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Joka harjalla ajaa se härjästä pu-

ijuu, sanotaan. Ei se pals cm ollen-

laan puhu muitten härjästä eli här-

jištü, mutta siitä härjästä, jolla hiir* 

jtüid itse ajaa, tvaikka nnkyaikana ei 
fiiään juuri ollenkaan, ei ainakaan 

Suomessa eikä Amerikassa ajeta 

härjätlä. Mutta alussa esitetty su-
naiiparsi on menneiltä ajoilta, jol

loin härjillä ajettiin ja niille kirot

tiin raa'aíti. liskomaiselle miehelle 
barjällä ajo ainakaan minun luon-

ioifelic ei soweltuisi ollenkaan. Mi

nä raukka kun Pakkaan suuttumaan 

iietoosellafin ajaessani kun ci hän 

ymmärrä minun ajatuksiani. Min'i 

kun join wiime syksynä ihan ilmat* 

seksi puolihywän hewosen, olen Pa-
kannut puhumaan siitä ja olisin ha

lunnut että siitti olisi muutkin puhit* 

nut, nimittäin kehunut että oletpa 

sinä pitänyt hewosesi hywässä kun-
liossa j. n. e. Niin siis tuo alussa 
esitetty sananparsi pitää yhä edel-
leen ' pctffonsa. Automopiilin aju

rit nykyaikana puhuwat paljon au-

tomaviilistä ja kukin enemmän o-

ajurit pubutoat härkäin juonista jne. 

Tunnen miehen, jo?a on ennen aja-

tiut härkäparia, nimittäin wastaha-

foista härkäparia ja hän on minulle 

ehkä noin 50 kertaa puhunut aid-

mania härkäparin yksistä ja samois-
ta juonista .ja konnuuksista. Par

haissa miileissä pysyy moisten mo

neen kertaan yhdet ja samat asiat 

fcrtojain kanssa kuin main kuunte

lee ja nauraa niinkuin kuulisi ensi

kertaa noita seikkailuja härkäin y-

m. kanssa. Metsästäjät samoin ke: 

to root seikkailujaan 50—100 kerta:. 1 

samoille henkilöille, eikä wain seik

kailuistaan Peuroin ja karhuien 
kanssa, mutia jäniksien ja muitten 

pikkuotusten kanssa. Ja yleensä mil-

Ia ololla ihminen toimii niin siitä 
se enimmän puhuu. Sydämen kyl

lyydestä hänen suunsa puhuu. Kaup

pamiehet puhutoat kaupan teosta. 
Mutta ostajain kateutta veljäien 

täytyy beidän ottaa ja kantaa ric--

tinsä hilliten kielensä liikemoiton 

puhmnlsesta, nitnittäin yksittäisten 

kauvvmniesten. Mtiotaupat kvllä us-

kaitaa puhua liikvroottoista, liiketap

pioita he paremminkin scqlaalvat, 

mutta ilmi tahtoo tappiotkin tulla, 

syystä kun asioista tietoisia on use-
ampia puhumia siitä. Sosialistit 

puhumat siitä ihanne-ajasta, tasa

jaosta, ja tasa-armoisuudesta, jota 

nykyaikaisesta heille epäedullisesta 

kurjasta sorto ajasta, jossa he saamat 

kärsiä monenmoista sortoa ja puu-

tctto. Farmarit puhuit farmauksest i, 

josta heidan syysillinen olemuksensa 

riippuu. Nyt puhutaan täällä taas 

siitä hymästä kesästä ja hymästä sa

dosta, ainakin heinää, jota täällä e-

nimmän wiljelläcm, íoitootaan ja 
pubittaan tuleman pcrrhatten. Nyt 
tänä päimäitä taas puhutaan mit* 

kistämästä sateesta, joka on mallin-

nut koko päimän. Farmarien tay-

tyy katsella main lasistaan ulos kun 

sataa \a puhua sateesta ja sateen 

siunauksellisista seurauksista. Ka-

nasarmari puhuu kanojensa mummi-
seita ja poikimisesta ja kaikista la* 

natnsa tomoista ja niiden ruok 

kimiiesta jne. Tähtien tutkijat Pu
humat tähdistä ja muista toimaav-

kappaleista ia niiden liikkeistä. Kor

keat gooloogit puhumat luonnosta, 

kuten esimerkiksi olen kuullut Wm 

Waltosen pithutoon luonnon tieteis

tään. - Täälbä on alkanut mansikka

farmariksi joku. Hän Puhuu mart* 

liikamaan kunnossa pitämisestä ;a 

yleensä mansikan miljelyksen kan-

tiatwwaisuudesta kuinka silA tekee 

rahaa ja ehkä rikastuukin. 
Matti Wuorenmaa. 

mast^, viilistään, sen juonista ja . < 
ír'irkiiin ^iC lmlcnaa ia odottaa, ia punuma: hiasrufi';-:-: nv.nin;!; wan h  a t  

Säästäkää Langan Ostossa 
KTTOMALLA Concord teh
taan villalangoilla, jotka voit
te ostaa suoraan tehtaasta. 
Sievä Peter Pan pusero, joka 
on kuvattuna, tulee, maksa
maan ainoastaan tp2.00 huo
mattavalla säästäväisyydellä 
siihen nähden niillä te voi
sitte ostaa langat tfii puseron 
jälleenrovyntiliikkeistä. 

CONÓÓBDIN LANGAT 
täysivillaisia worsted lankoja 
myydään teille suovaan teh
taan hinnalla — huomattava 
säästörnahdollisuus naiselle jo
ka voi itse kutoa. Coneordin 
langat ovat taattuja kestävyy
destään, samanvahvuisuudes 
ta, värinsä pitäviksi ja par
haista ainoista. Kaikkia käy-
tettvjä viirejä. 

oííjkkt vapaasti 4 ODOTIN KEKA 50o 
Tilatkaa ohjeet ja niiytc- 1 fAUJNA 
langat miten valmistaa Rvsvkää nävtteitä vapaasti. 

Dept. B. 
Kirjoittakaa tänään. 

tämä sievä Peter Pan pu 
sero. Helppo tehdä ja tu 
lee helpoksi valmistaa. 

Concord Worsted Mills 
W e s t  C o n c o r d  ,  N .  H .  

f 

Edistysmielistä kirjallisuutta 
englanninkielellä 

Meillä on myytävänä allaloeteltuja englanninkielisiä kirjoja 

joissa kaikissa eri kannoilta selitetään sitä poliittista ja taloudet 

lista liikettä, jota Nonpartisan Liitto osaltaan edustaa. On paljot 

suomalaisia, jotka voivat lukea englanninkieltä ja me toivoisin» 

me, että nämä kansalaisemme tutustuisivat tähän kirjallisuuteen 

"Modern Hiawatha" on runopukuinen kertomus Nonpartisai 

Liitosta. Muut kirjat ovat suorasanaisia poliittisia ja taloudellisia 
tutkielmia. Näitä kirjoja myydään allaolevilla hinnoilla: 

..™ 25c "A Modern Hiawatha" (Borner) 

"Democracy or Despotism" (Mills) 

•'Making the Farm Pay" (Gilbert) 

"'Public Ownership of Railroads" (Thompson) — *°c 

»'High Cost of Living" (Howe) 100 

•"New Freedom" (Wilson)» 1,00 

Näitä kirjoja voidaan tilata osotteella: 

1.00 

50c 

L 

r 

sr 

U U S I  K O T I M A A ,  

New York Mills, Minn. 

•Ä; 

Jännittäviä Romaanikirjoja 
Alennetuilla hinnoilla 

Koska meillä on vielä varastossamme melkoinen 

määrä seuraavia jännittäviä romaaneja ja kerto

muksia niin olemme päättäneet myydä ne loppuun 

suuralla hinnan alennuksella. Kaikki ne kansalai

semme, jotka eivät vielä ole lukeneet näitä jännittä

viä kertomuksia ja romaaneja, saavat nyt tilaisuu

den ostaa niitä suuresti alennetuilla hinnoilla. Ne 

ovat mainiota ajanviettoa pitkien talvi-iltojen ratok

si. N 
Kohtalon yhdistämät 2tc 
Mustasukkaisuuden uhrit —........ 25c. 
Köyhäinhuoueen Prinsessa 25c. 
ESTER, mieltäkiinnittäva kertomus 20e. 
Ajan Ratoksi, kokoeUna pieniä kertomuksia — 10c. 
Kaivannosta Hautaan 65c. 

Sibillan ennustus — 5c. 

^Tilataan osoitteella: 

.  U U S I .  K a r  I M  A  A ,  
* " Mew York Mills, Minn. 

ooooooooooo+ooooooooo? 

Brownsmead, Crcttoit. 

Ryt tuli mieleeni Piirtää jokunen 

ritoi llufi Kotimaa lehteen täinän-

kin Paikan olemassaolosta, jos Uu-

den Kotimaan toimitus näkee hywäk-
si julaista tämän. Taitaa olla hy-

win harwa, joka tietää Uuden Koti

maan lukijoista missä tämä Browns-

meab sijaitsee. Tämä on maanwil-
jelysseutu mahtÄvan Columbia joit-

laaksossa, noin 15 mailta Astorián 
yläpuolella ia noin 80 mailia Porr-

lattd-in alapuolella. Täällä on mat 

don ia kerman tuotanto sekä marjo 
jen ia junrikaswien wiljelys pää

elinkeinona seka myös kalastus Co' 

lumbialla, joilla siihen on aikaa 

Tukkikämppiä ja snhamvllyjä on ti-

ijcäätt ympärillä, että joka suunnnlta 

kuuluu wisselin ääniä. Nämä maat 
on enimmäkseen niin sanotnita "datk-

ki"-maita, uähfääö kun Columbia jo

keen tulee jokia seka itsestä Colum-
hinsta erkanee jokien tapaisia toäti* 

liä, niin on mitten rannat suljettu 

tiioufiitoebeltä' luomalla wäylien 
pohjasta maata rautaäyräiNe es-

tääkseen nouiutoeben tulemasta mail

le, jotta on s itt e Peratht wiljelykseen 

ja ne on titte parasta fastoimaata 

mitä olla tooipi kun mesi on touosi 

tuhansien kuluessa niihin fnljettamit 

kaiken sen hien. mudan ia roskan. 
Ilmanala täällä on htitoä, maikka

pa talwisaikoina on sadetta kyllä 

runsammaöti kuin yleeniä muilla 
paikkakunnilla. Waan kowia myrs 

kyjä ei täällä ole, ei kowia pakkasia, 

et paksuja lmnia, sillä tämä on täi) 

bellisesti kesämaata, sillä karja woi 
olla ulkona ympäri wuoden, lukuun 

ottamatta harwoja päitoiä ja maa 

on wihreä ympäri wuoden. Maitten 

binnett on $200.00 ja ylös eekkeci 

komppanioilta ostaa, waan yksityis-

ten maat on hallvempia. 
Teittetl puutetta ei ole, silla täti 

Columbian jokirantaa menee rauta-

tie Astoriasta Portlandiin. toitte on 

toeiitiet, kaunttn tiet ja ilmalaiwa 

tiet ja tätä wiimeksi mainitsemaa 

iti tietä käytetään melkein säättnölli 

sesti kesät yli. 
Maanwiljelijöillü ei täällä ole 

nykyään mitään yhteishontmia, sillä 

wiimekesäinen farmarien liitto 
taisi pitkäksi aikaa peljattää farma

rit yhtymästä mihinkään hommiin 

kun wiime kesän maidon ja kerman 

soimat antaa ilmaiseksi. Waan ei 

pitäisi koskaan yhteen hywään ihas-
iua eikä yhteen pahaan, peljästyä 

Ios emme muuta woi yksilöinä 

niin 'aittakin tootmine sen, että ää

nestämme ebistysmielisiä miehiä 

toirkothtn, jotka edes jossain määrin 

katsoo meidänkin etuja, sillä se on 

tvannaa, että jos emme itse katso 

etujamme ei toiset katso eikä sääli 

waikka kaikin kuolisimme kurjuu

teen niin kauan kitin heillä itseltä 

on hntoät päiwät. Olisi pitänyt 

menneet wuodet opettaa kansan it-

settiäkin jotakin omilla aiwoilla äiit-

telemaan sekä ymmärtämään, että 

ei enäätt kulkea suurten rahamiesten 

ja niitten kannattajien talutusnuo-

rassa. Siis jokainen äämfclpomctt 

mies fetä nainen äänestämään omta 

miehiä wirkoihin, nimittäin työlai 
set. 

Ios joku tahtoisi jotain täältä 

kysellä maista ja muista hommista, 

niin olen malmis antamaan tietoja. 
En ole minkään työn eli maitten 

asiamies, waan jos joku tietämätötn 

näistä oloista tahtoin saada tietoja, 
niin olen käytettawanänne. Onnea 
ja pitkää ikää Uudelle kotimaalle 

ia sen laajalle lukijakunnalle tule 

toina Paiwwa toitooo 
H. A. Hendricks, 

Box 58, Brywnsmead, Oregon. 

Makiseu, Min», 

Innokkaana paikkakuntakirjeiden 

lukijana päätm itsekin kerran koet

taa onneani, että jos kirjeeni ensi

kertalaisen kädestä lähteneenä lä

päisee, Wat jouwistko paperikoriin. 

Tuskinpa on ennen ollut Uudessa 

Kotimaassa kirjettä täältä, joten tä

mä nimikin woi olla monelle outo, 

waan joka ei tiedä, kysyköön siltä 

joka tietää. Minä en nyt osaa entä 

lialitakaan selittää tämän Paikan 
maantieteellistä asemaa, sensijaan 

kertoilen toähärt kylämme oloista. 

Tämä on toerrattain nuorta asu

tusta lukuunottamatta joitakin far-

mareita, jotka jo parikymmentä 

touotta sitte tänne tuliwat tien rai-

waajina meille, kantaen selässään 

riutan itselleen ja omilleen, mutta 
nyt sitä ajaa huristetaan «autoilla 

niinkuin muuallakin. ' Waikka 

meitä ott täällä kahta kansallisuuttc, 

itsepäisiä suomalaisia ja ylpeitä, 

ruotsalaisia, niin. sulosessa sowin-

nossa sitä waan hommaillaan Far
marien Nupissa, joka perustettiin-

joku touosi siten. .Haalikin on, jossa 

tanssihalustaan pääsee niin wanhat 

kuin nuoretkin. Ja onpa toähin ti

litetty jo taiteillakin. Pari pientä 

näytöskappaletta on esitetty, eikä ai-

wan hullummasti menneetkään h 

kolmatta kuulutaan kohdakkoin alct-

tatomt harjoittaa. Eikä ne nuo näyt

telijämme ole edes arkoja, kun was-

ta-alkmvina mkotoat antaa wierailu
na ytännön kyiselläkin kontrilla, tti-

mittäin Markhantissa. No, onnea 
wain. V, 

Niin, femmoista on täällä ja sr 

olisi allriqht, jos toielä olisi jota
kin joka rootsi tyydyttää meitäkin 

harwoja jotka emme elä wain tätä 

maailmaa toarten. Me olemme 

niinkuin muukalaisia, jotka wieraalla 

^maalla kotisaweliä kaipaamme. Te 
siellä maailntalla, matkakumppanit 

tuntemattomat, jos teillä on tilai

suus käydä kuulemassa Herran sa 

naa, älkää wain unhoittako kiittää 

Ilmoitus. 
Onkohan Uuden Kotimaan luki* 

jakunnassa yhtään sellaista lMnäis« 

tä nais-ihmistä ijältä 40—55 wä-

ltllä, joka haluaisi pienoiseen kau

pungintaloon, yksi-henkrseen perfíee^ 
seen tikkariksi pitempiaikaiseksi. Jos 
on niin tässä on osoite, että saa 

kirjoittaa: 
Sir. e. X. 

Bor 6, ' Menahga, Mtntt. 

(50—51) 

SUOMALAINEN KESKINÄINEN 
PALOVAKUUTUS-YHTIÖ. 

Vakuutetun omaisuuden arvo 
$1,106,545.00. Jäseniä yhtiössä 
665. Rahaa kassassa $20,065.99. 

Virkakunta: Esimies Aatu 
la; vara-esim. M. H. Korkalo 
kirjuri John Laide; varak. J. W, i^ 
Jacobson; kassa m ies Ed. Larson; »-.Jv 
varak. Erik Mukka ja. Johtokun-,5$^ 
nan jäsenet: Ben Pantfcari, An«JL, 
Sarvi, Matt Erkkilä. ^Vsiiamiehet: - r 
Vie. Myllykangas, Leander Suo-
mala, Jacob Lalli, Abel Ristinen, 

Mliytäwänä Ashburnhamissa, Mass 
Fitchburgiin ntettctoän waltion tien 

inarrella, 105 eekkerin sarmi, hywä 
huone ja nawetta, juoksema toesi, 
rittiäroästi metsää, sinimarjoja, lä

hellä koulua. Maskin sahamylln. 
ja cider-mylly. Hinta kaikkiaan 

$6,000. Helpot ehdot. — Paul C 
Nockwood, Ashburnham, Mass. . 
<50—51). 

Farmi, mvytäwäuä. 

80 eekkeriä, 4 Hailia Kettle Ri-
teerin kauppalasta, hywän autotien 
toarcella, 50 eekkeriä puhdasta, 1.0 

eekkeriä kynnetty, % mailia kirkolle, 

sama koululle, % mailia haalilU, 

asuttua kontria, suomalaiset naapu

rit. Saa ostaa irtaimiston kanssa. 

jos haluaa. Hinnasta ja ehdoista 

saa lähempiä tietoja kirjeellisesti tai 

persoonallisesti osoitteella. 

MrS. Sophia Erickson, | Isaac W. Isaacson, John Jaakola |^ä 

m 4 *'& an «uf emu «rv ! Oscar Mursu, Henry Anderson, 
1. ®°I 26' Kcttle River, 3fhn«.]Joh„ Ki,ijärvi, H. Hepola ja ...5, 

kaikki johtokunnan jäsenet. Tn 

Halwattn. 

tuosta kalliista edusta. Ja 

wieläkin tönöön, että ne joill To 
nyt 

Py 
hä Henki sanansa on saanut selittää 
tuon ijäti totena pysywän asian, että 

jo olemme, emmekä wasta tule, au 

tuaofsi, kirjoittaisiwat tähän lehteen, 
koska senkin suuntaiset kirjeet ttä 
kyy läpäisewän. 

Onpa aika lopettaa. Siis tertoch^ 
dän Uuden Kotimaan arw. toimi-

tusta ja kaikkia, jotka lukewat tätä 

mielenkiintoista lefitcä sekä roielä 

erittäin samoin ajatteletoia ystäwiä 
lähellä ja kqukana ja piirrän nimeni; 
joka on . E. L. 

Älä odota niin kauan, että sinä 

eld wuoteessa awutoinna. Mutta 

tulkaa heti ja tuokaa lapsenne kyke-

newän spesialistin luo ja antakaa 
hoitoa teidän filmille poistaakseen a. 

Utuisen päänkiwun, sairaaloiden 
ruokalaukun ja hermosto toiat ja 
siitä johtuivat taudit. Silmä pitää 

hitelen aiwoista ja aitoot pitää huo

len koko ruumiista. 
Joutusa palweluZ kello 7 aino 

kello 6. Hinnat kohtuulliset. 

W. F. A. Woodcock, 
Kaupungin talon wieresfK, " 

Wadena, Minn. 

J. F. MÄKI, 

Lakimies. 
509 First National Bank Bldg., 

Doluth, Minn. 
Melrose 3405. 

lipalojen sattuessa on heti ilmoi
tettava kirjurille kirjeellä. Tämä 
yhtiö on varmasti luotettava ja 
viivyttelemättä maksaa pal ova- j 
h ingot. Johtokunnan puolesta 

John Laide, Ylit. kirjuri i 
Box 171. New York Mills. Minn j 

Or, Charles A. McDonald 
Lääkäri ja H&avuri 

Porttori I ^ i 

Farmer? State Pankin YISfemdlH 

Gebeka, Minnesot». 
— : 

Maatiloja myytäwäuä. i 

160 eekkerin farmi, sijaitsen»?» 

Beltrami kauntissa, Minn. Aukais- v 

tua maata 60 eekkeriä, walmista 
peltoa IB eekkeriä. Myydään hal-

walla ja hywillä maksuehdoilla. 
90 eekkerin maa Wadena faunft§« 

sa. Red Eye townissa, 6 mailia Se« 

Aukaistua maa-, s 
ruJifariat) veri iee on suun perueiaaKe.i , „„ oK ' 
Nauttikaa sitä kuumana nukkumaan!tc °N 2o eeffertU, loPPU MppM 

puhdistaa. Tarkempia tietoja sa» 

daksenne kysykää omistajalta. Suo« 

malaiset naapurit. 

H e l m e r  K  o  «  »  l  i f  /  
Lbox 41, Sebeket, Minn. T 

HÄVIÄN Í 
ERICA'N 

&ÜOSITTÜ 
MATKA 

POHJOISLANNEN 
MATKUSTUSL1IKE 

edustaa parhaita  ja  nopeimpia 
VALTAMERILINJOJA 

Läliempiii tietoja purjehdusvuorois 
ta ja laivoista saadaan joko kontto 
ristamme tai kirjeellisesti. 

Asiapapereita maahanpääsyluvai 
saamista varten valmistetaan. Toi 
meksianto voi kävdä kirjeellisesti. 

CARL H. SALMINEN, ' Agency, 
Box 455, Duluth, Minn. 

Lisää monta vuotta teidän elämäänne 
Tunnette itsenne io—30 vuotta 

nuoremmaksi. 
Uramettuncisuudelle, vatsakivulle, hei

koille munuaisille ja pahalle verelle j frcfan kauppalasta 
Fiilgarian Veri Tee on suuri perliolääke 

niennossänne murtaaksenne kylmyydt*. 
Myytävänä kaikilla apteekkareilla tai 
vakuutetussa postissa, yksi nuuri per-
helaatikko $1.25, eli 3 laatikkoa $3.15 
eli 6 laatikkoa $5.25. Kirjoittakaa 
osotteella Marvel Products Company, 
472 Marvel Building, Pittsburgh, Pa. 

Uudistakaa tilauksenne. 

.$ 1.50 

Kent, Wash. 

Päätin piirtää muutaman rttoin. 

Taitaa tulla heikko touosi, koska 

maa kärsii kuiwuutta, kun ei ole sa-

tanut useampaan wiikkoon. Pian 

on heinäaika ja ei ole heinää toielä 
muuta kastoanut tuin sammakkoa 

mättähältä rintapäähän asti. Pe 

runa myös ivasta on wähän päällä, 

sadetta Fotoin kaipaisi toarsinkin 
ylänkömaalla. 

Maantiet näky yolewan kotoin tű' 
nutisi a. Kun piilillä ajaa niin ei 

tahdo nähdä eteensä warsinkin jos 
toisen jniisfä ajaa. 

Meridian sahamyllyssa loukkaan

tui t. k. 12 päiwänä sahuri Louis 
Johnson kiwisahassa päänahkansa ja 

sattui wähän luuhunkin. Oli liki 
eitä ei mennyt läpi aimoihin, waan 

ehkä hän pian» paranee. Saman 

komppanian metsässä kaksi nuorta 

miestä loukkaantui jalka kummalta

kin murskaantuen wähän ajan si-
säilä. Semmoistahan se on köyhän 

kohtalo, nitö waarat ympäröi. 

Usein mainitaan weljellisestä rak

kaudesta. Täällä silä on, jos mis-

sään, se on airoon huipussaan 

Myöskin kmnet kyyneleitä hikoile^ 

Wat, koska miehen toimet haalin ym

pärillä kellahtelewat, kun on jot

kut huwit haalilla. Miksi kallein 

hengen wilja kuihtuu päiwiin polt
tamiin, miksi ihanteitten lilja kuo

lee piikkipensaisiin? 

Maanwaarit on hommanneet että 
kulkee kolmet maitokarryt waan ei 

tahdo saada oikein tyydyttäwää hin 
taa siihen nähden kun siitä on far 
märille paljon työtä. Waan kukas 

muu niitä rikkaita pönkkää kun maan 

muokkaajat. 

Kaiu kuolon sätoel tumma, nosta 

orjat, raatajat! Siin on kansan 

woimcm fimfmo, jot' ei polje kaota 
jat. 

Weikko. 

Farmi myvtäwöl;ä. 
40 eekkerin farmi myyd8K» hal 

walla. Sty mailta Susijärwen 
stoorilta. Maalla en puoleksi muu-
weri-niittnä. Maksuksi mvös otetaan 

Ford kaara. Lisätietoja saa omista 
jolta: *. 

Maar 8«6H, 
A. 1, Box 30. O sage, Minn 
(50-51.) 

KIRJOJA 
Alennetuilla Hinnoilla 
Uuteen Maailmaan 
Tulevaisuuden mies -
Jerusalem, Taalainraaasa — —••— 
Kullervo 
Ihmisen oma voima 
Kohtalon yhdistämät 
Aarteen etsijät eli Sumun kansa -
Mustasukkaisuuden uhrit 
Köyhäinhuoneen prinsessa 
Esther, jännittävä kertomus 20 

Ajan ratoksi - ^ 
Povauskirja - - 20 

Kanainhoitokirja -
Kuvaraamattu hyvissä nahkakansissa 12.50 

Kaivannosta hautaan 63 

Mihin suuntaan ^ 
Tulevaisuuden edessä '9 

Maanviljelijöille ... *20 
Luvattomilla teillä -
Suuret vapaa-ajattelijat , *25 
Ihmisen oikeudet oman elämänsä suhteen 20 
Elämä puhtaudessa — 20 
Työmiehen vaimo —• 23 
Postikonttorissa ——.—a 1® 
Murtovarkaus 20 
Mestari Garp 15 
Kumarrusmatka 20 
Lahjoitusmailla 25 
Sevillan Parturi 20 
Tanssikengät 10 
Paavalin toveri —.. 1.00 
Arminen-Aaltio Sanakirja 1.25 

liftben Kallen runoja 30 
John Mursun elämäkerta r — .15 
Rauhanrikkojat 75 
Kuolema ja kuolematoin 40 
Edistys ja köyhyys 80 
Leivän valloitus .60 
Vuosisatain vaatimus 65 
Lähimmäisiäni 1.00 
Suomi suureksi, Viena vapaaksi — .50 
Sukupuolikasvatus 25 
Kalevan selityksiä .45 
Muistelmia ja mietelmiä 25 
Erämaan asukkaat 25 
Palestiinan historia 15 
Amerikan Työmiehiä 65 
Selostuksia maanviljelyksestä vasta-alkaville 60 
Kasvitarhan hoito 30 
Uusi Vapaus .... * I .75 

Seitsemän Veljestä .75 

Alfalfa eli Luserni JÍ5 
Robert Owen 60 
Osakkeenomistaja .7%, 
Eläinten lääkäri .35 

Hengellisiä lauluja ja virsiä .60 

Xjnsi Testamentti 1.23 

Virsikirja .... 1L0 
Pieni Raamattu 3.50 
Pieni Raamattu 1.25 

Suomeen 
Suomesta 

Kööpenhaminan Kautta 
New Yorkista: 

UNITED STATES. llok. 24 p. 
OSCAR II, Elok. 10 p 
OSCAR II, Kesäk. ag p. 
UNITED STATES, Heinäk. i3 p 
HELLIG OLAV, Heinäk. 30 p 
FREDERICK VIII, .... Elok. 1 p. 

Voitta mat tornia mukavuuksia koi 
mannessa luokassa käsittäen hyttejä 
2:llo ja 4:11e hengvllc. mj oskiii joi
takin perhehyttejä 6: lie hengelle. 

Hyteistä 011 tehtävä hakemus niin 
aikaisin kuin mahdollista paikallisen 
asi.imiehen kautta. 

Pilettejä Suomesta myydään kai
killa asemille Yhdysvalloissa ja Ca 
nadassa; voidaan myöskin lähettiia 
k;iii|>plin kautta. 
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE. 
123 S. 3rd St., Minneapolis, Minn. 
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ILMAISEKSI 
kaikille tämän lehden lukijoille lä 
lietämme Laajan kuvallisen Selostus 
kirjan kuinka jokainen voi helposti 
ja lyhyessä ajassa oppia kirjeellieen 
opetuakurssin avulla 

Englanninkieltä & 
rantoa 

Lähettäkää heti osotteenne 
poetimork. pofltikuluihin. 

Mainitkaa kumpiko kieli! 

SUOMEN KIKLIOPISTO, 
Vaasa, Finland. 

VAPAASTI »30.00 
kulta päällystetty kello hienoimmalla 
sisustalla ja perillä miehille tai naisille. 
Es it, tr'ä k se m m e tavaramme kaikkiall» 
toisten kansallisuuksien keskuudessa ui« 
ja'amn.e 5,000 näitä ihmeellisiä kelloja 
vapaasti. Lähempiä tietoja ja katalogi* 
kirjoittakaa ja lähettäkää 12 aenttiä 
postimerkeissä: 

PEART TRADING CO, 
Box 42, I8q Pearl St New York, N. Y. 

OOOOOOOOOOOOOOO»000oooooo<̂  

J. c. VEDEN 

JnveeH ja Silm&Ueiee kauppiaa. 
Lasia sovitetaan. 

Kaikki työ taataan. 

Wadena, Mina. 
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Kuvaraamattu korukansissa .. 
Pieni Pvhä Raamattu 
Biblian historia 

Katekismus, vanha 
Katekismukset, uudenaikaiset 
Kuva-Aapinen ....... 
Siionin-Kannel, laulukirja 

Risti ja Kärsiminen 
Herran Tul^n Kantaja 

Raamatun Historia ... 

. Tilataan osotteella: 
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15.00 
1.25 
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.20 
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Uusi Kotimaa, 
HEW TOU MILLS, Min. 
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Murray'n maakonftorj 
Perustettu •. 1880. 

Halvan hintaisia maita. . 

Wadena, Minnesota. 
KIPU RINNAN 

ALLA 
Ja Vatsas»», P4äniJiVotue, Kitkeriä vettl 
»unesi. Sydämen poit.o, |iak'»tus #el»95á ja 
kylkiluiden alio, Sanmauil, Kf.liütsuti. 
Kova vatia ja yieerisfi h»ikko ru;;8ri*iilatu.-t 
ovat kalkki VatsakaUrrln tuntomeikkej». „ 

TlroS tauti on hyvin yl«-ln»n kuneemin» lrn«-
koi*l»«M«a ja wn oiorat niin ir.uri*t in T»lhte-
Wat. "tiä mfmlklr. lutiiio tnWn*7*ri »/• 
dgn-, kfubk'i- t. m. taudin, talkks w Jolit'ii; sl-
nuMtaan belko*ts rtroaneala tnlr*«Kta. — Lokekaa ; 
ml ti täml mU- «anoo IlÄklwuU: 

lÄWkr, MIea. 
Mr. P. A. Llgnfll. 

Teiltä i;l.iiir.iat)l No. 250 ol»n klyw , 
ti nyt r,b)i-W<-n m n kaar. Ja oV-n t«M t«-rv«- nai**. 
Kiito» tHU<- hyväät* liäkkwitä. 

Kuotiloit., KAlllvii^Äki. 
Tiydplllfi-n hoi foon Scuo! m *onrl polio UÄk^t-

H, poHerla Ja i>lll'r1;i naiitj>ra*ia, j 
tlysä kuuli hoi to. Tl lutkaa iaKtw No. i'> O. bibr-
tetiHUi po«tk*a postikulut atiorllettuna , 

—LlrofUin Apt'-^kkl oa *riarln -
—Boo ui Aptwkkl XhdyereUvliMia— ~ 

P. a. LiQWELL CO^ aupf tor, Wla. 

Jo» tahdot Hetaa ; 

mitä maailmassa tapahtuu, niin tilaa 
ttlfi SftUMMv. 
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