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UUSI KOTIMAA, 
Hew YoekMSIb, 

• . HÉ iONBHCl* 

Kun ostatte jauhoja paikalliekaeppi-

aaltaene nim pyytäkää' a . \ 
t \f' 1 "A 1 

Prtfe of Clovir County jiiAija, 
jeffa swat walml?Letut tsidSn MitaupimOSsanne. Auttakaa itttiífF 

«aan fetftoeroja ia nauttikaa jauhoz, jäiden ratointaartoo wetää roerto-

* jauhoiLe oíi ne missä tahansa tch yjä. ; 0 

Me myös waihetamme jauhoja ja fiibii «suu» myh»»e jauhoja, D» 

Mi, toE$mi ja hnliä.. T| . , , j 

N. Y. Mills Farmers Grain Co. 

tiMtom 97 p. 1921« 
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Keinotekoisesti kasteltavia maita myjqii 

x AUe kirjoittanut ' , , 
Orlandissa Glenn UoantiBB^, Oa&forniassa. 

Kaiken kattoisia hideinaätarmeja, maitotateja ja kanatarmjja 
-Myötíkm on mimiUa vietä jäieitä muutamia kfl^gaieita raiüg$a mtäk 
(ornun .ittohvan s&ui&eä, joihin sn vesi valmiina. Kysykää snpiaalaSgN 
krcjtiilímmíta, jefca selvittää ja vaet&a kaatetit maJuiiflis 

Kastelu vési ja koka kaetektfiéits en ehdottmastä 
»»tä iéyHV tässä maassa M tn YJ^uvuMmb hailitUteen 
lestsannon alla. 

CASStBR OTesaei, 
Bex 66T, eiteeá, 

Hotel tilLlY 
z 

isoin Jtt suat» mitä on Itinnelia, 8B-

sittöen 7 kerralta. N oe tahtosi kujetta» 

asakkaita. itiSyrviäsuain tutee jenai 
wn huomseaeeii. Xtoityte ' R/ipyltiioii et. 5fl.ö0' MviUM' '|a fytöe.. JMeaiWi 
viikot tain vnokraajilie. >*ubelin: JUeugla» ÖÜ35. 140 Mason Street. 1 bieta 
Market kadutta. 

OMISTAJA- JOHN HIM*, . '> ; 
SAN FRANCISCO, .CALIFOÄKMl. 

Sauria ja kaytünnõlljsin tarjcis. 
Mtä snomalaii'llle wielä o» tehty ja sea íceitimc me. '•;;»/ 

Jokaisella on ensnpi $mt tt doSsa ZeF tjtta ott kaKera lefemuS 
fun ei ok rahaa liikkeessä ja K on niillä, jotka sen on saaneet. WteiUä 
on maata noin 35,000 eekkeri tiliä on kaupungin taloja, autorns* 
Btiicjä ja kauppatavaraa. Joka on kyllästynyt omaan ammattiin olt 
fiíte mikä hywänsä ja haluaa toot taa johonkin muuhun niin meidän 
kaussa sopii waihtaa. Wälitämme myyntejä eli jos haluatte lopettaa 
liikkeenne, niin ilmoittakaa meille, niin annamme teille frtä mitä mie
lenne tekee eli jos haluatte saada oinman eli pienemmän maatilan, 
niin ilmoittakaa meille niin trotmtH: puhella asiasta. 

Tietysti rahalla on yli luotin Uinen woima meiltäkin ostaiZsa. 
Woimme antaa parhaat ehdot, hak vimmat hinnat mii ii kukaan öwi 
tarjota. ' /' ' • ; 

Kysyksä meidänkin * samMa kun muiktM?; jo. «terratta* mi
tä toisNnsa. Sen toei tichdä kirjeelL eli sintlliseá ' * 

MW 

Marjamaa, Kaappi & OHon, 

York. Mills, mm., eli Menal^ga. Wtfűn. 

tietota ummm kes-
v r  • .  

• ' !  '  

Nampa, Idaho. 

Taas annan ystawilleni tide a 
matkastani Uuden Kotimaan Lautta. 
$a toiwon armoa ja rauhaa kaikille 
kansalaisille Isältä Jun«alalta ja 
Herralta Iesukselta Kristukselta, kai-

-H 
kin ja kuin kerran tulee kuolema, 
kuinka ikäwä se on, kuin luotu lu» 
nostettu ihminen joutuu loppumatto^ 
maan waiwaan, jossa ei heidän ma 
tonsa enään kuole eikä tulensa saM' 
mureta. Ja näin wähän täi?beit mi 
tä ihminen täällä elää, saa uskotta-
muutensa ja Junialan sanan hyljää 
misen tähden ijäisen waiwan, joka ei 
enään koskaan lopu. Tämä ajallinen 

Iille rauhaa rakastamille. Olen waiwa. waikka se olisi kuinka ankara 
iaaS junaa odottamassa Nampan ti- ja kowa, loppuu uskowaisilta kuole 
Holla, ^vdccho, niin aikana kuluksi massa, mutta tuska tuima, jonka i 
Kirjoittelen. Lähdin Red Lodgesta, jäisyys tuo, ei lunastusta erka lop 
Montanasta, tiistaina 17 p. kello 3' pua koskaan suo. Oi, ihminen ajat 

. iiiittoällä ja nyt torstaina kello 3 
tzöllä saawuin Nanipacm, Idaho. 
Olen Vilut tcnvallises-sa terweydessä 
ruumiin puolesta, josta kiitos Iu-

IMalalle. Olen myös uskomassa 
' Herrani Zesukscn iiristitfscn kalliin 

Howiutowercn kautta kaikki synnitön-
.. >^eeksi. jora samaa toiwoisln sydäme-

tele tätä asiaa, ennenkuin armon ai-
ka loppuu, sillä sinäkin olet lunas
tettu. Herran Besuksen wiatoin toe 
ri on kerran touotanut finuitfin ja 
kaikkein langenneiden thmisten edes. 
tä ja täi>ben. Jesus on kaikkein ih-
mistei. synnit maksanut omalla py-
bäUä kalliilla toerelläätt, waikka ne 
onsi kuinka suuret. P!tkänäperjan 

Ä%->! 

¥;r,-1 f ' 

rakaudella kaikille rakkaille kan 
salaisille. Iillä se on kaikkein sortein! tuina on Iesus huutanut tooiton 
Msia mitä ikoninen moi saawuttaa mäellä: Se on täytetty, sinun käsiisi 

, Häällä, että kerran kuin tulee lähtö Isä minä annan henken4. Jumala 
Sialta, että saa autaana kuolla. Boi, sanoo profeta Ie'aian 1 luku: Jos 

fr' < ! , 
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:|oő olisi kaikkein sydämellä fallinto 
•. tuo toirren wärsy: Koska kaikki päi-
"iPän päätän, Anna mtm autuaaoti 

t lUiffuű, 5?uolon kautta fvsfa maail-
Hum jätän pyhäis jeukkoon joutua, 
Msu Jesu tykönä». Suo smussa aina 
Hysywän. Herramme Iesus sanoo: 
Mitä ihminen hyötyisi jos hän km-

•fen maaiíman woittaiö #a jäisi toa 
Hingan sielulleen ja mitä antaa ib 

. jtrinen sielunsa lunastus hinnaksi. 
Moi sentään, Mka fuuti osa ihnn. 
fa Jrifőő tSmau parhaan asian h«ch 
toim ia mldä maiti obedn piMana> 
. ^ 
,4:4• ifit•. 

teidän syntinne weriruskeat olisi, 
niiden pitää lumitoakeaksi tuleman 
ja jos ne olisi ruusunkaswaiset, niin 
niiden pitää tuleman niinkuin toilla. 
tZesus myös sanoo: Kaikki synnit an-
netaan ihmisille anteeksi kaiM pilkat-
kin, pilkka Ihmisen Poikaakin was-
taan annetaan anteeksi, waan pilkka 
Pyhää Henkeä wastaan ei anteeksi 
anneta. SBtrrcn tekiä myös veisaa 
W. W. f. 249: Jos maailma luotu 
ratki olisi tuhot kertaa suuremmaksi 
Ia sen synnit kaikki loytyis sinun 
päälläs makaawaks, S'pä wielä fit. 

'. .-«s 
•iét'r.% * 

telaan Jumalan armo puutu: Ju
malalla on rakaS laupias sydän 
kaikkia luotujaan kohtaan. Hän tach-
too kaikkia armahtaa, eikä tahdo että 
kukaan tulee kadotetuksi ja on wielä 
pakaudeStaan antanut kirjoittaa kal-
liita neuwoja, että ihminen pysyisi 
synnin woittajana. Ja jos joutuu 
syntiä tekemään, niin Jumalan sa 
nassa on neuwo,että tehdä parannus 
armon ajassa, niin kuin Hebrealais 
kirjoessa sanotaan: S?ntähden, että 
meillä on näin suuri todistajain 
joukko ympärillämme, niin Pan 
kaamme pois kuorma ja synti, joka 
aina meihin tarttuu ja hitaaksi tekee 
ja juoskaamme kärsiwällisyyden 
kautta siinä kilwaiwksessa, joka e-
temme on pantu ja katsokaamme u 
kon alkajan ja päättäjän Iesuksen 
päälle, joka koska Hän olisi taitanut 
iloita, kärsei ritsiä, eikä totellut 
pilkkaa ja Hän nyt istuu Isan oi 
kealla kädellä. Johannes myös kir-
joittaa: Lapsukaiseni näitä minä 
teille kirjoitan, ettette syntiä tekisi, 
mutta jos joku syntiä tekee meillä 
on edesivastaaja Isän tykönä Iesus 
Kristus, joka wanhurskas on, Hän 
on sowinto meidän synteimme cdt'S-
tä, ei ainoastaan meidän waan koko 
maailman edestä. Se piisaa faifil-
Ie, jos ihminen uskoo ja ottaa tvas 
laan tämän suuren kalliin lunastus 
armon.. - Ja luulishan ihmisen kä^ 
sittäwän tämän Jumalan armon 
kuin Jumala on niin monipuolisesti 
fen antanut tietää pyhän sanansa 
kautta ja o ihmiselle antanut niin 
korkean ymmärryksen, ettei kellään 
kautta ja on ihmiselle antanut niin 
korkeaa fum ihmiselle, silla Herra 
Jumala antoi ihmiselle oman hen 
kensä ja niin ibminen tuli elämäksi 
sieluksi. Maikka tosin ihminen tuli 
lankeemisen kautta Fotoin Pimeäksi ja 
turmeltuneeksi, mutta Jumala tn h 
too taas taolaista niiden ynnnärryk-
sen kuin ottaa ivastaan Jumalan a 
mon. Kyllä se on tosi, että lankea
misen toi ka on suuri, ihminen meni 
hywin Pimeäksi kuin katselee ja kuun-
telee Pilkkaajia ja Jumalan sanan 
nlönkatsojia, niin täytyy hämmästyä, 
että tällaiseksi ihminen meni. jonka 
Herra Jumala loi luomakunnan 
kruunuksi ja omaksi kuwakseen ja 
kunniakseen. Wielävä on monia us
konnollistakin ihmistä oikein pi-
meiiä/ että täytyy hämmästyä sitä 
pimeyttä, joka sen kuwaSsa on, joka 
on rakkaus. Satuin, lukemaan erään 
Pienen kirjasen, jonka kirjoittaja nä
kyy oletoan pastori K. E Salonen, 
jolla näkyy olctoan hywin paha sy
dän kristityttä kohtaan. On tietysti 
joutunut kamppailemaan jonkun tai-
iamattcman kanssa ja sillä koettaa 
häwäistä koko Jumalan seurakun-
taa, mutta ei pitäisi tehdä sitä. \Xu-
mala kerran häpäsiät ja pilkkaaiat 
rankaisee ja kaikki, jotka toalhetta pu. 
huu Hänen omistaan, mitta tahdon 
rukoilla Jumalaa, ettei Jumala ko
toin raskaasti rankaisisi ja että >se ta
pahtuisi täällä armon ajassa, että 
tooifitte tehdä Parannuksen. Pastori 
sanoo myös, ettei Lestadiolaiset pa
ne artooa kirjoitetun sanan pää l:, 
joka M suuri toalhe. Jokainen kvh-
ta kuin on vXumoian. armon käsittä-
nyt ja saanut synnit anteeksi, on tul-
lut halit lukemaan Katekismusta. 
Raamattua ja Lutherin Postilloita. 
Wai mikä sen artooisan pastorin 
mielestä on Jumalan sanaa ja niyos 
kasteesta me Laestadiolaiset kaikki 
pidämme, pyhän kasteen niin kor
keassa artoossa, että tiedän toarmaan 
sanoa ettei kukaan nskotoin, joka ci 
ole uudesta syntynyt osaa sitä siinä 
artoossa pitää ja kaikki kohdat mitä 
siinä on, niin on häpeällistä toalhet
ta kristiytistä Moisin kyllä joka koh. 
dan näyttää Raamatulla ja Luthe-
rin Postiloilla turhaksi. He sano-
toat sietoansa Ltuherilaisia ja cttoät 
tidea Lutherin opista mitään. Toi-
tootsin, että lukisitoat niin ahkeraan 
Jumalan pyhää sanaa kuin me Laes
tadiolaiset, että oppisitoat toistensa 
parjaamisen ja »valheen pitämään 
syntinä. • 

Red Lodgessa, Montanassa, toa h. 
toiöti Helluntai päiwäna 15 p. tou« 
kokuuta 1VL1 seuraatoat lapset kas-
teensä liiton ja käwiwat Herran py
hällä Ehtoollisella: Walter Leonard 
K. Aho, Johan Elmer Ma'ki, Johan 
Äbel Saastamoinen, Wieno Lilja 
Märysla. Wielä muistutan teilli 
rakkaat lapsukaiseni, kuin olette lu-
toanneet uskoa Herran Iesuksen py 
hän nimen päälle ja seurata Iesuk
sen autuaaksi tekewää op ia ja nyt 
lapsukaiseni Pysykää Hänessä, että 
koska Hän ilmestyy, meillä olisi tue 
wa ettemme. Hänen edessään hä-
peään tulisi Hänen tulemisessaan. 
Jumalan Kmha ja siutiuu» olkoon 
kanssanne. 

Pyhään kasteeseen saatettiin Abel 
Saastamoisen ja toaimonsa Hilda 
Elinan lcrpset: tytär synt. Red Lorge, 
Mint., syyskuun 13 p. 1912, kast. 
15 p. tönköt 1921. nimi annettiin 
Kastoi Mola Poika synt. Red Lod 
gessa, Mont., maalist'. 24 p. 1914, 
kastettiin touko?. 15 p. 1921, niini 
annettiin Daniel Immanuel ja S id 
ney U. Nortan ja Ida Elwira Maki 
tytär synt. Red Lodgessa, Mont., 
helmikuun 18 p. 1921, kastettiin 15 
p. toukokuuta 1921. Nimi annet
tiin Maria Elnnra. Jumala siunat
koon lapsukaisia rakkaan Poikansa 
Herramme Iesuksen kautta, sillä Ju
malan liitto on toahtoo, jonka Hän 
suuressa armossaan on kanssamme 
tehnyt. Jumalan rauha olkoon 
kanssanne ja Jumala rakas taitoaal-
linen Isämme meitä kaikkia warjel-
koon kaikesta pahasta ja saattakoon 
meitä kerran matkamme loputtua 
Hänen kunnialliseen ijankaikkiseen 
toaltakuntaansa, jolle ainoalle olioon 
kiitos ja kunnia nyt ja aina, Amen. 

Toitooo rakkaudella 
- Johan K. Men. 

Woi sentään. raKaat kansalaiset, 
ahkeroitkaa paremmin rauhan pe 
rään kiltooittelemaan za uskomaan 
Jumalan pyl)än samm auwudekscn? 
me. sillä olemme kalliisti lunastetut, 
sillä olemme Herran Iesuksen Juma
lan ainoan toiattoman Pojan toeren 
hinta. Ja taivaassa on tilaa kaikil
le, joka toastaau ottaa tämän kalliin 
armon ja ansioa ei ole kellään, jos 
Jumala oikeuden jälkeen tahtoisi 
synnit tuomita, niin hukkuisimme 
kaikki tyyni, nmtta Jumala on ar 
mosta rikas, hidas wihaan niitä koh. 
taan kuin toikansa tunnustaa ja 
rientää katumaan Kawtoaisia Ju
mala armahtaa, waan ei katmyatto-
mia. Toitoon Jumalan rauhaa kai
kille kansalaisille ja erittäin Mille, 
jotka rauhaa rakastaa 

m 
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Wright, Mnn. 
— farmarit owat sitonuttaneet 

kiireirntnätt Tyltoöojan ja olikin tänä 
kewännä erittäin suoluisat ilmat íyi 
toöhommalíe, kun ei ole l.'alMet ta 
teet ollut esteenä. Ka kki näyttäi 
lupaatoalta ainakin nyt ia toivoo §sc 
on hytoä ciaii sanotaan. 

—- Paikkakuntamme farmarit e 
toat kotvassa rofentmttisfuhfosici 
M m. Nick Luoma rakennuttaa mun 
keno, uuden ajan mallista naw.Ua 
rakennusta ja Jacob Bakku cm myös 
kin aíottaimí saman homman, joter 
paikkaknntämme ulkonäkö tulee luu 
resti komistumaan kuin miniät saa 
daan malmiiksi. 

—r Lattoalaii weljesten sisar Lein 
pi, saapui tänne Suomesta, Laihiat 
ta, joku. toiiFfo sitten. Kotoasti sa 
noi Laihian entisestään muuttuneen 
siellä kun on ollut „sorfa-joko" sen 
jälkeen kun monikin täällä oletoa 
laihialainen on sieltä lähtenyt. Asnk 
kaihen nimet on myöskin muutettu 
toisiisi, joten kotipaikan kuulumiset 
on melkein latinaa urille, jotka owat 
tässä maassa wuosikymmeniä olleet. 
Niinhän se. yiaailma muuttuu ja me 
sen mukana. ( . . 

•— ŠiHm Mrs Emil Sautoola on 
10 touos:kausia ollut melkein awut 
tomneía tilassa, sairastaen selfätoi -
kaa, ettei ole omiitapumeen päässyt 
liikkuman moneen- rouotcen, joka on 
erittäin Mwuä kun perheessä on u-
seampia alaikäisiä lapsia, joista huo 
lehtiminen on jäänyt isän eli isäpuo 
leu huoleksi,, niin katsoi toat heidän 
naapurinsa ja hittatoat toelwollisuu 
dekseen Hommata myyjäiset sen eteen, 
että Mrs Sauwola pääsisi saamaan 
lääkärien Hoitoa. Tämä tilaisuus 
toimittiin Wrightin kontrin haalitte 
t. k. 15 päitoän illalla ja oli osan-
ottajia saapunut kiitettatoän Iukuv 
sasti. Tästä tialisuudesta oli hiloja 
yhteensä $109.53, menoja $19.80, 
joten puhtaana tooittona jäi $89.73, 
joka summa lahjoitettiin Mr Sau^ 
toolalle minkä bän kiitollisin mielin 
otti wastaan. Mrs Sautoola on nyt 
toiety Jitrtoan parantolaan Menah-
gassa ja on toitoeita. että hän toielä 
jossain määrin soisi tertoeytensä ta-

mäyksen^ siihen punaiseen nupopäa-
hän, mika siellä makasi ja märehti 
Ja kun nupopäa kansi älykkään nu* 
popäisen lehmäkatseensa otoelle päin, 
jossa se pieni jo surullinen sulhas
poika seisoi, niin hymähti sulhanen: 
„Hän tuntee minut." 

Ja sieltä natoetasta toast a kulki 
sen pienen sulkiaspojan askel kui
tansa ikkunan alle. . / 

,.Nopu, nopu, noptt, nopu" pani 
sen pienen sulhaspoian surullinen 
sormi impensä ikkunaruutuun. 

Mutta sisällä olMn jo toinen ja 
impi, joka aina oli ollut toastahafoi4 
nen, niinkuin akkatoäki yleensä, tuli 
nyt tuon toisen sulhasen kanssa ulov • 
huceesta ja fummaUafm tulijalla oli 
kädessään toihan -waltikka Siliä 
immcUä oli mäntä ja sillä toisella 
sulhasella kauha. 

Kaiken tämän nähdessään käänsi 
se pieni ja surullinen sulhaspoika 
rnoletmnat peukalotoarpaansa koti-
maitaan kohti ja huokasi että: hit 
haa! -

Mutta kun kilpajuoksu oli par-
haillaan sattui sille pienelle sulhas-
pojalle pieni toiilikysymys. Ruispel-
loiipientare elokuun yönä ei ole mi 
kään juoksurata. Niinpä niukahti 
sen pienen ja surullisen sulhaspojan 
toisen takajalttn peufalotoartoae ja 
sen todrpamt oikea omistaja keikahti 
suinpäin pitkin lyhyttä pituuttaan 
ruispellon ojaan ja siellä oli toettä. 

— Keula kastuu keula kastuu!' 
huusi se pieni ja surullinen iulhos' 
poika. 5 ' 

Mutta käkaa-ajawa impi ja se toi
nen sulhanen pääsiwät riemun ja 
ihastuksen huiman häikäyksen 

— Mäiskis- sanoi kauha. 
— Läiskis? sanoi mäntä. 

Ia niin ne alfoiroat töllin intiaa
nitanssin sen »vetisessä ruispellon* 
ojssa makaatoa pienen ja surullisen 
sulhaspojan niissä seu-duissa, joissa 
tatoallisesti säilytetään etoäskontti ja 
niissä"^euduissa, joissa tatoallisesti 
kannetaan naapurin maalattu latoTt-

Heleiegia Oaakepanfabi 
i 4?*«< M «atf. K)84KXMWHr * «r . 
' > 4\ "* f- / f 
< ' r, PääSanttvri HÄsmgiSsä •' 
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tködB», HywtnM, 
Haoiaftmttörii: 

Äflfofa, LaHK, LotoK^t, SkuGla. Oraimht«t-
Orimattila, Pietarsaari, Portooo, ©a lv, Tampere ja Boaso. 

Gmrkki hytoittEä nykhäsH 

7 pros." ' V 

ftifettítiMö, @6ítMd#fotitile6, SaiWwflfa 
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GuomalMÄ WMW hywäkjeu«e ny5yslM e»tZ*tetn doSvrikurSsta 
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Niölfea & Lundfceck 

M State Streck New Aoá 

Hedmaa, Hornbwg & Cat »j 
SoutKFcrrgr Buitiin# S State Street, Hew York, N. Y. 

karsin..' 
I Farmari. 

VKsí pieni ja surulliiiín 

w•! «ilhaspoifea ^ 

Tämä on yksi pieni ja iurulhiien 
tarina yhdestä pienestä ja surullijes 
ta sukhaspojasta. > 

Se poika oh todellakin pieni, 
mutta luonto toeti sitä omituisella 
voimallaan atoroliiton pyhään sata
maan niinkuin tikan poikaa toeta» 
luonto puuhun. 

Ä|! Silloin oli kesä ja kärpäsiä. 
Elokuun salaperäisessä yössä hiipi 

se pieni ja surullinen sulhaspoika 
sydämensä toalitun kartanolle. Star-
tano oli rauhallisessa unessa. 
Sulhaspoika seisahtui nawetan awo-

naiselle otoelle ja loi suloisen sil-
' T>" ' i-

ta. 

Ja ne, jotka männällä ja kauhalla 
toiitoasitoat pakanallisia ajatuksiaan 
sen pienen ja surullisen sulhaspojan 
typistyneeseen toortaloon, hundahte-
limat touorontiestä tooiniaperäisiä 
huudahduksia ikäänkuin ajatnstensa 
ponsilta: 

-- Nakkari! sanoi se joka männäl
lä löi. 

—- P:kiprafkari sanoi se. joka kau-
hätta löi. 

--1 Pullomötiääncn! 
Tunkionpönkä! 

— Jsocn taloon tiimi tointta 
— Hithtapää! 
— Wihtahousu! 
Ja toiimeksi pani se toinen sul

haspoika, ie joka sillä kauhalla hui
teli, se pani kaiken myrkyllisyytensä 
kauhan nenään ja ajatteli, että hän 
sanoo toiimeksi sellaisen muscriatoan 
tooimasanan. joka toi-c .tuon Pienen ja 
surullisen sulhaspojan niinkuin Jou«. 
kahaisen. kaulaa myöten ruispellon» 
ojan mutaiseen fywyyteen. Kauha 
kohosi niinkuin majesteetillinen höy-
rytooiara ja kun se psitosi sen pienen 
ja surullisen sulhaspojan pieneen ja 
surulliseen olemukseen hönkäisi pu^ 
dottaja suunsa täydeltä: 

HänMti!!! 
Sitten loppui kuritus. Ja sitten 

oli se pieni ja surullinen snlhaspoi 
ka todellakin niinkuin länitemnaijta 
palaatoan jänkkiytyneeii siirtolaisen 
tastusta pilfisttitoä tl)yiti niistetty jo 
ylönpaltisesti käytetty „hčiitketti." 

Se pieni ja surullinen sulhaspoika 
osteli pienillä ja surullisilla askelil-
la notoetan ohitse kotiansa kohti ja 
silloin se punainen nupopää siellä 
natoetassa inui. 

Riutta pienen ja surullisen sulha
sen pienet ja surulliset peukalotoar-
pact ojcutuitoat kotimaata kohti niin
kuin kaipauksen kaksi kultaista |ar» 
toea. 

Sen pienen ja surullisen snlhospo 
jan keulapuolelta tippui tocfi niin
kuin kylmä ja surullinen hiki. 

Mutta kun koti alkoi näkyä ja ko-
tin a toei ta joka ainakin nyt turhaan 
odotti sitä punaista nupopäätä sieltä 
immen natoetasta, herahti sen pienen 
ja surullisen sulhasvojan tunteet e-
sitn surullisena rimofuolen puhkea» 
mana ja hän lauloi hiljaa: 

Eikä misään oo niin kylmää toettä 
Kun Ruispellon ojas. 
Eikä mikään lintu niin kauniisti 
Laula kun lehmä. 
Se oli yksi Pieni ja surullinen to

rina yhdestä pienestä ja surullisesta 
sulhaspojastq, - ' 

.ÍM1" >'"-»>»« .mudi f 1W.UIIII 

"•hflHÄÄü bmtnireettMo 
WSchä fettle zatrn jauhoista > ia* 
lanti m susjtpc, wBtfOSt* ftfcnsia, 

Dee» (nrf HNBm* Cä 
á _ .... gi,, af 4PCfT ICutf a» mu». . 

itat»-
Tulemme järjestämään kaksi 

Suurta Huvimatkaa 
SUOMEEN 

* Vuonna 1921 
Verrattomilla 

Ounard Linjan Höyrylaivoilla 
•AQÜITANIA,, 

901 jalkaa pitkä, 4 potikurinen. 
Lähtee New Yorkista 
Tonkok. 24 p., 1921. 

' ' 'MAUTvETAISTIA,, 
790 jalkaa pitkä, 4 potkuriaen. 

Ltiitee New YorMsta . 
Kesäk. 9 p.. 1921. 

Kyselkää paikallisilta asioitsi-
Itämme tai osoitteella: 

OUNABD LINK 
Metropolitan Life Bldg^ 

Minneapolis, Mina. 

'(43) Maa mhytätoänä» ^ 

160 eekkerin farmi mhvtSvM 
haltoalla, 40 cefierriä - on puf/teSéet 
tua. tasainen mustan mullan raa* 
Farmi sijaitsee 5 mailia ©roceten» 
kauppalasta Neltrami kauntiS^i 
Minn. Hirsi notoetta 30 jo 2S a 

j suin huone 14 ja 17, hytoä kaiw» * 
jalkaa sylvä. Heiniä saa maali* bk 
paljon, että tooi toiedä kymmsne 
elukkaa yli taltocn. Muuten hechp» 
atiwia wiljelykselle ja inaantuBtteM 
hywä nrenekk:. Suomalaiset ne^u 
rit. Tässä on hytoä tilaisuus fdUt 
selle, joka haluaa itselleen hytoÄt !• 
din. kysykää hintaa. Ottakaa Hu» 
m ioon, että maa on osuttu homeGee 
di oikeudella ja mineraali feure 
maata. Kirjoittakaa lisätietoja af#* 
teellä: Emil Sttoust, 
Box 83. North Lake. JshPemáGU 

^ mm 

1 

fottri 10 sentin ioettkfe 

ii Btiiisba 

nyt myytävänä, 

ME TAKAAMME , 

että Copeiifcagfn riuu 
i ,a oi toi vu bö«iaa ja o 
pöíit'arta. 

Sllei kaö®^p»Ä8ll8PPe 

8ka oo ai
on varmasti 

ole eitä, 
wastiőea 

s tiwt< ttta-
:;tatuto,e voi 

k«A-
4SÍ4M;tatuto,e 

, FasÄir.eskÄ 

v. qgf 
tev!wir>w. htfcll, 
tekk», km**# 
(eme haakida. 
pa». 

Cpper-htigeri puTunuu^t-n cm 
m*.'iu<r.an parasta pututupekkaa. 

W«f ia»n*Bnitcf» 
yO'<" üro^'ivay, New York. 

LEIKATTUJA KUKKIA, 
KASVEJA ja SIEMENIÄ 

MAINEEN kanssa 
Varustetaan Su arv il*1 Pohjois-

lännell'*. 
DULÜTH FLORAL CO., 

Duluth, Minn. 
Rlrityis tarjous Muistomerkeille ja 
Vihkoäle Hautaus tarkoituksia 

varten. 

WaroitnS yleisölle. 

Meillä, allekirjoittneilla, ei ole e-
dnstojia, jotka kulkemat talosta ta
loon. 98c, jotka teketoät niin otoat 
toeijareita ja rikkoivat »aition lakia. 
Meidän edustajamme kanssa tooi 
rteurootclla hotellissa pSitoma, sotka 
ilmoitetaan tässä lehdessä. Kahden-^ 
kymmenen toiiden dollarin palkinto 
tarjotaan talosta taloon kulketoari 
silmälasi kauppiaan toangitsemiseötn 
ja syyllisekseksi todistamisesta. 

Tohtorit Larson ja Larjo», 
Qptoineiristit.' 

Smirestt auttaa minua ia vai-
!r?oant, sanot) Mr. Moravecky 

Mkivaie. Ohie. 
"Vaimoni nautti Nuga-Tone lääkettä, k (aft-

tAohjti:! Len mukaan ja sv avu oi nantä. ixa* 
ban oM nauttinut oitá IS pa-vää, sanoi Ma 
trtipuile eiTá hftn tun'ee itsensä ky.nmcee» 
vuon-* rmore-ur.silta. että hänellä cn hyv* 
rttokahalu, eikä vatstvi.appo "ivaa lián Ui. kutan etinen. Minäkin n«ntin N aye-Tone laäfcoCta 
ja tunnen itsent vcimekkai-ks;. .«h.iä :iuaatW tiiea 
titÄ láákettá kaikille sukviai^LVni ja ysiti-. Ileái. AXUY >;ORAVl-:i uV. , • 

Wcst McLt-.Tutac. 'i'.-t. 
"Nura-T<uic on auttonut muiun ka il. in 

Sen jälkeen kun rruna Uotn l-auttimftAn Witga-
Tope iaäketiä. tunnen itsei.i nnn terverk i kM 
pähkinä. Jokainen jolm kait.it nv.EtašB ''vxita. r.»utti>'oon st;» '» ttrii-e aaU'tua. Minit «ilea 
kaetranut sita v.ikä kui-.i et i olen m;ik>.iaeS rahaani siihen. AÍ/OUST J. KOCIA N. Nüfa-Tone virkistää ja voimistuttaa: •« 
on ihtneeliincn tiirií.e hcrino<tiineiHe. heilioiV.o in rasif I uncillt; inieliiil» ;a ncrfiille. >S )ik> iiuda rlhiiiiiS mflKsiUin, ja vn'i.sr<a*, ;iaivta muiwaiset )äf'teii t«ini'r.jan, 
poistaa vieraat aineíív r. var;.aha pen, po'• w*-
s híi.ic<ívan heiigitxlisvn j a kt_-r?ixstei ia«« 

klvteltti. Sc fjatUia iei.'W ihmeci'ieen 
-".oivahfllun, h>>íin ruuaiii-n'A'iikMin, i-jjat hurmot ja »il.elin, x (rl i>tMvär. ui.ca, 

.Ifrkalnen p;;(lo Xue::i- >>v? liDtkcttS 
si#U«fciib VHDENKULK-XLVEN Í.ÁaK! VVK-
Sir'S, ia on sen .vine if' -CO. Hakekaa 

»«tä aptív!<;stanr.i: jo tiiuži.:in; naiit-í if raa sitä 10 p.U i> i ia jos * oi ole t9>d«i— 
jisfiii t\*. il>1 iPNäa, ait., eka ri miv!iíiív¥ME 

I  í u i i . s a  l e t i l e  r a h a i l m  l » ! . . t u s  - t i e  j voi saati a sitä apii Wstunne, lilhcttSkHtl 
' tnc-ilK' »l.W .ia n.e liih-.-tttnm.-- )*u#ee ! kuukauden (Aatun i.'takiiv. svr foslira-,'aaííti. NATIONAL ATOÜ V, $37 

So. I>earborn St., Chicago, 111. 

VICTOR H. GRAN 

Suomalainen Lakimies. 
200 Toirey Bid g 

Duluth, - Mirm. 
.1 -s 

Lakim. O. A. WUOLLB, L. L. B. 
Attorney at Law. 

609—610 Hobart Bldg. 
Puhelin: Karney 2114. 

' 582 Market Street, 
SAN FRANCISCO, CALIF 

» < 

3itffW8 Titfontf# ibestttae M» 
frttüii l'lflrtfi, tfft es Irtmett# 
eMtlhfto. Oafi *9twm ntA# 
ie ilminttertHle. A 

(44) Rippikoulu 

alkaa xíeoönt Apostolis Xiurherilaikn 
seurakunnan kirkossa Kesäkuun 20 p. 
1921 kello 9 aamulla, johon tilai
suuteen kouluijässä oletoat nuoret ty
töt ja pojat itsensä toalmistakoon ah 
keralla Katekismuksen ja Raamatun^ 
Historian lukemisella. ÜSirsifirjoiaT 
on toapaasti käytettätoänä senrokun- j 
nan kirkossa.Koulua pidetä a tt kaksi j 
toiikkoa. V j 

Lead, So. Dakota, toukokuun '20 i 

Í O O  
Jalkaa Lapanatfji 
Ja eneuvnju/.'tt /.«Jet mu* .Mtcdttf&i» nuttfUt** 

Arrohe Apb-ettarl; 
e^wbaŐUtttiS®! IWrtiMUt kUMunt M' jodbi bm filMtfu. Ml 

t l Íübtetórt larrth aw Jaltna, anttt» M itmSSZ 
kaa <SÄe*ti M eyt ojgn aMiflttda 

trttl tvtaettoe*. Öten urilofcj 
tiltofll H imi KtUKt Bakl, AflgiJ*», 

LLVE SATÍJI: ApteeUujXi J^fclielttauflri-
m ksMstM. K A KS^KŽlFr .«fapK 

A. Tämä !#üke tappaa vareeBytl . ^ m , ...r—Biiot Jd vataawa HevaK 6ia-
D 1B2L . ' ' SJielä. Se. 32leiliä. ' dot. — ÄataJen yleiset tontomcridl éwl1 

V- *r**r , ;. r I s^itráaVtif: VflUilU-ítá onn.ir i»Et 
'• . "r, tiuiathtit leipoa VL,t.sasa»r kova t v.ofcaflSlf 

i ^ i '• . "T-/Í' kuin rnyftikin ruoJyj^a'un puute, va^eer 
. . .  •  i  • • • •  •  V  -  !  t A y j t e t f t r a y v s ,  o k p c m ä m i n e n  t t r i  
(44 I valutaan httna. j olwittniutn, »lni«pt renkaat eilBiteikatt |  

I pahxpo v&heniym.!»vn ja epiiinlétírttólvJ 
Poodkt-i». rttä 3«(»«t 

BCtt, AagNst Pulkkisen poika duo- ' ja mani »ka on 

.-k A ..Víff'A.',. V 
• > -c. ,  . .1  

pioSta, jonka toiimchtcn tibetty osoite 
o« ollet 506Vz West Superior St., 
Duluth, Mi»»., ilmoittaisi uyktziseu 
oliupaikkausa isälleeu tahi Suomeu 
Pääkousulivtoirastoou, 443 Broome 
St., New Aork 6it», taikka Suomen 
Lähetystöön, Mnnsey Was-
hiugtou, D. C. 

* *y 
; * 

M ;  .  j - t  h t i  

löydä niitakn fvuoJenntiWta 
IRlUtiteistii tuPkino<»n, v»rmaat< kB* 

, /, • . , . 

dflÜBta, '.aiklca ci nlltá ole näkynyt! 
taimetta tehflee*&. 

— «TOjiia LAT»AX! A TOLXJtKE «B 
t u n ne m) mnui k sl jn suusi tntminatol UW> 
mflcäMfc muu «uomalatFten myyrnlja. -Ml» 
mfotáma 1 ayamdtolMÄke AmsrUtalfc.' • 

LIQMELLtn ÄLVE-SÄT8I 
(KBtolnXfrtaUiea vulna • — Mlkr wMaaa aaet. 
tla jldtae makua tnntmatta. — lAhr-
tetHJh Qosttn^ikMlMeii # 1>0 hi noilla, <Wd-
Uwt objf*t muka*. ' 

«upartor. Wle. F. A '«HELL Oa 
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