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1 luku.

Orpojen maja

Missä ja milloin synnyin ja kutka oliwat wau-
hempani, siitä en ole tietoa saanut koskaan. Aituisim-
pia muistojani on, että noin kuuden wuoden wanhana
olin eräässä talossa, jota sanottiin „orpojen majaksi"
ja johon otettiin hoidatteellepoikia, joitten wanhemmista
ei ollut tietoa tahi joitten wanhemmat oliwat lapsensa
hylänneet, ja muistan senkin, että tämä orpojen maja
oli muutamassa New-lorkin esikaupungissa, Manhat-
tanhill nimeltään. Gn ollut yksinäni, se tietty, waan
oli useampia minulla towereita, noin neljäkymmentä, jotla
kaikki oliwat orpoja, niinkuin minä, mitkä wiiden wuo-
den wanhoja mitkä manhempia, ei kukaan kuitenkaan
kahtatoista wuotta wanhempi.

Gi missään mailmasfa, niinkuin jälestä olen kuul-
lut, ole niin monta armeliaisuus-laitosta tuin Pohjois-
Ameritassa, jota todistaa, että Ameritalmset owat hel-
läsydämmisiä ja anteliaita, sillä useimmat Amerikan
armeliaisuus-laitokset owat yksityisten kansalaisten pe-
rustamia ja ylläpitämiä; waltio ei setau ei puutu nii-
hin. Waan ne eiwät myöskään ole maltion wirka-
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miesten tarkastuksen alaisina, jonka tähden itsetkäisyys
ja ulkokultaisuus pääsee niissä isännöimään. En silti
moiti hetikään kaikkia näitä laitoksia. Waan kerronpa
omia kokemuksiaan ja jätäu asian lukijan arwostelta-
watsi.

En osaa sanoa minä wuonna «orpojen majaan"
minut otettiin; sen main muistan, että majatalon
isäntä eli „esimies", muuan laihantälppä, hinterä mies,
jolla oli huulet hywin ohuet ja kalpeat, kerran kertoi
ottaneensa minun, wiiden wuoden wanhana kun olin,
tllsmatitseen. Wieläpä sanoi minun olleen hywin nään-
tyneen ja nälkäisen näköisen ja sanoi minun jääneen
isoon kiitollisuuden weltaan hänelle siitä. Samaa hoki
jola päiwä talonemäntä, jota hänkin oli laihantälppä
ja pittänläntä ihminen, minulle, niinkuin muillekin po-
jille, jonka ohessa uhattiin meitä piiskalla jos main

rohkenisimme tyytymättömyyttämme ilmaista jakannella.
Enkäpä mielessäni walitutsia hautonuttaan; ajattelin,
että siellä oli patko olla ja etteiwät olot parkumisella
parane. Muutaman wuoden oltuani orpojen majassa
tapahtui seuraama tapaus, joka mieleni muutti.

Kesällä wuonna 18 . ~ eräänä torstai-aamuna
warhain, tuli emäntä herättämään meitä me näet
nukuimme kaikki isonpuoleisessa huoneessa ja käski
meidän kiireesti ja huolellisesti pestä kaswojamme. Pese-
misen jälkeen ryhdyttiin lakasemaan ja siiwoamaan ma-
kuuhuonetta, ja sitten annettiin meille itsekullekin puh-
das, wasta silitetty liinainen peite muoteillemme pan-
taivalsi. Koulusali, jossa oli kaksi pitkää pöytää pent-
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teineen, oli wuorostaan siiwottawa sekin, lattia laas-
tllwa ja puhdistettawa, eikä se wcihanen homma
ollutkaan, koskapa ei oltu siiwottu useaan kuukauteen,
niin että oli siiwottomuutta jo liiaksi. Meitä puettiin
puhtaisiin, pumpulisiin waatteisiinkin, pyhäwaatteisiin
näet, ja likaiset, resuset waatteemme heitettin louk°
toon.

Kahdentoista aikana soi puurokello ja meitakö ih-
metytti ruokasalin laitokset! Oli näet puhtaat peitteet
pantu kummallekin pöydälle. Ia yhä tummempaa oli,
että oli ruokakin parannut. Joka päiwä näet syötiin
halpasta jauhopuuroa; ei aamiaiseksi eitä illalliseksi-
kaan ollut tuin puuroa, yhä maan puuroa, joskus ta-

paukselta main perunoita, silloin näet kun niitä lahjaksi oli-
wat taloon tuoneet hywäntahtoiset ihmiset. Entä nyt?
Tänään oli pöydällä lammaspaistia ja papuja, wie-
läpä niin runsaassa määrin, että saimme kylliksem-
me syödä.

Istuttuamme pöytään ja pistäessämme suuhun
ensimmäisen paistin-palasen kuului kartanolta rattaitten
kolinaa ja heti sen jälkeen astui owesta huoneeseen ui-
man arwllllmattamme kahdeksan wanhanpuolista rou°

maa, silkkiset hameet yllään, ja meniwät talon iscintä-
wäkeä tervehtimään.

«Taisimme tulla arwaamattanne?" muuan wie-
raista rouwista sanoi, „waan wasite tulimmekin sanaa
edeltä lähettämättä."

„Hnwänen aika," ihmetteli talon isäntä, „jos oli-
simme tienneet edeltäkäsin tulostanne, jos olisi aa-
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wistuttanut meitä, että tänään tulette, niin war-
maankin..."

„Olkaa huoleti, olkaa huoleti, ystäwä rakas",
rouwa wastasi, „hywä on, hymä on! Ia te, lapset
rattaat," hän meitä puhuttelemaan rupesi, „syökää main
rauhassa!"

Silloin en wielä arwannut mitä kaikkia tuo tiesi,
perästä olen sen kuullut. Nuo rouwat oliwat orpojen
kodin ylhäisiä suosijoita, jotka kokoiliwat rahaa ja ta-
waraa sen ylläpitämiseksi, ja näillä ylhäisillä suosijoil-
la, heidän johtajansa ja rahaston-hoitajansa etunenässä,
oli tapana kerran nmodesso. käydä katsomassa suosi-
maansa ja ylläpitämäansä laitosta oliko siinä kaikki
niinkuin olla piti. He luuliwat tietenkin, että heidän
käyntinsä oli aiwan arwaamaton, niin että muka
saisiwat nähdä laitosta semmoisenaan ja mitenkä siellä
elettiin ja oltiin; maan heillä oli tapana edeltä ilmoit-
taa siitä muutaman toisen samanlaisen laitoksen esimie-
helle, joka oli heidän ystäwiään, ja tämä lähetti heti
wasite sanan meidän totimme esimiehelle, joka siis tiesi
aiwan fontilleen minä päiwänä ja tuntina wieraat oli-
wat odotettawissa. Siitäpä syystä hän laittoi lam-
maspaistia ja papuja meille ruuaksi ja siitä syystä oli
hän lakllisuttanut laitti lattiat puhtaiksi ja pesettänyt
liinaiset pöytäpeitteet y. m.

«Sallilaahan minun maistaa tätä lampaan-pais-
tia ja näitä papuja," muuan rouwa pyysi. „AH, hy-
määhän tämä on, marsin hywin paistettua, ja on ruo-
tia aiwan kyllälti, huomaan ma, Waan maistakaa te-
tm, ystäwät!"
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Toiset rouwat maisteliwat ruokia hekin wuoros-
taan, ja kaikista ne maistui makeilta.

Kun olimme aterioinneet ja pöytärulous luettu,
sanoi äsken mainittu rouwa taas: „ Asettukaa rimiin,
rakkaat lapset, jotta saamme tarkastaa waatteitanne!"

Heti rupesikin lastenmajan isäntä järjestämään meitä
pitkään riwiin, itämme mutaan, ja nuo kahdeksan rou-
waa alkoi kulkea lapsiriwiä pitkin hitain askelin, sei-
sahtuen kuntin eteen, ja' kun tarkastus oli loppunut,
meniwat piiriin seisomaan.

„ Minusta owat maatteet sangen puhtaat ja sie-
wät, jospa koristelemattomatkin, niinkuin sopii köyhille
orwoille."

„Niin minustakin," toinen rouwa kiitteli, jolla oli
laukku, armaltawasti rahoja täynnä, ja jota luulta-
wasti oli rahastonhoitaja, „ja pitääkin siitä kiitokset
saada isäntä ja emäntä."

Muutkin roumat oliwat taikti järjestään samaa
mieltä ja isäntä kumarsi nöyrästi, sanoen: „Kiitos
kiittämastänne, arwoisat rouwat!" Ia saman sanoi
emäntäkin, jola kuitenkin omasta puolestaan lisäsi:
„ Tosin ei aina ole waroja marsin riittäwästi, maan
täytyy meidän, mieheni ja minun, toisinaan omistamme
jonkun werran lisätä, että lapsi rakkaat saisimat minkä
milloinkin tarwitfewat ja olen miehelleni sanonut, että
kyllä taiketikkin arwoisat lastenmajan suosijat ja yllä-
pitäjät lorwaawat meille wahinkomme ja maiwannä-
kömme jahka terkiäwät. ~"

„Gtte turhaan olekaan meihin luottaneet," se rou-
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ma, jolla oli iso laukku, lausui, „stllä olemme taas
koonneet rahoja tuttawaimme ja lastenmajan ystäwäin
keskuudessa ja heti kun tämä tarkastuksemme on lop-
punut, on miehenne saapa rahaa lisää melto mää-
rän!"

„Aiwan oikein," se rouwa sanoi, joka arwatta-
waZli oli johtaja, „menkäämme nyt lasten makuuhuo-
netta katsomaan onko se missä kunnossa. Te lapset,
menkää siiwosti ja hiljaa koulusaliin ja odottakaa siellä
kunnes me tulemme tuulemaan oletteko kuinka lukutai-
toisia.!"

Sen sanottuaan meni rouwa muitten wieraitten
ja isäntäwäen kanssa meidän makuuhuoneeseen ja me
noudatimme käskyä ja menimme koulusaliin odotta-
maan. Istuimme penkeille kahta puolta isoa pöytää
ja marsin siiwosti ja hiljaa oltiin tosiaankin. Kuitenkin
taksi poikaa, jotka oliwat wanhimpia joukossa, supat-
tiwat keskenään, ties mistä jutteliwat roähän aikaa,
maan sen supatuksensa jälkeen oliwat netin hiljaa ja
ääneti luin kalat ikään. Oi kuulunut hiiren hiiskausta
rouwain palatessa ja sisään tullessa.

„Isäntäwäti ratas", puheenjohtaja lausui, „wä-
hilla waroilla te olette todellakin saaneet paljon toi-
meen ja lausun teille sulimmat kiitoksemme wielä ker-
ran. Kumminkin pyydän teitä lapsia kuulustelemaan
ja luettamaan wähäsen, meidän kuullen, maikka tosin
olen warma siitä, että olette tehneet woitawanne heitä
opetellessa."

Niinkuin lukija huomaa, olin marsin tarkkaan ot-
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tanut maarin siitä mitä näin ja tuulin, Waan yhä tark-
kaawllisemmatsi tuli silmäni ja törmäni nyt; sillä en
tosiaankaan pystynyt arwaamaan miten tuossa luettu-
misessa oli käypä ja mitenkä isäntä, meidän opetta-
jamme muka, suoriutuisi. Nuorimmat joukostamme
eiwät tunteneet iitätaän ja toiset eiwät paljon muuta
osanneet tuin kukaties aapiston; ani Harmat, lahjak-
kaimmat näet, osasiwat alittamatta lukea ulkoa moniaita
raamatun-lauseita tahi rukouksia, Waan majatalon
isäntä keksi keinon; hän ei luettanutkaan kuin main noita
moniaita lahjakkaimpia ja taitawimpia poikia, ja noilla
ylhasillä rouwillakaan ei ollut isoja »vaatimuksia. Luetta-
mista ei kestänyt kauankaan, ja kun muuan joukos-
tamme oli alittamatta lukenut ulkoa erään mirren,
rouwa, puheenjohtaja näet, kiitti towasti ja muut-
kin rouwat sanoiwat olemansa lasten lukuun sangen
tyytywäiset, ,

Luulin tarkastuksen jo loppuneen, Waan mitäs
tyhjää! Kun näet isännälle oli lausuttu sulimmat kii-
tokset hänen opetus-tawastaan, asettuiwai rouwat taas
puolipiiriin ja heidän puheenjohtajansa astui pari as«
kelta keskemmäs lattiaa ja rytäsi, pitääkseen pienen
puheen.

„Lapset rakkaat", hän sanoi, „olemme nyt omin
silmin nähneet kuinka mainion hywcisti teitä kohdellaan
ja hoidetaan tässä majassa, Waan jos olisi kukaties
jotakin toiwottawaa teillä ja jotain walitustakin, jota
en kuitenkaan usko, niin sanokaa suoraan ja pelkää-
mättä."



Gi kukaan puhunut mitään muutamaan mi-
nuuttiin.

„Siis teillä ei ole mitään walitutsen syytä", pu-
heenjohtaja lausui. „Sitä minäkin arwasin. Gitä ole-
kaan, minun tietääkseni, yksikään lastenmaja niin hy-
wässä ja kaikin puolin mallikelpoisessa kunnossa tuin
tämä orpojen koti, ei suinkaan."

Nytpä näin muutamain poikain, niitten samojen
näet, jotka äskettäin olinmt supatelleet keskenään, tatin
helmasta nyläsemän ja töyttääwän erästä toweriaan,
jonka nimi oli eli Wahwa Jussi ja jota
rohkeasti alkoikin puhua puolestamme.

„Kyllä minä sanon, jahka minua ei piestä pe-
rästä!"

„Puhu, puhu waan!" rouwa kehotteli, joskin wä°
hän tyytymättömän näköisenä, „Puhu pelkäämättä,
maan älä main walehtele!"

„Kyllä kai me tyytywäisiä olisimme, jos meille
aina annettaisiin yhtä hywää ruokaa ja yhtä paljon
tuin tänä päiwänä on annettu. Waan näkisitte mitä
me muina aikoina saamme ruuaksi ja »vaatteeksi, kuin-
ka ..

. kuinka, .."

Wllnn poika rukka ei rohjennut sanoa sanottamaansa
loppuun, sillä isäntä loi häneen tuiman ja nuhaisen kat-
seen, mitä katse jäi kuitenkin rouwilta huomaamatta,
sillä eiwäthän he sillä hetkellä katselleet muita luin Big-
Johnia,

„Mitä waiwaa tätä poikaa?" puheenjohtaja kysyi
isännältä.
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„UH," wastasi isäntä alakuloisen näköisenä, aiman
kuin olisi kyyneleet olleet silmissä, joita hän pyyhtäsi-
tin nenäliinallaan. „AH, korkeasti kunnioitetut rouwat,
tästä pojasta minulla on ollut suurta murhetta ja wai-
waa! Ei ole häijympää, ätäsempää ja röyhkeämpää
lasta! Muutamia kuukausia sitten Manhattanhillin
pastori löysi hänen kadulta ja uskoi hänen taswatut-
sensa minun haltuun. Olen sen jälkeen koittanut to-
dellakin kaikin tawoin taiwuttaa hänen mieltään hy-
wään päin, waan turhaan laitti. Ei hartahinkaan
kristillinen rakkaus saa hänestä oikeata miestä! Siksi
pahaksi oli hän oppinut kaduilla, missä ei ole näytä-
wänä kuin huonoja esimerkkejä, arwaa sen. Ruumiil-
taan on poika kyllä wöyristynyt, mutta sielu... on
paatunut, synteihin tatertuuut.,,

„Hirweätä, hirweätä!" puheenjohtaja huokasi ja
laitti muutkin rouwat huotmliwat ja päiwitteliwät.

Sitten rouwat rupesiwat keskenään neuwotteluun,
supatellen keskenään, tunnes lopulta puheenjohtaja ryhtyi
taas puheeseen, katseli Big-lohnia silmiin ja sanoi:
„Sinä paha poika, olisi syytä tarpeeksi ajaa sinut pois
tästä kodista kerrassaan. Waan tahdomme armahtaa
sinua ja saat olla täällä neljä miikkoa wielä, kosta
toiwomme, että parannat kukaties sillä aikaa tapasi.
Ia te, herra isäntä, olette welwollinen sitten tarkkaan
kertomaan meille tuinta poika on käyttäytynyt niinä
neljänä wiittona. Sitten me päätämme saako poika
jäädä wai lljetaanto hän talosta pois."

Siihen mahti-käskyyn orpojen majan tarkastus
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päättyi. Nuo ylhäiset rouwat näet poistuinmt isännän
kamariin, jossa arwattamasti iso rahalaukku tyh-
jennettiin ja annettiin rahat isännälle. Me lapset
jäimme koulusaliin. Akkunasta näimme mannut ja He-
inoset tuotllwan rappusten eteen; rouwat istunnat wau-
nuihin, jätettyään hywästit kumartamalle isännälle ja
niiaamalle emännälle.

Hiljaa olimme, isäntää odotellessamme, eitä mei-
dän tarwinnuttaan kauan martoa. Heti kun hän tuli
sisään, huomasimme, että oli nauru kaukana; hän oli
hywin totisen ja nuhaisen näköisenä. Ia hänen tart-
tuessa nahkahihnoista letitettyyn witsaan, joka naulasta
riippui seinässä, karsi julma pelko sydänalaamme.
Meitä aawistutti heti, että selkäänsä oli saapa Big-
John, hymänpäiwäisen selkäsaunan. Sitä pelkäsi Big-
lohn itsekin, loskapa paikalla ryntäsi omelle suosiakseen
patoon. Mutta poika parka ei ollut huomannut, että
isäntä oli sisään tullessa pannut owen lukkoon. Siis
kiinni joutui Big-lohn, isännän lomiin kouriin joutui
tuin joutuikin.

„Wai sinä lurjus! lantclepa mäsiäkin!" hän
karjasi wihan wimmassa, tarttuen Big-lohnia käsi.
warteen, paiskasi hänet kumoon ja alkoi hosua wit-
salllllln minkä jaksoi, niin että pojan suusta ja nenästä
juoksi merta.

Olimme monta kertaa ennen nähneet tämmöistä
luritusta ja tiesimme kokemuksesta, että jokainen, jota
mähäsenlään sääli kuritettua, joutui hänkin kurituksen
alaiseksi. Senpä wuoksi olimme hiljaa tuin hiiret.
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Wllan nähtyäni Big-lohnin makaaman lattialla hu-
mahtamatta, aloin huutaa hirweästi: „ Hätään! Hä-
tään! Murha! Murha!"

„SuuZ kiinni, pahus!" kielsi isäntä, maan minä
huusin yhä kowemmin.

Silloin hän tarttui kiiwaasti käsiwarteeni ja löi mi-
nua ruoskalla niin rajusti, että ei aitaakaan, niin ma-
kasin minäkin werissäni lattialla Jussin wieressä.

„Pois kaikki muut! Ia menkää makuuhuoneeseen,
Waan hiljaa kerrassaan! Illallista te ette tarwitse,
olette pllimälliseksi syöneet jo liiaksikin,"

Pojat juosta milistiwät matkoihinsa katsomatta
kertaakaan taatsein; pelkäsiwät kai, että saamat sel-
käänsä hekin, Waan isäntä tarttui minua ja Jussia
lasikuntasta ja laahasi meidät rappusia alas ja pihan
poikki muutamaan wanhaan hewostalliin, joka oli aidan
wieressä ja jota tähän aikaan käytettiin Mantilaksi;
„torttikaaretst" sanottiin keskuudessamme.

Siinä makasimme nyt, kiwiscllä, lomalla lattialla
piltto pimeässä, silla ainoa pienoinen akkunareita oli
tukittu tahi muurattu kiinni, talli luu Mantilaksi muu-
tettiin. Ia towasti pakotti ruumista, siinä tun oli
mustelmia ja haawoja ja ties mitä ruoskan jälkiä. Ei
siis kummakaan, että minä, jota olin wasta seitse-
männellä, kowastl ähkyin ja parkuin. Vig-lohn ei
maan liikahtanut eikä walittanut, olipa hetken aiwan
aänetitkin, tunnes lopulta alkoi kuiskailla nnnun lor-
maani: „Matti kuulehan nimeni oli näet Matti
Roger, jonka olen unohtanut maiuita Matti, luu-
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letto, että helwetissä on pahempi olla tuin täällä,
häh?"

„Gnpä suinkaan", supatin minä wuorostani.
„Eipä tosiaankaan, ja jos olisin arwannut mihin

minut wiedään, neljä miittoa sitten kun pastori toi-
mitti minut tänne, enpä tosiaankaan olisi mennyt",
Jussi sclwitti, „waan kuulehan, lähdetään patoon!"

„Patoouko?" huusin ja mieleni meni iloisemmaksi
heti. „Waan pääseekö täältä pakoon?"

„Hiljaa, Matti! Entä omat owen takana tuule-
massa puhettamme! Patoon täältä pääsee, ole huo-
leti! Eitä muualta pääsekään tuin täältä. Tämä wan>
tila on näet aidan wieressä eitä muualta pääse aidan
yli tuin tämän huoneen katolta. Olipa hywä, että
isäntä pani meidät tänne."

„ Mutta. ~" sanoin,
„Ei mitään muttaa," sanoi hän, „jätä wain mi-

nun huolekseni laitti."
„Uiman oikein, Jussi," sanoin, „mutta ~ .

mutta, ~"

„No mitä taas?" tiwahti Jussi.
„los patoon pääsisimmetin, entäs sitten? Mehän

kuolemme nälkään."
„Mitäs tyhjää!" naurahti hän. „Mennään New-

Jortiin, siellä ci kuole nälkään kukaan. Pienet poika-
setkin tulemat hywästi toimeen. Waan nukutaan ma-
han aikaa, yösydännä herätän sinua, jolloin taitti ma-
jan mäti nuttuu siteintä untaan."

Hän puhui niin lewollisesti, että minuntin mie-
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lenkuohuni asettui eikä aitaakaan, niin jo Ummatti
otti minut syliinsä enkä herännyt ennenkuin Big-lohn nu-
kasi tatin helmasta. Ia hausta olikin herätä; kat-
toon näet oli ilmestynyt reikä ja kuu paistoi sisään,
Big-lohn oli tikapuita lawunnut ylös jalaittanut kattoon
pienen läwen, tarpeeksi suuren meidän kotoisten mies-
ten päästäksemme ulos. Kiireen kautta ryhdyttiinkin
tuumasta toimeen, minä ensinnä pujottelin reijästä ka-
tolle ja Big-lohn perässä. Katolle päästyämme nostimme
kapeat tikapuut ylös ja laskimme ne sille puolelle ai-
tausta, josta tie wei wapauteen. Kepeät oli askeleem-
me, tuin linnun lento, ja juosta wiiletimme isoa kau-
punkia, New-lorkia kohti. Big-lohn oli siellä mo-
nasti käynyt ja tiesi mitä tietä oli mentamä.

2 luku.

Uew"HorKin Kadunlakaisijat.
Aamulla warhain, ennenkuin aurinko nousi, saa-

wuimme New-lortiin ja jo ennen sen päiwän iltaa
oli minulla jo asunto, ruokaa ja työtä. Big-lohn
oli siis mallan oikeassa, sanoessaan, että Nem-lortissa
ei kuole nälkään. Waan tiesi kuitenkin kuinka olisi mi-
nun käynyt, loskapa en ollut kuin seitsemännellä wuo-
della wllsta, jollei olisi ollut minulla wanhempi, kol-
mannellatoista olewa Big-lohn tomerina.
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Oi tosin asuntoni kehuttawa ollut eikä ruokani eitä
työnikään. Big-lohn näet tapasi, wähän aitaa luulustel-
tuaan, muutaman ikäkulun neeteriläis-waimon, jota
piti ruotawieraita. Ruokia oli hänellä ties minkänä-
töisiä; akka näet huokealla hinnalla, ehkäpä ilmaiseksi-
kin, hankki wiereisestä rawintolasta ylhäisten ruoka-
wieraitten ruuanjätteitä, joita hän sitten nmlmisteli
uudestaan minulle, Big-lohnille ja muille Löyhille
pojille; meitä oli kaikkiaan kaksitoista poikaa, jotka
aterioimme neeteriläis-akan pöydässä. Hywältä ne
ruuat wain maistuiwat, werrattoman makeammat oli-
wat kuin se iankaikkinen jauhopuuro, mikä oli jota
päiwa orpojen majassa ruokana. Entä hinta, minkä
näistä juhlaruuista muksoimme! Arwaappa, lukijani
rakas, kun aamiainen, päiwallinen ja illallinen ei mak-
sanut kuin luusi senttiä kaikkiaan eli suunnille 35 Suo-
men penniä. Ia tyllätseen saikin syödä. Ihtä mitä-
tön oli asunnon wuokra. Waan se myöntää täytyy,
että se asuntomme ei kaikkien lehuttawimpia ollut. Oli
näet wuoteemme sijoitettu muutamalle yliselle, eikä
wuoteemmekaan komin komea ollut; oljilla ja heinillä
täytetty säkki, hewosen loimi päällimmäisenä. Waan
toimeen tultiin silti ja sikeästi nukuttiin. Ei sille yli-
selle päässyt muuta tietä kuin piti tawuta kapeita,
korkeita tikapuita ylös. Waan emme laidassa kaupun-
kia asuneet silti. Talo, joskin wanha ja ränsistynyt,
oli jotenkin leskellä kaupunkia, Anthony-kadun war-
rclla näet, eitä ollut kuin kukaties sadan askeleen matka
Broadwayiin, New-lortin leweimmälle kadulle, jonka
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marrella omat komeimmat ja isoimmat palatsit jakaup-
pamakasiinit.

Sen mutainen kuin asuntoni oli työnikin. Änt-

honvkadun warrella näet jota latua nykyään sa-
notaan Baxterin kaduksi ja joka silloin oli New-lortin
wiheliäisimpiä katuja, siinä kun asui pelkästäänköyhää
kansaa oli toinen hywin wanha ja ränsistynyt talo,
jonka isäntä oliryysykauppias. Emäntäni, neekeriläis-akan,
ucuwosta otti hän minut apurikseen. Tuöaseitsi hän
antoi minulle muutaman rautaisen koukun warsinceu
ja kopan, jonka wiimemainitun ripusti olalleni nuoran
pätkällä. Minulla oli asiana kuleksia moniailla ka-
duilla, joita ryysykauppias nimeltään luetteli, ja kerätä
kaikenlaista törkyä, jolla oli jotainkaan armoa: paperi-
palasia, lasipalllsill, nauloja, särkyneitä astioita ynnä
muuta romua, jonka ohi ihmiset menewät wälinpitä-
mättömästi. Minun oli katsominen kaikkia paikkoja ja
rautlltoukullani kohenteleminen marsinkin kaikkia talojen
edustalle heitettyjä rikkaläjiä, jotta ei main mikään esine,
joskin olisi ollut moninkertaisen lian ja loan peitossa,
jäisi minulta huomaamatta. Suurella innolla ryh-
dyinkin työhön käskettyyn, niin että jo moniaitten Miik-
kojen perästä hän lisäsi palkkaa toisen werran pyytä-
mättäni. Tulin rennosti toimeen, niin että säästyi
jonkun werran rahaa jota kuukausi säästöpankkiinkin
pllntllwatsi. Olin Marsin terwe, sillä orpojen majan
ruoskan jäljet selästäni häwisiwät pian ja haamat ar-
peutuimat; neeleriläis-ukka näet hoiti minua hellästi luin
olisin ollut hänen lapsensa ja öljyllä siweli haawojani
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ja mustelmiani. Waan tärkeämpi oli, että opin huo-
maamaan ja murteen ottamaan, mieläpä ajattelemaankin.

Waan jo wuoden perästä aloin hakea parempaa
wirkaa; olin siksi wiisastunut muka. Heti ryhdyinkin
tuumasta toimeen, maan ensimmäinen yritykseni meni
hukkaan ja illalla alla päin palasin kotiin. Siellä
tapasin ystäwäni Big-lohnin ja kohta kun olimme
häthätään syöneet illallisen, niin hän tuli luokseni ja
sanoi: „Tulehan, mennään kaupungin-talon puistoon,
jotta saamme puhutella toisiamme kahden testen wähän
aitaa."

Puistoon tultuamme, kertoi Big-Iohn:
„Niinkuin tie-

dät, olen tähän asti ollut Washingtonin torin teuras-
tajain apurina, Waan huomenna lähden Cincinnatiin
yhdeksän muun teurastaja-rengin kanssa. Meitä on
näet pyydetty sinne erään ison teurastus-yhtiön pal-
welutseen ja on luwattu meille jotenkin iso palkka; mi-
näkin saan niin ison palkan tuin muut, maikka en
wielä ole tuin neljännellätoista; olen siksi iso ja wah-
wa poika."

„Sepä itämä, että minun jätät!" pahoitin, „mar-
sinkin kun minun tienestini on loppunut."

~Loppunutko?" Big-lohn ihmetteli. „Saathan hy-
Mänpuoleisen palkan ryysytauppiaalta. Onko hän irti-
sanonut sinun?"

„Eitä, maan minä olen irtisanonut itseni," wastä-
sin. „Olen näet aitonut rumeta toiseen elinkeinoon.
Muistathan Kallen ja muutaman muuntin pojan mai-
ninneen, että ölisiwat jo monastitin saaneet hywän pai-
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kan, ivaan syystä että eiwät ole koulua käyneet tar-
peeksi, annettiin toisille ovvineemmille ne hywät paikat.
Malttamatta pitäisi oppia lukemaan, kirjoittamaan ja
laskemaan. Tuota jäin miettimään ja päätin rumeta
iltakouluun, jota pidetään Centren kadun warrella.
Waan niin kauan tuin ryysykauppiaan apurina olen,
en pääse koulussa käymään, syystä, että iltasinkin täy-
tyy olla työssä, erottelemassa näet toisistaan laduilta
teräämiäni rostia, paperit kaikki panemaan toiseen lä-
jään, lasiplllllset toisiin j. n. e. Gn woi, niinkuin huo-
maat, enää olla ryysykauppiaan apurina."

„Hywä, hywä," sanoi Big-lohn, „maan olisi sinun
pitänyt minulle puhua tästä puuhastasi, ennenkuin sii-
hen ryhdyit ensinkään."

„ Tahdoin yllättää sinua, sen takia puuhasin omin
päin," selitin alakuloisena. „3lsia on näet se, että
tyttö, joka Vroadwayn ja Readen kadun risteyksessä
lakafee katua puhtaaksi, että ihmiset pääfewät siitäkul-
kemaan ladun poikki ilman hankaluutta, on mennyt
palwelukfeen johonkin isoon taloon. Waan hywät on
hänellä ollut tulot tähänastisesta toimestaan, jon-
ka tähden ostin häneltä sen. Se toimi on hywä
sen puolesta, että ei tarmitse olla siinä taiten päiwää;
wasta 10 aitana namusin alkaa siellä wilttaampi
wäenliile. Eitä illempanätään ole siinä isoa wäen»
liitettä."

„Wai niin," Big-lohn wastasi hymillään,,>olet os-
tanut sen pailan!"

«Olen," wastasin, «eitä minun tarwinnuvmaksaa
tuin kymmenen dollaria.
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„No minkä tähden suret sitä, että olet irtisano-
nut itsesi tähänastisestapaikastasi?" Big-lohn ihmetteli.

„Syysta siitä, että muuan iso poika roikale mait-
taa olemansa tytön serkku ja hänen paikkansa perijä!"
terroin.

„Ia siihenkö sinä olet suostunut!"
„Gnpä suinkaan," mustasin, „waan hän on paljo

isompi ja wahwempi kuin minä ja hän rupesi minua
lyömään pahus niin towasti, että luulin kaikki luuni
särkyneen."

„Oho," Big°lohn naurahti, „jos ei muuta
wastusta ole tielläsi, sen poistan minä, ole huoleti.
Huomenna menemme sille kadun-risteykselle, niin kat-
sotaan."

Huomenna oli Big-lohn joutilas työstään ja minä
seurasin häntä, hänen käydessään asioillaan ennen
Cincinnatiin lähtöään. Säntilleen kymmenen aikana
saamuimme Broadwayn ja Readen kutuin risteykseen.

Jolla kun oli satanut kowasti, oli paljon kuraa tart-
tunut kaduille ja senpä tähden olin ottanut uuden, hy-
wän luudan mukaani. Maan perille tullessamme, huo-
masimme, että se pitkä poika roikale, josta olin Jus-
sille kertonut, oli hantin jo ehtinyt sinne.

„Tämä on minun paikkani," sanoin hänelle, se-
däthän, että olen sen ostanut ja heti hinnankin mak-
sanut."

„Wai sinä täällä taas!" pitkä poika karjasi.
«Wielätö toisenkin terran tahdot selkääsi, häh?"

«Kuulehan, meittonen," Big-lohn wuorostaan
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lausui, „toiwon sinun oleman oikean miehen, ja jos
olet, niin annat Matin, joka on ostanut tämän pai-
kan, olla rauhassa. Paitsi sitä, olet jo siksi ikämies,
että minusta kadun-lakasijan toimeen olet jo liian
hywä."

Jos New-lorkissa kaksi joutuu kadulla riitaan,
niin heti on kymmenittäin ihmisiä, wieläpä sadottain,
jos riitaa kestää kauankin, liitelijäin ympärillä ja
lieneepä muissakin isoissa kaupungeissa laita sama.
Niin tämi nytkin ja naurun hohotusta alkoi kuulua,
jota luonnollisesti pitkää poikaa lomin suututti ja hän
meni punasetsi tuin lukko. „Älä puutu toisten asioi-
hin!" karjasi hän Biq-loynille, „jollet mene matkoihisi, an-
nan kyydin."

„Weittoseni," Big-lohn mastasi tyynesti, „rupeat
häwyttömätsi; se todistaa, että olet määrässä. Olisin
mielelläni sowinnossa kanssasi, jonka tähden siiwosti
wielä terran pyydän sinua poistumaan, sillä Matti on
ostanut tämän paikan ja se on hänen. Olet kai niin
siiwo, että paikalla menet matkoihisi!"

Taas naurahtiwat katsojat, jolloin pitkä poika ei
enää jaksanut hillitänuhaansa, maan ryntäsi Big-lohnin
kimppuun luudalla lyödäkseen, Waan Big-lohnpa maltti
islun ja tarttui pitkää poikaa wyötärytsistä, paiskaten
hänen kumoon. Sitten sieppasi luudan toisen kädestä
ja alkoi löylyttää häntä hywäsesti, niin että löyly-
tetty alkoi huutaa ikäänkuin olisi ollut rosmoin
käsissä. Waan tuta pahemmasti hän huusi, sitä makeam-
masti katsojat nauroiwat eikä kukaan ilennyt rumeta hä-
nelle awulsi, ei edes poliisitkaan.
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Lopulta kysyi Vig-Iohn: „Suostutko jo wai wieläto
haluat tämän luudan warresta lisää?"

„ Heitä jo ja päästä irti, jo Matti saa olla mi-
nulta rauhassa!" poika lupasi. „Kunniani panen pan-
tiksi!"

„Wai kunniasi pantiksi! En kyllä maksa monta
penniä siitä. Waan olkoon menneeksi. Saat mennä,
mutta muistakin, että jätät rauhaan Matin, sillä muu-
ten joudut tekemisiin minun kanssa toistamiseen."

Sen sanottuaan Big/lohn lasti pitkän pojan mene-
mään. Waan tämä ei odottanut lähtökäskyä, maan
pötki tiehensä niin soutuun kuin kintuista lähti, katso-
jäin makeasti nauraessa.

„Kas niin, Matti, nyt on tämä paikka sinun mallas-
sasi," sanoi Big-lohn tyynesti, antoi kättä ja poistui.
Wäkijouktokin hajuusi.

Ia tosiaankin, tämä kadun-risteys oli nyt minun
mallassani eikä kukaan ajanut minua pois enää. Waan
lukija älköön silti luulko, että minnlle oli uskottu mi-
kään wirla. Asian laita oli näet se, että katujen lakasu
on New-lorkissa jätetty muutaman „katu-inspehtöörin"
haltuun, jolla on siitä paljon waiwannäköä ja iso
palkka, luonnollisesti. Waan silloinen tatu-inspehtööri
oli pahankurinen saituri; sen sijaan näet, että hänen
olisi sadallatunnlllla miehellä puhdistuttanut ison kau-
pungin katuja ja ne siiwossa kunnossa pitänyt, se
weititka pisti työmiehille tulemat rahat omaan pohjat-
tomaan lukkariinsa ja kadut jäiwat wiittotausiksi huo-
noon siiwoon. Ileisö oli towasti tyytymätön, warsin-
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tin hienohelmaiset naiset, heidän yrittäessä kadun poilti,
toiselta tadun-mierustalta toiselle. Heidän länintinsä ja
kenkänsä rymettyiwät mallan kauheasti, ja lopulta täy-
tyi joku neuwo keksiä. Huudettiin wiranomaiset hä-
tään, Waan kaupungin maistraatti ei ollut millänsä-
kään. Lopulta täytyi yksityisten ryhtyä toimeen, poi-
kasten ja tyttösten nimittäin, jotka ottimat laastakseen
kadut niistä tohti, missä oli tadun poikki mentäwä.
Jota päiwä määrätuntina he meniwät katuin risteyk-
siin, mikä mihinkin, marsinkin niihin risteyksiin, missä
oli suurta mäentulkua, ja pitiwät katua luudallaan sii-
massa tunnossa, Immärrettäwästi ci heillä ollut ui»
teutta waatia palttaa mitään eiwättä he waatineettaan,
maan wastaanottamaan tarjottu lantti oli heillä lupa,
eikäpä kukaan siwistynyt herra eitä rouwa lieltäynyt-
tään antamasta heille muutamaa senttiä tahi taksikin
siitä waiwannäöstä. Moniailla tadun latasijoilla oli
mahdottoman hywät tulot eitä kammataan, että oli
useampia pyrkijöitä niille paikoille, missä mäen wilinä
oli »vilkkain; maan kuitenkin tuli lamaksi, että jota oli
päässyt tlldun-lakasijllksi määräpaikkaan, hän sai sen paik-
kansa pitääkin ja ennen tuin hän hyltäsi sen hän sen
möi jolletin toiselle.

Tästa nyt lukija huomaa mistä syystä olin hä-
milläni, Broadwayn ja Readen katujen risteyksen sii-
woojatsi päästyäni.

Huomenna jo Big-lohn towereineen lähti mat-
kalleen Cincinnatiin ja itämällä mielellä hywästi
jätimmekin toisillemme, Waan en silti lanankaan jou-
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tanut suremaan, sillä oli minulla muuta puuhaa eikä
Big-lohninkaan tarwinnut joutilaana olla ja itämissään.
Hywästi hän wiihtyi ja menestyi Cincinnatissa, niin-
kuin perästä kuulin.

Joka päiwä tulin kymmenen aikana aamulla
„työpaikalleni" enkä mennyt totiin ennenkuin wasta
kahdeksan aitana illalla. Ennen aamu-tymmentä mi-
nun ei tarwinnut mennä lakasu-paikalle, syystä siitä
että ylhäiset rouwnt eiwät lähteneet kaupungille ostok-
sille llikusemmin ja ilta-tahdeksalta myymälät kaikki sulei-
tiin. Sillä lailla oli minulla säännöllinen työ, aiwan
tuin jos olisi ollut warsinainen wirka tahi palwe-
luZpaikka ja päiwäpalttanikaan ei isosti munttu-
nut, Harmoinpa kcräysi kukkarooni enemmän tuin taksi
dollaria päiwässä, maan Harmoinpa wähemmänkään;
maan olihan siinä tarpeeksi niin pienelle pojalle tuin
minä ja pidinpä itseäni jonakuna Kreesuksena, kun pa-
lasin säästöpankista wiikon lopussa, taskussani säästö-
pankki-kirjani.

Wllan en siitä, että kukkaroni oli joka päiwä täysi,
niinkään hywilläni ollut kuin siitä, että minulla oli
joutoaikaa tarpeeksi lukemiseen ja edistymiseen. Aa-
mulla ennen kymmentä käwin Centren kadun warrella
olemassa „wapaa-koulussa" enkä yhtään kertaa laimin-
lyönyt koulussa käyntiä maärä-ajalla. Enkä käynyt
ainoastaan mapaa-toulusso. arkina, maan sen ohessa
ilta-koulussa sunnuntaisin eli niin sanotussa sunnuntai-
koulussa. Satoja, tuhansia kertoja kiitin Jumalaa
näistä kouluista, joita New-lorkissa on tiesi kuinka

24



25

monta ja joissa kaikissa oppilaat saamat ilmaiseksi ope-
tuksen, < wieläpä kirjatkin ja muut opetuksen mälitap-
paleet, tarlat, kynät ja muut kirjoitusneuwot kai-
kenlaiset y,> m.

Kaduulakasijllna olin toista wuotta ja arwaawat
seu lukijatkin, että paljon sain kokea, tuulla ja nähdä.
Ties kuinka monta tuhatta ihmistä kulki kadun poikki
joka päiwä, maan n ollut toinen toisen näköinen.
Mikä oli ystäwällinen ja kohtelias, mikä jörömäinen
ja kiukkuinen, mikä oli kiimas mikä hitainen käynnil-
tään, Suosijoita oli minulla useampia, marsinkin rou-
wain joukossa, jotka antoimat minulle toisinaan hopea-
rahankin kuparilantin sijaan waiwan näöstäni, sillä
useinkin, jos oli ilma sateinen, sieppasin käteeni heidän
kalunsa ja kampsunsa ja kannoin ne taduu poikki, jo-
ten heidän kätensä oliwat joutilaat helmojaan nosta-
maan. Näitä suosijoitani oli muuan pikkuinen tyttökin,
Waan hänestäpci kerron tarkemmin ja miten jouduin
hänen ystämakseen.

Jota aamu kohta kymmenen jälkeen muuan val°
welustyttö lykkäsi edellään pitkin Readen katua stewät
maunut, joissa oli tolmiwuotias lapsi istumassa, Broad-
wayn ladun poikki menossa kaupungin talon puistoon,
Plllwelija oli isoluinen, mankka irlantilais-tyttö ja sen
näki heti, että hänen isantä-wäkensä mahtoi olla rikkaita
ihmisiä, koska hän oli erittäin hywissä waatteissa; ja
maitta lapsen puku oli toristelemattomampi, se oli niin
siewä ja taunis, että minun täytyi siitäkinpäättää että
lapsen wanhemmat oliwat hywin rikkaita, Waau wä-



hätpä waatteista ja rikkaudesta! Tärkeämpi oli, että
lapsi oli erinomaisen miellyttäwä olento. En ollut mil-
loinkaan nähnyt niin herttaisia, hywäntahtoisia ja sen
ohessa nerokkaita kaswoja, maan se surkeata oli, että
lapsi rukka oli waiwainen, niin että ei osannut seisoa,
saati käydä, silla toinen jalka oli puolta lyhempi kuin
toinen ja oli selkäkin jollain lailla wiallinen. En ollut
koskaan nähnyt ruumiiltaan waiwaisempaa lasta, jonka
wuoksi heti ensi kerta kun näin hänet minun tuli ko-
wasti häntä sääli. Palwelustytön yrittäessä mäen »vi-
linässä lykätä waunuja Broadwayn poikki, nostin pikku
tytön mannuista ja kannoin hänet täsiwarstllani kadun
toiselle puolelle. Sitten, palwelian tultua perästä wau-
nnjen kanssa, laskin lapsen takaisin siewoselle wuoteel-
leen ja palwelija waunuineen lapsineen meniwät mat-
koihinsa, minua enää muistamatta.

Siitä aamupäiwästä alkaen tuli tuo irlantilainen
nais-palwelija sen pikku tytön kanssa joka päiwä sille
kadun-risteykselle, jossa minä seisoin, ja yhtä monasti
kannoin minä tytön kadun poilti. Ia aina sain ho-
pearahan waiwannäöstllni; tytöllä oli se raha kädes-
sään, paperi ympäri käärittynä, Arwattaiuasti oli hä-
nen äitinsä pistänyt sen hänelle käteen totoa lähtiessä;
ja oli tyttö taitetiktin kertonut minusta. Niin kului
muutamia kuukausia. Eräänä päiwänä 11 aikana e.
p. alkoi tulten Broadwayn katua alas muuan mahdot-
toman pitkä ruumissaatto, joka oli menossa Brookly-
nin kaupungin-osan kautta Grenwoodin kirtkotarhalle,
mikä on Newlortin rikkaitten tirkkotarha. Wainaja
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oli siis ollut rikas ja ylhäinen henkilö, sillä muita kuin
rikkaita ei haudata mainittuun kirttotarhaan ja köyhiä
haudataan Potterssieldin tahi johonkin muuhun hal-
wcmpaan hautuumaahan, sillä New-lortissa hautuu-
maita on useampia. Useita soittokuntia oli saatos-
sa. Ei siis tummakaan, että ihmisiä asettui kum-
mallekin puolelle katua katsomaan, niin että saattowäki
kulti tuin lujassa ikään. Waan kun kaikki jäimät sei-
soskelemaan mahaksi aikaa, ei Broadwayn poikki pääs-
syt kulkemaan kukaan ja puoleksi tunniksi jäin minäkin
toimettomaksi Silloin juolahti mieleeni että minäpä
menen mahaksi aikaa taupungin-talon puistoon kunnes
saatto on mennyt sinm, saanhan wähän aitaa isojen
puitten siimeksessä huoahtaa, lämmin tun oli ja päiwä
paistoi räikeästi. Oli mielessäni pikku Olgakin, se wai-
mainen tyttö rukka; entäpä hänen tapaan puistossa.
Uiman oikein, siellä hän olikin useain muitten lasten
kanssa. Se irlantilainen palwelija oli poistunut, sepä
tietty, ruumis-saattoa katselemaan; olihan siksi utelias
ettei malttanut olla menemättä. Wibdoinkin, kun olin
ehtinyt olla puistossa parisen kymmentä minuuttia,
ruumis-saatto ehti kulkea siwu ja loppupää näkyi Bar-
numin museon kohdalla. Aikoessani palata pai-
kalleni Broadwayn ja Readin katujen risteykseen, niin
äkkiä kuului kaupungin-talolta päin palokellon kumea
ääni. „Ms kaks", „yks tllls!" kello soi eikä ehtinyt
kolmatta kertaa soida, niin jo kuului hirroeä huuto;
„Tuli irti! Tuli irti!" Sitä samaa huudettiin tu-
hansista kurkuista: „Tuli irti! Tuli irti!" ja ties
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kuinka monta kirkonkelloa alkoi antaa samaa tulipalon
merkkiä: „Ms kats". Tästä tiesin, että tuli oli pääs-
syt malloilleen toisessa kaupungin-osassa ja että toksi-
siltaan ryntäisi New-lorkin palokunta Vroadwayta alas.
Maan sen tuloa halusin nähdä ja kiirehdin sen wuokst
sille rauta-aidalle, jota erotti toisistaan kaupungin-talon
puiston ja Broadwayn.

New-Dorkin palokunta! Ei toko maailmassa ol>
lut silloin yhtaikaa uljaampaa ja pelottawampaa pa-
lokuntaa, ei totisesti! Jo kuului se kauhea melu ja
rähinä, minkä aikaansai heidän ruisku-waununsa hewo-
sineen miehineen. „Pois edestä!" kaikki yuusiwat;
„pois edestä! Jo näkyy typärit ja formut ja mikä
on heidän tiellään sortuu jalkojen alle ja musertuu mä-
säksi!"

Muutamissa silmänräpäyksissä oli puisto täynnä
ihmisia, sillä taitti, jotka oliwat kadulla kulkemassa,
riensiwät minkä kerkesiwät palokuntaa pakoon, etteiwät
joutuisi sen tielle; palokuntalaisten hurja joukko ja hei-
dän seurassa kiijawaa joutowäkeä, jätkiä ja rent-
tuja sadottani, tuli yhä lähemmäs ja nosti niin ison
metakan, että pelotti. Silloin moi kauheata
mitä näinkään! Näin pikku Olgan istuman keskellä
kadunwicrustaa: arwattawasti oli hän säitahtynyt ja
kömpinyt aidan alitse puistosta sinne. Siinä istui
tyttö typykkä ja katsoa tuijotti suurilla silmillään äi-
män yksinään, sillä kaikki kadulla olleet oliwat, kuten
sanottu, kiirehtineet palokunnan tieltä puistoon. Eikä
ollut enää tuin kaksikymmentä askelta palokuntalaisten
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ja Olgan walillä. Kaikki tiesiwät, että tuossa hetkessä
tyttö, joka ei päässyt omin neuwoin liikahtamaan,
olisi joutumassa palokuntalaisten jalkoihin; maan sen
tiesiwät myös, että kuka main awuksi menisi hänen
myöskin läwisi onnettomasti.

Niin mahtoiwllt ajatella, arwatakseni, Waan minä
en puolestani joutanut muuta ajattelemaan tuin mi-
tenkä pelastaisin tytön ja arwelematta, sukkelaan kuin
kärppä, hypähdin aidan yli. Ihta sukkelaan tartuin
tyttöön ja työnsin hänen aidan raosta puistoon, jonka
jälteen kyykistyin pujotellakseni samasta reijastä mi-
näkin. Waan sillä hetkellä minua lyötiin tahi työn-
nettiin tahi poljettiin ja merta alkoi juosta wirtanaan
päästäni. Kylkeeni ja selkäänitin sain mustelmia
luku, palokuntalaisten ohi mennessä kiireesti ja minua
siwuuttaessa. Waan pääsin jotenkuten aidan toiselle
puolelle tumminkin ja riemumielin lannoin täsiwarsil-
lani pelastettua lasta suojellukseni sitä loukkauksilta.

Jota on ollut New-lorlin tulipaloissa saapumilla
tietää sentin, että kun palokuntalaiset seuralaisineen
omat menneet niin heti juoksee kaikki muukin kansa
Messä. Ei ole sitä tulipaloa, jota ei ole katselemassa
uteliaat ihmiset ja sakea onkin mäen paljous niillä ka-
duilla, missä on lähellä tulipalo sammuttajilleen. Niin
tässäkin tulipalossa! Ia tummako että puisto puh-
distui mäestä yhtäkkiä, maikka wäha ennen oli ollut
mäkeä täynnä! Mahtoi silloin Olgan hoitajan, sen
irlantilaisen palwelijan mieleen hänen nimensä oli
Pölly juolahtaa kysymys: missä on Olga? Sillä
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kuulin hänen yhtäkkiä säikäytsissään kirlasewan:
„Olga! Olga!"

„Täällä hän on, täällä!" huusin ja heti ryntäsi,
Pölly luokseni, sieppasi lapsen sylistäni ja alkoi ha-
lailla ja hywäillä sitä rajusti. Wuoroin itki, wuo-
roin nauroi; päästyään lasta torumasta siitä, että se
oli näkymistä kadonnut, hän jo seuraamassa hetkessä
kiitteli Jumalaa joka oli armollisesti warjellut lasta
surman suuhun sortumasta.

Lopulta hänen mielen-kuohunsa asettui kuitenkin
ja hän rupesi pikku Olgaa tarkastelemaan. Ia minkä
näköinen Olga oli? Waatteet repaleisina ja merissä,
olipa hänen tasmoissaankin useita naarmuja!

„lessus Maaria!" lapsen-hoitaja päiwitteli ih<
meissään. „Lapsi on werissään ihan, oi surkeata, ja
lohta se kuolee!"

„loutawia," lausuin hänelle, noustuani jaloilleni,
maikka olin komin uuwuksissani. „Lapselle ei ole war-
maankaan tullut wahinkoa mitään. Weri on näet mi-
nun haawoistllni, jotka sain pelastaessani lapsen pa-
lokuntalaisten jalkoihin luutumasta."

„Mitä!" Pölly huusi, lentäen punaseksi nuhasta,
«Sinunko merta? Kuinka olet uskaltanutkaan lostea Ol-
gaan ja rywettäa häntä? Wai sinäkö Olgan hengen
pelastanut! Sinustako olisi ollut miestä siihen! Et
ole sen näköinenkään! Kerjäläis-poita olet, kylän tu-
leksija mokoma... Tässä muutama lantti sinulle pal-
kinnoksi!"

Hän heitti wihafesti pienen hopearahan minulle^
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maan en ottanut sitä wastaan. „los ette olisi ollut
lapsesta huoleton, ci hän olisi joutunut kadun »vierus-
talle palokuntalaisten tielle eikä olisi tarwinnut minun
mennä sieppaamaan häntä poiskaan sieltä. Hyi Teitä,
kehtaatte ..." lausuin hcilwcksiwmsesti ja selkä kenossa
poistuin Anthonin kadulle päin. Waan meren muo-
dosta olin niin uuwuksissa, että olin kaatua monta
kertaa matkalla kotiin. Siellä oli neeteriläis-waimo,
köyhä emäntäni, minua mustassa; ja hän laastaroi ja
hoiti minua hellästi kuin äiti itään. Köyhä, wanha
ja ruma oli ncekeriläis-akka: nuori, kaunis jakomea lap-
sen-hoitaja Pölly. Waan eri mieli heillä oli; toinen
oli hellä ja hywä, toinen häijy ja ylpeä!

3 luku.

rupean

En neljääntoista päiwään päässyt kaupungille;
tumminkaan ei jäänyt tuin muuan pienonen arpi hius-
rajaan otsaani; muut liaaniani meniwät umpeen, ar-
peakaan jättämättä. Kohta terwehdyttyäni lätsin BroaV-
wayn ja Readen katuin risteykseen, sille tutulle pai-
kalleni, maan toinen poika, minua wanhempi ja wah-
wempi, oli nyt katua puhdistamassa eikä hän ollut
halukas poistumaan. Ei hän edes suostunut millään
rahalla lorwaamaan wahintoam. Big-lohn oli men-
nyt mattoihinsa eitä ollut enää auttamassa minua.
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sorrettua pikku ystäwäänsä. Muuan poliisi, jolta neu-
woa kysyin, »vastasi, että olin muka menettänyt oikeu-
teni, koskapa olin ollut siksikin kauan poissa, jospa
omaa syyttänikin, Hywin alakuloisena menin »vierei-
seen puistoon, miettien mikä neuwoksi; toiwoin puis-
tossa saamani nähdä pikku Olgaa, maan ei häntä nä-
kynyt ei kuulunut. Enkä pariin kuukauteen senkään
jälteen kuullut hänestä niin mitään, maikka usein tä-
min puistossa, ja ihmekö, että tulin ajatelleeksi: entäpä
hän on kuollut!

Sitä siis ajattelin, kuten sanottu, mitä neuwoksi.
Ajatukseni meniwät jos mille suunnalle. Puhuttelin
itseäni ja sanoin: „On jo karttunut melko paljo
säästö-rahoja, niin etlä moit huoletta koulua käydä
puolen wuotta, tarwitsematta lisää tienailla." Olin
yhä opinhalukas ja siitä syystä juolahti koulunkäynti
mieleeni. „Waan entä tun puoli wuosi on mennyt,
mikä sitten neuwoksi?" ajattelin. „Rupeaisinko wanhaan
ammattiini, tadun-laasuun; se kyllä wetelisi. Tosi!
Maan sopiiko pojan, jota on oppinut lukemaan, kir-
joittamaan ja laskemaan, wielavä tartuttanut tieio-
warojansa siihen määrään, että ei ole aiwan tietämä-
tön maantieteestä eikä historiasta, katuja laasta itänsä?
Tulisi kai hänen pyrkiä edemmäs ja ylemmäs". . . Niin-
kuin näkyy, oli minussa jo ylpeys nostamassa päätään,
jonkinmoinen kunnianhimo. "

>

Mihin toimeen rupeaisin tosiaankin? Entä jos
T-upeaisin jollekin rikkaalle kauppamiehelle asiapojaksi;
täyttäytrjisin nuhteettomasti, olisin säntillinen jatoime-
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lias, niin altaisiwat luottaa minuun ja pääsisin nmyi-
teNen toiseen, etusampaan toimeen, Waan miteu sil-
loin käwisi koulun-käyntini? Pitäisi asioilla juosta
aamusta iltaan, ei jäisi lukemiseen jouto-aikaa olleu-
taan, Eiwätlä minun ota käsityöläisetkään oppiin,
olen niin nuori nnelä,. , . Mikä tulee neuwotsi to-

siaankin? . . , Waan yhtäkkiä selmisi asia, aiwan nr-
waamattani.

Kymmenkunta poikasta juosta wiiletti Naussauu-
tadnlla, isot sauomalehti-tasat kainalossaan, huutaen
mikä „Herald!" mitä „

Tribunen lisälehti!" mitä
„Wurld ostakaa!", mitä mitäkin lehteä kaupitelle»,
Zen tiestwät kaikti ilmoittaa, yhdestä suusta huutaa
hoilottaa, että „tärkeitä sanomia Euroopasta on saa-
punut, tärkeitä terrassaan. Kuningas Filip on mur-
hattu. Ranska on julistettu wapaawallaksi." Eikä
aikaakaan, niin jo hajausi poika-joukko; mikä katosi Brod-
wayn, mikä Bmvaryn, mikä Greenwichin kadulle, mikä
minnekin, kaikki yhä hokien: „ Ostakaa, ostakaa! Ve-
reksiä sanomia Euroopasta" j, n. e. Wähä mäliä heit-
tikin joku wastllllntulija kolmen sentin lantin, mitä
sukkelaan katosi lehtipojan taskun», ja lehdet menimät
hywästi kaupan. „Waan minäpä rupean lehtipojaksi
minäkin, rupean tuin rupeantin,"

Toisessa talossa, sen talon naapurissa, jossa minä
asuin, asui useampia lehtipoitia ja munan joukosta oli
monta kertaa käynyt puheellani weretsiä sanomia ker-
tomassa, sairaana ollessani, melkeinpä joka ilta, Hä-
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nen luokseen menin heti samana päiwänä, sinä aikana
tuin hän tietääkseni oli kotosalla, ja kysyin häntä neu-
ro oksi.

„Tulet otolliseen hetkeen," hän sanoi,
„ sillä paljo

poikia tarwitaan. Sitä lehteä, jota minä kaupittelen,
NewHork Heraldia näet, alkaa yleisö suosia yhä enem-
män ja rauta on taottawa luu se on kuuma. Huo-
menna päiwällisen aitana tule minun kanssani lehden
toimistoon, niin uskonpa että pääset lehden myyjäksi.
Waan moniaita dollaria, wiisi tahi kuusi tumminkin,
pitää sinulla olla millä ostat lehtiä, ja sen sanon,
että sukkelan sinun pitää olla kuin kärpän, hywät ja
wahwat pitää olla sinulla keuhkot, ja aamulla war-
hain, jo neljän aikana, pitää sinun olla toimistossa
noutamassa lehtiä, eikä sinun ole lupa olla sairaana,
ja kaikin woimin on sinun edistettäwa New-lork Heral-
din lewiämistä, niin että se ei pääse ainoastaan muitten
lehtien rinnalle, waan heidän edelleenkin."

Niin kertoi hän, neuwoen minua sen ohessa mi-
tenkä minun oli olmwa ja menetelläwä, kysymyksessä
olemaan toimeen ryhdyttyäni. Huomenna päiwällisen
aikana menimme kahden Nem-lork Heraldin toimis-
toon Nassaun k«zdun marrelle, jossa olimat useimpain
muittenkin New«l orkin isoimpain sanomalehtien toi-
mistot, ja heti minun ottiwatkin lehtipojaksi.

Kerronpa nyt tarkemmin sanomalehti-poitain teh-
täwistä. New°lorkin sanomalehdet omat joko iltaleh-
tia tahi aamulehtiä. Iltalehtiä toimitetaan, ladotaan ja
painetaan päiwällä sekä jaetaan lukijoille illalla. Waan
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aamulehtiä useimmat New-lortin lehdet omat aa-
mulehtiä toimitetaan, ladotaan ja painetaan 'yöllä
ja aletaan jaella aamulla warhain, 'ennen päiwän tu-
loa. Meidän lehtipoitain täytyi nousta ani warhain,
jo neljän aikana kesäisin ja wiiden aitana talwistn, las-
kemaan lehdet kokoon, jota työtä kesti kolmisen tuntia.
Sen, jälkeen saimme, maksettuamme taksi senttiä kappa-
leelta, mitä sata, mitä kaksisataa, mitä kolmattakin sa-
taa sanomalehteä, jotta sitten läksimme juoksujalassa
myömään kaupungille kolmesta sentistä kappaleen.
Waan ei ollut siellä lupa juosta mihin hywänsä, maan
oli määrä mennä itsetunkin hänen piiriinsä eli kaupun-
gin-osaansa, että emme joutuisi toistemme tielle emmekä
kilpailussa wahingoittaisi toisiamme. Hywä oli järjes-
tys kaikin puolin. Minun osalleni tuli muutamat kort-
telit malta- ja risti-katuineen, jonne oli jotenkin pitkä
matka, niin että sukkelaan oli minun juostawakeretät-
seni hywissä ajoissa perille. Siellä ei asunut niin
paljo mäkeä tuin testempänä kaupunkia eikä ollut ka-
duilla niin suurta mäen nunnaakaan, luonnollisesti,
waan en tyytynytkään kadulla kulkijoille myymiseen,
haeskelin ostajia heidän asunnoistansalin ja sillä lailla
sain ison joukon mukaisia ostajia. Jo ensi muonna
onnistui minun myydä melkein joka päimä puoliwäliin
kolmatta sataa kappaletta, joten päiwäpaltatsi tarttui
puolitoista dollaria, koska, niinkuin jo mainitsin, joka
kappaleesta sain kolme senttiä, maksettuani kaksi. Mi-
näkö en olisi ollut hywillä mielin! Gi main siitä, että
säästyi rahaa melko paljo, waan siitä marsinkin, että
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minun ei tarwinnut olla lehtien myynti-puuhassa kuin
aamupuolen päiwästä: koko iltapuolen olin joutilas,
niin että iltakoulussa saatoin käydä, niinkuin ennen
aamukoulussll. Niiu waintin, koulun-käyntiäni en kes-
ken heittänyt; ja se olikin tärkeä asia.

Waikka hywästi tawi, olihan silti joitakin mas-
tulsiatin tielläni. Äkkiä, oltuani jo kolmatta wuolta
sanomalehtipoikana, emäntäni, tuo neekeriläis-atta, sai-
rastui towasti ja tuoli, oltuaan sairaana main kolme
päiwää. Kipeästi täwi tämä tapaus sydämmeeni; sillä
ivainnja oli aina ollut minulle hywä, niin hellä kuin
äiti ainakin. Eitä se nmimo, jota tnli taloon emän-
näksi hänen kuoltuaan, ollut Helikään hänen weroisensa.
Oli selwn, että minnn kohtiaitoihin täytyi muuttaa
Anthonyn-kadun warrelta muuanne. Samoihin aikoi-
hin polin jalkaani muutamaan rautanaulaan, niin et-
ten neljääntoista päiwään päässyt lehtiä kaupittele-
maan. Wann ei niin pahaa, ettei siitä jotain hywää-
kin. Ia pahan ilman perästä tulee siewä ilma. Eikä
siis ollut minulla suremisen syytä hywinkään.

On tosin kyennyt haawoittuneen jalkani wuotsi
useampia tuntia peräkkäin sanomalehtiä kaupittelemaan,
maan Nassaun kadun warrella olemassa „New-lork
Heraldin" toimistossa jaksoin käydä tumminkin, ollak-
seni lehtien jaossa awullisena, josta toimiston johtaja
oli kowasti hywillään. Huomatessaan, että osasin kir-
joittaa ja laskea, pyysi hän minua awutfcen, joten
konttorin hoitoa sain oppia ja edistyessäni pääsin hä-
nen suosioonsa.
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„ Matti", hän sanoi minulle muutamana päiwänä,
„olcn jo nähnyt että olet knnnon poika eikä mielestäni
ole sopima, että enää jnokset lehtiä myymässä: sinun
pitää päästä jo parempaan toimeen, Wanhako olet?"

„En marsin wielä yhtätoista wuotta", wastasin,
„Hm!" armeli hän, „ tosin olet nuori, Waan

wäbat siitä! Oletko käynyt sanomalehti myymälässä
Beckmcmnin kadun warrclla?"

„Olen montakin kertaa!" wastasin ja tnnsin, että
taswoni meniwät punaisiksi. „Tc on mainio myymälä
ja olen jo sata kertaa toiwonnt pääsewäni semmoisen
myymälän omistajaksi , . . Niin minustakiu ... en-
hän minä lominkaan kanan enää saata olla lehtipoi-
kana."

sinua manhempiakin lehtipoitia, eipä silti",
toimiston johtaja naurahti, „Waan se finään. Sinua
haluttaa päästä sanomalehti-mynmälän isännäksi, Hywä
on, Sanomlllehti-myymälä Beckmaunin kadun »var-
rella on kaupaksi, sillä sen nykyinen omistaja, herra
Curtis, on aikonut tuleman kuun ensi paiwänä rumeta
toiseen ammattiin. Kysynkö häneltä sinun puolestasi
moisikö hän myymäläusä sinulle ja mistä hinnasta?"

Silmäni tyyneltyiwät, kuullessani toimiston joh-
tajan ystämällistä tarjousta, enkä kyennyt edes tiitta-
määnkään.

„Sanomalehti'myymälää ei pysty hoitamaan jota
main ei ole tarpeeksi säntillinen luonnostaan ja tarwi-
taan siihen wähin kauppiaankin lahjaa", sanoi suosi-
jani, „ja aijonkin pyytää Curtisia neuwomaan sinua
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niinä kahtena wiiltona, ennenkuin hän muuttaa tänne.
Pian tai opitkin, koskapa näyttää sinulla oleman
hywänpuoliset koulutiedot ja olethan täälläkin saanut
jonkin roerran kokemusta."

„Kiitotsia, kiitoksia, hywä herra!" sopersin minä,
„millä olen ansainnut hywyyttänne?"

„Ei kestä liittää", sanoi toimiston johtaja, «olet-
han hywästi käyttäytynyt kaikin puolin, minua älä
liitä. Waan nyt tulen pääasiaan. Curtis ei myy
myymäläänsä suinkaan huokeammasta kuin sadasta dol-
larista, sillä neljä wuotta sitten hän maksoi siitä sen
hinnan ja sen jälteen omat olosuhteet paljun muuttu-
neet ja parantuneet. Se hinta on siis marsin huokea.
Waan sata dollaria on tietenkin isonlainen raha sano-
ma-pojan pienessä kukkarossa. Mutta koitetaan suos-
tuttaa Curtista siihen, että maksat wähän erältään,
esimerkiksi kymmenen dollaria kuukaudessa. Marinaan-
kin hän siihen on suostuma."

„Maksan koko hinnan terrassaan, minulla on
säästöpankissa toista sataa dollarin!" kiirehdin sano-
maan.

„Oho, wai toista sataa dollaria , , . Olet kapita-
listi, hywä, hywä", sanoi suosijani, „sitä parempi, läh-
detään siis jo tänään kaupantekoon".

Niin lähdettiinkin heti, kauppa tehtiin ja jo huo-
menna olin Curtisin myymälässä oppimassa sen hoi-
toa. Eikä tuo erittäin waikeata ollutkaan. Sanoma-
lehti-myymälä New-lorkissa ei olekaan kuin jommoi-
nenkin niitten sanomalehtien ja aitakaus-kirjain warasto-
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paikka, jotka Amerikan Ihdyswaltain isoimmissa kau-
pungeissa ilmestywät eikä siis ollut muusta kysymys
tuin siitä, että opin pitämään marastossa sen määrän
lehtiä ja aikakauskirjoja, mikä meni kaupaksi wuo-
rokaudessa. Waau tosin siihen tarwittiin joku määrä
ihmis-tuntemusta ja hcnuainto-kykyä, merkille panemaan
näet mitta henkilöt tulkiwat siwn ja kellä oli tapana
ostaa jotain lehteä, Curtis osasi oikeat neuwot an-
taa. Häneltä sain niinikään tietää mistä sanomaleh-
det ja llitataus-kirjat oliwat saatawaun halwimmalla
hinnalla, Neuwoi hän senkin mitenkä oliwat tulot ja
menot kirjoihin kirjoitettawat. Sanalla sanoen, sain
häneltä tietää kaiken sen mikä oli minun tarpeellista
tietää kyetäkseni sanomalehti-myymälää kunnollisesti
hoitamaan.

Seuraaman kuukauden ensimmäisenä päiwänä jou-
duin myymälän isännäksi ia hywin minusta oli tuo
uusi toimeni mieluisa. Siihen oli monta syytä. Ensiksi-
tin oli minulla jontoaikaa tarpeeksi käyväkseni
lussa ja jatkaalseni opintojani. Toisekseen oli minulla
tuloja melto paljo enemmän kuin ennen, sillä maikka
wuokrasin itselleni paremman ja kalliimman asunnon,
säästyi minulta tumminkin noin wiist dollaria unikossa,
säästöpankkiin pantawaksi. Kolmanneksi antoi uusi toi-
meni minulle tilaisuuden oppia tuntemaan ihmisiä,
jotta tutkimat ties kuinka monta kymmentä tuhatta
jota päiwä myymäläni siwu. Useimmat oliwat työ
miehui, jotta aamulla warhain meniwät työpaikoilleen,
tehtaisiin y. m,, ja illalla palasiwat asuntoihinsa kan-

39



pungin laidoille, missä wuokrat oliwnt huokeammat
kuin tuon mahdottoman suuren kylän tcski-osissa,
Waan Harmatpa minulta sanomalehtiä ostimat; he kai-
kelitkin micluununiu lukiwnt rawiutoloissa maksutta tar-
jolla olemia sanomia tahi iyytyiwät towereinsa kerto-
miin kuulumisiin. Ohikulkijain joukossa oli eväluku
konttoristejakin eli kanppa-palmclijoita; waan ciwät
heisiäkään kuin ani Harmat waltiollisia päiwälehtiä os-
tellee!. Waan lauantaisin ostiwat melkein kaikki jon-
kun tumallisen ja kaunokirjallisen wiikkolehdcn, että
olisi heillä lukemista sunnuntaina. Ahmimpia waltiol-
listen päiwälehtien lukijoita oliwat kauppahuoneitten
isännät, sillä Harmapa se päiwä että eiwät ostaneet
kolme tahi neljä numeroa yhtaikaa. Immärrettäwästi
osotinkin heille suurinta huomaawaisnutta ja kohteliai-
suutta. Wähitellen opin tuntemaan heitä nimeltäkin.
Koitin päästä heidän mielipiteittensä perille ja mikä
wllltiollinen kanta oli itsetullalin; ja oli ihmeellistä
huomata toisinaan että mikä oli toisille mieluista, sitä
toiset inhosiwat ja halweksiwat. Tiesinpä suunnille
minkä lehden itsekukin kauppatuttawani suosi ja siis jo
ennakolta käärin lehden tahi lehdet siewään paperikää-
röön »valmiiksi heidän waralta.

Paitsi näitä mäkinaisia sanomain ostajia oli iso
joukko tilapäisiäkin; olletitkin isoin, lomeain hotellein
matkustawaiset osteliwat lehtiä 'a aikakauskirjoja mi-
nun myymälästäni. Matkustawaisten joukossa oli Ete-
län upporikkaita tilan-omistajia sekä nuoria, joutilaita
„papan poikia", niin sanoakseni, joilla ei ollut wirkaa
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mitään, kuleksimathan main rawinlolasta toiseen tuh-
laamassa isäinsä rahoja eli perintöään. Nämä jouti-
laat uuorutniset tohtcliwat minua useinkin marsin ko-
peasti ja halweksiwllisesti entä siitä syystä luottanut
heihin. Näytti minusta tuin olisi ollut joukossa tel-
wottomia tonniakin, martaita ja rosmoja. Monen-
kin mielessä oli petos - marsinkin halusimat päästä tut-
Mwuuteen Etelän miesten, noitten äweriäitten tilan-
omistajain kanssa, jntta oliwat niin rikkaita, että ci-
wät arwanneet mihinkä panna rahojaan. Minun olisi
mouasti lehuyt mieli warottaa näistä joutilaista wei-
tikoista; maan en ilennyt, olisin tai naurua ja pilkkaa
osalseni saanut.

Niin meniwat wuodet, toinen toisensa perästä, ja
olin lähes.neljäntoista wuoden wanha, muutaman ta-
pauksen tapahtuessa, joka wci minut uudelle elämän-
uralle. Muutamia wiikkuja sitten oli niitten „kaplltka-
sankarein" loukkoon, joista wasta olen mainitsemasta
päässyt ja jotka mielellään oleiliwat Frankforterin ka-
dun kulmassa olemassa hotellissa, siis aiwau myymä-
läni lähellä, »vastikään ilmaantunut muuan eriskummal-
linen nuori herra, noin kolmisen kymmenen wuoden
wanha, röyhkeä ja pöyhkeä; suuresta rikkaudestaan
pöyhkeili näet aiwan tawattomasti. Rintaneula oli
hänellä hywin suuri ja jaloilla tuvilla koristettu, mel>
teinpä joka sormessa oli paksu sormus ja hänen kul-
taiset kellon witjat otiwat arwatatseni kyynärän pitui-
set ja painoiwat marinaankin toista kiloa. Hänen kat-
seensa oli minusta hywin kamala ja toisinaan hänen
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puheensa ja naurunsa oli hywin räähtämäistä ja raa-
taa, hänen laskiessa pilaa muitten herrain kanssa,

Muutamana aamuna oli kesä silloin - oli
mainittu herra wastitaän erään ystäwänsä kanssa tci-
sikynkässä mennyt myymäläni simu, niin kaksi muuta
miestä, jotka oliwat tiettömiä rosmoja molemmat ja
cliwät „kädestä kärsään", kuten sanotaan, tuliwat Beck-
männin katua ylös ja jäiwät seisomaan myymäläni
eteen.

„Tunnetko tuota, Hardy?" kysyi heti toinen toi-
selta, sormellaan osottaen jo mainittua kahta herraa,
„Tarkoitan tuota oikealla puolella, pienempää miestä,"

„En tunne; sano Nick, kuka se on?" kysyi toinen,
koittaen tarkkaan kurkistella.

„Sepä tumma!" waZtasi Nick, „Muistathau
Erosztimbcrbilliä, joka wuosi sitten lähti tarkuun New-
Jorkista, muutaman Warkauden tatin."

Hardy kurkisteli yhä tarkemmin ja huudahti lo-
pulta: „Tosiaankin, olet oikeassa, Crosztimberbill, se
hirtehinen itse, tuo sn, Waan on hän muuttunut ja
pukeutua osannut, on totisesti, aiwan tuin jos olisi
hän miljoonain omistaja! Waan mennäänpä terweh-
timään häntä!"

Mutta Nick ei ollut yhtä halukas lähtemään tuin
Hardy. „lätetään mies rauhaan tällä kertaa, Immar-
räthän toki, weitkonen, että hän ei syyttä suotta ole
pomoksi heittäynyt. Jos me rupeamme häntä puhutte-
lemaan, siitä saattaisi olla ikäwät seuraukset hänelle,
Waan niin hywästi on hän pukeutunut, että eipä luu-

42



tisi poliisin erottaman häntä muista pomoista, ei suin-
kaan. Waan lähdetään huomenna iltapuoleen Mottin
kadun warrelle, jossa hänellä on luultawastikkin ma-
jansa, niinkuin ennenkin; siellä tawataan."

„Olet oikeassa", naurahti Hardy; «poliisi «ar-
maankin huomaisi, jos puhuttelisimme häntä näin päi-
wäsydännä. Maan Canlakuzenon palatsissa tapaam-
me häntä missiinkin tänä iltana ja jollemme tapaifi-
taan, niin ainakin wanha italialainen tietää missä
hän on tawattawissa ja milloinka. Waan milloin ja
missä yhdymme?"

„Puoliwälissä kahtatoista Bowernn ja Vayardin
latujen kulmassa", ivastasi Nick,

Sillä lailla sowittuaan nuo welikullat meniwät
matkoihinsa, kumpikin omaa tietään. Waikta olimat
puhuneet hiljaa ja supattaneet keskenään, olin kuitenkin
tuullut joka sanan: maan niin hämmästnksissäni olin,
että pariin minuuttiin en osannut kuin seisoa yhdessä
tohti, silmät rengallaan.

„Onko mahdollista, että tuo nuori mies, jota ou
niin komeassa puwussa ja ylhäisessä seurassa, ei ole-
kaan tuin noitten roistojen, Nickin ja Hardyn, entisiä
towereita? Ia hän pitää noita ylhäisiä herroja wer-
täisinään, ystäwinään! Hirtehiseksi roistot sanoiwat
häntä. Totisesti täytyy minun ottaa tästä miehestä
tarkempaa selkoa."

Olin tuskin päässyt itsekseni tuon lausumasta,
niin jo palasi myymälääni tuo mies, jonka roistot
oliwat Crosztimberbilliksi sanoneet, osti sanomalehti-nu-
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mcrou ja asettui sitä lukemaan tahi oli lukeminaan.
Eitä aikaakaan, niin tuli lehtiä minulta ostamaan
herra Ashton, joka oli Ashton H kumppanein pantin
päämies. Wacm siitä taskustaau, missä hänellä oli
lapana pitää pientä rahna, hän ei niitä tällä kertaa
löytänyt, jonka tähden hän otti takkinsa pomi-taskusta
lompakkonsa, missä oli isompia rahoja, seteleitä, metse-
leilä y, m,, ojentaen minulle kahden kymmenen dolla-
rin rahan. Kauppa kun oli tehty, pisti hän lompak-
konsa takaisin samaan taskuun, jossa se oli ollut, ja
pani takin huolellisesti kiinni jälleen.

Kaikkia tätä katselin, maan en malttanut olla sen
ohessa heittämättä silmäyksen siihen loukkoon, jossa
Krosztimberbill istui. Ia mitä nain? Hywin ahneesti
hän katsoi herra Ashtunin lompakkoa; maan huomates-
saan, että minä häntä katselin, hän heti heittäysi »vä-
linpitämättömäksi, pisti sanomalehden, jota oli lukemi-
naan ollut, taskuunsa ja lähti täwellä tallustelemaan
Naussaun latua piltin, huolettoman näköisenä. Kohta sen
jälteen poistui samaa tietä herra Äshtonkin, Wallin
kadulle päin, jossa oli hänen konttorinsa.

Hetten aikaa katselin hänen jälteensä, maan hän
katosi pian näkymistäni, syystä että moniaat neekerit,
isot kantamukset päällään, ilmamuuiwat sainalle kadun'
wierustalle, ja paitsi sitä huomioni kääntyi toisaanne,
mäkeä kun näet tuli myymälääni, Waau yhtäkkiä
kuului Nassaun kadulta päin huutoa ja isoa rähinää.
Oli kerääntynyt kadulle useita kymmeniä miehiä, jou-
kossa neekeritkin kantamuksineen; mikä huusi, mikä par»
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tui, mikä kirosi, New-lork on siksi iso kaupunki, että
moiset tatumellakat omat aiman tawallisia; toisinaan
syntyy niitä samalla kadulla useampiakin samana päi-
wänä. Kuitenkin tämä wäen kokoontuminen yhteen
kohti oli jossakin suhteessa outo. Alkoi näet kuulua
huutoa: „Waras, waras!. Ottakaa kiinni!" eitä ai-
taakaan, niin wäki hajuusi niin sukkelaan tuin olisi sii-
wellä pyhtästy. Nekin, jotta scisosteliwat syrjässä,
saiwat jalat alleen, tuullcssaau, että marasta käskettiin
ottaa kiinni, New-lortilniset näet eiwät halusta mene
oikeuteen wieraitsi miehiksi saati poliisin tnttittawitsi
wartaudesta luulonalaisina.

Ei aitaakaan, niin ei kadulla näkynyt kuin mo-
niaita poliiseja, muuan herra keskellä, jonka tunsin heti
Äshtoniksi, Mieleeni juolahti, että häneltä kai on »va-
rastettu, warmaantin häneltä. Muuan poliisi lähti tä-
welemään kaupungin-taloon päin, jossa oli poliisi-ka-
mari, toiset taksi lähtiwät herra Ashtonin kanssa kä«
welemään Wallin kadulle käsin, jonka warrella Ashto-
nin A kumppanein konttori, ja neljäs alkoi kulkea ka-
tua tahakäteen, luunes lopulta seisahtui minnn sanoina-
lehti-myymäläni eteen.

„Taas iso wartaus!" sanoi hän uhmissaan, „herra
AZHtonilta ou wicty 25,000 dollaria!"

„Alci! Wiisi kolmatta tuhatta dollaria!" huusin
ihmeissäni, „se on iso raha tosiaankin!"

„ Perin kamala weititka tuo waras on ja taita-
wnsti osasi hän menetellä," selwitti poliisi, „Hännäet
tnlki herra Ashtonin takana ja tultuaan tarpeeksi lä-
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helle, töyttäsi muuatta neekeriä, jolla oli iso kantamus,
kylkeen niin että kantamus putosi latuun. Siitä säi«
tähtiwät toiset ja ruvesiwat tietysti suutaan soitta-
maan eikä neekeritkään jääneet wastausta maille, syyt-
täen wahingosta luonnollisesti sitä, joka oli työntänyt
heitä kylkeen. Silla lailla syntyi ykskaks aika meteli
ja rähinä..."

«Varmaankin, maan minä näin omin silmini
kuinka huolellisesti herra Ashton pisti lompakkonsa tak-
kinsa powi-tastuun; mitenkä waras sen sieltä löysi, sitä
en käsitä," utelin ihmeissäni.

„Sillä lailla näet," poliisi selwitti, „että hän
mäen-tungoksessa painautui niin lähelle herra Ashtonia
tuin mahdollista, leikkasi teräwällä weitsellaän reijän
tattiin powi-tastun kohdalle ja sieppasi lompakon kä-
teensä setä poistui ennen kuin herra AZHton arwasitaan,
että lompakko oli wiety!"

„Sepä wiisas weititka!" ihmettelin. „Waan kuka
tuo waras oli?"

En tiedä. Giwät muutkaan poliisit saaneet siitä
selkoa. Eikä herra Ashton eiwätkä muut, jotka kudulla
oliwat ja joilta kysyimme, olleet kukaan nähneet sem-
moista henkilöä, jota olisi martaaksi arwata osannut, ei
yhtään!"

Poliisi lähti täwelemään ja minä jäinhetken aikaa
miettimään, päästäkseni selwille mitä tehdä. Panin
myymäläni owet tulkoon aikuisemmin tuin ennen ja
kiirehdin Wallin kadulle.
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Menin Ashionin K kumppanein konttoriin. Kir-
jurit ja konttoristit eiwät istuneet hiljaa tuoleillaan,
niinkuin on tumallista pankeissa, maan seisoskeliwat
lattialla kaikki, supatellen keskenään; minusta eiwät
»välittäneet mitään. Muutamalta kirjurilta kysyttyäni
herra Ashtonia wastasi hän tylysti: „Herra Ashton
ci ole tamattawissa."

„Wnlln minun pitää saada puhutella häntä. Mi-
nulla on tärkeä asia!"

Nyt tääntyiwät kaikki katsomaan minua ja arwat-
tawasti eiwät miksikään minua arwostaneet, neljännellä-
toista kun wasta olin ja pieni mies kerrassaan. Mutta
heidän ei tarwinnutkaan mustata, sillä omi aukeui ja
toisesta huoneesta tuli herra Ashton itse poliisi-komi-
sariuksen kanssa.

„Teidän tiedossanne on siis nyt kaikkien wekse-
lien ja setelein numerot ja jos kaikki New-lorkin
pankit saamat tiedon näistä numeroista, niin kenties.
. . . Mitä asiaa sinulla on, poika?" kysyi hän äissään
minulta, joka olin tarttunut häntä käsiwarresta.

„Minulla olisi jotakin kerrottaman siitä Warkau-
desta!" sanoin hiljaa.

„ Sinullako?" herra Ashton ihmetteli. „Mitä tie°
toa sinulla siitä? Waan mennäänpä sisään!"

Menimme sisään, poliisi-komisarius kolmantena, ja
omi suljettiin Mesiämme.

„No, mitä tiedät, kerrohan!" herra Ashton ke-
hotteli.
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Olin tarkkaan ajatellut millä lailla kertoisin, waau
nyt seisoessani noitten herrain edessä ja heidän katsel-
lessaan minua, nolostuin terrassaan; tunsin main että
menin »vuoroin kalpeaksi wuoroin punaiseksi ja yhtäkkiä
juolahti mieleeni, että entäpä onkin wain tyhjää ar-
wclun epäluuloni ja herrat nauramat minulle , , , „Gu
tiedä . , , en tiedä . , , waan Veckmannin kadun kul-
massa ou minulla sanomalehii-myymälä ja, , ,"

„Olcuhan monta kertaa myymälässäsi käynyt",
wastasi poliisi-komisarius, puhu main rohkeasti!"

„Suwaitkllll miuun kysyä", aloin selwittää, mie-
leni kun oli ehtinyt wähän rohkaistun, „onko täällä
New-lorkissa taksi Hardy ja Nick nimellistä roistoa?"

„On mainkin, wicläpä suuria lurjuksia owatkiu!"
wastasi poliisi tomisarius. „Heitä on jo inonasti War-

kaudesta rannaistu".
Wielä kysyin: „Onto poliisin tiedossa muuan kol-

mas rosmo, jonka uimi un tahi ainatin on ollutEros;-
timberlull?"

„lsroZztiml>erbill! Mitä hänestä?" poliisi-lomisa-
rius ihmetteli ja sanoi, herra Ashtonin puoleen kään-
tyen: „Crosztimberbill wuosi toista sitten häwisi tästä
kaupungista, luulonalaisena muutamasta isosta war-
taudesta, eitä ole hänestä sen koommin näkynyt ei
kuulunut yhtään mitään No, mitä hänestä?" kysyi
hän minulta hywin uteliaan näköisenä.

„Kohta kerron, waan malttakaa", sanain, rie-
muissani siitä, että en ollut pettynyt, „wastatkaa wielä
muutamaan kysymykseeni, Onko Mottin kadun war-
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rella rawmtola tahi hotelli, jota sanotaan 'Katacuzenon
palatsiksi?' Olen monasti sillä kadulla juossut, maan
en ole milloinkaan nähnyt sen warressa taloa, jota
olisi palatsin näköinen."

„Aiman oikein", poliisi-komisarjus selwitti, palat-
sia ci ole yhtään sen kadun warrella, Waan on siellä
muuan rawintolan tapainen, kapakka, jota sanotaan
'(iatacuzenon palatsiksi' syystä siitä, että sen isäntä on
eräs »vanha italialainen mies, joka sanoo olemansa
Catacuzenon sukua muta. Waan sinun piiriäsihän
Mottin tatu on, Murphy. Sano, mitä tiedät sinä
sanotusta kapakasta ja sen isännästä?" kysyi poliisi-
komisarjus eräältä poliisilta, joka oli jäänyt huonecsen
meidän kanssa.

„Toiseen wuoteen ei ole italialaisen tupakasta
erinomaisia kuulunut. Hän on osannut warowasti me-
netellä, Waan minusta on näyttänyt siltä kuin ny-
kyisin olisi uusia wieraita sinne ilmaantunut, siihen
huoneeseen näet, jonka akkunat antamat kartanolle päin.
Sieltä on kirkasta matoa näkynyt myöhään iltasin."

„Lnultawastikkin siellä pelataan", sanoi poliisi-
päällikkö. „Waan kerrohan nyt jo, Matti ratas, mitä
tiedät Crosztimberbillistä?"

Almu kertoa. Ensinnäkin siitä kerroin, että minua
oli ihmetyttänyt että raa'cm näköisellä jätkällä on niin
komeat waatteet ja niin paljo sormuksia, isot kultaiset
kellonwitjat y, m. Sitten kerroin mitä Hardy ja Nick
oliwal keskenään jutelleet ja herra Ashtonin myymä-
lässäni käynnistä setä miten ahneesti Crosztimberbill

49



oli katsellnt hänen lompakkoaan ja lopulta siitä että
kohta sen jälkeen, kun molemmat oliwat myymälästäni
poistuneet, alkoi kuulua kadulta rähinää ja huutoa.

Giwät herrat Ashton ja poliisi-komisarjus yhtään
kertaa keskeyttäneet kertomustani, tuunteliiuathan wain
tarkkaan kaiken aikaa. Kun olin puheeni päättänyt,
katseliwat he toisiaan silmiin ja ensimainittu lausui:
„
Oletpa kunnon poika, rehellinen ja nerokas. Waan

kerro tarkemmin minkä näköinen oli se .hirtehinen', jolla
oli isot sormukset ja pitkät kellon witjat."

Kerrottuani hänestä tarkemmin, sanoi herra Äsh-
ton: „Aiwan oikein, sen näköinen herra oli minun
wieressä silloin kun tunsin, että minuun käytiin käsiksi,
maikka silloin wielä en ensinkään aamistanut, että roeit-
sellä leikattiin reikä powi taskuni kohdalle, ja yhä wä-
hemmän juolahti mieleeni, että tuo komea-pukuinen her-
rasmies saattaisi olla waras, Waan koska waras nyt
on tiedossa, on mielestäni heti paikalla ryhdyttäwä
hänen wangitsemiseensa, ennen kuin hän ehtii lähteä
karkuun,"

„Gi kiirettä eikä hätää mitään," poliist-komifarjus
ivastasi tyyueesti. „On luultawa, että tuo paljon ko-
kenut roisto luulee olemansa paremmassa turmassa
tässä kaupungissa, hän kun täy rikkaasta ja kunnialli-
sesta miehestä kerrassaan, komean pukuusa wuoksi, kuin
muualla missään, johon hän arwaamatta ilmestyisi,
karkuun täältä jos lähtisi. Ia luuletteko paitsi sitä,
että löytyisi hänen takkinsa taskuista yhtään marastet-
tua seteliä, jos hän heti waugittaisiin? Narinaankin
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on hän pannut laitti warastamanfa rahat johonkin
kätköpaikkaan eli heittänyt jonkun roarastetun kätkijän
talteen; siis on meidän faatawa hänet kiinni hänen ol-
lessaan warkaan-pcsässä parasta-aikaa. Nick ja Hardy
weitikat omat jo ilmaisseet missä tuo warkaan-pesä on,
Catakuzenon palatsissa. Waan lähtekäämme poliisi-ka-
mariin; superintendentin asia on ryhtyminen asianomai-
siin toimiin."

„Supcrintendentiksi" sanottiin New-lortin poliisi-
kamarin esimiestä. Läbdimmetin nyt kaikin hänen pu-
heelle. Waan emme yhdessä roikassa, maan yksi eräl-
tään, mikä mitäkin tietä. Poliisi-komisarjus meni Frank-
fortin ja Williamin katuja ja käski minun tulla samaa
tietä; kuitenkin hän neuwoi minua kulkemaan toisella
kadun-wierustalla, hänen itsensä kulkiessa toisella. Huo-
masin pian mistä syystä hän walitsi tämän tien; jou-
duimme näet kulkemaan sen komean rawintolau sinm,
joka oli Franksortin kadun warressa ja jossa Crosztim-
berbillin oli tapana oleskella. Ia mwan oikein, siellä
hän oli nytkin; istui komeasti juomatowerein kanssa ak-
kunan mieressä. Poliisi-komisarjus oli oikeassa, sa-
noessaan, että waras ei ollut ehtinyt New-lorkista
paeta.

Poliisi-kamarin esimies eli u, s. superintendentti
ryhtyi nyt pontewiin martaan wangitsemis-toimiin.
Hän läski muutaman poliisin tuikea Crosztimberbillin
Missä, meni hän minne 'hywänsä, ja neuwoi häntä
pukeutumaan siwiili-pukuun, ettei kukaan arwaisi hänen
oleman poliisin wirassa. Toisen poliisin lähetti fuper-
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intendentti „(santacuzenun palatsin" tienoille huoltapitä-
mään siitä, että italialainen warastetnn kätkijä wanhus
ei pääsisi pakoon, wieläpa kolmannen poliisin lähetti
kulkemaan tahakäteen Mullberryn katua, jolle kadulle
pääsi palatsin kartanolta. Ia herra Ashtonin ja mi-
nun käski hän tulla poliisi-kamariin ilta-yhdentoista
aikana.

Täsmälleen määrä-hettenä tulin poliisi-kamariin ja
kohta minun jälessäni herra Älshtontin. Waan super-
intendentti, joka oli päättänyt itse lähteä warasta ta-

kaa ajamaan, ei wielä tehnyt lähtöä, ennen kuin oli
Motin ja Mullberryn kadulta saanut raportin niille
kaduille lähetetyiltä poliiseilta. Lopulta tuliwat mai-
nitut raportit ja setin wiisas poliisi, jota oli mennyt
kulkemaan warkaan Missä, meni hän minne meni, saa-
pui poliisitllmariin.

„Siellä on martaan-pesä terrassaan italialaisen
palatsissa", kertoi wiimemainittu poliisi, ja seitsemän
warasta on siellä parasta-aitaa, Crosztimberbill tnlta-
sormuksineen tellonwitjoineen seitsemäntenä."

Nyt antoi suverintendcntti lähtökäskyn ja heti
lähdimme kaikin, johtajina ennen mainittu poliisi tomi-
farjus ja superintendentti itse. Poliiseja oli toistakym-
mentä, kaikki rotcwia miehiä ja aseilla warustettnja, se
tietty. Heti kun saawnimme Mottin kadulle, oli se
poliisi meitä wastassa, joka oli lähtenyt katsomaan,
ettei pääsisi italialainen warastetnn kätkijä patoon, ja
muuan toinenkin poliisi, joka oli Mullberryn kadulle
lähetetty, yhtyi joukkoon hantin.



„Ital<alllincn on rawintolansa owet lukinnut,
niin ettei kukaan enää pääse sisään", kertoi ensinmai-
nittu, „Kadunpuoleisissa huoneissa on hiljaa niin kuin
talon wäki olisi kuollut kaikki."

„Waan kartanon-puoleisessa huoneessa on walkeata,
waitka akkunat owat peitossa, ettei näy walkea ulkoa",
selwitti Mullberryn kadulla ollut poliisi.

„Mitenkä nyt päästään sisälle ilman melntta?" ky-
syi superintendentti.

„Käykäämme katsomassa", poliisitomisarjns wastasi,
Hiljaa menimät miehet eteenpäin, seiniä myöten

niin läheltä knin mahdollista. Silloin tuli kaksi miestä
Bayardin kadulta, kiireesti juosten ja ääneensä nauraen,
palatsia kohti. Heti huomasin, että he oliwat Nick ja
Hardy,

„Hutkaan meniwät waiwannäkomme. Eihän tässä
talossa ole ihmisiä yhtään, Walkeaa ei näy mistään
akkunasta!" ihmetteli toinen.

„Mitäs tyhjää! Ei talo autio ole silti. Isäntä
on wain kutsunut »vieraansa kartanon-puoliseeu huonee-
seen," intti toinen.

„Waan miten päästään sisään"" Hardy kysyi.
„Minä keinon tiedän," wastasi Nick, noputti kol-

me kertaa aktunalle ja maiskutti kielellään sen ohessa
kolmasti. Kohta aukeni owi ja talon isäntä, „palatsin"
italialainen herra, pisti päänsä ulos, kysyen: „Mitä
asia näin myöhään illalla?"

„ Myöhäänkö? Eihän ole kello wielä kahtatoista-
taan. Ia mitäkö asia? Crosztimberbilliä tawata tah-
domme, se meillä asiana. Laske siis sisälle heti!"
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„Gi suinkaan, täällä on main ylhäistä mäkeä wie-
raana ..."

Enempää hän ei saanut sanotuksi, sillä superinten-
dcntti ja poliisi-lomisarius hypähtiwät portaille ja mii-
memainittn tarttui häntä kurkkuun,

„Hiljaa! Älä huuda!" kielsi superintendentti. Mutta
Hardy ja Nick hämmästyiwät nähdessään poliisin ja
juoksiwat pakoon, katsomatta yhtään kertaa taakseen.

„los huudat, käy sinun nolosti", superintendentti
komensi, „ja wastaa siiwosti kysymyksiini, jos hirteen
jontnmista wälttää tahdot."

«Nastaan, kyllä wastaan!" öhki italialainen, jota
poliist-komisarjus yhä piteli kurtusta.

„Kuta on talosi kartllnon-puolisesso. huoneessa,
tetä muuta paitsi Crosztimberbilliä, jonka jo olet
myöntänyt siellä oleman?"

„Kuusi herraa", kuiskaili italialainen, „nseimmat
Etelästä ja ylhäistä, rikasta wäteä omatkin kaikki,"

„
Noppa-peliä pelaamat tai?"

„Noppa«peliä!"
„Onko heillä aseita?"
„
Puukkoja on, muita aseita ei tietääkseni."

„Niitä wetseleitä ja paperi-rahoja, mitta sait ei«
lettäin Erosztimberbilliltä, kaikkiaan talsi kymmentä
wiisi tuhatta dollaria, oletko jo lomaan rahaan waih»
tanut, häh?"

Minäkö? Wekseleitätö?" ähtyi italialainen,
„Niistä en tiedä mitään!"
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„Pois wernkkeet ja waro ettei sinua hirtetä!"
käski supermtendentti tuimasti. „Sano heti totuus!"

„Gn ole niitä kowaan rahaan waihtanut wielä,
kaikki omat pöytä-laatikossani. Waan Crosztimberbil-
lille olen lainannut rahaa ja olen siinä toiwossa, että
hän ne rehellisesti maksaa takaisin kaikki."

„Hywä!" sanoi superintendentti. „Kohti-aitoihin
saat awata pöytä-laatikkosi ja uskoa wekselit minun
haltuuni,"

Sen sanottuaan käski hän kahden poliisin panna
käsirautoihin italialaisen. „los se lurjus rupeaisi huu-
tamaan, pistäkää kapula hänelle suuhun. Waan tämä
owi pitäkää lukossa, ettei kukaan pääse ulos eikä si-
sälle. Kas niin! Seuratkaa nyt minua!" hän käski
tomisariusta ja meitä muita. „Waan malttakaa,
ei wielä marsin! Kuulehan, Lascy, juokse Mullberryu
ladulle ja käske siellä olewain poliisien heti rientää tä-
män palatsin kartanolle ja pitää huolta siitä, ettei ku-
kaan sitä tietä pääse täältä karkuun."

Lastykst puhuteltu poliisi lähti heti toimittamaan
hänelle uskotun asian. Ia me muut, supermtendentti
etupäässä, menimme peremmäs sen huoneen owea kohti,
missä Krosztimberbill muine kapakka-wieraineen oliwat,
ja waloa paistoi owen päällä olemasta pienestä akku-
nasta, miu ettemme pimeään eksyneet.

Supermtendentti potkasi owen selälleen ja meni
sisään, kymmenen hywillä aseilla warustettua poliisia
ja tomisarius yhdentenätoista hänen perässään. Pit-
kän pöydän ympärillä istui seitsemän miestä, itsekun-
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tin edessä rahaläjä, toiset rahat kultarahoja toiset se-
teleitä. Pöydän päässä oli Crosztimberbill, noppa
kädessä.

„Hywää iltaa, hywät herrat!" supcrintendentti,
rcwulweri kädessä, terwehti talon mieraita, jotka kat-
soa ällistiwät sisäantnlijoita, silmät rengallaan, „Tassä
pelataan noppa-peliä, näen mä. Ettekö tiedäkkään,
että kaikenlainen uhka-peli on New-lorkissa kielletty.
Minun täytyy kysyä nimemme, koska minun täytyy
haastaa teitä oikeuteen. Sanokaahan te, hywä herra,
ensinnä kuka olette!" kysyi suverintendentti Crosztim-
berbilliltä.

„Amerika on wapaa maa eitä kellään ole malta
meitä kiusata. Waan jos pitää sakot maksaa, olkoon
menneeksi, kyllä kait minä maksaa jaksan," röyhkeili
Crosztimbcrbill.

„Oli miten oli, maan minun pitää teidän nimenne
tietää, sillä hywä!" superiutendentti sanoi.

„Olkoon menneeksi/' wastasi Crosztnnherbill.
„Olcn maanwiljelijä ja nimeni on Charles Liscomb.
Tilukseni ulottumat Fort SmithiZta Rio Coloradoon
asti ja asuntoni on Arkansasissa,"

~Ihmeen laajat maapalat teillä," superintendentti
irvaili, ~Waan sanokaahan mistä syystä olette täällä
Nem-lortissa uuden liitäminen saaneet,
billin nimittäin, häh?"

„Te soimaatte minua, maan minäpä kostan!'
uhkasi Crosztimberbill ja pisti oikean kätensä powitas-
kuunsa, rewolweria muta tawotellcckseen. Waan hän
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ryntäsitin äkkiä akkunalle ja paiskasi auki akkuuan,
paetakseen sitä tietä poliisin kynsistä. Mutta näti heti
hämmästyksekseen, että oli toisia poliiseja kartanolla
akkunan alla. Pakeneminen oli siis mahdoton. Po-
liisit tarttuiwat häneen käsiksi eikä aikaakaan, niin oli
käsiraudoissa mies, että ei liikahtamaan päässyt.

„Hywät herrat!" superintendentti Crosztimbcrbil-
lin pelitowereita puhutteli, ~Siinä luulossa olette ol-
leet, että pelitowerinne' on teidän wertaisianne ja re-
hellinen mies, Waan olette pettyneet isosti; hän on-
kin Nem-lorkin tunlusimpia warkaita ja eilen warasti
hän isot rahat, josta seurauksena on että hän joutu-
nee kruunun kortteriin ainakin kuudeksi wnodeksi.
Waan uhkapelistä täytyy minun syyttää teitä ja wel-
wotan teitä huomenna poliisitamariin saapumaan. Jos
sen lnpaatte, olette wapaat. Te lnpaatte siis,
Hynä!"

Nuo kuusi herraa lupasikin tulla huomenna vo-
liisikamariin ja laskettiin menemään. Maan palat-
sin" eli pelihelwetin isäntä, italialainen wanhus, hää-
lyi awaamaan pöytälaatikkonsa, josta löydettiin herra
Ashtonilta warastetut wckselit ja rahat kaikki. Sen
arwaa, että wihassa oli Erosztimberbill ja nolona sen
ohessa; se häntä marsinkin suututti, että italialainen
oli ilmaissut rahain kätkön,

„Nyt poliisikamariin menkäämme, niin kirjoitetaan
tästä tapauksesta asianomainen pöytäkirja!" superinten-
dentti kehotti.

Poliisikamarissll superintendentti kirjoitutti muu-



tamalla kirjurilla pöytäkirjan, ja marsin laaja ja seik-
kaperäinen siitä tulikin; jonka jälteen meidän kaikkein,
minun ja herra Nshtoninkin, piti kirjoittaa nimemme
sen alle. Lopulta superintendentin käskystä wietiin
Crosztimberbill ja italialainen palatsin isäntä wanki>
laan. Ensimainittu ei, kumma kyllä, ensinkään pannut
wastaan. Waan italialainen intti, että hän on mnka
aiwan syytön. Mutta superintendentti selwitti: «Tosin
et ole warastanut etkä myöskään kieltäytynyt ilmaise-
masta paikkaa missä rahat oliwat: waan warastetun
kalun olit kätkenyt kumminkin ja siitäpä olet saapa
lainmukaisen rangaistuksen".

Armotta hän siis Krosztimberbillin kanssa wan-
lilllllu wietiin ja nyt, kaikki tun oli selwillä, superin-
tendentti jätti wekselit ja rahat herra Ashtonille, Tä-
mä kuitenkin antoi rahoista osan takaisin superintcn-
dentille.

„Nämä rahat jakakaa miestenne keste,i, palkin-
noksi heidän waiwannäöstään", herra Ashlon pyysi.

Nasta aamulla 8 aikana herra Ashton jätti su-
perintcndentille ja lomisariukselle herttaiset hywästit.
Minua hän tarttui hellästi käteen tuin olisi hän ollut
isäni ja kuletti minua kaupungin talon portille, jossa oli-
wat mannut olleet odottamassa kaiken aikaa,

„Missä on asuntosi?" hän kysyi.
„Broownin kadun warressa, porttinumero 90,"

wastasin,
„Hywä, ajetaanpa ensinnä sinne!" kehotti hän

ajuria.
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Hän nousi waunuihin ja käski minut wiereensä.
Nimikorttinsa osotteineen antoi minulle ja sanoi: „Ensi
sunnuntaina yhdentoista aikana aamulla tule kotiini
puheelleni."

Muuta hän ei sanonut. Mitta tunteet liittniwat
sydämmessäni on helppo arwata. Ensi terran eläis-
säni ajoin upeissa herraswaunuissa enkä ollut milloin-
kaan edes uneksinuttaan, että semmoinen tunnin kos-
laan tulisi osakseni. Iu sen ohessa oli herra Ashton
hywin ystäwällinen minulle, wieläpä herttainen niinkuin
olisin ollut hänen poikansa, herra Äshton, joka oli
New-lorkin armokkaimpia ja rikkaimpia miehiä, mi-
nulle, joka wasta olin ollut kadun-lakaisijana. Entä
mistä syystä? Syystä siitä main, että oli ollut mi-
nulla silmät anti ja että olin rehellisesti ollnt awnlli-
seim martaan tiinni-otossa!

Waan lyhyeen se lysti loppui. Muutamain mi-
nuuttein päästä olimme jo perillä, majataloni portilla.
Herra Ashton, hywästi jättäessään, toistamiseen hywin
ystämällisesti pyysi minua tulemaan hänen luoksensa
„ensi sunnuntaina täsmälleen yhdentoista aitana."

Maunut katosiwat ladunristeyksessä näkymistäni.
Waan isoon aikaan ei tullut unta silmiini. Mieles-
säni oli alati tapaukset „Eantacuzenon palatsissa."



4 IM.

Unotsiwene nopeampi Kuin hönrnlmwa.
Seuraamana sunnuntaina nousin musteeltani aa-

mulla marhain ja puteusin kutakuinkin huolellisesti.
Kohta kymmenettä täydessä läksin matkalle, sillä herra
Ashtonin talo oli, niinkuin hänen nimikortistaan huo-
masin, 18:nnen kadun warrella ja tunnin matkan päässä
minun asunnostani. Olisin tosin nopeamminkin pääs-
syt perille, jos olisin raitiowaunuihin istumaan men-
nyt, eiköhän piletti olisi ollut tallishintainen suinkaan.
Waan ilma oli ihmeen siewä ja olin niin iloisellamie-
lellä, etten malttanut umpinaisiin waunuihin rumeta; tä-
wely oli minusta paljo hupaisempi.

Jo saawuin, täweltyani puolentoista tuntia, län-
nelle kadulle; siihen aitaan ei sen kadun warrella ol-
lut yhtä tiheässä talot hetikään kuin tänään ja koh-
tapa löysinkin herra Ashtonin talon. Se oli Hudso-
nin joen rannalla, isonlaisen puutarhan keskellä. Kai-
kesta näkyi, että talossa mahtoi asua rikasta mäkeä.

Puutarhan portilla oli portiuwahti, jolta kysyin
oliko herra Ashton tawattawissa.

„On mainkin. Hän on puistomajassa tuulla ja
jahka menette tätä polkua, niin tulette oikeille perille."

Tultuani jotenkin lähelle puistomajaa, tuli was-
taan muuan toreapukuincn nainen. Terwehdin kohte-
liaasti ja yritin mennä siwu. Waan hän kääntyi puo-
leeni ja kysyi tylysti: „Mitä asiaa teillä?"
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Katsellessani häneen wähä ihmeissäni ja ennen
kuin hän oli ehtinyt uudistaa kysymyksensä, tulin aja-
telleeksi että enkö liene nähnyt tuota naista ennen. . .

„Neiti Pollyhan olette, sen pienen tytön hoitaja. .."

huusin. Waan hän ei sallinut minun puhua loppuun
ja liuskasi äreästi: „Mistä te miuun tunnette?
Minä en tiedä teidän nimccinne enkä ole milloinkaan
nähnyt teitä."

„Olette nähneet, olette mainkin!" wastasiu tii-
wciasii. „Waan te ette mnista enää eikä kumma-
kaan, siitä kun on jo knusi wuotta ja olin halpasessa
toimessa siihen aikaan. Waan muistattehan sitä päi-
wää, kun hoidettawanne lapsi oli sortumassa palokun-
nan jalkoihin ja olisi sortunut, j011ei..."

En nytkään saanut sanoa sanottamaani pisteeseen
asti, sillä neiti, jonka taswot meniwät wuoroin pu-
naisiksi wuoioin kalpeiksi, huusi yhä äkäisemmästi i

„Wai sinä! Wai sinäkö? Olet kai kerjuulla taas ..."

Waan tällä kertaa hänen puheensa katkesi kesken,-
sillä ätki arwaamatta, tuin olisi maasta noussut, sei«
soi herra Ashton edessämme. Hän oli vuiZtomajaan
tuullut jokaisen sanan, minkä olimme waihtaneet kes-
kenämme, ja lähestynyt meitä, meidän huomaamat-
tamme häntä,

„Terwetullut!" sanoi hän minulle, ystäwällisesti
antaen kättä. „ Tulit sinä aikana kuin käskin tulla
täsmälleen. Hymä on ..

. Waan mistä tapauksesta
on puhe keskenänne?"

Hän katseli wuoroin minua wuoroin Pollya.
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Waan emme puhunut kumpikaan mitään. Noloina
loimme silmämme maahan.

„Kaipaan mustausta," hän totisen näköisenä kään-
tyi Pollyn puoleen,

„Se tapaus oli ~." Pölly sopersi. Muistatte-
han, herra Ashton, kuusi wuotta sitten, jolloin Olga
neiti oli kolmen wuoden manha, tulimme kotiin, Ol-
gan wlllltteet werissään ja.

.
. ja. . ."

„Muistan", herra Ashton wastasi, lapsen hoitaja
tun ei kyennyt mielen-kuohun wuoksi kertomustaan
jatkamaan, „muistanhan, että jolu pahankurinen poi-
ka, jota palokuntalaiset oliwat iskeneet päähän, oli
pyhkässyt meren Olgan waatteisiin. Niin kerroitte.
Wai?"

„Kerroin, , . kerroin, , ." sopersi Pölly, waan
enempää hän ei saanut sanotuksi; ei ilennyt kummin-
kaan waleydella enää minun kuullen,

„Kerro sinä!" herra Ashton kehotti minua, „Olen
ivarma siitä, ettet perättömiä kerro,"

„Tuo tapaus oli siksi mitätön, että siitä ei kan-
nata puhua," sclwitin, „Olen main halukas tuule-
maan wielätö on elossa se miellyttciwä, hywä lapsi,
jonka kannoin monta kertaa Broadwayn poikki ja
onko hän wielä yhtä waiwainen tuin silloin,"

Neiti alkoi arwaamatta itkeä. Omatunto soimasi
häntä. „ Marsin walehtelin," sanoi hän, «Olgan hen-
gen pelastajaa panetellessani, herra Ashton, kuusi wuotta
sitten. Tosiaankin, tämä poika palokuntalaisten jal-
koihin sortumasta pelasti tyttärenne ja minä kurja olen
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hänestä pahoja puhunnt, perättömiä kerrassaan". Ia
kerrottuaan tuosta tapauksesta toden mukaan, aiwan
niin kuin se tapahtunut oli, kaunistelematta ja salaa-
matta mitään, hän sanoi lopulta: „Nyt olen sen tun-
nustanut, herra Ashton, ja jos ajatte minut talosta
pois, se rangaistus on aiwan ansioni mukainen."

Pölly parka oli mennyt kalpeaksi kaswoiltaau ja
seisoi wiheliäisenä syntisenä tuomiotaan odottamassa.
Waan herra Ashton oli laupiaampi tuin Pölly oli pe-
lännyt. „Onpa itämä, etten kuuteen wuoteen ole saa-
nut tilaisuutta tutustua tyttäreni hengen pelastajaan.
Waan koskapa kadutte pahan tekonne, tahdon sen
teille anteeksi antaa . .

. Mutta minulla on kahden kes>
ken puhuttama muuan sana nuoren ystäwäni Matti
Rogerin tanssn," sanoi herra Ashton, tarttui minua
käteen ja talutti puistomajallc, istuttaen wiereensä.

„Olen sinulle, weiktoseni, suuressa kiitollisuuden
melassa!" sanoi hän. „Muutamia päiwiä sitten olisin
ilman sinua joutunut köyhäksi mieheksi; ja nyt tuulen,
että olet tyttäreni pelastanut kuolemasta. Ison työn
teit meille, mainiolleni ja minulle, jotka hywin rakas-
tamme tätä ainoata lastamme; hän on tosin waiwai-
nen, on ollut waiwainen syntymästään asti, maan Ju-
mala antoi hänelle torwautsetsi suuret hengenlahjat. . .

Ia hänen, rakkaan lapsemme, olet sinä kuolemasta pe-
lastanut! Tosiaan mahdottoman suuri on liitollisuu-
den-weltnmme..."

Kyyneleet nousiwat hänellä silmiin, hänen näin pu-

huessaan. Jouduin hämilleni enkä arwannut wasta-
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tako wai olla ääneti, „Herra Ashton! Puhutaan
muisla asioista!" sain lopulta hiljaa sanotuksi.

Herra Ashton pyhki kyyneleet silmistään ja ke-
hotti minua kertomaan elämäni waiheet, nneläpä war-
haisimpani, uiin kaukaa kuin suinkin jaksoin muistaa.

„Aiwan mielelläni ne kerron teille, maitta ne ei
olekaan kuin pienen orpo paran elämän-waiheet!"
wastasin.

Hän kuunteli hywin tarkkaan kertomustani eikä
yhtään kertaa keskeyttänyt sitä, paitsi milloin halusi
jostain seikasta tahi tapauksesta tarkempaa selwitystä.

Kertomukseni knn oli loppunut, herra Ashton ta-
putteli minua olkapäälle ja sanoi: „Tosiaan köyhän
orwon clämcin-waiheet olet kertonut! Waan hywä un
ollut käytöksesi kaikin puolin. Mutta missä muualla
maailmassa olisi ollut mahdollinen orwon niin hywästi
toimeen tulla tuin Nem-lorlissa? Waan olet niin
paljon tämän kaupungin wapaa- ja iltakouluista ker-
tonut, että tulin uteliaaksi tietämään hywinkö olet op-
pinut. Suostutko pieneen tutkintoon?"

«Mielelläni, herra Ashton, waan liian paljoa äl-
kää minulta maaliko!" hänelle wastasin.

Hän nousi tuoliltaan ja awasi owen muutamaan
wiereiseen huoneeseen, jossa oli kirjakaappi jakirjoitus-
pöytä kirjoitusneuwoineen kaikkineen.

„Lue julki tästä joku kappale, yhden tekemä
mikä!" hän kehotti, antaen mnutamau kirjan kä-
teeni.
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Luinkin tuosta kirjasta yhden siwun. Hän kuun-
teli tarkkaan ja nnykäytti ystäwällisesti päätään.

„Kirjoita minkä sanelen!" hän kehotti, käskien
minna istumaan kirjoituspöytään ja asettaen eteeni pa-
perin ja kynän. Sen jälteen hän alkoi sanella, aluksi
hitaanpuoleisesti, sitten nopeammin ja yhä nopeam-
masti.

Kymmenen minuutin perästä hän lopetti lukemisen
ja alkoi kirjoitettua tarkastaa, „Warsin kaunis ja sel-
wa käsiala sinulla on ja wirhettä ei ole tullut hnwin-
kään monta", hän liitteli, ystämällisesti hymyillen.
„Waan osaatko kuinka hywästi lukua laskea?"

„Siihen olen ollut aina hymin halukas ja opetta-
jani omat niinikään sanoneet että minulla on luwun
laskuun erinomaiset lahjatkin", wastasin.

Tuumailtuaan wähän aikaa, hän saneli muuta-
man lasku-esimerkin. „Onto se mielestäsi liian waikea
kukaties?" hän kysyi.

„Lie»eetö hywinkään waikea", wastasin jarupesin
laskemaan. Waan siksi waikea se tehtäwä kuitenkin oli,
että oli siinä miettimistä wähäksi aikaa ennenkuin pääsin
siitä selmille. Waan selwisi se kuitenkin lopulta ja herra
Ashton oli hywin mielissään.

„ Poika rakas", sanoi hän, „niin hywätsi luwun-
lllstijatsi en olisi luullut sinua, Waan sano minulle,
minkä elinkeinon harjoittajaksi mieluimmin rupcaisit."

„Kauppiaan ammattiin kernaimmin," wastasin,
armelematta hetkeäkään.
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„Hywä!" herra Nshton ihastui. „Minäpä pioän
huolen siitä että pääset kelpo kauppiaaksi."

Niinako en olisi hywillään ollut tästä jalosta tar-
jouksesta!

Ia herra Ashton alkoi selwitellä, että hän kus-
tantaisi kaikki kuluni jahka muutamaan korkeampaan
neliluokkaiseen kauppaopistoon oppilaaksi rupeaisin ja
jos sen ohessa suostuisin olemaan toimessa moniaana-
laan tuntina hänen konttorissaan. Wieläpä senkin
hän lupasi, että saisin maksuttoman tortterin muuta-
man tunnon miehen talossa, joka oli jo kcman ollut
Ashtonin A Kumppm palweluksessa, ja lisäsi hän, että
minua pidettäisiin siellä hywänä niinkuin perheen jä-
sentä ikään. „Waan sunnuntaisin tulee sinun olla mi-
nun perheessäni, että saan tutkia hnwinto olet wiiton
warrella edistynyt. Sen ohessa tulee sinun näyttää
minulle päiwätirjasi, sillä tahdon nähdä mihin olet
täyttänyt ne rahat, jotka olen joka wiikko antama si-
nulle pienten menojesi suorittamiseen ... Se siität
Mennäänpä nyt päiwällisille. Waimoni ja tyttäreni
omat odottamassa."

Hiouwa Ashton oli hywin ystäwällinen minulle ja
herra Asetonin kerrottua Olgan pelastuksesta palokun-
talaisten jalkoihin sortumasta, kirkkaat kyyneleet herah-
tiwat hänen silmiinsä. Tuon tuostakin hän katseli ot-

saani jäänyttä arpea ja lopulta hän kertoi minulle
kuinka hywilläan hän oli ollut tämän puiston jatalon,
missä he nyt asuiwat, walmiitsi jouduttuaan, syvstä
että ei enää tarwinnui lähettää Olgaa pois kotoa tau«
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pungintalon puistoon raitista ilmaa saamaan keuhkoi-
hinsa. Niinkuin sanottu, rouwa Ashton oli hywin ys°
täwällinen minulle, Wnan mitä kertoisin pikku Ol-
gasta, jota istui pöydässä korkealla tuolilla? Tyttö
rautka! Hän oli yhdentoista wuoden wanha, mutla
yhä surkeampi ja waiwaisempi kuin kolme wuotto. sit-
ten; toinen jalka oli liian lyhyt, toinen kitukaswuinen
selin, ja lyttyrä oli selässä. Ei hän jaksanut seisoa
kauemmin tuin kukaties minuutin toista ja kaivelemi-
sesta ilman tainalo-sauwoja ei ollut puhettakaan, Waan
tyttö paran taswot oliwat hywin miellyttäwät, lem-
peät ja tärsiwällisen näköiset. Nerokkaat oliwat hänellä
silmät ja hän hymyili kauniisti, kiitollisna wähäisestä-
tää» hänelle osotetusta palwelutsesta, lälkeenpuolisen
oleiluin puiston ruohikossa, Milloin katseltiin kauniita
tuwatirjoja, milloin lyttäsin Olgaa pienissä mannuissa
puiston tllytäwillä, milloin leikittiin nutkein kanssa,
milloni noukin hänelle kukkasia j, n, e, Wasta ilta-
myöhään pääsin totiin lähtemään ja täytyi minun lu-
wllta wiiton päästä tnlla takaisin.

Jo neljäntoista päiwän perästä olin asumassa
sen tunnon wanhulsen talossa, josta herra Ashton oli
maininnut ja jonta nimi oli Bancroft, Sain siellä
totohoidon, asunnon, rnuan ja taikti, Vancroftiu
waimo oli wllnha hänkin. Heidän ainoa poikansa,
20 wuoden manha, oli luotsin apulaisena, Mtäwäl-
lisiä oliwat minulle laitti, kohdellen minua niinkuin
olisin ollut heidän perheensä jäseniä.

Se kauppaopisto, johon herra Ashton pani minut.
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oli New-lorkin paraimpia opistoja, ja kyllä arwaatte
etten yhtään opetustuntia laiminlyönyt. Ihta täsmäl-
lisesti kawin joka päiwä Ashton A Kumppm kontto-
rissa, missä muuan liikkeeseen hywin perehtynyt kont-
toristi neuwoi minulle kirjanpitoa, Wacm joka sun-
nuntai oleskelin herra Ashtonin perheen keskuudessa ja
jo maanantaina aloin ikawöidä seuraamaa sunnuntaita,
sillä suurempaa hupia ei ollut suinkaan missään mnualla
minulla tarjona.

Niin menimät kuukaudet toistensa perästä eikä
toinen wiikko ollut toistaan tummempi. Elokuu ei
tumminkaan ollut toisten kuukausien kaltainen, silla
herra ÄBhton oli silloin mainionsa ja tyttärensä kanssa
muutamassa kylpylaitoksessa, Wanhemmat näet toi-
woiwat yhäti, että olisi mahdollista tyttö raukan heit-
toja jäseniä wahwistaa ja hänen terweyttään parantaa.
En siis mainittuna kuukautena käynyt yhtään kertaa
herra Ashtonin talossa puistoineen ja koska kauppa-
opistokin oli sulettu silloin, oli minulla joutoaikaa yl°
linkyllin. Maan millä lailla täyttäisin sitä? Lukija
tun ei armaa, täytynee minun kertoa.

Niinkuin jo olen maininnut, oli wanhalla Van-
croftilla poika, jota, minun tullessani taloon, oli apu-
laisena muutamalla luotsilla, eikä urhoollisempaa, reip-
paampaa ja taitawllmuaa merimiestä ollut maailmassa.
Siitä oli kaksi seurausta. Toinen seuraus oli se, että
hän luotsitutkinnossa sai hywän todistuksen ja omitui-
sen luotsiwenheen. Toinen seuraus oli se, että mina-
tin innostuin merimiehen ammattiin, hänen kanssaan
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kun olin hywä ystäwä maitta olin häntä nuorempi,
ja että Elokuussa olin myötään hänen tomerinaan
luotsimatkoillll. Satoi tahi paistoi, oli tyyni tahi
tuuli, joka päiwä olimme merellä, milloin mitäkin sa-
tamaan tulemaa laiwaa opastamassa. Ia loska Benne

se oli hänen nimensä oli taitama neuwoja ja
opettaja, ei aitaakaan, niin minustakin tuli tunnon
merimies.

Nopcasti kului neljä wuotta, jolloin olin kauppa-
opistossa, niinkuin lentäneet olisiwat, ja kohtiaitoihin oli
oppi-aikani lopussa, herra Ashtonin ilmoittamatta mi-
nulle mitä aikeita hänellä oli, tulewaisuuteeni nähden.
Waan silloinpa tapahtui muuan tapaus, josta oli tär-
keät seuraukset.

loulittuussa w. 18 . . oli äkkiä kuollut AZHton
K Kumppanin rahastonhoitaja ja hänen sijalleen herra
Ashton otii kolmenkymmenen wuoden wanhan miehen,
nimeltä Laird, jota oli kiitetty erinomaisen kunnolli-
seksi ja taitamaksi rahastonhoitajaksi. Ia tosiaankin
hän oli werraton, täsmällisyyteen ja laskutaitoon näh-
den. Hän oli hywin kohtelias kaikille sitä paitsi, yhtä
hywin wieraille kuin talon mäelle, niin ettei kuultu
hänen lausuman kellekään yhtään pahaa sanaa. Waan
kuitenkin taikitenkin tunsin ensi näkemältä häntä loh-
taan mitä suurinta wastenmielisyyttä; myötäinen hymy
hänen kalpeilla, ohueilla huulillaan ja hänen arka,
wälttelewa katseensa suoraan sanoen inhoittiwat minua.
Entä Vancroftilaisiltll ensinkään salannut näitä tuntei-
tani, waan wanha Bancrost nuhteli minua siitä ko-
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wasti ja waroitti minua puhumasta yhtään sanaa
herra Ashtonille wastenmielisyydestäni uudeu rahas-
tonhoitajan suhteen.

Ei kuitenkaan wastenmielisyyteni silti häwinnyt,
maikka itseäni siitä nuhtelinkin, ja usein teki minun
towasti mieli sittenkin herra Ashtonille ilmaista tun-
teitani, Waan entäpä epäluuloni olikin perätön; „ei
ole arwelu tiedon weroinen", sanotaan, ja moniaat
konttoristit kun tiittiwät uutta rahastonhoitajaa erin-
omaisen nerokkaaksi ja taitamaksi, menin mykäksi moit-
teineni minä. Waan sainpa lopulta epäluulolleni to-
distustakin sittenkin ja päätin heti kertoakin siitä muille.

„Setä rakas!" aloin muutamana iltana puhutella
utko Vancroftia muutamana maanantni-iltana näet
tcwäällä wuonna 18 , , istuttiin illallispöydässä, hä-
nen wllimonsa ja poikansa kanssa, „ kuulkaahan, setä
ratas, jos jotu mies, joka käsittelee jota päiwä isoja
rahamääriä, mitkä rahat eiwät kuitenkaan ole hänen
omiaan, rupeaisi arwaamatta ahkeraksi kortin pelaa-
jaksi, mitä te siitä pitäisitte? Otaksukaamme esimer-
kiksi, että New-lortin kaupungin rahastonhoitaja al-
kaisi ahkerasti käydä talossa missä uhkapeliä pelataan,
olisiwatko Teidän arwatalsenne rahat hywässä tur-
massa, hänen hoidossaan ollessaan?"

„Gipä suinkaan!" utko ivastasi empimättä, „Sillä
jos hän pelissä häwiäisi, heti hän kaupungin rahoilla
täyttäisi waillingin, se on selwä, Waan mistä syystä
näin kysyt, Matti? Onhan kaupungin rahastonhoi-
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raja tiettäwästi terrassaan rehti mies ja onhan sitä
paitsi uhkapeli ankaran edeswastuun uhalla kiellettykin."

„Hymä on, hywä on!" wastasin. „Waan
tumminkin muutllMllssa talossa täällä uhkapeliä har-
joitetaan. Eikö totta, Benne?

„Ei ole perätöntä puhetta", Benne watuutteli.
„Satoja tuhansia dollareita menetetään joka yö siinä
talossa jota un Broadwayn ja Ison Uuden katujen
risteyksessä. Poliisin tiedossa on kyllä asia, maan wä-
häipä rikkaitten peluusta!"

„Ikäwa sanoa!" huokaili ukko Bancroft. „Waan
wieläkin kysyn, „mistä syystä te tämän asian olette
puheeksi ottaneet?"

»Siitä syystä, että Ashton K Kumppm rahas-
tonhoitaja herra Laird on yksi mainitun talon wie-
raita!" wastasin watamsti.

„Siina ei ole perää, Matti!" huusi utto. „Ei
ole perää, ei tosiaankaan! Kuta on niitä juoruja ker-
tonut sinulle?"

„Ei kukaan. Olen nähnyt omin silmin. Eilen
illalla 11 aitana herra Laird meni näet tuohon pe-
lihelwettiin, wielävä siitä owesta, josta ei lasketa tetä
hywänsä", wastasin rohkeasti.

„Kuinla se on mahdollista? Olenhan tuullut
herra Lairdin itsensä moittiman rahapeliä ja hänhän
paneutuu lewolle jo 9 aitana iltasin. Hänkö pelaaja!
Mitäs tyhjää!" wastasi herra Baneroft.

„Entäpä silmäsi pettiwät", arweli Benne.
„Silmäni eiwät petä ja kirkkaasti paistoi lyhty
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kadun risteyksessä," wastasin. „Herra Laird se
aiwan marinaan!"

„Gt ole alun pitäen herra Lairdia suosinut ja
tämä wastenmielisyytesi on nyt wienyt sinut niin pit-
källe että teet määrän syytöksen," kiwahti ukko Bran-
croft ja teki lähtöä, lopettaakseen keskustelun.

„Älähän hätäile", Bancroftin waimo kielsi. „Gi
kait Matti walehtele. Hänhän ei ole ennenkään pe-
rättömiä kertonut. Hän on herra Lairdia nähnyt, sen
minä uskon. Waan ei silti mielä ole todistettu, että
herra Laird on pelaamaan mennyt. Tuossa talossa
on monta asukasta, useampia kauppapuotejakin . . .
Entäpä herra Laird on jossain puodissa käynyt."

„Kauppapuodit omat kaikki suletut 11 aikana
yöllä!" kiirehdin sanomaan. „NinoaZtaan pelihelwe-
teissä ollaan toimessa siihen aikaan."

„Mutta asuuhan saman talon ensimmäisessä ja
toisessa kerroksessa lääkäreitäkin, asianajajia ja ties
mitä muuta wäteä. Gntä herra Laird on käynyt niit-
ten puheilla. Mistä niin marmasti tiedät, että hän
on ylimmäisessä kerroksessa, pelihelwetissä asti, käynyt",
tuumi Benne,

.Mahdollistapa kyllä, että olen erehtynyt," minä
myönsin, „ja kukaties on sittenkin wiisainta olla herra
Ashtonille luulostani puhumatta,"

„Luulo ei ole tiedon weroinen ja luulojen nojalla
syytteleminen on sulaa panettelua", utto Bancroft sa-
noi. Ia siihen loppui keskustelumme.

Emmekä kahteen wiikkoon siitä asiasta enään jn°
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telleet, Waan sitten tapahtui jotain, joka johdatti mie-
leemme tämän wasta kerrotun teslutelumme jokaikisen
sanan.

Ashton K Kumppm pantissa oli tapana jota
lauantai päiwällisen aitana rahaston rahat tarkkaan
lukea, että selwimsi olito rahaa rahastossa niin paljo
tuin mintä tirjat meno- ja tnloerinecn osottiwat; ja
edellisenä perjantai-iltana oli rahaston-hoitajalla tawal-
lista enemmän työtä. Muutamana perjantaina, kesä-
kuun 1 päiwänä 18 , ~ herra Laird pyysi herra Ash-
tonilta, pankin muun palweluswäen kuullen, että ra-
hain laskeminen toimitettaisiin tällä kertaa wähä aitn-
semmin päiwästä tuin ennen eli jo edeltä puolisen
lauantaina, syystä eitä hänen oli lähteminen päiwälli-
sen aitana terwehtimään wanhaa sairasta isäänsä, joka
asui Elisabethtownissa Jerseyn waltiossa, ja lupasi
herra Laird maanantaiksi palata takaisin konttoriin.
Herra Ashton suostui mielellään, wieläpä kiitti herra
Lairdia, hän tun wanhaa isäänsä rakastaa ja hänestä
huolen pitää. Eitä siis ketään ihmetyttänyt, että herra
Laird, näin ollen, perjantai-yönä wiipyi myöhään pan-
kin konttorissa, rahasto tun oli tumallista aikaisemmin
tarkostettawa. Muistan, että herra Bancrofttin sai
aihetta kiittää rahaston-hoitajaa erinomaisen täsmälli-
seksi mieheksi.

Lauantai-aamuna warhain, jo seitsemän aitana,
lätsin totoa, tauppa-opistoon mennäkseni jo. hieltä pa-
latakseni päilvllllisen aitana klo 1. „Wann mahdollis-
tapa kuitenkin on että wiiwyn muutamia minuutteja



tauemmintin," sanoin rouwa Bancroftille, „stllä olisi
hupainen nähdä uutta Englantiin lähtewää höyry-
laiwaa".

Höyrylaiwa liite Englannin ja Amerikan wälillä
ei ollut hetilään siihen aitaan niin miltäs tuin tänään,

Rulettiin wuoteen 1836:teen asti parhaasta päästä
main purjelaiwoilla, jotta wiipyiwät Limerpoolin ja
New-lorkin wälillä noin kaksikymmentä wuorokantta;
wieläoä postikin lähetettiin noissa niin sanotuissa „pos-
ti-purjellliwoissa", Wasta wuonna 1836 juolahti mo°

niaitten Englantilaisten mieleen, että olisi toimeen sää-
tämä säännöllinen höyrylaiwa-liite Amerikan ja Eu-
roopan wälillä, ja Englannissa kun on paljo rikasta
ja ylhäistä wäteä, niin ryhdyttiin innokkaasti tuumasta

toimeen ja muuan höyrylaiwa-yhiio syntyi, joka »val-
tiolta sai melto rahasumman awukseen. Rakennettiin
terrassaan kahdeksan isoa höyrylaiwaa, Waan toimo
petti. Ihtiöllä oli huono onni. Kaksi laiwaa meni
haaksirikkoon lomalla säällä Atlantin merellä. Eitä
liene yhtiön asiain hoitokaan joutunut taitamiin käsiin.
Nuo höyrylaiwat oliwat hidastultuista terrassaan; eiwät
näet päässeet montakaan päiwää pikemmin perille tuin
Purjelaiwattlllln, mutta tiketin hinta oli silti kaksinker-
roin isompi tuin purjelllimoissa matkustaessa. Paitsi
sitä oli noilla höyrylaiwoilla usein tulipalot tarjona.
Oli miten oli, tuo iso hanke meni surkeasti myttyyn

muutaman wuoden päästä ja yhtiön osakkaat hä-
wisiwät.

Waan tuskin oli se iso hanke rauennut, kun nousi
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uusi yhtiö pystyyn. Muuan Englannissa syntynyt,
ivaan Kanadaan siirtynyt rikas mies, nimeltä Samuel
Eunard, perusti uuden näet ja johti sitä hywin taita-
wasti ja tarmokkaasti. Englannin hallitus antoi run-
saan waltio-awun, 10N.00N puntaa näet terrassaan,
sillä hallituksesta oli hywin tärkeä, että säännöllinen ja
nopea laiwaliike aikaansaatiin Englannin ja Amerikan
<Kanaoan) wcilille. Herra Eunard »varusti yhtiön lai-
wai kahdella höyrykoneella itsekutakin, joten niiden kultu
oli tumattoman nopea. Ia päällepäätteheksi nuo lai-
wat laitettiin kaikin puolin komeiksi ja mukawitsi hyt-
teineen rawintoloineen ruoka-saleineen, ettei suinkaan
poraimmassakaan matkustaja-hotellissa ollut mutawampi
olla, ei Lontoon eikä New-lorkin hotelleissakaan. Seu-
raus olikin, että Cunardin yhtiöllä eli „Cunardin lin-
jalla" oli erinomainen menestys. Kuukausi kuulaudelta
matkustajani luku lisääntyi lisääntymistään.

Tästä lukija ymmärtää minkä tähden olin utelias
näkemään Eunardin yhtiön laiwan lähtöä. Asia oli
ihan uusi ja laiwat oliwat tumattoman isoja ja komeita,
niihin entisiin laiwoihin »verrattuina, jotta oliwat At-
lantin merta kyntäneet.

Täsmälleen 1 aitana oli „Great-Liwerpool" lai-
wan määrä lähteä New-lorlin muutamalta laiwa-lai-
turilta ja sinne olin minä ison katselija-joukon kanssa
saapunut utelemaan ja katsomaan tuota uutta kummaa.
Laiwan miehet oliwat puuhassa, poistamassa wiimeiset
tärkeät askareet ennen lähtöä ja laiwan kapteeni upsee-
reineen cmtoiwat lomalla äänellä käskynsä minkä mille-
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tin. Satama-jätkät tantoiwat isoja kantamuksiaan lai-
turilta laiwaan, missä ne wastaanotti perämies apu-
reineen. Wäteä oli laiturilla pää toisensa »vieressä
ja hupaista oli katsoa todellakin tuota tirjawaa menoa.

Gi ollut enää tuin wiisi minuutin laiwan lähtöön,
niin wiimeinen matkustaja pujotteli »väkijoukon läpi,
hänen edellään isoa matta-lautkua hartioillaankantama
mies. Kaikkien laiturilla seisoskelewain huomio kään-
tyi tuohon matkustajaan, sillä siksi oudon näköinen
hän oli. Päässä oli hänellä leweä-lierinen panama-
hattu ja nenällä oli isot wiheriät silmä-lasit. Kaulassa
oli hänellä mahdottoman iso huiwi, joka ulottui tör-
mille asti, ja pitkä, kantapäihin asti ulottuma tatti oli
kiinnitetty jota napista, maikka oli marsin lämmin il-
ma. Suunattoman lihawa hän oli, maitta, tnmma
kyllä, sääret näyttiwät jotentin hoikilta isoon watsaan
ja leweään selkään nähden. Käsiä ei näkynyt yhtään,
sillä hän oli takkinsa taskuun upottanut ne.

„Ohoh, olisipa hupainen tietää mistä maasta tuo
on kotoisin," ihmetteli ääneensä muuau joukosta.

„Kiinalainen arwattawasti!" huusi toinen.
„GM! Tata-Intillsta hän lienee," kolmas iwaili.
„Erehdytte, weiktoset, erehdytte," neljäs arweli

naurahtaen, „hän on jokunen curoopalainen ruhtinas,
jota on kotimatkalle menossa »valtakuntaansa ja on pu-
keutunut outoon puluun, ettei tunnettaisi."

Kolmas iwailija lienee oikeassa, minä itsekseni ar-
welin.

Waan matkustaja ei ollut tuuleminaan mitä hä-
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ncsta puhuttiin, menihän wain suoraan laiwan kan-
nelle ja katosi niine hywineen »väkijoukkoon.

Kohta sen jälteen kuului laiwan keulasta kanuu-
nan laukaus eikä aikaakaan, niin laiwa lähti porhal-
tamaan, kellon ollessa täsmälleen yksi, merta kohti,
„Terweisiä Guroopaan, hurraa, hurraa!" huusiwllt lai-
turilla seisoskelijat ja toiset wuoro°taan laiwan kan-
nelta heiluttiwat hattujaan hywästitsi.

Sillä hetkellä tuli wiheriä-silmäinen matkustaja
taasen näkymiin, ivaan hattuaan ei hän heiluttanut
Silloin muuan wieressä seisoma töyttäsi häntä kylkeen,
arwattawasti huomauttaakseen häntä muta hänen epä-
kohteliaisuudestaan, hän kun ei terwehtinyt hywästitsi
rannalle jääneitä, ja ne isot wihreät silmä-lasitvutosi-
wat arwaamattll mies rutau nenältä. Waan lukija
arinaa hämmästystäni, kun tunsin rahaston-hoitajan
herra Lairdin kalpeat taswot jakamalat silmät, „Herra
Laird, herra Laird!" huusin hammästytsissäni ja tnul-
lessaan nimensä mainittawan, hän kääntyi ätlia sinne
päin missä seisoin; kuitenkin heti sen jälteen katosi wa-
kijoukkoon, näkymättömiin, entä enää nähnyt häntä.

Hän se oli siis! Ei ollut epäilykselle sijaa enää.
Olin kuin puusta pudonnut ja wähän säikähtynyt, sen
arwall lukija, Ashton H Knmppm rahaston-hoitaja
siis, jonka hoitoon oli uskottu satoja tuhansia dolla-
reita, oli pukeutunut walc-uutuun ja oli matkalla wal-
tameren tnolle puolelle! Ihme ja kumma! Rahathan
wie mennessään, se tietty! Jo oli laiwa merta tyntä-
mässä, sitä ei täy palauttaminen mitenkään enää.
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Kiireesti juosta wiiletin Ashton öc kumppm konttoriin
ja huusin läähättäen minkä jaksoin: „herra Laird,
herra Laird!"

Gn saanut enempää sanotuksi, sillä olin tiiwnasia
juoksustani hengästynyt. Muuan wanha kirjuri, ni-
meltä Vreston, jonka neuwottawaksi ja opetettawatst
herra Ashton oli jättänyt minut, tarttui minua kä-
destä ja talutti kirjoitus-pöytänsä wiereen. „Mitä hä-
tänä, Matti? Istuhan tuolille tähän, niin saat kuulla
missä herra Laird on. Hän pyysi eilen herra Ashto-
nilta, niin tuin kuulit, että jo aamupuolella tänään
rahasto tarkastettaisiin, hänen tun oli päiwälliseu ai-
kana meutäwä Glisaoethtowniin; maan hän sai, kuten
hän itie on kirjallisesti herra Ashionille ilmoittanut,
yöllä kutsun heti, kiireen kautta, lähteä Olisabethtow-
niin, sillä hänen isänsä oli tullut yhä sairaammaksi, ja
tänä aamuna marhain, päiwän koittaessa, on hän läh-
tenytkin sille matkalleen."

„Entä rahaston tarkastus?" sain kysytyksi,
„On jätetty maanantaiksi, jolloin herra Laird pa

laa Elisabethtownista."
Minulta pääsi iso nauru. „Wai Elisabethtow-

nista! Hänen isänsätö sairaana? Sokeat olette! Herra
Laird on waras ja on lähtenyt Ouroopaan karkuun!"

Huusin niin kowaa, että laitti konttorissa olijat
säpsähtiwät ja herra Ashtonkin tuli owelle wicreisrstä
huoneesta.

.Mathias Roger," hän sanoi ankaran näköisenä



ennen oli hän aina sanonut minua Matiksi
Mathias Roger! Oletko hullu?"

„Hcrra Ashton", mustasin, koittaen puhua niin
tyynesti kuin suinkin, „olen omin silmini nähnyt herra
Lairdin menemän Cunardin yhtiön lcnwassa tänään
matkoihinsa, ja oli hän semmoiseen waleputuun pukeu-
tunut, etten olisi tuntenut häntä, jollei wihreät silmä-
lasit olisi pudonneet hänen nenältään,"

Tuota sanoessani meniwät herra Ashtonin kaswot
talpeammiksi, maan hän sanoi silti aiman tyynesti:
„Weitkonen, olet erehtynyt warmaantin!"

„Herra Ashton! Entä ole unennäköjä nähnyt!"
sanoin pontewasti.

„Tule kamariini!'' sanoi hän minulle, „ja te,
herra Breston, käskekää taitama seppä, joka osaa luk-
koja amala. Tulkitaanpa onko rahataapissa rahat tal-
lella? ~ , Nyt alan llllwistaa minkä tähden herra
Laird eilen illalla ei lähettänyt rahataapin awaimia
herra Bancroftille, niin tuiu olisi pitänyt, maan lu-
pasi muka itse tuoda awaimet tänä aamuna,"

Minun täytyi nyt kertoa aiman tarkkaan mitä
olin nähnyt ja kokenut laiwan laiturilla seisoessani.
Waan tuskin olin kertomulseni lopettaa ehtinyt, niin
jo palasi herra Nreston sepän kanssa, kolmantena wanha
Bancroft, jonka mieli oli niin tuohuksissaan, että hänen
toto ruumiinsa tutisi.

„Koittllfllllhan niin warowasti raha-kaapin omi
awata, että lukko ei hywin pahasti säry!" warotti
herra Ashton.
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Sen sanottuaan meni hän meidän edellämme kont-
torin takana olemaan pieneen huoneeseen, jossa raha-
taappi oli. Kaappi oli raudasta tehty ja hywin iso.
Sepällä oli marsin paljo maimaa ennen kuin lukko
wihdoinkin aukeni. Kaapissa oli. siltä näytti, kaikki
paperi- ja kultarahat hywässä järjestyksessään, niin
että herra, AZHtonin synkät kaswot alkoiwat wähin kir-
kastua. Waan pian hän huomasi pettyneensä.

Häntä oudoksutti heti muutaman tultarahatääryn
ieweys, minkä hän otti käteensä, ja tun taäry «mat-
tiin, oli siinä kummassakin päässä päällimmäisenä tosin
kultaraha, maan muut kaikki oliwat samankokoisia ho-
pea- tahi nikkelisiä rahoja. Yhtä petollisesti oli herra
Lcnrd menetellyt setelirahani kanssa. Alimmaiseksi ja
päällimmäiseksi oli hän pannut 500 dollarin rahan,
maan muut „setelit" samassa täärnssä olnvat yhden
kotoisia tyhjiä papereita; kuitenkin oli hän tukun päälle
kirjoittanut: ~100 kappaletta 500 dollarin seteliä".
Semmoisessa tukussa olisi siis pitänyt olla kerrassaan
50,000 dollaria, maan siinä ei ollutkaan kuin 1,000 !

Kun kaikki kääryt ja tukut tarkkaan oli laskettu, huo-
mattiin, että rahastonhoitaja lurjus oli wienyt ja
takkinsa taskuun pistänyt wähintäintin 300,000 dol-
laria.

Kolmesataa tuhatta dollaria! Ei ollut tosiaan-
kaan pieni kassan waillinki tuo! Me, herra Bancroft,
BreZton ja minä, katselimme, silmät rengallaan, toi-
siamme hetkisen, osaamatta puhua sanaakaan. Herra
Ashton osasi paremmin hillitä tunteitaan, maan hänen
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taswonsa oliwat menneet kalpeiksi terrassaan, niin et-
tei niissä näkynyt enää punaista pilkkua yhtään.

Oli selwä, että marasta oli mahdoton saada
kiinni, wieläpä oli mahdoton edes ajaa häntä takaa-
taan. Jos olisi ollut sähtölanta käytettäwissä, olisihan
käynyt sähtöittäminen Liwerpooliin, että kiinni ottaisi-
wat karkulaisen: laitta jos olisi ollut toisia hönrylai-
wojll satamassa, joita olisi käynyt lähettäminen Cunar-
din yhtiön laiwaa tataa-ajamaan, niin olisi karkulai-
sen saawuttaminen ollut kukaties mahdollinen, Waan
siihen aikaan ei ollut sähkö-lantaa Atlantin meren ran-
toja, Euroopan ja Amerikan, yhdistämässä ja wasta
kahdeksan päiwän päästä oli toinen Cunardin yhtiön
llliwn tulema New-lortin satamaan, Wasta wiikon
päästä siis pääsisi karkulaista takaa ajamaan! Sen
arwan, että hän sillä aikaa kerkeäist päästä piiloutu-
maan johonkin syrjäiseen paikkaan, marsinkin jos oi-
kean nimensä waihtaisi määrään.

Kaikkia näitä asioita herra Ashton mietti hetken
aitaa ja sanoi sitten herra Bancroftille jotenkin alalu->
toisesti: „Ilmoittataa kaikille pantin wirtamiehille
niitä on tapahtunut ja kieltäkää heitä toistaiseksi siitä
syrjäisille puhumasta, ainakin siksi tunnesketsin keinot
millä jatkaa liikettä niin kuin tähän asti tahi, jos
en keinoja keksi, tunnes häädnn liitteen lakkauttamaan
terrassaan."

Huokaus pääsi herra Ashtonin rinnasta sanottuaan
wiimemainitut sanansa.
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Puoli tuntia sen jälleen istuimme väin>ällis«pöy«
dässä, wanha Vancorft, hänen waimonsa, poikansa ja
minä, waan ei ruoka maistunut. Arwaa sen, huoli
kun oli sydämmissämme. Wanha Bancroft marsinkin
oli komin pahoillaan, syyttäen towasti itseään, hän tuu
ei ollut ottanut tuulemiin törmiinsä minun epäilytsiäni
oliko Laird rehellinen mies. Hänen waimonsa koitti
turhaan lohduttaa häntä. ,Ei, ei," hän sanoi, „mi-
nun on syy. Jos olisin käskenyt Matin ilmoittaa
herra Ashtonille, että rahaston-hoitaja käy pelihuoneessa,
niin olisi pikemmin päästy sen konnan juonten ja pe-
toksien perille eikä olisi näin onnettomasti käynyt."

Istuttiin kauan ääneti ja alakuloisina. Waan
ättiä wälähti mieleeni muuan aatos.

„Venne, kuulehan," kuiskailin ystäwäni torwaan,
„mitä arwelet, onto tulossa minkälaiset ilmat, pahatko
wai siewät? Älähän ihmettele, että tysäsen. En suotta
syyttä kysy?

„Heinä- ja Elokuussa omat ilmat melkeinpä jota
wuosi marsin siewät," sanoi Benne, yhä tummissaan,
„enka ole nähnyt mitään pahain ilmain enteitä, me-
rellä purjehtiessani."

„Hywä on. Nyt toinen kysymys: Kuinka no-
peasti luotsi-weneesi kulkemaan pääsee, monenko meri-
peninkulman päähän tunnissa?„

„Hywälla säällä kaksitoista peninkulmaa. Senhän
tiedät entuudestaan, kysymättäkin."

»Tiesinhän sen, maan warmuuden wuoksi kysyn
sinulta toisen terran," sanoin ja nyytäytin päätäni.

82



83

„Wäan wastaahan wielä kolmanteen kysymykseeni!
Tuonnottain sanoit, että Great-Liwerpool laiwa ei tule
nopeammin tuin kaksisataa meri-penintulmaa wuorotau-
dessa cli 24 tunnissa. Siitä eikö seuraa, että kilpai-
lussa höyryllliwan kanssa luotsi-mene maittaisi?"

„Ahäa, sitä sinä tarlotat!" ihastui Benne ja meni
punaseksi, „olet oikeassa ja se tuuma sn toteutettane
maksoi mitä Maksoi,"

„Lähdetään herra AZHtonin puheelle siis heti," sa-
noin ja nousin seisoalleni. '

Bennetin nousi seisaalleen ja hywin kummissaan lal-
selimat meitä hänen wanhempansa. „Isä ja äiti!"
Venne sanoi, „antakaa minulle ja Matille siunauksenne
ja jos täy toiwon mutaan, niin Ashtonin ja kumppm
ilo on olema sangen suuri."

Pitemmittä puheitta läksimme juosta wiilettämään
herra Ashtonin pakinoille ja niin sukkelaan, että tus-
kinpa olisimme bemosellataan jos olisimme ajaneet pääs-
seet nopeammin perille. Waan tullessamme herra Ash-
tonin asunnolle, mustattiin, että muka isäntä ei ollut
taivaltamissa tänä iltana enään.

„Waan meidän täytyy tawata herra Ashtonin
heti, ymmärrättekö, heti paikalla," sanoin palwelijalle.

Eteiseen tuli wiereisestä huoneesta rouwa Ashton
ja tästi plllwelijan poistua.

Hän pyysi meitä heti sisään ja tapasimme siellä
pittu Olgan, joka oli yhtä waiwainen tuin ennen
ja nyt kolmentoista wuoden wanha. Hän nyykäytti
ystswällisesti päätään, silmät kyyneleissä. Itkenyt oli



rouwakin, sen huomasin hänen silmistään. Heidän tie-
dossa siis oli rahaston hoitajan petos.

„Onko uusi onnettomuus tapahtunut?" rouwa
tysyi hämmästyneen näköisenä.

„Ei mainkaan!" wastasin, ,päinmastoin on meillä
hywiä sanomia terrottamana. Waan herra Ashtonia
pitäisi meidän ..."

«Mieheni neumottelee parasta-aikaa weljeni kanssa
enkä tiedä rohkenenko mennä keskeyttämään . . , Waan
malttakaa, hän on jo tulossa tänne."

Herra Ashton lankonsa kanssa tulitin sisään ja
heti huomasin, että hän oli iloisemmalla päällä tuin
muuan tunti sitten.

„Gi ole hätää!" hän sanoi mainiolleen, „weljesi
on jalomielisesti luwannut auttaa, woimansa mukaan.
Waan ymmärrettäwästi täytyy meidän tyytyä wahem-
pään mukawuuteen kuin ennen tästä puoleen. Myym-
me siis tämän talon; on siitä säätämissä jonkinlainen
hinta."

Herra AZHtonin ja hänen lankonsa tullessa sisään,
olimme, Benne ja minä, astuneet hieman syrjään, niin
ettei kumpitaan huomannut meitä, Waan nyt astuim-
me heidän eteensä, „Saammeto ehdotella Teille toi-
sen keinon?" kysyin ujosti, waan pontewasti silti.

„Sinäkö täällä, Matti, ystäwäst Bennen kanssa?*
ihmetteli herra Ashton, „Mitä teillä on asiaa?"

»Olemme keksineet keinon auttaa teitä. Waan tu-
jjmme kysymään suostutteko siihen?" wastasin.

„Minkä keinon?" ihmetteli herra Ashton.
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„ Sanokaa, herra Ashton," aloin selwittää, „jos
onnistuisi jonkun' poliisin, jolla on matkassaan asian-
omaiset paperit eli waltatirja, saapua Liwerpooliin en-
nen höyrylaiwllll, eikö hänellä olisi malta Liwerpoolin
poliisin awulla wangita herra Laird Liwerpoolin sata-
massa, ennen tuin tuo waras warastettuin rahain
tanssa ehtii mennä maihin, ja tuoda rahat takaisin
tänne Amerikaan?"

„Oiteus hänellä kyllä on, se on selwä," sanoi
herra Ashton, „waan mitäpä apua siitä, loskapa ei
ole hänen kuitenkaan mahdollista päästä Liwerpooliin
ennen herra Lairdia!"

Laittakaa te mattaamme poliisi," intoilin minä,
„min me kahden, Benne ja minä, toimitamme hänen Li-
werpooliin ennen tuin höyrylaiwa ehtii mennä ankku-
riin sikäläiseen satamaan."

„Poita horisee," arweli pilkallisesti herra Ashto-
nin lankomies.

„Matti ei puhu mitään eunen kuin un tarkkaan
ajatellut mitä sanoa!" huusi Olga, pienestä rulla-tuo-
listaan, jossa istui nyt niin kuin ennenkin aamusta il-
taan, tyttö rukka, „Isä, älkää hyljätkö hänen tuu-

maansa!"
„Puhu, Matti," herra Ashtou kehutti, „Waan, ,"

„Herra Ashton," kiiruhdin sanomaan, „tiedätte,
että Benne on taitama merimies ja hänen luotsi-weneenfä
un Newlorlin nopeimpia purje weneitä. Sillä we-
neellä terkiämme Liwerpooliin neljässätoista päiwässä,
maan höyrylaiwa Great Liwerpool ei ehdi perille eunen
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luin kuudentoista päimän perästä wasta. Siis siitä
main on kysymys saammeko matkaamme poliisin, joka
uskaltaa lähteä meidän kanssamme."

Herrat molemmat, samoin tuin rouwa Ashtontin,
tatseliwat minua, silmät rengallaan, ja niinikään Ben-
jamin Bancroftia. Waan tämä altoi rohkeasti puo-
lustaa minun tuumaani.

„Matin tuuma näyttää tosin hywin rohkealta.
Waan ei ole se hullunyritystä silti, eipä olekaan.
Olen näet tiesi tuinta monta kertaa luotsi-weneessäni
kulkenut kauas merelle, toista sataa peninkulmaakin,
opastaessani laimoja satamaan, wieläpä towallatin
säällä. Mitäpä mahdotonta olisi mennä Atlantiin me-
ren poikki terrassaan? Ia Matti on ennenkin ollut
tomerina minulla matkoillani,"

„ Mahdotonta tosin ei," sanoi herra AZHton, „waan
teidän weneenne on towin mitätön myrskyssä. Sinne
hukkuisitte surkeasti. Minäkö siihen suostuisin! Kal-
liimpi on toti teidän henkenne tuin minun rahani."

„Herra Ashton! Welwollisuutemme on auttaa
teitä, joka olette hymäntekijämme ja nyt olette hätään
joutuneet," intoilin.

„Ia Jumala marjelee niitä, jotta taistelemat oi«
leuden puolesta," pikku Olga lausui.

Waan mitäpä pitemmältä kertomaan rupean kes-
kusteluamme! Loppu oli se, että meidän onnistui suos-
tuttaa herra Ashtonia tuumaamme eikä aikaakaan,
niin ryhdyttiin kiireen kautta walmißtuß-pnuhiin mat-

kan waralta.
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«Lähden heti kaupungin pormestarin puheelle," sa-
noi herra Ashton, «hankkimaan waltakirjan herra Lair-
din wangitsemisecn."

«Ia minä lähden puhuttelemaan muuatta poliisia,
jota on marsin rohkea mies ja warmaankin halukas
lähtemään teidän kanssanne!" sanoi herra Ashtonin
lanko.

„Waan minäpä laitan teille matka-ewäitä!" ruu-
ma AZHton lausui, „ja hywälsi onneksi ei talo wielä
aiwan tyhjä ole,"

Sillä lailla otti osakseen mikä minkin tehtäwan.
Ia sen arwaa lukija sanomattanikin, että Benne ja minä
innokkaasti puuhasimme weneemme kanssa ja laitoimme
kaikki asianomaiseen tuntoon. Päätimme ottaa matka-
tomeriksemme muutaman Bennen hymän ystäwän , . .

No niin, kahdentoista aitana yöllä oli kaikki kunnossa
ja seisoimme satamassa laiwalaiturilla, jossa mene oli
ankkurissa, kaikki neljä, poliisi, Benne, hänen tomerinsa
ja minä, Waan oli sinne tullut saattowäkeätin jättä-
mään matkustajille jäähywäiset, koko herra Ashtonin
perhe näet, herra Bancroft »vaimonsa kanssa ja mo-
niaita uteliaitakin.

„Io on aika lähteä!" Bcnne lausui, „Great-Liwer-
Pool on jo ehtinyt liiankin kauas edellemme!"

Heitimme hywästit ja hypähdimme weneeseen,
„Köysi irti!" huusi Benne ja heti tuuli pullisti purjeet,
lykäten tiiwaasti weneen merta kohti. Ei aikaakaan,
niin emme enää erottaneet laiturille jääneitä ja muu>
tamien minuuttien perästä ei näkynyt kaupunkiakaan.
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Hywin joutui matta ja jos main tätä wauhtia men-
nään wastatin, olemme perillä kahdentoista päiwän
perästä.

Ia nyt, lukijani ratas, mitä arwelet? Pitääkö
minun kertoa sinulle tarkkaan toimemme ja askareemme
kaikki kunakin päiwänä matkamme kuluessa? Pitääkö
kertoa, kuinka Benne, weneemme „tapteeni", piti tarkkaa
huolta siitä että emme sortuneet oikealta suunnalta
pois jo. kuinka se poliisi, joka oli lähtenyt tomeriksem-
me, kuitenkin nöyrästi totteli nuoren kapteenin käskyjä
niin tuin olisi ollut halpa sotamies main, maikka hän
oli upseeri? Pitääkö kertoa minkälaiset oliwat ilmat
milloinkin ja miten toisinaan jouduimme meri-pimeään,
niin että jo aloimme arwella että kukaties pettää ker-
rassaan toiwomme?

Siitä tulisi pitkä juttu, etkä, lukijani rakas, kuka-
ties jaksaisi sitä tuulla loppuun asti kuitenkaan. Ta-
nonhan wain, että kaikki sanomalehdet ryhtyiwät asiaan
ja kertoiwat lukijoilleen kaikki minkä suinkin saiwattie-
dokseen matkamme waiheista. Wielävä arweliwat, että
muka Argonautein retki oli joutawa meidän rohkean
matkamme rinnalla, me kun mitättömässä luotsi-we-
neessä uskalsimme lähteä isoa waltamerta kyntä-
mään.

Kn siis huoli kertoa tuon tarkemmasti mattamme
ensimmäisistä neljästätoista päiwästä. Mainitsen tui'
tentin, että aina tähystelimme olisiko jo näkymissä
Great-Liwerpool. Waan maitta montakin laiwaa näh-
tiin, ei GreatLiwerpoolia ollut joukossa. Eitä ihme^



että täwi mielemme lopulta apeatsi, Waan neljäntenä-
toista päiwänä, yhdeksän aitana aamulla, ilmaantui
taimaan-rannalle wähänen esine, niin pieni, että eipä
ollut suinkaan kala-lokkiakaan isompi. Benne katseli sitä
kiikarillaan kauan ja tarkkaan, jonka jälkeen puhumatta
mitään antoi kiikarin minulle, hywin iloisen näköisenä.
Minäkin katselin kauan ja tarkkaan, waan en jaksanut
hillitä tunteitani ja riemu-huuto pääsi suustani: »Hur-
raa! Sehän on Great-Liwerpool ja tänä iltana olem-
me jo purjehtimassa sen edellä!" Sen jälteen alkoi po-
liisikin kiikarilla katsella, waan hän ei saanut selwää
oliko se höyry- wai purjelaiwa eitä ottanut uskoakseen,
että se oli Great-Liwerpool; eitä tummakaan, sillä ei-
hän hän ollut merimies, Waan se toweri, minkä Benne
oli ottanut mattaan ja jota oli kokenut merimies, ar-
weli, että olimme, Benne ja minä, aiwan oikeassa. Il-
lempana samana päiwänä kun saawuimme Irjön ta-
nawaan eitä tuo »vieras laiwa, joka kulki edellämme,
ollut tuin puolen peninkulman päässä meistä, häälyi
poliisikin myöntämään, että laiwa oli tuin olikin Great-
Liwerpool,

Arwllll sen, että riemuissamme olimme. Taka-
namme oliwat laitti matkan waiwat ja waarat ja Li-
werpoolin satamaan terteäisimme warmaantin puolta
päiwää aikuisemmin tuin Great-Liwerpool.

Viidentenätoista päiwänä sen jälteen tuin olimme
Nem-lortista lähteneet, päiwällisen aitana juuri, tulla
tupsahti weneemme täysin purjein perille ja heti mai-
hin mentyämme muassamme olewa poliisi, eräs Liwer-
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poolin sataman poliisi oppaanaan, meni Liwerpoolin
wiranomaisten, pormestarin y. m. puheelle, jotka hy-
wäntahtoisesti paikalla ryhtyiwättm asianomaisiin toi-
miin. Pormestari lähetti täytettäwäksemme moniaita
poliiseja weneineen ja heidän kanssa lähdimme jo kah-
den tunnin päästä sataman suuhun odottamaan Great-
Liwerpoolin tuloa. Maan se ei tullutkaan tuin nasta
neljän aikana jälleen puolisen, laiwankansi täynnä mat-
kustajia, jotka tietenkin laitti jo hartaasti Mwöiwät
maihin, oltuaan siksikin kauan merellä.

„Onlo hän noitten joukossa?" kysyin siltä upsee-
rilta, jota oli poliisein päällikkönä.

„On mainkin! Tuo, jolla on päässä iso panama-
hattu ja silmillä wihreät silmälasit,"

„Lippu tankoon nostatan!" upseeri komensi, ja,
heti nostettiintin tangon päähän kuninkaallinen lippu,
merkitsi Great-Liwerpoolin kapteenille, että hänen oli
laiwa seisautettawll paikalla.

Laiwa seisautettiinkin heti ja kapteeni hywin kum-
missaan katseli meitä, laiwan kannelle tun alimme
nousseet. Matkustajatkin kaikki tatseliwat meitä, silmät
rengallaan, ihmetellen mikä asia meillä mahtoi olla,

»Hänen Majesteettinsa kuninkaan nimessä waa-
din minä, että on sallittawa minun tarkkaan tutkia
tätä laiwaa lastineen matkustajineen, sillä joukossa on
muuan ison rikoksen tekijä, joka on wangittawa,"

„Ritoksellisesta matkustajasta ei ole minulla ti«!-
loa mitään," sanoi kapteeni, „waan laki on noudatet-
itawa tietystikin, Ryhtykäähän wain wirlatoimiinne!"-

90



Matkustajat altoiwat ihmeissään katsella toinen,
loistaan. Maan se herra, jolla oli wiheriät silmälasit
ja jota seisoi leskellä wätijouktoa, yritti pakoon muit-
ten selkäin taakse muta, mutta kohtapa polusi-upseeri,
jota taiten aikaa oli pitänyt häntä silmällä, oli seiso-
massa hänen wieressä ja tarttumassa häntä täsimar-
resta, „Te olette minnn mäntinä," sanoi hän, «Hä-
nen Majesteettinsa kuninkaan nimessä «vangitsen teidät.
Ia te, herra kapteeni, tehkää hywin ja jättäkää tämän
miehen tawarat kaikki minun haltuuni!"

Muutamien minuuttien perästä istuimme taas
weneessä paluumatkalla kaupunkiin, waras isoine mat-
ta-arkkuineen muassamme.

Emmekä kauan oleilleettaan Liwerpoolissa. Lah-
dimme piankin kotimatkalle New-lortiin wangin ja
warastetun rahan kanssa. Waan emme olleet taitki
yhtä mieltä paluumatkan suhteen. Benne näet tahtoi,
että luotii-weneessä tulettaisiin nytkin. Mutta poliisi
sanoi hymysuin, että lienee wiisainta kulkea Kunaroin
yhtiön jossakin laiwassa ja tun hän ei peruuttanut
sitä päätöstään, eihän meilläkään ollut muu neuwona
tuin suostua hänen tuumaansa. Kolmen wiiton pe-
rästä olimme taas New-lortissa mennen tullen
emme olleet tuolla matkallamme tuin wähä toista luu-
kuutta armaat, lukijani rakas, että riemumielin tul-
tiin totiin ja jätettiin waras «viranomaisten käsiin!
Ilosta ittiwät herra ja rouwa Ashton, heidän asun-
toonsa tullessani jälleen, ja pikku Olga korkealta tuo-
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liltlllln lausui, terwehtiessään meitä: „Olenhan sen
sanonut, että Jumala on niiden puolella, jotka oikeudeu
puolesta taistelemat!"

5 luku.

Kirjan lyhwin luku.

Sen armaat, lukijani ratas, että minua hywäncr
pidettiin tuon hywän työn jälteen, mintä olin Ashto-
nin herraZwäelle tehnyt. Kolmesataa tuhatta dollaria
olisi mennyt hukkaan heiltä ilman minua!

Herra Ashton touluutti minua wielä moniaita
tuutausta ja tehotti minua ahkeroimaan, niin että kai-
kin puolin hywän todistuksen saisin, kauppaopistosta,
laskettaissll. Se ystäwällinen, jopa isällinenkin tapa,
millä hän tuon tehotuksensa lausui, oli yllyttämässä
minua, maittapa ei muutenkaan haluttomuus lukuun ul
lut minun Mikojani. Erittäin hywän päästötodistuksen
sainkin, „kiitettäwiä" arwosanoja jota aineessa.

Opistosta päästyäni lähetti herra Nshton minut
„maailmaa katsomaan", niinkuin hän lausui, nään Ka-
nadassa asuman kelpo ystäwänsä luo, jota oli kaup-
pias hänkin ja harjoitti laajan-puoleista turkiksien kaup-
paa, hänelle apulaiseksi. Siellä olikin paljo oppimista.
Maan ikäwä minulle tuli kotiin sinä pitkänä aikana,
tuin siellä olin, kolmisen wuotta näet, ja riemu-mielin
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palasin takaisin, kun nuo ,oppiwuodet" oliwat simu,
New-lorkiin, joka oli käynyt minulle rattaaksi kuin ko-
tikylä ikään, Waan enpä olisi New Jarlissakaan wiih-
tynyt, jos en olisi päässyt takaisin Äshtonin K tumppin
palwelutseen jälleen ja hywä paikka minulle «skot-
tiinkin, nmsta 20 wuotiaalle nuorukaiselle, rahaston-
hoitajan paikka näet, sama mirta, mikä oli ollut herra
Lailoilla. Siinä wirassa olen wielätin, näitä elämäni
ensimmäisiä waiheita sinulle kertoessani, lukijani rakas.
Huomaat sinä tästäkin, minkä nyt olen sinulle kerto-
nut, että tosi on tuo wanha sananparsi: „On onni
orwollakin, wlliwaiselllltin Jumala", Waiwaistllloßta
lätsin, orpojen majasta, elämäni uralle astuskelemaan,
ja nyt olen äweriäan Äshtonin öl tumppm pankkita-
lon ustotuimpia miehiä, wieläpä johtajiakin. ,Tee
lyötä rehellisesti, niin Jumala auttaa ihmeellisesti!"
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XIV. fflptttaja ja ljaa»n paibaufa. Kertomus 30*rouottjen [oban ajoilta.
fiettonut Si. §. Caspari. £>inta 1 mf. 25 p.

XV. fnslikkaiia jntlaja aitnnrilta njailta. ilertonut Albert SRicfj«
ter. §inta 50 p.

XVI. fainaoaika |an ftatUgatt. SOIeriiuttu, jonfa fertoi 3ofefSBaierlein. &inta 75 p.
XVII. gukk'=£likke. STCuorijoIle fertonut Sljeobor Storm. §mta

75 pennia.
XVIII. UJa'araii raljaa. SOTuutaman rifoffellifen nuorufaifen elfima*

ferta. Hertonut §ermann 2BieJ3ner. feinta 1 mf.
XIX. di offi ojaan kaaoa. 5iuorifolle feitonut grans §off«

mann. &;nta 1 mf.
XX. Ob anut onoollakia. SRuorijolle fertonut Sf/eobor <5rie[in»

ger. &mta 1 mf.


