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HEDMAN, HORNBORG & CO. 
(|ak«ava in Qft5s""s*. «•» v«i>. N, v • 

"f U hUyDollarista raha-
lähetyksistä Suomeen 

-la= 
FINLAND STEAMSHIP CO. AGENCY 

5 State Street, New York, N. Y», 

myy pilettejä kaikilla linjoilla 

sut MEEN ja SUOMESTA 

eiadiolan Sulhaset 
Äri. Laura A Dibbetz. 

-7&<*lht. , r 

' I —* --j-- ' «:> i"> 
Hän oli kawellyt paljon siitÄäh-inäytänty o rt loppunut, niin ehkenpä^len. Hän tuskin woi pidättäytyy 

tien kun oli tullut, kdupunkim amnu.! hänkin. jääpi fiiiucíemiiiin ympäri huutamasta hänelle. ' |-

junassa. Minnein, j^nfiuilatfen fum-jfcLtt, kuten nuoret miehet useinkin.l ihmisjoukon huudcchdustest 
mallisen kohtalon oikusta, tapasi fyutjte&toät, ja silloin saat kyllä tilaisuus ^ nirurmi fgMeltä, kuului Hauhutz 

n# 

itsensä juuri sen museon otoella, jos 
to hän oli kuullut niin paljon ja 
jota hän aina oli halunnut nähdä. 
Seisoessaan siinä ja kaihomielin kat-

/isellessaan atom, tyailtasi sisältä tu> 

(Jatkoa.) jta. Onko hänellä jotain teille ̂ lewa musiikki hqnen sielunsa mcl-
Kttn Free näki eW aterian lkuuluwaa muassaan? Jos SD^ Mu! teinpä innostaen hänen mielensä. 

! hinta oli wain wiisikyminentä sent-! on hän mestiNyt menojaan.^' V ' !JhmeellisÄ kuwat, joita hän näki in» 
I tiä, niin Päätti hän tilata atemni "Hänellä o» sorMuffseni ja feÖotv kopuolella oliwat herättäneet hänes-
jmyöskin tuolle siistin näköiselle to-! ketjuni \ sanoi. Free, katsoen ylös 
! íDcriííeen, sensijaan kuin oli aitonut^ kalpeana kastooiltaan. "Mutta", sa-
roaiii itse ottaa luvin soppaa ja lau* | not hän sitten äkkiä. "Hän jätti at* 

! ta se n ptipitja. Wäsvnoe r.ä heittäy-, mokkaan sormuksensa menuille koetel-
Itin Hon tuolille »vastapäätä »vieras liakseni sitä." 

den kaIsoa häntä tarkemmin ja *99* j huuto: 
dnttää uteliaisuutesi, ja että olet 
erehtynyt luullessasi häntä weljek-

sesi." 
5<? waAtoin. pqrempcva aM^stuA-

"Tuli on irtlJ" 

Siimanrapaijficn aiait uaytki kuilt 
olisi koko kansakunta jähmistynD 

sä kaiken voikcmlcrisen uteliaisuutettsa 
Sisäänpääsy uit wain kymmenen seen, niin löydät sieltä sWösano 

ientttó. Uskaltaisiko häy kuluttaa myn, josta näet että weljesi todella-
niin Paljon? ifin on Mauch Chunkissa." 

"Astukqa wain nuori^ Koky näyttelyn ajan Flyrice tus 

tansa tyytyi Florice tähän lelityk- sillä se luuli että koko rakennus o|l 
seen. « • i liekkien wailassa. 

"•Sitäpaitsi", kuiskasi Browne! 
Bradley, "pian sa näyttely ohi iCti 
kun pääsemme jälleen pukuljui>nee-| 

Farmarit huomatkaa! 
St. Louis ja Itasca kaunteissa vakuuttakaa omaisuutenne 

tulipalon varalta hyvin luotetussa Suomi Maanviljelijäin Kes

kinäisessä Palovakuutusyhtiössä <Suöibi Jtarm^rs 

üiKuraiice <Jo.) VVawina, Alitun 

K.irjurm osoite: Smil Kantto, Box lito 

Ei mikään sisääntulo ole 
liian pieni. 

^ Joillakin ihmisillä «m sellai-

. j. nen käsitys, että ainoasta» suti-
ret sisääntulot oikeuttavat-pank

ki tilin avaamista. 
Mikään sisääntulo ei ole niin pieni, 

että tämä pankki ei yoi olla palveluk
seksi teille ja me sydämellisesti kutsum
me teitä tulemaan sisälle niin, että mei
dän monet eri osastot voidaan selittää 

Me autamme nieniä sisääntuloja kasvamaan suuriksi 

btsaauiuloikxsi. Vouimieko me autta,a teidii o omaanne/ 

Me maksamme 5 prosenttia Kaikista apatie ase letuista 

talletuksista-

FIRST STATE BANK 

New York Mills, Minn. 

taan jet asetti matkalaukkunsa tuolit» I "Ha! Ha f ha!" nauroi palwelija. I unes", sanoi mies omalla, ja katsel-- kin kuuli sanaakaan mitä näyttämöl-^ 
le pöydän päässä. Maikka hän söi-!. "Olettepa totoin toi Hetimiten. ihanaa kirgiisiläistä tyttöä, joka ^ la puhuttiin, ntitt ty^lenkiinnolla, 
fin halillla niin ei ruvka tuntunut dän Pitäisi pysytellä k.inni äitinne!^ ens-iketran esiintyy täällä, hän tarkasteli Hän Wain lyihaa, poika-
hä-n-estä hywältä muistaessaan että j esiliinan nauhoissa toielä jonkun av! ̂ ^n i° on p«äsymaksun arivomen. ymi^ta. oileittoct Huoneen toisella Puo» 

1 J. C. VEDEN 1 

J«vee li ja Silmälasien kauppi**, 
f sorvit «taa n. 

Kaikki työ taataa®. 
Wadena, 

1 

I tämä kesti maksoi hänelle kokonaisen 
j dollarin. 
I "Mutta teillpä on komean nÄköi-

kaa ennenkuin yritätte tänne Bo-
to<rt)Iíe. Tuo sormus ei ole enem-l 
Pää 

Tma sm Frsm tefentäm Päätäk 

xjä eikä toähenxpää kuin Palanen! ̂ nsä. Nnn, hän halM nähdä tämän! K 
nen sormus", sanoi äkkiä wieras toaSkea, jo>hon on Pantu palanen Pu-! näytöksen, Waik5apa miimemen ftuit-j | 
osoittaen sormusta Free'n wasem»! naista lasia. «Pellaisia tooitte ostaa j ^ menisi; ja niin seurasi hän ihmis--! 

massa kädessä. ! tusinan Mtü hytoänsä katu'kaupuste» I loukkoa. 
ii jalta kymmenellä sentillä, ehfcnpäj Paikka M aiHas tMMiä wäkea.^ 
pari kappaletta toielä kaupaichäälli-j wlttzw %wn onnistut tunkeutua jv; 
siksi. Ettekö ymmärrä.? nuortinies,!^^^ toisten ^ mukana. Walvt ia-. 
että teitä on nenästä toedetty. Sil-!^^' tnusiikki ja nuo oudot olennot^ 
lä sntartilla jyeitikalla on nyt hytoä i W#täm5Ilä saitoat hänen päänsä )e-

nos'sakin jo toiset aina tahtoiwat! ateria toatsassacyl teidän rahoiilmt» | kwft» hetken a>aks!i. Hän ^ nauroi z 
toaihtaa sen omiinsa. Minä toath- ne ja teidän avtookas sornurksen-ne joj äänyeM jättiläiselle ja kääpiöHe,, 

"Minua omaiseni aina smmiwat 
että se oli kallisarlvoinen sormus', 

; sanoi Free; "muita niittä en tiedä 
paljoakaan sellaisista asioista. Minä 
pidin sitä sormessani hiilikaiwau 

doinkin sen Pari kolme kertaa ja o-
nm iräfetti aina teki suuren melun 

kellon peräitne. Ettekö toieliäkään i  lihawalle naiselle ja luuranko mie=i 
ymmärrä?" ' ' I helle, mutta eniten toaikutti häneen 

j  sen johdosta. He sanoiwat että sei Free alkoi jo ymmärtää ja sängyn!^misiläisen tytön kcutneus.^ Häu. ^ 
I oli ollut isälläni ja isoisälläni sitä! alakuloisella katseella taritut I)ätt l-to-liuoi että pääsisi lähemmäksi ja.! $ 
!ennen. Se ei ole runtataan sormus!laukkuunsa jo meni maksamaan las-!yähhä tytön aitoan läheltä.! 
>-kun sen puhdistaa liasta, joka onj kuansa. Hän antoi fcsiamiehelie| ihmisjoukko^ hänen edessään! 
kertynyt tuon wal'koisen kitoen Yin».! kahden dollarin fet-ctiif, saadakseen|sankka ettei hän mitenkään- j; 

« '• hiu,Fart pientä rahm. i vääs-syt Melle näytt-äntöä, ia ntin, 

"Waihtaisitteko fen tähän minun 
sormukseeni?" kysyi toieras toetäen 
sotimesiaait komeasti wcÄäbtelewän 

! sormuksen, jossa oli suuri pinta i ne n 
í f ttot, ja ojensi sen Froe'n nähte* 
; wäkft. 

"Eh!" sanot Free henkeään Pidä
tellen, "köyhän miehen, kuten minun, 
ei kannata pitää tuollaista sormus 

Hänen hämmästlMnsä oli suuri 
kuu mies antoi hänelle takaisin wain 
ítni'siiymmcttta senttiä. 

Minähän annoin teille kahden dob-
tarm set-elm", sanoi Free. 

"No, sinähän sait wastaan rahas--

j  päässyt Melle näyttämöä, . ja 
löytyi häyen tyytyä seisomaan pai-! 
kaNaan ihmisjoukon MrjMidcMa. \ 

"Kuinkahan toaitha tyo tyhhö o-i-l 
f eastein on?" artoeli Free uMta 
to.rfastoeit' kirgiisiläistä tyttöä. j 

5>likol)an se toain mieltkuwitusta, 
waan katsoiko tyttö todellakin suo-! 

ta", wastasi mies äkäisesti. Y„ r. . 
-en; te mmMe táisu, ^1KeK; 6™ »I, »«:» foubc-

wain toiisikymmentä senttiä", selitti 
toista wuotias poikanen, j.a juuri 

ta, ja sitäpaitsi et tnimilla ole mi-,Free Hätääntyneettä. "Nuo kaksi ate«Í[!ff^ ^^oin nuoriso on herk 
tään antaa wäliä, fillä ette fai toaih^jnaa, toiisikymmentä senttiä Mtv,1 kätuntoisin ulkomuodon kauneudelle. 

da tuollaista sormusta tuohon mt-jotoat yhteensä wain dollari. Minä!^" ^ tooinut sitä auttaa että tuitFi 
; itiettsa tmartellttkst; ktrgnsilamen 
tyttö ja keksinyt hänet Yksin kaikesta 
tästä ihmispvlljoudesha. 

0. Y. POHJOISMAIDEN YHDYS
PANKKI. 

(A|Q. NORDISKA r09ENING$BAHKEIf) 

Pääkonttori HELSINGISSA. 61 haarakonttoria m&aMudull». 

SäliköosoitBi UNITAS. 
Omat vai at Smk. 275,000,000:— 

Vuoden 1921:n kokonaisHike: 120 miljaafdia Smk. 
Pankilla on eri tileillä yleifciin varoja talletettuina 

yh k»h4en miljaardj» Suomen marka». 
Rahalähetyksiä välittivät OjY. Pohjoismaiden Tudys^anKiTIe «. H». 

IRVING NATIONAL BANK, New York, Wool wort h Building. 
NIELSEN & I.VNDBEC K, New York, 21—24 State Street. 
HUOTARI & GO., Aberdeen, Wash., 423 E. Heron Street. 

SUOMALAINEN SOSIALISTINEN KUSTANNUSYHTIÖ, 
Fitchbw*g, Mass., 4R Wallace Are. 

TYÖMIES, FOREJGŰg E^CBANGE COMPANY* Superior, Wis., 
601—603 Tower Ave. 

PACIFIC DEVRLOP^IBN'P SOjEU^TY, Astoria, Oregon, 131 Seventh Str. 
HEDMAN, HORNBORG & CO., Mew York, z State Street 

The Dm Clothing & Shoe House 
NUN sormukseeni jollette joa toäliä. j haluan toiisikiMmentä 'senttiä lisää, j' 

"Antakaapas fun katson sitä tar- j olkaa hytoä", lisäsi Free 
temmin", sanoi wieras. I "(ri senttiäkään", wastasi kassa . „ a, „ . _ _ 
' Free -antoi hänelle sormuksen heti.:mies äMsesti. "Teillä olt kolme ^ree Cl 

rT°* °?n„ ° ! » ^ 
"Ahaa!" nutiisi toieras itsekseen,-tuolia hallussaime pöydän, ääressä,!??m chmeellt^ta tukkc^l, se kohisi t^ 

"jos tuo ei o Be timantti mitä paras-j sinulla ja ystwällasi yksi futimraliia-; .ympon u en amon 
ta lajia, niin sitten et ole mikään. 

"Minkälaiset kellonperät teillä on 
kvllossanne?" kysyi hän huoletto
masti. 

"Ne otoat isäni myösAn", sanoi 
iFree. "Wain pää niistä on taskuu
ni kiinnitetty. Minulla et ole kel
loa. Ottaisitteko nuo perät toä
liä?" 

fin ja sitten oli laukkusi kolmannellal 
tuolilla." 

"Mutta 

pilwi. Hän ei tiennyt Paljonkmm 
sanoa putousta, joka tytöllä oli Yllä, ^ 

A KyWimm. 

10 N. m Ave, West. 

Postitilaitkset täytetääv nopeasti. 
DÄZMj» Ma». 

feuitmii « fyö,«t mi-i™"1"" ^Sfä tuni"i.,u^ ^j^leoa» tctlašiuffcSta. 

Maalalnoja. 
Hqhan korko on meillä laskenut, raha ompi toaljemmällä. 
Teemme maalaincM Piidsksij wMdeksi^ Ei.' ipitään lisäkuluja 

tään", huudahti Ft^e. 
"Me täällä pibiimitle sellaista ku

ten ihmistäkin, 'fillä silläkin oli yksi 
tuoli pöljiämme; ääressä." 

"No hywä-" huudahti Free kään-

nähnyt jotain tmAaish» annenkin, 
mutta missä? 

Äkkiä eväs ajatus toälähti hänen 
mieleensä. Niin, hänen sisarensa 
Florice oli juuri tehnyt tuollaisen 

Miksi ette vietä Jeultta Suomessa? 
Ne, jotka owat toiettäneet Joulua Suomessa, eitoät rooi 

koslaan unhoittaa wow meidän, suurta juhla-aikaa. Joka touoji 
Joulun lähestyessä ajatut f emme toaeltatoat kotiin ja siellä ole
mien raffaipemtne luo ja funita sydämestämme tne toiwoisintme 
too iloamme tut e Ui kerran toiettää Joulun heidän seurassaan! 

Tyydyttäkää tämä kaihonne — matkustakaa kotiin ja toiei-
tiikää taas Joulua Suoiueu maaperällä suomalaiseen tapaan 
jufuiaivtciutc ja ystänaciute seuraaja! 

Woidakseen tyydyttää niiden tnoitien suomalaisten toitoeitii, 
jotka üiíotnaí Joulun ajaisi ntaVfitytaa Suomeen, on Oittotsin-
Amerikan Linja tänäkin tou otetta päättänyt järjestää 

Kaksi Suuria Joalu-Huvimatkaa Suai»ern 

Kihtien New Zjorkicta hönnjlairoa 

"Stockholm" Lauantaina, Marrask. 25 p* 

— 

4'Drottningholm** Lauantaina, Jouluk. 9 p. 

Matkustajat New potkivia menemät suoraan Göteporii» 
9—10 wnorotaudesja ja sieltä pikajunalla Tukholmaa» O titn? 
uU-ia ja iiticu odottawalla expressi-höyr^latwalla Buornccn 14 
tunuivia. 

Ei passitarkastusta — ci tullitarkastusta — ci toiitoytystä 
9íitflí)i#^a! [; j 

Pilettien, hinnat N«w UorMta: 
Gylmlntucssu. Luotavia $110.50; hyteissä ja tviscssa hioi. $155. 

Kaikkein wiimeaikaiünunat mukatouudet omat omiaan te-
fentaän tämän suuren Ionium aita n todelliseksi huwiretkctii. 
Maikalle on roorctht suomalainen ruoka, todelliset suomalaiset 
jüiiliihctíiii f*ornalnÍ3ta «titsiitfia, jotka tuikki otoat ontiaan 
wnmaii a. • aan todellis^u snonmlaiscn joulntunnelman. 

Huom.! Rikoisempi' purjehdus: Höyrylaitoa "Drottnin^ 
Lokak. 28 p. 

Štlrää ,miiim;:eifö — toiunkaa taitaatt! Tilatkaa piletit nyi, 
kun hm viii paitko ia woidaau toarata, rnaksaznalla käsirahan iä-
hitHtoäilt pmÄallisasiamiehelle eU 

Swedish American Line 

tyen nopeasti kenkänsä korolla; ja'^utoun Gladwla Desmondille tanH» 

"TuskiNipa", sanoi toieras; "nmt-! ennenkuin kukaan artoasikaan hänen! toarten tuotta iltana, joka?i 
ta haluaisin kuitenkin katsoa niitä, > arkomustansa -astdli hän nopeasti ^^'^an unohtuisi h^uen mielestään, 

yhtäkaikki. Kas teidän sormuksenne! pyydän luo, otti laukkunsa tuolilta, 
sopii sormeeni paremmin f uin oma 
sormukseni", selitti Hän pistäen 
Free ti sormuksen sormeensa yhä pv 
täen ketjuja kädessään. "Kas", huu
dahti Hän äkkiä", tuossa menee mies, 
iota en ole nähnyt touosikauteen. 

atoasi sen kiireesti, ja huudahti: 
"No, laukku, jos kerran, olet ih

minen, ntin täytyy sinunkin syödä!" 
°5<t Hän alkoi syytämään laukkuun-

lurnipyry-yöns. Poikanen, toaikka 
olikin, niin ej hän koskass ollut un-
Hoitanut sitä. 

Samassa tuli taikatemppujen te
kijä näyttämölle ja Hänen ihmeellisiä 

j  Oletteko Hytoä ja odotatte täällä kun- > oliwat seltointMt hämmyst.ykseHtään, 
nes oíeri tatoaimut Häntä ja tullut; juoFi päöpalwelija esiin ja yleinen 
takaisin? Älkää autako niiden ot-i mellakka syntyi, jossa kaikki yritti-
taa tuota leiwc sta pois, minä tulen j tut tempaista jo täysinäistä laukkua 

iia syön lopunkin siitä." Ja Hän!pojan käsistä ja työntää Häntä it-
riensi pois oudosti naurahtaen. ijeääit otoesta ulos. Ku.it toisia oli 

"Mina katson perään etteiwät toie! ainakin kymmenkunta Häntä toas-

sa kaikkea mokaa mitä pöydällä oli! temppujaan Vatselles'a unohti Free 
käsillä. Hetkesa, ennenfuttt toiset latsoa ihanaa kirgiisiläistä tyttöä, 

jonka katseet näyttitoöt polttaman 
hänen sielunsa sisimpään. 

Heitmans Land Office. 
Meuahga, Miun. 

lei mosta Pois", sanoi Free tunnvlli 
I scsit. 

l^euraatoain kymmenen minuytin 
aikana oli hänellä useamman kerran 

Kaiken tämän joukon keskuudessa, 
tämän ihmiskasmojen meren seaSsa 
oli Florice, huomannut toeljensä. 
Hän pidätti henkeänsä hätkähtäen. 

"Jollen tietäisi että Free on kaukOs-
tta Mauch Chunk'is'sa, niin sanoisin-
pa että se on hän, joka seisoo titolla 

t() E. J ckfon Gt. 
127 So. Third 
115 (Sherü) St., 
2<?8 Market St., 
105 h ird St., 
96X1 VVíi!»» Ude., 
24 State St, 

Chicago, M. 
Mknyrovolis, Müm. 

Seattle, Wash. 
San Francisco, Cal. 

Portland, Lregon 
Winnipeg, Man., Can. 

New Uork 
Matkustakaa oin» j^ojitnUa Ruotsin-Amerikan Linjalla! 

taan, niin ei Free tooinut kauan
kaan seista heitä ivastaan, toaait tuli 
ylitooitetuksi ja heitetyksi kadulle, il-' joukon keskellä", kuiskasi hän MK. 
man laukkuansa. Huutaen että pian! Brotouc-Btadloylle, joka seisoi hä-

! sanasotaa paitoclijain kansia, jotka; toisi Pol'isin ja toangiwttaisi kaikki [nett wierellään. 
! halusiwat raiwata Pois astiat pöy» j iäksi Free katua alas. Mutta kittii "Turhuuksia!" sanoi tämä. 
; baitä. Siime in kutsuttiin itse pöytä-! hän sai sinitakkisen käsiinsä, itttn iá- "Saat kokea että tuhansia nuorin 
paíroelija. | tttä ei halummt edes kuunnellakaan 

"Mitä te tarkoitatte tekemällä1 häntä. 
kaikkea tuote häiriötä, nuori mies? 

Plum Blossom Jauhoja. 
Wn yäitä jauhoja käytetään tatoallisuuden MukaaM jq leipoessa Ky 

tetään Hyroöä jästiä, niin se tefee leitoän, joka kohoaa täydellisesti, tná 
ii paisu irralleen siivuilta. Leitoässä on kultaisen ruskea loistatoa kuori 
jZeitoän sisuosa oit hieno, sileä ja silkkinen taikinan hajaantuessa tasaisesti 
^eitoos ei hajoa leikatessa,, mutta pysyy eheänä. Leipä on. kerman togl 
koista, tuoksu tuore ja kiihoitiatoa muistuttaen nisun tuoksug. Ge fäiM 
hytoiy ja PYsYY tuoreena ja mehemana useita pöitoiä. 

Maantoiljelijät, olkaa hytoä ja muistakaa, että me maksamme 5 seitfh 
preMUmin bushel!lta hytyästä nisusta jauhattamista toarten myllyssäm 
me ja te saatte toieläiin suuremman palkkion kun tuotte nisunne toaihtftcn 

s.«n jauhoihin^ 

N. Y. Mills Farmers Grain Co. 
A. 8. 8it$lie, jSiifiecnficitain. New Jork Mills, Mi»» 

Farmers & Merchants 

miehiä on New Uorkissa, jotka otoat | 
toel j esi näköisiä jonkun matkan pääs- > 

; Ettekö me, että ihmiset odottotoat 
sijaa pöydä-M?" 

"Minun totoerini tttkee Pian takai-
sin", sanoi Free ainakin kymmenen-

, non kerran. 

"Teidän olisi pa-raSta Pysytellä lä katioituna. Jos hän kerran on j  

poissa Bowerylta", sanoi hän toain! Mauch (-huttk'issa, kuten sanot, niin 
yksitoafaitesti; ja sydämensä tuskaa- hän ei toot olla täällä, sehän on 
na ja katkerana lankkunsa menettä-

Mutta kuta enemmän Florice kat-
seli Poikaa sitä enemmän ' tuli hän! 

I ! 

misestä, sekä toielä enemmän sor-
mufsensa ja ketjujenpa ntetiettämt-

' Pääpalwelija. fetfoi häneen het-! sestä, alkoi hait kätoelemään edelleen; makuutetuksi siitä että se oli hänen 
fen. zmurheellisempana mutta toiisaatn-!toeljensä Free. Juuri tuo pään, . 

I "Minä Hulen^ Mi teitä on pet-'pana entisestään. Kuinka tooisi hän ̂ taaksepäin heilauttaminenkin, hänen; | 
Ikntcthi", sanoi hän. "Teidän on! selittää itämä menetyksensä Flori.-! naurdessaan taikurin tempuille, sai! 
: parasta mennä pois Botoerylltä ja jcetle? Mutta etisimämcit kysymys! hänet toakuutetuksi että poika toar 
pysytellä poissa täältä. ' nyt oli, miten löytää hänet? Neto.ittcratt oli Free, huolimatta Browne 

"Miia te siBiä íarfoitatie?" |uií* | Uork oli suuri paikka etsiä jotakuta, Bradleyn toakuutuksista. 
dahti Free toihastuneenp. í jonka osoitetta « tietänyt. | "Kuinka tootsin saada hänett huo-

"Minä toa m uskon, että fétaétel Siinä hänen kätoellessiZä n Gmis^iMonsa puoleeni?" huudahti tyttö 
! kauan aikaa odottaa wttawaanne,! wngöNessa alko-t hämärtyä ja yön! hätääntyneen^.' ^Mim-m täytyy se 
! joS aiotte istua tääklä siksi kunnes!pwfoyS lälieni su«rta katchunkia. Free-tehdä." 
j  hau palaa. Minä näin hänen astu-toitooi sitidäm«isä Pohjasta ettei olisi- j  "Mahdotonta, taönaiB'1; toastasi 
wan katuwaunuun, joka juuri AM lähtenyt Mauch Chunk'iskä ollen-Mrs. Browne°Bradley. "Museon! 

, tästä fitoit; nyt hän on jo liiati katt-;kaan. Ja hän alkoi, wäsyakin jo> johtokunta ei ottaisi kuuletoiin kot-, 
1 kana wotdaksenue häntä enää totoa- liiaksi. - ^ !wiinsakaan Maisb» pyyntöä Kun! ^ 

f 

WW TOM MILLS. «U» 

Tl«iLQ,ftt7 pSäomii. j» vsrarahMto 

3» »ankimpia psnkkftUákeiti »lotom w€lovef-
Üountyssa''. Makaamme 5 prosentin koron aiäeti 
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