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tlafi ÄDtimee, fSerftaioisa, heinäkv^, 14 p. 1922. y<v 

Suomesta 
6»fimäittrn fnomatatncn lnskuwar-

joKtimeNa hyppäys. 

"Lentcijäluutncmtti Erho suoritti ro 
t. 17 p. Sortawnlassa laskmoarios-
timen aluni (a lentokoneesta alashyp

päyksen noin 500 metrin korkeudesta. 

Hyppy onnistui erinomaisesti. Las-

iitroarioSiut oli sa-ksalaista mailia 

fiemofcmctto, joka cli farmari-mai
lia, ah i nii kapitulanttitvääpeli Kopra. 

Luutnantti Erho on en simainen 

suomalainen. jof<t on suorittanut las. 
futnarjoéíimellä hyppäyksen. 

Karjala» kap.nan jalkiselwittely. 
Rosta tiedottaa: Oikeusjuttu 

toalfofarktínma wastaan on pSätt>> 

uini. 24 Suomessa piileSkelewäa ka
pinan aloittajaa julistettiin iafnsuo-

iatíomvífi. 7 roswoa tuomittiin crt 
Pitfifn ajoiksi wanteuteen. 

Epärehrllinen työwäen luvttamus^ 
* mies. 

Paraisten tvöwäenyhdistyksen ra-
hastonhoitaja, mekanikko Arwid Dan-
ka, joka on roiime aikoina mtetiäiivt 
epäsäännöllistä elämää, oli jo pv 

teininä n aikaa, ollut asuntoonsa sul-

kcutuneena. Kun epäiltiin hänen a--

I jioisfaan. oletvcm sekawuuksia, meni. 
jtoät muutamat tyomäenyhdiStnkscn 

I toimihenkilöt poliisin f an vii loöft 

walloin sisään Dankan asuntoon. T. 
taklattiin tällöin nuorassa riippu-

massa. Nuora katkoistim ja ontnS 

tuttiin itsemurhan yrittäjä saamaan 

wirwoitetuksi henkiin. Pöydältä 
tawattiii! Dm kirjoittama kirje, jos-

ia hän ilmoittaa liäwittäneensä työ 
wäeuyhdistyksen waroja noin 5,000 
mi. 

V Suomalainen hirihri ryöstetty 
Pietarissa. 

Helluntai-väiwänä ryöstettiin Pie 

tarissa Tullikadulla Suomen Halli 

. hifien kuriiri W. Tawastjerna, joka 
Toimittaja mnrljattn Helsingissä, pahmmatfalla Moslowasta. 

W. f. J 6 p. waistaiscna yönä jou- Ryöstö tcipaluui siten, että eräs ker 

tui murhatyön uhriksi- asunnossaan jätäinen lähesty: häntä aluksi pyy-

Helsingissä Xslt-iieHben toimittaia täeu almua ja samassa hyökkäsi 2 

Juba Linnainmaa. 1'KSUä 3 ia 1! n;iestä T:n kimppuun toisen lyö-
wäiillä kuultiin talosta, jossa Lin ^essä häntä puukolla. T kaatui 

nainmaa asui, M n e n huoneistostaan maahan, jolloin häneltä toiefiiti pas 

awuiiliuutoDa ja mpöhemmiu tawat»'^ ia noin 20,000 mk. rahaa. T. 

tiin hänet werissään makaamassa |  ̂Tft Wenäjälle toukok. 23 pnä eikä 
rappukäntäwässä. Hän oli saanut/'^ ^vt Pöässyr palaamaan kun ryös-

5 piiukonkmawaa. nhden niskaan, inciuuir tiänen Passinsa. 

i iks: waseinpaan ka'iwartsen, yhden' : 

tva jeni maile puolelle kuulan n ja pa 

k'imman haawan rintaan. Talon 

1'tinuöitfiiän kutsuttua etsimiä pai-

uomalainen cíiithtrmetoamtti ryös

tetty Picittrissa. 

Kcsäk. 3 pnä lähetettiin Suomesta 

f ti Ile lähdettiin puukotettua luicmäciit ^^'tariin elintarpeilla lastattu wau-

Marian fciraalaaii. mutta kuoli hiin Vl,;_ 'ioSfa oK fefä Pelastusarnreijan 
finne saaMuttaessa j ettei Siivustuskoinitccu (ähcitätrtiä ta» 

•fccii puukotuksen t^hduttna Huo-'tonroita- Nyttemmin saatujen tieto 

masunal talon asuikaat evään ive ' mukaan on suurin osa niistä 

rcntahraaman miehen pakenewan tv^-,1 Pietarissa. 

io-Sto. Hänet löydettiin läheltä f.v 

loa erään weneen alta. Mies on 

-joutilas ii!ies Urjö Gabriel Voyhö-

tien. Murkaaja, joka on 24--rciiot'ai 

ja syntnisin Milkelistä, on aikaisem. 

min kärsinyt rangaistut'!en murto-

warkaudesta. Häi: nxiittää tehneen 

Turkea onnettomuus Kari haa russn. 

Kesäk. 15 p. oti työmie? Kanto 

inaan Hemniing-niminen 14 ro. poi

ka Karihamassa mennyt kenenkään 

huomaamatta sahan iornltii, mistä 
haarautuu korkeajännitnswerkko kan. 

. funkiin, ja fajonrutt jjaiitöihin sillä Jä tcf-oina itsepuolustuksessa, koska 
n-aitmia „...ta olii. „Samuit r,änta'ic!lru"',r"0' l'hä ^atu?Dt' lie 

trmofecriUc. ülj,-im ei fuitcntói,, i"" .c ' t»1*™"11* 

ole huoitckúoa tarkastettaessa Icnbvi 
ii> eikä kukaan ole aikaisemminkaan 

i mer Fon päälle, jolloin 5,000 moitin 

sähköwirta tappoi hänet silmänräpä 

huoiiuuinut wainajalla olleen ampu-! 
ma a'etta. MurUaaja on kertonut i 

yksesiä. Kädet paToitoat poikki, sa 

moi ii oli jaloissa pahoja valohaa-
i woja. 

iaroamteen ia wainajan lännin asun 

non lähistöllä nöllä ja heidäic mciv1 ^ . , • r m 1V ,. .... . . c ^ . «a! a ma tappanut miehen Rannalla. 
neen tihdcvia wainazan aiuiltoon. r-, t ». 

. ... . 1 Ke serf. Ib P. oli Krunruntorppan 
Smnamrnaa oh ton- s„f(0 sicMa pav'ri»..ido„ t«8|« 

j.n . 88? .? Ranua,, pitäjän Sammu Iyl«sä K-
iltownlaaf,, ,.faía,fc«a tla», íncíb ,ftiofllmt„e6f(1. Marm „toniInnn 

»1,. 1attueife mainitwna piiiwüM dii 
oinvtesm, tutkinto ia kuitenkaan suo- f  • . • . . T f ; . ^ ban sateen moiaa pjimt juurella, 
ritiomotta, antautui ban m. 1910 ;sr ,-_r». _ 

Y  r r  , T  ,  .  .  , .  P u u h u n  i s k i  m m i i t a ,  o ' l i e n  m y ö s k i n  
lanomd^imlalle;, tonmen Pown- ff„ ,,„jetfc olIe,.fre„ áh--», tap. 
ma- ehteta, vaatmm,teona Ran. ̂  tollct ,i lm5nr8tówf5. oie, 

trtbeS,a 10 -.ie- fob oii mieB, 
totoimistossa sekä roiimeksi Uuden , Piidasjärwen pitäjän Siurnan !;> 
"Pam.oti ]o iltalehden tonniticksissa. 
Wainaja jätti jälkeensä wanhan äi- \ 

din ja Njeljen sekä waimou ja kaksi. Snnreijko konknrssi Kemijvrwellä. 
laeta, joth mm-6atl)õn t-pahw-»?» 2n „ 6iMnMB Se„lijär 

oltoat IcjäaiunnoKo. tee» wAikäräjillä ainoana aiiani amoanci 
toimitettiin kauppias Antti Kasuri

sen konturssipe'ön toaítooniti. Pesän 
trelat tekirrät 000,000 markkaa, jota 

Suomen ja Venaiön Malinen 
lennätiuyhtei>s. 

Krsäk. 12 p. allekirjoitettiin Hel- ivastaan waroja on pesässä 250,000 

singissä Mäliaika-nen sopimus ~suo= znarkkaa. Kuten muistettaneen lak 

men ia Wenäjän wälisen lennätin- Alitti kaupp. Kasurinen maksunsa 
yhteyden järjestäinnestä. .^sopnnuk- jt roiime elokuussa, jota wastaan 

sen mukaan järjestetään Suomen fa pesän konkurssitilaan julistamitten 

Wenäjän tixiiillä säännöllinen säh- tapahtui ivasta myöhemmin syk 
koionomain »vaihto. LennätinyhteyZ ftjXXii 
järjestetään linjoilla Helsinki—Mos--

fotüa ja Viipuri—Pu'tari. 3uonif „Snomeu Säwelen" wierailn Perä 
f<í"ihm sallimaan nmös söükö'ano^ pohjolassa. 
main roaihdon järjestämisen PohjoiZ-! Kesäk. 20 p Amerikan suomalais 
Norjan ja Pohjois-Wenöwn wälil- ten laulukuoro „Suomen Säwel" 
lä Suomelle kuulutoau Petsamon antoi konsertin Kemin Mteiskoulul-
abiren krmita. lrr. 

n 

Arvokkaita tieteellisiä 
ja uskonnollisia kiijoja 

Tahtoisimme erikoisesti lukuhaluisille ja itse

kasvatukseen luottaville kansalaisillemme suosittaa 

seuraavia varastossamme olevia arvokkaita teoksia: 
Amerikan Suomalaisten Historia, nidottuna .... 50e. 

Amerikan Suomalaisten Historia, sidottuna .... 75c. 

Rtiäniätun Historia Amerikan suomai. nuorisoa 
varten, kirj. J. K. Nikander 60e. 

Martti Luther, kirj. J. K. Nikander $1.00 

Armisen ja Aaltion suomal.-engl. Sanakirja 1.25 

Suomalainen Virsikirja (uusi) ja evankeliumi-

kirja 150 
Valtiotiedon Opas .65 

Kuvaraamattu, suurta kokoa, hyvissä nahka

kansissa .............. 12.50 
Kuvaraamattu, korukansiesa 15.00 

Kaikki nämä kirjat ovat sidotut koviin kansiin 

jft lähetetään yllämainituilla hinnoilla postissa kaik-
kialjhfc Tilatkaa osotteella: 

P U S I . K  O T I M A A ,  

* New York Mills, Minn. 

fepOOOOOOOOOOPOOOPOOHfcftftftBlOOOOOClOOOOOOOOOOB000.0Ofta^OftCW 

V. :& ösé ú<' i'•! 'r^k' • 't.lid-' -í' 

Kesäk. 21 p. antoi kuoro konsertin 

Tornion kaupungin Paloknnnantalol-

la. Rowaniemen W. P. Km talolla 

oli konsertti kesäk. 22 p. Tornion kau 
pimgin »valtuuston puolesta tarjot

uin mieraille päiwäliiset Torniossa. 
Waltunstoa edustimat päiwällisillä 
waltuuston jäsen neiti Westerlund 

jo waltuuston toorapi?hmtji>hmja,, 
rajatarkastaja Tornberg. ' 

„Suomen Säwelen" jäsenet owüt 
enimnmkseen kotoisin Pohjois-Suo-
mesta. Muutamat beistä owat synty-

r.eet Amerikassa, toiset taas en>at 

menneet sinne hywin nuorina. Cnpa 

joukossa? eräs, joka 6 touotioona 

wmihempienscr mukana on joutunut 

„Suureen Länteen". Rakkaus syu-

nyinmaahan on tämän nyt vli 50 

»vuotiaan kansalais emme saanut te

kemään maikan tänne, entisiä koil
la 'synnyinseutuhan katsomaan. 

Täältä matkustaa kuoro Jtä^ 

Suomeen, -antaen konsertteja siellä 

~7r 
niapalkinnot sMi maatalousministe
riön tunnustuspalkinnot. 

Waikuttawa, mieliinpainuwa isän 

maallinen juhlatilaisuus Päätty' 

torwien säestyksellä yhteisesti Im 
lettuun Maammelauluun. 

maalaisten retkikuntien qJ m. erit
täin runsaslukilisinä saapuneet jäje-

net jättäen tyhjäksi punaisella kan-
taalla päällystetyn penkir joka oli 

-varattu tasatvallan Presidenttiä ja 

hänen puolisoaan roorten! Kutsu-
wieraiden Mikkien edustalla ole= 

traon suureen soikioon tisettniroat \ jRAUTAPILLERIT 
miiut uäyttelyivieraa^, jotta ka'k- j vahvistavat Hermostoa, kasvan avat uutia 

^ ,T; xerli. poistavat Kalpeuden, Paaüsärva ja kia<m oli. uieita kymmeniä tuhanya. Elottomuuden sekä kaikki muut Taudit 

Määrätyllä kellonlyönnillä faopui| SÄB 

juhlapaikalle tafaroallan prt'íi bei irti Í r,ov1tnl> o vlt "ZTÄ 

puolisoineen ja heidän . seurassaan viUmmlyhÄ íjassí""4 niU* 
Tästä näette mitä eräskin potilas sanoo: 

Palntsdale, Mich. 
Mr. P. A. Ligneil, Superior, Y,'ts. 

Rautapillerit. oiea nauttinut ja voin teille va
kuuttaa, ett.'i 18äkkeiv:'r,v on ebdottomasti paras, 
sillä ol.:D nyt täydellisesti terve .ia tiyväsal voin
nissa Ja o'tu myöskin sitä esitvinjt mu;iUkln 
tovi reille Kunnioit.. Herman Ilrll. 

Tilatkaa tiinään.kuukauden liäkemaäräyä. 
. LBheietäitn postivapaasM käytttotueex mu -

joka $ni jnstetmn \ kana ?1.ss hiiuiasia. 3 kvuk. hoito S>3.25, 
—Ligtieiliu AptnekM im suurin— 
—Suvin. Apteekki i'lidysvalloicsa— * 

P. Ä. LI6NELL CO., Superior, Wis. 

ulkomaiden lähettiläitä, feuraiiiina» 

jurit Enckell ja Schwindt, nlkomi-
nisteri Enckell y. m. Juhlapaikan 

portin ediistalle oli aseüimut kun-
niakujanteeksi osasto Hämeen Ra-
kunnarykmentistä, 

miekoin terwehti armeijan korkein

ta päällikköä. Presidentin kuljettua 

totjuroäen muodostaman kujanteen 

läpi jo astuessa warsin ai selle awa-
jaiskentälle wiritti psikkiriweille 

useissa kaupungeissa. Sen jälkeen! asettunut Valkoisen Kaartin soitto* 

wiiwähtäwät kuoron jäsenet muuta- kunta musiikkimajuri A. Apostolin 

man tuition kukin kotiseudullaan, 

palatakseen sen jälkeen syksyn tullen 

Amerikacm takaisin.— Pohjolan S> 
nviuat. 

:ati= 

Santer» Alkio 60 wuotias. 

Kesäk. 17 p. täytti kirjailija 5 
teri Alkio 60 tuuotta. 

Santeri Alkio ou syntynnt Laihi. 

alta kesäkilun 17 p:nä 1862. Ia 

nuorukaisena joutui hän käymään 

ankaraa elämänkoulua. Kun isä kuo

li Alkion ollessa 19 wuotias, tuli 

Alkion wastata huonoon taloudelli

seen asemaan jääneiden omaistensa: 

äidin ja kahden pienen meljensä toi-

meenlujosta. Mutta päätläwäisyy-
tensä ja wastilnntuntonsa awul!a 

suoriutui hän kaikesta kunnialla. 

Näiden taloudellisten huolien ohel

la ei hiiit unohtanut henkensä wilje 

Ikäkään: tämä main kansakoulun o-

pulisen siwistyksen saamit-mies kas. 

watt' ja kehitti itsensä siksi tietonk-
Taaksi ia istuneeksi farifaínifef-
si, jollaisena hän on kaikille, esikiv-
ii-cifsi kelpaawa. 

Kirjailijana kuuluu Santeri Al-
kio nirbin kirjailijoihin, jotka 1880' 

h; tonlla a ii uimat esiin ja kohottimat 

fansalfisfirja-Üiimttelntne- warsín 
tortealle tasolle. He loitoat lamal
laan kirjallisen rintaman, joka woi-

tokkaasti, uusia aatteita tulkiten ja 

eteroät tekotawat omaksuen, saaán 
edetä suomalaisen hengenwiljelyksen 

airueena Kirjallisuutemme aikatir 

joissa tulee Santeri Alkion nimi 

Inhoni Ahon rinnalla aina säily

mään kunniasijölla ja on niissä bä--

nen lukuisilla teoksillaan oma, ptM> 

irä paikkansa. Tässä ommaisiludes-

so omaa hän Suomen koko suoma-, 

loisen kansan kunnioituksen yx ar=-

n'oiiannon. Raittius' ja walistuL-

johdolla Porilaisten marssin, jonka 

mahtawia säweleitä säestiwät ken-
tälle sijoitetun suuren tykin kumeat 

kunnialaukaukset. Soiton ja lau-

Halwatt». 

Älä odota niin kauan, diő fine 
foustoi t-Mch«miji.S ia etofSn P-l cId wuote-zsa atoutoinno. Rutto 
ioiichm, tMin icnooita ^ je ^tca wpjmne kyk°. 
Otc-.ta.ih tul; »anelle ..»rahUic' 3n ftefiűE8tin [uo ja antatM tuli 
paikalle. 

Prost dentin puolisoineen ajetut 
tua paikoilleen wiritti orkesteri Su 

J hoitoa teidän silmille poistaakseen c> 

jfihiisen päänktttmn, sairaaloiden 

! ruokalaukun ja hermosto wiat ja 
wiwirren, johon yleisö paljoin päin | fütä johtuwat taudit. Silmä pitää 

huolen aiwoista ja aiwoi pitää Huo
len koko ruumiista. 

Joutusa palweluS kello 7 aine 

kello 6. Hinnat kohtuulliset. 

88. F. A. Woodcock, 
Kaupungin talon wieressä, 

Wadena, Minn. 

/? 

64 päivää suomalaisen tiirh 
keskuudessa Amerikasi 

Kirjoittanut Lauri Perillä. 

Tämä huomattawa matkakertomus on nyt ilmestynyi 

muodossa käsittäen myöskin 60 kuwaa Amerikan luomasi, 

asutusseuduilta, yksityisistä henkilöistä y. m. Kansilehti on m 

kin koristettu aistikkaalla kuwapiirroksella. Ollen syntynyt 

kaswanut maalaiswäestön keskuudessa Suomessa ja otettuao 
osaa maalaiswäestön harrastilksiln kirjoittaja tässä matkakerto. 

muksessaan on erikoisesti katsellut asioita maalaiswäestön kan-
naita. Senpätakia jotkut liikemiesten ja kaupunkiasukraiden 

erikoisharrastuksia edustawat sanomalehdet owat epäsuotuisasti 
arwostelleet tätä kirjaa. Mutta maantniljelijäm keskuudessa 

tulisi jen saada sitä enemmän suosiota. Runsas kuwitus tekee 
kirjan erikoisen mielenkiintoisksi. 

Hinta 50 senttiä. 
Tilataan osoitteella: w 

Uusi Kotimaa, 
Rett, York Mills, Minv. 

£/ 

yhtyi. 

NäMelyn keskustoimikunnan pu

heen johtaj a, maanwiljelys n eutno-3 

G ti to. Björkenheim piti terwehdys-

puheen. 

Tämän jälkeen tasawallan Prcjv 

dentti julisti näyttelyn atoaíuh'i ieu 
raatonlla tuonten- j<r ruotíinkieTi-
sellä puheella: 

Kansalaiset! 

Suomen itsenäisyys toimeista tu-
dell'isuudeksi waihtuneena luo wo 

laisewan ja lämmittämän HoHteensa 
siihen maatalousnäyttelyyn, joiun 

nyt olerume kokoontuneet. 

Onhan uust asemamme wapaidei 
kansofuntien joukossa Suomen mao-

taloudellekin luonut uudet entisti 

lujemmat ja laajemmat edellytykset 

atxxmmtt uudet entistä kantamain 

mat teMämät. Wuosisatoja, suku 

poltot siiiiipoltoelta on tätä. saaton 

tus ta ivalmisteltu. Jokainen kuo 
kanisku, jokainen zmdistalo, jofainci REGINA 

5
Eesäk* Io; Heinäk- E; 

Suomeen 

Valkoisen Tähden Linja 
vSoutiiamptonin kautta. 

Pikaisia ja mukavia yhteyksiä höyry
laivoilla Pohjois-Euro pan kaupunkeihir 
p&ainen matka ja varma matkatavarain 
kiiljetus. 

OLYMPIC . Heinäk. 
HOMERIC He-näk. i: 
MAJESTIC Heinäk. 8; 

(56,000 tonnia). 
Maai)m.in suurin höyrylaiva. 

Liverpoolin kautta: 
ADRIATIC, Kesák. 24; Heinäk. 
CELTIC, Kesäk. 3; Heinäk 1; 
BALTIC, Kesäk. 19; Heinäk. 15; Elok. it 

Lähtöajat Montrealista: 
i CANOPIC, Kesäk 24 
I CANADA, Heinäk. 

toiljelykselle , tooitettu lisäalue ja 

maan parannus on kietoutunut fäv 

keeksi siihen kehitykseen, joka on kyp-
jättänyt maamme ja kansamme itse

näisyyteen mahdolliseksi. Työtä ja 

MEGANTIC, Kesäk. *7i Heinäk. 15; 

Elok. 12 
TuottaKaa ;vstriviiinne ja omaisianne 

Europasta meidän mukavilla laivoillani 
me. Hyvä ruoka, yksitvistiyttojä, muki-
va kalusto, kohtelias palvelus. Erikoi- j 

... .. » . . I sen halvat hinnat etumaksu-tiketeille ! 
tarmoa suna on rt)uitti) werratto-- KirjoittaVaa: j 
masri ahtaammissa oloisia ja nm-l _ passenger department 

. #r. - » . * • i O. E. BREvKE, Northwestern Passenger 
remmi?'?a tomkenknsw kuin nykyi-j 

set. aiiteefiiautnmotionta Olisi, jos j 121 So. Third St..Minneapolis, Min:» 
työ ja tarmo nvt wäsähtyin. iääiiäj t.ai-cka x.ail:aiiisa?iamjohille. 

totoaeti kyllin seltoäst', että maato 

louden alalia, samalla kuin jotakin' ^ 

io on matoutettu 

ristissä käsin wcc 
pabuntra, maan käydään rohkein 

J P. MÄKI, 

Lakimies. . ei suinkaan jöadi;| jakimies 
I Äo09 First Nat o nai Bank Blde.. 

va ikero imaan  ű|qu;& *  Duluth, Mhin. 
Melrose 3405. 

miehenä on hän ollut woiinakas! oikatoa näyttely osoittaakin toiwoi> 
kan'an kastoattaja. Hän on kui ii 

^uutatoan ääni, toaatttoa ja welwoit-
tarca. 

lauteri )llkio on tunnettu myös 

km ctetoänä toaltiomiehenii. Sosiali-

ministeriilä hän tomutim 1919 to- mielin ja tarmokkain ottein nnfni=: 

tentti »väkijuomien täydellisen kiel-j syyden ja tnlewaisuuden tehtäwiinj MaaZai«oj«. 

lolai.i maassamme, lain, jofa siihen! käsiksi. Siten .osoitetaan myöskin j M^llä on rahaa asettaa tehtyihi, 
aikaan oli laadultaan ensimämen ko !.epäiletoimmällekin, että kansacsammc! maih'n. Meidän taksamme owat el 

maailmasta. Tarmokkaasti oit on kuin onkin järkähtämätöntä elä jhatfet, meidän palweluksemme ne 

nusentahtja ia tertoettii murtuma-j peaa. Me tarkastamme meidän c 

touta elinwoimaa. i mat abLtractimme ja niin pian hiit 

io 

Han kehittänyt uiaalaiswäestöä c-
duőtatoan to aítt eilisen puolueen, 
maalaisliiton lyhyessä ajassa Suo

men waikutustoaltaijimmaksi puo-
Alkoonpa, että tässä maatalouden ^ omlswsoikeus on Hytoä, sinun raha' 

tiímt tarkastelussa hornattaan eitäi on malm ina. 

Aw-it National Bank. 
Menahfla. Mim. 

lncekji. Siksipä ennenkaikkea tämän1 paljon wielä puuttuu, sen ei tartoit 

maan maataroiíjeíetoii roiieetö toh=; ie mieliä maientaa. Entistä sel-1 

too omistaa kiitollisuutensa tunteet,toemnuu nähden puutteeseensa ja; 

tänä päirvänä, kesäk. 17 p:nä, hen»j iffUuvtíiíiruteenia, mutta nmösfiu 

ff telle johtajallensa, Santeri Alkiol-! tulewaisnnden maíidolltsuuteensa 
le.— Pohjolan Sajtomat. käykööt Stwmen maanwiljelijät 

—— tää!iii smventynsellä waetuunami-
S«omen 12:éia lilrincn maatalvus-Kuuden tunteella ja rohkaistulla itsz-

näyttcly. j luottarnufíeüa jatka maan työtänsä. 
Tampereen näyttelyn eniiinäinen! Silloin he myöskin, saaden lisätoo'--

Paitoa, w. k. 21, jonka suhteen e-!tnifsi taajat joukot uusia 'itieuäi^äl 
bellisen päiwäu sateet olitoat he= I niannotnisfojio, pystyivät yhä pa=! 
lättäneet Paljon huolestumisia,| rernmtn täyttämään tehtätoänsä. i'8UUr$mman kaupungin LONTOON kaut 

toalfeni odotíamaítomajt aurinkoise-'wussa ja hedelmällisessä touorotoai^!«AquitaniaM 901 jalk. 45,647 tonnia 
na titer» Päästäen juhlapukuisen kan- futuh'esta toisten toimialojen fans-1 "Mauretania" 790 jalk. 30,704 tonnia 

im,gin efmtfbmäöu «mermlfen | fo foUntoon Suomen. Ä 
parhaalta puoleltaan. J iufetoofvi rungoksi kansan taloudei^l Nfvnskin puuret Cnnard Linjan lalval 

»mkaiti litmilfa ForiStctt,, fMMK.jle joto «fec maamme taloubeliifeS. 'Lrj1 r 
naton näyttelyalue teki kirkkaassa, tikin riippumattomaksi ii joka knke- kautta. Yhtämittaiset, hinnat. 

Käykää lähimmän paikallisaaiamieh#» 
Inona ta; kirjoittakaa osoitteella: 
Cunard-Anchor, Anchor-Donaldson, 

Lines, Minneapolis, Minn. 

MATKUSTAKAA SUOMEEN 
maailmaa nopemiiinllik laivoilla ja naut
tikaa samalla maksuttomasta iaivavh 
tiör. .järjestämästä käynnistä maailman 

kirkkaaSsal tikin riippumattomaksi j i joka kyke-
auringon Paisteessa mahtawan toai«j ncc kannattamaan ei wain yksityistä 

kutnksen Kaikki pawiljongit oliwat. hytoinivmntia waan myöskin sitois-

täysin walmiit kilpaillen toistensa j tysfanjati a rivoista henkistä elämää, 
kanssa aistikkuudessa ' ja näyte-esi-
neiden runsaudessa ja tnoutpnofi-

>>iudessa. Wäkcä, jota jo klo lOista 
alkaen a. p. oli taajoin joukoin saa

punut kaupunkiin, alkoi klo 12 tie

noissa tuitoia näyttelykentälle 10-

tuRaittisissa partoisia. Soikion muo

toon rakennetun juhlapaikan tuhan
net istuimet täyttyitoät klo 1 men

nessä läheltä ja kaukaa saapuneista 
kutsuwieraista. Katoksella warns-

tetitHe korokkeelle, jonka keskessä -i--

lititpiert penkkien luona oli puhuja-

latoa, itjoittnitoot eduskunnan, tm-

kyisen ja entisen hallituksen, bipl*. 

maattikunnan. huomatiatormpien 

maataloudellisten järjestöjen, uiko-

KIPU RINNAN 
ALLA 

lujia yhteiskuntajärjestystä ja uiko 
naista yhtenäisyyttä. 

Julistan Suomen 12 ylersen tttaa-i 

talonsnäytttlyn, toaptmtt Suotnen 

enitmäife!, mo°t°I°usn°,UelW 
I kylkiiiii'len alla. Sappitauti, Keltatauti, 

" I Kova vatsa ja yleensä heikko ruuansulatus 
Pilhten päätyttyä esitti jiorto^unt- lova; kaikki VatsakaUrrin tuntomorkkejä. 

1 t 1 f. »- t v. . THvm tauti on byxUi jhinc-n Uansunm^ kf•-
IOiUUtO totöeltltqen ^tMlOllOfCtn j J! ia k-i'N < irt ulin luom-t :u vaihte-

»My- v. tr' - V". . j levät, rttii monikiu luulee it»»*ann vatvaavsn «f 
{iti laiteen pClltnflLtlillCn nnc^ruoro, ti&n-, keuhko- t. m. *;*adin; vaiUka se johtuu ai-

on-* - co k. , ' noastiiRii heikosta nmansiilä tukses ta. — Lnkekaa 
J/li'. l)CI nTCt 41>01tl0 atautoíüaa^ mitä tiima filee sanoo lääkkeestä: 

ran johdolla lauloi Gettetzin Terme Mr. p. a. ugneii. we" 
„ • ^ Yj. . , . . Tplltä +!linmaal läüklrwn No. 250 olen kSyt 

v^ltomcui maa, Saltin iii ©Íontcnr-I tänyt 0hj"iö>n mukaan ja olen taas terve mit*. 
Kiitos telliv h.vvlistä lääkkwstB. 

KuDnioit-, 1'arilel Kalliomäki. 
Tfiydpllif«<>n hoitoon kuviau mmrl pullo liiüket-

tl, pnlveriR ja pilleriä vindil isosti nautittart*, 
tÄynl kuuu hoito. Tilntkaa läfivp No 250, lähe
tetään pcstieaa postikulut Kuoritettuua ^2AO. 

—LigteNin Apt«'tki on e nurin— 
Suom. Apteekki Yhdyavaltotsaa— "* 

F. A. LIQNELL CO, Superior, Wle. 

tosia, Kuulan Nuijamiesten marssin 

ja Genetzin Karjalan, jotka kuuli-

joi ottitoat totistaan runsain suosion' 

osoituksin. Sitten jalot maatalous» 

ministeri^ tri Elswing toaítion kun 

f li. Y. POHJOISMAIDEN YHDYS
PANKKI. 

t I (A|B. NORDISKA FORENINGSBANKEH) 

% Pääkonttori HELSINGISSA. 51 haarakonttoria maaseudulla. 

I Sähkcosoite: UNITAS. 
I k Omat vtirat Smk. 275,000,0co:— 

1 Vuoden 192i:n kokonaisliike: 120 miljaardla Smk. 
Pankilla on eri tileillä yleisön varoja talletettuina 

yli kähflen mii jaat din Suomen markan. 

Rahalähetykslä välittävät 0|Y. Pohjoismaiden Yhdyspankille m. m. 
IRVING NATKTNAL BANK. New York, Wool wort h Building. 
NIEI.SEN & LUNDBECK. New York, 21-24 State Street. 

HUG TAHI CO., Aberdeen, Wash., 423 E. Heron Street. 

SUOMALAINEN SOSIALISTINEN KUSTANNUSYHTIÖ, 
Fitehburg, Mass., 48 Wallace Ave. 

TYÖMIES FOREIGN EXCHANGE COMPANY, Superior, Wis., 
601—603 Tower Ave. 

I PACIFIC DEVELOPMENT SOCIETY, Astoria, Oregon, 131 Seventh Str. 
I HEDMAN, HORNBORG & CO., New York, 5 State Street 
K 

Ei mikään sisääntulo ole 
liian pieni. 

Joillakin ihm's'ila on sellai

nen käsitys, että ainoastaa suu

ret sisääntulot oikeuttavat pank

ki tilin avaamista. 
Mikään sisääntulo ei ole niin pieni, 

että tämä pankki ei voi olla palveluk
seksi teille ja me sydämellisesti kutsum
me teitä tulemaan sisälle niin, että mei
dän monet eri osastot voidaan selittai 

Me autamme oieniä sisääntuloja kasvamaan suuriksi 
sisääntuloiksi. Voimmeko me auuaa teidän omaanne.' 

Me maksamme 5 prosenttia Kaikista ajalle asetetuista 
talletuksista. 

FIRST STATE BANK 

New York Mills, Minn. 

ff 

OHJEET VAPAASTI 
Tilatkaa ohjeet ja niiyte-
la/*g&t miten valmistaa 
tämri sievä Peter 1'ao pu 
eero. Helppo tehdft ia tu 
ke helpoksi valmista*. 

Säästäkää Langan Ostossa 
KUTOMALLA Concord teh
taan villalangoilla, jotka voit
te ostaa suoraan tehtaasta. 
Sievä Peter Pan pusero, joka 
on kuvattuna, tulee maksa
maan ainoastaan $2.00—huo
mattavalla säästäväisyydellä 
siilien nähden millä te voi
sitte ostaa lanaat tai puseron 
jäi Jeen m yynt il ii k kr i --Yi. 

CONCORDIN LANGAT 
täysi villaisia worsted lanMeja 
myydään teille suoman teh-
*.a®n linnalla — huomattava 
säästömahdollisims naiselle jo
ka voi itse kutoa. Concordia 
langat ovat taattuja kestävyy
destään, samanvahvuisuudes 
ta, värinsä pitäviksi ja par 
haista aineista. Kaikkia käy
tettyjä värejä. 

4 OUNSIN KERÄ 50o 
1 PAUNA $2. 

Kysykää näytteitä vapaasti. 
Dept. B. 

Kirjoittakaa tänään. 

Concord Worsted Mills 
West Concord . N.  H.  

M-.'c. 47. i % V ! > ¥ 
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