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Ckioja kansamme 
keskuudesta 

I 
I Floodwovd, Min». 
f Ensi pyhänä on kaupungissa Ed. 

Siikasen asunnolla seurakuntalaisina 

kokous, jossa keskustellaan ompelu-
peuran perustamisesta, sekä muista 

«teen titlctoivta asioista. 
Sanfrid Ruohoniemi, sattuneesta 

syystä ei lähtenytkään uudelle työ-
maalleen miime pyhänä, siis wiipyy 

täällä wielä jonkun päinxin. 

Heikki Korhonen käwän Duluthis-
fa asioillaan menneellä wiikolla. 

Antti Hokkanen on ollut tällä mii-

Eolla Duluthissa asioillaan. 
' eiriq," Nissi, Kalle Nissin poika, 

fctopiri kotiaan totirne Pyhänä Ango

rasta. Ind, päätettyään siellä insi 

nööri kurssin. 

Lake Norden, So. Dak. 
Koska miime kirjettäni mastoon 

ri ' ole erikoista paheksumislau'etta 

annettu, niin kirjoitan toisenkin 

Minulla kun ei ole sitä suurta ra
ita- eli omai su us->pä äomaa, jonka 

sijoiwsmahdollisnuksista pitäisi aia-

tella ia siihen aikaa kuluttaa, joten 

loudan kirjoittelemaan. 

Maantonkija on osoittanut fittet-

tätoää uutteruutta kirjoiwksillaan. 

^os useammat Nordenin timpäris 

löläisistä olisimat käyttäneet sen

tään metron arkaa ymparistömlne 

tunnetuksi tekemisessä sanomaleb 

tien vaistoilla, niin olisimme mui-

ien edistt)neimpien seutujen jouk

koon TuMumio. 

Seutu missä asumme, o rt luon

non ihanimpia, kauniine järtmttmi 
sekä metsineen. Tussinpa mistään 
nisunkaswawsalueilta löytää miel-

lyttänximpää seutua. 

Tiedemiehet sanomat kauniiden ja 

mtflUitiämättt luonnonsuhteiden mai-

futtertnmt ihmisten luonteisiin, luo

den innoswsta ja iloa. Päinwas-
toin taas epantiellhtiiinint luonnon-

"f irti teet lyömät epämiellyttämän lej,» 
tnan ihmisten ulonteeseen. Jos näit-

ten luonnontutkijoin lauseisiin ou 

Irähäakään luottamista, niin sen pe-

musteella pitäisi tämän ympäristö!: 

«sukkailla olla iloinen, sowintoa ra-

kastama, sekä yleistä hymäa harras
tama luonne. Kuitenkaan asiat ci 

«le niin. Riitaa ja kateutta löytyy 

fmtrvvfa määrin. Dleisenä keskus 
telmi aificena on toisten parjaus. 

pahaa, jotka omat huonommassa ta^ 

loudellisessa asemassa, joiden eläin ii 
on alituista ponnistelua jokapäiwäi-
sestä leimästä. Monesti kuulee sa-

nottaman, että tuo naapuri on niin 

laiska ja toimetoin ja sentähden töy-
hä. Joskus kylläkin köylniys on 

tulos toimettomuudesta, mutta Yle' 

festi se ei pidä paikkaansa. Jo? 

luomme silmäyksen inaantviljelys 
historiaan, niiemme kuinka enin 
osa on muokramiljelijöitä ja Yhä 

enempi tulee, maat siirtyen Yhä 

hnrmcmpam käsiin. Tämä ei tie

tenkään ole laiskuuden syy, maan 
jyyt oivat symemmällä yhteiskun-

nassa. Maantviljelijä ei saa työs-

tään täyttä korwausta, jonka perus-

teellä hän rappeutuu yhä pätmä päi-
nältä. Siispä tuomitessamine toi-

lia, meidän pitäisi katsoa syihin, etfi 

heti kajota seurauksiin ja huomata 

omatkin mikamme, joita kylliksi on 

meissä joka yhdessä. Oikein ihme
tellä täytyy kun ei samalla asteella 

olematkaan ihmiset moi suhtautua 

toisiinsa. Gimät ymmärrä suhdet

taan yhteiskuntaan, eikä mel'wolli-

suuksia, joita järjestetty yhteiskun

taelämä maatii. Järjestetty yhteis
kuntamme ei maadi meitä Parjaa-

maan toisiamme, 

meitä korjaamaan 
mauttamaan naapurille hänen ereh-

Dttffettfä ja käytännöllisen neuronit 

sen korjaamiseksi. Jos huomautus 

tulee meille itsellemme, niin pitää 

harfita josko se on asiallinen ja ot-

taa se huomioon, eikä kantaa siitä 

mihao huomautuksen tekijälle, maan 
päinmastoin olla siitä kiitollinen. 

Meidän elämämme pernstnu koL* 

Uusi Kotimaa, Tiistama, Maaliskun» 21 p. 1922. 
- " " 1 !" i. FMJ. •• 

mäiisä." Käytän tässä pienen esi- liikkeissä. Taas jos osuusliike 

merkin, osoittaakseni missä määrin esiintyy «ostajana tuottajalta, niin 

tuo lause pitää paikkansa. Jos kaikki sen on pakko myydä se trusteille eli 

ne efyteet, jotta omat teollisuuden jollekin toälikäbelle eikä suoraan 

tuotteita, siis toisten malmistamia kuluttajalle. Tästä siis näemme, d> 

poistetaan hänen taloudestaan, luu- tei osuusliike mielä tänä Päimauä 

lenpa hänen elämänsä jäämän hy- to°i paljon muuta kuin tasoittaa 

min yksinkeraiseksi. Tulitikulla ei hiickoja. Tässä kuitenkin on awoin. 
ole paljon kauppa-armoa, mutta tie edessämme, jota on helppo kul-

käyttöarmo sillä on sitä suurempi ja kea oikeaan suuntaan, jos tyqin ha» 
sen poistamisesta koituisi korwaa- luamme. Osuusliikkeen peruspyrki-

matoin wahinko. Samoin keitto* mys on kehittyä sellaiseksi, että sc 

sekä ritofamäliitect ynnä monet toot ostaa suoraan tuottajalta ja 

muut pienet esineet, puhumattakaan suoraan kuluttajalle myydä. Silloin 

isommista, omat jo siksi tärkeitä, että poistuu wälikädet ja tatoaran mä-

ilman niitä olisi mahdoton tulla toi- litys maksaa ainoastaan sett mitä 
meen. Tästä siis jo huomaamme, työmiehille menee palkois-a ja mitä 

että on aimati hullunkurista puhua maksaa toälmettten kunnossapito. 

toisista riippuniattomasta elämäs- Tämä ei kuitenkaan kehity sellaiseksi 

ta. Siitä asti kun tawaramoaihto ellemme toimi sen eteeiL 
ja työnjaollisuus on ollut olemas; a, I Sellaiselle, joka et ymmärrä ?-

crnat ihmiset olleet toisistaan rttp- suustoimintaa, olisi hymä ot Inc.- sitä 

piimäisiä, koneteollisuus sitä yhä li- alaa selostamaa kirjallisuutta, sitta 
säten. ! Pääsee selmille sen tarkoituksesta ja 

Maikkakin me näemme miten o- Pyrkimyksestä. Sanomalehtikirjoi-

lenmtc toisistamme riippumaisia ja tukset omat siksi suppeita, ettei niistä 

miten yhteiskunta on kokoolyt.Z saa täyttä selmyyttä. 

meistä yksilöistä ja meillä itsektllla- ' Toimon, että Nordenin yntpärts» 

kin ott tvelmollisuuksia sitä kohtaan, töläisctkin alkaisimat toimimaan oi-

jossa toisen ei pitäisi olla paljon kein tarmolla, ei ainoastaan osuus-

suuremmasta merkityksestä kuin liikkeitten eteenpäin imemiseksi 

toaatt se waatii'toinenkaan ja siltikin me lykkäämme maan myöskin muiden yhteisten 

erehdyksiä, - huo^yhteiskunnallisten asiain johdon joi- hommien. Täällä o-lisi nuorisolla-
denkin Harmojen niskoille, useinkin fitt Paljon toimintamahdollisuuksia. 

walitsemalla miehiä sellaisiin toi- jos heillä olisi innostusta. On oi 

miin, joista eimät mitään tudiv j kein surkean näköistä kun nuoret 

Myöliemmällä huomaamat miten elää kuin manhukset, kitkin ^säs-

tokenemättömiä miehiä heillä on sään kädet ristissä. 

toimissa ja napisemat siitä ltitnfinnj Jos tässä loppujen lopuksi ma: 

Israelin lapset kormessa, että he o- nitsen mähäit seutumme eräästä lm 

mat harhaan johdetuita. Ei se ole minmoimasta maanmiljelijästä, joka 

näiden mirkaan malittujen syy, toaatt: tässä joku mii kko sitten otti nti ebe n 

m uksi in ja työhön. Meillä yksilöitäne on malitsijain syy. Miksi omat työhön. Mes oli Pari miikkoa 

on sangen mähän kokemusta, joten malinneet toirfoihm henkilöitä, jotka työssä, ollen siinä luulossa, että hän 

meidän täytyy turmautua toisien I eimät tunne sitä alaa, jota edusta- saa työstään palkan. Palkan iiäu 

kokemuksiin. Toisten kokemuksist^wat. Esimerkiksi, jos maaniuiijeli- tosiaan saikin ja se uiaffettiin kolin j 
moimnte saada tietoja lukemalla! joitä edustaa joku suurkaupungtf kertaa Päimässä. Isäntä ivmiitain 

kirjallisuutta sekä asiallisesti kes-! herrasmies, joka ei ole maalla kos- oli armellut. että siinä on h:iiii 
f «Utelemalla. Tamatessamme towe- kaan käynytkään. Mitä hän osaa kun ruokansakin saa sellaisesta ryös

timme tai naapurimme pUhumm.',tehdä maanmiljelijöiden hymäksi? Ei tä, kun ei tarmitse muuta kun hoiwa f . . 

h ä n e l l e  k o k e m u k s i s t a m m e  j a  p y r i n - :  m i t ä ä n .  M u t t a  j o s  m a a n m i l j e l i j ä t  t i l i  1 0 0  s i k a a ,  4 0  m u u t a  e l u k k a a  i a  1 °  * a  o n .  .  ,  ' '  .  '  ^  

nöistätmne, yleensä asioista, jotka j laittamat itseään edustamaan jott- Hetoosta. Mies.kuitenkin Kilit1 vois 

H y ö d y t t ö m ä t  y h t e i s k u n t a a  j a  s a m a l l a  k u n  a i k a a n s a  s e u r a n n e e n  j a  f o f e i t c e l i j M i e h e n  l ä h d e t t y ä  o l i  i s ä n t ä  i n u  

pantit tälle wnodelle kieltolakityölle 

maltion rahoista 105 miljoonaa 

ntarkkaa. Minä tiedän, että jos ne 
fnmtttettien muotten rahat ja keräyk

set, jotka kieltolain aikaansaamiseen 
ja voimaanpanoon on kulutettu 

olisi käytetty oikein, niin niillä ra-

hoilla olisi montut ostaa kaikki 
Suomen suuret kartanot ja'jakaa 

ne maattomille. 

Ihmiset, jotka saa Jumalalta 
raittiuden hengen, he ettoöt maihda 

sitä rahaan ja se henki, joka rahaa 

kootaksensa liikkuu, kylmää lohi-

käärmeen siemeniä. Jokaisen latu* 

laoti j at n Pitäisi se tietää. 
Australian alkuasukas-heimot o-

limat Paljon miisaantpia kuin tämä 
meidän silvistynyt työrnäki, joka ää

nestää miliotteertett. esimaltaa. Ne 
sitte ottamat farmit meloista ja 

antamat teille työtä 25 senttiä Pai-

mältii ja ruoka. Jos sitte meijeri-

kurnaali wielä tehdään napeiksi, 

kimpoiksi ja helmeiksi — syökää 

sitte niitä tahi kuolkaa nälkään. 
Kyllä inspehtorit ia moititit työt/, 

antamat ja nykyisiä työmäeti kellok

kaita olisi siihen paljon tarjolla, 

kieltolakiherroja, raittiussankareita, 
kiriailiioita, jotka omat mailla piäl-

lysmiehen paikkoja niinkuin ennen 

samolaiset siellä toanhassa maassa. 
Ne kuin isännille orjista moittii j a 

antaa, niille isärmät miinit ja her 

fut kantaa. Mutta todelliset Jesuk 

sett opin tunnustajat on aina rää-

kärty ja tuhottu. 
Mailaton Intti. 
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Lähettäkää 
Villanne 

BEMIDJIN VILLAMYLLYYN 

Me valmiitamme 

» 
VILLALANKAA, 

VILLAVAATETTA,* 

VILLASUKKIA, 

BLANKETTIA. 

BEMIDJI WOOLEN MILLS, 

Bemidji, Minn. 

SALAISET 
Pyytäkää laiikektrja No. 1. 

Aineastaan utiehille. 
P. A. LIGNELL CO., Superior, Wis. 
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Kintyre, No. Sak. 
Minä tyllä tunnen huonouteni, 

että rumeta sanomalehteen kirjoitta

maan, maan enhän tahdokaan tällä 

kunniaa itselleni. Ilmoista tietysti 

ensin. 9?yt on ollut jo siemiäkin il-
moja. Lumi on sulanut niin Pal

jon, että nuo nälkäiset hemoset jo 

saa mähin ruokaa pelloilta. Elukoi
ta jet hemosia 8tt kuollut paljon ih-

! kohdalle se on aina sattunut. On se 

i kuitenkin hymä itm Emmons (ío. 

meitä itseämme. Tämä on jo paljon^maanmiehen ja sille emästykseksi mailli.t, että fnllä fai sen miehen^ 

hletiximpäa kuin toisten ihmisten maanmiljeltjäin yhteisessä Mou£«;Pää alkoi piimää • jauhamaan kuin 

Parjaaminen. Pitää muistaa ettem-.scssa laaditut säännöt, joiden mu-!ei tuollaistakaan tilaisuutta osannut 

me ole itsenäisiä toisista riippumat- kaan toimia, niin silloin on jotain käyttää hymäkseen. Wielä hän 

alüuštaa siemeniä ja siidillä, että 

tornia, maan olemme sangen lujasi toimoa. jatkoi, että Nordenista saa rnoka-

yhdistetyt toisiimme yhteisi unnal-: En moi olla toähat< mainitsemat -. palkalla miehiä maikka kuinka pol

iisilla siteillä. , ta siitä toimettomuudesta, joka iääl-j j o n, mutia "kuitenkin hän tilaa 

O l e n  l u u l l u t  j o i d e n k i n  m a a n t e i l . ' ' "  l e a r i i n f i t t  o i u n S t o i n m t -  f f i i n n K p o I i í t a  f a a r e n l e i t t »  I B S  

jcltjöibm íauotoan: „MB mma,totoaiffa omistavat 
" " ontusltikkennn, rnynmat osakkeita 

sanoman: „kyllä minä 

Pärjään ilman kenenkään apua, . . . ,.tl ,„.Tr ^ Y, 
Aseinkin, sellaisista puhutaan paljoni maikka maailma kääntyisi miten yy-tuotteensa y N yist e etno e t 

i joille. Kuitenkin naniat lamat hen 

Ttm 88-:XAO PUN/.ISEK VERES, 

|UUAi, mUVkJ BEBMOT, ELINVOI-

MAIS'A MIiaiÄ JA NAISIA. 

Welísd 23 
päivässä UlB 

raSiaDF.c talisin. 
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ftíöt olisitoat malmi it nostamaan 
korkeita oiakemoittoja yhtiöstä. He 

luulemat osuusliikkeen oleman jon

kun taikakappaleen, että jota lujem

paa puristaa sitä komemtnasti sieltä 

taaloja tippuu, eli toisin sanoen os-

taa osake tai useampia ja sitten toe-

täytyä syrjään kiroilemaan, että se 

on huono liike kuin sieltä 
motttoja. 

Minulla et ole tämän asian karts 

sa mitään tekerniSta, muita haluan 
main Minneapolilaisille ilttt Lettoa 

tällaisista hymistä tilaisuuksisw 

jotka heitä odottaa. 

Maan mouífa. 

Seaside, Crc. 
Missä ou syy, että hallitus, tm 

ncttäii kansan luottamuksen? Wuo-

tena 1891 tulin Amerikaan ja 189o 

otin Amerikan kansalaispaper't 

ei tnle^Boámissa, Mass. ja sillä mältit jo 
Minä en syytä hettä täs- maksoin kaksi mitoita meroci Kitpin 

«udekni ihyn:sok»i! Yhdeksän kymmenetfä osaa kaikista ihmis-
*ut»uäu v;uvoij>ta, kutvn huono ruokannlu, ruuansulatus, vai *'?• 

aí?.í?j ja «urpcava vatsa, Kova vats?- maks&taudit, reumaattiset 
r?ankl hei wc taudit, elinvoiman puute, hermostu, 

t x!.il<'t johtuvat Hermo-Voiman puutteesta, het» 
k—  '  v . a  ^ v e r e s t i i  j a  h u o r t o s 4 a  v e r o n k i e r r o s t a .  

Jpkaiscn niyioiintoinunnim tehokkaisuus riippuu 

tä. Jhmtnen, jollei hän tunne a»| niemellä. Annoin sitolvan Iupaiu-

siaa, ei hän myöskään moi toimia] fcni malani päälle erkaantua Niko-

sen eduksi. Osuustoiminta täällä ott j foi Toisen mallan alta ja yhtyä 

mielä siksi uutta, • etteimät ihmiset^ Amerikan lakien kuuliaisuuteen ja 

ole ehinlit siihen tutustua, maan sitä lupaustani en ininä ole rikko 

IIT 

fna. 
3PPut 

.ui.» vitM-i* #u.'jUiia t -e. *.,! i _ 
ven siir.S prikoistn ransaasti rautaa j& & v £ —  - i 2 .ViIn.oa 
ja bernioPle. , 

Nuga- Tone pnnee maksan toimint.ian, saa snoliaton kuntootV 
.miin että 110 liikkuvat säännölliset-ti. Sc eloitt&A KlunUÄise-» 
ftoistaa mjrkyllisot liikn-nineot. Ei cnHiin Vans va e ik a tu 3 ta, 
Kci X)ah;'nV.i.iv ;stn hrti.giEj vitii eikä tahnai ito kioltill rj, vnáf.'i kipua ja 
«Uirkyii! Nuw.-Tono untai", ihmcclli'. > n hyv'in ruuansula-
•taksvn, Jvjat hermot ja sikeän, vo'iti:.9tävan unon. Nuga Tone rikas» 
tutti 1» veren, parantaa verenkierron, nntna terveyden punan kasvoi]'.'» 
ja k-rTiUaudert fcilri*leI Se tfckee voimakkaita miehiä ja terveempiä, kauniimpia naisia. 
HuKA-'fone ei b: ;:ul!i opiumia eikä huumaavin aineita—ei n; i til", n mik ii pakoitit.isi niitä 
»BUttimaan Vswwrn kuin o ti t«in'»oIlista. Nuga-Tone lähetetään pienissä paketeissa. 
£* on sokerilla päällysitefyä, hyvii-jriakui-ita ja helppoa nauttia. Koettakaa sitä, ja te 
tulet tv esittämien s iti» tultavilleni.:'',in. 

MEIDÄN tHDOTCN TAKUVMr.lE: Nujfa-Tonen hinta on yksi ($1.00) dollari pui-
Soita. Jokainen pullo sisältää yli :!ek sänky m »r entä (90) pilleriä, kokonaisen kuukauden 
tarpeen. Myydään kuusi pulloa, V.uucjcii kuukavder» tarva, viidellä ($5 OP) <3<iHav:.Ua. 
Maut likaa Nupa-Tonea kaksik-ymmenii (20) paiväii. ja ellette t.'e ty>'ty vainen iuloitreiin, 
yal.uitt.»ka.A jälellä o! pv t laatikon knnsaa meille, niin me lähetämme 1 ai; an n e heti ta-
ka'íin. Te ette häviä .«Uttiakaan. Me pidžhnme va'iingon. Nusa-Tonc tnyydaán kai* 

ki»>«a ^ptvekcis semc-ila ehtoilla ja-takansilia. 
•• I •••• KÄYTTÄKÄÄ TÄTÄ KVPONKIA Tl LATESS ANNE 
National LiíLvralory, Fin. i-"i—5<7 South Dearborn St., Chicago, NI. 

j sitä mukaa fun he alkawat sitä ym-
! ittäriätttääit alkawat he f itä kcmnat-

j taman. Osuusliikkeiden suhteen on 
> paljon triätoiä mielipiteitä. Toiset 

j pit>'iw^ itta oikein ihannelaitoksena, l»än 

; toiset iaas atnxtn mitättömänä. Ta-^á 
mä kuitenkaan ei ole kutttpifaqtt. 

Löytyy henkilöitä, jotka uskomat,että 

'osuusliike woi kilmoitella yksityic-

Iten liikkeitten kanssa hinnoissa. Tä-

j mä ei aina pidä paikkaansa. £}fa.us* 

j liikkeen tarkoitus ei ole fo. Parem-
S min sen tarkoitus on fontroííeírcita 
jeli tasoittaa hintoja, etteimät yksitr» 

nut. Mutta nyt kun fätottt miimi 

kuussa AZtoriassa maksamassa me-

rott ja näytin loijarille paperini *ja 

pyysin hänen hankkia uudet, niin 

toastiisi: ci ne f nää n mitään 

Joku touosi takaperin ran 

hantuomari sanoi, että ttc paperit 

pitää olla lailliset. Sitten näytin 

yli kahdenkymmenen wuoden u k to  

kuitit, maan loijari sanoi: ci ne 
m tää n auta. Nyt tunnustan nM-

lisyyteni. Poliisimiesten ei ote 

miitit n tähteni tartoimmt aiuala 
putkan otoea. Päiwää ennenkuin 

Herrat;—Lähetän tässä kirjeessä. 
ÜMKa-Tonea. 

. jolla lähettäkää minulle pulloa 

Ifet Pääte kiskomaan äärettömän? kapakat suljettiin ostut naapurin: 

-korkeita hintoja. Joskus käy niinkin,^kanssa kannun hymää konjakkia ja 

»imi 

Katn ja numero tahi R. F. D. 

Xauvunki Valtio. 
amgmmm 

TILAUSUPPU. 
KANSAN ÄÄNI KUSTANNUSYHTIÖ, 

New York Mills, Minn. 

Myötasenran $ U. Kotimaan tuotikerrao 

tilan*ni»ksuksi, joka on lähetettävä osoitteella: 

Nimi 

Postikoattori — 

Katn eli Boxi 

Valtio «... 

Mainitkaa enko tilaus aasi eli nadist as. 

Tlmän tilaoslipon roi lähettää lyijykynällä täytettynä» 

että osuusliike joutuu maksamaan 

i toähemmän jo taas myydessään otto* 

jntaah enemmän, marsinkin silloin, 

j hm yksityisillä liikkecillä on aiko-

jmus tappaa osmtsliike. Josko yksityi

set liikkeet onnistumat tappaa osuus» 

liikkeen riippuu jäsenten tietoijuu-

desta. Monet antamat narrata it

seään silla, että saatoat jonkun sen

tin hyötyä kaupassa yksityisen kans-

sa, ollenkaan Huomaamatta sxtä 
toaaraS mikä tett yhteyteen on fätfft-

tyitä. Jos yksityiset onnismmct 

tappaa osuusliikkeen niin sillo.n 

heillä on tilaisuus monin kerroin 

toetäö takaisin entiset tappionsa. 

Tässä on se tärkeä kohta, jota kenen

kään et pitäisi unhoittaa. AkNtyi-

sillä liikkeillä on missi tarkouue 

mttydessään taimraa halwemmalla 

ja ostaisiaan kalliiinmalla. Sen tcr^-

koitus yksinkertaisesti on woittaa 

wasNlstaia. 
Osuusliikkeillä sellaisenaan kuin 

j ne täm f'äinxittä esimtywät, ci oie 
suurta mahdollrsuutta Hyöbtttt^ä 
kannattajiaan. Suurin stzy clfen 

riimi, että sen tätjfcyy ostaa ratuara 

trusteilla, joten hinta on santa kuin 

ykjityrplläkm. ZSam m kauppa-

.* 

mainioni kanssa tasasin sen puoli 

kannua, josta tuli toartti* kummal

lekin. Ia sita kesti mitme murteen 

saakka. 
Nyt rnuoden jamassa ostin yhden 

toartm korpirojua kun olin iiftraatta 

ja se maksoi enempi kuin ennen 4 
mortti hymää konjakkia, maan se oli 

turmelemaa ruumiille. Mutta täit-

lä Oregonissakin on tuota korpiro-

jua hywin runsaasti ja Hallitus 

uhraa miljoonia tieltotafitoirkaUv 

töille, että Heillä olisi Hytoä tulo 

helpolla työllä. Sanotaan, että 

täällä on ^uskonlvapaus ja kansan 

ääni o» laki. että jos 50 ihmistä 

äänestäwät minkä wihtohousun ta-

hansa vapikseen, niin sen laki way-

mi diaa. Jos siis 50,000 äänestäv 

uroät Killisen miinaliiffeen min 

sen pitäisi myöskin saada lain toa iv 

mistns. Ja jos sitten kieltolaktmir* 

kamtes tai raittiusmies ottaa rt)tv 
pyn niin sakotettakoon niitä 500— 

1,000 dollaria eli rohon puutteessa, 

pantakoon toaltton työhön. Ne o-

toat tebnoe? niin Paljon ihmisyyden 
lan,luonnonlan ia Jumalan pyhän 

totuuden lain rikoksia, että riitä on 

kertoa. Suomessakin on 

saa pellot kylwöön, maatt kyllä niitä 
jää laajat alueet fyltoätttättö, joten 

lukija ehta huomaa, että ei tänta 

tontri rle mikään paratiisi. Waan 
kyliä »naa-agentit omat tätä kehu 

iteci, että miten bywä täntä kontu 
on fasmantaou. Waatt nyt jo itse 

agentitkin omat niin lujalla, että 

on yksi ainakin, saanut kääntää hou 

inu takapuolen eteensä. 

Niin no, iohon ne I. V. E.rlätsvt 
omat täälläkin alkaneet fortoiaait 

liikuttamaan, että et se tuo Nestes 

olliítfaan niin hymä, kun he luuli 
mat sen o leivati. Waan kun on if) 

misellä tyhmä pää, niin saa ruumis 

kärsiä. 
Ia piti mielä sanoa, että kyllä se 

ott fiytoä tuo Punainen Risti ole 

massa täälläkin kun saa sanoa, et'ä 

omat kontrissa olleet melkein part 

kymmentä innotta niin nyt Punat 

tten Risti on amustanut polttamisia 

ja ruokaa ia kauntista lisää, ettei 

kuitenkaan ihmisiä mielä ole kuollut 

nälkään. 
Täältä on ivcitt ollut firjoitufsta 

lehdessä, maan sellaisia sotakirjeita 
Onpa oikein naurattanut, kun sari 

sea lai set oma* höyhensotaa käyneet 

Täytyy ianoa, että kun ihmiset omai 

pimeydessä, he tekemät pimeyden 

töitä eli siiliä on tiliini ilmi fm-i 

lertt iivkon hcdeintät. 

Pitihän iniimti mielä muistoissa 
janoa, knn ^assi Juntunen meni 

noutamaan Heiniä, niin ei löytänyt 

kääit liciitiään v.tääit. Nähkääs nc 

olitoat lähteneet m n iltaman äijän 

kärrylle. Ja mitäs ollakaan se oli 
ajellut äijä Emil Holstin talon o 

hitse. Ja moi pyhä leimaus, kuin 

Emil sai tietää, että mikä mies se oli 

niin puske rahat pois ja »iin Lassi 

sai ntakskut heinistä, iosta nyt síi 
omat molemmat autetut, heinäin 

ottaja ja rahan saaja. 

Termeys on ollut täällä tatoaliv 

sen hymä. Mitä joku on yskää sat 
rastanut, joka ei ote ollut pahaa 

laatua. 
Ei ole sitte nyt mitä muistaisin 

kirjoittaa niin heitän pois. Lukekaa 

anteeksi antamaisella mielellä taiä 
paljon puuttumaista kinettäni min a 

kun en ole saanut koulua ollenkaan, 
että kunnollisesti moisin nimeni ede: 

kirjoittaa, mitä sitte kirjeitä. To 
n:on, että toimitus kärsiwallisesti 
ottaa tämän töherryksen lehteenfä, 

kun olen wielä niin ensi kertaa kir 
soittamassa nt^dan hyroään lefiteerr 

Cn niitä sellaisiakin wielä, jotka ei 
uskalla lukea Uutta šotimaale! 
Miksi? Siksi kun siinä on aina r 
siat puhuttu rehellisesti. Hvwaä 
rroinüű totmoo Mnska. 

Wslistmurt mowsitcS 
susM ama niitä Iiiffrtti, 

ilmoittoWcrt 

SUOMALAINEN KESKINÄINEN 
PALOVAKUUTUS-YHTIO. 

Vakuutetun omaisuuden arvo 
$1,106,545.00, „Jäseniä yhtiössä 
665. Rahaa kassassa $20,065.'JÍ). 

Virkakunta: Esimies Aatu Ke
la : vara-esim. M. H. Korkalo: 
kirjuri Jolin Laide; varak. J. W. 
Jacobson ; kassa m ies Ed. Larson; 
varak. Erik Mukkala. Johtokun
nan jäsenet: Ben Pantsari, AnJ. 
Sarvi, Matt Erkkilä. Asiamiehet: 
Vie. Myllykangas, Leander Suo
mala, Jacob Lalli, Abel Ristinen. 
Isaac W. Isaacson, John Jaakob;, 
Oscar Mursu, Ilenry Anderson, 
John Kivijärvi. II. Hepola ja 
kaikki johtokunnan jäsenet. Tn 
lipalojen sattuessa on heti ilmoi
tettava kirjurille kirjeellä. Tämä 
yhtiö on varmasti luotettava ja 
viivyttelemättä maksaa palova
hingot. Johtokunnan puolesta 

John Laide, Yht,. kirjuri 

Box 171. New York Mills, Minn 

Ka! c t 

Niitä maukkaita 0upertor»jarroei 

merefseltä jäädytettyjä Herrinkiä 

(Sillejä). Niiden tuoreus on taai 

tn, sillä niitä kalastetaan joka Päima 

Hinnat on myöskin perin halivat 

100 paunan laatikko perkaamattomia 

mafjaa ainoastaan $3.50. Perfotui 

100 paunan laatikko $4.00. Tilauk

set toimitan heti. Rahan tulee seu

rata tilausta. Osoite on: 

John Running, 

Box 44. (£ouk lio„ 

Grand Marais, Minn 

OiS^SCHOlt 
ANCHOR - JO^ALDSÖN 

Henkilökohtaisesti seurattujä. 
Huvimatkoja 

S U O M E E N  
Hampurin kautta. . 

"f ARONIA" 20.000 ton., Huft'tikimn 
K p., Toukok. 13 p. ja Kesäk. 17 ]• 

' SAXONIA" 14.000 tonn. Huhtikuun 
18 p., Toukokuun 7 p., Toukokuun 
25 p. ja Heinäkuun 1 i>. 

"hrnas luokka .... $ 108.50 ja jVóap. 
Salonki (Cahin) .. $150!0() ja ylo^». 

Yllämainitut hinnat ovat perille 
Suomeen asti. Ei mitään erikois 
maksuja Saksassa. 

Xämä suuret laivat kulkevat sue-
ra an Hampuriin ja sieltä läpikulke
vina junilla ja laivoilla Suomeen. 
Mii.'Ivnkiintpisempaa ja mukavampaa 
kavampaa matkaa ei löydy. 

Kolme huvimatkaa Suomt - n „Aqut-
tanialla" toukok. 23 p., ,,Beicnga-
rialla" toukok. 30 p. ja „Maureaoial-
la" kesii k. 6 p. 

Xiivkää lähimmän paika llisasia-
niiclien luona tai kirjoittakaa oeoit-
tvvlla: 
Cunard-Ánchor, Anchor-Donaldson 

Rifles. Minneapolis,  Minn. 

k o y h a n  m i e h e n  l a a k a r l  

Tuhansia parantunut — Yksinkertaiaen 
koti lääke, siunaus, köyhille. 

^ khi Siiiirimmihta löydöistä nykyai
kaisen lääketieteen alalla on kuuluisi» 
Bulgarialainen Veri-Toe. Juurista, kuo 
rista, lehdistä, rv.olioista, marjoista ja 
kukista keitetyt rikkaat mehut nautit-
tuna kerran tai kalnlesti viikowsa ovat 
arvokkaana apuna jokaiselle uaiseBe, 
joka haluaa 'puhdasta ihonväriä. 

Se avustaa puhdistamaan ruuutiio 
myrkyistä, jotka aiheuttavat ummcttu-
neisuutru, huoi)f>a ruuansulatunta tai 
sairauksia maksassa, nmmiaisissa,' vat
jassa ja veressä. 

Bulgarialaisia Veri-Teetä käyttävät 
nyt miljoonat ihmiset, jotka hiottavat 
sen suureen voimaan vaikean kylmy» 
<ien parantamisessa ja suojeluksen* 
Infhiensaa, Keuhkokuumetta ja muit«* 
vaikeita tauteja vastaan. 

Bulgarialainen Veri-Tee on köyhä» 
mielien l-iiike. Se on halpaa. Se mak
saa ainoastaan pienen summan. Kyay-
ktiit apteekkariltanne tänäiin, tai pos
tissa vakuutettuna, 1 suuri perhelaatik-
ko $1.25, tai 3 laatikkoa $3.15, tai f> 
laatikkoa f">.25. Osoite H. H. Voi» 
Schlirk, President. Marvel Product» 
Companv, 472 Marvel Building, Pitts
burgh, Pa. 

kutomalaiikaiine 
tehtaasta. Me 

suoraan kulutta-

(Ettomcn Warakonsuliwirastv. 

Wahwistaa toalia-, kauppa yum. 
muita asiakirjoja, niiden Suonieoiu 
käyttäntistä Marten ja waadittaesic. 
laatii malta-, kauppa- y. m. asiakii 
joja palkkiota mastaan, mälittää \c 
molmoo Melko-, perintö, ynnä nttvtr 
asioita Amerikassa ja Suomessa sekö 
roaltooo PaMiaiioita. Osoita: 

(sharles C. Jackoln, 
Vice Consul of Finland. 

Calumet, Michigan, II. 3. A. 

Huomatkaa? 

Olen amannut pajan Hilton ja Sc 

san rakennuksessa Menaliassa. ŽSk i i  

kaikkea sepän ammattiin Fimluwo 

töitä, hewosen kengitystä y. m. Myös 

iuotofsia (Acetylene Welding.) Tói
mon pääsemani kansalaisten suosison 
työni takaamalla. Kokeilunne on, 
minulle paras ilmoitus. 

Kunnioituksella 

Armas Súíjlmttn, 

Menahga, Minn. 

Mieiieitenett»H#eiertei»ei! 

«ÜÜPT io SENTIN LAATIJTK® 

nyt myytäväni. 
ME TAKAAMM É ,  

"että Copenhagen nuuska on ai 
na ollut puhdasta ja on varmasti 
puhdasta; 

Fülei kauppiaallanne ole 
niir: roe líbf tümire teille porti FM 
tavai' pfHa hincalls )0 eentills kh-
tikKo, konr.Hd kiU(P'B(./re voi 
teii[e bax>klda. FofctimerLit Let-
pea. 

Copenhagen parnnoaska on 
miiaifman parasta puru to pakkaa 

Weyman-Brutoo Lvn.psny, 
1107 Broadway, Hew York. 

Säästäkää 
ostamalla 
suoraan 
myymme 
jille 

Concord Villalankaa 
Täysi  vii laista,  valmistetaan 
joka vuosi  erikoisest i  käfi in-
kuto. i ia  varten.  

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

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

Näytteet lähetetään vapaasti 
pyydettäessä. 

CONCORD WORSTED 
MILLS 

West Concord, N. H. 

a myytävänä 
Mipsilla ehdciHa 

ja 
Maalainpa sina seata

vana.. 
F. HEH MAN, 

Menahga, Mima. 

9 §3öo}ou  Mylly'yhtib 

haluaisi saada tottuneen sahuri» pt 
lämmittäjän pieneen muutettavaan 

sahamyllyyn. Hakemukset on llchebe.-. 
tämä pvlkkamaatimuksineen yhdek-

fä»teen päitoään huhtikuitta 1922. 

Lähempiä tietoja tooittc jaa>« 
kirjoittamalla o''otteella: 

(22'23) Simon S«G, 

Box fin. Einbarrak^. Mi»n. 

Halloo pojat? 
(22-23) Kaksi elämänhaluista Suo

men tyttöä etsii firjetoaif)toiomeria 
tknstä pojat. ZNrjeet n»astataan 

kirjeillä ja walokuwat walokuwillu 

£ soite olisi näin, että kirjeet tulisi 
tänne pain. Ikä yhteensä 50 touot
ta. Aivo Sandbrrg, 

Aana Ciaacs, 
Qcitnokcita No 1. Tampere, 
Suomi. Europa. 

Halva» työmichen sormille 
kahdeksaksi kuukaudeksi eli wuodeksi. 
.kirjoittakaa palkasta ja muistu 

ehdoista osoitteella: 
I H. Koisii»?», 

Postiosoite: R 1, Box 14, G»win 
So. Dak. 

Kauppala: Lake Norden, S. D. 

roo 
JALKAA L/iPAMAIOJá 

Aiv»-6»yfie •nerrtminkin uteln 
nauiittua 

Arról** A ;;*«•» V5:s. j; frojt irrmii t ktftrti*» 
tfi h\p-inmti'!ftält(rn"4t8 J'/tiJtA tniníi 
<4 lábh tiyt värein 200 jmlVtu. cuatki j li l'W £.'• 
hv* varm.1^1 j, nyt r V n njfemu* t-iin-f i 
N- liläkkfet t"Ki tfhtH»«n'.U ole* «ttfii.u* 
kitt/'l'lrhu. tiirul Ka. v Mii ki, Awgnn'», M Ont. 

A L V K - 8 A 1 V I  A  v t ' "  V k  í r  1  f X j f r x  ! ! »>»  «T i  t jP j i -a  

UkFlr  :  >,  KAKFlNKKiZTAlN" » -  V o f M A  T . K 1 6  

laike upfniii T» nm k tl ja luilfcl.l rat-
M«te>n yk-l»»t tfltllo-

mtriiit 'ix.it. W'iinar^f: • VB-intfilii ritn-n .iii>. 
irjuiittnTiU'A kl;nosi tarve n:«fuib*i<i, 
fcüin m?r»/1n ruoka ti-il'in ('tintf, xet'e» rlytr-

»i^-utnmlu'n il talr>"«"»* 
lutan. Mlnifft r^-r'óiiyt *iiJilfn alin. tielru»» 
h' - 'yinlr: d jc fplroi~l!yft4v1S fiirit»l'.i r*tn-t"** 
Mnrv t fcürniriit Uli ) l' i" iti tulot»-na »ziv-riial. 
r'.ivM'ta "Oí'l.n! ríj-tfl Jä nnrrt ' I * o« 
karras plkä 10}-iii i:;iui>.r. ii )<.)«>nni> » Uiv^iftvlnUt 
VilkkHeti tiMkill«-«n rarr'inwU kitirtl mn^öHta, 
riilkk.'! oiitä ol<- firrt-fr.i u-bflen-S. 

... Ttvüi L A PAM A T O U U K S  on frh.it tuj-
itfiirotaakni ja w.'.-sitoiin")<li<i liv' > o 

mun FinmalalalPii rr./yini je v^lml-itaBi» IM*" 
'Oatn'iiSke Aro 'lkd»kii. 

LntELi-i^ ALVr-SATSI 
'K ik>.i')kertalb« n j — i-iüUrf witoWMlt" 

n II wn 11U'-: i' "Il I»'*k*i»rt n>lt"mjttS. — 
' dfwtftäln po-<'inmii<umeen SSA3 NoaaHA, 
;„yc'- otjeet m»kaiia. 

- í.'ur. . nn prr*'.tl — 
—; ... tk; v.. f<'— 

••»erior, V||a> P. Ä. LtoKeLL 00.a 

»g1:," 
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