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Mnsi SioUttta» 
Wt»hi» fsDHtenficliscii f»»»malehti AmerikaSs». UmetttzV kthdeSti 

wAsSsa, joka Tiistaina ja Perjaataiaa, New York Rilleissä, Mia». 

Uuden Kotimaa» ilmoitushmaat: 
Halutaan-tieto- ja ofoiteiltnoihtf-

set $1.25 kerta, kolme kertaa $3.00. 
Nimenmuutos- ja awioero-ilmoituk> 
set $1.50 kerta, S kertaa $3.75. Kih-
laus- ja wihkimä-ilmoitukset $2.00 

Tüaushivnat KhdySwall«iSsa: 
Ovko touosiferta ..«—•.•••• $2.75 
Muoli touosikerta 1.50 
Eolmelta kuukaudelta... *75 

S ttom era ja (teuabeei: 
Koko touosiferta 
Vuoli wuosikerta 

'*•» > o nn' Äiitoslause-ilmoitufset: alin hmta 
frj| $1.00, Remmiltä 3 senttiä sanatta. 

Soimelta kuukaudelta 1.00 j Syntymäilmoitukset $1.50. Kirjeen-

tiMroiret moi läh-tM iofo po«. waihw-
#monei)orb=ritio tai wakuutetussa S ,ertM $3 (W' $h"Ion,lmo 

fiqecsjä osoitteella: 

Uusi Sotimaa 

New Dor? Mills, Minn. 

Julkaisija: 
Kansa» Ääni Kustannusyhtiö 

- Johtokunta: ilhas. 5kuha, esimies; 
Kannes Keto, wara-esimies; Aalmer 
Aarwonen, kirjuri; Jacob 
zahastonhoitaja; I. íynm. 
palmer Karioonen, Liikkeenhoitaja. 

kerta, 3 kertaa $3.00. 
tukset pienen ristin ja yhden toärsyn 
kanssa $2.75 ja ison ristin ja yhden 
rocirsyn kanssa $C.25 ja jokaisesta 
lisätoärsystä td kiitoslauseesta 50c. 

' lisanta'suo. Kaikki muut tilapäiset 
ilmoitukset 50c. palstatvumalto kerta 
ilmottettuma, 45c palstatuumalta 
kun saML! Umo itu» julkaistaan Mh 
kertaa peräkkäin ja 40c. tuumalta 
kolmelta kerralta. Pitempiaikaisista 
ilmoituksista alennusta sopimuksen 
muka-an. . 

Kaikissa tilapäisistä timottum§* 
ta tulisi rahan seurata mukana. 

Huom.l Ilmoitusten Pitää olla Toitoo Hiltunen, Toimittaja. 
—— T—===—--U-. ! 5onttorissamme wiimeistään Iauait 
Tiwaja, joka muuttaa osoitteensa, >ehtiäkseen tiistain numeroon ja 

Ilmoittakoon sekä entisen että uuoeit | roüntei§tään keskimiikkona ehtiäkseen 
osoitteen, siten tulee osoitteen muutos 
tehdyksi nopeimmin ja toarntitmnin. 

Kaikki lehdelle tulemat kirjeet on 
Ahetettäroät osoitteella: 

Uusi Sotimaa, 

New York Mills, Minn. 
Puhelin 98 

Entered as second class matter st^ the 
yoel office at New York Willn, Minn., 
Wader the Act of March 3, 1879. 

perjantain numeroon. 

THE AIM OF THE AMERICA» 
NEWSPAPERS PRINTED IN 

FOREIGN LANGUAGES. 
To help preserve the ideals and 

sacred traditiona of this, our adopted 
country, the United States of Amer
ica. To revere its laws and inspire 
others to respect and obey them. To 
Strive unceasingly to quicken the 
public's sense of civic duty. In all 
ways to aid in making this country 
greater and better than we found 
it. 

— Ihmisellä, joka enimmän tie-
tää, ei useinkaan ole enimmän jcv 
»lomista. 

—————o —— 
— Jokaisella ihmisellä on omat 

heikkoutensa. Useiti ne ilmenetoät 
haluna saada itselleen jotain tyhjäs
tä. 

— Herätkäämme hymy kaswoil-
lamme; tehkäämme työtä hymyillen. 
Siten tuin aurinko walais^e rnacttl* 
maa, siten pitäisi met hänkin rakas
taman ystätoallisyytemme walaista 
asu iitfyuonei tamn tv.— R. L. Steweu-
son. 

— Presidentti Harding on au 
tanut edustajahuoneen rahotooratts 
komitealle tulo ja menoartoiotoimis 
ton raportin, josta näkyy, että Liit 
towaitäin menot tulemat olemaan 
$1,615,678,659 pienemmät wuodel 
Ie 1922 kuin edellisenä touotena, 
muttn tästäkin huolimatta Liitto-
Maltain menot omat lähes kolme 
kertaa suuremmat kuin ennen so-
taa. Kalenterinmoden 1922 tulo-- ja 
meitoartoio päättyy summaan $3, 
{>22,372,000. Biljoonan dollarin 
tulo- ja mcnoartoiota pidettiin suu
rena touofina ennen fotoa. 

Tulo. ja meunnrtoion pienenty
minen johtim supistuksesta halli-
hifien taloudellisen toiminnan eri 
oloilla. Kenraali Davis, joka hoi-
tao tulo. ja menoartoioimištoimis* 
toa moittii raportissaan sita seik-
kaa, etä hallituksen nykninen kirjan^ 
pitomrjestelmä tekee niahdottomaksi 
pitää tiliä hallituksen omaisuuden 
armosta. 

Hallitus Pitää menojen wähene-
inistä säästätväisen talouspolitiikan 
noudattamisen tuloksena, jota presi-
dentti oli wirastojen päämiehelle 
erikoisesti painostanut. 

pauöten sarjan läpi kuin me sitten 
luuobeit 1917, et Genoa tuo esille 
mitään erikoisen suuria waikeuksia. 
Me menemme Genoaan kauppiaina 
ju otamine sieltä mitä edullisimiat 
n-älineet kaupan kehittämiseen. 

„Toisien kysymysten käsittely on 
täikcämpi minun mielestäni mennee
seen ja htletoaait 'touoteen nähden 
Ulisi talollspolitiikka on merkityksel
tään mitä tärkein. Meidän on muis 
tettawa, että perustehtäwämme un 
laskea Perustus likeiselle yhteydel 
le sen sosialistisen talouden kanssa, 
jota me aloimme rakentaa, olipa s 
sitten miten epätäydellinen tahansa, 
sekä mnöskin talonpoikaismassojen 
talous. Tätä likeistä vhteyttä me 
emme wielä ole saawuttaneet. 

„Meidän tehtäwämme on osottaa 
dtii köyhdytetyn, ankaran, taistele
man ja hämitetyn talonvoikaiselä-
män ia kaukaisten sosialististen 
ibanteitten wäliklä wallitsee likeinen 
sukulaisuus. Meidän on osotettaiva 
että kommunismi on luotu niitten 
auttamiseksi, tai muussa tapaukses 
sa ne lähettämät meidät hiiteen. 

„Poliittista Maltaa meillä on 
tarpeeksi, enemmänkin kuin mitä m 
tarwitsemme. Taloudellisia Mai
neita meillä on myöskin tarpeeksi 
Mutta meillä ei ole tehokkuutta ko 
fo tämän rakenteen liikuttamiseen 
ja sen siten hallitsemiseen, että me 
olisimme johtajia, eikä alamaisia 
Meidän täytyy käydä kauppaa ja 
tyydyttää talonpoikaisien tarpeet. 

„Kokonaisen wuoden ajan me i: 
lemme peräytyneet ja meidän o 
nyt koko puolueen nimessä sanoita 
Ma. seis! Itse meidän menesty 
misemmé teki meille peräytymisen 
wcilttämättömäksi. Me emme tooi 

Levin ennustanut Gcnoan konferens-
fiit päättywiin sopimuksiin. 

„Me emme mene Genoaan kom-
»nunisteina. maan kauppiaina. Lii-
aksi paljon aikaa ja tilaa on uhrat
tu konferenssille meidän rakentaman 
taloutemme kustannuksella", sanoi 
Nikolai Lenin Wenäjžm Kom nm-
ntvíipuoíueen kongressille jo maa
lis?. 27 p. juuri ennenkuin eri Mal
tojen edustajat Moonruitoat Ge
noaan. 

„Met bän e rt kähtäwä kauppaa ja 
teidän on käytmvä kauppaa. Miten-
lä tämä taistelu htloe Lättyinään, 
riippuu suureksi osaksi meidän dip. 
loi naatti em nte taidosta. Mitä huo-

Jos wertaannne nykyaikaisia elin-
kustannusten hintoja sodan ebelli-
siin hintoihin, huomaamme, että 
maaliskuulla 1922 niiden hinta oh 
54.7 prosenttia korkeampi kuin Hei
näkuulla 1914. Rawintoaineiden 
hinnat maksoimai maaliskuulla tätä 
muotia 42 prosenttia enemmän kuin 
1914, ja raminto muodostaa Uut 
innnan menoerän perheen elämisen 

ylläpidossa. Asuntokustannukset o 
wat kohonneet 65 prosenttia, hxmte 
tus 54 prosenttia, lämpö ja walo 
77 prosenttia, muiden tarpeiden 
hinnat 74 prosenttia. 

Mutta elinkustannuksista puhut 
taessa on myöskin toerrattaina dol 
larin ostoarMoa. Se riippuu an 
sioumbdollisuMistanrme, palkoista. 
Sitten on toerrattatoa palkkojen fo-
íratnista elinkustannustjen kohoa
miseen. Wälttämättömien elinkus-
tannusten hinnat omat kohonneet 
5 Í.7 prosenttia sitté wuoden 1914. 
Perhe, jonka ansiotulot owat samal-
la ajalla kohonneet 54.7 prosentilla, 
ei siten kärsi, suhde oti sama kuin 
ennen sotaü. Ne taasen, joiden tu 
lot omat suurenneet eneminällä kuin 
54.7 prosentilla, otoat Moitolla. Kär 
sintäätt otoat joutuneet ne, joiden 
tulot eimät sitte imioden 1914 ole 
kohonneet 54.7 prosentilla. Aiman 
Mannoja tietoja liikealoilla toimi-
Wien palkkaussuhteista ei ole saata-
toissa. Enimmän owat palkkaussub-
teiden ja elinkustannusten erilai-
:ii5ta taikka muuttuneista suhteista 
joutuneet kärsimään papit, koulun-
cpettäjät, ammatittomat ja järjesty
mättömät päimätyöläiset ja maan-
Miljeliiät. Näiden ryhmien tulot 
cwat alemmat elinkustannuksiin näh
den kuin ennen sotaa. Mutta toi-
seita puolen on järjestyneiden tyo-
Iäisten palkkataso huomattawasti 
kohonnut enemmän kuin elinkustan-
i'usten hintataso. Esimerkiksi ran-
tatietyöläisten palkat owat yhä wie-
läkin noirt 100 prosenttia korkeam
mat kuin to. 1914, ja New Dorkin 
tehdastyöläisten Palkat otoat suun
nilleen 95 prosenttia korkeammat 
kuin ennen sotaa. Ja ylimalkaises-
ti otoat järjestyneiden, työläisten 
palkat yli koko maan suhteellisesti 
korkeammat kuin elinkustannusten 
taw. Todellinen ia oikeutettu syy 
toalittamiseen ott siten paveilla. kou 
lunopettajilla, järjestymättömillä ja 
ammatittomilla työläisillä sekä 
maanMiljelijoillä. 

Palkkatason ja elinkustannusten 
tason tulee yletä suhteellisessa ta
sossa. Jos palkkoja alennetaan tu 
lee elinkustannuksien hintaa alen-
taa. Olinko sitten pyrittäwä siihen 
että saataisiin ennen sotaa Mallin-
nut palkkataso? Se ott taloudelli 
trert kysymys, joka kysyy wakawaa 
harkintaa ja jossa tulee lukuun ot
taa kotimaiset ja kansainwäliset olo-
suhteet. Ne, joiden Muositnlot riip-
Putoctt suurimmaksi osaksi rahnittfi-
joituksista, lainoista ja rahojen kiin-
nityksestä arwopapeneihin, ha,lua-
Wat luonnollisesti, että siirryttäisiin 
sodan edelliseen arwokantaun, sillä 
se kastoattaisi heidän dollariensa ar-
tooa. Ne taasen, jotka otoat joutu 
neet welkaan wiimeisten toiiden 
wuoden ajalla, ja maanwiljelijät se
kä Palkkatyöläiset Yleensä, odottaisi 
Mat, että järjestettäisiin uusi fiittnot 
tus kaikelle, joka eriisi ttottt 60 pro 
fenttio korkeampi f nm 1914 Mallin-

memmolla, sianlihaa 15. fmtUiä kor-
keamtNQlla hinnalla. , 

Maantoiljelija ci itse ole syypää 
tuotteittensa korkeampaan hintaan 
ostettuna jälleenmyyjiltä kaupungeis-
sa, toaan on hän pahemmassa m> 
nrassa kuin palkkatyöläinen, sillä hä= 
nen täytyy myydä tuotteensa suu
rimmaksi osaksi ennen sotaa mallin-
neisiin hintoihin ja halwemmallakin. 
mutta hänen itse täytyy maksaa kai-
kesta, mitä hait tartoitsee, nykyiset 
korotetut hinnat. Noin 40 pro
senttia kansastamme saa toimeentu
lonsa suoraan maasta. Heidän tu-
lonsa riippuivat siitä, mitä he saa
mat sadostaan ja karjastaan. Kaik 
kt mitä he myytoät, ott halpahintais 
ta, ennen sotaa toallinneen hinnan 
mukaista, mutta kaikki mitä he os< 
tatoat, on 50—75 prosenttia kal 
liimpaa kuin ennen sotaa. Neljä-
kvmmentä prosenttia koko kansastam 
nte on sellaisessa tilanteessa, että 
heidän ostokykyisyytensä on alcntih 
turt tamattomaÄi, joka toaikuttaa 
koko kansakunnan taloudelliseen e 
lämään. 

Tämä johtaa kysymykseen: miten 
tooidaan tasoittaa rawintoaineiden 
hinnat, niin että ne otoat kastoatta-
jalle ,tuoj:totoommat ja ostajalle hal 
wemmat? Sellainen kysymys täytyy 
tulla ratkaistuksi. 

— -

neet pitää hallussamme kaikkia nii 
tä asemia, mitkä menestyimme I ^ut, ymmärrettynä siten, että kaikki 
innoissa toalloitimme. Meillä oli! hinnat tooitaisiin tasoittaa tähän ta-
kylliksi tilaa peräytymiseen menettä 
niättä Pääasemiamme." 

Elämisen kustaunnkset. 
Mitä tarkoitetaan elämisen kus 

ta tuluksilla taikka elinkustannuk 
silla? Dksilöll-e ne merkitsemät nii 
den tawarain hintoja, joita hän os 
taa. Ostokset luonnollisesti toaihte 
letoat vksilön ansioiden ja toaatl 
musien mukaisesti. Siten on tar 
Peel lista määritellä elintarpeet niik
si, jotka otoat jokaiselle perheelle 
välttämättömiä ja joista jenrnuokn 
pidetään toiroílista tilastoa hintoi
hin nähden. Nämä elämän toti Itiä» 
mättömät tarpeet otoat ruoka, asun
to, toaatetus, lämpö ja toalo sekä 

lelli semmin Genoan tilannetta tur-i satunnaiset eri tarpeet. _ Jos merki-
kittuani tooin sanoa, että tn e lopulta! nämä kuulumiksi jokaisen palk-
tulemme onnistumaan Pääniääräm-!^^läisen Mälttämättömiin menoi-
nte saatouttamisessa. Elleimät tois»! ̂ :'n' uiin saatetaan suunnitiaisiin 
ien maiden edustajat ole liiaksi här-'tilastollisiin tutkimtrksiin perustuen 
käpäisiä ja jos niillä on knUiku ia-|fmt0Q- että Verhmt elinkustannuk-
tvallista järkeä, niin me saatoittani»! jista kulutetaan 43.1 prosenttia ra* 
tn e Genoan kautta pmimäärämme. i wintoon, 17.7 prosenttia tvaatetnk-
Jos ne otoat härkäpäisiä, niin mep*ecw» ^ ® Prosenttia lampoon ja wa-
laatoutantme sen Genoan ulíopuo.|^OÍ?n ia 20.4 prosenttia muihin cxi-
Zella, sillä koko maailman etu, siihen näisint tarpeisiin. 
luettuna koko Porvarillinen mami-
tita roaaitt sitä. 

„Ennustamatta oikanmäraä, tai 
Onnistumisemme määrää Genoosia, 

Mitä tarkoitetaan, kun puhittaan 
kohonneista elinkustannuksista? Ta-
tocíírsevti sillä tarkoitetaan, että 
makaamme enenttttän dollareina ja 

koimme hirton ITi iesti sanoa, et ia j ieniteina näistä elämän toälttämät-
• »onnaalijet suhteet Venäjän ja koko tömistä tarpeista kuin mafioinmv 

^.ortoarilliseu maailman Mä lilla pa- iottatn määrättynä aikana aikaisem-
loa^utoiA. KomnumiSt-eille, jotka niin, ja tällä hetkellä tarkoitamme 
ywat eläneet sellaisen tocfatmen ta- ^olla ajalla jodan edellistä aikaa. 

ihmiseen. Suolimatojen Mttmia toot 
olla toebesjä ja jos sitä keittämättä 
juodaan, tufetoat tre rtmtniifeen jaj 
kehittytoät siellä tä t>f i F of o ii i f f i ma
doiksi. Nämä taudinidut tulemat 
to eteen tautisten ihmisten ja eläinten 
jätteistä. Jotta estettäisiin taudin 
tartunta, ott toälttämätöntä estää 
tautisten jätteiden pääseminen juo-
lnameteen taikka sitten puhdistaa se 
tällaisista saastutuksista. WedesM 
saattaa olla htMä toäri, se saattaa 
olla Hytoän makuista ja hajuista, 
mutta siitä huolimatta se ci ole ter-
weellistä juoda. Weden kunnolli-
suutta ei tooi päättää sitä maistele-
maila taikka haistelemalla. Jos tah
dotaan tarkka selko siitä, minkälaista 
on toest, Pitäisi se kemiallisesti tut
tia. 

Ei kaikki toesi, josta lähtee epä-
micHyttätoä haju, ole tertoetidelle 
toaarallista. Jos Medessä on tul;-
fttoiatnetta, ei toesi tuoksu hytoälle. 
Mutta Paha haju Meteen tulee pää
asiallisesti mädäntyneiden eläin- m 
kastoijätteiden kautta. Paras keino 
toälttää pahoja seurauksia, on olla 
käyttämättä toettä, missä on Paha 
haju. Mutta toiselta puolen löyty-
toat Maarallisimmat ainekset toedessä, 
toka om oitocm kristallikirkasw. 
Suuri määrä myrkyllisiä aineksia 

eroat tehneet siellä rakkaassa tuhat-
järtoien maassa silloin kuin he otoat 
eläneet luonnon kansana. He omat 
nimittäneet pyhiä järtoia ja Pyhiä 
jokia. West, joka on elämän ja 
puhtauden äiti, on ollut heille ra
kas silloin kuin he otoat eläneet Ma-
paana antikristillisen toaltion jet 
kirkon lumoista ja kiroista. 

Siihen tien palaseen on minun 
työmoi maani ja käteistä rcchaani 
kiinnitetty ja sinne se jää, jos et 
kaunti anna siihen lisää rahaa. So 
on lapsimaista hommaa kuin jalan 
nosto sanotaan oletoan kylliksi ylei
sillä teillä missä on kuusi jalkaa 
toafttoafta rapaa ja ojat täynnä 
Mettä sett tähden, ettei ole toettnojaa. 
Niille, jotka toaikeroitoat Wenäjän 
loiseläjäin kohtaloa, pyydän sanoa, 
että siitä on kulunut lähes yhdek-
säntoistasataa touotta kuin se iraa 
gillinen näytelmä on ennustettu. 
Ia hän sanoi minulle: Wedet, jotka 
näit, tuolla missä portto istuu, o 
toat kansoja ja toäkijaukkoja ja fan 
sanheimoja ja kieliä. Ja ne kymme 
nen sartoea, jotka näit, ja peto, ne 
toihaatoat porttoa ja panetoat hänet 
pajlaaksi ja alastomaksi ja syömät hä
nen lihansa ja polttamat hänet tu
lessa. Sillä Jumala on pannut 
heidän sydämeensä, että toimittamat 
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soon. Jos hinnat Moitoiiiin järjes
tellä tähän yleiseen keskitasoon, hyö-
tyisi siitä suurin osa maamme kan
sasta ja koko maa yleisesti. 

Waikein ott maantoiljelijäin koh-
talo tällä hetkellä. Ratointo muo-
dostaa melkein puolet palkkatyöläis
en elinkustannuksista. Rawintoai-
neiden hintojen kohoaminen ei ole 
yhta suuri läheskään kuin asunnon, 
lämmön, toalon ia muiden erinä ts 
Km tarpeiden. Waikka kuluttaja ny-
kui-in tn(tilaakin 42 prosenttia enem
män ratointoaineistaan kuin ennen 
sotaa, ei maantoiljelija, joka kas-
toattaa rntointoaitreet, saa osakseen 
tuosta hinnan noususta suhteellista 
määrää. Se menee toälittä sille, nii5 
le. jotka käsittelemät näitä aineksia 
ennen kuin ne joutuivat wottajalta 
kuluttajalle. Niisiä toaltioissa. jot-
ka kastoattaivat suurimman määrän 
maantnotbeiden ylituotannosta, far-
marit myitoät satonsa ennen sotaa 
toallinneisiin hintoihin ja joissakin 
tavaukMa haQvemmallakin kuin 
1914. Hinnat oivat Mikyhstkellä 
korkeammat kuin toiinte syksynä ja 
taltoena, jolloin suurin osa tuot
teista myytiin, mutta eitoat Mitkään 
ole huontatiatoosti ennen sotaa Mal
lin neita hintoja korkeammat. Wiiine 
belmikuulla maanwiljelijät myitoät 
kaarninia 23 senttiä halmemmalla 
husfielitt kuin 1914, kauraa 17 sent-
tiä halvemmalla, toehnää 9 senttiä 
korkeammalla, munia 22 senttiä 
korkeammalla, lihaa 1 sentin hal-

We s i. 
Ihmiselle on erittäin tärkeää että 

liän tuntee ja tietää iveden merkiwk 
sen. Hytoä toesi on elämän toälttä 
mättömyyksiä. Wesi muodostaa noin 
70 prosenttia ihmisruumiin painos 
ta. Se on toälttämätöntä antamaan 
lihaksille joi tst atomitta ja kiinteyttä 
samoin luustolle ja muille ruumiin 
osille, tuomaan kosteutta ruumiin 
koneiston eri osiin, niin että ne tooi 
toat toimia ja täyttöä tehtätomisä 
sekä atoustamaan ruoan sulamista, 
niin että se pääsee toaikuttamaan 
ruumiissa. Wesi muodostaa wielä 
iuoksetoan ivälineen toerelte ja mai-
tonesteelle, joiden kantta ratointo 
kulkeentuu n tumiin kaikkiin > osiin ja 
jotka Fulcttotoat liika-aineet pois ruu
miista. Ihminen käyttää pöitoittäin 
erilaisissa muodoissa noin gallonan 
toettä. Mutia kaikesta tästä huoli
matta ljartoa ihminen tuntee toeden 
tärkeää tehtätoää elämässämme. Ja 
ljartoa tietää toeden tärkeitä ominai
suuksia. Saatetaan sanoa, että on 
tärkeää juoda Puhdasta toettä, mut
ta jos kysyttäisiin mitä on puhdas 
toesi, itiitt Harmapa siihen osaisi was-
tata. ' 

Sadetoesi, joka et "ole jtmssut ka
tolta alas, on Puhdasta toettä. Mut-
ta Maikka se on puhdasta? toettä, ci 
fe ole maukasta, sillä siitä puuttuu 
toissejä mineralisnoloja, jotka teke-
toät toed estä hywän juomatoeden. 
Sellainen toesi taasen, jossa ott liian 
paljon mineralisnoloja, saattaa olla 
pubdasta, mutta siitä huolimattc 
kelpaamatonta juotnatocdcfsi. U 
seim mat ihmiset eitoat käsitä eroitus-
ta, mikä tooi olla toedellö, joka on 
otettu kahdesta eri paikasta. Jos 
toettä otetaan useammasta eri pai
kasta, itiin Hartosin tapaa kahta sa
manlaista toettä. 

Wesi liuottaa aineita, niin hytoin 
kaasuja kuin kiinteitäkin, se imee it* 
seensä myöskin tuoksuja. Näiden 
ominaisuuksiensa touoksi ja sen tähden 
se tatoallifesti nautitaan raakana, 
cn woimakkaimpia toahingollisten 
kakterioiden tulettaiia ruumjissamm? 
synnyttäen tauteja. Wedessä on 
myrkyllisiä ja eläinmaailman loise-
läjiä. Siinä tooi olla taudinsieme-
niä, jotka synnnttäwät toaarallisia 
tauteja. Jos muuttaa juomatoettä, 
rM>eaa käyttämään eri paikasta otet 
ti ta toettä, saattaa toaihdos synnyt-
tää toatsahäiriöitä. 

Wm tooi olla joko kotvaa taikka 
Pehmeää. Niinkntsuttu kotoa toesi 
on saanut nimensä siitä, että siinä on 
liian pali ott kalcium karbonaattia, 
mikä on mineraaliainetta. Kun ko
toa Mesi keitetään, saostuu tuo mine 
raaliaine. kattilaan, jossa kotoaa 
toettä keitetään, muodostun fitoettu-
nyt kerros, joka an juuri kalcium 
karbonaattia. Kotoa Mesi Peimtettee 
keitettäessä ja tulee siitä silloin hv-
nxiä jitoTttatoettä." Weden kotonuteen 
tooi myöskin toaikuttaa siinä löytn-
toä toinen aines — magnesium sul-
saatti. Sitä ei tvoida Poistaa ko-
toaSta toedestä keittämällä. Sella?. 
nen toesi tooidaan saada kunnolliseksi 
iuomatoedeksi, kun siihen lisätään jo
ku määrä karbonaattisoodaa. Ruu
miin elimistössä jaottaa svntyä häi
riöitä, jos juomatoettä muutetaan, 
ja noita häiriöitä iatkuu niin kau
an, kunnes rumnis on tottunut toe-
delle. 

On huolellisesti toarottatoa, ettei 
käytetä jmmatodenä sellaista, joka 
on saastunut taudin siemenillä. La
vantauti. ripuli, punatauti, koleera 
ja mahdollisesti, suolistossa lõytywät 
madot otoat tooineet kulkeutua toe» 
teen ja fen kautta siirtymät toiseen 

tooi löytöä «Medessä, joka paljaalla! x^neu aikeensa ja toimitoat yksimie-
silmällä katsoen on puhdasta ia ios* | Tifesti ja antatoat kuningastoaltansa 
sa ei näe minkäänlaisia jätteitä. Kim pedolle, kunnes Jumalan sanat täyt-
muuttaa uudelle paikkakunnalle, 
toaatii toarotoaisutts, että ottaa selon 
minkälaista on toesi ja mistä fe 
otetaat?. 

Useimmat ihmiset eitoät juo kylliksi 
toettä. Jokaisen täysikastouisen tu
lisi juoda joka Päitoä toähintäitt kol
me paitrtia toettä sen lisäksi,. mitä 
nauttii ruokien mukana. Kaikessa 
ruoassa on jonkun toerran toettä, 
kastoiksissa ja hedelmissä enimmän. 
Se ettei janota, ei suinkaan merkitse 
sitä, ettei pitäisi juoda toettä. Kutt 
Mdystoaltain yleinen tertoeystoiras-
to huomauttaa, että Pitäisi juoda 
mettä 6—8 lasia Päitoässä, merkitsee 
se sitii, että normaalinen - ihminen 
tartoitsee sen määrän toettä ruumii-
eensa. Kutt itsensä totuttaa siihen, 

huomaa pian, että 6—8 lasia toettä 
päitoässä o rt määrä, minkä ruumis 
toaatii tertoeydekseen. Kntt on hytoä 
halu juoda toettä, tarkoittaa se ter-
toeyttä ja hymintoointia. 

Jos juo toettä pari lasillista ennen 
toikka jälkeen syönnin, on se erin-
otnainen tapa. Ei pidä silloin nii
tä ä n juoda kun ott ruokaa suussa. 
Jos käytätte toettä taikka muuta juo-
tatoaa ruoan sttussa olleessa, mai ta
pahtua, että ruoka ei tule kylliksi 

tytoät. 
Minään historian aikana ei In 

mala ole toaatinut teloittajilta m o 
roolia silloin kuin hänen on täyty 
nyt paritta toanhurskaot tuomionsa 
täytäntöön. Sitä nimitetään sok
kosilla olemiseksi kuin ne joilla ott 
Peite silmillä yrittätoät näketoiä 
kiinni. Esiintykää julkisuudessa. 

John Kotiranta. 

Nykyinen kurssimme »«»"lilit 
tyksille SUOMEEN 

Postin kautta ja 
sähköteitse on 

Smk 45:00 . 
Dollarilta 0 
Myös rnyömme pankki-osoituk* -

sia (shekkejä) markoissa yllämai* , 
nitun kurssin jälkeen ja erikoisia, 
kolmen prosentin korkoa vetävi* 
matkustajien shekkejä dolláréi* 
sa, jotka Suomessa lunastetaan 
siellä voimassa-olevaa f ilollaris 
kurssin jälkeen. ' 

Lähetyskulut rahalältetvksills ' 
postin kautta on 15c. summilti ' 
alle $20.00; sitä suuremmiite 
summilta mitään kuluja ei peritä / 

Lähetyskulut sähköteitss •' * 
$3.56 kaikilta summilta. s 

Kaikki lähetykset osoitetaan 
postin katitta, jos säh k ösan omali^, 
hetvstä ei erikoieesti pyydetä. * ? > 

Osoittakaa lähetyksenne vaSv-nž 
taanottajan ja lähettäjän osoih» 
teellä varustettuna osoitteella; r 

Foreign Department 

First National! 
Bank, 

Hancock :: Mich. 
— Perustettu v. IS 74 — 

Varat yli $3,ooo,ooo.on 
Kirjoittakaa Suomeksi; meiiyfc 

on kuusi suomalaista liikkeet. 
särame. , " 

} " %  

üít 
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Myytäwänä 
Cafen teräspeltinen Viljanpuintiko 
ne, koko 36X58. Kotte on hytoässä 
kunnossa ja siinä on myös Kíotocritt 
tryskikone mukana. Lähempiä tieto 
ja saapi odotteella: 

I. Caltnonsou, 
N. 4, box 110 Frazee, Miim. . 
(39—40—41) 

New Aark Millsin Ew. Lnth. itse 
naisen seurakunnan ompeluseuran 

myymiset 
on kauppalassamme Mtiökaupan y 
iäkerrassa tiistaina toufokuun 30 
P:nä, joka on fiaittain foristuSPäitoä. 

Myyjäiset oHatoat klo 2 iltapäi-
toäliä lyhyellä musikaalisella ohjel
malla, jonka jälkeen myydään ahke
rien naistemme toalmistamia artook-
kaita käsitöitä, kuten korutöitä ja 

N;"" 

Kirkonmenoja pidetään Toukok. la
pulla: 

-Lake Norden, S. D. 25 p. ,^el> 
torstaina kirkossa klo 11 epp. jäikevn 
fntrak. touosikokou». . 

24 p. kirkossa klo 8 M.' Mppilap.' ' 
fct ilinottautukoot kokouksen loputtua, 

Braddock, N. D. 28 p. Ajasta I® 
paikasta määrätään siellä. 

Haakrma. * I. 

pureskelluksi taikka että syödään lii- j muita ompeluksia. Saapukaa, kansa 
oksi, sillä ruoka silloin huuhdotaan! laiset, joukolla toalitfvmacm, mitä 
menemään olas. 

Jos henkilöit toaitoaa ummehdus-
tauti, on hi)toä juoda toettä ennen 
aamiaista taikka milloin toatsa on 
tyhjänä, sillä toesi silloin toaikuttaa 
sen, että toatsa rupeaa toimimaan 
säännöllisesti. Ei pidä ottaa tatoak-
si juoda kitumaa toettä. Ei mitään 
iuotatoaa saisi nauttia liian kuuma-
na. Jos juodaan liian kutnnaa toet
tä, kahtota, teetä taikka muuta, tooi
daan turmella ne rauhaset, joiden 
kanssa kuuma West tulee kosketuk
seen. 

tietoja Rämämme 
keskuudesta 

Perch Lake Town, Minn. 
Kesän tunnelmaa ja lupaawia toi 

toeita Himmentää täällä pyhän kiel 
tolain rikkominen. Joku suoma 
lois-perhe on taas sitoeelliseöti ja 
aineellisesti joutunut kärsimään 
knuntoasolääkkeitten tähden. Täällä 
asuu sitä kansallisuutta, joita kielto 
laki ei näytä rankaisetoon. Suoma
laiset kieltolain rikkojat on saane?t 
jossain määrin kärsiä ansionsa jäl
keen, toaan muunkielisistä ei woida 
sitä sanoa. 

Kiitän kauntimme komntissionerio 
John M annia niistä opetuksista, joi-
ia annoitte Uusi Kotimaassa No. 37. 
'Jos kaikkiin kirkollisiin ja toattiolli-
siin toirkailijoihin olisi toilpittömyys 
jc elämän puhtaus saanut Painaa 
leimania siinä määrin minkä ne on 
teidän luonteeseenne sen tehneet 
niin kuinko onnelliseksi kansa silloin 
itiensa tuntisikaan. Te muistatte 
mitä tapahtui toi ime syksyllä siinä 
pienessä tieurakassa, jonka jouduin 
faimtilta saamaan. Waikka minun 
toaatimukseni oli alin ja toaikka tit* 

ftnööri ja oma kokemukseni tietyössä 
puolti minua niin toastein tileistä 
Mia minttettiin sen tien työohjel
ma niin ettei vleisöllä olekaan käyt-
tökelpoista tietä sillä kohdalla, toaik
ka se nyt olisi toälttämätöin. Kansa 
haluaist mennä lepohetíiönfé imet
tämään ja nauttimaan kesän tha-
n uudesta toetten läheisuyteen sa
moin kuin meidän esiwanhempamme 

teille sopitoaa kullekin siellä ott! 
Sontollo Huomautamme, että toaik

ka myyjäiset alkatoat toasta klo 2, 
tiiiit M) toi a tarjoillaan myyjäispoi-
kossa leitoosten Pera ja klo 11 alka-
tn aomtupäitoällä. 

• Kunnioituksella 
Ompeluseura. 

Farmariksi oikotoat huomatkaa 

80 eeffleri» maa myytcynänä. 
HMvää satormullan maata kintliti* 
splla Oulun kontrilla, 6 maitiü 
itään Iron Kiveristä, Bayfield 
kauniissa, 3 mailia Duluth Souch 
Shoren rautatielle. Vi mailia haa-
Iille. Suomalaiset naapurit. Hy. 
toät maksuehdot. Ehdoista saa sd-
Pia omistajan kanssa alla oletoalla 
af otteella: 

Mr. Axel Ogttn, 
Vox 764, North Hibbing, Mimt. 

(39—40) 

Maa 

Rippikonln alkaa 
Floodtooodissa Jonas Hietalan to 
losso 2 p. kesäkunto 1922. Lopset hywällä 
ottakaa katekismus ja Biblian his 
toria. Päästöpäitoä 11 päitoä. 

Alexander Pnotinen, 
Koulun pitäjä. 

Rippikoulu 
alkaa Sebekan Avostolis-Lutherilai 
sen seurakunnan kirkossa 5 päitoänä 
kesäkuuta kello 9 aamulla, touon na 
1922. Lapsilla tulee olla kotekis-
nms, BiAion historia ja toirsikirja 
yksi toiikko. 

Matti Tauriainen, Opettaja. 
(39—40—41) 

mhhtäwänä 

Minullo olisi 40 eekkeriä ntactta; 
jonka haluaisin heti myydä, jos on 

ketään, joka haluaisi ostaa eli toat» 
hettaa faaraon. Maa on hytoSS 
sotoimullon maata, oito ympäri ja 
hytoä kattoo, jonkun toerran kliirin
kiä. Kirjoittamollo saapi pareirnnat 
tiedot tai tulla katsomaan. Maa ovt 

liikepaikalla. 
M. Maki, 

Box 48, Keweenaw Bay, Mich, 
(39—40—41—42). 

MATKUSTAKAA S1J0 M E E N 
maailman nopeiinnnisa inivr>ma ja naiit 
tikaa Siimalla maksuttnmastä laivayli 
tiön iärjestiimäftä käynnistä maailman 
suurimman kaupungin LONTOON kaut-

! ta. 
"Aquitania" 901 jalk. 45,647 tonnia. 
"Mauretania" 790 jalk. 30,704 tonnia. 
"Brrengaria" 919 jalk. 52,022 tonnia. 
Lii :tex at New Yorkista joka. viikko. 
Myöskin suuret Ounard Linjan laivat 
Bostonista ja Montrealista. 

Uusi suora linja Suomeen Hampurin 
kantta. Yhtiimittaiset hinnat. 

Kolme huvimatkaa Suomeen "Aqui-
ta nialla" toukok. 23 p, "Berengarialla" 
toukok. 30 p. ja "Mauretanialla" ke-
säk H p. 

Käykää laitimmän paikr rieasiamic!i"n 
hiona tai kirjoittakaa c-mtti^-Ha: 
Cunard-Anchor, Anchor-Donaldson, 

Lines, Minneapolis, Minn. 

80 eekkerin karmis sarmi myydään 
nyt heti wiljoinensa. Hytoä karta 
no, hytoä maonlaatu. Wuosimak-
sulla, toähän käteen. Joka on far
mia toailla niin tässä on sellainen 
iota ei ujein ole tarjolla. Myyn 
helpolla kun olen fairaloinen, että 
en tooi taloa pitää. 

Chas. Wick, 
Menominee Co., Nathan, Mich. 
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Urakkatarjous? 

Trout Lake'n Suomalaisten ftatt* 
fan Haali^yhdistys tarjoaa hoolin 
t.ehtätoäksi urakalla toähimmän tar» ' 
jootoalle. Kooli tulee 80 jalkchf ^ 
pitkä 36 Ieetoä ja 14 jalkaa korkea. 

Torkempia tietoja saatte, kuti 
käytte allekirjoittaneen luona, taikka 
tulette yhdistyksen kokoukseen tou-
tok, 21 p. kello 2 jpp., jossa ura
kat hytoäksytään taikka hyljätään fo
tonaan. Kokous on haalin omalla 
lotilla, joka sijaitsee toarttimoitin 
Pohjoiseen Trout Lakc'n isosta kou-
lusta. Ahdistyksen puolesta, 

Jack 9UmUr 

R. 1, Box 21, Bovey, Minu. 

I O O  
JALKAA LAPAMATOJA 

«ncmmiirikin tulee vsein Alve-Satel» 
nautittua 

Arvoina Aptfvkksrl: .V-yrlmir.1'.r klltokiw* • 
tfi jor ka rnir.tt tiinein Rilli' 
et l*h>nj t var*ln 200 jnlwia. mutta yli JOI l 
ka n varmasti J* nyt olen niinUnln lnin«n ail'tfc 
K«* läi!kk*-«rt tfkl t'litivjiud-i, oh-r |U"!aiUfll.w»Ä^-
fcill'lltii- n. Piirsi Kt.ll»- Mükl, Atig'uita. Mont. 

11.VK SATSI' Apt^kknri Llgti- lün «ritylsv»; 
kf-kulDt». KAKHINKKHTAINI:N VOÍMA. Taa»; 
lfiäkf ta'ipsa variria.-tti la[mn.«r| nt ja kilkki •«<•[ 
Mutnn ok-vat madot. — MzU !>-u ylHwt luntf»| 
itK-rklt. ovu r wura^vat: * VääntPftä rinnan all.t, f, 
tii!ultnT:ii»fa kipua ^at^antm, kova ru<'kah*V|j|Ji. 
kuin uij iinktn -ook.'ilMlim [nic tf n tn» i . 
llilnyy», okwni.'imhKD toi taij timjji 
maan, »Irilwt r»-nk*»t pelnin "H» 
b< ntyfr in* n ja e[<krr.u HfttiivU tuot» Ita * 
Mori' r karolva f yV i»";i tn'ok'iijü nopWriaV1 j 
tf-pjasíta ra<'kaJKr ja m</al jnka 
ealran < *M Vi^dü ir.itiUlD 1 •jo.K-nno*!» tn "'illUletM 
lääkk.-UiIši tmkillw:i. varmnatl kirsil 
vaikki i tilitä «W* nSkynyiküán tar-<-tu M -Ifi»!* . j 

- Tärni LA PAM AT( »I.AXKE On tullut tudk 
iKtnimni-iksl ]:> «'io«i"'ilmr:iaki'l koin mikll* * 
mu) mjon:alaÍFt.ri myymä ja valmistama la pH» 
t»aV)!ääkc A.wrlkaKsM. '%% X 

LIONCLLW ALVE-MT8I f 

(Kak»lnk);ri;:in<'[i roima» — JjlS.1»- vi itan liuf r 
tl* ilman !=Ukk -<-r makeaa • tta. -m," 
Lälietetäiia i.n-ümakyuinfyn f 1.60 Diunall^ , f,,* 
távdelllset "hjf-fi mukana. ' - 'A ' Uydelllftd "hj -Li^iidlln Av'-wkkl oo njrrria— 

•9iiom Ar.fi-rkkl I My »••Holm 
F, H. LMWELL 99+ 
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