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Liikkeenhoitajan puolueemjuutta ei 
tvoi'.u tohk-im Syytös luoton an* 
toa Saitaan katsottiin niíjváioma*--
sl. I. Mcittsonin syytökjeen, eitti 
Mr. Loibacka ei kykimc kirjanpitoon 
mastaii liikkeenhoitaja painninalla Scbeka, Mmn. 

Znoiíiivficí-iii julkaistiin join aika Mmisii alas ja ilmoittamalla että: 
fittv kiriotus "Osuuskauppa, jossa irtolunta ei kerkiä tarfažtamaan-; 
pelnrään toalvMiista", jossa kirje- (?) 
tirfftf&iű mainittiin Sebekan osuus- Toukokmm I pajwáuá 1U20 tar-
kai,van liikkeenhoitajan Matt Sof. kastaessani ybuön tilaa lmomcnin et-
bocfin toiminnasta East Lakella.'tä osnuskanpan welat htffnlitffeilíe 
Mlk'.'.., josta iiän tuli Sebekaan I oNwat noin _ $1550.00. ^ Aitkinin 
Sittemmin julfotiitont wiisi entistä tankkiin $H50U.OO, maksamattomia 
lEast Laken osuuskaupan jolttofviu-1 Palkkoja $800.00. Liikkeenhoitaja 
•non jäsentä "Uudessa Kotimaassa" oli lainannut Herman Mäeltä $175 
kirjotnksen, jossa puolustiwat ^ itseltään $150.00 johtokunnan 
Bacfrtö. Nut on East Laken osunZ.'tietämättä. Saatawia ali mainittu-

Siitä huolimatta, íim Sebelcm o- íuiu Suomen mustikka-suot on 
suuskaupan johtokunta lähetti lopu!'. to aan suuresti oli pvttynvt mieli ku
la touotta1 1920 erikoisen lähetin wituksissani, kun tulimme paikalle 
East Lakelle ottamaan selwää. Sof- jossa sanottiin oleman paljon mus-
backin kywyiKtä y. m., jotkut jyhto- tikoita. Ei minun mielestäni siinä 
kunnan jäsenet antoiwat hauesta lä- ollut lähimainkaan niin Paljon kun 
Helille ylistämän lausunnon, ilmei- olin nähnrit siellä kylmässä Poh-
festi wain sen perusteella, että L. on jalassa. Warsikko oli kaulaan asti 
"lapsensa kristillisessä hengessä kas-- (waitka olisi ollut pitempikin kaula) 
trattawa suurrperlieinen mies, hen- täällä, ja siinä joku Pienen pieni oi-
gensiiwo mies." Mutta jos osuus- kein surkastunut mustikka. Kun 
kaudpoidimme todella wain sillä pe* minä kumasin towereilleni wanhaa 
rusteella liikkeenhoitajia walittaisiin. maan mustikkakankaat, niin jo inii< 
niin Pian olisi niistä jokainen Ptti- ta silmät suureni, ja katsvitvat f g 
lyllään. ' j ir.toiistt onko se totta. Jos ei olo 

Seweri Alanne. ^Amerikassa parempaa mustn'kapail' 
— j kaa kuin tämä jonka-ensikerran näin 
Dunbar, Mum. I niin oh hoh. 

©ijkii Pi yi ä n jonkun sanan Uuden. Täällä sattuu kuten muuallakin kaupan eimtteS Jobn Orjala -anta- "a paiwänä noin $600.00 ja rahaa , 
lmt anasta selostukjen, jota imnoitv' $<W0.00, osuuskunnan irtaimiston'. Kotnuaan palvtoule. kun et into Pa* maailmassa miellnttäwiä way inkoja 
kuin Sewcri Alanteen itKiötmtStű'űrn)0 $'000 00 ja kiinteimiktön jemmat kynäsankarit kirjoita mil- Kansalaisiltamme naisilta aina mil-
siihen on pyydetty lehdessämme j ui* $1500.00. Kirjotm tilanteen joh- .«an, niin täytyy minun antaa loin miltäkin lentäwät jalat poikk', 
kaistawaksi. Molemmat kirjoitukset dosta O. Kankaalle ja ilmoitin että tämänkin paikkakunnan hoin- ja sitte siinä sairaswuoteella olles-
julkaisemme seuraajassa: I jo§ tawarawarasto et nouse yli mie.tö; owat olleet mitä jűcm joutuu toisetkin huomaamaan. 

"SMfa Mr. Matti Lojback on $5000.00, niin liike tuottoa tappio» ^uueimmat heitnitt korjaajille. 5!o- ^tä siinä rytäkässä on Mini taas 

minulta Pyytänyt selostusta Työmie-.w. O. Kangas epäili että tatoauv *°*tl onr™ Läjätty heiniä wiime uu)i paú "pieniä jalkoja". Ja het-
hen maaliskuun 1(> päimön nume^lvarasto ei ole noin suuri Jet esitti ' utoua. ^o» ilmat on yhtä suotui- yett perästä otoat katkenneet ja un-
rossa oleman kirjotuksen johdosta, otettawaksi tileistä selwän. Kutsuin fat niin pian on heinät läjätty. RulZ jalat myöskin käwewki».unossa 
jonka oli kirjotta nut Seweri Alan-' johtokunnan koolle, jossa pääteMm ^NMyos leikattawa heti.^ 'Siis onnellinen roahinko, kun son 

ijnfa tieto- tarkastaa tilit fesäkintn 1 ptiv.väkiiJ Oiihan täällä se /Vcrts 

paäsrö i» Uúeíto tie 10 
catit. 

Elokuun 
puolitoäiiin 
myöntämällä 
maltiossa. 

puolirnölistä syyskuun 
olen scutakuntL: piirin 

kesälomalla Ohion 

T. A. Kantonen. 

Matsonilta saamainsa tieto- iVcrt)inm ja sitä lU!bd jalat, waikka kuuluwatkin! 

^ 'h 

|l\r" ̂  
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ien perusteella ja koska Sebekan Päätettiin ottaa inwentario sisään- ^000. eli lukeisil- .toifeXIc omistajalle. 
farmarien fcnrPPmjiitiön johtokunta'ostohintain perusteella ja inwentaa- Io eifa ;íí?°Visict. Olipa ohjelmaa-, 
\c Seweri Alanne otoat myöskin ha- non ottajaksi toalittiin I. G. Määt- ^n: luokl.ua, korkeushyppyä ja- Painopiste, 
lunneet tietää näiden asiain todet-tälä CrosbySta. Tilintarkastajaksi köyden wewa. ukkoien ja poikien toä ! Mitkään lyo tormmelio ia sen 

roKt»„ in mritfirtt Kosille tien. Jeesuksen elämästä ianom 
liettäneet kirjotuksen Uuteen Koti-^kunta 1920 ia osottiwat ne woittoa . ~ T. , , . ' ,l ' . me• ..On henqen toiibiituina sen jo-
miaUn. Ma «SAS.M' T»imi»'tilik°«d«lw .'$713.74. «chtokmta'lM »°l.-n „*hmtó,a. ohto m«. ^ ' 3 

hesjä ofleot firiatuficn wääräkst.'ínutófhi niit kokoulsesjaan bchiüí-l, "Ve ,m 0,űa ".f"'"''1®' .r.1'°.*n; ^ , himnriif» ,» niin V , V „T,,_ »v ,•:,/< . ... .. non . ... .. .. , jlorplroiua en nähnyt kenelläkään, suomen ^aupungelssa on mm ^a-
mm nalimn antaa se»ooiuksen rant 1 panoa, 1920 eka ntyonii lnkkeen- .. , , ' . ., . ... . rr., .... . %w,., »;T,„> 
.... fl . . . J _ 0 , rv „ .. . ' vy. . -oil koko mstla. Oli n.wmistä a-hallista, etta toruni kello llmolttai 
ladelle turn wot n Gac-t Laken tvar- aoitaialle ttl,wapanden. Ttltpaatos.. . ' . ' ... . ... 
«.orien --m.zkm.wn toimesta im.»- cftrtti rahaa torfol. 31 «°«> »mbdM-m- fo., trnmnm 

t,ma 191 í) aífain. iSfiSOM >'"> « "»"*• *<"•""« »h "'l-ut ».«n-
fx .... ... , ... . ! 0 - , j , . .m .,-•?« liki kabdenankymmenta dollar,-a 
5ictifnuv!a 1010 kort ci imi ioa* Lokakuun 1 paironna touot Matit.,.. . „ 't, .... 

. .... . fY. .... .. „ .. 0 » . . ... . .. . bn oie kuullut Ml to on menot. 
tanttnto tarpeellmen inav.ra oiat- Lofbaeka tt ema irti b..?tkeerho'.taian 

1 O O 
JALKAA LAPAMATOJA 

enemmänkin tulee usein Alve-Satsin 
nautit tva 

Arroi-a Apiet-fckari: Nii>riirui;it kiitokset M 
ta 1 ai«ia:utolSäkkevsti jim!. '. miuii tilasin. 9!!!S 
ti liihtviiyr varsin -UO jalkaa, ruutia yli K'0 jal- ! 
kaa virransti ja nyt olen minkuiu toinoit mit-s 
» lääkkeet toki Mnüviiuaii. tiien «ydämcHlsestt 
kiltf Hi'H'-i. Piirsi Kntlc Miii;l, Augusta, M<.nt. 

.M.V1Í-RATSÍ. Apteekkari Ligm-Uin vrityiü.'n 
kí-ksintil. ivAK,-INKi;i!TAlNBN VOIMA. Tmi 
1 iiii ke tappaa Tartuasti InimmuJot Ja kaikki vat
sassa uluvat ínaOnt. —-Nii.t-ijcn yl(i-.ot tunti'- ! 
uii-rklt ovat sftiranvat:^V-iüoti-itä rinnan alla, j 
muuttuvaista kipuu vats;is.>a, kova ruokaha;.., j 
kuin ir.yöekln ruokahalun [iiriti1, va.tsau täytP- I 
Iiii isyys," okseni f> mi iic-n tai taipu.uus oksteeta-
roaan. siriset rw^aat stlmlfti alia, painon vä-
l.v-ntyinincn ja f j>;itfit ilytt-lx'iii t.mívlta vi1 tsaskíi. 
Mon'ít kärsi viit tHä yleisi ti tak-ky.na sopimat 
tomaata ru-kajiirjcstfimiiNtä ja »>< >> joka ott 
sain» i-ixä lö> iiii mitäi.n hnojt»oR«sta tavallisista 
MlSkkvlstä tuskia.'!.n. v.'r:nasti kdtvll madoista, 
•vaikkei niitä oi.- nii ky nytkii iin tarve! ta t.-hdwa*. 

— Td mk LAPA.MAT01 ÄÄKG on tullut tim- i 
netiiiuim«l:si in woaltuhaniaksi kuin mikään 
mitu sm .«.alaisten i.iyymä ja valmistama lapa-
matoläiikf Am -ri',. issu. 

LIGNELLiN ALVE-SAT8I 
(Kaksinkertainen voimat -- Mä k- voillaan naat
tia ilman lUäkkeen maksua tuntematta. — 
Lähetetivln pö>timaksiiini)e:ri hinnalla, 
täydeilisvi ohjeet mukana. 

I.jriv.Uin A;iti eliki on suurin— 
—Su')in. Ai/tcekki y íJ'lysvBll.ii.isa— 

P. A. LIfiNELL CO,j Superior, Wis 

VICTOR H. GRAN 
Suomalainen Lakimies. 

200 Torrey Bldg 

Duluth, - Minni. 

Lukekaa 
Miksi niiden terävänä pysyminen taataan 

Satoja vuosia on kulunut piitä kun ruotsalaiset sepät oppiva* kii*iit;ir " si 
•}, tenl pysyy parhaiten terävär.ü kun se on juytettu fcihden fakor-.ur. i• vs-.-

vallin. M"idan maahan tuottamn t "Bankó*' vitkat ivet ovat siten n.» 
ovat kevrat ttiknu-ila ja niuodoitaan la laadultaan sellaiset .-;f. .... , '"c-
sopivat pikakusvulselle ja «itkciillr. hr inál'i. 

Niitä m ryrtuSn __tii.ssä n.-.Minosaxsft 1'ti tn g. nm lasta Uibraarloriin ,a A!r.-,k.<.u\ 
saakka ja monta jaijvtmusta niisiä on kaupassa. Katsokaa p 'u- 'Pn.iko" rtt • 
klä ja meidän nimeä ja pyytäkää ohjekirjaa miten ruot.-,n "vitkat-tti í 
liottaa. Jollette ol« varma siitä, Ptt& olette sanneei. n'.kean viikatte» v niin 
lähettäkää meli_»< S2.40 jolloin lähetämme teille seila: s ei, vapaasti. i>t jtiir];. 

Western Importing Co., 509 E. Hennepin ave,, Minneapolis, Minn. 
Ellei kauppiaaü-mrie ole r.;;:i;L niin i.irjoib^kna rr.^iile. 

O 

feiía 7iv.)i)hi)iit címert laillistetulle toimesta ja hänen iiíalícpn iiiii 
v Í)ít ö Fa 11 ppa ha n ífeeíle. yritys on- marraSfuitn 1 tiäiiuünä Julius 

ia hchkifimti aluSfa toalittiin Koski. 
joíitoíuiitft romtittfuHii űíitsfct j ÍJ ijffct'ti tiluiuic l'oili^cfait crotcí>= 
tiironciit tnuoftfvfoufieeit a:ti. Jobtü' <;a olt fcuraatoottímitcn: Tilisaata-
fimiaan tu'ircot ű>nmatoat: ^ofin toat „nin $1800.00, sns kaswaneet 
Criala, pres.; O. Qctntiav, trara^ kuudessa kuukaudessa (touko?. 1 
űr cl; Chas Puoti, kirjuri: Victor p-Ztä marrask. 1 p:á'án 1920) M-
Kangas, raliastoub.' xsofm Mattson j menkertaisiksi. Epäwarmoiksi las-
Nrthur Abo ia Mrs. Ida Halronen fettiin näistä saatawisia saman wuo-
jobhifitmmn jäseniä. ! ben lopussa noin puolet. Tiliwel'it 

Taulassa tokouksessa ostettiin tukkukaupoille, jotka tvukok. 31 p. 
Mr. I. K. Balini n kauppa East Lo.-'cliwat $890.47, ollwat kaswaneei 
kella. Kauppasumma oli: huoneet 2200 dollariin. Tilikausi oli tuot-
ja lotti $1500, kalusto $700, tah>.v ternit tappiota $650.00. Cpämar-
rawarnsto ^2700, iokion warat saa mon htoton antoon Mr. Frank Ron^ 
tlin irtriimiillii Jf>20no armosta osak- fui j elle ci Lofbacka ole 'syyllinen, sil-
fcitci n lainaamalla $:1500 Farmers k; hän .antoi luoton Ronkaiselle y-
Rationa! pankista Aitkinissa. I IciicIKi suostumuksellii. 

Ilmoitettiin liikkeetihoitajan toi^ £iert tälmn kirjottanut selostuk-
mi amoimeksi. Liikkeenhoitajalta ^ mahdoAisimman Melle totuutta, 
waadittiin. suonten- ja englannin f^ten ne yhtiön kirjoissa ilmenewät 

Hywä hallitus, kaupungiü ,.»naist-
raattlfc antaa jokainen arwonka, on 

ISiiliä m, t°pch,um.t »Siili tm- ,imei"cn !omoi" munat-
«ia waitr on »oi nm-lii rositoo rt-1 Wi" p-l>i»W'««r»P°n r.i.if.msjci-J-
«rofuin imin !,-IlvvnnnSi ti,-Soi a>!w »tmt puhwiw ... rokn-
!!«,-. mm minun mainita i5 'r;life tefeí micllnWwZnw^kuwksm, 

POHJOiSLÄNNEN 
MATKUSTUSLÍIKE 

e-Iustaa par'mitä ia nopeimpia 
V ALTAMERILIN JOJ A 

I/ihempiä tietoja, purjelidusvuorois 
ta ja laivoista saaria:-n jolto kontto 
ristamme tai kirjcelllicsti. 

Asiapapereita rnaabu npl$ä?yluvai 
saatni?vt varten vaJmistetaan. Toi 
meksii.nto voi käv.l-l kirjeellisesti. 

CARL H. SALMINEN, Agency, 
Box 455, Duiuth, Minn. 

64 päivää suomalaisen siirtokansan 
keskuudessa Amerikassa 

Kirjoiiluiutt Lauri Perälä. 

Tämä huomattawa matkakertomus en nyt ilmestynyt fit tan 
lnuodosi'a käsittäen myöskin 60 futoaa Amerikan suomáijiltj 
asutuLseuduilta, yks-tyisistä henkilöistä m. 5wnsilehti en myös. 
kin koristettu aistikkaalla kuwaviirroksclla. Ollen syntni'.yt ja 
kaswanut maalaiswäestön keskuudessa Suomessa ja otettuaan 
osaa maalaiswäestön harrastuksiin kirjoittaja tässä matkakerto. 
muksessacm on erikoisesti katsellut aj'.oita 'i:aalalZwäe§t.?n fan-
naita. Senpätakia jotkut liikemiesten ja kaupunkiasi.fk.^dcn 
erikoisharrastuksia edustawnt sanomalehdet otsat epä suotu-'asti 
arwostelleet tätä kii'iax Mutta maanwiljelijäin keskuudessa 
tulisi jen saada sitä enenmtatt suosiota. Runsas íttmthis tc.'-? 
tirjan erikoisen mielenkiintoislsi. 

Hinta 50 seuttia. 
Tilataan osoitteella: 

Uusi Kotimaa, 
• New »)iirk Mills, Mi«n. 

z i f  
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Käsikirja Amerikan suomnla.ola ofuiLeiotMiintiniäfcc nmrictt, 

tain muuta, mutta kun sanat sotkeeu- Inirod kohtelu fctifftalia Ihhiiv.oners-. 

?telen sekä räydellnen kirjanpidon 
taito. Hakijoita ilmaantui 8. Liik
keenhoitajan walinnassa asettui Mis 
Ida Halton en • Perä än! ̂ mättöniästi 
kannattamaan Mr. M«rtti Los 

Kunnioittaen 

Fohn Orjala." 

Orjalan selostuksesta ilmenee to-
- deksi ainakin se pääwäite, minkä fir 

backaa, aNekirjoittaneen jyrkästi joituksessani esitin Lofbackia was-
wastustaessa hänen malintaansa ja jaan, nimittäin että hän ei ollut 
esittäessä walittawaksi Mr;, Kõnni, j kirjanpitotaitoinen. Sitäwastoin jut 
Eben Junction Farmarien osuus-^tu jiitä. initen Losbackin tileissä tou-
kaupan liikkeenhoitaja, jolla oli mo^kokuun 31 p:nä tapahtuneessa tihi> 
niwuotinen kokemus liikkeenhoitaja-^ tarkastuksessa olisi ollut muutaman 
na. Äänestettiin asiasta suljetuilla sadan dollarin wajaus, jota wastaa-
lipuilla, zolloin L-ofbarka sai 4 ja wa summa kuitenkin yön kuluessa 

tnu kurkkuperääu. — Oo, niin, lir- ^a^c'n állami. 
kolli set asiat on aiman unholassa. I luonnollista on että iu'vít on ra:-
Ci ole montakaan, joka olisi sen i° rc^öí' tällaisissa olozvsa. Mt= 
kannattajia. Pappia ei ole iäyimt'tCit mahtaakaan se ny! oL!a, kun ival-

tällä kylällä moneen Muoteen. $'c!!=,i!0ina^' on omissa käH*i«; 
wotan hywää to o inti a kaikille Uuden suomen luonto, sen tarjoama toie-
Kotimaan lukijoille ja toimituksel- ftäty*, si?n kosket ja järtoet, sen rva-

le myös. 
Nokiotta. 

Or. GíeIss ä, McOüPaííl 1 
Lääkäri ja Haavuri 

Konttori, 
Farmers Eície Pankin yloferrtl!» 

Scbeka, Minu?iot«. 

Laatinut e r i  A I  n  n  c .  

North Jronwood, Mich. 

Paljon on ollut nyknisin kaattt 
neila täällä meidän kylällä. Raador 
on kentällä kuitouneita ja sitte pantu 
latoon suolaan, nimittäin heinät 
Toiset on saaneet heinätyön loppuun 
suoritetuksi ja toi'et sitä lopettamat, 
toonit heinän kuiivausilmat on ollut 
hieman sekatoat, wuoroin sadetta, 
^.ilivistä ja joskus on aurinkokin o>-
lut apuna antamassa kirkasta liitti-
pöään että heinät kuitoaisi parem-
min. Ja on ne kuitoanutkin melko 
hytoin, jos on tulkit oltua tarkasti 
poutapäiwien hytväkseen käyttämi-

stssä. 
Täällä on sheriffi Kosken kaarti 

tehnyt hätoitystyötään, ja niin on 
onnistunut löytämään jokaiselle kuu-
lukii tulleen "Humula" nimisen 

loisa kesäyö Imatra ja Punkaharju, 
sen tnetsät ja ikuinen Imatra missä 
on niille mertaa? Ei ihme, että hiv 
samme on sydän juurin kiintynyt o-
maan maahansa, huolimatta sen 
hallaöistä. ja lunnAeta taimesta 
Työllä ja huolesta saa sielläkin lei
pänsä. 

Wuosien wieriessä kohoaa elä
mämme standard täällä uudessa koit-
maassamme. Me alamme ymmärtää 
kieltä ja tapoja. Ia tulee nieistä 
kunnon kansalaisia tälle maalle. M 
saamine suurempia ja pienempiä teh 
täwiä kuntomme mukaan. Pääsem
me nauttiniaan maan etuja ja oi* 
keuksia tnytymäisinä ja iloisina. 

Lutheerilaiset seurakitntamme kas-
naa, kirkkoja uudistetaan. Jos kieli 
toälntel len mnmtuMn ^'ltn ̂ iDln ki e-
'eksi tapahtuu se rauhallisesti asteet-
tasen kehityksen kautta, äkä kukaan 
tule kärsimään sortoa eifä wäkimal
taa. Wapaa Lutheerilainen elämän 

SALAISET 
PyyiitiLiid laitkekivja No. 1. 

Aiüoiitaaii mieiitlle. 
P. A. LiGNELL CO., Superior, Wis, 

I J. F. MÄKI, j I , . . S i^ Lakimies. v 

S 509 First National Bank BIdg.,| 
I Duluth, Minn. K 
ij dlelrose 3405. ^ 

Käsittää 224 siwua tawallista f:rjvuu?ra. Pciriauitv^ii^t }a $ 
»? 

käytännöllisiä tietoja ja ohjeita• osuustoimintawäe!ie. marsintm $ 
% 

toimitsijoille ja johtokuntien jäsenille. 8 

Hinta paperikansissa 75 senttiä; kowissa kansissa $1.00. | 

Postin kautta tilattuna on 5 senttiä liitettäpä postimaksun fu> S 
% 

ritukseksi. — Tilataan osoitteella: V ^ 
k 

Uusi Kotimaa, 1 
I New York Mills, Minn. ^ 

Kõnni 8 ääntä. Äänestyksen tn-! oli ilmestynyt kassaregisteriin ei j Rullatehtaan, jonka omistajana on . ... 
loksen johdosta allekirjoittanui il-'ole httiut todistetuksi ja woi n i i n ,  ̂ ongittu Oskar Ranta. 3ximärt^ot^muc' W&a? ^umalan 
moitti ei hywüksywänsä. íSvffctcftm'' ollen olla perätöntä huhupuhetta, telttaan toiminta on ollut tietysti! laarna f a jahtaa M^navtuo-

malintaa, koska hänen todistuksensa Minulle kertoi siitä eräs entinen! liottamalla kannalla, ja on sitä 
eitoöt k 

vhtiön 
sen 

koko maailma. Joku on kät pidosta ja esitti auon asetettavaksi! Sen waitteen. että Lofbaeka olisi 
ylimääräisen 
waksi, johon 

suostniwat 4.Iiii 2 wastaan. Mtiö- Ronkaiselle, sanoo eümies Orjala. ^ paljastetuiksi suuren yleisön tie 
kokous antoi päätöksen Lofbackan määräksi. Mutta käsitykseni yhä e«|t<?0": Sheriffi Koski saa tietysti 

liita luojalle kiitokseksi hartaasti il 

kokouksen ratkaista- ilman johtokunnan suostumusta ketty sen werhon toiselle puolelle.!^lsema mitä puhdas uskonnolltnen 

johtokunnan jäsenet ntennyt antamaan luottoa m. tn.! l^nka johdosta toinen puoli on tul- *"n. "laJoa f Lammista 
lähtewä Jumalan paltoelus seura
kunnan yhteydessä. Koliniyhteincn 

eduksi ja niin Itiin tuli East Laken delleen on, että Lofbacka on luoton' täydten tunnustuksen työstään ^.«^umala saa kmmian^ Seurakunta 
kauppayhtiön liikkeenhoitajaksi. Sa- annossa ainakin jossain määrin me.'loisineen, waikka sen työn olisi faa«,*^^.rairfKK* za iloa ^nmalavsa. 

maSsa kokouksessa Arthur Aho sa-'netellyt oinamaltaiesti, sillä elin uut jo aikoja ennen suorittaa, mut--| . ^ual e ^umaia ..amme ton^ 
noi eroawai.sa johtokunnasta ja ha- läsnä East Laken osuuskaupan wuo- ta parempi on myöhäänkin kuin ci ^alheopitta missä wanhurs-
«en lilalleen toalittiin I. Katmiai* ^kokouksessa, muistaakseni tammi- koskaan. ^kauttammen uskon kautta on tunte-

nen. Matti Lofbacka tuli East La- kitussa 1921, (siis parisen kuukautta^ Maan se kuulostaa siltä että ft !a ?erut ^liwät hengellistä 
kelle 8 päiwä elokuuta ja liikkeen Lofbackin eroamisen jälkeen) ja'"Humula" ei olisikaan ainoa "pt)t 
otoet awattnn 12 Päitoa. > siellä arwosteltiin Lofbackia aika ^Y", jossa rojua walmistetaan, ja 

Ensimäinen wuosikokous pidettiin raskaasti pääasiassa juuri tämän' nim ollen täotyy olla toielä aina-
tammikuussa 1920, jossa1 toalittiin luotonannon takia. Taisi siinä silti kin yksi, jos ei useampia polttimot 

nälkää ja janoa. 
Jumala siunaa sanasi? 

M. 6. Currentt. 

johtokuntaan seuraamat: presiden- johtokuntakin saada 
tiksi Orjala: toarapres. O. Kangas; kaa" samasta asiasta. 

'koirannuus- a jälellä, waan sen sanotaan toi
mineen toäliän niinkuin pakiummatt 

Brainerdin piirin toimintaa sly» 

kuulla. 

4 p. Brainerdin kesäkoulun PÄit-kirjuriksi Werner Bodie; rahaston- ?1lläoley>asra esimies Orjalan se- esiripun takana, jotta ei kaikki sitä 
hoitajakii Mrs. Haltonen; jäseniksi losmksesta et ilmene, otettiinko m«! huomaisi, waan hymin tarkka toai-- täsäisjuhla S. S. kirkossa klo 8 ill 
ä. Hemmilä. H. Ämmälä ja E. toentaario myöskin Losbackin ero-!nuinen senkin tooisi löytää helposti Lapset suorittamat ohjelmaa. Wir-

i;. 

taa ditoidentti. j s e s sa tapauksessa olisi todellinen 
Maaliskuun 1 p. jätti I. Kanni- tappio tilikaudelta 5—31—11—1 

ainen johtokunnalle toaatimuksen yli- 1920 ollut wielä hnomattatoasti 
määräisen kokouksen pidosta. Waa- suurempi kuin $650.00. 
timuksen oli aliekirjotttanut 10 yh-' Se minkä Sebekan osuuskaupan, 
tiön osakasta ja siinä syytettiin liik. johtokunnan edistysmieliset jäsenet 
keenhoitajaa senraawista suista: lii?- toiimetaltoisessa wuosikokouksessa 
keenhoitaja käyttänyt puolueeUisuut- kollin pätewästi todisti mat, nimil
tä hinnoissa; antanut luottoa yli täin että Mr. Lofbacka kirjanpitoa 
wuosikokouksen määrän ja on ky?-> taitamattomana henkilönä ei ollut 
nemätön kirjanpidossa. Johtokun- kyllin pätetoä hoitamaan osititskmt* 
tu kutsui koolle ylimäärärien kokouk- pan liikkeenhoitajan tointa, on sii? 

toät lippinsä kanssa ja oivat koko aam.. Päitoäsaarnan pitää past 
rohkeita myöskin. Ei kaupunkilais- A. Karhu, rippisaarnan allemerkm-
ten suu ole toasikan nahkasta, hy^ nyt. 

son maaliskuun i< 

fY 

-p;»ä (1^20).tiedetty L:n East Lakella ollessa 

toin näyttämät maun tuntetoan ja 
ottatoat siitä missä lähinnä on 
Waaramia on melko paljon, toaan 

'6Z p. Brainerdin nuorisojuhla klo 
8 ill. runsaalla ohjelmalla. 

7 p. Kettle Ritoenllä alkaa Päät 
ei sentään niin kuin on luultu. Ja tätoä Oppikoulu klo %() aam.,' kestää 
rtc mitä onkin on kotoin pieniä aina* toiifoit. . 

kin siellä jossa tämän kirjoittaja un| 9 p. Kettle NiwerlNa hartaushet 
ollut näkemässä. . ? 

Lähdimme kerran muSitffdmtthíte 
ki kirkossa klo 8 ill. 

10 p. Moose Lakella Oskari San 
jonka kirjoittaja kutoitteli mielessään tasen talolla klo 8 ill 
ainakin. Maiseksi «li paremmakst^ 18 p. Kettle Riwerillä rippilasten 

CUNÄI? 
c: M c> FY 

TPKRiyBfSifl 

Uudet suuret nykyaikaiseet höyry
laivat Bostonilta ja Montrealista. 
— Purjehti uksi?,, joka viikkv, 
3:mas luokka .... 103.50 ja ylösp. 
Salonki (Cabin) .. 145.00 ja ylösp. 

Nopea yhteys Englannin ja Suo
men välillä. Useita nähtävyyksiä 
iiman eri kustannuksia. 

Käykää lähimmän paikallisaaia-
inichen luona tai kirjoittakaa oaot-
teella: 
Cunard, Anchor. Anchor-Donaldson 

Lines, Minne.-? polis. Minn. 
——-—^ 

SUOMALAINEN KESKINÄINEN 
PALOVAKUU TÜS-YHTIÖ. 

Vakuutetun oinaisniuden arvo 
$1.106.545.00. Jäseniä yhtiössä 
665. Rahaa kassassa $20,065.99. 

Virkakunta: Esimies Aatu Ke 
la; vara-esim. M. H. Korkalo 
kirjuri John Laide: varak. J. W. 
Jacobson; kassamies Ed. Larson; 
varak. Erik Mukkala. Johtokun
nan jäsenet: Ben Pantsari, And. 
Sarvi, Matt Erkkilä. Asiamiehet: 

Arvokkaita tieteellisiä 
ja uskonnollisia kirjoja 

Tahtoisimme erikoisesti lukuhaluisille ja itse
kasvatukseen luottaville kansalaisillemme suosittaa 
seuraavia varast.oss.tmme olevia arvokkaita teoksia: 
Amerikan Suomalaisten Historia, nidottuna .... GOe. 
Amerikan Suomalaisten Historia, sidottuna .... 75c. 
Raamatun Historia Amerikan suomal. nuorisoa 

varten, kirj. J. K. Nikander- 60c. 
Martti Luther, k;rj T. K. Nikander $1.00 
Armisen ja AaltioL suomal.-engl. Sanakirja 1.25 
Suomalainen Virsikirja (uusi) evankeliumi

kirja 1.50 
Valtiotiedon Opas 65 
Kuvaraamattu, suurta kokoa, hyvissä nahka

kansissa 12.50 
Kuvaraamattu, korukansiesa 15.00 

Kaikki nämä kirjat ovat sidotut koviin kandin 
ja lähetetään yllämainituilla hinnoilla postissa kaik
kialle. Tilatkaa osottuella: 

U U S I . K  O T I M A A ,  
New York Mills, Minn. 

1 

Vie. Myllykangas, Leander Suo-
n;ala, Jacob Lalli, Abel Ristinen.. 
Isaac W. Isaacson, John Jaakola j 
Oscar Mursu, Henry Anderson, i 
J o h n  K i v i j ä r v i ,  H .  H e p o l a  j a j  
kaikki johtokunnan jäsenet. Tu | 
lipalojen sattuessa on heti ilnoi j 
tettava kirjurille kirjeellä. Tämä | 
yhtiö on varmasti luotettava ja 
viivyttelemättä maksaa palova-; 
hingot. Johtokuntiini puolesta ' 

John Laide, Yht. kirjuri 
Bot 171. New York Mil1"-*, Minn 

KIPÜRINNÄN 
ALLA 

Ja Vatsassa, Pžiimpakoius, Kitkerää vettä 
suussa, Sydiimer. poltto, pakotus selässä Ja 
kylkiluiden alta, Sappitauti, Keltatauti, 
Kova vatsa ja yleensä heikko ruuansulatus 
ovat kaikki Vatsakatarrin tuntomerkkejä. 

Tiimä tnutl on bj*vin yleinen kansamme kes
kuudessa ,i:i sv ti iitrfft ovat niin rovuvt ja vaihte
levat, että monikin lunlee H» iiän viUvaavan sy
dän-, keuhko- t. in. taiiili-j, vaikka se johtuu ai-
apaataan heikosta rtraanenlatckseeta. — Lukekaa 
mitä tämä mies sanoo lääkkeestä: 

Lawler, Minn. 
Mr. P. A. Lignelt. 

Tf-iltä tilaamani Hiükkoen Xo. 250 olen klyt 
tS nyt ohjeidt-n ui n »aa n )a olen taas terve miea. 
Kiitos teille hyv.'i ;tä lääkkeestä. 

Kunnioit., Daaiel Kalli-..aaki. 
Täydelliseen hoitoon kuulua suuri pullo ^iäk-t-

tl, pulveria ja pilleriä sisällisesti nautittavia, 
täysi kuuri hoito. Tilatkaa i.'tiiki; No. 27», lähe
tetään postissa postikulul »uoritettuua ^2.50. 

—Llgnetlln Apteekki on sunrln— 
—Suom. Apteekki VUdyavalioissa— ** 

P. JL LIGNELL CO. Swperior, Wta. 

Hywä 320 eekkerin Farmi 
myytäwanä tai waihdet-

tawana. 
Tunnettu Theo. SDÍomcn farmin nimellä, neljä mailia 

itä-öri New A ork Millsistä. Tulen jakamaan farmin, jos Walt-

Mmätöntä. Myyn 240 eekkeriä etelä-osasta erikseen, jos halu-

taan. Helpoilla ehdoilla. Myyn 80 eekkeriä pohjois-ofasta 

erikseen. Pieni käteismaksu ja hywin helpot ehdot. 

Otan huomioon 80 eli 160 eekkeriä, liikerakenmcksen, 

ensimäisen tai toisen marketin kaupan teossa. 

J. H. LEPPER, Jeweler, 
'Mason City, Iowa. 
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