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KM««», Verj«»t«i»a, Tammiknnv 27 p. 1922s; 

Dora Cboret. 
Harjoittanut Bertha M. Clay. 
Suomentanut Mrs. Wagner. 

(Jatkoa.) , 

Torstai-aamu toal ívni kirkkaana 
ja lämpöisenä kuin kesäinen Päitoä. 
Beatrice ei ollut kertonut Lillianille 

', , . tv.foniutfesiaan mennä tapaamaan 
f^erneleyw, osaksi koska hän ei ha-
Junnut saattaa sisartansa lewotto-
znaksi, jä myös siksi, että hän ei ha-

' Ittnnut kenenkään saaman tietää kuin-
ka kauan hän miipyisi Ferneleyn seu
rassa, sillä Beatrice odotti tuskallis-
ta kohtausta Maikka hän oli warma 
woiwÄaan sen lopulla. 

Lillian oli sairas ja kykenemätön 

UÍZ 

jfoitoi Lordi Airlie. „Hytoää yötä, 
Beatriceni." Hän koski tytön lau* 

:tö#fa oletoaa lokettia. 
„Gthän erkane siitä ?6@fačmw, ky» 

syi hän, ja hymyili kuullessaan Mas-
Hauksen. . - >. 
.. ,.Ei, m koskaan^. '<? -

Seifoelfacm jälleen omassa sama-
rissaan, tunsi Beatrice itsensä sano-
mattomon onnelliseksi. Ainoastaan 
numtamct tirnli mielii — Yksi ainoa 
koettelemus, ja hän olisi wapaa. 

„En tarwitse sinua citään", sanoi 

»Minä olen siis palannut kuul-
lakseni tämä»", huudahti Ferneley 
epätoiwoisesO. „Clen wälttänyt lu 
kemattoncat waarat matkallani, tul-
lakseni surmatuksi julmilla sanoilla, 
joita lausuu tyttö jota rakastan ja 
jonka uskollisuuteen olen luottanut. 
Sinä olet surmannpt minut, Bectt 
rice Earle." ' 

Kaukana puiden lomassa näki 
Beatrice walon kimalteleman Lordi 
Airlien kamarin ikkunasta. Se kos
ki häneen Pelon tunteella, sillä tun-

hän palmeliattarelle. Ia älä tule! tui ikäänkuin Lordi Airlie katselisi 
herättämää n minua aamulla liian 
aikaisin, sillä olen Mäsynyt." 

Lillianin kamarin oiui oli Ävoin-
itä; Beatrice meni sinne. Dölamppu 
paloi himmeästi, ja ikkunawerhot o-

häntä sieltä. 
„Käwelkäämme eteenpäin", sanoi 

hän. „En halua seisoa tässä." 
He kämclitoät läpi puiston, jossa 

kastehelmet kiilsiwät ruohikossa, kun-
litoat alas »vedettyinä, että ei kirkas jnes tuliwat järwelle, jonka wedet 

noiifpmímri wuoteellaan. Hänen äs^kuuwalo häiritsisi nukkujaa. Beat^ lainehtimat kirkkaassa kuuwalossa. 
fäncn niielcnliiíiituffcnfa oli ollut j rice kämeli hiljaa Muoteen luo, jossa! Koko ajan oli Hugh ääneti kävellyt 
rncntpi kuin hän moi kestää. Kun'hänen sisarensa lepäsi. Lillian par-.tvtön simulla, mutta nyt alkoi hän. 
palwelijatar huomautti tästä Lady! ka?' Hänen kaswoillaan oki nukkues- jälleen Puhumaan, ja Beatrice huo-
Helenalle, meni tämä katsomaan!säänkin niin surullinen ilme. Jammasi yltymän kiihkon hänen äänes-
l aikansa hitüvtd, ja määräsi hänet' kuitenkin kun Beatrice hiljaa suuteli sään. 

niityittään kamarissaan ja lepää
kään. 

Jälkeen aannaisen pyysi Lordi 
Airlie Beatrices kanssansa puutar
haan, sillä hänellä oli jotain näytet-
tämänä — jokin pietti paketti, joka 
oli juuri saapunut postissa. 

He iötuimat tuuhean setripuun 
marjossa, josta he N>oimat nähdä 
täällä kimalteleman järmen. Lordi 
?lirlie antoi kotelon tytölle, sanoen: 

häntä, olisi hän mielellään todista
nut asemia sisarensa kanssa. 

„Minä palkitsen hänet Pian," sa
noi hän itsekseen katsellen pitkään ja 
totisesti nukkumaa tyttöä. Muuta-
man unikon kuluttua tulee hän ole
maan onnellisempi kuin koskaan en-
nen. Minä panen herra Lionelin 
poltoilleen rukoilemaan hänen eteen

sä. 
Hän jätti kamarin, ja Lillian ei 

„Sinä lupasit tulla Mainiokseni, 
la sinun on pideltämä lupauksesi", 

I sanoi hän, tarttuen Beatricen fäsv 
warteen. „Taimaan edessä olet si
nä minun, Beatrice." 

„Minä en oie", oli ylpeä wastauö, 
„enkä tule koskaan olemaan." 

„Sitten puhun tästä asiasta Lordi 
Earlelle." 

„Woit tehdä niin", sanoi tyttö. Ia 
toaikka ei isäni koskaan sen perästä 

„Tässä on sinulle pieni lahja. Si 
mm tulee kiittää minua sanomalla^n iin liellästi hänen ylitsensä. 
eitä mitä tämä kotelo sisältää, on sU Beatrice otti pukuhuoneestaan toil-
nulle kalliimpi kuin mikään mun «laisen saalin, ja kietoen sen ympäri!-
maailmassa." leen, hiipi alas rappuläytämää ja 

Beatrice aukasi kotelon. Siellä ulos omesta, joka awautui puutar-

oli hienot kultaiset toitjat ia erino-Ihaan. 
»uaisen kaunis loketti. t Miten ihana ja Maloisa tuo kuu-

koskaan tietänyt kuka oli kumartunut katso päälleni, Marjelee hän minut 
kilitenkin sinulta." 
' Hän näki Miliailen kiillon miehen 

silmissä, ja hän huomasi että olisi 
Määrällistä raimostuttaa hänet. 
Hän laski kätensä Ferneleyn käsi-
warrell? ja jatkoi lempeästi: 

„Hugh, älä mit)astu; sinä olet ur-

.Nyt", jänni Lordi Airlie, „fiitci; tanicnö oli; ilma ci ollut kylmä, bea mies. Urheat miehet omat ai-
minua tamalla, jonka äsken tmmin." j toaikka oli jo syyskuu. Kuun hope-

..Tämä on mi imi k' kalliimpi kuin^iftt säteet malai simat kirkkaasti ui 
mikään muu maailmassa", sanoi tyt- naildvia kukkasia ja Puita 

tö. „Sitta liedät sen, Hugh, miksi 
haluat niinun toistaman sen?" 

„Siksi, että haluan nähdä ylpeä n 
raíaőtctíüni 
fääri. Sail 

na jalomielisiä. Kuuntele tarkkaa-
waisestt mitä aion sanoa. Waikka-
kin Moisit jollain tawalla pakoittaa 

Seisoessaan ulkona maltasi Beat-^mimtt Mastoin tahtoani maimokse-
ricen yksinäisyyden ja pelon tunne.isi, mitä se hyödyttäisi sinua? Minä 
Katsoessaan ylös huomasi hän että j en rakastaisi sinua, sanon sen suo-

nöyränä edes hetken- !Lady Helenan ja Lordi Airlien ka-^raan. Wihaisin sinua siksi, että olisit 
minun kiinnittää tämä morien ikkunoista näkyi mi elä toa-! pilannut elämäni." En haluaisi foc 

„Minä tooin antaa sinut ylön o- linen minulle, että olet alkanut ra- saapua kaikkiaan 5,644, joien saapu
man onnesi takia, toaan ei toiselle".! kastamaan toista henkilöä minun j misoikeus on toi elä 3,732 henkilöllä, 
sanoi Ferneley lempeästi. „Sano poissa ollessani", sanoi Ferneley. | Saksasta on saapunut 10,204, saa 
itmttilíe, että et die oppinut rakasta
maan ketään muita sitten kuin jä
rin sinut." ' 

Tyttö ei wastannut ^- pelastaak-
seen henkensä, maikka tuhameen eri 
lertaan ei hän olisi kieltänyt rak-
fauttann Lordi Airlieta kohtaan. 

„Sinä et toastaa", sanoi Ferneley 
srnikasti. „Taimaan kautta, Beatri
ce, jos luulisin että haluat toapauhta 
minusta mettnäksesi naimisiin toisen 
kanssa, kadottaisin järkenx. Wastaa 
minulle. Onko se rotta ? 

Tyttö peräytyi, mutta Ferneley 
tarttui lujasti kiinni hänen käsimar-
teensä. 

„Wastaa minulle",, sanoi Hän. 
„Minä aion saada tietää." 

Ei kaukana hänestä nukkuimat hä> 
nen hella isänsä, ja myös Hänen ra
kastajansa, joka piti Häntä kalliim
pana kuin mitään muuta maailmas
sa. Gaspar Laurence, myös, joka oli-
si antanut Henkensä Hänen edestään, 
makasi tälläkin hetkellä mälmeillaan, 
ajatellen hänestä. Mutta tällä maa-
ran Hetkellä, kun hän seisoi järmen 
rannalla raimostuneen miehen käsis
sä, ei ollut ketään joka olisi nostanut 
kättään Hänen puolustuksekseen. 
Kuitenkaan Beatrice ei ollut pelkuri, 
jq koko hänen sukunsa ylemä henki 
nousi hänessä Malloilleen. 

„Päästä irti käteni, Hugh", sanoi 
hän tyynesti. „Sinä loukkaat mi-
nuo." 

„Wastaa minulle", huudahti Fcr-
noley. „Missä on sormus, jonka si-
nulle annoin." 

„En ole pitänyt sitä fatisfatti Hil
jattain", raostasi Beatrice. „Hugh, 
sinä unhoitat itsesi. Herrasmiehet 
eimät puhu ja käyttäydy tällä tamal-
la." 

„Kerro minulle, eW se ei ole. totta, 
Beatrice. Sano minulle, • että et 
ole ollut niin kaksinkertaisesti petol-. 

„£iifo minun oltama koko ikäni ka'kkiaan saapua 68,039, joten saa 
yksinäisenä?" ivastasi Beatrice, hit- pumisoikeus on Mielä 57,745 henki-
li ten kiukkuaan suurella ivaiivalia.' löllä. 

„siksi, että yksinäisenä ja laiminlyö-j Italiasta on saapunut 39,801, 
tynä lapsena jouduin sinun maltaa- kaikkiaan saapua 42,021, joten faa
si. Minä en maaoi sinulta sellais- Pumisoikeus on toielä 2,220 henki-
ta uhrausta. Toimen, että menet löllä. * " n 

naiinisiin ja olet onnellinen." | Puolasta an stotpnmtt 26,809/ sop 
Samassa huomasi Ferneley loketm kaikkiaan saapua 25,800, joten c: 

joka riippui tytön kaulassa kiinni- sieltä enää tänä tilitouöim siirto
laisia saa saapua. ^ ^ 

Kuolleita 
' f|?\v 

I) _ 
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tettynä hienolla mitjalla. 
„Mikä ott tämä esine?" khsyr han Maörälukunsa otoat loppuun fu« 

äkkiä.. „Sinä Heitit pois sõrmukse- luttaneet Kreikka. Jugoslamia, Puo-
ni. Kenen walokuma on sinulla la. Portugali, Palestina, Syyria, 
siellä loketisia? Näytä minulle se.", Turf f i, Afrika, Uusi Seelanti, useat 

"Sinä unhoitat itsesi taasen," so-| Europan pikkumaat, kuten Islanti, 
noi Beatrice Ylpeästi. „Minun et Monaco, San Marino y. m., sekä 
ole pakollista tehdä sWlíe W; mõnel Aasion pikkutoallat, niinikään 
tämistäni." . Tyynen meren saaret. Monista 

(Jatt.) lähelle täysi 

SiirtolaistilaStoa. 
Dhdystoaltain Tyädeparttemenitn 

Siirtolaisuustoimisto on antanut t1--
ItótoIIiím toäMmcm siitä, tuinfa tähm, maahan 179,134 siir 

Paljon siirtolaisia on saapunut tähän 

maista on saapunut 
määrä. 

Kaikkiaan on saapunut heinäkuun 
alusta joulukuun loppuun lukien eri 

talaista. Kaikkiaan saa saapua tiv 

Huomatkaa! 
Jos haluatte saada Suonten' 

malliin »valmistettuja ja pajutt par 

maahan fitte h-inakunn 1 pain-än IeWan fcfS,uun '°iim-iwn fdttonan 
rolcr.teritouoi.en lappuun lukion ny. SSS.SLS.joten maihm pWskwien luku 
fflifvn, toukokuun 19 p. 11)21 hy- ""°l° °n 17«.2S8^ Ali laillisen maii-

lmksytyn rajoituslain walliteSsa/j° I°apuneita jouluk-mn loppuüu 
k.liiika paljon kuviakin maasta toie- '»«en oli 1597 henkeä. 

Iä saa tulla tuletoan kesäkuun lop
puun eli tämän tilimuodon loppuun 
lukien. 

Suomesta on saapunut^^ kaikkwm^^^^'^^ «iw"lWet> 
1,912. ,a kun saannon mukaan síel- minuire Minulla on Suo. 
to taman htouobm aikana saa fim-|mc81a i|t)toin „wilmf „ahkuri 

pua 5,644, on tnio^ke.,8 w.°la 8,-j^ «Omistetaan kahdenlaisia 
732 taaiBUä. S.ten et »«oltatacn Nahkát jo kirjeet. lähetiä 
sallittua maaraa ole sdopumit. 

Ruotsista on saapunut 5,095, saa 
saapua 19,956, joten saapumisoikeus 
on Mielä 14,861 henkilöllä. 

Norjasta on saapunut 2,850, saa 
saapua kaikkiaan 12,116, joten saa-
pitmisoifeuÄ on toielä 9,266 henki
löllä. 
> Tanskasta on saapunut 1,912, saa 

SuruDte tahdomme ilmoittaa, 
että rakastettu toaimom ja 

äitimme - j 

Gdl» Hcnbtirffo%, 
(o. f. Mäntysaari) 

todtnti fiiolmi uneen Sykwa» 
Lakella, Awertassa, Canada, 
tammikuun 9 poitoűim 1922, 
sairostettuaan 3 päiroiiä vat
san kaasuamis tautia. Wainajo 
oli kuollessaan 64 wuoden 
toanha. Surulla jätnnnc hän
tä muistelemaan minä, hänen 
miehensä, 3 poikaa seka lukuisa 
i-'ukko sukulaisia ja ystämiä. 

John Henbrvkfos jk pojat. 
(Piirainen). 

'W 
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tää osoitteella: 
Alex Haitoari, 

Bo? 124. Wadena Co., 
Menahgo, Miim. ' 

Valistunut maamies 
suosii aina niitä liikkeitä, 

jatka ilmoittamat 
Uudessa Kotimaassa. 

REUMATISMI 
Myut jaloissa JR kitsien nlveU?sä s fkA yli
malkaan koko ruumiissa ovat katklri n»u-
riiaiismlii tuntouierkkejä . . . TärnS tauti o* 
hvvin yli* inu rt kannalaütöHrue keFtten täSI14. 
jotituen ilma-BUi- y. ta. suhteistu. 

Kun Wpu vaivaa iiiiakslssa Ja muuttelee 
luisesta ruumiin osasta IrutButeaa 
site kmime-reumat*5m(ksl; kolotnkscfl iaas 
ilaietessd JSseniasä nmii-etEli eit$i krooni*• 
llsek»! reumalkmihäi Ja kun 'luniuu konui 
klvtätav&ft kipua Ja jalat ajettuvat, »Otois 
on se leinlä cli n)in kotsutttta kUiti#. 

N81n kirjot taa tämä benklto 
Mr. P. A Ugni'11. Nortä Alias», 

Vuosia oien ueireetnnut reumatismin Ja ajt 
tien vapaa i-li til, nautitpiani ISSkktf" A'0- 45*. 
.llis JJltos tfill • Suonittejen tStä liiäl^ttä *Ji*-
lrtlfi1 tuttmvlln'1,1 tili.lil. Toel tnverni.dclls, 

Mr». Toivo Kettunen. 
ErtkoisläSke No. <50 on mainio lälke 

yllämalnlttulriln klouiUln. Kuun tioitoo» 
ltiiuluu pullo läSkctii4. rasia pilleriä Ja Intii-
Vt.i'ji; ulkonaisesti »Dideltavfta Tilatko* 
lääke >'o. -iso, !hhrt«;täan posrlssa lätiotys-
kUlut t'Kirttettana S2JM). 

- -7/gnr lliu Aptwkkl on Funrin— 
— Suom. Apte- kkl Ybdynvalioiase— 

$>. Ä. UGNELL CO.. Superior, 

Oäk 

loketti kaulaasi, ja lupaa minulle, 
rttÖ pidät sen aina." 

„Woin helposti luMata sen", sanoi 
Beatrice. Hän kumartui ja Lordi 
Aixl.e kiinnitti mitjan. 

«Se nänttaä kerrassaan Miehattä-

lot. Han peräytyi äkkiä. Mitähän! kaan nähdä- sinua. Mitä siis tooii | 
he ajattelisimat jos he näkisimät Hä- toisit pakoittamalla minun pitämää v Edelleen Annetaan 

lupaukseni?" 
Aerneley ei ivastarmut, maan tui 

net n tyt. 
Hän kiiruhti läpi puutarhan puis 

toon johtamaa kayläivää pitkin. Wih-! jotti järtoeit laineisiin, jotka Hilja 
boi rt niifi han portin, ja sen luona leen loiskiwat rantaa Masten. 

Malta", sanoi hän. „Miten hmvm seisowan miehen. Mies ei fimltut| „Minä Metoan sinun hymasydam: 
kaikki mikä on kaunista someltnu sj.ihänen fcmcilä askeleitaan, toaan tui-!sYMeesi", jatkoi Beatrice. WapaM7. 
nutte, Beatrice. Qlet ikäänkuin ku-j lotti puihin, jotka huojuiwat tuu°i minut lirauksesta, jonka ajattelema' 
ninIattareksi syntynyt. Ethan kos«!^ssa. Beatrice meni hänen Iitdk> tomuudessa tein. Jos todellisesi, 
kaan erkane loketistani?" |fensa ja kosketti hiljaa hänen kättän-

^ „En", moötafi Beatrice. „Minäjf^ 
pidän, sen ijäti." j „Hugh", sanoi hän, „minä olen 

Gillian makasi kamarissaan, ihme- täällä." 
Ennenkuin hän Moi ehkäistä sitä 

ARVOKKAITA LAHJOJA 

telien lemveälla lamallaan, miksi iä* 
mä suru oli Kiniä kohdannut. Hän Ferneley polmistunut hänen c 
ci tietänyt, että imiosia sitten, hänen!tecniä, ja peitti hänen kätensä suu- ? 
isänsä oli nuoruudessaan pettänyt 
oman isänsä, ia mennyt amioliittoon 
wastoin hänen kieltojaan ja pyyntö-
jään. Hän ei tietänyt kuinka tämä 
onneton amioliitto päättyi eripurai
suudella ja mi halla — kuinka ne, joi
den olisi tullut olla ka iff r kaikessa 

rakastat minua, mapauta minut,: 
Hugh. En koskaan Moi olla omtcíívj 
nen kanssasi." 

„Mikii ci?" kysyi Ferneley. 
„Ei siksi että isäni on rikas ja ko 

tini loistama", mastasi Beatric , ^ 
— „Maan siksi että minä en rakasta! 

teloilla ja kyynelillä. i sinua." 
„Armaani", sanoi hän, „minun „Olet sangen suorasanainen", sn 

oma Beatriceni. Minä olin warm a, !noi Hugh katkerasti. „Pyydän kb 

Uuden Kotimaan Ystäville! 

että sinä tulet." jsyä onko olemassa jokin toinen hei; 

Hän nousi sitten ja kohotti tytönjkilö, jota rakastat?" | 
päätä niin että kuun sateet lankesi*j "Se on toinen asia", öli kopea! 
Mat hänen kasMoilleen. Niissä ku-^vastaus. „Puhun nyt sinusta ja ir-

JoiuXJeen, fujfitoat kumpikin omiajwast?;i ainoastaan mihan ja njälin; Mätäni. Hugh, jos sinä tuapautrn 
tmään, hnubett mielessään mihaa ja! pitämättönuiydrn ilme, mutta fm; J minut, minä kunnioitan sinua koko 
katkeruutta toisi ani a kohtaan, ja ! ressu ilo-saan ei Ferneley huoman-! elinaikani, ja muistelen sinua aire 

iaiminloimät ZvelMollisuudet lapsia 
kohtaan, jotka heille oli uskottu. Hän 
tiesi kuinka yksi noista lapsista oli 
tehnyt toiiärm; hän tiesi miten pol
io» petollisuutta ja surua siitä oli 
ollut seurauksena. Han itse oli joit-
tiimit enin sen takia kärsimään, ja 
kuitenkaan ei synti ollut hänen. 

Torstai ilta ja kello osoitti nel 
lännestä Oraille kymmenen. Lordi 
tfxirlc istui lukemassa. Lady Sari: 
t'li jättänyt Lillianin lepäämään, ja 
istui poikansa luona, myös lukien'sanaakaan. 
-totain kirjaa. Korbi Airlie oli juu*j »Puhu minulle 
ri näyttämässä Beatricelle piirut 
tuita Lyntonin tulemista infcnmtf* 
usta, kun tyttö äkkiä katsadti keNoon. 
Hänellä ei ollut hetkeäkään hukatta-
nxr?ia. Kello ktimmenvn olisi Hugh 
kernelen puison portilla. Sanoen 
rletoansa md In nyt nousi Beatrice tuo 
ItUaán ja meni loimottamaan isäl
le: n hymaa yötä. 

nut sitä. ttodellisena ystämänäni. 5iati 

„Sanat otoat heikkoja", sanoi hän.IHugh. en ole koskaan rukoillut y! 
..En Moi kertoa, kuinka olen odetta-!dellekään miehelle. — Minä rukoi 
nut täiä hetkeä. Olen kumitellut si- len sinua, olisin Malmis polmistn 
tö mielessäni tuhansia kertoja. Ei maan eteesi ja Pyytämään sinua too 

pQUÜQinűQii minut lupauksestani, 
jonka tarkoitusta en todellisesti kä
sittänyt." 

Hänen sanansa koskiMat mieheen. 
Hänen kasinoilleen tuli Hellempi ii-

me, ja tulinen wiha katosi hänen sil 

sanoi hana. „Ihminen ci Moi hytoin. 
äkkiä erota aarteesta, joka on hänet 
le kallein mailmassa." * 

Luku 49. 

He seisoimat hetken aikaa Hilja, 

m u'-m 
* J-n Í i:Sr" 

kukaan ole koskaan rakastanut ke-
tään niinkuin minä rakastan sinua, 
Beatrice." 

Jos Beatrice olisi ollut toähetn-
män ylpeä olisi toot miehen sanat 
Marinaan koskeneet häneen. Mutta 
hän seisoi liifkumatonno, puhumatta mistään. 

Anna minulle aikaa miettiä' 

soitot Ferneley 
wihdoin.^ „Miten t^Iinpitämättö-
mäsri sinä kuuntelet. Sano jotain, 
eitä iaan kuulla äänesi." 

„Hugíi". mastasi tyttö. „Tämä on 
kaikki erehdystä. Sinä et ole anta
nut minulle tilaisuutra puhumaan. 
Olen iloinen nahassani että olet suudessa. Silla malin kuin Hug!> 
onnellisesti kestänyt matkan toaiwat^oli ajatuksiinsa waipuneena, katseli 
ja palannut takaisin terMeimä: mut-j Beatrice järtoeit kirkkaita toesiii. 

Lordi Earle muisti jälestöpäihito en Moi sanoa enempää. Minä enj Miten lähellä wotttoansa hän oli. 
kuinka hein oli taputellut tytärtään rakasta sinua niinkuin sinä minua."»Muutama hetki mielä ja Hugh sa 
poskelle ja kuiskannut hänelle lei- Ferneleyn kädet Pidositoat her-zuoisi hänen olema n mapaan. Ki> 
kiili s esti jotain tulemasta Lady Air- mostuneesti alas. ja hän käänsi kas- j tcttyäan häntä sydämellisesti, rier. 
Iiestä. Hän nutisti, kuinka Beatri'e^wonsa pois. | täisi hän kotiinsa. Kuinka rauhal 
oli kietonut käimsä luitten kaulaansa^ »Sinun tulee olla vmmärtäwäi- i!inen olisikaan hänen leponsa täna 
3« kutsunut häntä „omaksi rakkaaksi nen", jatkoi tnttö sointumalla, sää-j^Snä. Aamulla kuu hän näkisi Lo> 
iiäkseen". Mutta hän ei mähintä-^limattömallä äänellä. Hugh, minä. ̂  Airlien, olisi hänen surunsa ju 
tään aatoista n ut, eitä tapsi, jota! olin ainoastaan ajattelematon lapsi buolensa ohi. Hänen sydämensä syi 
tiiin niin sunrvsfi rakasti, oli kv olet-j kun sinut ensi kerran tavasin. Minäni kiilvaasti tätä ajatellessaan, 
intoo^fo maaraesa. len ajntvíliit mitään rakkaudesta.| „Suuíctt, että minun on myönnyr 

Beatrice meni Ladu Helenan Tuo,|&un puhelit minulle, tuntui siltä tätoä pyyntöäsi", sanoi Hugh Fern ' 
loka bmrtvili, noetamatta katiettaan.kuiu olisin lukenut jotain ihmeellistä, ley mihdoin. „Oliii mahdotonta mi-
k.rjasto. iota hän luki. Tyttö suute-'kir jaa." j nulle tehdä sinut onnettomaksi. Kai-
ii häntä poskelle. , I ..Mutta sina lupasit tulla waimok- so ylös, armaani; ainta minun näl 

^Htjtoöä tietä, isoäiti", sanoi hän.;feni", sanoi Hugh. ; |bä kastoosi roielä kerran eibtenfuin 
„Miten ahkera lukemaan te olette. | „Min", myönsi tyttD «En ReT-, jätän sinut hytodvti." 

^Hytvää yötä— Jumala siunat ^la sitä. mutta minä en käsittänyt mi-^ Beatrice se-soi hänen ebt:»iacni. 
foon fitttia, lapseni", .ivasta ii Lady-Li se lupaus tarkoitti, enempi kuin Saali, joka oli ollut hänen hartioil-

' p- j teoin nyt ymmärtää mitä wuli sa- laan. putosi ruohikolle, mutta tlotS-i 
jPíít )ättSft«t NMwt WÜ«te'.seksi"»^noo.". ^ t isoan hän ei huvinqnnut sitä. 

Kaksiosainen Pyöreä Alnminumi-
Paistinpa»nu. 

(Double Roaster) 

Tehty puhtaasta aluminum! sta, 
kiittopintaitten; päällys- ja pohja-
Pannuja moidaan Kyttää myosin 
erikseen keittojen ja leiwosten toal-
mistamif^sa. Luja, . säästämäinen 
ja fät)tä»nöllinen. Koko 10x7 

1|8 tuuma* sisältä; 5y2 tuumaa sy-
toö; pannut metämät 3Y2 ja 2Yä 
kmarttia. Aluminumi-paistinpan-
nujen kysyntä ja käyttäminen on li
sääntynyt tatoattumasti toiime aikoi
na ja tänte cn miimeisin keksintö a-
lallaan. Tulisi olla jokaisessa ko
dissa, sillä se on puhdas ja tertoeg-
dslle waaraton. 

Ketnä paistinpannu maksaa toä-
hittäismyynti-kaupoi.'sa toarrnasti 
$2.50—$3.00. Tässä teillä on tilai. 
suu5 saada se ilmqtjekst wähäila w«i-
Malla. 

Katsoen siihen, että niin lnknisat Nnden Kotimaan HStSlolt oivat 
osoittaneet haluamansa toimia lehtemme tilausten hankkimiseksi saadakseen 
näitä arwokkaita lahjoja, olemme päättäneet jahkaa näiden lahjojen jaka
mista Tammikuun loppuun saakka 1922. Se seikko, että hywän joukoa 
toista sataa henkilöä on jo hankkinut jommankumman näistä lahjoista, 
etupäässä kaksiosaisen paistin pannun, pitäisi innostaa toisiakin hankki» 
maan ne itselleen. MNvskin woimme mainita, että yksikään näistä lahjo-
sjen saajista ei vle ilmoittanut katumansa kauppaansa. Lukekaa siis uu
delleen allaolewat ehdot.lahjojen saamisesta ja ryhtykää toimimaa» *c 
saadaksenne. -

Nämä lahjat lähetetään postimaksu suoritettuna kenelle tahansa seu
raamilla ehdoilla: 

• Kaksiosainen Pyöreä Alnminnmi-Paistinpannu annetaan henkilölle, 
joka uudistaa oman tilauksensa Muodelsi ja hankkii yhden uuden koko muo-
deit tilauksen tai kaksi puolen touoden uutta tilausta Uudelle kotimäelle tai' 
henkilölle, jccka tilaa itselleen lehden Muodeksi ja hankkii yhden toisen u^ben 
koko touoden tilauksen tai kaksi ptwlenwuoden tilausta. Neljästä Maata-
loitälehden uudesta koTo touoden tilauksesta annetaan sama lahja. 

Awonainen Alnminnmi-Paistinpannn henkilölle, joka uudistaa oman 
tilauksensa puoleksi muodeksi ja hankkii yhden uuden Puolenrouoden tilauk
sen: tai yhden uuden koko muodcn tilauksen. KcchdeKta »udesta Maatalon*-
lehden koko touoden tilauk^^ta annetaan sama lahja. 

Mitään immta asiamiespaltkiota ei näistä tilauksista myönnetä ja on 
tahan seurartawa tilausten mutana. 

Tämä tation» ,a woimassa Tammiku»» 31 MwU», 19*2, 
Tehkää tilauksenne seuraamalla irtileikattamalla tilausliMlla: 

Awouaiie» Klomi»»m!'PAiAt»-
pannu. 

Tehty puhtaasta almmnieetöta, 
kiiltopintaö^e?, riwet«Ä-!ä fnm*4e-
tylla toüTTclla. Koko 7 5|8»6Vi 

tuumaa; 1 3j8 tuumaa sywa. Pick-
das ja tertoeydelle toaataton. Rlu-
minumi -keittoastiat tulete: at yya 
enemmän käytäntöön. Mainio ti
lai'"uus hankkia tämä «wokas ta
lousesine ilmaiseksi. 

Tämä iarpecltir.en fycrBftWíe 
maksaa wähittä ismyynti kauvMsa 
ei nakut $1.00—25. Toéiti íciöu 
on tilaisuus sac da fe ilmaisettoä-
käW wmwalla. . . 

***!»* 1^21 • 
Uusi Kotimaa, 

New York Mills, 

Myötäseuraa $ jolla lähettäkää Uutta Äeftmaeto-MafttalonS-
lehtea allaoletoilla osotteilla: 

....vuosit Nimi. 

Of ote. 

»uosik nimi. 
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Osote. 

^ Flläol«vis«a tilauksista haluan lahjaksi lupauksenne mukaan Kaksi-
D^aitm Pyõrsän Äluminunn-Paistinpannun eli Amonaisen 91 fuminuti* 
DatstinyÄMmn toapooöti postissa lähetettynä allaoletoelía aíotícella: 

Tilausten ottajan nimi. 

Osote. -i. ' 
Huora. 1 Pyyhkikää pois tilauNipussa sen lehden nimi, jota ette halya 

ia sen kthian nimi, jota ette iahbu. Li,-
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