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(Suomennos.) 

ihäfi)lmäffi. Sinun pWG silloin 
; soittaa palwelustyttöä." 

„Minä soitan palwelustyttöä", 
toastan Johannes. 

Rouwa Sejerfin puhui hänelle, ky

seli hänen työstään, hauen teokses

taan, miten kaikki luisti? £ätn odot
ti hartaasti sen ilmestymistä. 

Johannes toastcni wälttäinättöinät 
toa*taufíet, kumani hytoin toljív-
liaasti jäähywäisiksi ja näki toanmv 
jen poistuwan. Miten tpähän hän^-
tä liikutti kaikki tämä, nämä wau 

(Jatkoa.) 
Sitten ylwäs herra fai taudin, jo-

fa painoi hänet wuoteeseen pitkiksi 

ajoiffi ja Pani hänen toaimonsa far* 

syvällisyyden folnollc koetukselle. Si

nä t>äitoätui fun mies parantui ja 

nousi wuoteesta, ei hän tuntenut e* j nut, nämä Uimiset, tämä Puhelu! 

nää itseään; tauti oli rumentanut Tybjä ja kylmä tunnelma painui hä-

hänet ja wieuyt hänen tukkansa. j tien mieleensä ja peurasi häntä koko 

Hän kärsi ja murehti. Eräää aa»1 maífait kotiin asti. 
niuna hän sanoi: j Hänen asuntonsa edustalla kulki 

— Nyt sinä et mannaankaan enää muuan mies edestakaisin kadulla 

rakasta minua? 

Mutta waimo kietoi punastuen ka-

teniä hänen kaulaansa ja suuteli hän-

lvi tulisesti kuin nuoruuden ketoääl. 

la ja wastasi: 

saatte illallista ja totia. Nyt on 

teidät kutsuttu. Jumala warjelkoon 

teitä kuolemasta." 

Hän ojensi Johannekselle kätensä, 
yhtäkkiä hän kysyi: \ 

..Oletteko kuullut BictorMska?" 

..Victoriasta? En. Tai olcti. 

Kuulin hänestä juuri äsken...." 
„Ettekö ole huomannut hänen riu 

tuman, silmän alustoin mustuwa:'. 

mustumistaan?" 

„En ole häntä nähnyt sitten kuin 

kctoäällä siellä kotonaan. Onko hän 

miclä kipeänä?" 

Kotiopettaja mastasi hullunkuri 

sen komasti ja polki jalkaansa: 

„On." 

„Minä juuri kuulin.... Mutta 

miltä en ole nähnyt hauen riutunus 

st oli wanha tuttu, entinen linnan| taan, en ole häntä taklannut. Onlc 

kotiopettaja. 
Johannes terwehti häntä. 

Kotiopettaja oli puettu pitkään, 

lämpöiseen päällystakkiin, joka oli 

hän hywinkin kipeä?" 

„Hywin. Luultawasti jo kuollut, 
ymmärrättekö?" 

Johannes katsoi tyhmistyneena 

touoroin miestä, mitoroin asuntonsa 

porttia, mennäkö sinne toai jäädäiö 

tähän seisomaan, katsoi taas miestä, 

känen Pitkää takkiaan, hänen Hat-

I 

— Minä rakastan, rakastan si- l huolellisesti harjattu, ja hän oli 

mm iäti. Minä en koskaan unoh ^reippaan ja päättäwäisen näköinen. 

da. että minä se ulin, eikä kukaan| «Tässä näette toanhan wirkawel-

muu, jonka sinä otit ja josta hilii jemte", sanoi kotiopettaja. „Ojen-

vn n eilinen. ! takaa minulle kätenne, nuori micš. jiuaan. Hän hymyili hämillään ia 

Ja mainio meni kamariinpa ja ^ Jumala on johtanut minua kum», miltei kuin hätääntyneenä. 

l.nkfafi keltaisen tukkansa ollakseen! mallisia teitä sen jälkeen f uin t»ii=! Wanha kotiopettaja jatkoi uhkaa 

miehensä kaltainen, jota hän niin ra-^meksi näimme toisemme; minä olen musti: 

kasti. ! naimisissa, minulla on koti, pieni - ..Taas esimerkki; woitteko kieltää 

Ja kiilui taas monta,monia muoti Puutarha, waimo. Elämässä tapab ! sitä? Ei hänkään jaanitf |itä, joka 

in, nuori herrasmäki rmnhentui, ja! tuu mielii ihmeitä. Onko teillä mU! hänen olisi pitänyt saada, rakka?n 

v-etdän lapsensa olimat jo tiitjfiifäi-jtämt muistuttamista miimeistä lait'j taan jo lapsuuden ajoilta saakka, 

iiii; kaiken onnensa he jakoiwat !c-5 J seitani wastaan? ' ; munatta nuoria, kaunista luutnant 

Tenään nyt niinkuin ennenkin; kesil^ Johannes katsoi finnmavtuneciiit; tia. Luutnantti meni metsästämään 

la he fulfitoat mielii kedoilla häntä. j eräänä iltana, laukaus sattuu kes 

uäkiwät ntohoit lainehtiman ja tai- f  ..Siis hyväksytte. Niin, niihkäiis, Mic otsaa ja halkaisee hätien pään 

wisin be käärivtyiwiit turkkeihinsa sai mittä opetin hänen potkaansa. Hei ; sä kahtia. Tiina hän nyt makasi 

aioliroat tähtitaitoaait alla. Ja hei- ttellä on Poika ensi maisesta atoioli: 'tuon lain »iirittä, jonka Jumala oli 

diili sydämensä pysyimät lämpöisinä , tosiaan; hän tietysti oli ennen nai-jhiitäimt tuolle miehelle fadnssa. 3?ic 

ja iloisina kuin ihmeellisen wiiniu!misissa, hän oli leski. Minä siis,toria, hänen morsiamensa, alkaa riu 

iuaifuhikscMa. j menin natmiiiin lesken kansia. Te^ua. Mato kalmot häntä, puhkoi 

Sitten rouma tuli rnmtttafít. Hän^tietysti moittc toäittää, ettei tätä ol-^s,änen sydäntään niinkuin se puhkoi 

ci moittut enää kulkea, hitittä työn-, tu>. laulettu miu un kehtoni ääressä; i maata 1 me, ha nett ystäwänsä näetrt 
nettiin pyörätuolissa, ia herra itjc; mutta minä iii? menin uatmiiitn nte ien. Sitten inin muutamia päi 
inöttii Häntä. Mutta rouwa kärsi s.:-!lesken kanssa. Poika íuim'IKi oli miii iirtvit nteni pitoihin erään 

nrmattomasti onnettomuildestaan,! entuudestaan. Minä k-iun siellä ia: ierin petiteeieett; hait muuten kertoi 

ia hänen kaimoilleen ilmestyi sywiii! katselen puutarhaa >a leskeä ja euin minulle, että teidänkin biti tulia 

tnp^yiä inriu-ia. , pitkät ajat ajatelleen woimakkaast: sinne, mutta ette tullutkaan. N 

Hän sanoi eräänä P iii mii itä: asiaa. Wihdoin se uit minulla sel- niin, siellä ban rasittaa itseään y! 

Nyt minä mielelläni tahtoi Iin. ívfÜii ja minä sanon itselleni: mviroimiettfa; mnistet rak a otetustaan 

Ti. .ilia. Minä olen rampa ja rtvj Hilton, sitä ei ole tosin laulettu nti-^waltaawat..hänet, itiin tanssii, tansii 

11 ;v., ia sinun kastoosi otoat itiin nmt kehtoni ääressä, in itiin edes - • Mo illan kuin raiwossa. Wihdoin 

kauniit, sinä et rooi tutää suudella!Päin; mutta niinä teen sen kuitenkn:,, hän kaatuu, lottia on punaisetta Uv 

'ninna, elfä liitit moi minua rakas», ttnnii hywiiksytt, sillä mut on kat r rcvfa. Hänet nostetaan nlös, fan-

Ura niiukuiu eunett." tähdissä kirjoitettu. Niin ie niih netaau tilos ja wiedümi íiewoíella fo= 
Mutta hvrrct syleilee Häntä liiku» föäs kiimi." iio. Qmmit Hän ci vtiraatanut." 

t uksesta Punaisena ia wastaä: j „Toiwotan onnea!" iauoi Johan- kotiopettaja astuu oi Watt lähelle 

- Minä rakastan sinua enemmän nes. Johannesta ja sanoo f oma s ti: 

iuiit omaa elämääni, rakkaani, ra*': iottaafaatt enää! Mi- "Victoria on kuollut." 

kostan sinua kuten sisloin ettiimiiije- . llh"tichän ,uitä tc aiottc fanűa $v: Aiman kuin sokea alkoi JoHatmcS 

päi mä ttii, eitjintiiifenii Hetkenä, j0 ensimäiuen, niin te ttäct lapuilla käsillään. 

tahdotte sanoa, oletteko unhottanut .Kuollut? Milloin hän on kuol-

I) ii net, nuoruutenne ikuisen rakkau 
Jmtrt niin te tahdotte jo luollnt? 

Uskallanko minä puolestani "^n 011 kuollut 

Wai niin, wai ott Victoria 

na 

rut' annoit minulle ruusun. Muis

tatko sitä? Sinä •oitmiit minulle 

ruusun ja Totsoit minua kauniilla 

silmilläsi. Ruusu tuoksui niinkuin!^ ll^faliaitEo minä Puolestani. "Hiin on kuollut", wastaa koíie 
(iiin, linii olit »una-Munram niin.;Wl)ä ^ hkrr-'p-w.'»- ;.S5n fuoli' täniiäit, not 

fuiit i'l', m linnun ftiifri aii-tiiii lt minut! vniiniiiiitcit, ainon ia QQniiipöinxiííö." ^iotiopcttaja í'iít: 
Imumatituhvfit. Mutta wicla ettem-U 
mán minä rakastan sinna nyt, sina 

ikuineu rakkauteni joutui? Eikö hän^idett taskuunsa ja toeti sieltä ...Pak 

uitamtt ttTfistöfaPteeninv Muuten! Wn kirjeen. „Ja tämän kirjeen hän 
olet kauniimpi kuin nuoruiibeeiaii. ft)fl)n teiitä ^ielä lisäksi mautamanjuskoi minulle, pyntäen minua toi 

;o mdänteni fiittiiä m siunaa sinua, jc;jQn. g lettek o koskaan nähnyt, että! mittamaan sen teille. Tässä se on. 

jokaisesta Päiwiistä, minkä olet ollut! Iuie6, olisi saanut sen, joka hä-j Kuolemani jälkeen, sanoi Victoria, 

«uuanaiti. j nelt olisi pitänyt saadav On satujen oit kuollut. Minä anttait teil 

Herra menee kamariinsa ja ina -1 niieliestä. jonka rukouksen Jimtalajic kirjeen. Tehtämiini on täytetty," 

laa happoa kaimoillensa rumentaak ^ kuuli, niin että Hän sai ensimäisea^ Csatk.) 

Kvu ne ja sanoo mainiolleen: ; jn ainoan rakastettunsa. Mutta iii ^7 ~ I ^ 

- Sattui nti tuille sellainen ta ta ei ollut hänelle iloa, ^11'' 

pantrina, että jam happoa kaswoil Iwnoksi ei? te taas kysytte, ja minä! 

leiti, poskeni owat tiiminä palohaa !wastaan teille: Ei, sen mähiipätöifeu! 

luoja, ja sinä et iaib^i minua e uita seikan Untoksi, että nainen kuoli 
keston*#» 

rakastaa? 

Oi rakkaani, minun sulhaseni! 

sopertaa lvanha mainio ja suutelee 

iiäiten käsiään, ~ Sinä olet kau

niimpi kuin yksikään mies maan 

päällä, äänesi kuumentaa sydämet'? 

imelä tänäkin päimänä. ja Iitittä ra-

kastan sinua kuolemaani asti. 

ti sen iii ikeen — heti 'en jälkeen, 

kuuletteko, ha-ha-haa, silmänräpäys 

sen jälkeen. Niin käy aina. Tie-

Braddock, No. Tak. 

Wieläkin nui ha n oikaisua Brad-

hišfi et saa sitä naista, joka pitäisi j ^ock issa olctoan Knitnren Kansallis-

saada; mutta jos se tamili tun ion j ívuroktmnan „Johtofnnnait" sepiis-
kun ainoan kerran aiitxtit. lemmon m^ä olt julkaistuna tiiman 

kokouspaikassa hän siitä joitain 

paikkoja luki. Tästä eräät henkilöt 

tekitoät muistutuksia hänelle, silla 

asiat oli siinä siksi walheellisesti 

Pantu ylös. Tällöin M. N. W. Pyy-

ii kahta henkilöä tulemaan hänen 

kotiaan, että saadaan keskustella täs

tä, lisätä ja toähentää kuinka se

tvitään. Niin että siitä tulee tosi-

peräinen kertomus hänen täällä toi

minnastaan. Nämä henkilöt meni-

trät sinne määrättynä päimänä. 

Tässä seuraa heidän oma kertomnk 

sensa: „Meidät, allemerfityt, too-
Iittiin M. N. W:lle awuksi sitä fir 

Coitusta tutkintaan ia korjaamaan, 

j vitka piti tulla ikuisiku ajoiksi his-

torion palstoille. Me menimme la 

tutkimaan kitin aloimme, niin W:ka 

siiti: kirioitetaan Pöytäkirja siinä 

siwnssa. Sen myönsimme, kirjurin 

toimen toimitti 2B:ka. 1 :stä koltta 

pnysimme korjata sillä ja sillä ta

ivalla. Hän kirjoitti ia sitte luki. 

Me ällistyimme kuin kuulimme, et

tä korjaus tull päintoastoin kutti 

tarkoituksemme oli. Siitä huoli 

matta hiin Pyysi meitä hywäksymäan 
ien ia merkitä pöntäkirjaan. Sitii 

mmc woineet tehdä kitin se ci ollut 

kerran totta. Sitten pyysimme saa

da nähdä ja lukea sitä historiaa, tie 

simme olemamme oikeutetut siihen, 

koska kerran hän ja seurakunta oli 

meidät tähän toimeen walinnut, 

maan hän ei antanut. Miten sem 

moisen olisimme woineet allekirjoii 

taa ia hywäksyä? Wiitnein hän sa-

noi: laitan kirjapainoon painetta 

maksi, maikka ette aljekirjoitafaan 

ii hen mc mastasimme: muistakaa 

nyt, jos ette totta kirjoita, niin iaat 

:c nähdä iälkisenraukset. Tämä 011 

totta, jonka mc todistamme Imua 

lau ja ihmisten edessä." Fred <se.p 

päiten, Arwid Nousit. — Me siis kir

joitimme pastori.Wasunnalle, kiel

täen häntä sitä painamasta. Tämä 

ci ollut mistään ennakkosensuroimi-

iitt halusta, tarkoituksemme oli 

Westcrbacfaa säästää näistä sano 

malehti-„ylistelyistä", minkä tie'im 

me siitä seuraaman. Niimat ci ai 

itäkään hiilten kunniaansa Paljon ko 

h ota yleisön silmissä, siksi me e 

elisi haluttu, että se jullimntetn 

laskettiin. 

Mitä ii licit k 0 m enta m i sh aí m n 1T n 1 f 
tulee niin siinä mc ei kylliksikaän 

maltaamme käytetty, jota käyttäe. 

olisi kaikki itämät säästyneet. Tämä 

olkoon Hymänä opetuksena min meil

le kuin muillekin seurakunnille mas-

taisiluden moralla, että ei antaa ai

na Perää n, papillekaan, mitä Hän 

milloinkin esittää. Olemnid muu-

toin tulleet ityt tietämään, että Hä

nellä. olisi kowo Halu aina olla mää

rää iäuä. 

Siitä Hautausmaa-asiasta te Ha

lulla tekisitte oikean käärmeen ku
man, maan ette tahdo onnistua. Se 
paha omatunto on ilkeä märkki, ei se 

maait ota teillä ratthoittuafsecn, 

maikka kuinka monasti koettaisitte 

John Holstin nimeä mainita tämän 

asian yhteydessä. Sanoitte ei sillä 

hautausmaalla oleman sääntöjä ol 

Itnfaoit! Hanskoja pappoja, ja 

minkälainen on sitten se opettajanne, 

kuin ineitt ja miijft sen hautausmaan 

tarkoitukseensa ja m on ta on sinne 

lepoon siunannut. Eikä sääntöjä o iv 

— olemassakaan? Olisi teidän iuui-

iut nyt jo toki tulleen käsittämään 

mäitteittenne järjettömyyden kuin ei 

te näntä tästä asiasta oikeastaan mi 

tään tietämän. Tämän yhteydessä 

Pyydämme tässä julkaista Mr. John 

?l. Nousun, Jr. selostuksen tästä 

uiiia:; liikuta. Waan silloin, kuin 

M l i .  

niin hän siis heti kuolee. Niiu on 

mies tuomittu hankkimaan itselleen 

toisen rakastetun, niin hymin kuin 

.mahdollista, eikä hänen tarmitie 

,x , . , .. - . , c r ; kuolla tästä Nf.uitokseska. Minä Iva-
Jobatutes tapan vaaniman kadul ^ ..... 

(a; hiiit oli äitinsä, isänsä ia nuo ^ ... . . ^ „ 
m. v. s * ; wnsaastt ]artestetii), etta ntte* kes' 

reit Ntchmoiidtn kausta. He pysayt-!^.... . L • 

tämät maniinsa ja puhuttelemat y 

iiihiiilliiestt häntä. 

: kuntan teille, että luonnosftt on niin 

j wiisoosl 

Itää sen. ^katsokaahan nxttit minua. 

Johannes sanoi: 

..Minä näen sen, teidän on hy-
(Santilla tarttuu Hätien käjiroar ' ^ » 

ieenja ja sanoo: j „Mainio kerrassaan. Kuunnelkaa, 

„Sinä et tullutkaan meille. Mcii 

lä oli suuret juhlat, tiedätkös; me 

odotimme siima miime hetkeen asti, 

mutta iinä et tullut." 

puhtaasta oikeudesta ja kohtuudesta, j Lehden Helmik. 21 p. numerossa. 
Me kyllä hymin tiedämme kenen 

lyhäämä tuo mainittu teos oli, sii

hen oli wain pistetty kaksi nimeä al

le muka „Johtokunta". Senkin mc 

tiedämme, että, toinen noista ei 

warmasti ole kirjoittanut edes ni

meään, sitä mähetmnin ollut sitä 

laatimassa, siitä yksinkertaisesta 

syystä, kuin hän, kirjurinne, ott heir 

koita sairaana. Siis me lvarmosti 

tiedämme, että tuo teos ja M. N. 

W. on Hytrin läheistä sukua. Sitä 

nte wain ihmettelemme, fuiitka tei-

Johtofunta" c-n kutistunut 
tuntekaa ja katsokaa. Onko ntnria-

mien murheitten meri aaltoillut t) i^n 

litseni? Minulla on hxmiteet, fen» Íihan kuin pyy maailma; 
flät, talo ja kott, puoliso, lapset —| lopun edellä. Missähän olimat nyt 

„Minulle sattui este", iva<-taa Ie-j niin no, poika nimittäin. Minä mi-! nekin kaksi rehellistä miestänne? 

(íaitneS. nun tulee sanoa, nimittäin ruuoih:-^Nämätkös owat oikean rehellisnyd'n 

,.Anna anieefii, etten kännyt luo ni nähden, niin wastaan siihen ky^ kukkasia? Sitten He wiela ihan to 

nasi sen jälleen", jatkoi Gantilíu.j symykseen Heti. Oo, nuori iuirfam:l i fii-Man sanomat, että teinä on eiv 

Nyt mitta tiilen joitakuita Poimii | ietti, minä olen wmthcmpi finn te jal simainen kerta kuin mc nyt muka 

uä, aimon mctrmaatt, sitten f uit 9iich-j ehtiipä Iuonnonkiit puolesta ivähan j Puolustamme opettajaamme. Tao'en 

mond ott matkustanut. ?lli, miten'paremmin marustettu. Minulla oitjte muistatte määrin, mikä muuten 

hauska iuhla meillä oli! Victoria!runoni laatikossani. Ne julkaistaan|or. hywin yleistä teille. Mikähän oli 

tuli sairaaksi, hänet mietiin hcmoscl-j luulemani jälkeen. Sitten teillä ci j feffn olemittaan siinä ..Wolwoja" 

(a kotia, oletko kuullut ? Nyt mc i ole mitään nautintoa niistä, sanotte > leit des sä. ci siinä it iloin ainakaan 

tien pian bänen .luonaan käymään.! te. S iiii taaskin erehdytte, minäi meitä puolustettu. 

Hait mannaan toot ;mt paljon pa-! nimittäin ifahntatt koko taloani nitl-j Sanotte johtokuntamme pel jän 

remmin, ehkä on aiman tertoe toos.|lä. Illoin, kuu lamppu on futin itecn M. N. Westerback'an muistiv 

Minä olen lahjoittanut Niclimondil-.tetty. awaan laatikkoni, otan sieltä^ kirjoitelman juZkitnlemista. Sitä 

Xi' melkein samanlaisen medaljongin U unoni ja luen niitä ääneen mcimol jme ei Peljiitty silloin omalle fohbal 

ruiit stnnllekiu. Kuule, Johannes, leni ja pojalleni. Toinen heistä oifl lemme, eikä micläkään Peljata, jaa 

fitiun pitää lumota minulle, että pi !neljäkymmen- ja toinen kaksitoista-^ritelkaa mitä haluatte. Meistä nätit 

Ht huolta uunistasi; kirjoittaessas'lmuotias, molemmat owat ihastukNs-lti, että M. N. W. tahtoi meitä Pel 

„«ohdat kaikki, ja huoneesi jäähtyy jaan. Jos tulette joskus nu?ilk,|jäiellä silla tekeleellään. Eräässä, 

hautausmaa-asiasta. Se puhuu sei 

mää kieltä. Jos me olisimme kai 

fin olleet yhtä uskollisia tomeria 

toisillemme, kuten sanoitte Arwid 

Nousun olewaii John Holstille, nii.: 

tänäkin Päimänä olisi ihmiset tääl* 

ia ystäwällisiä ja rauhallisia, kuten 
cliwat ennen näitä rettelöttä. On 

muuten kutvaatvaa teidän halunne 

sekoittaa joitain henkilöitä erichi-

'emmin asiain kanssa sekaisin, eikä 

Pysntä siinä mistä on kysymys. Ja 

te kyllä immin tiedätte, eitä joka ai

noassa asiassa seurakunnassamme 

iii silloin, kuten nyt wieläkin, ja 
tulee aitta olemaan, ja fc on 
että tvahemmistöu täytyy tyytyä e 

nentmistön päätökseen. Olfaou tuon 

iii tämän asian esittänyt sitten John 

Holsti cli M. N. Westerbarf, se 

ci muuta asiaa, joten on turhaa 

teidän jaarituksenne jonkun henki

lön Päättä mi swallasta. Emme ole 

koskaan yrittänytkään opettajanne 

mielipiteitä muuttaa poliittisissa 

mielipiteissään, eikä me liioin ote 

siitä tykätty, että meidän poliittista 

kantaamme on koetettu kääntää St'.-

tä on liiankin paljon meillä mut s 

rossit ja jonakin tekijättä näistä ret

telöissä, se täytyy teidänkin myõit-
tää. Saapi rnft meidän puolestam

me hän kannella „Ned ítíome" jul 
, fcisua taskussaan, toaikfa lopun i 

Kiänfä ja vaikka joka pyhä laula' 

sitte ja Mijitte siitä, se ei meitä nyt 

hän oli tämän seurakunnan Palme-

lnksessa, silloin mc olimme pöhöl

lämme, että siitä julkaisusta näytel

tiin, ei seurain aikana, maan eniten 

cli jälkeen, tawallisesti ulkosalla, 

tixtltiomme wirkaili joista piirretty

jä mitii rnmimpia kumia. Ja muis 

Latte kaiketi eräässäkin hautajaisti 

laisuudessa, kuinka isännän täytyi 

tiiliä huoneesta ulos keskeyttämään 

politiikka-keskustelut, asemalla, hao 

mauttaen mitä Inarien olemme tän

ne kokoontuneet. On muuten iloh

duttamaa kuulla, että teidänkin seu

rakunnassa ott nyt Nonpartisan liit

toon kuulumia, kuten „Johtokunnan" 

sepustuksesta käy ilmi, ja onhan sii 

itä teidän seurakunnassanne aika 

lauma maan kansalaisia, kokonaista 

( (sanoo toiisi). Sanoimnleko liian 

monta? Wähentäköä itse, jos c 
tullut oikein, eneitipi* niitä ei aina 

kaan ole. 

Sitten „Johtokunta" wctoaa pas 

torinsa käyttäytymiseen naapuriensa 

kanssa, kuinka se muka puhuu Pas 

torin Puolesta. Tuon me oltitmmj 

antaneet olla > mainitsematta, ivaan 

koska wcditte senkin tähän, niin o 

lemme nyt pakoitetut sanomaan to 

tuiidcn Hänen ja kahden naapurinsa 

mä Ii iistä rettelöistä. Siis. oikoo; 

menneeksi, asiain kulku on jotenkin 

näin: ensi miinat naapurinsa ia hä 

nen wäliscstä jutusta soisi parhaan 
selostuksen sen aikaisilta township!n 
wirkailijoilta, jotka täytyi miiliii oT 

la se imi itämässä ja toisi siinä ju 

tusso olla oja konniinkin wirkaili 

joita. Emme sano tällä kertaa täs 

tä enempää. Sitten toiicn naapu 

rittia kanssa, joka samalla oli fr ii 

ttcu weljensä, malit oli mennyt ttint 
sekaisin, että hänen weljensä oli pa 
koitettu Pyytämään tätä itsenäistä 

seurakuntaa ielmittämäön heidän mä 

iiniii, koska He ci itseä sitä selmäksi 

jamiut. Meillä on tallella tässä to 

kouksesso laabitty pienoinen pöytä-

fir ia ja tulemme myös sen talletta

maan. Mc silloin olimme noista 

ja olemme wieläkin siinä käsityksessä, 

että ne ei ole mitään Puolustetto-

min kukkasia, ja tiimä juttu osai 
taan joudutti seurakunnan Hasaan-
n usta. 

., Seura a ivas s a „Johtokunta" 

näyttää oikeat „kukkasensa", koettaen 

iöiirmemielcssäiitt piirtää käärmeen

sä kuman ihan tosissaan sanoen 

kuinka me muka olisimme „nuolais

sut" erästä puhujaa, jo tietysfi jät 

täuyt toisen Puhujan nuolematta. 

Siinä te taasen laskitte Pötyä, mc ci 

ole koskaan alistuttu ketään nuole 

maan, eikä warmasti tulle' mastai 

1 uudessakaan sitä tekemään. Mitä 

laitoimme Ahosta, sanoimme sen s il 

loin rehellisessä mielessä ja fanom 

mc edelleenkin. Siinä ei teidän we 

tukkeilla ole mitään merkitnstä ja 

nuolkaa te nyt sitä toista puhujaa, 

maan sanomamme totuus Ahosta 

posny edelleen, miclä erityisemmin 

kiit sen muoksi. koska Aho kirjeessään 

mainitsee m. m. näinkin: „Olen 

pitämässä Non Partisan liitosta 

pelkkää iit)wää." Sanoitte, ettemme 

ole julkaissut sanaakaan Ahon fir 

jeestä,> jo tämähän on siitä, ja jo 

teitä humittaa, niin julkaiskaa maif-

kc. kaikki Ahon sekä muiden kirjeet 

mitä olette eläissänne saaneet, mettä 

ne ei liikuta, ia jos luulette niistä 

oleman teille hyötyä. Mitä muu 

toin siihen pappi ntte pitämään ju-

l.onnuspuhecseen tulee, olemme "en 

jo niin mõnest selostaneet, joien 
emme tässä sano tämän enempää 

Warmasti yn ajattelema lukija sen 

tullut huomaamaan, että „Johtokun 

ta" ja M. N. W. ci moi kumoto 

millään ltx?ritffctllaaii tekemiämme 

irytöfiiii, ne ott, ja Pysyivät — toji 

na. 

„Kun pastorimme esitti eroitpymt 

tinjä, niin se hymäksyttiin", näin 

kuuluu „Johtokunnon" ieiiraama 

porakrooti, silla surkean mntkaiiet 

ia puolustuksen potulla. Titoko on 

ainoa „todistus" siinä eroamiskysy 

mykscssä? Mc lvoimmc tuohon nain 

sanoa: sitä ei ole hywäksytty to 
hän päimään asti, pöytäkirjassa c 

mitään mainita, paikkaus ci jäänyt 

miksikään wapaaehtoiseku asiaksi sil

soin. enempi kuin muulloinkaan, ei

kä niin ollen antanut ien ihmeelli 

scmpää oikeutta jättää seurakuntaa, 

turhaa ön teidän wernkkeenne. Sit

ten tämä ihnucctíiríeiT johtokunta 
ihan tosissaan nyt uskaltaa sanoa 
näin: „te saatte Pitää hänet, nim. 

Post. Keräsen, ainakin meidän wnok

si," Miksi te nyt noin yskärnällisiä 

olette ja miten saatoitte noin sanoa 

past. Keräsen nimen ilman siihen 

jotain lisäämättä, teistä tooi ram: 

ta toitoomaan joskus wielä hywää. 
Muutoin kiitämme tarjouksestanne, 

ie sopii mainiosti meille. Mutta 

sitten me kysymme: milloin olem-, 

mc häntä teille tarjoilleet? Me 

•inan olemme tahtoneet, että antai-

jitte olla hänen ja meidän rauhassa 

[a mc ei olla muuta teiltä määri 

massa, mc maksamme hänelle toaati 

mansa palkan. 

Woisimn^pa oikeastaan ihmetellä 

iitii kuitt ette ole , sitäkään tehnyt 

walheeksi, kuin sanoimme jäsetmtaf 

iujennc jääjneen maksamatta, osalle 

kaksikin touotta, kehuitte eronne syyn 

olleen syiventmällä, jonka me hy

min uskomme. Nähkääs kansallis 

seurakunta piti saada tälle paikka

kunnalle, ja muuta konstia siis ei 

cllut. 

Sitten „Johtokunta" tekee loppu-

rynnäkön, luullen siten repäsewän-
iii yleisön silmät ihmeestä seljälleen, 

sanoen näin: „meidän seuratun 

tamme tiedetään oleman suuremman 

kuin itsenäisen", ia siinä hurskaassa 

luulossa te saatte olla meidän pito-

iestämme, niin kauan kuin heräät 

te näkemään todellisuuden. Ja ku

kapa sen koiran hännän nostaa jos 

ei se itse. •> 

Mc kyllä tiedämme missä te a 

sutte, kaikkine pappinetme, maan se 

cf paljon tätä asiaa malatíc. To 
waan haluatte uhkailla. Me ci 
noista olla milläättfäätt. Tc myös 

iva rutosti tiedätte mitä meille tehdä 

tooitte, jos olemme totuudesta poif-

feamasti kirjoittanut. 

Or, Charles A, McDonald 

Lääkäri ja Haavnri 
Konttori: í 

Farmers State Pankin yläfenrosf* 

Sebeka, Mirmesot». 

,1 SIEMENIÄ — SIEMENIÄ. 
Sopivia Pohjoiseen Ilmanalaan. 

Varustetaan suurelle Pohjoislännelle 
Kirjoittakaa meidän uutta 

Kuvitettua Kataloogia. 
DtrtUTH FT. ORAL and SEED Co, 

Duluth, Minn. * 
Kukkia ja neppeli itä varustetaai 

nopeasti. Kirjoittakaa, eähkött&kSi 
tai teiefoneeratkaa. 

Charles H. Pierce 
Lääkäri & Leikkuri 

Pioneer Drug Bldg. 
W a d e n a  M i n n *  

Sypäkfiä. 

Täten ilmoitan kansalaisten ticboh 

si, että minä tooin tehdä tilausten 

kautta hywiä pohjasypäksiä . ja teen 

hywästä nahkasta, joka en walmiSíet* 
tu sypiiksia marten. Ne owat erite 
täin siewämalliset ja sopiwat jalkaan. 
joten ne otoat lujia itjiftettitä farmi* 

Sanaakaan! metsätöissä. Jalat on aina läm» 

cmtiic tule Peruuttamaan. Me ntpo" i pintiit eikä tunne reumatismin kipu» 

olemme tulleet sen näkemään, että 1 ^ kuten ropcsscissa. Teen kaiken* 

eräitten mielestä pappi silti pníntuj foFoifia miesten, naisten ja potkaie 
totia, maikka on scimäeti toteen 1l^r|tcn, kun mainitsee minkä numero# 

tctti), että hän on myös puhuin,! kukin Pitää. Täyttäkää tilauD» 

kaamake ja lähettäkää se minulle o» 
soitteella: Cromwell, Minn., 

j Box 178, 
i Kunnioituksella 

Peter Parwiaine». 

pötyä. 

Itsenäisen scurakunuatt 

Johtokuitta. 

Olkaa hyttiä ja lähettäkää 

Braddvck, No. D^k. 

itsenäisen seurakunnan johtokun-

nau pyynnistä annan seuraaman ia 

todellisen selostuksen siitä hautaus-!paria Sypäksiä No. 

maan asiasta, josta Kaitsallisseura^. > 

funumt johtokunta kirjoitti Uuden | 

Kotimaan i 5 :ta numerossa. Itse-; Postikonttori 

,iäisen seurakunnan wuosikokoukses i * 

sa tuaaliskttuu 2 p, 1018 minut Johnj^unti SBaltio. 

2i Nousu, Jr. ia toinen henkilö ma piesten 9 tuuman toarret, 

Iittiin ottamaan seimaä hautaus haisten 8 tuuman toarret 

matin laillisuudesta. Ja seuraama PoikiM 9 tuuman toarret 

on minun tulokseni, jonka esitin ien ' Warren korkeus 9:stä tunmaSta 

rafunttait kokouksessa silloin het:.!ylös 50 senttiä tiumta lisämakiua. 

jossa oli myös Matt freeman ia M. Postiwapaa Minnesotan toaltioSjo. 

N. Westerback. Hautausniaa ou Edcmmä tilatessa postikulut Maajv« 

laillistettu, samaan charteriin f uiu mafsettawa. 

seurakunta. Mutta sen charterin al= j ^ "m 

la ci tooi da Palstoja myydä. Seit j 1 :i*i O. O. JlirVB 

muoksi Sec. of State Thomas Hall wastaan ottaa sairaita ia fätjpi uit» 

$8.ífo 
$6.76 
17.0a 

lähetti nuden incorporeetaus blän-

kin, että tooi uudelle pohjalle lai f 

listaa ja täytyy jos haluaa sitä Pitää 

den luona. 

T:ri R. Backman 
fanppatatoaraua. Minulla on kaik ; ^""ittaa silmälaseja ja hoitaa silmä-

fi firicct, mitä siinä asiassa mii irt in,: _ mifoja. 

taitella, niin kopiot kirjeistä, iotfa 130 ® Superior St. Duluth. Minn. 

kirjoitin kuin myös mastaukset, jotka! 

on ollut seurakunnan kokouksessa^ j p jfÄKI 

esillä. Ensimiiisen firjeeit kirjoitin!K 

maaliskuun 5 p. 1918. Soin was- A 
Lakimies, 

509 First National Bank Bldg. j 
ä Duluth, Miun. § 
y Melrose 3405. ¥ 

maaliskuun 5 p 

tauksen maaliskuin 7 p. 1918. Toi

sen. kirjoitin maaliskuuu 9 p. ja 

sain mastanksen maali síim n 14 p. 
1918, jonka mukana seurasi se laki
kirja, joka on myös tallella ja oi;; 

esillä siittä samassa kokouksessa j 

Maikka Kansallisseurakunnan joitte-1 

kunta sanoo että sitä ci ole ollen j 

kaan ja kuitenkin ne on Imtoäsiaj 

tallessa. , 

Siis tämä asia ^ansallissenra j VICTOR H. GRAN 
kunnan johtokunnan puolelta 011 

suorastaan toaärennetty, sillä tiedän 

että olitte kokouksessa, josia e itet 

tiin tulokseni. Sitten tooin nniiis 

kertoa sen seikan, että minut malii 

tiin tätä asiaa selostamaan sen sei fan 

touoksi että ett kuulunut seuratun 

taan silloin sen kummemmin kuin 

nytkään. Ja toiseksi sen touoksi 7um 

pärjään jotakuinkin maan kielestä. 

*Sr'M """ 
Dr. W. L WlLSON/^lll 

Hammaslääkäri. IH 
Konttori Farmeis State Pankin ̂  
yläkerrassa. — Täydellinen ny
kyaikainen. 

Sebeka, Minn. 

Suomalainen 1 akimie». 

200 Torrey Bldg 

Duluth, - Minn, 
Maalamoja. 

Meillä on rahaa asettaa tehtyihin 

maihin. Meidän taksamme otoat al

haiset, meidän paltoelufsemme no* 

Ja kuin olen ottanut asian teh oaa. Me tarkastamme metban 0. 

tämäkjen?, niin Pysyn asemassani 
loppuun asti. menkää niin pitkälle 
kuin haluatte. Myös huomautan, 

että kaikki tämä kirjeentoaihto tapah

tui Notary Pttblicin R. E. Mc 

Gotnttt kantta. 

Totuuden puolesta, 

John A. Nousu, Iv. 

M HOFF'S 

"$9t. 

FOR SORB 

TUBOAT 

C O U G H  

C R T )  C P  

mat abstract?mme ja niin pian fui* 

omistusoikeus on hywä, sinun rahast 
on walin^ ina. 

First Rativnal Baak. 
Mcnahga, Miim. 

Mnvtäwänä? Pallo-sali (Pool 
suomalmsessa kaupungissa. Kokm« 
pöytää y. m. täydellinen kalusto, 

j Myydään rakennuksineen haTtoatla 

jfcinncrfla. Hinnoista y. m. kyMiä 

i kirjeellä eli muitten osotteella: 

I Chas Äouertoa, 

Cromwell, Minn. 

C O L D ?  KIPU RINNAN 

ALLA 

Tuharmet äidit tietävät kokemuksen-
ta, Pttä pullo Hoff'in Linjauienttia on 
parhain mahdollinen lääke lasten kurk-
í-iitulfhduksplle ia yskälle. Tämä kuu-j ja Vatia»«a, Pääripakotus, Kitkrrftü vetti 

, j • KTrvünh'iiiiin^nI «"uugsa, Sydäirimi pakotus sniuss* ja luisa, puhdas, tuore M hyvän hajuin n kvlk||ulden alta> .-aj.pitautl, t-itatautl. 
Liuiamentti on kirkfte ja valkoinen kuin xova vatta ja vh hr'kk 
lumi. 

Heti kun huomaatte eneimäieet nyi-
m> vdenoireet pääsfä tai keuhkoissa, ^ ^ 
niin ostakaa pullo Hoff'in Linjan.enttia.; kt-uhko- t. m. tuudiu, v«lk .a r» joiitua sl-
1K VMOfl#>n aian on R" ollut verraton litá- | wasrann ht ikwfa njuarmnlalfikw-ita. — U.kAlB* 
1 , 1 j 1. f,,. Iteiilikoii*-! Dtiti tämt mi<* mooo Uiitkäe«-e£ä. kc kylmyydelle paasea tai kí.uhkoi* ! Lawler, 
»a, hanimastaudille, haavoille. hei-j },[r p_ \ i>igueU. > -
HTU ia jf.ille v. m. Mikliän ei poia- Triltl tiL-nnniiD! iMKtowa No. 250 oim kSy» 

, . .'. I- m ii0ff. i tinyt ohVJdr-n rna'aui' }e oI<-n taa» I' 
ta kipuja min nopeasti kun noil , Kijto| |  ,ivr#-t# i$inrk#N»u. 
in Linjamentti. Paleltuoxisdii:, kylmvy-; KiiLui^it.. D»nít-l K*llionaLid. 
dnn aiheuttamille paiseille j» »ierot- aitoon imntnn Fnnrl pviio-lane*. 

r:r MIISU latua 
»vai hu'kki Vauaketarrln luninru .-rkkf-já. 

TM m a tunti hyiii yMn*a kan*emm#- km-
k.ijiMl'-**e ja wi. uv:it uile ja valble-
l.-vHt, »ttä monikin 1» iW itw6än Tnlvaaveni i 

tiineille käsille mikitän ei ole parempaa 
kuin Hoff'in Linjarnentti. 

Voidaan 30c ja 60c pulloissa kai
kista apteekeista ja muista kaupoista. 
Ellei tyydytä, niin raha takaisin. 

»M uanfjrtnvl». 
m So. 2N"#. 

tű, iwi'wrta it rUh^i 
s4j'1 kilin !."h' Tttattas Vi3k<- So. 2%, tilb»-
K#a»ti po»famst. postlk-ii-rt arttonteittioa fZAO. 

. t.'K-v Utr. Av-, .rn 

9. A. tlQNELL CO.. Superior, wWe 

?;<*%» , if, , . 


