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€FiifoI)et^ oli kiitollinen hänelle.' ..mutta kyllä kaikki sentään täytyy 
Häntä chmetytk ^samalla, ettei Im-1 pakata hyvin." 

m^n Puhunut hänel. I Samassa tuli Nerina-rouva Por-
Ic- ^errQn 'bän oli maineensa ^ita ylös, wiittasi puusepän luot-
veroinen, kuinka hän, Elisabeth, ei s^n ja meni hänen kanssaan huo-
•oflut siitä mitään huomannut?! neeseensa, pojastaan »välittämättä. 
Gftätitä ei ollut kertaakaan lähennel-j Severin poistui. Hän ponnisteli 
iht häntä. Hän oli tähän menneö-' ankarasti hillitäkseen itseään. Mutta 
sä huomannut todeksi wain sen, mi»!hänen sisimmässään kiehui ja myl-
iä ihmiset niinikään olivat ferto* j lersi. Rämät eivät olleet mitään 
neet, että Jmhodenin tahto oli kai- Pikkuasioita! Mutta olkoon men-
kiessa vallitsevana. Elisabeth ihaili | neeksi! Tehkööt sen! tehkööt i 
häntä hiukan. Jo seit tavan touoF- Hän elää niinkuin itse tahtoo, ja 
si. jolla Jmboden äsken oli pelasta- joZ se ei jotakuta miellytä, niin läh-

;r£t >' 

nut 'hänet ahdistajansa käsistä. M. 
teliä sanalla ja pienellä viittauk-
sella. Tvttõ ei mahtanut mitään sil-

tekoon tiehensä. > 
Mutta tämä tapaus ei antanut 

hänelle hetkenkään rauhaa. Hän 
te, ettei saanut ajatelluksi häntä e»!odotti työhuoneessaan, kunnes äiti 
jpäystävällisestt. j tuli puusepän kanssa ulos, ja kuuli 

Hän ei tooinut mitään sille, että hänen lähettämän miehen pois ja 
Paria päitoää myöhemmin, hänen menewän pieneen ruokailuhuonee-
kohdatessaan ^mbobenin eteisessä, ta seen. Sitten hän meni alas äidin 
PoHtui jotakin merkillistä. j luo. 

Eteisessä oli puolihämärää. Sterina ei ollut yksin Sewernn'n 
tuvsfoan ulos ravintolahuoneesta áessa huoneeseen. Nori oli bä-

«frm kuuli Severin Jmbodenin tu- ncn Iui>rtoan- Kumpikaan ci välit-
teioan portaita alas ja näki kirjeen'bänen tulostaan. Mutta han 
putoavan maahan piukasta, joka ha- oIi tottunut. Pitkä Maria wain 
neltii oli kädessään. Hän nosti fen1'0^ toit?Iä toaitooin raken-
maasta ja ojensi isännälle. ^ fi^aa hänen ja heidän välil-

" .Tämä kiitti, ja kun Elisabeth ai- J**' 
toi mennä, hän pysähdytti hänet ky-I Au!irt Auttavan jostakin 
syen äkkiä, woisiko toimittaa jqnkun muutuosta". alkoi Sewerin. 
«•wit Elisabethin kotiväelle, koska Molemmat naiset seisoivat vie-

oli lÄdöGi hänen k°tivu»l«ns<>. l"1'""' 8c olitoat yhtä »itM, 9fo. 
Elisabeth rakasti kotiaan. Mie

lellään hän lähetti sinne termeistä. 
Sewerin kyseli vielä muitakin 

Vioita, hänen iäfstään, äidistään ja 
sisaruksistaan. Puhui levollisesti 
ja toti iesti, Witmein kun he erosi-

1fűt, hän ojensi tytölle kätensä. Eli. 
sabeth ei tietenkään voinut olla 
ojentamatta omaansa. ^ 

Mutta kun Sewerin oli ««myt, 
tunsi Elisabeth wielä sormissaan 
bänen puristuksensa, ja hänen ystä
vällisyytensä oli jäänyt lämmittä-
mään hänen mieltänsä. 

Hän meni portaita ylös, >ja koh. 
taatessaan Nerinan, joka seisoi nn-
den yläpässä, ikäänkuin jo kauan 
olisi bän ta odottanut, hän loi pakos
takin kajeensa maahan ja tunsi pit. 
nastuwansa. 

Mutta valkohapsinen rouwa pu
risti huulensa tiukasti yhteen ja me
ni ääneti, ikäänkuin 'unhoissaan, ty
tön ohite. 

Se tapahtui. Tuli aivan huo-
mamnatta, kuin näkymätön verkko, 
joka Elisabethin aavistamatta las
keutui hänen ympärilleen ja kietoi 
hänet yhä lujemmin silmukkoihinsa. 

Sewerin Jmhodenilla oli kärsi-
välli syyttä, wisasta, kestäwää kärsi-
välit fnotlä odottaa, kunnes hänen 
omat tunteensa olitoat syttyneet fii-, 
näkin, johon ne kohdistuiwat. 

Wielä hän usein luki Eli'abeWn 
katseita tuskallisen kysymyksen: Mi-
tä Minusta tahdot? 

Mutta kaikki täyttyi. Kuten jo 
usein ennenkin. Sewerin oli kuin 
wirran pyörteessä. Ja hän antau
tui sen vietäväksi. 

Dli eräs, joka näki kaiken selvään 
cTitvta alkaen. 92erittan ennen niin 
tumrnnnhipiäifet Ta?wot olitoat käy
neet vaisuiksi, kadottaneet toärtnfa, 
kuten tukkakin, ja niihin oli uurtu
nut nxtfoia. Suu näytti kapealta,, seen ja a'etti sen eteensä, keinutelleti 
terätoältä piirrolta. Ankara ja kat > > sitä hitaasti edestakaisin. 
kera suu. ' - , j ,,Nyt Nyt eroan sinusta. Meil-

N?rina r'ouwan sielussa ofitoat lä ei woi olla enää mitään *$tei«tä. 
lanaat, jotka yhdistiwät hänet 'poi-1 ,,5'titi !7' ' 
kiansa, lpingoitttmeet äärimmilleen.! ..Maailmassa ei ole ketoon kdy 

lanaat ciwät olleet wuosien ku- hvmTaä kuin se, joka on kadottanut 
stl?ssa haurastuneet, waan kenties tootman pysyä uskollisena". 
frv" si«kiswneet. ' Niitä jänti suru,1 ..Sinä oelt aitta saivarrellut*. 
h^t> ja ívícnknHe. ia äidin sydän Ivastasi Sewerin. „Nytkään et wot 
wuoti werta. Kiduttamia olitoat olla sitä tekemättä." ' 
tuskat, joita erina-routoa esikoisensa Hän koetti ollet fopttf, mutta se 
Ingeit kärsi. Mutta nistä ei kukaan ei tullut fydämestä. Hän myönsi 
tietänyt.'sillä hän ei puhunut jiufuá- äitinsä oletoait oikeassa, täysin oi' 
taan. ei kenellekään. '-keas^a. Mutta hän pysyi uskollile-

Mutta nyt oli mitta täyft. tia asialle, johon oli tixmnoutunut, 
Nerina neuwotteli pari kertaa waikkakin o ilmchnmanuAHfEä .a 

Norin kanssa, kerran Maria-tädin- waNkakin vli huomannut sen toää^ 
fin kanssa. räfft. Äidin mukana poistui ko-

Erään wiikon alkupSiwina Se- dista kappale häntä itseään. Mutta 
"toerm kohtasi eteisessä, josta Pääsi -hän taisteli uhmaten tuskaa was-
'«idin ja Norin makuuhuoneisiin, .taan, joka pyrki hänessä wallalle. 
Mint pusepän. Hän katsahti mie. ^ Tuhlaajan tawoin, joka tietoa wa-
Heen kummastuneena, sillä talossa han ajan kuluttua menettäwLnsv o» 

ri wain paljoa lempeämpi ja nuorek 
kaampi kuin äiti, etkä kuitenkaan 
nuori. 

. „Aiwan niin, huomenna me muu-
tamme", wastasi Nerina rouwa. 

„Huomenna? Wai niin! Lop-
pujen lopuksi minä kai olisin saanut 
tietää sen ivasta teidän lähdetty
änne." 

Nerina oli waiti. 
Sewerin jatkoi: „Saako poika tie

tää, minne äiti aikoo lähteä?" 
„Siitä olemme 'puhuneet jo ai-

Toifemmm", wastasi Nerina-rouwa. 
..Olemme wuokranneet Christen-
Josmarien pienen talon." 

„Ja kaikki on tapahtunut salassa 
minulta", wastasi Sewerin koettaen 
hillitä kiukkuaan. 

Äiti kohotti katseensa. „Miksi 
riitelisirnme", wnoi han hiljaa ja 
wäsyneesti. „Siitä ei ole enää mi 
tään apua." 

..Täytyyhän meidän toki tietää, 
millä kannalla asiamme otoctt", was 
ta it 'Sewerin kiiwaasti. 

„Mene ulos, Nori", sanoi Nerina. 
"Miksi hänen pitää mennä?" Se

werin wastusti. 
Nor! epäröi, rotitta äidin katse sai 

hänet lähteinään. 
»Se. mitä minun täytyy sanoa, 

ei sowi nuorten tyttöjen kuultawak-
si", sanoi Nerina. -- « 

Sewerin käweli edestakaisin. Hän 
heitti käsiwartensa ristiin. Hänen 
kaswoilleen nousi ukfospiíwL 

«iiii nojali kaappiin toisella Puo-
len huonetta. 

"Ennen", alkoi San, „olit fil-
missäni onneton ihminen, jota sää
lin, koska et tooinut sammuttaa ft? 
Tassäfi riehuwaa paloa, Nyt ajaKe-
Ien toisin. 

"Ja — kuinka?" kysyi Sewerin. 
Sän oli tarttunut tuolin selkämyk 

tuska poikansa tähden. Kyyneleet, bodenin sahat schisiw jt ja halkoivat rotsissa olitoat tawarawarastot pi 
joita hän elämänsä päiwinä ei oi- hirsiä. Hänen louhoÄiSsaan koltut- nottuna 'päällekkäin, ja hissit kulki 
hit paljoa »vuodattanut, ciwät ol- tüvat wasarat ja talt«G kc»vasta gra- Wat sieltä alas pohjakerroksessa o 
loet kaukana. Hän tuitsi pakkoa lä- niitistä singahteliwat säkenet terät- taviin jäähdytys huoneisiin saakka, 
hestyä poikaansa, wielä kerran pu- sen "tiestä.. Kyläläiset paljastiwat j lössa, ja moni reussburxilainen an 
hua hänelle. Mutta juopa heidän hänen edessään yhä nöyrempinä saitsi leipänsä aputyömiehenä RaS 
välillään oli jo liian letoeä. Hän päänsä. Isot ja pienet kerjäläiset | cheitt & Kumpp.n liikkeen Palwe 
tarttui owenripaan. 4 tawiwät anoMassa häneltä apua. 

Sewerin kuuli hänen huokaaman. Hänen kadehttjainsa ja parjaajainsa 
mutta ei kääntynyt. Kun owi me» luku ei wÄhentynyt. Heidän pu
tti lukkoon, tiesi bän äidin menneen, heilleen Sewerin tzmboden kohautti 

Hän läksi työhönsä. Kaiken päi- olkapäitään. Ja sitten hän äkkiä 
wää tuntui hänestä, kuin raskaita muisteli niitä monia, joilla oli ol-
painoja olisi riippunut hänessä. lut aikansa hänen elämässään. Nti. 

Illalla, kun jo hämärsi, joutui den joukossa oli wain kaksi, joiden 
Elisabeth hänen työhuoneensa koh- kuwien hän ei mieleltään antanut 
dalle, juuri kun hän awasi owen. nousta näkywiin muistojen häntä-
Hänessä syntyi äkillinen päätös, rästä. Giowannina! Giovannina, 
Hän kutsui tytön luokseen. j Guarda! Kuinka silloinen hän oli 

..Oletko kuullut", kysyi hän, ..että astellessaan valkoisen lampaansa 
äitini ja sisareni Iähtctoäi pois ko- rinnalla alas alppirinnettä Í a Do-
toa?" minika Rasehein! Hento kitin myö-

Eltsabethin hämmentynyt ilme o- jhäinen, kullanhohtoinen auringon-
soitti, että hän — ehkä juuri äS- .säde, joka leikitteli fömpintänpunav 
ken —• oli saanut sen tietää. | sessa ruusukossa! Mutta toisten 

Tyttö katsoi häneen pelokkaasti, kuwia hän katseli mielellään, joskus. 
Minä tahdon lähteä pois", sanoi 

hän. „Olen juuri menossa ilmoit
tamaan siitä Maria-neidille." 

Silloin Sewerinin mielessä rie-
hahti myrsky. „Mitä hullutuksia!" 
hudcchti hän kiihtyneenä. ..Miksi 
välittäiiimme muista ihmisistä!" 

Hän tarttui tytön käsiin, tocti hä
net luokseen ja sulki hänet sylei
lyynsä. 

elellään, 
itserakkaasti, joskus Oukan wäsäh-
täneestt. Kyllästyneenä. Jo parin 
Päitoätt päästä ilmestyi uusi kutoa, 
ja taas hänen sisimmässään leimahti 
liekki. 

Hän ei pysynyt nuoren». Hänen 
kasvoihinsa ilmestyi ryppyjä. Sil. 
mänurkista ne piirtyivät terätoinä 
ohimoita kohti, ja suun ympärillä ne 
olitoat syvät kuin weitsen viillok-

Ä„lä sinäkin jätä minua". Pyysi set. Kokonaisia harmaita tukkuja 
hän. sekoittui rehewään, tuheaan tuk.. 

kaan. Wain kulmakarwat säilytti-
wät ruskean wärinsä ja antoitoat sil
mille, joita ne warjostiwat, rnerkitlv 

Ja hänen raju syleilynsä kaatoi 
maathan sen ohuen epäilysten sei-
nän joka wielä oli heidän wälil 
lään. Elisabeth ei tooinut enää ir- i sen, miltei säteilewän loisteen. 
roittautun. Hän oli jo sidottu Se-
weriniin lujemmin kuin oli aatoista* 
nutkaan. 
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Molempien naisten muutto tapah 
tui enemmittä puheitta. H? ei wät 
olleet pitäneet mitään melua aiko
muksestaan eitoätfä tehneet sitä nyt
kään, pannessaan sen täytäntöön. 
Alhaalla pienessä arkihuoneessa he 
istuiwat toisten kanssa wiimeisella 
yhteisellä aamiaisella. Sitten erinä 
ja Nori nousitoat pöydästä. 

„Hytoästi Sewerin", sanoitoat he, 
hytoästi, Basil". 

He kättelivät lyhyesti miehiä, jot
ka niinikään olitoat nousset. Ei 
lausuttu ainoatakaan toalituksen sa
naa. Jokainen tW sanojen olevan 
turina. 

, Sewerin tiesi wynhentuwan^s ja 
huomasi, etteiwät lemmenwoitot. 
joihin hänen kunnianhimonsa häntä 
kannusti, enää olleet niin helppojr 
saatouttaa. Se toain yllytti häntä 
toanhaan leikkiin, kilfailetnaan nuor 
ten kilpakentällä za lyömään nämä 
laudalta. Elämää! Elämää! 
toerin xsmboben joi elämän lähtee5 
tä. Uudelleen. Ahä uudelleen. 

Hartootn hänet kohtasi äiti, jonfr 
cyhtiä touodcf eitoät oifvet käyristä 
noet: toain ijänen kätensä toapiii 
toat hiukan. Ja kun hän näki poi 
fartfa, ei hän puhunut hänen kan s 
saan. Kerran hän toain Maria 
tädille buomautti: ..Hänen kastoon, 
sa otoot harmaat. Mn ei ole enar 
se jättiläinen jotta "näyttää." 

Eränä kesänä kohosi kylän lähei 
selle kukkulalle kaunis. uu"i talo. S „Hytoästi, Vasil!" ^ 

Nori nposkille oli kohonnut heif* ^ tuletoa Basil Ly ön di n omaksi, jo 
Severin Jmboden rakennutti sen 
hänelle. Talon ikkunat olitoat 
Christen-Josmarien pienemmälle 
rakennukselle päin, jossa Nerina a 
sui naimattoman tyttärensä kanssa. 
Toisinaan ilmestyitoät toiirneksimai-
nitun talon ikkunaan aikaisin kulh-
tutteet, kapeat kaswot. Nori katseli, 
kuinka Lyöndin talon seinät kohosi 
toat, kuinka katto kaartui sen ylle 
ja taloustawaroita wietiin taloon. 

Sitten eräänä päivänä tervehti
vät Jm Bodenin kellot erästä saat
tuetta. 

Vasil Lyönd toi vaimon kotiinsa, 
nuoret?, kukoistavan olennon, jonka 
hän oli noutanut kotikaupungistaan. 
Lyodilla oli hääkukkia rinnasiaan, 
hänen ruskeat kastoonsa punoittiwat 
ja säteilivät elätnänftaTua. Rak
kauden ja odotuksen huumassa han 
ei tullut ajatelleeksi, että toet mor-

ntän talon kellonkoneistoa". sanot simnensa Ncrinan kodin chitse. 

ko Puna. 
Basil Lyönd etsi hänen katsettaan, 

mutta Nort lot sen maa'han. Hänen 
ujoutensa ei sallinut hänen toisten 
läsnäollessa millään tatuoin ilmais
ia toivomustaan, että he kuitenkin 
Pysyisitoät hytotnä ystäwinä. 

Lyönd odotti ystäwällistä sanoa, 
kädenpuristusta, lämintä silmäys-, 
tä. Mutta kaikki jäi tulematta.. 

SATaiset olitoat jäähyväiset. 
Omi narahit. 
Askelten ääni loittoni. # 

Huoneessa syntyi hiljaisuus. Wain 
miesmäinen, pitkä, toanha Maria-
täti nousi tuoliltaan. 

Häneen päin Severin kääntyi. 
..Etko sinäkin tahdo mennä?' 

kysyi lian hulet vavahdellen. 
Täti katkoi häneen lujasti ja re 

helliiesti silmiin. , 
eklen olin kuin kappale tä. 

hän. „Mutta minun täytyy täällä Mutta Josmarien talon kamarin 
tikittää mukana, niin kauan kuin kel- j Munaan ilmestyivät taas kasvot 
lo käy." iNori ei piiloutunut, sillä polttava 

Hän meni ravintolan puolelle i uteliaisuus ja Mtoati» katumus 
omaan valtakuntaansa. , voittivat hänet. Hän näki elämän-

Severin jmboden rakasti htofa; ilon. joka loisti alhaalla sulhasen 
vanhaa naista. .Ainen teki mielen- j kasvoilla. Mutta 6 ane Siä ei enää 
iä rientää Maria-tädin jälkeen ja herännyt kylliksi ylenkatsetta ja vas. 

tenmietvyyttä sellaista kohtaan. 
Pettymys ja tietoisuus' siitä, mikä 
oli päästänyt käsistään, faltooitoat 
hänen mieltään. Kyynelet samensi-
toat katseen, mutta ne olitoat kiukun 
kyyneliä. Jtsehankittu kärsimys te-
kee äreäksi. Äreästi tiuskaisikin No-
ri paltoelustytölle, joka juuri nyt tu-
íi kutnimaan 'häntä äidin luo. .Se 
oli alkavan vanhanpiilmhMvkMdM 
ensimmäinen oire. / • 

.H. ki 

ci tapahtunut paljoa, jota hän ei o-
Iisi tietänyt. 

Wanhus otti hattm pixBtäan. 
»Tulin vain katsomaan, rntfö tääl

tä on muutettava", sanoi ^5n. 
Weri sySksokti Gewerin'n püä-

Hän. Hän «toisti mistä vli kysymys. 
.Eihän taStL pitkä «to9n Sle ̂ millään lasiin. 

*^(oSntanen totoon", jatkoi tvinvk» Nerinan sielussa kuohui katkera 
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mailutensa etkä sittenkään laKaa 
tuhlaamasta, hän pqjattt jatkaa niin 
kuin tähänkin aSti. 

Aituri siksi tcftdcmflji väistyä 
tieltäsi", jatkoi Liti. 

Severin ei pichunM mttaän. Hai» 
meni tkunan luo j» rummutti for-

sanoa: „Kiitos siitäs että. 'jäät", 
mutia hän tiesi, että täti vastaisi: 
„Älä luule, että jään sinun tähtesi." 

Ldond aikoi poistua. 
Totoeruf'ef eitoät olleet puhuneet 

m i f ään ' näistä tapauksi sta. Heidän 
keskustelut,s« liikkuitoat yhä toielä 
toain pinnalla. W-ielakään he ei 
wät kosketelleet syvempiä asioita, 
ikäänkuin peläten että vstäwyytensä 
särkyisi. jos he puhuisiwat kaikki a 
siat selwtksi. Heidän ystäwyytensä 
oli ^okea kuin koiran uskollisuus ja 
toisinaan toaS kuin vanha piinty-
nyt tottumus. 

Mutta nyt Severin pysähdytti 
ystävänsä, kun tämä oli menossa 
ovelle. 

„ori erofi sinusta mekketn yhtä 
vieraana kmn äiti minusta." 

«Pelkään, vastasi Ba'il, "ettem-
me toivoon löydä toisiamme". 

Sewerin Jmboden naurahti ko-
!ea*ti. .Evä ihmekään", sanoi 6öiy 

Sitten han ptffin, raskain aske-
Kit meni ensimmäisenä tuvasta. 

Aika kulki kulkuaan. Pysähty. 
mätta. Päivä seurpsi väivaä, Wiik-
h viikkoa, kuukausi kuukautta. Im-

? " " V i' •' 1 ^ 
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lukseSsa. 
Uuttera hyörinä vallitsi tässä to> 

los>ia ja motti reussburgilainen an 
saitsi leipänsä aputyömiehenä Nasc-
hein & Kumpp:n liikkeen palvelut-
sessa. 

Tämän suurliikkeen hiljaisella joh
tajalla, Christoph Rascheinilla, oli 
työhuoneensa toisessa kerroksessa, 
mistä hän saattoi nähdä kadun toi-
sella puolella, korkean muurin ta-
kana sijaitsevan puutarhansa, joka 
nyt oli pensaiden ja rikkaruohojen 
vallassa. Kaikki siellä oli metsis-
tynyttä ja autiota, sillä Rascheinilla 
ei ollut enää aikaa eikä halua kotin* 
sa hoitamiseen, ja paitsi häntä ci ol. 
lut enää ketään, joka olisi voinut 
pitää siitä huolta. Järki oli jo av. 
koja sitten kehoittanut häntä myy', 
mään vanhan kotinsa, mutta sydän 
oli siihen kiintynyt ja kielsi häntä 
sitä tekemästä. Ja Christoph Ras
ehein ei enää ollut se rahahuolien 
vaivaama mies, jonka Severin 
jmboden aikoinaan oli auttanut 

päfemaän ahdingosta. Hänen va
rallisuutensa salli hänen asua van
hassa perhetalossaan yksin erään 
kaukaisen naissukulaisen, palvelus-
tytön l<t rengin kanssa, joiden ela
tuksesta hän piti huolen. 

Rasehein oli liikkeen sielu ja kaik
kien alaistensa suosima. Rauhalli
suus ja varmuus, elämää ja mnrs-
kyjä kokeneen miehen lempeys benki 
tuosta kytyräselkäisestä . vanhuk
sesta. 

Lukuunottamatta sitä aikaa, jol
loin hän teki jokapäiväisen kierrot, 
sensa liiketalon kaikissa huoneissa, 
hän istui tuntikaudet pienessä, vaa-
timattomassa konttorissaan, missä o-
li hänen pulpettinsa, raskas rautav 
nen kaappi ja oljista punottu istuin 
vieraita varten. 

Wain pyhä aaton illan lähetessä 
alkoi Rascheinin kynä liikkua hi-
aammin. Hän istui usein ajatuk

sissaan, mitään tekemättä, ja näytti 
riitä, kuin hämärä ja lähenevät le
pohetki olisitoat sälyttäneet pari 
touotta lisää hänen kumarille har
tioilleen. Hetki, joka toei hänet ta
kaisin yksinäisyyteen, loi toarjonsa 
tielle edeltäpäin. Sinä hetkenä Pa
lasivat hätien ajatuksensa järkkymät
tä ja uskollisesti Dominikaan. Tyt
tären mukana oli hänen elämänsä 
varanainen tarkoitus ja kunnianhi
mo häipynyt olemattomiin. Tosin 
bän suoritti tehtävänsä ja jatkoi si
tä rakennustyötä, jonka hän touosta 
'itten Jmbodenin atoulla oli pannut 
alulle, mutta jokainen painuva päi-
trä herätti hänessä tuskallisen kysy
myksen: „Kenen Hytoäksi oikeastaan 
aherrat?" Dominikán kasvot il
mestyivät hänen sielun >a silmien e-
tecn, ja hänen fitolematna tuottama 
tuska korotti ndyhkyttätoän äänen-
sä. Useasti siirtyitoät silloin i^in 
ajatukset menetetystä tyttärestä sn-
ften mielren, johon hänen kohtalon
sa oli ollut yhdistettynä. Ja otsa 
ja sielu synkistyivät silloin. 

(Jatk.). 

Alenimus hinnalla 
Seuraavan 30 p :vän ajalla myymme kirjavarastostamme  ̂
lämmitetyt kirjat alennushinnoilla. 
Siis joka haluaa hyvää lukemista, on nyt tilaisuus saada halvalla 
Palkka, jännittävä kertomus 
Suomensukua etsimässä 
Kuolema ja kuolematoin 
Työläiset, isänmaa ja armeija 
Edistys ja köyhyys 
Jerusalemista Damaskuun 
Leivän valloitus 
Vuosisatain vaatimus 
Lähimmäisiäni 
Vankilasta ja Siperiasta 
Päivän lapsia / 
Väärällä passila 
Rauha ja onnellisuus 
Ranskan viimeinen keisarinna 
Ihminen ja kansalainen 
Suomi suureksi, Vienna vapaakari 
Aviopuolison valinta 
Setä pitkäsääri ! 

Jerusalem, TaalainmÉittÉB 
Tulevaisuuden mies 
Sukupuolikasvatus 
Matka Sihtaille 
Ihmisen velvollisuudet 
Ranskan viimeinen keisari 
Kullervo 
Paul Krugerin elämäkerta 
Ihmisen oma voima 
Paavalin toveri 
Valtiotiedon opas 
Kalevan selityksiä 
Lukukirja Lapsille 
Muistelmia ja mietelmiä 
Kohtalon yhdistämä! 
Erämaan asukkaat 
Aarteen etsijät eli Sumun kariNt 
Mustasukkaisuuden uhrit 
Köyhäinhuoneen prinsessa 
Amerikan suomalaisten histori*J 

Amerikan suomalaisten historia 
SibiJlan ennustus 
Palestiinan historia 
Povauskirja . 
30 Korttikonstia 
Kanainhoitokirja 

Hengellisiä kirjoja 
Kuvaraamatut korukansissa „ 
Kuvaraamatut hyvissä nahkakansissa 
Katekismukset 
Kuva-aapinen 
Biblian historia 
Martin Luther „ 1.00 
Herran tulen kantaja „ 1.75 

Yllä olevat kirjat lähetetään postivapaasti. 
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Unfi Kotimaa 

New York Mills, Min». 

Reussburgissy, lähellä Raschei-
nin vanhaa, komeaia kotia, nousi 
uusi liiketalo. Se oli omituinen nä
ky untelossa pikkukaupungissa. Kap-
pale toimeliasta, hyörivää uutta ai-
kaa oli ilmestynyt keskelle peritty 
näistä uneliaisuutta. Neljä ker
rosta säännõllisme, koriStamattomi-
ne ikkunoineen kohosi toiSlenTa paal-
le. Valtavasta portista tultiin 
isoon Khaan, johon eräästä ylisen-
aukotta riipvui nostolaite. Pihan 
tasolla sijaitsevista pakkahuoneista 
tuotiin laatikoita ja aStioit pihalle 
ja lastattiin ajoneuvoihin. Alem-
pänä olevissa huoneissa istui mies-
ja luučtanttori&ieja, yleoustiSsä ker-

> 

Tavaran hyvyys on voittaja. 

Eräs Pennsylvanian apteekkari 
kirjoitti meille näinä päivinä: 
Mikään ei voi vähentää yleisön 
luottoa Triner'in Katkeraan Vii
niin. Monenlaisia jäljittelyjä 
esiintyy markkinoilla, mutka os 
tajat tahtovat ainoastaan Triner'
in Katkeraa Viiniä. He eivät tule 
toimeen ilman sitä. Se ei ole häm-, 
mästyttäväa. Tleisö tietää, että ei 
ole koskaan ollut harhaanjohta* 
via selityksiä meidän ilmoituksis-
sainme. Mrs Frank Odett, joka 
kirjoitti meille Susanville'sta, Cal 
helmikuun yhdeksäntenä p :näf 

1921, löi oikean naulan päähän: 
.,Triner'in Katkera Viini on* yhtä 
hyvä kuin te ilmoitatte sen olev. 
van. ja mikään ei voi olla sitä pa
rempi. Jos te karsitte huonosta 
ruokahalusta, umpitaudista, vat
sakivusta, kaasuista sisälmyksiä 
sä. päänkivuista, y. m„ niin men
kää apteekkarinne eli läakekaup-
piaanne luokse ja pyytäkää Tri-
tier'in Katkeraa Viiniä. Jos teitä 
vaivaa yskä. ottakaa Triner'e 
Cough Sedative lääkettä, - jos 
te etsitte pikaista apua reumatis
mille eli hermoeSzylle, laimetau-
dille, y. m., niin «takaa Triner•? 
Linimenttiä. — Joseph Triner 
Company, 1333-45 S. Ashland 
Ave., Chicago, HL 
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Tieffee Heti Smurm fatfsltifi1 

Heinän Siemeniä 
Nykymen (UcniuLd ulosmyynti. 

Medium Red Clover 812.90 bnsh.. $20.00 100 lb. 
Mammoth Red Clove? $14.50 bush., $24.00 100 
Alsike Walkiakukka Clover $16.20 bnsh., $27.00 100 16. 
Alsike Clover & Timothy sekaisin $13.50 100 HV 
Medium Red Clover & Timothy sekaisin $12.50 100 lb». 
Sveedish Seteck Warhaista (iemeníauroa —To bash. 
dőlnie bufhelta säkkiin. 
Puhdas Timothy $4.50 bnsh., $9.50 100 I6u 

Kaikki siemenet ovat täällä kasvaneita ja ovat puhtaita sekä vielä tar
kasti puhdistettuja. Me takaamme siemenen puhtauden ja itämisen* jo
ten meiltä saatte varmasti hyviä siemeniä jakki 50 e. 

Tehkää tilaus, kylvön aika lähene». 

01of*Pary, & Son. 
Sox 56, Soo »orf Mill», R'«». 

Ilmoitus. 

Suomalaisen Keskinäisen Palova-

Farmeja myytävänä. 

Minulla on nyt hyvä valikoims 
kuutus Yhtiön yleinen väliaikai- ] Parhaita Farmeja ensi kevättä ja. 
nen kokous pidetään torstaina | kesää varten. Kun ostatte yhden 
maalisk. 3 p., klo 11 epp. 1921,! näistä farmeista niin silloin on 
New York Millsin kaupunkin haa j teillä työtä ja ruokaa, ei teidätt 
lissa. Kokouksessa tulee tutkitta» j tarvitse sitte enää välittää heru
vaksi ja päätettäväksi, ottaaKo i 

ra^n työpaikoista, vaan te olette* 
tämä yhtiö osaa tulipalosammu- sitte itsenne herra. Ilmoittakaa, 
tuskoneen ostoon N Y. Millsin | vain minkälaista haluatte, niin 
kaupungin kanssa. Tulkaa kaikki 
yhtiön jäsenet kokoon, tulkaa vai 
takirjoilla. jos ei muutoin. — 
Poissaolevat saavat tyytyä läs
näolevaan päätökseen. 

N. Y. Mils, Minn. Helmik 22 (M . . 
p., 1921. 
Johtokunnan pnolestar 

John Laide, 

, Kirjuri. 

annan tarkat tiedot. Kaikkiin ky
symyksiin ja kirjeisin vastataan. 

John Mäki, v 
R. 3, Mexico, K T. 

Myytävän .̂. 

eekkeriä viljelemätönt 

(19) • ; Myytävänä 

Yksi "eekkerin kappale Trtsata, 
V/2 mailia pohjoiseen Mercedes'-
ista, Tex., Rio Grande Laaksossa, 
ja 40 eekkeriä 3 mailia pohjoi
seen Mercedes'ista, lähellä suo
malaista asutusta. Myydään mel 
kein puoletta hinnalla joe ostaja 
tulee pian. 

r «haa W. Eyie, 
Mercedes, Texae. 
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40,000 
maata ylä Wisconsmissa, hedel 
mällistä maata, erittäin sopiv| 
meijeriliikkeelle ja perunan kt 
vatukseen. $20—$30 eekkeri, 4(>' 
eekkerin eli suuremmissa paloit * 
sa. Ainoastaan pienellä kätei# ; 
maksulla Ostakaa omistajatta. 

Sanborn Company,  ̂
Dept. S, Bagle River, WiakH^: 

S  A  L A I S E T  
Midkes Saudit. 
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