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eiadielan Sulhaset 
Kirj. Laura I. Libbey, 

Suom. Aline Wagner. 

Lordi Eiawering riensi kaikella fii»| U.íati)vra;.g murofctt füiiiiiialtö 
teellä kluvihuoueell:', jossa hän tiesi niästi. 
löytämänsä Courtright'in juuri tči'j „Minä en Pidä hänestä wähä.i-
bán atfűűu illasta. Terwehdittyämi küäu", sanoi hän, „ja enkä tarwitsM 
Ziäntä kysyi hm äkkiä: j suurta syytä ennenkuin miltei wihai-

„ÜJüffi űrroelcí Desmondien ol^. un härrtä. Mutta koska sinä karhuat 
wan rikkaita?" lainaamaasi rahaa yötä Päiwää, niin 

' en näe muuta keinoa t'im mennä nav 
J niisiin hänen kanssansa niin pian 
tkuin mahdollista.". 
I Tämän keskustelun aikana oli eri
lainen näytös Desmondien fotoin. 

„(Fit arttK'Ic sitä: tiedän warmaan' 
oli (íourtrigMiri »vastaus. „Jokai 
ncn H ei ii ii heidän olleen mil so neere 
jn jo kolme sukupolwea. Miks', ky 
h)t 'iitfi 

..Chilen fimrešti heidän rikka ui . .. .... ... .... . , , 
, . . , . j nutsi üüminima Patroauitelta aielul 

taan. Mffaít olen montut huomata,!^ L.rL_„ ^ C1 L 

nönttäwät he olewan ahtaalla ra 
h?sta." 

G^adiola oli famarisfami silla hän 

„Kaikk- nffaat ohxu kitsaita", fa
lt oi (iointright. „Siksi heillä suitti 
rut'n: raima. Toiwoisinpa että sai
sin tänini niin monta senttiä kuin 
heillä on tuhansia doll-areita. Mi
nun oma isäni, näes, on niin sai-
hui että minulla on täysi työ faa» 
bevinni häneltä edes sikaarii ahoja. 
Mutta miksi olet alkanut cptiiínniiiin 
Desmondeja, haluaisin tietää." 

„Minulla oli ta nii syy epäillä Hei» 
tä'\ oli Claweringin lyhyt wastaus. 
„Mutta jos olet niin warma siitä 
että tyttö on todella rikas, olen wal-
mis menemään hänen kanssaan nai
misiin." 

ta tulittaan. Hän oli hermostunut, 
ja kun Florice kuuli kellon tmitoiiu 
soiton, tiesi hän mitä hän tixn odot
taa emännältään. 

„Auta minua riisuutumaan heti 
I paikalla", tiuskasi Gkadiola, Mori-
I ccit astuttua sisään. „Olen ihan mä-
. syksiviä. Älä seiso siinä jet tuijota 
j iillä tatoalia mutta ala oitis työ 

I HON." 
' „Onko jotain tapahtunut, Neiti 
Gladdy", kysyi Florice. „Olet niin 
kalpea." 

„Riisu waatteet yltäni ja katn-
raa hiukseni! Päätäni kiwis tää nim 
että luulisin sen halkeawan. Kan 
Histus!" huudahti hait samassa. 
„Missä on minun faularoitjam", ?o 

-iitä ei ole epäilemistä Mutta ^ottaen kätensä kaulalleen. 

oTe huolellinen, sillä wiiwyttslemi-
nen woi oíta waarallista. Sillä wä-
Iin fun sinä tutkit heidän pankkitile--
iänsä woi ioku muu tulla ja kaapa
ta tytön sinulta." 

„Siinä ei tulisi suurta walnnkoa", 
sanoi G lamer ing ylenkatseellisesti. 
„On paljon amerikalaisia perijättä-
iiä ilman häntä." 

„9)2 utt a 
heillä on 

„Sinulla ei ollut sitä ulos men-
nesüisi", wastasi Florice hiljaisesri. 
„Olen warma siitä." 

„Mutta minulla oli se", ärjtiü 
Gladiola. „SiriäHau hypistelit sila 
kynsissäsi sen jakkeen kun tulin [o-
tiin." 

„Olet ereíi tyrnit", toisti Florice 
<>'ladiola kääntyi uhkaaivaSti jalo-

yhdeksällä kymmenestä kiivi lippaansa Puoleen f a aukaii sen. 
isä joka ottaa huolekseen Hän katsahti hätäisesti sen sisältöä. 

tutkia tulemien Wäwyvoikiensa raha»j „Näethän, eriä se ci ole täällä" 
asiat. Leskien tyttäret olaat hek-! sanoi hän. „Mitä olet tehnyt sen 
Doimmin wvitettawissa jos ei mä- kanssa. Tietysti on se sinulla ja!> 
wnnkokelaalla itsellään ole rahaa, ja koje'i alia taliattomann, sinä hvoi;> 
f? aluna sitä saada. Seuraa minun maton letukka." 
nenrnoani siinä aiiassa. Mutta tot»j Huolimatta tarkasta etsimüestä ei 
ta Puhuen, Gladiola Desmond on kanlawitjaa löywnyt, ja Glad?olan 
saalis sonka kuka tahansa mielellään kiukku yhä yltyi. 
Iroittoiii itselleen. Luulin että sina „Epäilemättä on tämä keino jolla 
olisit silmittömästi rakastunut frä''Qijot warastaa sen. Sinähän olet 
tteen itseensä, ottamatta lukuun l>»'aina sitä ihaillut ja ollut kateelli-

•rcn rahiansa." 'non sen takia", kirkui hän. 

Edistysmielistä kirjallisuutta 

Meillä on myytävänä alialue teltuja englanninkielisiä kirjoja 
joissa kaikissa eri kannoilta selitetään sitä poliittista ja taloudel 
lista liiikettä, jota Nonpartisan Liitto osaltaan edustaa. On pal j oi 
suomalaisia, jotka voivat lukea englanninkieltä ja me toivoisin» 
me, että nämä kansalaisemme tutustuisivat tähän kirjallisuuteen 
"Modern Hiawatha" on rimopukuinen kertomus Nonpartisan 
Liitosta. Muut kirjat ovat suorasanaisia poliittisia ja taloudellisia 
tutkielmia. Näitä kirjoja myydään allaolevilla hinnoilla: 

"A Modern Hiawatha" (Borner) ........— 

"Democracy or Despotism" (Mills) — 

"Making the Farm Pay" (Gilbert) 

"Public Ownership of Railroads'" (Thompson) 

"High Cost of Living" (Howe) 

"New Freedom" (Wilson)j i. 

Näitä kirjoja voidaan tilata osotteella: 

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

New York Mills, Minn. 

25c 

1.00 

50c 

40c 

1.00 

1.00 

i 
* *;#• 

Xv 

Jäiioittäviä Romaanikirjoja f 
t 

Alennetuilla hinnoilla | 
Koska meillä on vielä varastossamme melkoinen $ 

inaärä seuraavia jännittäviä romaaneja ja kerto-
muksi a niin olemme päättäneet myydä ne loppuun >> 
suurella 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 B 
ovat mainiota ajanviettoa pitkien talvi-iltojen ratok. >£ 
Sh • $ 
Kohtalon yhdistämät 

Mustasukkaisuuden uhrit-
Köyhii 1 nhuoneen Prinsessa . ,u ,,, 
ESTER, mieltäkiinnittävä kertomus 
Ajan Katoksi, kokoelma pieniä kertomuksia 
Kaivannosta He alaan • 
Sibillan ennustus . 

Tti#t6an osoitteella: 

lOOOOtPPOUOOOOfH 

25c 
25c. 

. 25e. 

. 20c. 

. 10c. 
„ 65c. 

5c. 

U U S I .  K O  r i M A  A » ;  

Now York Mills, Miim, 

É  t - . S ' i W  fi. 
800000000000000«000<0e0800l 

Florice tuli kalman kalpeaksi ]a 
pakeni kamarista, sillä hän ei toitmut 
vidättää itkua, mutta hän ei halun-
rut aittaa Gkadiolan hliomati sitä 
•Vaneit Pakenemisensa hämmästytti 
^'ladiolaa niin että hän oli hetken 
iuttaiertna. 

„Tyttö on warm aan .syyllinen, 
foe-fa bän ei tooinut seisoa edessäni" 
huudahti hän wihdoin. „Minun 
täytyy päästä tämän asian Perille." 

Hän seitti kelloa uudelleen, kut
suen tällä kertaa pöytäpalivelijan. 

„John", sanoi hän miehen saa-
mutina Paikalle, „tule siniä n pian ja 
sulje omi. Minulla on jotain sa
nottamaa sinulle." 

„Olen kadottanut kallisarwoisen 

silloin kuinka asia todellisuudessa 
cli, ia kenen tafia kaksintaistelu oli 
tapahtunut. 

Mitä oFt hänen tehtäwä? Hän 
ei uskaltaiAt aukaista ikkunaa, pe
läten tulew ",fa huomatuksi. Ei ol 
lut siis trrtita keinoa kuin odottaa 
huomiseen. Mntra hän Päätti ensi 
tilai'uudessa jätiiiii (^ladiolan ja hä-
neit äitinsä sillä hän ei kauemmin 
haluasi nähdä heitä silmissään, min 
Paljon oli hän kärsinyt heidän juo
niansa. Hän itki kunnes uni saa-
nnltti hänet, aawistamatta millainen 
näytös Gladiolan kmnarissa oli 
juuri Parhaillaan. 

3Jíf>o. Desmond kiiruhti tyttärensä 
kamariin sen jatkeen kuin Lordi g ia 

timantti kaulawitjari, ja minulla ou|toerm® ^ labtenyr. 
hytvä syy epäillä tyttöä sonka olen "^utklm sinun jo mtfkutoott, rak 

valkannut palwelijattarekseni. • Žahn ^011' ' "Sinun olisi ol 
don että sinä Pidät silmällä että ei| *lt* ^^utäwä lewolle jo heti iííaíii 
hän saa poistua huoneesta. Sinua! ̂ ,11 jälkeen, koska olet ollut liikkeel 

on Pidettöwä bänet täällä waikka ^ ^trjän 

kir. 

En halua huoiosruttaa teitä, äiti, 
mutia minttu täytyi) kertoa teille to-

ia
!ttiU5", sanoi Gladiola. „Te haluiittc 
! Mäkisin ottaa florice Wells'in huo 

neeseemme; kuulkaa mitä nyt on ta-
pahtunut. Hän on tvarastanilt 

inäkiwallallä jos ei muuten. Minä 
selwitäu tämän asian hnomen aamul 
la. Ota oitis tämä huoleksesi 
äiii annan hänen Paeta." 

Palwelija kumarsi ja poistui. 
..Juuri se tilaisuus jota olen o 

dottanut. Se pieni kaunotar onkin l lm UtJr
Q^ ^ kaulakol isteeni. Hän on 

jo 
iva-

mi 

tnfia. aina ollut niin ylpeä että hiin ei ole 'kateellinen sen 
ollut näkewinäan minua siitä asti nt) ttlainmdessa on hän 
kun hän ensin tuli tänne. Mutta. ̂ 5!^ sen, kuten näette.» 

nyt näemme kuka woittaa tämän'... ,ei ÍWtauyt he 
pienen Pelin. Luulenpa että hän.Ia 

;^rs. De>mond. 

iloll-a ottaa wastaan tarjoukseni. En 1 ' ®íaílío 

usko 'hänen oleman syyllisen, mutta' c 1 1 a 0i^m heittänyt asian 

rutnä täytän emätitäni käsknn, ellei 
neiti Florice suostu tulemaan toat 
mokseni. Mutta jos hän myöntyy— 
niin, saatnme sitten nähdä mitä ta-
pabtnn. Crnuintättt on kokonaan 
liian trapaa kielensä käyttämisessä. 
Jas hän kadottaa jonkun esineen, 
syyttää bän heti palmeliioita, ja jos 
hiin löytää, ei hän edes pyydä au» 
teetti hvilta, eli sano sanaakaan Pe-
lastaakseen heidän mainettansa. 
Näyttää siltä että Hän tahallaan In-
hrna saattaa Palwel is at huonoon 
huutoon syyttämällä Heitä warkau-
desta. 

Hän kiiruhti ylös palwelijoiden 
huoneustoon, ja kun hän nousi rap-
pusia ylös, tuli häntä wastaan Flo-
rice, päällyswacrtteisimsa Puettuna, 
ja nähtälvästi ulos menossa. Pöytä-
PaTtoelija pnsähdytti hänet. 

,'Mibin riennät sellaisella kiireel-
lä, kaunokaiseni", kysyi hän. 

„Minulla ei ole mitään aikaa ei-
kä Halua Puhella kanssasi", wastasi 
Florice. „Ole niin bynxi ja s,alli 
minun mennä." 

„Mutta siult n un Pakko Puhit a 
kanssani, sinä hienotnnteinen neiti. 
Olen kuullut mellakasta joka sinulla 
oli meidän nuoren emäntämme kans
sa. ja olen tulitit tänne pulmakseni 
siitä sinulle. En ole koskaan nähnyt 
tyttöä, josta olisin niin paljon pi
tänyt kuin 'pidän sinusta, ja haluan 
sns auttaa sinut tästä pulasta. Lu
paudu tulemaan waimokseni, niin 
mastostamme yhdessä Desmondeja. 
Josko olet ottanut kaulalvitjan tahi 
ei, on se yhden tekewä. He eiwät 
ioni toangituttaa sintra — heidän on 
löydettäwä sinut ensikii." 

„Kuinka uskallat Puhua minulle 
tällä taivalla", huudahti Florice kiu
kustuneena, yrittäen fatoeUä miehen 
sitvutse. 

»Mies tarttui hänen käsiwarteeN-
sa kiinni. 

„Et mene minnekään", sanoi hän. 
..Minulla o rt käsky panna sinut luk
kojen taakse lmomis aammrn saak-
ka, jonkci jälkeen joudut ttttkittawak-
si. Woit saada minusta joko ystä-
mau tahi w'chamiehen itsellesi. Pa 
'.,en sinut kamariisi ja lukitsen owen 
niin näemme eikö ylpeytesi lannis
tu. Se oli emäntäni määräys, ja 
ntinä aion täyttää sen. Woit huo
misaamuun saakka miettiä tätä ai-
kasi kuluksi. Ehkä olet siihen s-aak-
fa muuttanut mielesi". 

Ennenkuin Florice ehti puhua sa
naakaan, oli mies työntänyt hänet 
takaisin kamariinsa josta hän oli äs
ken lähtenyt, ja lukinnut owen. 

Tyttö seisoi pitkän aikaa liikku
matta. Hän toot tuskin nskoa to< 
"eksi äskeisiä tapahtumia. Miten 
paljon hän oli saanut kärsiä G lao ia-
lan takia. Tämä wiimeinen syytös 
tuntui olewan enemmän kuin hän 
woi kestää. Se oli ainoastaan yksi 
Giadiolan juonia. Florice et het-
seksikään uskonut että Gladiola oli 
todella kadottanut kaulawitjan, silla 
iúiu muisti to a riitaa n nähneensä sen 
salokiwilippaassa sen jälkeen kun 
(i'Maí) iola 'oli lähtenyt H etoo s Näytte
lyyn Lordi Claweringin seurassa. 
Ja ajatella eitä tällainen katala ih
minen oli woittanut rehellisen Tom 
Grenningin rakkauden ja sitten hyl-
jännyt hänet. Florice oli saanut 
tietää sen nähtyään Lordi Clawe
ringin ensi kerran Desmondin toie» 
rasfalissa, sillä hän oli arwannut 

sikseen? Ei toki?" 

Mrs. Desmond morput lähellä o 
lewalle tuolille. 

„Waikene ja kuule miime", sanoi 
hän käheästi. „Sinun olisi pitäunt 
Puhua minulle siitä ennen kuin me-
n it syyttämään häntä." 

„Mttä hyötyä sitä olisi ollut? 
„Woin kyllä taistella itse puolesta, 
ni, wa f uutan sen." 

»Sinä et ymmärrä. Kuuntele 
tarkkaamatsesti Gladiola. Se oltu 
ininä, inka otin kaulakoristeen." 

»Te!" huudahti Gladiola ällisty 
rieeuä. „Mitä tarkoitatte, äiti. Olet
te toarmaatt kadottanut järkenne." 

„Minulla oli syy siihen." Muu
tamilla janoilla kertoi hän tyttärel 
leen kuinka kauheaan asemaan hän 
oli joutunut Lordi Clatoqringin 
pyytäessä häneltä rahaa lainaksi ja 
kuinka hänen oli täytynyt wiedä joi 
tain heidän jalokitoiänsä pantti tai 
nastoon, kanlakoriste niiden mu 
kana." i; 

»Ei olisi mitenkään -käynyt pain?' 
antaa hänen tietää että me o lemm-
lyhynnä raflasta", selitti hän foPuFsi 

„Minä ett kulia olisi iei)nyt sita 
maikka lmn olisi sanonut tahi ka
tellut mitä", toakuutti Gladiola 

„Olisin sanonut hänelle tctä olim
me juuri toähää eniten antaneet 
k-iikki käsillä otetoat rahamme erääl
le hywänteketoäisyyslaitokselle. Jos 
on mitään alhaisempaa kun mies jo 
f a Pyytää naiselta rahaa lainaksi, at 
tiedä mitä se woisi olla." 

„Sinä et Ymmärrä", huudahti 
Mrs. Desmond teräwästi. „Hänen 
Yllzäisyytensä et suoraan pyytänyt ra
ijaa lainaksi. Hän ainoastaan pyyF 
miittta toaihtamaau hänen maksua 
joitufiensa rahaksi, toaikkafaatt hän 
ei ollut muistanut ottaa sitä mu-
kaania." 

"Se on juuri yhtäläistä. Jos mies 
aientaa itsensä tällä tatoalia, niin 
olisin minä toalmts loukkaamaan 
häntä kieltämällä jyrkästi antamasta 
hänelle rahaa. Mite.it saamme tint 
jalokiwennne takaisin, haluaisin tie-
tää?" 

..Minä koetan keksiä jonkun kei 
non", lohdutti Mrs. Desmond. „Jätä 
se minun ha Itt! mii. Sinun ensimäi 
ncn tehtäwäsi on mennä Floriee 
Wells'in kamariin ja sowittawa hä
nen kanssansa. Sano että olit ereh-
ttmyt, ja että olet löytänyt kaulako* 
risteeu. Hän on ehkä kotoasti wi 
hoissaan ja tuottaa meille iiricTä 
Paljon kiusaa ellemme toaro itseäm
me Tee kuten käsken, toiipymäitä." 

Gladiola tiesi äitinsä olewan oi
keassa. Hän ei haluaisi menettää 
niin artookasta Paltoelijatarta kun 
Fiorrce oli — tyttö osasi neuloa min 
faunitta Pukitta että kaikki hänen ys-
tämä n fä kadehtimat niitä. Sitäpaitsi 

oli hän hyödyllinen kaikissa muissa
kin askareissa. 

Iatk. 

Jvmalanpalwelukfia heinäkuulla. 

^ P. Jenkinsissä Matti Hillin far 
miila hartaushetki omPÄusenran 
kokouksen yhteydessä klo. 3 i. p. 
20 p. Walparaisessa N. Wehmasen 
talossa klo. 8 ill. 

21 P. Wrightissa Frank Lundgren!n 
talossa klo. 2 t. p. 
21 p. Tamaraekin kauppalan tois-
kielisessä kirkossa eht. wietto klo. 
8 itt. 

23 p. Kettle Riwerilla klo. 10 ttom. 

Nipprkoululaisia kuulustellaan 
koit menojen päätyttyä. 

23 p. Moose Lakella I. Marjanie
men talolla, klo. 2 i. p. 
23 p. Kettle Riwerilla P. Korhoset 
talolla hartaushÄki ja kahtoitariot 
lna klo 8 ill. 
25 p. Brainerdin rippikoulu alkaa 
klo 9 aam. Pidetään 2 toiiTfoa. 
30 p. Nurmijärvellä klo. 10:30 
oem. 
BO p. Sandstonessa Cnock Korhosen 
talossa klo. 2 i. p. 
30 p. Hinckleyn sarmi seudulla Hen 
ry Mäen talossa klo. 8 ill. 

Huolit! Brainerdin kesäkoulu ai 
kaa heinäk. 10 P. S. S. kirkossa 
klo. 2.30 i. p. Kaikki lapset kesäkou 
luun! 

Taito A. Kautonen. 

807 So. 14th St. Brainerd, Minn 

per-

10 

Murray'n maakanRöii 
Perustetta y. 

'laivan hintaisii miits 

Minnesota. 

ILMAISEKSI 

Jumalanpalwcluksia heinnknulla 

16 p. Kinney rippilctsten päästö }\ 
toanhetnman mäen tippi klo 10 op. 
16 P. Chisholm klo. 2:30 j. pp. 
16 p. Hibbing trusti isien toimesi t 
iltama seurakunnan hywäksi Ho 8 iii. 
22 p. Cotocm klo. 2 j. pp. 
23 p. Floodwood klo. 10 ap. 
23 p. Trout Lake rippilasten pääv 

to klo. 2:30 j. pp. 
25 p. Saarikoski klo 10 ap. 
25 p. Toiwola klo. 2 j. pp. 
26 p. Hibbing klo.' 8 il. 
27 p. Chisholm Ho. 8 rí. 
30 p. Toiwolassa fenitäjuhlat alka
en jnmÄanvaltoeluksilla firfoBía 
klo. 10 ap. 
Ohjelmaa jatketaan päiwällisen jäi* 
keen kirkon piíiamaalla. 

F. Y Joki, 
So. Hibbing, Minn. 2405- 2nd Awe 

French Lakella 14 p. 7.30. 
Kingstonissa 15 p. jossain 

heessä klo 2 j. pp. 

Kingstonissa 16 p. sutut, klo 
e. pp. 

French Lakella 16 p. klo 2.30 i. p. 
Cokatossa 16 p. klo 7.30 ill. 
Minneapolisia 18 p. klo 7.30 ill. 
Uudessa Vaasassa l!) p. kirkossa 

klo 7.30, Uudessa Woasassa 20 p. 
Paikkakunnan määräämässä paikassa 
ja aikana. 

19 p. Minneapolista tulewassa 
Innassa saanut n Alwinan asemalle 
klo 12 päiiuällä. Toiwon siitä kyy
tiä kontrille. 

21 P. Owenissa Heikki Kuoppa-
Jan talossa paikkakunnan määräämä
nä aikana. 

22 p. WUheesiä Mr. Tom Mäen ri/vri^_ _ „ 

t->i»6b klo s ill. j VICTOR H. GRAN 

23 p. Owkmn w k. 10 ». I Sucoalaiatn Ukimie*. 
2,\ p. Kalle tm tm e n iaíov'a! m 

klo 2.30 i. p. I 200 Torrey Bídg 
Näissä tilaisuuksissa uhrataani O'tllijiily 

1 
kaiiciiie tiiman lehden inkijtnilf! ,i | 
hetamme laajan kuvaViaen SelosLua j 
kirjan kuirina j.', kümtn roi I 
ja lyhyessä ajassa oppia kirjeeiliaea Í 
opetuskurssin amlla f 

Englanninkieltä & Espe- ! 
ran toa 

L« liettäkää h e ti c4otts<»nne 
pi>s':m.erk, tikuViihui. 

>iainitkaa Litnipiko kieli! 

SUOMEN KIEL )0 PIS TO, 

^ Vaasa, Finland. 

I 
ji ^ j 

uhrilahja konferenssin 

sen hywäksi. 
Kotilahetnk 

*1 i cib 1^ 
iE 
m 

»VLDTH. 
&:» ts e 

imp Iiii) h 
. . . D U s i - A V l A N  '  

' ("f Kv ' I  cunsi r;j' 

Etelä-piirissä Past. Samasen aln-

cella konferenssin matka-suar-

Rcaitnt I. S ai .n un matka

ohjelma on seuraama: 
Mitmeapoíiása Wells Memorial 

haalilla 12 p. klo 7.30. 
Cokatossa 13 p. 7.30. 

MaWKESOT 
Ss|wr1et *um 

VAPAASTI $3o.co | 
kultapääliystetty ktllo iiienoimm.nl;» ! 
sisustalla ja parillä miiirVli.' tai naisi1 le. | 
Etiitiaäksemme taveramma $?aikkiaile' 
toisten kattaallisimksieB keskn<ide»K» me l 
ja'ainme i>,00(i näitä ihmeellisiä k»:uoja; 
vapaasti. Lähempiä tietoja ja kata!'gia ' 
'iirjoittakaa ja lähettäkää 12 senttiä | 
postimerktisgä: 

PEARL TRAD;NG CO., I 
Box 42, Tfig Pearl St. New York, N. Y. i 

II FT ^ ^ ; 
Euí %\ . *- y -ift 1';%! '.Äi f >VVi 

>T*p; , 
«51 i  "  > :  í :  t  < '  *%.•  
t e : . - - -

j't • IK 1 
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J. C. VEDEN I 
Juveeli ja Silmälasien kauppi**. 

Lasia sovitetaan. 

Kaikki työ taataan. 

Wadena, Mina. 

Suomesta 
Kö8penham,na:i 

"'4 e 'V ; vrk 

HELLIG OLAV, . .. 
FRGDEHCR VIII, 
OSCAR II, 
UNITED STATES, 
HELLIG OLAV. . 

kautta 

.-.u: 

.JLcinä.V. vo 

.. Elok. . 

... Elrk. 2o 
Elok. . 4 
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Pilettejä Snorr.es: ü, inj ydään !'!>! . 
aaei i i j  • i v  \  htlvAvat loiüsa j$ > 

v i > v l i » . a r i  m y ö a k i n  V . . n  . i  
ki.ii petin kautta. " 1 

Meillä on paikd!hsiv. Hsiiirutint 

itl;kial)a, jotka ilomielin haakkivit. 
hyttejä ja antavat kaikkia tietoja) 

pilettien hinnoista ja passeista. j 

SCANDINAVIAN AMERICAN Li\!i.; 
I23 S. 31-4 St., Minneapolis, Mi<Va. 

JA 
Alennetuilla Hienoilla 
Uuteen Maailmaan $ 1.50 
Jerusalem, Taalainmaasa 85 
Kullervo .20 
Ihmisen oma voima 65 
Kohtaloa yhdistämät 25 
Aarteen etsijät eli Sumun kansa .45 
Mustasukkaisuuden uhrit 25 
Köyhäinhuoneen prinsessa 25 
Esther, jännittävä kertomus 20 
Ajan ratoksi 10 
Povauskirja .... .20 

Kanai nhoitokh'ja 15 
Kuvaraamattu hyvissä nahkakansissa 12.50 
Kaivannosta hautaan 65 
Mihin suuntaan 20 
Tulevaisuuden edessä 75 
Maanviljelijöille 20 
Luvattomilla teillä 15 
Suuret vapaa-ajattelijat 25 
Ihmisen oikeudet oman elämänsä suhteen 20 
Elämä puhtaudessa 20 
Työmiehen vaimo 25 
Murtovarkaus 20 
Mestari Garp 15 

Laüüaen Notario 
CAHL h. mmm 

30 E. Superior St., Dulutb, 
Valmistua ia vahvistaa at jä

reitä Amvi iktissa ja 5? lomp 
vittavia asioita varten; 

; Kitiksi asianajoa ja yu«tűv't» 1 
niiejä. T^imi-k^ianto \viii^ui! t 
kirjeellisetiti. 

S U O M E E N  

Lahjoitusmailla .25 
Sevillan Parturi 20 
Tanssikengät 10 
Paavalin toveri 1.00 
Arminen-Aaltio Sanakirja 1.25 

8»Jaan Kallen runoja .20 
John Mursun elämäkerta .15 
Rauhanrikkojat 75 
Kuolema ja kuolematoin 40 
Edistys ja köyhyys .80 
Leivän valloitus 60 
Vuosisatain vaatimus 65 
Lähimmäisiäni 100 
Kalevan selityksiä 45 
Muistelmia ja mietelmiä 25 
Palestiinan historia. 15 
Amerikan Työmiehiä gz 
Selostuksia maanviljelyksestä vasta-alkaville ' .60 
Kasvitarhan hoito .30 
Uusi Vapaus 75 
Seitsemän Veljestä 75 
Alfalfa eli Luserni 15 
Robert Owen 60 
Osakkeenomistaja 
Eläinten lääkäri zz 
Hengellisiä lauluja ja virsiä go 
Lasi Testamentti j 25 
Virsikirja 1.50 
Pieni Raamattu 3 50 
Pieni Raamattu ; \ 25 

Kuvaraamattu komkansissa J 15.00 
Pieni Pyhä Raamattu j.25 
Biblian historia gO 
Katekismus, vanha t#i 35 

.60 

.20 
. .60 
. .30 
. 1.50 
. .50 

kautta 
Purjehdukset Hew Yorkista: 

B/SGENSFTOPD, .. Hjinäk -r -
Sl>'VANGKRFiORD, ... I lok. *- c' 
EERf T£ N S ¥ j  O Ii D, Syy »k ,  

ST1VAMGÍ RFJORD Syysk. , 
EERGENSFJOED, Lokak r. 

Me mvöskin myymme piit t to ii; 
mesta jokaiselle asemalle Yi,!. / 
sa. Kcrjnn kautta matku-s' tossct 
tarvita mitään passitarkastusta. K: it • 
täin byviä mukavuuksia kaikkien ht.'»?, 
kien m:itkn«tT,ajjn«» mcidSri uusilla h >v 
rykivoiUammo. Ky ykää keneltä <•.«. 
hansa, joka on matkustanut meidiin tie 
ta'rirne. ^ TThmnista ja 'ähemmistä yksi 
tyiskohdista kirjoittakaa osotteella: 
319—2nd Ave. So., Minneapolis, Miun 

Krt» & Co. G. N, W.», 
eli 

Uosi Kotimaa, 
New York 5"'!-.. M;äj. 

Eksiima Calwa 

parantua Eksiiman, Suolareunm!»« 
niin, Pürturinsyyhyn, Sawtpuol,*s 

wanhat ütmet ja kaikki muut rboftin* 
!)t)t. — Ruptsalwa parantaa Settsz, 
manrouobcn syyhyn eli Prairie'ytzhyn 
ja Ruwet muutamassa pulrcäejä. E 
fosfaan ole jottäntit parantamalta. 
Hinta 32.00 lukin faltöQ. Ilmoitta
kaa kumpaa te haluatte, fffiirm 
Salwaa tai Nupisclwva. — 3. Hím* 
ki»v. Apteekkari, Box 115, Covers. 
town. Jia. Dak. — Kirjoittakaa en^ 
lanninkielellä. 

Parantaa Rrumatismm. 
watsa- ja munuaiswiat. Auto Torac 
miatt, Hermostuneisuuden, Eczema» 
tj. tn. Skandinatvialainen lääkäri j oh 
dossa. 

Sulpher Springs & Mud Bath 
Ec it (tórium, 

(eli J. J. Leonard, Mgr.) 
Jordan, Minn. 

Katekismukset, uudenaikaiset 
Kuva-Aapinen 
Siionin-Kannel, laulukirja 

Risti ja Kärsiminen ... .... 
Herran Tulen Kantaja 
Raamatun Historia 

Tilataan osotteellä: 

NZW YOBK MILLS, 

X C 
\s - B 

\ , U> hv  

1 , • '4 - „ » •••' t.. Mora. 

m 1 
kir 

AMA NAINEN 
'••Itau; j;ou, • irjt., ''.m,ia.'a. 

Olei stuivut VHstiiatiuttat ttlita MLiteoniio-
'• j® iK'.-mopilli ,-;a ybíivn paksin, loka 
I:r «»ttpn ean Kirjcen t»Mtä lossit kysytte olen* 

»o sonnut crvvyt^l mkht-ln, Jotnr. -aan Ilmot-
ta« etiä r.ltn tt-rve ja ..'san !<i!ttU 
»*Uu trrvv/ Vitiinl. M)usklti k^bvtan kau«alai« 
•lai.l MSivryniilän rr-ldiin ,.Tiae 
Kvn-)ivituk*l^. MR8 WEKNEK JAl.ASJOKL 

P-p.is:iuiin?:.llisvt kuukautiset nsnkuin 
Elän t' 

ff, 
• !I:R  

eät lai Utas iiian niukat j ioksut, 
Piänkipu, Selkjiärky, ih^rirostumii^a 
jr. m., Johtnvat, ylläolevista syistä. 

Tilatkaa naisien ltäke No. <>50. 
ta $2J10 pojtimaksuineen, täysi 
boiio. 

—LlgaftlUn ApteoMrt on emirio— % 
—Sueai. A).toe;kl YhdyBvaiL.ivia— 

F. A. LIONELL 00, Superior, 

m-

í I 
&> i 'Ä r, • f '  ' 1  fT,1 


