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; Mmueapot», Minn. 
™ Ihm nykyään on ollut firfottu 

• 1i« U. K palstoilla hengelliseltä i 

^vialta, joissa osittain on roiitoitu 

' i>;feomi ja määrään uskoon, ja kuin 

^ tuikullakin on jonkun tvcrroit käs:t 

:.". Keitä uskosta, nnn tekee mieleni tn 

tästä, että mikä jc sitten on se oikea, 
rtiututaTft tef emät nen usko, tai ette 
jDfrttBtuufo tämä il,mistä mtiuaafii 

icfrt»ävncit ns f o johonkin kirkkokun-

taan tai uskonlahkoon, futeti fltä iu 

leiit roäitctaan. 

:i Usko en ollut maaUmassa enr.vn 

•viltin yksikään itsfoitkiríifi) tai kirkko^ 
^ f imta, johon suomalaiset nyt knuku-

t - ii,at. iotfa omat Suomi Synod', 
s >« ^ ' vMonidlli^ftrffofunta ja Apostolis-

vVuthcriioineit. ^a kuitenkin ie*3 

'iifiiui menen crifK'cri kulta ki ii kyin 
'mään kuluka rrriim woisin tulla au 
tncafst, min vhjaawat jokainen tiäic-

'ti'"" 
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td minut Jeesuksen kautta IumaUu 

-hlkö, joka kaitissa näissä kirkkokun 

4 VS J - missa ja uskonlahkoissa on yksi ja 

sama, perustettu yhteen ia f omaan 

raamattuun. Siis perustus näissä 

- kaikissa silloin täytyn olla sama ja 

uäitten kaikkein kolmen firkfohmmr 

täytyy silloin olla oikeassa, kun 

^kerta kulmakiwi on smna kaikilla 

jonka päälle mc sitten yksilöinä a 

lamme rakentamaan kaikkien niitten 

falijain jälkeen kuin meille on an 

iiettu. \ V ? ' 

Jeesus itse sanoo, että tulkaa mi 
nnn tyköni kaikki, jotka työtä teetic 

> io olette raskautetut jet minä tah 

don teitä wirwoittaa. Ja eikä han 

^ lioin määrää meille mitään wa 
liitua loHkiKi tai kirkkokuntaa, jonka 

tantta meidän pitäisi tulla hänen ti) 

konsa. Pääehtona hän wain käl;i 

tää, että se tapahtuisi hengessä ja 

totuudessa. Ja tiima se sitten nti 

nun käsitykseni mukaan on se oi'cc; 

ja autu iäksi tekewainen usko, että 

mcnitä Jumalan tykö Jeesuksen lu-
iia§tufrcn kautta hengessä jet totun 

'; Äessa iuulnnime me sitten yhteen Lai 

jtoisecu näistä uskonlahkoista, joita 

:?inihiii fimliitoat kukin wäittäwät o 
. V !*r ^noausa oikeaksi. 

?x Uhitta mistä se erehdys sitten iu 

Tee, että kaikki nämät uskonlahkot o 

lxxit wäärässä samalla kuin ne otoat 
oneassa. Pykä Paa.Mi tämän sel-

irittää 1 Korinthil. 3 luku 1, 2, •> 

ia 4 trxirfo, kutsuen tämmöisiä usko 
maisia lihallisiksi, sillä niin kauan 

kuin teidän seassamne kateus ja rii 

ta ja eripuraisuus on, ettekö te ole 

lihalliset ja toaella ihmisten totoau 

jälkeen, ftllö koska joku sanoo: 

ininä olen Paawalin, ja toinen: mi 
iiii olen Apollon, ettekö te siis ole 

lihalliset, sanoo Paarnali. Siis tn 

los tästä tästä että se et ole lahk" 

toi kirkkokunta, joka on määrä, mut 
,tr ne jäsenet, jotka wielä orvat li-
valliset ja siis seuraamat lihallisia 
íuieíik utoituk fitmsa. N.ttten iii» 

tämyt, olla määrässä tehdessää'. 

iiniiä wäitteitä, että muka se ou 

».moastaan heidän lahkokuntansa 
Ifoutto kiiin autuaaksi tullaan, joka 

kuitenkin on Jumalan kautta kuin 

jv tapahtuu hengessä ja totuudessa 

lukuun ottamMa mitään kirkkokun

taa tai lahkoa, jossa nimittäin Ie 

suksen niineen autuutta saarnataan. 
Jos nyt wielä rumetaan harkti 

maan näitten lihallisten uskowaiö 
ten hengellistä tilaa itiin löydmu 
tzne Roomalaisten 8 lutmtii 7 ja S 

wärsystä niitten tilan oleman aitoon 
liurfemt, sillä ho wielä oivat Junia 
ilon wihollisia sen sijaan kuin ni't> 
ten pitäisi olla uõkowaisia. Ne si:s 
omat niin kutsututta suu-kristityttä, 

joita on tiyfnoikoiH kirkot aitoon 

A . tmmnä. Ja he sinään tiysntoät niin 

I' '* kauan kuin heidän toaitt ci rätin jat 

kuu, että se on heidän lahkon fcuit 
' tn kuin autuaaksi tullaan, tai oi 

koostaan että se on heidän kirkon K 

miin sisältä mistä Jesus ja Jumala 
löydetään eikä muualta. EikÕ türu 
möinm opetus ja wirheellinen u? 

•I" to ole yksin uskottoman sümäänkn'. 
käymiä ntahdottoumutta ja crhchiv 

- ta, sillä onhan Jesus kuollut foik 
f ten edestä, ja siis kaikki Hätien tooi 

: luat löytää, jotka main totuudessa jc 

*.' liengessä Iniitiä etfiNhit. Täma maht 
' " vh pää-ehtona, että haetaan totin: 

ti\ >dessa jo bengessä. 
) ; Niinkauan kirin ihminen on lihoi-

' 1 , linen on hän Jumalan toihollmen. 

;; sulki hän kirkossa kuinka nbcaän ta

hansa. Jesuksen omain sanain mv-
kaan pitää ilnmsen syntymän medeS-

ih jo hengestä. Vedestä mc snnnym-
• me käsieni kantta, kuitenkin ftar* 

koilla lienee täysi fasttuS siitä mi hi 

.<%•. |e on että syntyä hengestä. Room. 

,'f4' $:!<> Paawali sanoo Jumalan hen-

•j , pen todistaman meidän henkemme 

kanssa, että mc olemme Jumalan, 
'V lapset. Siis tämä todistus täytyy 

silloin olla tumtutoa meidän sydä

messämme. Muutoin me emme toov 

si tietää tätä lodistnsta oleman 

meidän sydämessä ensinkään jollem

me sitä tuntisi. Samoin Paawali 

käskee meidän toaeltaa hengessä, 
Gal. 5:16—18; Room. 8:2,4,5,6, 

9. 10. Siis jos me hengessä ma 

el lamme täntyy tämän bengen mai-

kutus silloin olla tuntuma, muutoin 

emme tietäisi etta koska me Heit 
ncsm toaclfmitme tai josko meillä on 

sitä ollrnfaan. Niinikään Paawali 

selittää Gol. 5:22 mikä tämän hen

gen hedelina on. Rakkaus, ilo, rotv 
ha, pitkämielisyys, ystatvyys, hy-

wyys, usko, hiljaisuus, puhtaus, 

nämät niinikään täytyy olla tumu* 

mat, muutoin mc emme tietäisi jos 

ko meillä niitä on ensinkään. Sa
moin t Joh. 4:7,8 kuuluu: Te 

rakfahurimat, rokastakaat toinen 

toistanne, sillä rakkaus on Juma 

lasta ja jokainen kuin rakastaa jc 

on Jumalasta syntynyt ja tuntee 

^untalan. Joka ei rakasta ei hän 

tunne Jumalaa, sillä Jumala ou 

rakkaus. Se, joka tällä tarooin ra 

kastaa, täytyy olla hengestä fnrtty 
nyt ja täytyy hänen niyös tuntea 

sydämessään nämä hengen hedel

mät, joista rakkaus on suurin, ja 

täytyy olla suurin, silla rakkaus on 

lain täyttämys ja rakkaus on iii; 

Jumala. Jolla siis on tämä rak

kaus, se on Jumalassa ja Jumala 
on hänessä ia hän on syntynyt ficiv 

g estä ja hänellä silloin on hengen 

todistus tuntuwasti sydämessä, että 

hän 911 .Jumalan lapsi. 
-3E. 

Rew Leipzig, Ro. Dak. 

Olen lukenut tätä Uusi Kotimaa' 

lehteä lapsuus-ajoilta asti, ivaan en 

sle entisaikoina huomannut tässä 

niin monipuolisia aatteita eli mieli

piteitä kuin nykyisin, etenkin paik-

kakunnallisissa kansankirjeissä. To

sin eri lehdillä on ollut ja on omat 

suuntansa, maan tässä yhdessä tu
lee näkemään kaikkia, joka on toi-

sekseen ehkä hywäkin, että näemme 
kuinka todellisuudessa on kansamme 
hajaantunut eri periaatteisiin. Tuo 

olisi toaan snotawa1 ja otettalva 

toarteen ettei tehtäisi persoonallisia 

hyökkäyksiä oman minän Paremmuu-
della toisia ivastaan toihan toirv 

massa, sillä kaikissa meissä on toi-
kaa yhdessä yhdenlaista, toisessa 

toisenlaista. Se toaan on ero että 

toiset on enempi nöyrempiä, ja mil-

loin tulemat ymmärtämään eri)ett)!--

sensä eimät sitä kiellä. Toiset oto^t 

ylpeitä tvaikkakin nähden näfctoät ja 

kuullen kunletoat, toaan eitoät silti 

tahdo ymmärtää. Sentähden on 

kin kirjoitettu jo kauan fitte totuu

den soita, että Jumala on ylpeitä 

ivastaan, toaan uöa)rille antaa ett-

monso. Tässä lehdessä on niin mo
nenlaista mieltä tullut julki elämän 

eri kysymyksistä taloudellisella sekä 

»valtiollisella alalla meidän pienen 

suomea puhutoan kansahelinomme 

keskuudesta, että mäkisenkin muistuu 

mieleen sananlasku, että niin mon-
tt mieltä kuin miestä. Niin jo sva 

rohkenen toitooa, että tämä kansan 

lehti tuo julki ja ehka joku lukee mi

nunkin toajonaisia periaatteitani ih

misten elämästä ja riennoista, mit-

ka tomut moi lyhyillä koruttomilla 

lauseilla tässä esittää, ios tooiiin lu= 

ii ja n johtaa niin ettei määrin ynv 

märtäifi ja lvoisi nähdä josko asioi 

niin on. On ihmisiä, iotfa ei us

ko raamatun sanoihin eikä sen ope» 

tnkscen, toaan nttnä kokonaisuudes

saan itä ett niissä oletoatt totta ja 

toteutuman kaikissa asioissa ihmis

ten ja koko maailmaan ja luoma

kuntaan nähden. On waan sillä lail-

li> etten tooi ymmärtää mitä faif-

foc. tarkoittaa, eikä taida olla niin 

tarpeenkaan, sillä aikaansa ja aika-

»aan annetaan niistä nmmärtätoäis-

ten ja nöyräin ymmärtää nuti on fau^a ei ollut rahaa, 
tarpeellista, sillä Danielin kirjassa 

meni yli hewosvn toisesta aisan 

päästä toiseen, joista httvonen toeti, 

sillä neliä ei ollut roetoremmiä, 

maan toeti hetoonen aisoista jo, 

se puoliympyrä piti aisoja etäällä 

hetoosen latovista ja kupeista, ettei 

ie hangannut leivosta. Ja sitä puo

liympyrää kutsuttiin luokaksi ja 

käytettiin kemeässa ajossa hienompia 

ja raskaissa wahwempia. Se oli 

sellainen se luokka. Jo kun selitän, 

että oikein ymmärtää sekin, joka ci 

ole nähnyt, nim se oli kuin kärryn 

Pyörän puolisko ilman pinnoja sillä 

troitufielic Maan, että oli lujaa pyö

reä ja toäfiän joustama (roietcrimäi-

nen). Siinä iatoattim pitää kaunis

äänisiä keiloja, että jalan kulkijat 

kuuli ja tiesi mennä tieltä syrjään, 

ettei joutunut olle, siellä Suomessa 

iiiin on lyhyt päiroä ja tohvelia pi

meä ja kuletoon paljo. Niin, niin, 

se on luokka. Jsä-tooarillakin itiitc 

oli koko monta, hienompia ja toah 

lmnp:a; joskus murtui poikkikin 

raskaassa kuormien wedosso, ja mi

nulla airto tulee ne mieleen kuin 

noen kirjoituksia eli kuulen puhutta

man luokkataistelusta. Mutta a-

siaan taas: maailma kun on tullut 

sille fortille, että yhdenlainen ttiö 
tehdään aina yksissä paikoin ja to:-

sellainen toisessa, niin on tullut o-

iotfirr toisenlaisiksi että kaikki toi-
s aati tormitsee eli toisiltaan taitoit= 

see jotakin, niin on cchnens saonnt 

toaltoo, että tuon toisen työn pitäisi 

minun saada toähöllä woiwallo 

it aifka kohta on raha toälittäjänä 

Toiset kun f aa pättoän työllä toisten 

touosien työn. Sitten on niiden työt 

tuotteen toälittäjänä, se on toimitta 

jana toisilta toisille niin ääretön 
joukko jotka ottaa useinkin paljon 

aikaa ja kuíuttawat Paljon ottaen 
korkean palkan, että saatvat sitä e 

nempi tuhlata ja nauttia ja kuin on 

niiit useinkin että on niiden käsissä 

paljonkin niin ne ei sitä halivalla 

aitaa itiin toiset saa kärsiä puutetta. 

Niin sc ott eri aloilla. Wäliin ott sil
läkin lailla että työläiset ei tee Maik

ka olisi tärkeä työ ajallaan tehtä-

ivä, toaan stroikotaan ja lähdetään 
kulkemaan kuin työn teettäjä ei tooi 

olla mieliksi parhaalla tahdollaan 

iaan ja usein työnantajakin kiusaa 
uärim mä isyyksiin kunnollisia tl)öiiii 

siä. Kateus synnyttää kateutta, to: 

ho »vihaa, sodat sotia ia min edes. 
Kerron tässä aatteestani raama 

tun sanain johdosta kuin siellä sa

notaan, että joka ei tahdo työtä teh

dä, ei sen syömänkään Pidä. Jo 

kuitenkin on niin paljon ihmisiä, jot 
ka ei tee sellaista työtä mitä raama 

tun lause tarkoittaa. Kyllähän ne 

on mielestään työn tekemisessä ole-

toinaan, tocrikka oivat korttisilla ai 

toonin kuluttamassa tai muussa tui* 

ban toimessa, josta ei ole itselle eikä 

muille hyötyä, toaait toahinkoa. 

Waan jos tulisi yleiseksi tatoaksi sei-

lainen sensus-otto. että otettaisiin y-

löö aina jokaisen ihmisen työt ja teot 
esimerkiksi täällä ^hdyswalloissa 

jokaisen olijan ja olisi sellainen 

Passi taskussa, jossa on sen kutoa ja 
kirjoitus kaikinpuolin niinkuin on 

jo toäliin käytössä ja siinä toitotiti 
nen työ tai päilvätyöt ci no missä te

kee työnteettä iällä samottu toi to 

distajalla ja tämä passi olisi luot 
tono toi rahatta, että jos tarwit'e" 

liikkua toisesta toiseen töiden mu 

kaan niin saisi aina onsiokos kunnon 
wöntekijä tarpeensa ja niin kaikki 
tullakin alalla toimissa tai a semi s 
sa ja ammateissaan. Niin tulisi ra 
ho kelivottomaksi. Se toaan, että sir 
te raskain työ olisi lyhempiaikaimn 
ja letoeämpi pitempi pä wisin ja mi
tä milloinkin tartoitiaisiin siinä sitä 

tuotetta aina etupäässä hommattai

si in, eikä selloista ylituotantoa mis

sä työ menisi hukkaan. Satuin ker
ron muutamassa ratointolassa kuu
lemaan syödessämme kuin yksi puhui 

kulkeneensa uskonnollisen asutuksen 

Sanoi 

tää ilma lämpenemän ja taitaa tui 

la kesä. v 

Cloquetist soripallo-pojat 

koko talivtn olleet fiinä ' luulossa, 

.että heitä ei tooita kukaan, toaan kita 

túlimat Two Harborsin pojat niin 
ne toeitoät tooiton ntennesjahn. 

Jkättni tapaus sattui täällä erääs

sä suomalaisessa perheessä äskettäin. 

Isäntä oli tullut kaupungista kotiin 

korpi rojun liikuttamana ja siiloin 

antoi poikapuolelleen määränkin 

Poistua talosta. Poika aikoi puu

haamaan lähtöä, maan kun äitnu:, 

alkoi Häntä estelemään, niin isäntä 

oli paiskannut mainionsa kaksi kertaa 

tuntoon. Ja kun poika näki, että 

isäpuolensa alkoi Pieksämään tooi-

moaan niin sieppasi poika Ranskas-

to lahjaksi saantonsa miekan jo loi 

sillä isäpuoltaan päähäat. Mies on 

raiety sairaalaan, sillä ímotoa oli jo

tenkin toaarctllineu, mutta tämän 

kirjoittaja ei ole kuullut miten mies 
tooipi nyt. 

On niillä meidän koripallo-pojillo 

koma sisu, waitka otoatfin mosta op-

ptloita sillä alalta. Nyt ne taas 

liibtitoät McGregorin Poikien kans

sa koittomaan, että kenelle ie tixutto 

tulee. '' 

Ensikertalainen. 

näemme niin, että ne ott peitetty ia j <H2n jälkeen ja tulot 
, että kukin teki tehtätoänsä määrätyi 

ja tulot mie 
futjetiu roiimciimt «ifaon, iollont Hin mäöräpairtoan fa kukin fat tor-

moni tulee im Wi n W<m i"l: »coiia määräoaifella. @an«i, ci. 
rc„ linimõtrnffi'!! —*• toumemeitfm (ä pIi fciffl njin fotoä6).ä hmnoSfa 

oiko iotii moneen eri oifaon, mm cif;i Iene!lsrdän ^yttänvt otettu 

tn tiiietta. Kukin piti toimestaan 

huolen määräysten jälkeen ia tooi n-
tinsa mukaan. ^)ksi Tuuliioista sa 

noi, että fefiän olisi belppoa knin ei 

tortoitsisi huoleht'a toimeentulosta 

eikä rahasta, alla toaait ja teesken 

neliä täitä. No, olkoonpa tämä 

tällaista, niin sitä ahdetaan f uin 

mahdetaan, kulin omalla riihellään. 

Lehteä Menut. 

aikaa missäkin raamatun sanoissa 

i>rkoitetaan. No sitte toinen asia, ti 

kö tämäkin raamatun sana ole tol
ta aikanamme, että kansan fyittcin, 

se on toääri)i>ett tähden tulee monta 
päämiestä. Sillä synti o ti wääryys 
jc toääryys ott synti, selittää toi

nen raamatun paikka. No eikö nyt 

ole päämiehensä monella eri ryh 
millä (joukoilla) ja osa on alkanut 

käyttämään luokka sanaa, joka on 

minun ymmärtääkseni wpimoton, 

siliä knin olin Pienenä Poikana siel

lä Suomessa— ^suomalaisten iha

nuuksien syntymämaassa, tahi kuinka 

minä. fanoiiin — isien maassa — 
n in siellä ajettiin hemofilia toimis-

nifoina ollen lellaineu Pyöreästä 

puusta puoliympyrä, .. usein oikein 

kauniiksi maalattu ja kirjailtu, joka 

Thomsia kontri, Cloquet, Mi»». 

Onpa se ihme kuin toiset Thomsin 

kontrin firjevntooihtajat eitoät jou

da kirjoittamaan Uuteen Kotimaa

han. mutta siihen taitaa olla syynä 

ie kun tuon lumen kanssa menee ai

ka päivisin, ios mieli pitää teitä eni 

sinkään auh. Nyt kuitenkin näyt-

Franklin, M hm.; 
Eipä ole taaskaan näkynyt Pitkään 

aikaan kirjoituksia täältä U. Koti 

maan palstoilla. Ajattelin piirtää 

jotakin, että muutkin tutut jo tunte

mattomat tietäisitoät, että elu toitte n 

joukossa sitä wzelä täällätiu ol 

laan. 
Jímotsfe wfctr mainitsee fa onpa 

niisiä nyt mainitsemisen syytäkin 

kuten tämänkin helmikuun lopulla 

on ollut oikein taimi-ilmoja. 

Niin, pitäisihän minun mainita 

pilku uutisia kuin nuo misikset aina 
tekenxit noita ulkomaan reissuja, jos-

ta tuotoat tullessaan toalitun mie

luisensa. Niinpä Mrs. Arthur 
Hjulbör toi pojan ja Mrs. J.^Aal-
to tytön ja Msr. Abe Pojom pojan, 

Mrs. Wm Martini tytön ja toisia 

on mummot toiivomossa. Kun äs 

ken näin kuinka eräs eukko keekein 

kanssa hääräsi niin kysyin että mi 
hin sitä noin joutuin roalmivictaaii, 

niin sain toastauksen, että pecpipaar 

tiin. 
Terweys ott ollut kansalaistemine 

kesken tawallisen hyivä, liikunnotta-

matta pientä yskää. 

Kuolon kylmä koura kämi keskuu 

desiämme 20 p. helmikuuta miedctt 

mukanaan Mrs. Abraham Sund.-
Tinin, toaimon, joka oli jo ijäkäs, 

ollen heikossa tooinnissa jo pitem 

mäti aikaa. Haudattiin saman fuiut 
22 p. Hautaus-seremonian piti 

paikkakunnan toiskielinen pastori 
Rongeli. 

Taos menetimme yhden wanhoja 

P a i f k o k u n n a t t  a s u k k a i t a  k u i n  M L .  

Jaakob Wet'ola, joka on ollut far 

min ränttärinä Ptti Huutokaupan 

maaliskuun 1 p. ja on mennyt asu

maan Minneapoliin, jossa on ntui 
takin tämän kyläläisiä. 

Wier ai silla on ollut Mrs. Dscur 

Stouelake, Sebekosta ja Mr. W'l 

lian ia Mr. Jsock Bogerno, Minnea 
pölistä, Minn. 

Toiwotan onnea ja menestystä 

U. K oti malle ja hanskaa kevättä la 
jalle lukijakuimlle. 

Mottkka 

kotus auttaa meitä toäsyuritä maan-

wiljelijöitä ja kaikkia tnöläiftä, toi«-

olvad ka olemme kotoin rasitetuif a. ©ib 

äänestäkää Nonpartisan Liiton esit 

tämiä miehiä to arkoihin ensi maa

leissa. 

En ole kuullut yhdenkään Non-

Partisan Liittoon futilurucni jäsenen 

ii.notoan, että pitää kieltää luojan-

sa ja lunastajansa. Gri, pois se, 

Nonpartisan jäsen saa olla niin kris-

fitt) firiit» todellinen kristitty woi 

olla. 

Ja semmoisella puolueella ei ole-

kaan mitään merkuysta, joka hylkää 

uckonnon ja otoat törkeitä Jumalan 

pilkkaajia. Se on tuulesta temmar-

iit ja finite se katoaakin. On maa-

ilmassa paljon sellaisia ihmisiä, jot

ka lapsensa jo pienestä pitäen tote-

rcittatoat pois jumalasta ja kaikista 

uskonnollisista menoista. Niitä kuu» 

lntoat sanoman maailman paranto-

jiksi, toaan maailma ei tarmitse pa

rannusta, toaan maailman snurwal-

Ifli ja sen suun onastufetooima. 

Ajattelin toi elä muutoman sanan 

puhua siitä kulu isästä korpirojusta, 

jota on näiltä seuduilta wähennetty. 

Olisi toimotatoa, että tuo kirottu 

juoma olisi jo mennyt rii töineen ja 
tcppcluincen manalan majoille eikä 

koskaan sieltä palajaisi. 
- On hauska lukea Uutta Kotimaa-

tc, ktm on niin pation kirjoituksia, 

fun toiset toisilleen lvastailcc, siinä-

väbän aika kuluu niitä lukiessa ja 

firjoittaisso. j i 
Oli pyöreä pääni mennä ihan soi

keaksi kun tässä toimteisen suuren lu
mimyrskyn aikana menin eräänä 

aamuna ulos, kun oli maailma oi
man mullin mallin. Säikähdin, et

tä nyt se ott se kanan munott en
nustus täytetty. Meinasin hypätä 

huudon katissa huoneeseen, toaan sa
malla muistin, että iso Vierimaa on 

sanonut, että tällä toiikolla tulee 

niin kotva myrsky, että' ei ole ollut 

isoon aikaan. Wanha sananlasku 

sanoo, että toauhat profeetat on kuol 

litt ja uusia ei uskota, mutia mikä 

pä siinä on muuta kun uskominen 

kun noin paikalleen ennustaa. 
Lopetan tämän töherrykset» ja toi 

toon paljon työtä toimitukselle ja 

l'onskaa lukemista Unden Kotimaan 

tilaajille. Piirrän toastitkin, jos ei 

tiinni joudu roskakorin ruuaksi. 
Majawa. 

North Jrovwood, Mich. 
Kanfal. Mrs. U. Nisula kuoli 

täällä maaliskuun 1 pnä klo 4 jpp. 

elettyänsä tätä myrskyistä maailmaa 

jo noin 73 muotto. Wainajaa lii 

hinitä j äimät suremaan lapset ja 

lastenlapset ja paljo» muita sukuloi 

sia ja tuttawio. 

Saarnaaja Witnomöki on toieraif 
lut paikkakunnallamme ja pitänyt 

seuroja monessa eri paikassa ja mo

nena päimänä. saarnaten totisia 
Jumalan sanaa. ' 

Sc6rfo, M »n. 

Oton Tyrnin käteeni ia koetan teh-
dä selloina koukeroita, jotka janoksi 
iotoeltuifirooi. En waodi omukfeni 

ylioppilaita, piankin tulisi niin jar 

f emää, että ei sillä olisi mitään mer

kitystä. Ilmot ott olleet niinkuin 
tatoaliifcsti toimella, pyryä ja Po f 

kosta ja yskää teit mukana, jota 
koettaa kontata joka talossa. 

Työbommia taimen aikana täälu? 
farmifotitrilla ei ole muuta kuin for 

lanhoito, toaan siinä fitä hommaa 
onkin, jolla on iso karia. Ei jouda 

paljon muijan kanssa mutisemaan. 

Joskus ehtii käydä kupin kuumaa 

ryyppäämässä ja kynsästä korwallis 

w. että joko ne iermakommt ou 
täynnä. 

Nain Uttdesfa ' ^ottmoa^ű fir 
reen beintik. 3 päimärt numerossa, 

että tm toi elä niinkin tyhmän ncit-

on tarkoituksena. Sillähän on ici 

Marcell, Min». 

' Minäkin Uuden Kotimaan lukija

na olen seurannut farmarien paki 

noita ja olen tullut ajatelleeksi, että 

suo siellä toetelä täyllä. Muistan 

ajan kuin menin Suomeen ja ostin 

talon ja aloitt elämään maanmie
hen toopaota elämää. Tuli fetoät 

ihonnuksineen ja luonto oli iloinen 

kaikilla ihmisillä* ia ioitoo, että taa 
foti Pääsee kyltoöhommoon, että 

taasen on. toi too saada leirvätt ainet 

to titletoaa touotta marten. , 
Eräänä toukokuun aíkupöitoiitto 

näin jatoja hetoosia menemän kir 

kotikylään. Sain knulla, että niil

lä on kunnan makasiimsso sienten 
tä. Edellisen muoden tulot oli 

mennyt syömisiin ja melkoihi.i 
Minä myös sieppasin joitain tyh-

j'ä säkkiä jo ivoljostiit hetoojen työ 

kärryjen eteen ja samaan joukkoon. 

Minulla silloin oli siksi dollarin 

ktttoia, että olisin tooinut ostaa sie 
menen maikka inistä main toälttääf 

seni omaisuus toerea. Siis ajatul 

set risteili mennessä, että jos Pyör 
rän kotiin. Perille saatouttuaui 

itäin ison joukon miehiä ja kaikki 

toolitti huonoa touoden tuloa. Mil

tä oli halla imenyt toiselta oli mesi 
pilannut toil ja n 'ja heinät. . Eräs 
mies puhui suuriäänisesti mitäs 

tue nxilitamme, jätetään melat lap 

sille perinnöksi, jos niillä olisi pa 

rempi onni fun meillä. Siihen 
kaikki myöntyi, että taitan min olio 

parempi. Minäkin kun otin kan

it kkoa joitain mu osia sitten, niin 

oli suuret tulemaisuuden toi meet, et

tä kun minä tässä saan noita fan 

non torröiä pois niin minä main 

saan laulaa ..^räntiiän Anluia' 

aikani kuluks. Wacm Panee ajatte 

íemaaii, että eikö olisi sama, jos an 
taisi kannot olla kuin vellon peljät 

teet siksi fun nisulle saataisi seisoma 

hinta. Ja kun tämä tri Ui binta tu 

Iisi ensin f omituksi niin sitten oio 
teltaifi mitä tehtäisi kanto-tarmanen 
kanssa, joita ehkä on monia tuhon-

5io iässäkin toaltiossa, jotka kuuluu 

Nonpartisan Liittoon. Kantosamia 

nen minä en ole nähnyt ruikutta-

wan. maikka monelta menee ainut 

lehmäkin ennenkuin woi mafiaa 

Nonpartisan liiton jäsen maksua ia 
valjon faittoformaria im, joilla 

ole äänestysoikeutta, fun ei ole 

maan kansalainen jos et ole toisit 

paperit. Tällaiset farmarit saamat 

noitua tata nurinkurista yhteisknn 
?ecn kaltaisia ihmisiä, että eirvüti toe kämpän nurkassa kun et tooi 

ymmärrä mitä Nonpartijaii fííiblld malita Mirkoihin mitä mielii. Siis 

kaikki maantMl jeli jät, jotka kuulutte 

ia kannatatte this citation be se rv ed by tiHpT' 
b» law. 

Nonpartisan liittoa, that. 

ottamaan itsellenne äänestysoikeus pU^^K/t7irLí^rtfQfLid 
io sitten menemme maalipaikalle jc tina 26th day of Fcbruarv, a v.. mái 

• E 

t  

oietaan ihramahat toa ukko kengän 

puhdistajaksi ja äänestetään omat 

mieli et toi rkerni. Ja jos nämä ei 

nKitä miellytä niin potkut tofolrno 

lelle ja maittaan uudet, jos rtiin 

näyttää, että fyötvät sanansa kun 
mi r f aan pää setoät. 

Älkää hynxit kansalaiset räbiskö 
lehdissä, oletteko torpparia eli ta 

lollina. Itse olen ollut kirkko ta-

Fraakberg, .... 
(Court s-pa]) * - » Judge . k Prob*K 

Attest: JU JJ. Bergerué «:•; 
ClerL of Proliate. 

.«M, ? 

ms-NOTICE, OF MORTGAGE 
CLOSURE SALEEi,,,,. 

State e# Minnesota, 1 . s j 
• :ae » . • - \í :í 

County of f itter Tail, ' 'ty 
NOTICE IS HEREBY GIVBM: 

default haa bt'en made in the eowtitionli^ 
oi a certain mortgage executed by 
Stierna, mortgagor, to Mike J<:>kaso(% 

. rr , .r>r ^ mortffagoo dated August lilt h Knj 
lellutet: kaksikymmentä muotia. Sen recorded in the Office of the Register \i 

Ien tullut näkemään, että usein ia |^e«lH
c,V1^Äml, f"r. the Count.V ot 

rr. , „ ITíjíi. State of Minnesota, Auguet 2SrdL 
>uinen menee tuonelaan rukous jeio. at iu:30 ov.oek a il anS 

huulina, maan hän itse eikä jäIfe*.:t,m>or<led in Book 103 of aiortga**» o*' 

Hiänret tieto ntrfä tila ifänclK the^öl^of 
haudan tuolla puolen. En tiedä said morteage contained and Tierevitfc 

tämä minun firjj has, Wume operatlv^ 
•luat said mortgage among ether 

things provides that in ease of default, 

j»' 

minkä kohtalon 

kmnee osakseen ehkä roska f orin. 
j^oittofarnmri. 

Murray'n maakonttori 
; ; v Perustetta •. 1880. 

' ft •.: , I 
" Halvan hintaisia mait»* 

Wadena, Minnesota. 

J. C. VEDEN 

Jllweh ja Silmälasien kanppiee. 
Lasia sovitetaan. r 

• Kaikki työ taataan., 

Wadena, Minn. 

HARVINAINEN TARJOUS AINOAS
TAAN MIEHILLE. 

VAPAASTI. 
NOVO parantaa heikkoja sekä hermos

tuneita miehiä täydellisesti. Se on ih
meteltävää laiikettä- Se on paranta 
nut tuhansia. Joa olette kipeä tai heik
kohermoinen, tunnette itsenne hermos
tuneeksi, svnkkämieliseksi, kätenne ja 
jalkanne kylmiksi, päänne kipeäksi, 
näette pahoja unia, olette ujo, niin NOVO 
parantaa teidät. NOV O tekee teistä 
voimakkaan ja terveen lyhyessä ajassa. 
Todistaakseni me että NOVO voi tämän 
tehdä, me lähetiimme teille $2.00 askin 
vapaasti, saatuamme osotteenne ja mu
kana 23 s. hopeassa tai postimerkeissä 
lähetyskustannuf-ten korvaamiseksi. Tä
mä tarjous on awoinna ainoastaan rajoi
tetun ajan. Kirjoittakaa viipymättä ji 
mainitkaa tiistä lehdestä, niin me lä
hetämme teille tämän $2.00 askin. A» 
kissa ci ole mitään merkkejä, jotta il 
maisisivat mitä se sisältää. 

NOVO REMEDY COMPANY, 
Dept.. 102, Box 33, Brooklyn, N. ' 

W: TRI: LINDGREN 
IÜLÜTH. MUINESOT/ 

ia E. Siyeriei Strwt. ^ 

LEGAL NOTICES 
.Citation f o r  tiearing on Petitibn to 

Sell Mortgage or Lease Land. 
State tii Minnesota, . 

(xmnty of Otter Tail', 
IN PROBATE COURT, 

T11 the matter of the Guardiäoaäif of 
Kino Valenti Maijala, minor. 

The State of Minnesota to all per -
sons interested in the sale of certain 
lands belonging to said minor. T!| * 
pvtition of William T. Maijala, as 
representative ' of the above nat"r'(11 kirjoitua: soiton, <,Dt., uMdi. 
minor, heing duly filed in t is cour ,, 0j(,B 8„.inu| vastaanottaa Mitä MakcpolNü 
representing that it is necessary ana j go. 650 ja in miopiiivrii > h<u-n i*kKin. jnioa 
for the best interest of said estate and] aika nitt-n sain kirj.^-n t-ntfi jowa t«.. oire» 

TAMA NAINEN 
ot all interested therein that certain 
lands of said minor described therein 
Ixz sold and praying that a license In
to him granted to sell the same. 

Now therefore you, and each of you, 
are hereby cited and required to show 
cause, if any you have, before this 
Court, at tlie Probate Court Rooms m 
the city of Fergus Falls, in the County 
of Otter Tail. State of Minnesota; on 
the 8th day of April, 1922. at 10 i 
o'clock A. M. why the prayer of said, 
petition should not be granted; and 

ko saanut t<*rvpyt<'ul takalnln, Jut. n «Hau 11 root» 
taa ottä oli-n terve ja Hiian kiutüü a incests** 
toltä t<TTiy(l«.«t*ni. MyRnkio kibotan Immel*, 

•lant tunkillaan kääntymliän t-Uliin pootreimiL 
Kunriloltiikf'llu, MK.t. WEUNKK JALASJOKL 

Epäsäännölliset kuukautiset niinkui*. 
Ulun tilieíit tcíi taas liian niukat Juoksu^, , 
Päfinkipu, Selkäsärky, HcrrnoslurninelÉ 
y. ni., johtuvat ylläolevista syistä. 

Tilatkaa naisien lääke No. ti 50. 1 f jun
ta $2JbO postimaksuinren, täysi lume 
hoito. . -

—Ugn#lllo XptfH-kkl on saurt»—• 
-—floora. Apteekk; Yhdyemllotwa— 

P. A. LISNELL OO., Superior, WI%J 

.-ii - -a» . 

Kun ostatte jauhoja paikalliskauppi 
aaltanne niin pyytäkää 

Priita of Glover County jauhoja. 9-
frtfa mat valmistetut teidän kot ikaupungiSfannL. Uuttakaa «ats»-

mm totiweroja jo nauttikaa jauho j, joiden rawintoarwo wetäS luette» 

e jauhoille oli ne missä tahansa teh yjä. 

9k «hi» »inbeta»»e Mchsja j» tubiS lifn» «Mmi M» 

M, i« hiiliä.. ? 

N. Y. Mills Farmers Grain Co 

Miksi sairastatte kun Ter-
veys on voimaa 

ScktäralSanikamien paikalleen asettaminen auttaa henmMii 

jiptmintaa pichdistaniaan ruumiista tautien siemenet, täBee \ok*A 

näftlatffi, rammat, kuurot y»aä fifuéííitttifet iotrocafif*iii#iPER 

ilma» läfiffcee »auttimista jt leikkaasta. NAvMydSll» 
' :f.' 

... ;• • .: - ." ..-f',"" -,1; ' ' '« 
• & Eficki-R, ^hi.ropractor^ . ̂  -
V ,  ; v >  

e/tN>y t* Stotge, Mich. 

Andersonin suutariliiKoen päklla. XZkaa pittömatvarfiWk. 

i 
on the puri ot the mortgagor in any ot s 

the conditions or covenants of twi4, 
mortgage that the said mortgages ;' 
and his assigns may at their 
option declare the whole principal 
described in the note or notes .»pcim1* , 
by said mortgage, due and payable en* • 
bv virtue thereof there is hereby 
deelared to be due on account 01 sain '"4\ 
default having continued in the nont" ^ 
paj ment of the interest now due ; 
s-'tid mortgage a box e described, the snrH • \ 
of Eighty night and 17ilOO 
dollars and that the amount claimixl ttf - • 
b< dne and owing on the said mortgage--
tit the date of this notice is the euiB >' 
of One Thousand Eighty-eight »nH>. 

j 171100 ($1088.17) l>)llars and no actiolr 
I or proceeding at law, or or the v wis»' 
j having been instituted to recover the 

I
debt secured l>y said mortgage, or anjr 
part thereof, and that the mortgage 
registeration tax thereon, as re<juir«4 * 
by law, has been paid. 

NOW THEREFORE NOTICE 13 ' 
HEREr.Y GIVEN: That by virtue «f 
said power of sale in said mortgage 
contained, the said mortgage mil lie 
foreclosed pursuant <0 the statute M 
such case made and provided by a salB \ 
of the premises described in said mort
gage situated in the County of 9tt«flr 
1 ail. State of Minnesota, to-wit: 

The Southwest quarter of the north 
east quarter (SVV%-NEVi) and l.hg 
Northwest qnarter of the south eat#; 
quarter (NW14 -SE'/i) and the east half 
of southeast quarter of the northwc-* 
quarter (EVá SE % N\V V4) of sectioB 
nine (9), and the west half of northeast 
quarter and northwest quarter of th*. 
southeast quarter (W%-NE%-NW^,' ^ 
S E J 4 )  o f  s e c t i o n  t w e n t y - t w o  ( 2 2 .  
township onehnndred thirty-five 
north of range thirty-eight (38) anii 
west of the Fiflli IVincipal Meridian 
together with the . hereditaments ami 
appurtenances thereof, which sale will 
1*> made by the sheriff or his deputy flf 
Otter Tail County. Minnesota, at lh|i 
front north door of the Court. House i» 
the City of Fergus Falls, Otter TgA 
County, Minnesota on Tuesday the MM 
<1iv of March, 1922 at ten o'clock in the 
forenoon of that day at public vendi» 
to the highest, bidder for cash to satisfy* n 
the amount now due on said mortgage 
together with the costs of such 
allowed by law and' a sum as attorney'» 
fees equal to the maximum anmont 
permitted by law as in said mortgajj» 
provided, which is hereby stated to 'He 
Seventy five ($75.00) Dollars, and tax* • 
if any, sybject to redemption any time 
within' one year from the d»y ui tb* 
aate as provided by law. 

Dated February 8th, 19Ä. 
Mike .lohnson^ Mortgagee* 

Jesse A. Schunk. 
/ Attorney for mortgage# 

New York Mills, Minnesota. 
(12-14-16-18-20-22) 1.1>. I— - - - - - -

'V 

Í3' 

w ' -
\  t ' H *  f  

• ' j w  t r  

J
'  >,*p' 

'1 

-j 
' -'.f' 

ncccnTiwc DAf*C 


