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Õl^ipS tuo mukawa, jos Müvn 
Sn- itzhyt kyhaykseni saisi tilaa Uu 

funnuittei kirkossa ja toinen soar-,luu mettä «aikenkieliM ja mielistä,'eli ei. Ja taas tooiffa uskonnoM-
naisi kylällä. Ehkäpä tämä aukaisisi mutta hywin se menestyy, kuten set mielipiteet olisi mistä ladusta 
ihmisten silmät, että alkaisiwat us- woin näyttää feuroatoilla otteilla | tahansa, niin ei sentcihd«n pitäisi ke-

komaan eikä mitään trfousfoa. Mi
näkin olen täältä ollut useita kym
meniä touosta ja minuKta tuntuu, 

miime Vuoden ^vuosikertomuksesta, neniään habveksiman eikä ylönkat 
Wuofikokous pidettiin tammik, soman toisiaan, sillä se on Jumalan 

^ 10—11 p. meijerin omassa taken-1työ, silla Jumala on uskon alkaja 

että ei täällä muuta itiin kipeästi/uuiksessa Aberdeenissa ja pidettiin ja Päättäjä. Jumala etsii ihmis-
tarwittaist kuin sitä, että joku sa-r-.tuossä kokouksessa useita etewiä esi. tä parannukseen, mutta se on ihmi 

«jyuvfiiciu ,u.,i Jumalan sanaa uskottouM- telmiä maitotalouden ja ko-opera- jen oma syy, joka katsoo ylön Juma 
*» K°w°°a» polilla ,o»|a(m ^ttanyt^tiiwisen tomimum oloilta. MÄ-.' 

muhkea nyky-•'•"ff*- .. ™a9nm' «" 'LTJ^'iafoiaon Mo turn. much. -ik°hi>n!rimm° rakennus on 
Imit hitaasti lämpenee, taitann Pat» ^ntään kMä^ ala pikapuolin aikainen meijerirakenmis ja meije 
ilranä »n oikein kylmä tuuli, toaifkc j ri n taloudellinen asema selwiää seu 
*'1 tällä kertoa cnään ole paljon^ • ja kaksi poikaansa raamista touosikertomukMa lama 
lanta. Täällä ajewan jo färrype-; ^ gata rxrtv>+ olleet tuista numeroista: .... ^ , ... 7 ' Supereista, Wis. omat 
Icille. Mutta kyllä tuo irntme fe-. ^ ,a Woiraswaa toastaanotettu kaik-

lan armon, eikä sitä kukaan toäfipe 
kolla tooi toiselle antaa, se on js 
fairen oma asia. Mi'na olen monta 
kirjettä kirjoittanut Uuteen Koti 
maa lehden, eikä minulla ole kos-
kaan semmoista mielipidettä, että f 
tään loukata kirjoituksillani. Mut-H, 1 'toalrá wier-ailemassa kotonaan ... 

Iän kmwuus tahtoo näyttää ny a- (giqtkuStaa Ban. Hookiiu. kiaan 1,331,992 paunaa; moita ta kun minä olen itse tämän kalliin 
pajaa». Monen Pojan on rayny ^ ^ • „ walmistettu 1,659,260 paunaa; o«! armolahjan saanut Jumalalta rak 

ladot heinistä tyhjiksi ei ainoas aan^ megfut kichiM kotva hskä maismtden artoo kaikkiaan $206,-, Paolta tmtvaallisetta Isältämme ja 

Se on huono 156.32; toos totta toa a ja toelkoja kuin on tot-elä Suomen kansalla tä minun, koska fuonnct kuorman pe- ^ Ient,un tűt>anen 

! fumppaa"tooginkin köyhille, jotta kaikkiaan $83,380.99; puhdas c^mä kallis etsikon aika; ja Jumala 
loalta ptiffctlt, etta u i .• | ^ , lääkkeitä eikä minkään- maisuus $122,775.33; pääomaa rakastaa sinua niinkuin minuakin 
«sti autcmoimlin. Mtta tuostoftn ,wu .. 
W piti lehdissä kuuluttaa, eikö hä* laiõto iäna 

tiellä ole nhtä hytoä tilaisuus ostaa 
cutomoluilia kuin minulla k m. 

>6 kerron ei ole isompia asioita, 
zoiSta riidellä, niin ei noin vikku 

toimena on maksettu $74,660.00; ylijäämära- ja Jumala on antanut sinulle niin 
monta ihmisriepua kuollut kylmyi- hasto $14,730.97; puhdas woitto kuin minullekin oman kuolematto 
teen ja nälkään. | triune tou o beita $33,414.94; ritcijc- nmn henkensä, ja sinun autuutta o 

Täältä matkustiwat kotiinsa Mr. r'rakennuksen, koneiden ia kiinteän mistamaan luonut niinkuin minun 
ja Mrs. Oscar Päkkilä, Van Hoo- omaisuuden arwo $159,789.40. kin. Ja tosi se on, että minä fiui 

on Wiime touoden alussa meijerilläni' rella sydämeni rakkaudella haluani 

esimerkiksi puhuja, niin siellä on 
aina joitain teikäläisiäkin, jotka 
koettamat saada aikaan kaikenlaista 
häiriötä ohjelman esityksen aikana 
Sekö on sitten sitä teidän siwisty-
neisyyttä, että häiritä julkisia ja tu
ro a Hi i ia kokouksia? Sitten T. kan
nattaja kowasti purkaa sisuaan nii
tä henkilöitä kohtaan, jotka owat 
periaatteiltaan muuttuneet. T. k. 
on toarmaan samaa miellä kun se 
eräs isäntä, joka- tapasi jyrväsäkkejä 
kuljettaa myllyyn hetoosen seljässä 
niin, että laittoi toiseen päähän 
säkkiä kiwen ja toisen päähän toil 
jaa. Kun sitten poika kerran esitti 
isällensä, että etkö olisi wiisainia 
jättää se kiwi pois ja Panna jytoiä 
säkin kumpaankin Päähän niin isä 
ivastasi: kun se on kerran wanha 
tapa niin ei sitä passaa muuttaa 
Niin, eikä ihminen saisi muuttua 

Onhan se minusta mukawaa kuin 
jotkut pahoittelee sitä, että täältä 
min moni kirjoittaa lehteen, niin
kuin se muka olisi jollekin erityisesti 
fuuluiöao. Muistan aitoon scltoätin 
toielä erään henkilön lausunnon, 
fun häntä wähän niinkuin moiiis-
kelimme siitä, että kirjoittamansa a 
siat ei kaikesti tahtoneet tulla at* 
toan prikulleen oikein, niin hän ai
toon tosissaan sanoi, että minun ky
nääni tv ette toot hallita, toetan lo
pásivá hän sillä kertaa meidänkin 
kirjoittaa, jos toaan osaatte, hän sa 
not. Luuli kai, että ne ci osaa ehka 
mitään omasta päästään. Onhan 
sitä nyt ollut sämppeliä useamman 
kerran, „hau juu laiket?" No ei 
kai sekään ole ollut hytoä, että me 
on firjoitctit. Muistut mieleeni 
kerran kuulemani saw Mr. Li»-
colnista, kuinka hän kerran oli t\ 

periaatettaan? Mutta • nykyisen'welyllä niityllä, niin sattui title 
teollisituspulan ja siitä iohtuwau n taan toihainen härkä häntä kohti 
työttömyyden luulisi herättämän jo- kotoasti mölyten. Siinä sattui o Lv 

Kinasta tuollaisista mieliharmeis-
ins suorastaan sille jolle se kuuluu. 

Hecla, So. Dak. 

Arwoisa Uusi Kotimaa. Minä
kin aijoin piirtää muutamia ritoejä 
ley teenne, jos sen sallitte. Mauil* 
mau Matti se luulee nyt oletoansa 

Miss Lena Leskelä lähti f»läilc- kin täytyi kuluttaa $2,000 lisäkälus- saattaa onnettomaksi, ja olenkin sii 
mään Gackleen, No. Dak. joksikin toon ja tarpeisiin. Bondeja mak- tä iloinen, että Uuden Kotimaan 
Niiloksi ja tulee taas takaisin tänne settiin ulos $8,000 toiime touoden toimittajat otoat niin puolueettomia, 
Satoon perukalle kesäksi. j ajalla h. m., joten käteinen raha oli että Panetoat lehteen kirjeet niinkuin 

Onnea toaan kchkille Uuden Koti- wähissä touoden lopussa. Woitto- ne on kirjoitettu, maikka niitä on lu

moan lukijoille toitooo Joku. 

Frederick, So. Dak. 
On le täällä meilläkin yhtetsMei-

osinkojen maksaminen päätettiin kisoissa monenlaisia artoostelijoita. 
siis siirtää kesäk. 1 p:ääa 1922, minusta toaan tuntuu hauskalle, 
mutta katsoen yhtiön toakamoan afc- etiä lehdissä on monipuolisia kirjoi-
maan me lvoimmo tytjtytoäisinä o- tufsia kuin ne stoat rauhallisia. 

jokukin,kun on päässyt ylös puuhun,| jcri, joka sijaitsee Aberdeenissa ja dottaa osinkoamme. Meijerin kan- Mutta sen toitooisin, että toistensa 
mutta kunhan ei toain nenäänsä tait-i johon suurin osa tämän seudun sito» nattajat- fáimat 1921 ajalla tooittoa mainetta ei kukaan loukkaisi jvt jos 
taisi Tuin sieltä alas putoaa. Hän malaisista myöskin kuulutoat osak-. 1 xh senttiä paunaa kohti ja osak- paikkakunnalla on jonkinlaisia ret-
IriiscSteíee papeista, mutta mttmn'faian ja kannattajina. Tämän met- kaille maksetaan sitäpaitse 5 Pros, telöitä, et ne kuulu kaukana olcrotv 
mielestäni ei olisi yhtään liikaa jtriíiiffcen nimi on Equity-Union ditoidentti. Ahtiössä on nyt kaik- [e, [e on parempi että koittaa sop'a 
friatkin yksi pappi saarnaisi joka Creamery Exchange. Siihen kuu- kiaan 3,450 osakkeenomistajaa, jois- niiden keskellä ja kanssa, joille asia 

ia 2,550 omistatoat 1 5 osaketta ftjuíuu, erittäin uskonnollisissa asi
ja jälelläoletoat suorittamat parhail- 0i§fa. Kuinka rumaa se on, että 
laan osakemaksujaan ltwtouttamalla toisiaan panettelee. Se olisi eri a-
osan wiemästään kermasta maksuksi, sia jos olisimme niin pimeät et-
•Vs0-- kaikilla näillä osakkeenomistajia- timrne ymmärtäisi, toaan me olem-
ia olisi 5 osaketta itiin yhtiön ei mc walkeuden laps a eikä yön ia Pi 
tartoitscisi enään koskaan lainata meyden, sillä olemmehan mc kuulu-

rahoja. .. (toia krristikansan lukuun emmekä o 
i Mutta edelläoletoasta fay seltoil-- le pimeitä pakanoita. Jos ystätouy-
ic, että meijerimme on hytoällä ja della ja rakkaudella puhumme toi 
toarntaíía pohjalla. Ja jos mc sillemnte ja muistutamme tätä for-
kaikkt ajetumme entistä yksimieli- keaa ja kallista asiaa, mutta ettei 
remmin tämän homman tueksi niin Ylönkatsoa eikä haltoeffta ketään 
teiniä „huone, joka too ira s walla ra- Ja tosin se on Juaían työ ja toat 
fcimettiin", tulee kaõtoamaait mah- kutus, että ihminen tulee tuntemaan 
tatoommaksi kuin sen innokkaimmat- oman tuomitun tilansa, niinkiru toi 
kaan kannattajat koskaan otoat osan- sessa uskonkappaleessa luetaan. 

Kuuluisa kirja nyt suomenkielellä! 

Uusi vapaus 
(The New Freedom) 

KehoitvS kansan ylevien tootmien Mpäuttamtseen. 

Kirjoittanut Woodrow WilsM, 

.{ ent. Ahdystoaltain presidentti, 

Englanninkielestä suomentanut Valsrid Hedman. 

Tämä teoS on loistatoa selostus siitä edistysmielisestä oh-
jelmaSta, jota Woodroto Wilson julisti touoden 1912 toaalitais-

. teluSsa ja jota ohjelmaa hän koetti toteuttaa ainakin hallituska»-
tenia alkuaikoina, toaikkakin myöhemmin sortui rehamahdin tili* 
tooiman alle. Monessa suhteessa tämä teos selostaa sitä mihin 
edistysmielinen poliittinen liike todellisena kansan liikkeenä tu
lee edelleen tässä maassa pyrkimään. Myöskin paljastaa tämä 
kirja hytoiit seltoästi ne toääryydet, joiden alaisina työläiset ja 
maantoiljelijät ja muut pikkueläjät nykyisen järjestelmän toolli* 
tessa elätoät. Edistysmielisen poliittisen toiminnon kannaldl 
oletoat saatoat tästä teoksesta paljon toalaistusta ja rohkaisM 
siihen työhön, joka heillä on edessään. 

Jokaisen edistysmielisen kansalaisen olisi luettatoa tämä 

kirja. Niinpä onkin tekijä asettanut kirjansa ctulehdelle seuraa* 

toan omistuslauseen: — „Tämän kirjan omistan kaikesta syhä-

mesta»i jokaiselle miehelle ja naiselle, joka siitä woi saada ebe8 

wähäistä sysäystä epäitsekkääseen yhtöishywän palwelukseen." 
Tätä kirjaa on myyty miljoonia kappaleita englanninkielisenä. 

Kirjan alkulehdellä on Woodroto Wilsonin hieno kutoa. 
Kirja sisältää seuraamat lutout: Wanha järjestys muuttuu. — 
Mitä on edistys? — Wapant miehet eitoät tartoitse holhoojia.— 
Elämä tulee maasto. — Kansan parlamentti. — Tulkoon toal-
keus. — Tullijärjestelmä, suojelustttllit toai erikoisetuudet? —4

; 

Monopooli toai f o toapaa tilaisuus? — Hytoäntahtoisuuttako toai 
oikeutta? — Työhön on tarmolla tartuttama. — Yritteliäisyyden 
toa^>autu3, -r- Kansan elätoiert tooimieit toapautus. 

Teoksen hinta on 75 senttiä ja tooidaan se tilata osoitteella: 

Uusi Kotimaa, 
New York Mills, Minn. 

licet futoiteíla. Minäkin tunnen itseni monta ker
taa huonoksi ja halivaksi itäistä pu
humaan ja kirjoittamaan, mutta In

kái sen työläisen ajattelemaan, eitä' maan heinäsuotoa lähellä, minkä 
meidän on kuljettama kehityksen mu»j suojaan hän Pyrki ja pääsikin. Sii
kana. Toiseksi mc ollaan toapaassa ne sitten alettiin kiertämään tuota 
maassa. Täällä on lupa muuttaa sitotoaa, hän edellä ja härkä kitite-
maailmonfatsomustaan ja lukea reillä. Jonkun aikaa suotoaa kier-
kaikkia lutoallisiä sanomalehtiä eifä rettyään alkoi härkä toäsyä. joten 
silti sanota sitoistymättömäksi. Kyl. hän saatoutti ja otti härkää hännäs
tä teidänfirt mätäpaiseet on yhtä tä kiinni. Wihdotn oli härkä niin 
arkoja, etpä nekään kärsi paljon rväsynyt, että kaatui. Lincoln iixtin 
koskettamista. Koettakaa toaitt huo- piteli hännästä kiinni ja härkä kat
mata malka omassakin silmässä, soi hytoiit rukoiletoasti, pyytäen kai-

%st kyllä saatte olla rauhassa, keti katseillaan jättämään hänet ran-
jos toain pysytte komeroissanne, haan, manit Lincoln sanot härällc: 
ettekä häiritse niiden toapcnittn,|oma syysi, itse sinä tämän aloitit. 

ANCHOR - DONALDSON 
Henkilökohtaisesti seurattu)» 

' • ,-f - - Huvimatkoja 

;%;& U O M E EN 
Hampurin kautta. 

"CAHONIA" 20,(WjO ton., Huhtiléwar, 
8 p., Toxikok. 13 p. ja Keiäk. 17 p. 

"SAXONIA" 14,000 tonn. Huhtike*» 
18 p„ Toukokuun 7 p., Toukokmtui 
25 p. ja Heinäkuun 1 p. 

3:raas luokka .... $108.50 ja jpMwp. 
Salonki (Cabin) .. i~150.iX) ja yVGsp. 

Yllämainitut hinnat ovat f li 
Suomeen asti. Ei mitään erikeie-
maksnja Saksassa. 

Nämä suuret laivat kulkevat *s-
raan Hampuriin ja sieltii lapileslM»-
villa junilla ja laivoilla Suomu». 
Mielenkiintoisempaa ja miikavsto^O 
kavampaa matkaa ei löydy. 

Kolme huvimatkaa Suomeen 
tanialla" toukok. 23 p., „Besrnga-
rialla" toukok. 30 p. ja „Munii 
Ia" kesii k. 6 p. 

Käykää lähimmän paikaltkauia-
mielien luona tai kirjoittakaa «ftoit 
teellä: 
Cunard-Anchwij Anchor-Dona Meen 

Lines, Miäneapolis, Minn. 
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jotka siellä pois pyrkitoät. 
f' HaalKla kätoijä. 

Olisi minulla toielä yksi mukatoa 
satu eräistä ryssän sioista, mutta ol
koon nyt toisten kertaan, älkää olko 
nyt niin hädissänpe, ajallym» jen ^Braddock, No. Tak. 

Nyt minä taasen lähestyn teitä, kuulette. 
rakkaat omanpaikkaset, näillä imu;-] Kuulemani mukaan on rakkauden 
tamilia ritoeillä. Tertoennä sitä on Jumalatar ollut koivastt täällä tou 
oltu ja sitäpä samoa toi toon teille
kin kaikille, jupet. Wiimeisestä kir
jeestäni on toiset tykänneet hytoää 
ja toiset huonoa. Tuota minä en 
ymmärrä, miten siitä kaksi eri kä-

hussa, ammuskellen noita nuoliaan, 
toaan en tiedä toielä tällä fertaa 
millä tuloksella. " j 

No tooi hytoät yétatoaf, kitin oli 
unohtua ihan kokonaan mainita nois 

sitystä on toottu saada. Muistui ta itsincisen seurakunnan ihon koko 
tuossa mieleeni eräs kertomus po
jasta, joka meni myllyyn. Se oli 
kaiketi, se poika, no n mustalais-
pojan kokoinen. Mölläri kysyi Po-
jalta, että mitäs tiedät, johon poika 
topsi asi, että yhden asian minä tie
dän, mutta yhtä miltä ett tiedä. 
Mylläri kehoitti sanomaan sen, jonka 
tietää, ja poika sanoi, että myllärin 
siat on lihatoia, toaan sitä minä en 
tiedä kenen jauhoilla ne on liho
nut. Sama on nyt minulla Pul
ma, että kyllä tiedän twksikä toiset 
minun kirjoituksista Pitää, mutta si
ti' en tiedä miksikä ei kaikki, toaikka 
minä niin „hellätoaroen" olen a 
f oista jutellut, eikä ole muuta apu-
laista ollut kuin „Pikkusormi". 

On sanottu, että minä olisin 0' 
mistanut erään „toiattoman" kotka-
jutun kokonaan omakseni. No *er= 
rankos sitä minunlaiseni oppimaton 
erehttih, onhan täällä erehtynyt oppi
neetkin niin Pahoin, että on luul
leet puhelinlankoja aitalangaksi ja 
niin napsautettu Poiffi. Ja mitä 

non sen aitoon suoraan, että kytlä 
minä sen sittenkin ennen otan, toaik
ka se falaakin Pitäisi ottaa, ennen
kuin minä käärmepuutoa ottaisin^ 
toaikka s tä kuinka ttirky^ttäisiin 
Minusta tuntuu, että se ei ole oppi
mattoman syötätoää, luulen, että 
täytyisi jossain seminaarissa ottaa 
sen. syönti kurssi. Oo, sinä ihmeel 
linen käärntepuuro ja fen ihrneelli-

TILAUSLIPPU. 
KAKS AU ÄÄNI KUSTANNUS-THTIO, 

New York Mills, Minu, 

Mjötšseur&a $ U. Kotimaan 

tilausmaksuksi, joka on lähetettävä osoitteella: 

Nimi 

Postikonttori-

Kata eli Boxi 

.TucwkerraB 

—— 

Taltio 

FNy 

ÄMnitkaa onko tilaus non e!T uudistui." 

: failil tüauslipun voi lähettäi lyijykynillä täytettyai. 

Wright, Miu n. 

Olemme taas eläneet kaksi kuu- malan rakkaus toaatii minua kuin 
kautta tätäkin kallista armotouotta cIen nähnyt että Jumala on toa kut-
ja tämä Helmikuu olikin koko anka- tanut muutamissa mielen nututok-

I ra kuu, erittäin loppupuoli, että on sen kuin otoat lukeneet minun kirjoi-
: saatu olla niinkuin säkissä, sillä ci luksiani. Woi olla että ne on muu-
j ole saatu juuri mitään tietoa muu- Amille toastenmielisiä, mutta jos 
'alta, sillä et posti ole kulkenut oIift joskus hytoäksi toielä írin en 
puoleentoista toiikkoon.. Lunta tuli faaio uinuta kuin toi mottaa Junia-

.niin toahtoasti fotoon tuulen kanssa ^an siunausta niillekin, jotka ylön 
j useampia touorokausia, että on kes- ^f00- kun Jumala on minua-
tämit atoata teitä, että pääsee toähän tin armahtanut niin fe . armahtaa 
liikkumaan jo on ollut koko kylmiä Anuakin. Toitoon toaan onnea Un- l"/," ituv[uuuu't .. 
•1 • »• - »• L T " xinuna . _ . . siihen mariamehuun tulee, ttttn sa 

jtlmojafut koko Helmikuun. Nytkin ^cn Kc»t lnaa lehdet toimtttajtile ja 
[toielä toiimetien pättoän aamuin ia lukijoille, sillä hän jyka 
oli 29 alle nollan. Eikä imeläkään taitoaan, meren ja maan ja kaikki 
näytä lämpenemän, toaikka niin se 0B tybjästä tehnyt, hän, itse Pitää 
on kirjoitettu, ettei toilu eikä helle. Roduistaan huolen, ja sinustakin 
lakkaa niitt kauan kitilt Ema maail-'refítS Ysrätoäni, joka monta kertaa 
nta on olemassa. . j murheen murtamana matkaa teet 

Minä en ole iatoallifesti kirjoi» wieraalla maalla. Sillä ei 
tcllut ilmoista, sillä niitä kirjoitus- me^ täällä ole pysytoiiistä kau
sia näkyy kyllä oleman.- Minulla ^nkia, toaan tuletoaista me odo-

olifi aina Paremmin halu kirjoittaa tommc' ia kuljemme rakkaani fitöj ''ZrraVitä siunatkoon' 
!'»'* «sommista «lioista k°u».á kchden. j°.l- ? per^tud1 

ten armon fmttto mitä Jumala «m "«O » w-,° on Mbeíf- er8Sn tonmU)ie,in uuti(isjű, 
m.nnrte antanut. Sillä tämä aika á »oi Mnt "stawa... ku.n ^ $lmanm mg# o8tanut 

rnrta mc täällä qlemtne, se on hy- tniffl artoaintte sen onnen ja an-
toin lyhyt aika, se aina kulkee lop- ^uden, jonka Jumala teille tah-
Puaan kohden, ja emnte tiedä koska io° ^hjoittaa ia antoa. Jesns sa-
loppuu ja millä tatoalla. Jumala uoi: Kuinka usein minä tahdoin koo-

cn kuitenkin määrän pannut jokaisen ^nun niinkuin kana kotoo 
ihmisen elämälle, jota ci kukaan ^oifom"a s"peinsä alle, ja ette te 
taida käydä ylitse ja hänen kuukan- koneet. Toitoon kuitenkin ettei 
tenia luku on sinun tykimäs. Kuta- f"kaan hyljäiii näin suurta autuut-

ka monta on taas tyähässä ajassa ta' ^'c,"u§ on meille malmista-
siirtynyt täältä pois. In toähün ftu* ^ ansainnut, toaan rutoetkaa 
ajan perästä minäkin ja monta Lemmin ja todenperäiscmmin ot-

n;;tuta olemme pois täältä ja mo=;fotnűan Jumala ra-
neile on tämä toaellns täällä ras-'fo^ taitoaaNinen Isämme kirkasta-
kcs ja toaitoaiotnen, mutta ajalyinen ^oon ^e suuren rakkautensa kaikille 
kuolema tekee kerran näistä toai-:^^^uille» toitooo rakkaudella, 

woist lopun. Minä itse olen saa-s '. Nlen. 
r.ut kukkea monta raskasta askelta ja^ . '.^ 
ihminen on raskaasti toaitoattu, kun Xoilugla, Min». 
tuonta kertaa kaikki asiat menee| Wähän selitystä Totuuden kan-
toisin kuin ihminen ajattelee, ja jo- nottajan kirjeeseen U. Kotimaan 
katsella täällä on mattoansa, toaik^ holmik. 24 p:n numerossa, jossa T. 
ka toinen ihminen ei mot toisen ti» f. ihmettelee, että niin toähäwen 
loa käsittää, niinkum tatoallisestt sa- kun „Heinäsirkan" ääni näistä Toi' 
Kotaan, ettei toinen tiedä mistä pai- toolan haali hommista on otettu 

päiroän kestäneistä touosikofous-juh-
lista, mitkä juhlat pidettiin Emil 
A. Holstin tilatoissa huoneissa 
Seurakuntalaiset oli erittäin hilpe 
ällä mielellä ja toitoorikkam mielin 
alettiin kymmenettä toimiiitatouotta. 
(írt sano tämän enempää, sillä kuu 
in, että aikoivat touosikokouksen pöi) 
täfirjan julkaista lehdessä. 

Lopetan nyt taasen, toitootan kai 
kille Pikaista ketoättä ja hauskaõti 
toaan aikanne kulukoon, muistakaa 
myös kotimäkeä, piirteli paltocliia:. 
lie 

Sevnlooni 

RAÜTAPUJLERIT 
vahvistava:. Ilerriio?to;i, kasvattavat uutta 
ver;a, poistavat Kalpeuden, Päänsäryn ja 
Elottoimmden sekii kaikki muut taudit 
jotka johtuvat huonosta verestä, liialüíesta 
työnteuÄta y. m., joista vioista taas johtuu 
vitsyttiivä tunne ja Voimanpuute ruumii-sa. 

Lignellin ran tap il lent ovat helppoja 
nauttia ja lisääviit pairioa ja voimaa ruu
miissa verrattain lyhyessä ajassa. 

Tästä näette mitä eräskin potilas sano»: 
Paluvsdnlc-, Mieli. 

Mr. P. A. Lignell, Superior, Win. 
Rautapillerlt oltn iianttiuut ja voin tf llle va

kuuttaa, että laSkkofnne on vtidottoinastl paras, 
sillä olvu nyt täydi lllsc.stt terve jn liyväsFÄ voin
nissa ja olen myöskin sitä esi t lii nyt mnllli-kln 
tov»Teili'-. ' Kunnioit., Herman llill. 

Tilatkaa tlnäiln kunkaurten lääkemääräys. 
Lähetytä.m postivapaasil käyttöohjeet mu
kana $1.25 hinnasta. 3 kuu k. hoito $3.25. 

— l.lgnellin Apteekki i>h niurlu — 
— Suo:». A|itve!;i;t YhdyxvAllnisKii — 

P. A. LIGNELL CO., Superior, Wis. 

BULGARIALAINEN VERI-TEE. 
Nautittuna höyryävän kuumana 

teelle mennessä. 
Avustaa Luontoa t 

Parantamaan kylmyyden. , ' 
Suojaamaan Influimaaa vastaaiu > 
Lievittämään maksaa. 
Pitämään suoliston hellästi Vmoib-

nasaa. 
Bulgarialainen Vcri-Tee on valmistet *' 

tu puhtaista ruohoista. Se panee rika* ^ 
ta punaista verta teidän suoniinne, an 
taa teille voimaa vastustamaan tanteja 

Myydään kaikkialla Apteekeissa t . 
tai vakuutetussa postissa. 1 suuri pei*iei»j-r* l-
laatikko $1.25. tai 3 laatikkoa $3.15 t,, 
fl laatikkoa $0.25. Osote H. H. 
Schlick, President, Marvel Prodiirte 
Company, 472 Marvel Building, Pitta -
burgh, Pa. 

Säästäkää! í : 
ostamalla k'ntomalankanne 
suoraan tehtaasta. Me 
myymme suoraan kulutta
jille 

Concord Villalankaa 
Täysivillaista, valmistetaan 
joka vuosi erikoisesti käsin-
kutojia varten. 

Concord Villalangat 
ovat taattu kestäviksi, sa-
manvahvuiseksi, hiendktji-
seksi ja. värinsä pitäviksi. 

4 02. kerä 50c; 1 pauna $2.00 
5 paunaa $9.00. 

Näytteet lähetetään vapaasti 
pyydettäessä. 

CONCORD WORSTED 
MILLS 

West Concord, N. H. 

f'.a-n 

M, 

* í k ; r  >. í 
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kasta fimfä toisen jalkaa bitrietao. puomioon, toai Ra H. s. mita jul* 
Mutta kuinka sydämestäni toiwoi-.keammin wäittää haolitoimintaam-

sn, ektä jokainen ahkeroisimme tur- mc törkeäksi ja stwistymättö m ii f n 
hait kiihkon hyljätä ja turhat ata-jícrufamaíkr, että „taaskin esitettiin 
tirffet toisistamme, kuin olemme sandaalilla törkeää ohjelmaa, joka to-
maa kansallisuutta. Me '.läennn? distaa suurta siwistymättömyyttä". 
kuinka muut kansalaiset pitää tois''Onpa tosiaankin fotoin wähän sanot-
tensa puolta, jos olisi millä tilalla tu. mutta so? tällä haali (ia esitetään 
hylvänsä ihminen, oli uskonnollinen jntafin heilistä ohjelmaa, jos on 

pakkaa sellaisille, jotka ci woi sitä j 
iifc ostaa, tietysti muun awuswksen 
ohessa. . Sitten sama kirjoittaja li 
sää, että milloinkahan saadaan si-
kaaria, johon minä toielä haluaisi n. 
lisätä: Oi antakaa minulle Köö-
penhaminan nuuskaa, kuin minä nyt 
toain tietäisin niitä »virkailijoita. 
Kiitos sinulle toeli Jooseppi kirjees 
täsi. Olipa se hauska tutustua, mis 
jähiirt mahtaa toiset tooljet waeltaa. 
Eihän ne suinkaan ole „Ali-Potifaa 
rin" paltoeluksessa? Näin myös 
kirjeestäsi, että paljon tämän maa l 
mcm Nxtstuksia kokenut toeli täältä 
lähtee „hälppärille" erään „korin" 
herään katsojaksi. No toiwotaai 
sitten onnea ja wähemmin toaswk 
sia. IeSíeri. Mihinkähän on mah 
tanut joutua se meidän knlän „lufi 
fa". Kerrohan nyt meille jotain 
esim. siitä „äidistäsi", jonka tulit 
minun suosiollisella awuswkseNani 
tuntemaan. Saisit kiittää minua, 
minä kuin tuota otin in heruttu si
nun muistoasi toähän toaan, niin he
ti se autiot. Nähköäs. ensin se ei 
tiennyt äitinsä nimeä, fnutta sitten 
fe tuli sen tuntemaan. Wointmsa 
mukaan kehui nyt fia fnrraaroania 
jonkun toerrcm kyllä hankaluutta fe-
fee se, kuin ei pysy pahain 
touoksi Nlpailurata kunnossa. 

Lähettäkää 
Villann 

BEMÖ^IN VILLAMYLLYYN 

' 1 If# 

y . f -1 - ' 

VILLALANKAA, 

VILLAVAATETTA, 

VILLASUKKIA, 

BLANKETTIA. 

BEMIDJI WOOLEN MILLS, 

Bemidji, Mina.. 

Maita myytävänä 
ehdoilla 

ja 

Maalaineja aina saata
vana 

F. HE1TMAN, 
Menahga, Minn. 

Kaloja. 
Kaikenlaisia suolakaloja scatoteene* 

Tänä syksrinä suolatruja. 
Sup. jarto. hernngia 100 p. $ g.e# 
S up. järto. herringia 50 p. 3 2S 
Alaskan rosuxiíilíitt 100 p. 17.06 
Alaskan raswasilliä 50 p. 9.0# 
Norjan silliä 100 p. 13.0# 
Norjan silliä 60 p. 7.5# 
Astorián lohta 100 p. 26.0# 
Astorián lohta 50 p. 
Jäätyneitä herringia 100 p. 4 5# 
Suomen silakoita nelikko 

(55—65 paun.) 
Johnsonin sokerikorppuja 

Suomalainen ofioimtéto. 
Farmimaita myndään kaikkialla 

Nlä-Miclnflanissa. 
Taattu mntknpiletti-osasjt». 

Valtion wahwistama matfOffTetfili 
toimisto toälittää matfctníeíin myyn 
itä kaikille ensiluokan linjoille. 

Laatii sirtolaislmn waatimia maii 
kustuslupa-todtstuksia Suomesi 
Am eri kaan matkustajille. 1 

Ainea toűltuuíetíu henkilö MYY. 
mään niotfapileteiiä tämän kernistä 
Suomen Säroel laulufimnan huto?i 
matkaa marten Suoman. Norjan 
?intcri?Qtt Linjalle. Tilatkaa nmtfi 
Piíctíiune ajoissa ja jdrjcštcifiii^ 
vassi' ynnä muut asianne ennen Iti!; 
'äänne. Tilauksille, jotka ieftbätin 
kirjeen fonttá, annetaan erityine 
huoli. Osoite: 

§ M 

3# ». 
lsiitikoissa 20c p. 

Kabwipöntänne ri ole wakmiZ tl? 

man Johnsonin sokerikorppuja, iiflÉ 
ne otoat parhaita. On myös muita* 
kin korppuja ja tuimia leipiä fentot 
toana. 

Raha Oli Pantawa tilauksen m», 
kana. , , 

Tilatkaa uusi 1922 hintali«ettel». 
Emil Johnson, 

322 S. 1st Ave. E. Muth, Wmn. 

Susmen WarakoasuliwiraSt». 
Wahwistaa roolta», kauppa tn«ti» 

muita asiakirjoja, niiden SuomoSh» 
käyttämistä toarten ja toaadittaeSh» 
laatii toalta», kauppa- y. m. asioit^, 
joja Palkkiota ivastaan, wälitt.iä O 
waltooo weika-, perintö, ynnä mmt» 
asioita Amerikassa ja Suomes^»^^FG 
w a l w o o  v a o i i a s i o i t a .  O s o i t e . .  

Charles C. Jack»la, : 
Vice Consul of ixinlan^, 

Calumet, Michigan, 11 S. %. 

Walistuvut maamies 

suo j ii aina niitä liikkeM^. 

jotka ilmoittamat " 

llubessa K»tima»»s« 

CborleS 
Borgo Block. 

TíorfoTn, 
Calumet, Rich. 

JOS OLETTE KIPEÄ 
5 ' I 

Pyytäkää VAPAA 
LÄAKEKIRJA — No. 

811 aÄ en yli -•"> jn uaiktc» tantta »flF-' 
teftmi. Koin r-iy )<Ua tiyit ll.jv-o wv=' :  
msl«$*leti koriläikir-intä. Miltä jeksln»n •«# 
ltw» valita »p1T«:I ia i.k« n taodlHrvu, »EEWČIWV. 
rají'ikín liimist y. i.i >« ' 

Uil>k<i t  «•! i lt  »!-' I* I iii."; kkfltJi, x it an f net- • 
»oo-na iaisia .«li.ii' -teits. j'iita Sounu «wa on >•' 
kiV-1nI/ rwonla vno»i*. 

TSmün kirjan -n-i• a vup&o«rl ja pit.Ilii 
ctfci jtykiilepfsFii kotlli»i. s-Hlä ett 

J flwia k'»ka «!tä tor-ilsettf. varoké* burai 
t & t k U e l t i l  j e  L i i m i m a ' . ! l a .  

1 J : v 

ix" 

--1 jgfí' !l!'i A;it< '  Cli! Oli 
—Sucre A iti-okl.l 

P. K LtoWELL CO^ Superior, WKi,'/ 
, , , . . LEtp.-

Vi. 

; i i 

Jt 

>4?$ * ' 
fi f T „• , 

'•A-t V 

1 
•4 /,.7 

DEFECTIVF PAÍ2F 


