KARJALAN KAVTJA
niin vahassa ma'arin, etla se ci voi tehda inerkitsevampaa vaikutusta. Toisena tekijana heidan
voimaansa ja elamanlujuuteensa voi pitail kansan r a i t t i n t t a .
^Kylvajassa" /?. E.

Muisielmia kirgiisien maasta ja damasia.
aa on tasankoa ja niin tasaista, etta saapi
kulkea tuhansia virstoja ristiin rastiin, tapaaniatta olienkaan vuoria. Ainoastaan pienia
osia ou ylempana. Ojanpuroja sensijaan on aikalailla. Ne juoksevat maanselka'a jokia ja meria
kohti. Maanpinta on puitetty liitujauhon varisilla
lohkoilla ja on osittain mullansekaista. Mutta se
niultakin on hyvin valkeaa, — liitumultaa. Kivt-t
ovat sellaisia, etta niita kaytetaan muurina. Toinen laji on sentaan sellaista, etta se on kuin
ruosteen syomaa ja hyvin lavekasta, vaskenvarlsta. Se iohkeaa kappaleihin noin I '/» kortteiia vahvoihin ja toisin paikoin vahvempiin.
Sita kiiytetaan h u o n t i t t e n perustuskiviksi. Maa
on rnuuten hyvin kovaa. Jos pitaa kaivaa hauta,
niin taytyy olla rautakanki. Xoin metrin syvyydesta alkaa kuitenkin pehmeampi mliitamaa.
Toisiti paikoin on maa yleensakin inultaista, niin
etta sita voi tuuli kantaa n i i n k u i n lunta. Tamil
maa kasvaa kuitenkin ellei aina heinaa niin kumniinkin kuusenkaitaista ruohoa monelle haaralle
leviavine oksiaeen. On siella sentSan hitnompaakin heinaa. Sita niitetaan niittokoneella ja
vedetaan 4-pyora'isella karrynpahase!!a, jossa on
koivuinen akssii ja pyorjit painettu tammipuusta
ja hakin tava'la vaimistetut !avat ja jotka ovat
niin raskahat etta taraan puolen hevosiila tuskin
voitaisi velaa. T^iset niista on veneen mallisia.
Manta viljellaan siella h y v i n vahan ja hyvin
yfcsinkertalsella tavaila. Kynneta ei muuta kuin
kerta vuodessa, sekin valtilla. Valttia vetaa kolme e!i neija paria liarkia tahi kameleita. Haraavat he taas hyvin yksinkertaisella puuraamisella
rautapiikkisella karhi'ia, sii.ikia kerta vuodessa.
Sitta heittiivat kedon sikseen. Toisena vuonna
na'et otttaan kaytantoon nusi inaa. Viljeilai'n
siella ensinnakiji ,kupandkaa", jota kaytetaan
kakkuieivaksi sunnuntaisin. Sitte r hyvindkaa",
jota pidetaan parempana viijana, se kun on valkosempaa ja kasvaa paremrnin: se ei niin pelka'a
kylmaa. Siften kasvatetaan pspuja ja herssia ja
jSiemidsaa", josta tehdaan paaston aikana r pyhavoita" eli- liinaoljya. Kasvin siemenia syoda'iin
kuiviltsankin; niita on aina laskuissa huvipaikoissa ollessa; kotoia taas pureksitaan niitii aina.
nen on k a h v i p a v u n kokotien, t-hka v a h a n suu-

rempi. Sitten on mainittava arpuusi, joka on
h y v i n hyoclyliiiien kasvatlaa syysta kun se kasvaa kauhean huonossa maassa ja saliii aurinkoa lujasti, kylmiia vaan ei. Naitten maan tucnteitten hinta raakatavarana on: kupandka-puuda
noin 1 rpl. 25 kop., hyvindka-puuda 1 rpl. 30 kop.,
arpuusi noin 8—6—5—4 ja 3:kin kop. kpl. j
siemidsa noin S — 6 kop. naula kuivattuna. Arpuusia kasyatetaan tavattonian paljon. Se mcnestyykin tavattoman h y v i n . Toiset kasvavat
niin suuriksi etta pairiavat viisitoistakin natilaa
kappale. Sita on k u i t e n k i n kylvettava harvaan,
niin etta tulee kyynarii siemenen valia. Viela
viljeliaan siella tikvan-nimellista kasvia, joka on
melkein samanlainen kuin arpuusi, kuitenkin
enemma'n nauriin kaltainen ia keltasenpunanen
sisalta. Se on kaytannollinen talvellakin sydda
ja valmistavat sita monella lailla. Se on hyvii
puuroksi, jota paistetaan savikupissa uunissa
niinkuin perunoita. Paljon sita valmistetaankin
puuroksi. Onpa olemassa tiinon-nimellinenkin
kasvi. Se on hyvin valkonen ja pehmeampi ja
makeampi kuin nauris. Kuoreltaan se on kt-ltanen ja kasvatetaan sita samalla lailla kuin edellamainifuita kasveja.

H. R-jeff.

lasindori Alfred Lundgrenia muistolle.
Kepeat mullat insinoori Alfred Lundgrenin haudallf! Viime marraskuun hiimarand p&ivclna
kutsuttii.n lionet tvisille ilmoille vasta 29 vuotta
vanhana. Mitaiin ei iian tehnyt sellaista, joki
olisi nimensd hhnvi kuuluksi, mutta usein nmsakin ihmisissii, joista viikdn puhutaan, on miti telunarvoiitia sieluja. PoiskutsiUtu tiaori mi: <
oli yksi vHpittomia rajantakaisen K.arjalan ya.tiivia. hiill o in aikanta auinkin myota antoi. u.-^;i
hurt iscinsii luona Tulcmajtin'en tehtaalla ja toiml
paikkakunnan kansan aultamiseksi. Kan kesaUii
ralvasl eliiintaudit, niin vainaja olise miespaikkaktin-ialla, joka pelasti iaakkeillii kovhiin kansan
karjan kuolemasia. Kun ilmestyi paikkakunnallu
kulkutauti, niin vainaja cli se mies, joka oikeitla
Idakkcilla auttoi tuoia oppimatonta kansaa. Valiin h&n niyos jiirjesti heille Itengcnvirkistysta:
iltamia ja huveja.
Ystavansa Tuleniajarvella
kutsuivatkin hSntii ^armas* ja ,kallis".
Kyynel vierd/itaa silmiin . . .
Han on rryt poissa, muita luletnajiirveltiisten
I'n.uxiossu iian pysvy vieiti kauankin . . .
}'iidvansa P.

