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Maastetut Kukkaset.
Suomentanut

Thm.

Waan minä innon teille: rlllaztakaat
miholliMnne, siunlltlllllt niitä, jotk» teitä

teitä mih»llw«t ja inkoillnot niiden edestä,

mot, et!ä te olisitte teidän Isänne po-

Lumipallojen aika oli jo tältä wnodelta ohitse.
Aurinko jo lähetteli lämpöisiä säteitään luminictot-
sia poistamaan; ja ne oliwattin nyt huolellisempia,
kuin koskaan ennen, ett'ei korkeilla Wuorilla, eikä
sywissä laaksoissakaan enää näkynyt walkeata pilk-
kuakaau. Mutta rakas Jumala on hywä Isä, joka
tapsiltansa yhden huwin ottaessaan, pian »valmistaa
heille sijaan satoja muita tahi yhden satakertaisesti
niin suuren, kuin tuo menetetty. Korwautseksi oli
Hän tällä kertaa itse walmistanut omat lumipal-
lonsa, kokonaan toisellaisia kuin nuo pienten poikain
tekemät. Tuolla seisoiwat kirsikkapuut tuhansine ja
taas tuhansine kukkineen luoden katseensa siniselle
taiwaalle. Lintusetkin oliwat mielissään näistä lu-



mipalloista, lenteliwät ohitse ja ympärillä, ne wi-
scrrellen hyppcliwät otsalta oksalle ja mielihywällä
nokkiwat walkoisill kukkia. Siinä olikin todellinen
loisto ja komeus. Siellä täällä kirsikkapuiden wa-
tista nätyiwät persikka- ja mcmdelipuut ruusunpu-
naisine kukkineen eiwätkä puuperunatkaan olleet jäl-
jelle jääneet, wcmn lewitteliwät täsiwarsien tawoin
useiden huoneiden ja käytäwäin yli laajoja kukka-
rikkaita oksilllln.

Wiimeisenä, kun tuuli jo oli useimmat kukkaset
tielle ripotellut, jota myöten lapset niin iloisina kou-
luun kulkiwat, tuli wasta omenapuun wuoro, ja
pienen Dorotean mielestä ne oliwatkin rakkaimmat.
Hän ei enää woinut katsettaan irroittcm suurista ja
täyteläisistä kukkasista, wcmn seisoi usein puutar-
hassa mietiskellen, etteihän taiwanssakaan liene sen
kauniimpaa.

~Torotea!" huusi hänen äitinsä kerran lymmen-
wuotiaalle tytölleen, joka silloinkin niinikään miettei-
hinsä wajonneena käyskeli ympäri puutarhan iha-
nuudessa, "tule, me kylwämme kukkas-siemeniä."
Niin meniwät he yhdessä ja äiti lahjoitti lapsel-
lensa oikein erityisen, ominaisen puutarhan, jonka
kanssa tyttönen sai luman menetellä aiwan mielensä
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mukaan. Lisäksi sai hän wielä useita hywiä rese-
dan, asterin, palsamin ja muiden kukkien siemcn-
jywici. Ilosta hyppien otti hän pienen kuokkansa
ja alkoi maata pehmittää.

Silloin huomasi hän erään kukkaisfipulin, josta
ihka tuores ja täyteläinen itu kohosi. ~Ai, äiti",
sanoi Torotea, ~kuinka saattaa niin karwaasta ja
rumasta sipulistakin jotakin noin kaunista syntyä?"
Mutta äiti wastcisi: ~Niin, lapseni, se on meidän
rakkaan Jumalamme taito ja wiisaus, joka näky-
mättömästäkin esineestä saattaa jotakin erinomaisen
kaunista esiin tuottaa."

Torotea katsahti omenapuuhun ja huudahti rie-
muissaan: ~Koko wlwen seisoo se, tuo rakas puu,
niin Paljaana, että tuskin saattaa uskoa sen woi-
wan tuottaa niin kauniita kukkia, lehtiä ja hedel-
miä." Hänen wielä puhuessaan liihoitteli pieni
perhonen siitä ohitse, liiteli kukasta kukkaan ja imi
niiden Walkeista maljoista makeaa mehua. ~Kuulk-
aapas, äiti, minäpä tiedän jotakin", huusi Toro-
tea ja löi pienet kätösensä yhteen; ~tuo perhonen
oli ennen ruma toukka, joka ei kyennyt lentämään-
kään, ja silloin oli se rakentanut itselleen pienen ar-
kun, jossa se nukkui, kunnes auringon säteet hänet
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herättiwät. Sitte on hän pesästä ulos lähtenyt ja
muuttunut siewaksi, moniwäriseksi perhoseksi, jolla
on kaksi siipeä." ~la siemenjywät, siemenjywcit",
jatkoi hän heti, ~sekin on pieni ja mitätön, kun sen
maahan kylmät, ja siitä kuitenkin kehkeytyy moni-
hedelmäinen, kaunis ja iso kaswi."

~Niin, lapseni", puhui äiti ystäwällisesti, ~mutta
kaikkein ihaninta et sinä ole wielä sanonut; mitä
tulee tästä ruumiista, joka saa niin usein kärsiä ja
joka wiimein hautaan lasketaan?" Dorotea ajatteli
hetkisen ja sanoi sitte: ~ruumis mätänee, mutta ra-
kas Jumalamme antaa sielulle uuden enkelinpnwun
ja sitte mekin woimme lentää ja silmämme kykenee
katselemaan lesusta." ~Niin, Torotea", ivas-
tasi äiti, "Jumala meitä auttakoon saadaksemme
häntä katsella."

Sellaisissa puheissa kuluiwat useat hetket, sillä
Dorotealla oli rakkaat ja ustowaiset wanhemmat,
joiden sydämenasiana oli heidän lapsensa sielunpy-
hyys. Sentähden he usein rukoiliwatkin rakkaan
tyttönsä kanssa, rutmliwat usein yksinänsä hänen
puolestaan ja kertoiwat hänelle pyhästä Raamatusta.
Herra luulikin heidän rukouksensa ja hoiti uskolli-
sesti Pientä Toroteaa, tätä heikkoa kaswiansa.
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Kukkaset kaswoiwat ja waurastuiwcit puutar-
hassa, jotta oli oikein hauskaa, sillä laupias In-
mala antoi aina sadetta sekä päiwänpaistetta aika-
nansa, ja meidän Dorotcammekin kiiruhti puuhis-
saan; hän kuokki, litki rikkaruohot pois ja oli wä-
symätön toimessaan.

Hyasintin nuput jo hohtiwat ruusunpunaisina
ja sinisinä, jo pilkistiwcit asterin tukkakuwuista wal-

koiset lehdet, ja orwokit oliwat täydessä kukoistuk-
sessaan. Ihastuksissaan katseli. Dorotea puutar-
haansa.

~Oi kuitenkin", ajatteli hän, ~mitä toki onkaan
sipulista tullut. Huomenna marinaankin aukeaa en-
simmäinen nuppu, jolloin saan sitä taas tarkastella
ja sitte sen tuoksua haistella." Hän askaroitsi puu-
tarhassa, kunnes iltakello kaikui. ~Hywää yötä, te
rakkaat kukkaset!" huusi hän sitte ja hiipi hiljaa
ulos puutarhasta. Pian nukkuikin hän makeaa ja
rauhaisaa unta, kunnes auringon säteet hänet taas
herättiwät.

Kello 8 aamusella oli Torotensta päiwän ar-

mahin hetki. Silloin, toi äiti aina pyhän kirjansa
ja hänenkin piti asettua pienelle tuolillensa kuunte-
lemaan äidin suusta pyhiä kertomuksia. Tänään
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kiiruhti hän itseänsä, sillä hän tahtoi pitimmältään
pistäytyä puutarhassa kukkiacm katsomassa. Sen-
tähden hänen pienet askareensa, joita oli toimitetta-
wanll. joutumatkin tällä kertaa warsin pian wal-
miiksi, ja tuskin oli kello 8 lyönyt, kun hän jo taas
istui äitinsä työpöydän ääressä pienellä tuolillaan
kuuntelemassa häntä.

Mutta miksi istui hän nyt niin murheellisena?
Miksi kyynelet wuosiwat hänen silmistään, waikka
hän koki niitä tukahduttaakin? Se oli turhaa. To-
rotea oli saanut kokea jotakin kauheaa- hän oli iloi-
sin toiwein rientänyt rakkaitten kukkastensa luo,
mutta mitä näki hän? Raastetut oliwat hänen
kukkasensa, kellot ja nuput oliwat maahan tallatut,
ja tiheät askelet usoittiwat, että joku ilkeä ihminen
oli kaiken tämän pahan aikaun saanut. Norotea
seisoi aiw.in kiwettyneenä paikallaan, hän ei kyennyt
sanaakaan suustansa päästämään, hän tuijotti waan
häwitystii kohti. Samassa kuului ilkeän ilkullinen
nauru kadulta; hän katsahti puutarha-aidan taakse
ja huomasi poikaroiston, jolla oliwat kourat täynnä

kukkia sekä nuppuja, ja tämä katsoi Torotecm jul-
keasti wasten silmiä. Hän kiiruhti sinne pojan luo
ja huusi itkien: ~woi kuitenkin, miksi olet noin mi-
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nun klikilleni tehnyt, häijy nuorukainen!" Poika
waan »viskasi kimppunsa maahan, tallasi ne ja kii-
ruhti uuallisesti nauraen, tiehensä.

Dorotea »vaipui, ääneen itkien, eräälle penkille
istumaan ja olisi siihen ehkä kauwatsikin aikaa jää-
nyt, ell'ei kello olisi lyönyt 8; hän kiiruhti silloin
huoneesen, jonka »vieressä puutarhakin oli.

Murheellisena ja alla "päin istui hän nyt äi-
tinsä wieressä, ja kun tämä aluksi luki lyhyen ru-
kouksen, ei hän saattanut täydellä sydämellään ru-
koukseen yhtyä, sillä hänen ajatuksensa oliwat kiin-
tyneet rakkaihin tukkiin ja tuohon pahaan poikaan.
Tänään lukiwat he sitä wuorisciarnan osaa, joka
kertoo »vihamiehen rakkaudesta, kun Herramme sa-
noo: ~R akas taka a t teidän »u iholl i s i-
cinne, siunatkaat niitä, jotka teitäsa-
b at tel e w a t, r uk o i lt a a t n i i d e n edestä,
jotka teitä wain o owat ja wa hin g o il-
tamat, jotta te olisitte teidän Isänne
lapset, joka on taiwaas s a" j. n. e. Lu-
kekaa, rakkaat lapset, Matt. 3 luwun 39 »värssystä
48 saakka, mitä Wapahtaja siinä sanoo.

Jos joku olisi woinut katsoa Dorotecin kaswoi-
bin äidin lukiessa, olisi hän warmcmn heti Huoman-
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nut, mitä hänen sydämessänsä liikkui. Kuta pitem-
mälle äiti luki, sitä tarkkaawaisemmaksi tuli Toro-
tea. Wiimein tunsi hän sydämensä rauhoittuneeksi;
hän istui hiljaa paikallaan ja katsoi maahan: hä-
nen kätensä oliwat tahtomatta ristiin menneet, ikään-
kuin hiljaiseen rukoukseen. Äiti puhui hänelle monta
hywää sanaa ja Herra waitutti hänen sydämessänsä,
että hän saattoi sanan säilyttääkin, juuri kuin jon-
kullaisena pyhänä kylwösiemenenä.

~Mutta onhan waikeata, hywinkin »vaikeata ra-
kastaa wihollistaan", ajatteli Torotea; ~kuinka
saatan rakastaa häntä, joka minulle pahaa tekee?
Kuitenkaan ci Herra meiltä waadi mitään mahdot-
tomia! Mutta minä wacm en woi!" Ia kuitenkin
hän tiesi, että niin täytyy olla, jos mieli päästä
Jumalan lapseksi.

Näihin ensimmäisiin suruihin oli Dorotean koko
sielu kiintynyt eikä hänen ikäisensä woimiin ja lu-
juuteen nähden ollut ihmettelemistäkään, että tämä
uusi Herran käsky niin kcmwan hänessä työskenteli,
ennenkuin se hänelle selwisi. Hänen kaswoihinsa
kuwastuiwat mitä crillaisimmat tunteet. Samalla
kiintyi hänen katseensa erääsen kuwaan, joka riippui
huoneen seinällä. Se esitti Saulin majaa erämaassa.
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Onneton kuningas lepää »vuoteellansa, sikeään uneen
»vaipuneena; hänen edessänsä seisoo Dawid ja ottaa
kuninkaan keihään ja »vesimaljan, samalla kuin hä-
nen silmänsä surumielisyyden ja kunnioituksen tun-
teella katselee kuninkaan lnswoja (1> Sam. 26, 7—l2).

Hämmästyneenä wiipyi Torotea tässä mieltä
kiinnittämässä kuwassa, joka hänelle oli oikeaan ai-
kaan osoitettu. Herran sanat: ~Rakastakaat teidän
»vihollisianne!" liikkuiwat uudelleen hänen sydämes-
sään. ~Tawid on sen tehnyt'!, sanoi hän hiljaa,
~mutta minä, minä tunnen Wapahtajan, taidanko
minäkin sen tehdä?"

Jättäkäämme nyt silmänräpäykseksi rakkaan lap-
sukaisen Pyhän Hengen rauhaisaan waltaan, kunnes
Hän sna työnsä täytetyksi, ja katsokaamme sillä Ma-
lin, niitä »vielä tapahtuu.

Äitikin sulki Raamattunsa »vaieten, katseltuaan
pienokaisensa sisällistä liikutusta. Silloin kolkutti
joku kowasti olvea ja sisään astui köyhä mies, kä-
destä taluttaen ryysyistä, noin 12 wuotiasta poi-
kaa. ~Ettekö", sanoi mies, ~saattaisi minun poi-
kaani ottaa paimeneksenne? Olen niin köyhä, ett'en
kykene häntä elättämään!" Dorotean isä oli, näette,
kartanon omistaja, jolla oli Paljo karjaa.

!'
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Tyttö katsahti ylös; ja mitä hän näki? Siinä
oli sama poika, joka hetkisen sitte oli tur-
mellut hauen snnrimman ilonsa. Taistelu
syntyi hänen sydämessänsä, ja waikka ensimmäinen
ajatuksensa olisi ollutkin sanoa: ~Isä, älä toti ota
tuota pahaa poikaa!" niin oikealla ajallansa muis-
tuiwat hänelle myös mieleen- Wapahtajan sanat:
~rukoilkaat niiden puolesta, jotka teitä wainoowat",
sillä ne oli Dorotea sydämeensä sywälle painanut.

Isä, jota sillä wälin oli myös huoneesen kut-
suttu, astui nyt sisään, ja mies uudisti rukouksensa
Vieläkin surkeammalla äänellä. ~Minulla jo on
paimenpoika", wastasi herra P., ~ja sitä paitse
näyttääkin minusta poika siihen sopimattomalta."
Nyt Dorotea nousi seisomaan ja sanoi rukoillen.
~Rakas isä, ottakaa tuo poikaraukka! Katsokaa waan,
kuinka surkastuneen näköinen hän on ja nälkäkin
hänellä wnrmaan on!" Wutta kun isä aina sitten-
kin kieltäysi myöntymästä, tarttui Dorotea hänen
käteensä eikä lakannut rukoilemasta, ennenkuin isä
nauraen sanoi: ~No, sinulle mieliksi, rakas lapseni,
tahdon hänet ottaa ja koetella häntä." ~Mene nyt
Muodin luo", sanoi hän sitte, poikaan kääntyen,
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~hcin neuMoo sinulle työtä." Mies kiitti nyt mo-
nin kerroin, ja poistui poikinensa.

Hannu, se oli Pojan nimi, oli iloinen
ulos päästessänsä, sillä hän oli seisonut, kuin tuli-
silla hiilillä. Ensi silmäyksellä.tunsi hän Torotean
ja sentähden olikin koko hänen rohkeutensa lannis-

tunut. ~Woi, hän tietysti sanoo wanhemmilleen,
niitä olen tehnyt", ajatteli hän, ~ja silloin »var-
maankin minut ajetaan talosta mieron tielle jälleen.
Jospa olisin tietänyt tuon puutarhan kuuluman
näille ihmisille, ei kenkään olisi woinut minua tä-
hän taloon taluttaa!" Mutta kun Dorotea kuiten-
kin niin rukoillen hänen puolestansa pyysi, ei hän
oikein ymmärtänyt, mitä hänelle tapahtui. Heh-
kumin poskin ja allapäin, täynnä häpeää ja katu-
musta poistui hän huoneesta eikä moinut sanaa-
kaan lausua.

Hänelle neuwottiin työtä, jonka sitte hiljaisuu-
dessa ja itsekseen toimitti.

Hannu oli kartanon lähimmästä kylästä ja herra
P. tunsikin sangen hywin hänen Manhempainsa epä-
kristillisen elämän. Pienen tyttärensä hartaat esi-
rukoukset Pitikin hän sentähden itselleen »viittauksena
ottamaan tuon nuoren poikaraukan huostaansa.
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Kun ilta joutui ja Hannu wei hewosia piha-
maan kaiwollc juomaan, silloin hiipi Torotea puu-
tarhan aidan läpi hänen luokseen, ja ennenkuin
Hannu ehti pakenemaankaan, seisoi hän jo hänen
edessään, ja sanoi: ~Hannu, sinä olet tänään soi-
mannut minua sekä hywää Jumalaa, sillä Hän se
oli ne kauniit kukat kaswattanut. Mutta minä luu-
len, ett'et sinä wielä tunne Häntä. Eikö isäsi ole
koskaan sinulle mitään puhunut lesuksesta Kristuk-
sesta?" Hannu katsoi tyttöön hämmästyneenä ja
woimatta sanaakaan »vastaukseksi sanoa. Mutta No-
rotea jatkoi: ~Oi, Hannu, sinun täytyy rukoilla
Wapahtajaa antamaan itsellesi ihka uusi ja puhdas
sydän, sillä muutoin et koskaan woi tulla taiwaa-
sen." ~Ruloilkaat", wastasi poika, ~minä en osaa
rukoilla."

~Hannu parka", huudahti Torotea, ~sittenpä en
ihmetteletaän, että olet niin paha! Tule jaminä tah-
don sinua opettaa."

Samassa weti hän Hannun mukanansa suojaan,
pani owcn kiinni ja laskeusi nurkkaan polwilleen; tah-
dottomana teki Hannu samoin. Nyt rukoili Norotea,
kuten lapsi ainakin isältänsä jotakin anoo; hän rukoili
Hannulle uutta sydäntä, hän rukoili anteeksi tämän
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syntejä setä hänen ja omiakin erhetyksiään, jalopuksi
kiitti hän Herraa, jota tälle pojalle oli niin hywin teh-
nyt ja tuonut hänetheidänhuoneesensa,jossaWapahtaja
tunnetaan. Hannu oli puhjennut ääneensä nyyhkyttä-
mään ja Dorotean noustua rukoilemasta, ojensi hän
hänelle kätensä, sanoen: ~Anna anteeksi, woi kuiten-
kin, anna anteeksi!"j Enempää hän ei saanut sano-
tuksi, maan pitäen molemmat kätensä kaswoillaan,
kiiruhti hän ulos ja wei hewosensa talliin.

Herramme Wapahtajamme kuitenkin seisoi hä-
nen sydämensä owella kowasti kolkuttaen, ja siihen
Hän jäikin seisomaan, tuo uskollinen Paimen, kun-
nes Hannu Pyhän Hengen woimasta Hänelle sy-
dämensä awllsi ja laski Kuninkaan sisälle. Tosin
se kesti kauwankin, sillä »varmaahan on, rakkaat
lapsukaiset, että meillä on aina. paha sydän, mutta
Hannu oli oppinut rukoilemaan, ja:

Kcn rukoella taitaa, hän synnit anteeks' saa!
Kun wanhat juonet taas joskus tahtomat hä-

nen sydämensä Mallata, oliwatpa ne minkä nimisiä
tahansa, niinkuin itsenäisyys, wälhe, laiskuus ja
muut sellaiset häijyt Viholliset, silloin rukoili Hannu
Herralta woimcia ja tukea, ja Herramme lesus on-
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tiu sanonut: ~slcu minnn tyköni tulee, häntä en
minä tahdo ulos heittää!" Hän oppi rukoilemaan
ja siunaamaan, ja ennenkuin taksi »vuotta oli kulu-
nut, oli tuo »innn, jonka niin iwallisesti nauraen
olimme nähneet kutkia raastaman, muuttnnnt hiljai-
seksi, siiwoksi, hurskaaksi ja ahteralsi pojaksi, johon
Jumala setä ihmiset mielistyiwät.

Nuiuta luulettekaan Toroteaiuiue tästä muutut
sesta iloinneen? Zliin, lapsukaiset, hän oli nscin ka-
marissaan rukoillut jannun puolesta, ja kun tälle
näytti koivin tukalalta taistella syntiä »nastaan, loh-
dntteli hän mnrheellista ja ncniuoi »vakaasti tur-
wanmaan Mitä Dorutca site»» ter
toi, se pamni sy»uälle aina Hannun sydämeen; sillä
heidän ensimmäisestä kohtauksestaan saakka tunsi hän
tudellista knnnioitusta, ehkä pelkoakin tuota pientä
tyttöä kohtaan. Torotena piti hän Jumalan lähet-
tämänä enkelinä.

Nukoillaamme, rakkaat lapsukaiset, Herraa aina
johdattamaan meitä sanansa tuntemiseen ja sitä seu-
raamaan, kuten Torotea tcti. Epäilemättä un »vai-
tea täyttää herramme täsly: teidän
»vihollisianne", ja ~jos joku lyö siuua poskelle, niin
käännä hänelle toinenkin."
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Walitettawasti olemme liian nscin tilaisuudessa
näkemään poikain tappeleman keskenään. Jos kysyn
silloin: ~miksi löit toista?" on tawalliuen wastaus:
~häu löi minna ensiksi!" Jos heille sitte ala» ker-
toa rakkaasta vapahtajastamme, kuinka Hän antoi
itseänsä piestä ja sylkeä pyhille poskilleen ja tuinta
tarsiwällisesti Hän knuntcli, tuin karitsa, kaikkia
pilkkapuheita, ja kuitenkin saattoi wielci ristinhirsi-
puussalin lausua: ~Isä, anua heille anteeksi, sillä
he eiwät tiedä, mitä he teteloät!" silloin he
»uarmaan allapäin häpeissääil tatsonurt maahan;
mutta jo huomenna, ehkä tänäänkin uudistamat taas
samallaiseu tappelun. Ihmissydän, nimittäin, on
pahnntta täynnä hamasta lapsuudesta saakka ja Py-
syykin sellaisena, tunnes lesus Kristus kaikki uudistaa.

Sallikaamme seutähden Hänen jo alusta alkaen
yksin waitnttaa sydänussämme Herrana ja Mesta-
rina, sillä ainoastaan siten Hänen hywä henkensä
meitä alati muistuttaa Hänen Pyhästä käskystään:
~Lapset, rnkastataat toisianne, knten minäkin olen
teitä rakastanut." , loh. 13, 35. Siten mc saamme
wuimia tätä herran lesutsen nutta tästyä uskolli-
sesti noudattamaan ja täyttämään jotäällä maailmassa
taiwaallisen waltakunnan lakia setä löydämme ilon
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ja rauhan. Siten me Jumalan rakkaina lapsina
wiela kerran iankaikkisessa »valtakunnassa saamme
Jumalan lasten ihanan perinnönkin.

Vi kukaan joudu häpeään,
Ken, Herra, sinuun luottaa;
Hnnt' auttaa kätes hädästään,
Hänelle woiton tuottaa;
Waan irstaiset ja pilkkaajat,
Sun nimes ylönkatsojat,
Ne saamat häpiänsä.

Mun nuoruuteni syntejä,
Jumala, älä muista,
Waan Mioistani puhdista,
Pois synnin palkka suista;
Ain' armos mulle osoita,
Ia laupeutes lahjoita
Hymyytes suuren tähden!

Herramme täynn' on armoa
Lapsilleen eksyneille,
Heit johdattllllpi halulla,
Anniksi rientää heille;
Hän raadolliset rakentaa,
Suruiset mielet lohduttaa,
Nöyrille tiensä neumoo.

Suojele, Herra, sieluani,
Mua horjumasta estä!
Sinuhun turmaan, uskallan,
Täydestä sydämestä,
Wakuutes mun warjelkoon
Ia oikeutes hallitkoon;
Kansaasi, serra, auta!

U. S. W. N:o 212, 2,5, 6, 11 w,w.
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£c{|tifii - iafifl, ufeamman Iaatuifia, ufeat furoatta roaruS*
tettuja. §inta 3 p. 2 fpl. tafjt 1 m. 100 I.

flinta 30 pennia.
ga&ten kiv\<xfia.

aavxt'ttittaa, opettaanrifia fertomuffta tapftHe",
on UmeStynyt: I Sarfyntjt affunaruutu; II ftitffo
tuuoreSfa, III SBaaStetut fuffafet ja IV fluorines ajuri
ja Ifamn Ijeroofenfa. SaixTi nufjot fmuaUa waru§te=
tut. §inta 10 p.


