

Raittiitten tjpmää termeittä tobistaa femmoiSten 
fjenfimafuutugpptiöin fofemug, joisfa on faffi ofastoa, 
toinen raittiita toinen foljtuultifia mäfemäin juomain 
nanttioita marten, fosfa on fjaiuaittu, että pleenfä e lo t
toman raittiit elämät fauemmin tuin taittein foljtuul- 
tifimmatfaan juomarit. Sa tuta enemmän juobaan, fitä 
pitemmin fuotema forjaa.

Raittiit omat taiteta onneltifimmat. §e omat 
näet itiiben joufogfa, joita föptjppS ja rifotlifuuS pai
naa mäf)immäsjä määrin; tjeibän mäliltä on mäf)ä rii
toja ja tappelua; f)e eimät joubu fpnfän epätoimon mat
taan; ja tjarmat tjei t̂ä jortumat ttmnfitain, jairaatain, 
mielipuolten tjoitolain ja mairoaispuoneittcn afuffaiffi.

Seitfemäg päätelmä.

Stinoastaau je on tobettafiu raitis, jota ei muuta 
juotamaa faipaa tuin fitä juomaa, jota Suoja, ruumiimme 
ja penfemme pltäpitäjä, on antanut rneibän ja foto elä
män tuomafuntanfa fäptettämäffi; fitä juomaa, jota .§äu 
fuuregfa raffaubegfaan ja miifaitbesfaan on fatfonut riit- 
tämätfi jofaifeen tarpeetlifeen ttjötjömme, jotaifeen fjumi- 
tuffeemme ja jofaifeen mätttärnättömään tarpeefemme; 
fitä juomaa, jota tintataan luonnon fuuvesfa tpöpajasfa,
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jofa moa§ta ja merestä noitjee piimiin, jataa piimistä 
maahan jefä juofjee puroloisfa, foSfiSfa ja joiSja me» 
reen tafaifin; jitä juomaa, jota on tarjona itjefullefin 
ilman maljatta.

Störnä juoma on fe ainoa, jofa on ifjmifelle ja 
elämille tarpeellinen, ja fitä janotaan mebefji.

)
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SuoppoubeSta ja fen feurauffista. kirj. SR. $itf3. §inta 50 p.Raittiubeu luennoitu tatji oppi alfopolista ja fen maifutuf* feSta ipmifeen, kirj. 95. 28. Ricparbfon. friuta 1 m. RaittiuSmielien toimialalta* kirj. R. Seager. £inta 60 p. RaittiuSfertomuffia 1, 2, k  60 p.Raittiusrunoja. Dtti 28uorifelta. §inta 25 p. 2Barpunen. Raittiubeu Ostamien laututirja. £>inta 50 p. Xoimon giiton laulufirja. £inta 25 p.RaittiuS*läfi!irja nuorifoHe. kirj. SI). SBafelp. §iuta
RaittiuSfatfiSmuS. pilliä Sointunut mufaau. $iuta 20 p. Raittiubeu RStäroien firjafia. 63 eri lajia, 10 ja 20 penniin jotaifelta.

XätjbeHinen luettelo Raittiubeu RStämien toimit* tumia firjoja ja firjafia faabaau ilmaifeffi. hilataan ofoit* teeffa: Raittiubeu RStämät êlftugiSfä*

30 p.

Riitta l  ntarlfa 50 penniä.


