
Suurella innolla sekä sydä-
men lämmöllä alotti Annaliisa
uudelleen työnsä. Suuri rak-
kaus oppilaitaan sekä kylän
väestöä kohtaan teki työn ke-
vyeksi ja rakkaaksi. Hän ei
tehnyt työtään ainoastaan
palkan vuoksi eikä pakosta,
vaan nöyrällä alistuvaisuudel-
la teki Herransa tahtoa. Kun
hän sai kiitosta ihmisiltä, sa-
noi hän Kristuksen rakkau-
den vaativan häntä. Se oli
täydel list ä antaantumista
Herran käskyä noudattaen.
Mutta aina painoivat ja ah-
distivat sydäntä laiminlyön-
nit. Oi kuinka olen heikko ja
pelkuri todistamaan Herras-
tani ! En puhu kotonakaan
toisille. Isälle ainoastaan pu-
huin, kun näin, että hän oli
hukkumaisillaan ja hän tart-
tui kiini sanaan kuin hukku-
va oljenkorteen, vaikka Her-
ran sana kehoittaa puhumaan
sopivalla ja sopimattomalla
ajalla. Auta minua heikkoa
lastasi, Herra, rukoili hän!

XII.

Vuosia on vierähtänyt ajas-
sa eteenpäin. Salokylän kou-
lusta ovat monet luokkansa
läpi päässeet sekä uudet oppi-
laat tilalle vaihtuneet opetus-
ta saamaan. Mutta opettaja
on sama uskovainen, hellä,
rakastettu Annaliisa. Useita
on sillä ajalla siirtynyt ra-
jan yli, silläkuolon viikate on
nittänyt viljaa. Ja jokaiselle
on opettaja Jumalan suuresta
armosta todistanut, Jeesuk-
sen lunastustyötä kirkasta-
nut, ja elämän lähteestä vir-
voitusta saamaan neuvonut.
Ja he ovat ottaneet sanan
vastaan ilolla ja muuttaneet
pois odottamaan ylösnouse-
muksen ihanaa aamua.

Herran antamana suurena
lahjana Annaliisa työsarkansa
omisti. Kallis se todella hä-
nelle oli. Sen sai todeta jo-
kaisesta lähettämästään kir-
jeestä. Kansa Salokylässä sen
parhaiten tunsi. Niinpä hä-
nestä siellä sanottiin: “Mei-

ELÄMÄN
LÄHTEELLÄ

Auttajalle kirjoitti
Maria Hill

dän opettajamme on ymmär-
täväinen ja viisas kaikessa,
olemme hänessä saaneet kal-
liin lahjan. Kumpa hän vain
täällä viihtyisi olemaan, ettei
kukaan veisi meiltä pois au-
ringon paistettamme,” kuuli
usein sanottavan, missä ih-
miset kylän asioista keskuste-
livat.

Teemulan Elsakin on kas-
vanut suureksi ja on Anna-
liisan asuintoverina, melkein-
pä kuin tytär, sillä hän ra-
kasti suuresti tuota herttais-
ta, nöyrää, vähävaraista las-
ta. Elsa uskoi veressä tapah-
tuneeseen lunastukseen ris-
tillä. Hän käsitti, että Jeesus
on hänenkin syntivelkansa
maksanut ja pääsee taivaa-
seen Jeesuksen ansion tähden.
Kotona uskova vaari oli poi-
kansa tytärtä jo pienenä
opettanut, että Jeesus lapsia
rakastaa ja on verellään koko
maailman synnit maksanut ja
pyhässä kasteessa tuon kal-
liin lahjan, taivaan perinnön,
ikiomaksi lahjoittanut. Näin
oli vaari pikku Elsalle puhu-
nut ja siemen iti herkässä
lapsen sielussa ja jäi kanta-
maan hedelmää. Elsan van-
hemmat olivat sittemmin tul-
leet uskoon opettajan kautta.
Luja side sitoi heidät yhteen,
sillä yhdys-siteenä oli Karit-
an veri. Siitä he puhuivat ja
lauloivat, siinä oli heidän ilon-
aiheensa.

Eräänä iltana koulun loput-
tua alkoi myrsky raivota uh-
kaavasti. Näytti kuin nuo iki-
vanhat petäjät kouluhuoneen
ympärillä kaatuisivat, niin
kovaa ne huojuivat myrsky
tuulen raivotessa. Suuri pelko
valtasi opettajan sekä tove-
rinsa Elsan. Mutta kesken
pelkoa otti Annaliisa Raama-
tun, haki psalmin 46, antoi
kirjan Elsalle ja pyysi luke-
maan. Elsa luki:

“Jumala on meidän tur-
vamme ja väkevyytemme, jo-
ka on sangen sovelias apu
tuskissa. Sentähden emme
pelkää, jos vielä maailma
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Tulipalot ovat metsien suurimpia turmelijoita.
ESTÄKÄÄ NE!

Ahonen Lumber Cos.
IRONWOOD MICHIGAN

hukkuisi ja vuoret keskelle
merta vajoisivat. Vaikka vie-
lä meri pauhaisi ja lainehtisi,
niin että siitä pauhinasta
mäet kukistuisivat. Kuiten-
kin Jumalan kaupunki on iha-
na virtoinensa, jossa kor-
keimman pyhät asumiset
ovat. Herra Sebaot on mei-
dän kanssamme; Jaakobin
Jumala no meidän tukemme.”

Elsan luettua luvun lop-
puun suuri, ihmeellinen siu-
nattu rauha täytti sydämet
ja turvalliselta tuntui 010,
kun luottamus Jumalan var-
jelukseen vahvistui. He lau-
loivat vielä: “Mestari myrs-
ky on suuri” ja sitten rau-
haisesti kuin lapsi äidin hel-
massa kävivät he levolle.
Myrsky mylvi yhä ulkona,
mutta sydämissä tuntui su-
loinen Vapahtajan tuoma rau-
ha. He yhtyivät vielä rukouk-
seen: Kiitos, Isä, armosi suu-
ruudesta. Sinä voit myrskyn
tyyntää ja epätoivon sydä-
mistä poistaa.

(Jatk.)

Kesäinen
sunnuntaiaamu
Aamu on armas sunnuntainen,
kesäinen lämpö kun tienoot

täyttää.
Aurinko nousee paistavainen,
syvät laaksotkin kauniilta

näyttää.

Herään lintujen lauluun vie-
noon,

savut taloista nousevan näen.
Kesä on verhonnut kotini tie-

noon,
lepo on vallannut kylien väen.

Tyynessä lepää viljavat pel-
lot,

aurinko kaikille loistoaan
valaa.

Kumisee kaukaa kirkon
kellot,

kirkkoon mieleni hartaana pa-
laa.

Voimalla saarnaa luonnossa
Luoja,

luominen uusi on nähtävissä.
Hän on heikompienkin suoja,
käyvän ei sois meidän eksyk-

sissä.

Ihana tunne on sunnuntainen,
aivan kuin suinaus lentäisi

siivin.
Pientä on kaikki tää elämä

mainen,
iäiseen lepoon mä aatteissa

hiivin.
Juho Salokannel.

ITSENSÄ KIELTÄJÄN
ELÄMÄ

Vähän yli 100 vuotta sit-
ten, eli vuonna 1826 kuoli
eräs mies, jolla oli harvinai-
sen voimakas luonne ja hän
oli erittäin voimakas evanke-
liumin saarnaaja nimeltä Jean
Frederick Oberlin. Nuorena
27 vuotiaana hän ryhtyi pap-
pina hoitamaan Vosges vuo-
riston unohdettuja asukkaita
Ranskassa. Hän toimi noin 59
vuotta tällä paikkakunnalla,
jota nimitettiin “Steinthalik-
si” (kivi laaksoksi). Hän ei
löytänyt ainoastaan hedelmä-
töntä laaksoa, vaan myöskin
tietämättömän, lamaantuneen
ja ajoittain rikollisen ja lait-
toman seurakunnan. Hänestä
tuli heidän hengellinen johta-
jansa ja neuvonantajansa.
Kun kansan omatunto heräsi,
niin tosi kristillisyys alkoi ku-
koistaa heidän keskuudessaan
ja heidän pastorinsa johti
heitä vähitellen näkemään
korkeampia ja parempia asi-
oita. Noitten monien itsekiel-
täymyksen vuosien aikana tu-
hannet tulivat johdatetuiksi
pelastuksen tielle. Mutta ulko-
nainen elämä myöskin parani.
Heistä tuli lain kuuliaisia ja
säästäviä ihmisiä. Maanvilje-
lys ja teollisuus toi heille hy-
vinvointia. Ja kaikki tämä ta-
pahtui yhden evankeliumin
julistajan elämän työn kaut-
ta, joka työtään rakastaen
“piti päälle sekä hyvällä että
sopimattomalla ajalla” lop-
puun asti.

AUTTAJA TORSTAINA TOUKOK. 27 P. 1948

Kultaisen vasikan
palvelus

KirJ. kuuluisa evankelista
DeWiti Talmadge 50 v. sitten.

(Jatkoa)
Mutta minun tekstini sisäl-

tää myöskip, että Mooseksen
esiintyminen katkaisi kultai-
sen vasikan palveluksen. Jot-
kut sanovat, että tekstissäni
mainittu vasikka oli ontto si-
sältä. Muutoin ei Mooses olisi
voinut sitä kantaa. Minä en si-
tä tiedä, mutta oli kuinka ta-
hansa, hän otti tuon vasikan
arvattavasti ystäviensä avus-
tamana ja heitti sen tuleen,
koska se oli solvaus sekä Ju-
malaa että ihmisiä kohtaan.
Kun se oli sulatettu ja jollain
kemiallisella, vanhan aikaisel-
la tavalla hienonnettu, hajoi-
tettiin se virtaan, josta kansa
sai sitä rangaistukseksi juoda.
Ja olkaa varmat, kuulijani, et-
tä Jumala on tomuksi polttava
ja jauhava aikakautemmekin
kultaisen vasikan ja antava
kansan juoda sen tuskissansa.
Tämä on tapahtuva ainakin
viimeisenä päivänä ellei en-
nen. Minä en tiedä, mistä tuli
on alkava, Batterysta tahi
Sentraalipuistosta, Fulton ka-
dun ylimeno paikasta tahi
Bushwickista tahi jostakin
Lontoon kaupungin reunasta,
mutta silloin on oleva hirvit-
tävän kuumaa. Ensimmäinen
tulen lieska on polttava kaik-
ki valtioarkistot Yhdysvallois-
sa ja Englannissa ja hävittävä
kaikki rahasäiliöt maailmasta.
Meri on palava kuten terva ja
merenkulku on ikuisiksi ajoik-
si lakkaava. Sulava kulta on
valuva rahan vaihtajain ak-
kunoilta lasiruutun läpi ka-
dulle, eikä katoava kansa ole
pysähtyvä sitä itsellensä otta-
maan. Kun vuorilta huude-
taan: “Tuli!” vastataan siihen
samalla huudolla laaksoista.
Maalta merelle ja mereltä
maalle huljuvat tulilaineet.
Yksi ainoa isku hävityksen
piilosta on silloin tuhoava
New Yorkin ja Lontoon. Kah-
denkymmenen viiden tuhan-
nen peninkulman palo! Koko
maa on silloin pukeutuva tuli-
pukuun ja häviävä. Kuinka-
han silloin on käyvä kultaisel-
le vasikalle? Ken on silloin
niin köyhä, että palvelisi hän-
tä? Alas Dagon! Alas Molok!
Alas Juggernaut! Alas kultai-
nen vasikka!

Mutta ystäväni, joka päivä
on tuomiopäivä, ja päivittäin
jauhaa Jumala kultaisen va-
sikan kappaleiksi. New Yor-
kin ja Brooklynin kauppiaat,
miltä teistä näyttää sen ajan
luonne, jossa elämme? Te sa-
notte “pahalta”. Vaikka jään-
kin vähemmistöön, minä olen
kuitenkin sitä mieltä, että 50
vuoteen ei meillä ole ollut näin
hyvä aika, sillä Jumala opet-
taa nyt tätä kansaa niinkuin
ei koskaan ennen siitä, että
muinais ajan rehellisyys on
ainoa joka menestyy. Muuta-
missa kuukausissa olemme op-
pineet paremmin kuin kos-
kaan ennen, että petturuus ei
menesty; että maanviljelys-
pankki ei onnistu; että kun
50,000 dollaria maksetaan
maatiloista tahi palatsimaisis-
ta kaupunkitaloista, kun nii-
den arvo on laskeutunut 30,-
000 dollariin, se ei lyö leiville;
että turvallisuusrahastot mei-
dän yksityisiä yrityksiämme
varten eivät vastaa tarkoitus-
tansa. Luulotellusta edistyk-
sestä ylpeili kansa suuresti.
Me kutsuimme sitä kansalli-
seksi edistymiseksi, kun sen
oikea nimi olisi ollut kansal-
linen paise. Sen paiseen on Ju-
mala leikannut, ja leikkaa vie-
läkin, niin että kansa on rai-
tistuva ja tuleva takaisin esi-
isiemme periaatteisiin, joiden
mukaan kaksi kertaa kolme
on kuusi, eikä kuusikymmen-
tä ja omenat tynnyrin pohjal-
la ovat yhtä hyviä kuin sen
suussakin, ja silkkiliina ei ole
puoleksi pumpulista, ja mies,
jolla on 5 dollarin arvoinen

nuttu päällänsä, on kunnialli-
sempi kuin se, jolla on 50 dol-
larin arvoinen nuttu, mutta
velalla hankittu.

Meidän aikamme kultainen
vasikka ei ole parempi kuin
israelilaistenkaan: se on tehty
lainatusta kullasta. Egyptiläi-
siltä saamistaan korvaren-
kaista tekivät israelilaiset epä-
jumalan. Nykyajan kultainen
vasikka on tehty samalla ta-
voin. Monet perheet eivät
maksa leipureilta, lihakauppi-
ailta ja sekatavarakaupasta
ostamiaan tavaroita. Kauppi-
aat ottavat velaksi tukku-
kuppioilta, ne taas kapitalis-
teilta ja täten me vain vel-
kaannumme ja velkaannum-
me, kunnes koko yhteiskunta
on jaettu kahteen luokkaan:
velan ottajiin ja velan anta-
jiin. Mutta jonkun ajan peräs-
tä vaativat kapitalistit raho-
jaan tukkukauppiailta; tukku-
kauppiaat puolestaan kauppi-
ailta; kauppiaat kääntyvät os-
ta jiensa puoleen, mutta ku-
kaan ei voi maksaa ja niin
kaikki tekevät konkurssin. Sil-
loin tulee olemaan monta, jot-
ka ajavat vaunussa, jonka kis-
kot ovat otetut velaksi sepäl-
tä, pyörät vaunun tekijältä,
vaatetus satulasepältä ja kus-
ki ajaa maksamattamosta pal-
kasta.

Minä sanon teille, herrani,
että me emme koskaan onnis-
tu liikkeissämrhe, ellemme
lakkaa tekemästä velkaa ja a-
la maksamaan kulutuksiamme
heti. Juuri tämä ainainen kiu-
saus velan tekemiseen viepi
kansamme rukoilemaan apua
kultaiselta vasikalta ja samal-
la kärsimään tuon samaisen
vasikan kavion iskuista. Sa-
moin kuin Mooseksen aikana,
tulevat Jumalan tuomiot koh-
taamaan meitä ja lopettamaan
epäjumaloimisemme. Ja minä
sanon: Jatkukoon tämä kiu-
saus siihen asti, että jokainen
oppii puhumaan naapurillen-
sa totuuden ja että ne, jotka
tekevät sitoumuksia, tuntevat
myös olevansa velvoitetut ne
täyttämään. Mutta kun ihmi-
nen ei tahdo lakata rikollisista
töistänsä, vaan edelleenkin
sammuttaa ruokahaluansa ih-
mislihalla, hävittämällä les-
kien huoneet, silloin tulee
maan lakien tarttua asiaan ja
muuttaa hänen olinpaikkansa
suuren kadun varrella olevas-
ta hienosta talosta joko Uuden
kadun tahi Sing Singin vanki-
laan. Kultainen vasikka täy-
tyy hävittää!

Mutta, ystäväni, jos meillä
on tämä maailma jumalanam-
me, saamme me nähdä sen
häviön, kun me kuolemme.
Kuinka paljon tästä maail-
masta luulet voivasi ottaa mu-
kanasi toiseen? Ehkä kaksi ra-
hakukkaroa, yhden kummalle-
kin sivullesi? Tai ehkä pääsi
alla oleva tyyny tulee täytet-
täväksi vekseleillä, arvopape-
reilla ja seteleillä? Oi ei! Jor-
danin yli kulkevaan venhee-
seen ei oteta mitään matkata-
varoita ei mitään sen ras-
kaampaa kuin henki. Käärilii-
noja saat kentiesi jonkun dol-
larin edestä mukaasi hautaan,
mutta sinne sekin jääpi. Eikä
olisi viisasta panna mukaasi
kultakelloa jatimanttisormus-
ta, sillä ne voisivat olla syöt-
tinä ruumiinryöstäjille. Voi,
ystäväni, jos olemme pitäneet

Käydessänne Escanabassa
poiketkaa

KALLION RUOKALASSA
Eino Kallio, omistaja

715 Ludington St.
Paras kahvi kaupungissa

Kun tulette DETROITIIN

EMBASSY HOTEL
100 Temple at Park

$2.50-$3.50 päivä peauhuonelne
Viikottain—sB.7s-$15.00

HOTEL CONTINENTAL
150 Sproat Street

$2.50 päivä $ll.OO viikko

Phyllla (Jäntti)
Suomalainen liikkeenhoitaja

maailmaa jumalanam m e ,

saamme me nähdä tämän epä-
jumalamme olevan kappalei-
na päämme alla ja me saam-
me tyhjentää katkeran mal-
jan siitä, että hukkasimme ar-
monajan. Pian olemme poissa.
Missä ovat ne sotilaat, jotka 4
p. heinäkuuta 1794 menivät
New Yorkin puistossa “Batte-
ryyn”, laukasivat siellä ter-
vehdys laukaukset ja tulivat
sitte takaisin? Missä on Cin-
cinnati-yhdistys, joka samana
iltana aterioitsi suuressa sa-
lissa Wall kadun varrella?
Missä on Gran Tharburn, jo-
ka samana iltana odotti 15 mi-
nuuttia Maiden Lanen loppu-
päässä Brooklynin puolella ja
nousi kahden miehen soudet-
tavaan venheeseen päästäk-
sensä ylitse, kun virta oli niin
väkevä että kesti tunnin ja 10
minuuttia, kunnes hän pääsi
toiselle rannalle? Poissa. Oi,
tämä on katoava maailma. E-
räs mies, joka koko elämänsä
iän oli palvellut maailmaa,
kuvasi kuolinhetkellään itse-
änsä, sanoessaan: “Hullu, hul-
lu, hullu!”

Minä toivon, että te vaihtai-
sitte temppeliä ja lopettaisitte
tuon julman ja tyydyttämät-
tömän epäjumalan palveluk-
sen sekä alkaisitte palvella
Herraa Jeesusta Kristusta.
Hän on sellainen kulta, joka
ei katoa. Tässä on varmuus,
joka ei koskaan petä. Tässä o-
vat pankit, jotka eivät kos-
kaan tee vararikkoa. Tässä on
alttari, jokayhdellä uhrilla on
kaikki täydelliseksi tehnyt.
Tässä on Jumala, joka tahtoo
sinua vaikeuksissasi virvoit-
taa, sairaudessasi auttaa ja
kuollessasi pelastaa. Kun si-
nun iäkkäät vanhempasi ovat
vetäneet viimeisen henkäyk-
sensä, eikä enää vanha, kurt-
tuinen ja vapiseva käsi kohoa
sinun pääsi päälle siunausta
varten, on Hän oleva sinun i-
säsi ja äitisi, ja kun sinun lap-
sesi, nuo suloiset rakastettusi,

VUOSIKOKOUS
ILMOITUS

Täten ilmoitetaan, että
Farmers & Merchants Mutual
Fire Insurance Co:n jäsenten
yleinen vuosikokous pidetään
Odd Fellows Hallissa, Union
rakennuksessa, etelä viiden-
nellä kadulla, Calumetissa,
Houghton kauntissa, Michiga-
nissa, kahdestoista (12) päivä
kesäkuuta 1948, kello 10 aa-
mulla. Vaaliuurna kolmen
johtokunnan jäsenen valitse-
mista varten avataan kello 10
a.p. ja suljetaan kello 5 i.p.
Varsinainen kokous aletaan
kello 2:30 i.p., jossa luetaan
viime vuoden vuosikokouksen
pöytäkirja ynnä kuluneen
vuoden tilit sekä käsitellään
kaikkia muita asioita, jotka
laillisesti voivat kuulua ko-
koukselle.

Päivätty Calumetissa, Mich-
iganissa toukokuun 21 p. 1948.

Johtokunnan käskystä,
Isaac Tumperi, esimies
Walter Kilpela, kirjuri.

SEMENTTI BLOKEJ4
Tilatkaa nyt!

Kuljetamme vaikka minne

Bessemer Block Cos.
Puhelin 72211

BESSEMER, MICH.

HALUTAAN
Kovanpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts)

6 tuuman Ja suurempia

8 Jalkaa 4 tuumaa pitkiä

M. & M. BOX CO.
Marinette, Wis.
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otetaan sinulta pois, ei sinun
tarvitse sanoa heille ikuisia
jäähyväisiä. Vähän aikaa tah-
too Jumala itse suojella heitä
ja sitte on Hän antava ne si-
nulle takaisin, ja he tulevat
lausumaan sinulle tervetuloa
taivaan portilla.

Oi millainen Jumala hän on!
Ja tänä aamuna sallii Hän si-
nun tulla niin lähelle itseänsä,
että sinä voit panna kätesi
Hänen kaulaansa ja kaikki tai-
vaan akkunat avataan jakaik-
ki pelastetut katsovat alas
nähdäkseen iloisen Isän ja
tuhlaajapojan syleilevän toi-
siansa. Lakkaa palvelemasta
kultaista vasikkaa ja taivu
tänään hänen edessänsä, jonka
eteen meidän kaikkien täytyy
ilmestyä, kun maailma muut-
tuu tuhaksi ja avaruus tulee
niinkuin kokoonkääritty per-
gamentti!

“THANK YOU”
Useita kymmeniä vuosia

sitten tuli Europasta laivalla
eräs poikanen New Yorkiin.
Hän osasi vain kaksi sanaa
englannin kieltä “thank
you”. Matkustajat laivalla vä-
liin nauroivat, kun hän sanoi
kaikkeen “thank you”—“kii-
tän teitä”.

Nyt tuo poikanen on yksi
New Yorkin huomatuimpia
liikemiehiä. Hän on menesty-
nyt, Jumala on siunanut hän-
tä, kun hän ei ole unohtanut
olla kiitollinen.

VUOSIKOKOUS
ILMOITUS

Tät en ilmoitetaan, että
Farmers Mutual Cyclone In-
surance Co:n jäsenten vuosi-
kokous pidetään Odd Fellows
Hallissa, Union rakennukses-
sa, etelä viidennellä kadulla,
Calumetissa, Houghton kaun-
tissa, Michiganissa, kahdes-
toista (12) päivä kesäkuuta
1948, kello 1 j.pp. Kokoukses-
sa valitaan johtokunta alka-
valle virkakaudelle, luetaan
kuluneen vuoden tilikertomus
sekä käsitellään kaikkia muita
asioita, jotka laillisesti voivat
kuulua kokoukselle.
Calumet, Michigan
Toukokuun 21 p. 1948

Johtokunnan käskystä,
Isaac Tumperi, esimies
Walter M. Kilpela, kirjuri

MUKAVUUDEKSI
ja NAUTINNOKSI

Matkustakaa laivalla
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Riittävä tila levolle Ja leikille—-
istumahuoneet, kirjastot, huvitte-lut Ja mitä parhain ruoka—tekeeylimeren matkustamisesta “ORIPS-
HOLMILtiA” Ja "STOCKHOL.MIL,-
L.A tapauksen, Jonka tulette kau-
an muistamaan.

Tilatkaa palkka tänään yhteen
näistä lähtövuoroista:

NEW YORKISTA:
£lok. 13 QRIPSHOLM
f lok - 28 STOCKHOLM
Syysk. 10 QRIPSHOLMSyy«k. 22 STOCKHOLM
Lokak. 8 QRIPSHOLM
Loka k. 25 STOCKHOLM
Marraak. 5 QRIPSHOLMMarrask. 17 STOCKHOLM

Göteporlsta vakituiset yhteydet
rautateitse Ja iaivaUa. tai lentoko-
neella

SUOMEEN.

Jouluhuvimaikoja
New Yorkista:

Jouluk. 10- STOCKHOLM
Jouluk. 4 .. GRIPSHOLM

Minimihinnat Qöteporiln
Enal Cabin Turisti
luok. luok. luok.

QRIPSHOLM $285 $220 $lBO
STOCKHOLM $285 sigo
Tilatkaa takaisinpaluu tila annan

lähtöänne.
Saadaksenne hyvän palkan laivas-
sa tehkää paikkattlauksenne heti.
Mainiossanne tarkempia tietoja
kaikista matkaa koskevista asiois-
ta. kHäntykää paikalllsaslamtehem-
me puoleen.

Swedish American Line
181 N. Michigan Ave., Chicago, lii.
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