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Ottoja kansammí 
keskuudesta 

WcCall, IbM' 
Äecejcit korkeus on saattanut 

ymUdfiu ihiiliset ajattelemaan mihii'. 

sitä Oikeastaan on jouduttu. Niin-

eräi tausalaisemme toi minulle 

ivfeu kauutimme toiskielisen lehden, 

jo »se ankarin sanoin arwosteltili: 

foiuiítn »virkakuntaa toerojcn korkeu 

íeowt. Tuossa lehdessä sanottiin, 
että kauniimme on menossa.warn-

r if fee kohti ja että kuu asema on 

. sellainen niin ulkopuoliset eitotit u;:-

kalla tänne muuttaa alistuakseen 

liirfimääu meidän surkeaa kohta 

loammc. Lehti kertoo kuinka monet 

talien kauniin asukkoat olimat pa

kotetut lainaamaan rahoja woidak-

fcci! suorittaa hmmt* Duoden lőerőt 
ia ne. jotka citoät saaneet lainaksi' 

kaan, omat joutuneet rästissä oU> 

tusti, sen nojalla, kun hiin on tuon 

n aakappaleen seurakunnalle lainoit

tanut. 5tl>mpaakaan näistä asiois

ta ei pastorimme esittänyt. Palsto

jen myynnin alknjaan esitti Kalle 

Suki cräiivjä kokouksessa, jossa pa^ 

rcrimmc oi ollut ollenkaan, ollen hiin 

silloin matkoilla pois Paikkäkunnaltn. 

Mitään „myrskyä" hän ei seuraamis 

sukaan asiaa koskemissa. kokoutsissa 

nostanut. Sen nosti silloinen sen-

raftmnciit esimies ja Holstin uskolli^ 

rtt'tt toweri Arwid Rousu, joka ii itä 

asiasta wiimeksi pidetyssä kokout-

sessa alkoi niin „Nlyrskyämään" että 

kesken kokousta löi »vasaransa pihi 

tään ja miimisesti ääneensä ajatellen 

meni kirkosta iilos ja waraesimiehen. 
Aug. Holapan täytyi jatkaa kokouk-

sen johtoa. Pöytäkirjaotteet wah-

wistawat tämän wäitteemme. Niit
ten mnkaair ensimäinen kysymys 

päättyi näin: „Lopullisesti päätet

tiin John Holstin waatinlukseöta 
(huom.? H:n eikä enemmistön) ku

mota seurakunnan ennen tekemä pää-

#• V, 

Wien listalle ja jokainen käsittää mi 
?ä siitä on lopputulos ellei jotakin j tös, koskien lottien myyntiä hautaus 

trfihä ajoissa. |maasta." Näin on sanasta sanaan 

Tämä toiclielinen Mii erikois/n!wahwistamaswune pöytäkirjassa. Ia 

«mTornsti moittii kauniin komissio-

neere ia siitä, että edelleen palkkaa-
Wat uiinkulsuttua kauntin maanwil-

idnsa^cntíia. Kirjoittaja. arwelee. 

saman pöytäkirjan nuikaan laillistut-

tamiskysymys jätettiin, „kun John 

Holsti lupasi wastata hautausmaan 

lakiwoimaisuudesta", kuten sanat 

että porilt Bureau olisi woinut Kuulumat. Miksi sitté „Johtokunta" 
»nuutenkin yhdistää mamthulicli jat, rimpuilee, niittäen asioita ja ta-

lähemdääu yhteistoimintaan fuinjpohiumict toisiksi, kuitenkaan todis-
Valkkaamalla tuon kallispalkkaisen tamatta asioita pöytäkirjoilla?! 

wakituisen luirfnmichcn mäntään o-Mä:tteet eimät merkitse ntitään il 

1 

saltan n Tauntin muutenkin köyhää 

kassaa. Tämä on saattanut kauntin 
maanwiljelijät riitelemään keske-

röiin enemmän Tuin eniten sensijaan 

että olisi heitä yhdistännt, joka muka 

oli itarin Bureaun tarkotus. 

Niinifinin tämä lehti waatii kou« 
lujen opettajan palkkoja alenneita-

waksi ja koulumenoja fupistdtatoak* 
st Mutta kouluwirkailijat omat si 
fő »tieltä, että opettajien Palkkaa ei 

motita alentaa, jos lapsille aijotaan 

iaada kunnollista kouluopetusta. 

Cmasta puolestani en osaa sanoa 

muuta kuiit että jossakin on jotain 

winossa, taitaQpa ollakin johdossa 

ttika. Mutta muistammeko sitä sil-
loin kuin olisi aika tehdä korjausta 
nimittäin maalin aikana. 

H. I. 

$rabbűcf, N. D. 
Vähän oikaisun „johtokunnan" fir* 

joitiifícen. 
Tämän It. Kotimaa lehdeu toimitr-

.kuun 31 p:n numerossa julkaistiin 
kirjoitus Braddock'ista, N. D. nimi

merkillä „Johtokunta", jossa oli itiin 

monta barhaanjohtamaa kohtaa, joil

la nätitäivästi on tahdottu musteita 

etupäässä seurakuntamme opettajaa, 

pastori M. N. Westerback'aa, ív kii 
faifkiu meitä, jotka wakawien pevi-

aatteellisten syitten wnoksi olemme 

eronneet täkäläisestä itsenäisestä Em. 

Xruth. fciimfi: unosta, että totuuden

rakkauden tähden olemme maaditut 

tekemään joitakin oikaisuja sanottuni; 
kirjoitukseen. 

„Johtokunta" tunnustaa peljän-

necttsii Past. M. N. W.n rnnistokir-

ioitclmau julkisuuteen tulemista K. 
kirkon Wuoslkirjassa, koska sanoo 

kieltäneensä pastoreja Wasuntaa ja 

Ahoa ettei sitä kertoelmaa saa jul-
kaista. Tuo „johtokunnan" teko 

oli ylibtitäpuolcn bulvittaivaa cu-

nakko'i'nsuroimista ilman siilien oi* 
feuíetjí'na «Kiltaa. \ Toiseltapuolen se 

pai^sti miesten luontaisen komen-

ta^ushalun, ioka onkin yksi syy sa> 

iVohtit. its. feurafunnait kahtia utc* 
/ooh. 

„johtokunta" kertoo aikoinaan ol
leesta hautausmaata koskeneesta ju-

pakasta, tehden siinä kerrassaan Imtih 

iuästuttämiä syytöksiä syyttömiä ja 
etupäässä pastoriamme wastaan. jät-

taen syylliset rauhaan, wieläpä ko

rotettuun asemaan. Totuus siinä a-

siassa on seuraama: Seurakunnan 

säännöissä ci ollut minkäänlaista 

«»ääräyStä hautausmaan suhteen sil-

lo ti, kun sen suhteen kinasteltiin. 
.hautausmaalla ei ollut silloin sään. olisi ollut eduksi past. 

man todistuksia. 

„johtokunnan" puhe kirkkolaista, 
joka olisi saatu Biemarekista, on te

konaan meille käsittämätöntä, jonka 

siitä syystä jätämme omaan arwoon-

sa 

Oikein „käärmeen kuluaa" koettaa 

„johtokunta" piirtää kirjoittaessaan 

Pastorimme suhtautumisesta Non-

partisan Liittoon, ja kuinka hän olisi 

kulkenut Ned ^íamc iitífaiíit tas 
kussa hartaussenratilaisuuksissa. 
Hänellä maan kansalaisena, farmari 

nr ia suuren perheen isänä kaiketi o iv 

oikeus omata otuat mielipiteensä Po-

liitillisista ja hallinnollisista kysy-

myksistä. ja lieneekö tuo mainittu 

julkaisu ollut kiellettyä kirjallisuut

ta? Sen tnaatt tuoimme kuitenkin 

Uiakmittaa, että ketään ci hän oie ah

distellut poliitillisten syitten touoksi. 

Ja sen myöskin, ettei hän koskaan 

ole Red Alame'istä saarnannut eikä 

laulanut. Tämän as'an suhteen pu-

huu jotain se seikka, että seuratun-

uossamme, jota past. W. hoitaa, on 

Nonpartisan Liittoon kuuluwia sa

moin kuin muitakin. Ja pastorim

me muun käyttäytymisen puolesta 

fcii todistaa jotain se seikka, että hä

nen lähimmät naapurinsa, joitten 

kanssa hän on ollut läheisissä yli 

tei s toi missa maanwiljelyksessä y. m. 
oivat hänen kannattajiaan ja pne-
lustajiaan. 

Sitte silloisen juhannusjuhlien ta

pahtumista kirjoittaessaan „Johto-

tuitta" nnolasee silloista juhlapuhu

jaamme past. G. A. Ahoa. Se oli 

mielestämme ilkein teko, minkä 

. johtokunta" on kyennyt tekemään, 

(ii sen Umoksi ettei past. Aho olisi' 

tunnustusta ansainnut, mutta oi 

käärmeellisestä mielestä, kuten s: 

todennäköisesti tuli „Johtokunnan" 

antamana. Tätä nim. osoittaa se 

että past. Aho on saman opin kan

nalla kuin past. W. ja ON hänen 

lämmin ystäwänsä ja. tc fuitcuíi.i 
W:kaa wihaatte, kuten käytännössä 

olette osoittanut. 2. Past. Aho 

marmasti kuuli jokaisen sanan pas 

torimme puheesta, mutta on sen suh

teen kokonaan toista mieltä kuin te 

olette, ihtiitka kieroa peliä „Johto

kunta" pelasi tässä Ahon suhteen o-

niittaa jo se, ettei „Johtokunta" jul

kaissut sanaakaan siitä kirjeestä, 

minkä A. lähetti itsenäiselle seura 

kunnalle Vastaukseksi tämän kysiv 

mnkseen mitä Aho piti past. W:n 

juhauvuspuheesta. Miksi ei „Johto

kunta" sitä tcinmi? Siksi, että se 
:Ile ja meil* 

tojii yhtään riroiä, sillä ltc kirjoitet
tiin toastit myöhemmin. Ja kuiten

kin „johtokunnalla" ott tuntoa sa

noa: ..Ne seurakunnan jäsenet jotka 
palstojen myrmnin ehdottiwat eirjäi 

ehkä tienneet cli muistaneet sääntö-

jiimme." Niitä oli, knllä roaikea 

muistaa, kun niitä ei ollut olemas

sa. Siinä siis yksi malheen jälki 

„Johtokunnan" mutkatelia polulla! 

Ja toinen sellainen on puhe hau

tausmaalle kuulumasta loaltion lupa 

firiersia. Sitä ei ole kukaan ta ähä 

r.äftnyt. Seurakunnalla sellainen on, 

mutta siinä ei ole sanaakaan hau

tausmaasta. Juuri hautaiismaan 

laillistuftrmiseMa myöskin kiitasteí 
tiin puheena oletoasm kokouksessa. 
Samat henkilöt, jotka roaatiirat pals

tojen myymistä, maalimat myösknr 

fcimtausmaan lainistnttamista. joka 

»Iisi maksanut wain $5.00. Mutta 
1 litmpaaiin: asiaa John Holsti mcd-

le. jotka puheesta jäimme samaan 

mieleen kitin Ahokin. Ia mihin mie

leen hän jäi? Hän sanoo kirjees-

Sätin, että puhe oli puheopin mu

kaan bywä ja periaatteellisesti war 
ma. Raamatun' totuuksien mukainen 
ja ihailtuina. Past. Aho iti meno 
maan makuuttaa ei pitäneensä sitä 
politiikkapubeena eikä kuulleensa pu-

hujan maininneen sanaakaan Nctt-

partisista. Jos lixiitäitc tätä was 

taan, niin julkaiskaa Ahon kirje ko-

konaisuudessaan ja me wastaamme 

seurauksista! — Tämän tihtcudesiä 
troiiintmc paljastaa ..rehellisen toi

mintanne" kukkaset, jotka kaswoiwat 

siinä, kun silloinen kirjurinne ja 

nykyinen toarofiriurittne teki seura-

kunnan pyynnöstä edelliisanohin ky-

inmnfien Aholle. Mutta jätämme 

seit, sillä micítí on. muita ajioita ci* 
ottamana. 

-Sellainen sn M. IN. pastori Win 

irtijanomimii seurakunnasta Sil- jotka koskemat pastori Kerästä ja 

le tapaukselle „johtokunta" koettaa meidän) mähällu?uisui<ttamme sekä? 

panna painoa. Asia on näin: Edel- jäsenmaksujemme maksamattomuutta. 

lisessä kokouksessa jäi papin palkkaus niin sanomme niistä seuraamaa: 

wapaaehtoiscksi asiaksi. Pastorin Meillä jokaisella on feltoo ja horju-

wapaaehtoiicksi asiaksi jäi myöskin' maton, kanta past. K:n suhteen ja 

se kuinka usein hän pitää toimitut- se on: te saatte pitää hänet aina-

tia seurakunnassa. Jo siltä kannal^ kw meidän touoksi.1— Meitä suoma-

ta katsottuna et hänen ollut pakko laisia täällä ei ole kotoinkaan lukui-

tuimia seurakunnassa irtisanomisen ja sasti, eitä siis paljoa seurakunnassa, 

jälkeen. Ja toinen syy antoi totein ^ eifii lukumme mukaan asiamme ar-

pätemämmän oikeuden. Ja se on^tooa mitata. Kuitenkin kiitollisina 

tämä: Kun pastorimme esitti eron-toointmc merkitä, että seurakuntamme 

pyyntinsä, niin se hptoäksyttiin. jäsenluku on huomattatoasri suu-

Nätittä kääpä pöytäkirjoistanne afta' rcmpi kuin tiedetään teidän oietoan. 

toiseksi! j Meidän on kastoanut ja teidän on 
Mitä sirte tulee  niihin ostoihin,  pienen n nt, lvaikka olette opet ta jamme 

' oikein Hartiatooimin lirittäneet mu s 

tata ja jäsenntaksujemme maksamat 

: tomuuS ei ollut syynä ..eroomme. 

^Syytöksenne oli tekaisht. Syyt oli

mat fotoemmällä, kuten ehkä ajatti, 

letoat lukijat otoat jo edelläolleesta 

huomanneetkin. 

I Ja lopuksi: Tama on ensimäinen 
kerta kun Kansallisseurakunnan joh^ 

' tokunta on tarttunut kynään opetta

jansa puolesta. Siihen olette mei

dät ilfeillä asiain toääristelyillä pc-

koittanut. Toiwottaivasti tämä saa 

olla myöskin toiimeineit kerta. Te 

Hnmin tiedätte missa parjaamanne 

opettajamme asuu ja yhtähytoin 

myöskin ticdätro mitä moitti* häncilv 

tehdä, jos hän on sellainen toalehte--

li ja y. m. miksi olette yrittäneet hä

net leimata. . Mutta me olemme tul

leet näkemään sen, että joittenkin 

henkilöitten mielestä pappi aina wa-

iehtelee kun Hän puhuu — totia! 

Kintyren N. D. Kansallisseura

kunnan johtokunta. 

Matt Freeman, A. Kauko, 

Esimies. Kirjuri. 

sai surmansa joitakin imikkoja siile. 
Kaikki nämä miehet otoat tatoaíía 
tai toisella osallisia takcnnuífeu 
kxttmistamitcssa. . t w ..Ä 

9 pidätetty suurjuryn tutkittavaksi. 
Washington, helmik. 16 p. — 

Ahdeksän miestä on määrätty pidet-

täiuäfsi suurjnryn tutkittatoaksi 

Knickerbocker teatterin foton lulns-
himifeit iohdosta, jossa 98 henk*,f. 

Metsästäjät 
»YT OB KETUN JA SUDEN 

PYYDYSAIICA. 
Meillä on parasta myrkkv-L kan
eeteissa, suomenkielisen kiyttii-
miBohjecn kansaa. Hinta 
satei (12 kapselia) lähetyskului
lleen, kun tilataan oöotteellä: 

Sodergren & Co. 
Suomal. Vlkolii'.iotys-Apteekki, 

i8 Western Ave., 
Minneapolis, Minn. 
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Nusa * 

Ihmeellinen Terveyden Ylosrakentai 
Tekee Rikasta Punasta Verta, Voi

makkaat Vakavat Hermot, |a 
Elonvolmaa Miehissä sekä 
Naisissa. 

Meidän Varma 
Takuu. 

Jokaisessa pullossa Nuga-Tonea 
te lö\rdätte seuraavan takaus sitou-
miksen: "MyÖtäliitetty pullo si
sältää yhdeksänkymmentä , (90) 
tablettia, eli yhden täyden kuu
kauden hoito, jonka hinta on 

Jos otettuanne Nuga Tonea 
kaksikymmentä (20) päivää, te 
ette ole täydellisesti tyydytetty 
saatuihin tuloksiin, palauttakaa 
meille loppu tästä panoksesta laati
kon kanssa ja me palautamme 
teille teidän dollarin takaisin." 

Missä löydätte toisen lääkkeen 
" myyt}' tällaisella takuulla. 

Nuga-Tone on yksi parhaimmista lääkkeistä kuin 
lääketiede on keksinyt heikoille, voimattomille, hermo-
heikkoisille miehille ja naisille. Jos teille on vatsa vaivaa, 
olette umpi tautinen, on sappikohtauksia, röyhtäilettc 
ylös ruokanne syönnin jälkeen, on sairaaloinen vatsa, 
teidän tulisi jo tänään lähettää tämän ihmeellisen lääk
keen perään. Jos teillä on kaasuinen vatsa eli vatsanne 
on happoinen, aiheuttaen oksennusta, te voitte saada 
pikaisen avun Nuga-Tonen avulla. Tämä lääke on 
erinomainen maksa tauteihin, vaillinaiseen veren kierrok
seen, heikkoon sydämen toimintaan ja muihin senkal
taisiin epäjärjestyksiin; Nuga-Tone on koottu kahdek
sasta eri hyvin arvokkaasta lääkkeestä, joista jokainen 
erikseen vaikuttaa johonkin tärkeään, osaan ruumiis
sanne. Se panee suolistonne toimimaan säännöllisesti 
ja helposti. Antaa teille erinomaisen ruokahalun ja 
auttaa teitä ruansulatuksessa. Se tulee lisäämään pai
nonne ja antaa teille tunteen niinkuin olisitte uusi 
ihminen. Jos tahdotte antaa Nuga-Tonelle kohtuul
lisen koetuksen, niin tulette sanomaan että se on parhain 
lääke kuin koskaan on tietoonne tullut ylösrakentamaan 
heikot, voimattomat sekä verettömät miehet ja naiset. 

Nuga-Tone 
stimulates and 
s t r e n g t h e n s  
the vitai pow 
era. It iá 
valuable blood, 
n e r v e  a n d  
hea k h tonic. A 
combination oil 
corrective and re* 

totativ..' agente, 
t£ p.t h if th9 high 
ippruv.il of Med

ical Scicnct 
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Nusa-Ton 
On Rehellisesti Taat
tu Antamaan Täydel
lisen Tyydytyksen eli 
Teidän Rahanne An
netaan Takaisin. 

Nuga-Tone on niin arvokas lääke 
että me tahdomme teidän koettaa 
sitä liman mitään kustannusta teille, 
Yhden täyden kuukauden hoito 
Nuga-Tone lääkettä maksa ainoas
taan SL uu, eli kuusi kuukautta §5,00. 

Lähettäkää tilauksenne tä
nään käyttäen kuponkia täs
sä alempana. Ottakaa Nuga-
Tonea 20 päivää» |a fos ette 
ole täydellisesti tyydytetty 
tulokseen^ lähettäkää loppu 
meille takaisin, |e me heti 
palautamme rahanne, 

Jos Nuga=Tone ei tekisi kaikkea kuin 
me ilmoitamme, meidän ei kannattaisi 
myydä sitä näin rauta=vahvalla takuulla. 
Me olemme vakuutettuna, että te tulette 
suuressa määrässä ylistämään Nuga-Tonea 

Mitä Nuga-Tone 
Voi Tehdä. 

Antaa teille hyvän ruokahalun. 
Parantaa ruanstilatxikscnne. 
Auttaa suoliston toimimaan sään

nöllisesti ja helposti. 
Helpoittaa sappivaivan voimista

malla maksan. 
Poistaa pahan hajuisen hengen 

johon syynä on heikko ruansu-
lattis. 

Vakaannuttaa ja voimistaa her
mot. 

Parantaa sydämen toiminnan ja 
veren kierron 

Poistaa epäpuhtautta ja myrkkyjä 
ruumiista. 

Enentää teidän painonne. 
Tekee heikoist a miehistä ja naisista 

clonvoimaisia. 
Panee rikkaan, punaisen veren 

kierroksen läpi ruumiin. 
Palauttaa värin kalpeille ja veret

tömille poskille. 

ja tulette ehdottamaan sitä ystävillenne. 
Tuhannet henkilöt ottavat nyt tätä ihmeellistä terveyden palauttajaa ja veren puh
distajaa täydellä tyydytyksellä. 

Nuga-Tone on valmistettu tablettien muodossa, kauniisti värityt, sokerilla 
päällystetyt, siten tehden sen maukkaaksi ja helpoksi ottaa. Sen vei ilman vaikeut
ta kantaa taskussaan, eikä ole esteenä työssä eli huvituksissa. 

Lukekaa Mitä Nämä Henkilöt Sanovat Nsga-Toac'sta. 

NATIONAL LABORATORY. Jackson väle, 111. 
Chicago, 111. 

Herrat 
Mlaá myötäilitän saadakseni toisen pullon teidän ihmeellistä Nuga-To-ie 

lääkettä. Todellakin, Auga-Tone on auttanut minua pääsemään siitä väsyneestä ja 
haluttomasta tilasta, josta olen kärsinyt kuluneen 15 vuoden aian, ja nyt voin kiittuä 
Nuga-Tonea siitä että olen parantunut. Minä esitän teidän arvokasta lääkettä kaikille 
Mexicolaisille. 

Kunnioituksella teidän, 
Reutilio A. Montero. 

San Aitóodb, Tex. NATIONAL LABORATORY. 
Chicago. 111. 

Herrat 
Vastineeksi Hr^eeserne 24 pita, olon iloinen vcidessani ilmoittaa teille että Nuga-

Tone on erinomainen lääke päänlcipuun, huonoon ruokahaluun, mak?an velttouteen 
ia munuais -vaivaar. Minun vaimeni on kärsinyt näistä sairauksista useita vuosia. 
ja cn käyttänyt kaikenlaisia muita lääkkeitä ilman mitään apua. Mutta nyt, Junfalar, 
avulla ihmeeäisen Nuga-Tcncn käyitamllä kaikki näinä vaivat ovat menneet jurn 
kuin ihmeteon kautta ainestaan yhdellä pullolla teidän siunattua lääkettä, ja toivoi 
eitä Juirala pitää teitä <>,ssa tuhanen vuotta ih-niskunnan k'.ilutukseksi ja avuksi.-
Mitä minusta riippuu, tunrcr. itseni < .kvan krrtcllisuuden velassa teille ja piirrän, 

Tosi Kunnioituksella. 
Pedro. H. Melencez. 

Käyttäkää Tämä Kuponki THa-
lessanne Nuga-lone-a. 

NATION AT. T.» T n-, RA TORY. • 
F-402 1018 S. Wabash Ave. , , 

Chicago, 111. 
Herrat:-

Oheenliitettynä löydätte S jonka edestä olkaa hyvä ja 
lähettäkää minulle pulloa Nuga-Tone lääkettä. Tämä 
tilaus lähetetään sillä ymmärryksellä että jos tulos ei ole täydellisesti 
tyydyttävä käytettyäni sitä kaksikymmentä (20) päivää, min» vain 
palauttaa lopun ja saada rahan takaisin. 

Nimi I.íí.á 

Katu ja Numero.... 

Kaupunki. . . . . .  V a l t i o ,  
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