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Mitään muuta ei sydämeni keskelle
sovi tuota uljasta nimiyhdlstelmää
rumentamaan"
"Kesäinen ilta se oli — muistaak-

seni kohtalaisen raitis v— kun ensi-
kerran katseeni etsi hänet tuon ul-

jaan nuorukaisen Vaatimattoman yk-

sinkertaisesti puettuna seisoi hän
laitakaupungilla sijaitsevan keskiker-taist- a

uljuutta edustavan rakennuk-
sen edustalla Tuo rakennus on tais-
televan köyhälistön koti jossa puute
itku — Siinä hän koko sujuvalla eng-

lanninkielellä selvitteli eräälle tove-

rille luokkataistelua sen suuntaviivo-

ja ja päämäärää Hän oli Jaloon asi

varo kieltäsi lurjus tiedät mitä
tarkoitan" sanoi luutnantti ja pisti
jotain tarhurin käteen josta tämä

näkyi ilostuvan ja kumarsi äänetön-n- ä

Koira haudattiin Niin mielellään
olisi Magda antautuunut itkun val-

taan mutta luutnantti ei olisi ym-

märtänyt tuollaisia-kyyneleit- Siinä
he nyt yhdessä olivat yhdessä kät-

kien löydön salaisuuden vaan muu-

ten tunsivat he aivan erilaisia tun-

teita Luutnantti tuntien hehkuvaa
tunnetta naisen suloihin nähden ja
Mapda tuntien syvää inhoa ja hal-

veksumista häntä kohtaan ja kaiva-
ten koko sielustaan toista olentoa
pirhkesi hän itkuun surkutellen omaa
asemaansa
Nainen on helppo taivuttaa Itke-

vänä tuumi luutnantti ja kun hän
laski kätensä neidon vartalolle Se
värisi niin somasti se veti häntä yhä
lähemmäksi Mitä välitti hän siitä
jos he olivat erimielisiä ja erilaisilla
tunteilla varustettuja Olihan hänellä
lähellä rintaansa nainen Hän oli
mies joka ymmärsi etsiä kauneutta
"Minun on kaunis nainen minun!

Olen osannut kauneutta etsiä jo kak-

sikymmentä vuotta sitten" Hänen
katseensa kääntyi hautaan päin ja
hän viittasi miehille että heidän piti
poistua (Jatk)

vasti otti sormuksen omasta sor-

mestaan ja painoi sen Miinan
sormeen ja sanoi :

— Minä annan tämän liiton
merkiksi
Miina katseli kimaltelevaa kul-

tasormusta rohtuneessakädessään
Miten rakas se olisi jos se olisi

Antilta saatu mutta kulta kuu-

luu rikkaille eikä piian sormeen

mietti Miina itsekseen Ei hän
kuullut rovastin puhetta vaan

yhä katseli sormusta Toimitus
oli päättynyt ja kasvatussaarna
alkanut Rovasti varoitti Anttia
muistamaan että Jumala on va-

linnut Alitalon isännän hänen

kasvattajaksensa
Silloin otti Jaska morsiamen

kädestä kiinni ja pyysi :

— Tuleppas tanssimaan vihki-vals- si

riihessäj
Miina lähti ja rovastille tuli

kiire jälkeen pyytämään pois sor-

mustaan morsiamelta
— Rovastihan antoi sen liiton

merkiksi sanoi Jaska ja muistut-

ti käskyä : "ei sinun pidä valehte

leman"
Miina otti sormuksen sormes-

taan ja antoi sen rovastille katso-

en samassa Anttiin jonka sil-

missä kimalteli kyyneleet Miina

suuteli pois sulhonsa kyyneleet

jolloin Jaska huudahti:
— Milloinka kukistuu valheen

valta?
(Jatk)

VIOLET

aansa Innostunut kautta sielunsa —
eikä minua huomannut minä kun
seisoin katukäytävällä ja kuuntelin —

(Jatkoa 8:na sivulra)

Toverittaren yksityisnumerojen
hinta on viisisenttiä kappale pait
si niputtain ostain jolloin ne ovat

(viisi kappaletta ja siitä ylös-

päin) kaksi senttiä kappale

Astorian i s osaston ompelu-
seuran kokoukset pidetiin osas-

ton talolla joka torstai ilta kello

8 Osote 262 Taylor ave

Hoquiamin s a osaston ompelu-

seuran kokoukset pidetään osaston

talolla Ahjolassa joka torstai kello
2 Jpp Osote on 315— lOth St

Hoquinm WaBh

MULLAN S S O OMPELU- -

SEURAN
Kokoukset

pidetään joka torstai Suomi-Haalil- la

kello 8 j p p Kaikki

tervetulleita

VVaukeganin III s s osaston vi-

ralliset kokoukset pidetään joka kuu-

kauden ensimiiisenä ja kolmantena
sunnuntaina alkaen klo 2 1 p
Osaston ompeluseuran kokoukset

on joka kuukauden toisena torstaina
alkaen klo 2 i p Kahvia kokoukBen

loputtua

Hannan s s osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään jokaisen viikon
torstaina kello 8 J p p (Huom!
Kahvia saatavana Joka kokouksen

loputtua)

Storkettin Mont s s osastun om-

peluseuran kokouksia pidetään joka
toinen toMtai-llt- a kello 7 Saapukaa
kaikin

Viinirypäleen musia terifu

puivat sen perimmäiseen sopukkaan
Siellä missä Magda tapasi istua oli
viheriäksi maalattu penkki ja siitä
hiukan aitaan päin oli kaivettu kuop-

pa Se oli hänen koiransa hauta
Magda katsahti sinne Hän tuli su-

rumieliseksi eihän se todellakaan ol-

lut kuin koira mutta se oli viisas

ja uskollinen eläin ja hän oli tottu-

nut kiintynyt häneen Pian
'

hänen

ajatuksensa muuttuivat Hän oli nä-

kevinään Martan vääntyneet kasvot
sitten taas puhdaB miellyttävä rakaa
kuva nousi hänen eteensä ja sen

häivyttyä luutnantin luikertelevat
kavalat silmäykset
Tarhuri oli kärsimättömästi seuran-

nut neidon käytöstä vihdoin kysäsi
hiukan kärsimättömänä:
Onko jotain sanottavaa on ehkä

liian matala tämä hauta?
"Niin on liian matala" vastasi

Magda ajattelematta
Mies tarttui lapioon hypähti hau-

taan ja alkoi heitellä ulos ruskeata
santaa Magda istahti penkille ja kat-

seli miehen' hatun lakea haudan reu-

nan takaa Hän kuuli miehen jotain
puhuvan vaan ei välittänyt siitä
Hän otti köynnös-oksa- n ja tavotteli
käteensä myöhästynyttä rypäletert-tu- a

joka keinui niin somasti ja val-

lattomasti tuolla
"Kaikkivaltias tule ja varjele!"

kuuli hän haudasta Hän hypähti ja
katsoi alas Onko se totta että mie-

hen kädessä oli ei ei se voi olla
totta! Vaan samassa mies hypähti
ylös maalle ja tuo hirmuinen näky
uudistui Hän katsoi mieheen jonka
kasvot olivat kauhun valtaamat Sil-

tä kulki neidon katse alas miehen
käteen joka piti mustasta tukasta
kiinni jossa riippui ihmisen pääkallo
"Naisen pää!" sai hän kiljastua

tuskan ja kauhun seasta Sellaista
ei hän ollut ikinä ennen nähnyt
"Mitä tämä merkitsee?" kysyi tar-

huri Magda ei ajatellut mitään
"Itä kai tämän salaisuuden tietää!"

oli hänen ainoa ajatuksensa Siinä he
seisoivat kumpikin katsellen toisten-
sa neuvottomuutta He havahtuivat
kun kuulivat askeleita Kääntyen ym-

päri näki Magda luutnantin Tämä
nähden neidon kalpeat kasvot tuli le-

vottomaksi
"Anteeksi Madamoisnlle Magda jos

tulen ennen vierailuaikaa mutta mi-

nulla on eräitä tärkeitä asioita ta-

lossa ja olin pakotettu tulemaan"
"Kuinka teilläkö herra luutnantti

asiaa minun talossani? Sehän kuu-

luu kummalliselta Ja mikä tuo asia
olisi saanko kysyä?
Luutnantti oli vaiti
"Katsokaa mikä löytyi tuolta koi-

rani haudasta" Hän osotti pääkal-
loa
"Niinkö oliko tuo siellä ? Mah-

dollisesti on tämä paikka ollut joskus
hautausmaa tuota ei asiassa kui-

tenkaan ole mitään ihmeteltävää
Heitä se takaisin hautaan" sanoi hän
sitten tarhurille
"Miksikä juuri piti tulla se hauta

tähän paikkaan ei en minä sitä tar-

koittanut meinasin miksikä se koira
piti haudata eikö se saanut jäädä
sinne missä oli? sanoi luutnantti sit-

ten Magdalle Äänensävyssä oli moi-

tetta vallanhalua ja kiukkua sekä
neuvottomuutta
"Tuokaa se koira tänne" sanoi

Magda
Mies laski kauhua ilmaisevin sil-

mäyksin pääkallon käsistään ja ai-

van kuin peljäten sen takaa-ajava-

poistui takaperin Luutnantti asteli

purren hammasta haudan reunalle ja
potkaisi sen alas Kumisten kuin

särkynyt astia mullan seinämiä vas-

taan vieri pääkallo alas ja jäi syyt-
tävin silmäreijin katsomaan luutnan-

tin vihasta punastuneisiin kasvoihin
"Minä annan uudet ehdot minä

sanon heti että Marfa on Korpelas-
sa vaan teidän on oltava vaiti tä-

män löydön suhteen Mikä piru tei-

dät pani maata penkomaan täältä
Voi teitä! Varo kieltäsi kaunis Mag-dase-

muuten voin hyljätä sinut
kuin vakoojan morsiamen konsanaan
Tuo oli hirveän röyhkeätä puhetta

Magdassa kuohahti viha mutta oli

mukauduttava toistaiseksi Tarhuri
tuli ja sillä aikaa kun hän apulaisen-
sa kanssa raahasi laatikkoa
haudan reunalle otti luutnantti var-

man lupauksen Magdalta olla tietä-

mätön koko löydöstä
"Laskekaa se raato alas ja sinä

Kenkiä

Erään nuoren tytön sielun sy-

vimmästä muistikirjasta koonnut
ja mukaillut

—Victor Jokela

"Lyhyt onneni aika — sydämeni
surut — sieluni tuska! — Omistettu
sille ainoalle jalosleluiselle nuorukai-
selle joka sieluni peilissä ikuisesti
kirkaana loistaa!' — Violet

Elämäni nuoruus on kulunut tiedon
virroilla — sitä eu häpeä tunnustaa
Billä tiedänhän että kasvava tietoi-
suuteni tulee olemaan yksi isku nit
den miljoonien joukossa jotka tämän
rlistojärjestelmän perusjuuria voi-

makkaasti horjuttaa
Ollakseni rehellinen sinulle lukija

täytyy minun sanoa että luulen it-

sestäni liy vää Uskon omaavani sie-

lullisia arvoja '— ja taistelussakykyä
luokkataistelussa innostusta minulta
el puutu
Mutta nyt minä — niin nuori kuin

olenkin — voin asettaa sieluni ar-

vot tietoisuuteni ja taloudellisen ole-

massaoloni ihmisyyden vaakalaudat
le ja punnita — korkealle ylös nou-

see arvojen vnaka — ihmisyys voit-

taa arvot — ja nyt minä olen sie-

lullisesti inhimillisessä asemassa ja
katkerasti kiroon sieluni arvoja —

tietoisuuteni on merkityksetön — ta-

loudellinen asemani murskaa elämäni
ainoan onnen jota sydämeni aina ja
katkerasti tällä hetkellä itkee — Oi

jos taloudellisesti sorretumpi olisin
jos olisin raatajan kurjassa asemas-
sa — niin olisin hänen — tuon sie-

luni kaipuun vertainen ja silloin voi-

sin ylpeästi hänen rinnallansa seistä
— Silloin hän tuo sielullisia arvoja
omaava nuorukainen jota sieluni It-

kee — tuntisi minut ainakin siskok-
sensa siinä taistelussa jota hän —

ja minäkin ihmiskunnan vapaudeksi
taistelemme Silloin kyynel
— eikä verivirrat niin tuhoavan polt-tavas-

vietteleisi syvempiä poveni
polkuja pitkin"
"El mikään kohtalon oikku vaan

sielujen sympatia se meidät yhteen
veti"
"Toveruus välillämme rakentui he-

ti" —

"Tuossa tuokiossa sai se tulisem-ma- n

luonteen ja minun kirkkaaseen
sieluni peiliin salaa kuvastui ystä-

vyys"
"Hänen nimensä on Aadiel minun

Violet! Mikä sopusuhtainen yhtäläi-
syys! Kuinka ihanasti ne yhteen
sointuvatkin!"
"Kun ne asetetaan vierettäin rin-

natusten Aadiel ensin sitten Violet
Kas noin: Aadiel—Violet niin muo-

dostaa ne minun mielestäni loistavim-ma- n

sanayhdistelmän mitä konsa-
naan on kultakirjaimin kirjoitettu tai
taiteilijan kädellä veistetty — Kas
minä olen juuri ne noin sydämeni
keskelle kirjoittanut — siinä niillä

päättyessäkin tila olkoon —

jotka tyydyttävät kaikkia

J Jos haluatte sopivia kes- -

täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso-- J

maan meidän jalkinevaras- -

toamme Me voimme tyy- -

dyttä teitä

Kirj Klaudie Parkkonen

(Jatk)
Kevyessä aamupuvussa hän asteli

ulos verannalle Palvelija ilmoitti aa-

miaisen odottavan armollista haltija-

tarta Magda viittasi kädellään Il-

maa ilmaa tarvitsi hänen keuhkonsa
luonnon kauneutta menneen yön ru-

muuden jälkeen Hän kulki polkua

myötenseisahtuen siellä täällä Hän

hyväili sireenipensaan pehmoisia leh-

tiä veti sieramiinsa hyvää tuoksua
ikatkaisl kielon kukan kiinnitti sen

rintaansa ja seisahtui iliailemaan
muhkeata ruusua joka vielä aamu-kastelu- n

jälkeen oli vesipisaroissa
se hiljaa nyökkyi Se muistutti eilis-

päivän muutamia sanoja: "Te olette
kaunein ruusu te olette puhjennut
kukkaan vaan minua varten si-

tten? Niin se oli vastenmielistä
lähentelemistä Mutta sittenkin on
ihanaa olla kaunis Olenko minä to-

dellakin tuon ruusun kaltainen? Hän

ojensi sievän kätensä hyväilläkseen
ruusua kun näki pensaan takaa nou-

sevan miehen rotevan ruumiin

"Hyvää huomenta armollinen 'hal-

tijatar"
Mies- oli puutarhuri
"Olen jo kauan odottanut herää-

mistänne niin ne eiliset vieraat vä-

syttivät emäntäämme aivan liiaksi
Ne olivat jo siksi päissään ettei niil-

lä ollutkaan älyä ennemmin poistua
Se pitkänenäinen upseeri heilui kuin
lastu tuulessa ja vielä hän koetti ta-

luttaa sitä mamsellia joka ei ollut
suinkaan velkaa jäänyt viinlryyppyyn
nähden kun he vaunuun nousivat ja
— mutta mikä teillä on armollinen
"EI mikään" vastasi Magda jota

harmitti tuo äkillinen mielenliikutus
mikä valtasi hänet Hän aikoi kään-

tyä pois mennäkseen vaan tarhuri
pyyhkien hikeä otsaltaan jatkoi:
"Minunhan piti puhua oikea asia

Nähkääs se rakaB koiranne on tuotu
eilen kotiin kuten määräsitte ja aa-

mulla varhain jo olen kaivänut kuo-

pan sille ja olen odottanut koska ar-

mollinen neiti suvaitsee tulla katso-

maan"
Magda viittasi miehelle joka lähti

edellä puhellen innokkaasti vaan

jota hän ei kuunnellut
Luutnantti juopuneen naisen seu-

rassa Hän ruusuksi verrattu on
seuraava hänen rinnallaan Ei!
Ei ikinä!
He saapuivat viinitarhaan ja saa

Bee Hiv
r ASTORIA OREGON

Jos olette

Aipeä
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