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tietoja kansamme 
kesRmtdtsm 

Gockle, N. Dak. 
Terwehdps U. StotimoaHc ja nil! 

Ie, jotka tn rt'f a n roaij tila järjen juo f 
fulla lukemat U. Kotimaan jirouja 
tralmistaafieen Ujo idä fanitaricu j,a 
tr,öläisten yhteistä taistelua war-

ten. 
Nyt olemme taaskin iaatouttancct 

jen -ajan tvuobcc-ta, että ntaamuie' 
laittelee nenwojansa kuntoon niit-

. iöäfieen. satonsa, jonka hän on kql--
totinnifin maikka ei täysin tietotienä 
siitä kuinka monikertaisen hedelmän 
ft1 on hänelle kantanut. Sen tule-
Maisuus näVftiää fui n. Miljat on 
aitassa, ivaan nyt jääpi taaskin 
monen farmarin aitat whjaksi jy-
triõtä ainakin oman kyiwönsä tuoi> 
teista, sillä äsken raitoonnut rae* 
mnrskn, joka Taitoosi beinäk. 15 f 

titieffoon, johon kerääntyi 30 hen-
fiioä, puolet Palosta, keskustele, 
maan tää td asiasta. Puheenjohto 
jaksi tälle kokoukselle walittiin Mr 
A. Rissanen, Aurorasta, ja iirjit' 
vi fit Mr. A. Baari; Aurorasta 
Käytettiin toilfTaasti puheenwuoro-
j a 2 tuntia ja näistä puheista fel
ment, dtä moonshini-pahe on men 
mit paljon pitemmälle fuhi edeltä 
rooittm arwostella. Tämä kokous 
päätti yksimielisesti pitää* kansanko-
foufícn fi päiwä elokuuta kello 1 
päiwällä Palon klupihaalilla, johon 
tulee Suomen ja tämän maan kie
lisiä puhujia, ja siellä saa kansa 
päättää tahdommeko häwittää moon 
fdiitarit eli ei. — Siis kaikin joit 

tänyt rakennukset tulipalojen kaut-
ta Missoulan lähistöllä. 
. Päiwän.tärkeimpiä kysymyksiä on 
uskonnon opetuksen yleistäminen 
maliion kouluissa. Lasten ja nuor-

ten kaswaws sita waatii. Kaswa-
mat paheet nuorisossa tekewät sen 
m a (fi a matíömakst. S'e mitä tekewät 
semafunuat ja sunnuntaikoulu: ei 
neutä olewan riittätoä. Tarmitaan 
kiinteämpää yhteyttä kirkkojen ja 
koulu ien kesken. 

M. S. Currentt. 

Calnmet, Mirh. 
Uusi , Kotimaa--lehden toimitus 

Meillä tässä SwedetownissQ on nyi 
postinkanto alkanut. Siitä on alun 

folia sinne, myös Markl,antista ^kolmattakymmentä touotta aikaa kun 
Corpinista, sillä tämä kokous foMtoapaa postinkanto tuli Calumetnn. 

fee teitä kaikkia. 
Tämä kokous päätti mnos käätv 

tyä totoniu, Auroran kaupungin ja 

en aikuiset postimestarit aiitoitont 
senmoisen julistuksen ylipostimesta^ 
rilie. Washingtoniul, että se paik-

kanntin wirkaknntien puoleen tasr^ fcfitnta on erämaa, syrjässä salo-
asiasta, johon walittiin kolmi-henki.! maan korwessa. sitä on sitte 

wastaisena yönä hirmuisella tvoi»uej- komiteat toiemään edellämainitut! l^tkuwasti aina uusi postiherra sat
ulalla lakaisten monen farmarin j psi^t asianomcnnin paikkoihin. ^kanut tuota hylkimistä. Asukkaat cn 
fyhvöt olemattomiin jättäen jälkeen*j Auroran kaupunkiin on luireillä monta eri kertoa kirjoittanut listoi-
sä mustan maan. Myrsky rairnoU j perustaa Pysymäinen järjestö, joka,hin nimensä ja odottaneet kuin Pai-
ankarammin Aredonian. seutuwilla tulee huolehtimaan, että tämän toää nousemaa 
särkien myöskin huoneita. Eräänkin Uniaan lakia noudatetaan elämässä 
farntitaiou särki myrskn kokonaan, eikä maan lakikirjoissa. Ja toiclä 

maan. emäntiä, että saadaan tuoni* 13ttOj$taleineu ammuttu Mirlngautu 
tuomen pahe pois kontrilta pahenta-j 1 *" Kupari alueella. 
masia Isiemme, ja kun sitä toiclä| flrfattttc »i t Michiganin fen 
runnaa etupäässä sellaiset, jotka on^parialue^lla atrt uittini fucliac: '" 
Amerikassa kuin. wäärää ray aa, joi*;(nnrtäk. zí4 p:n urana suoinalcch . 
ia on aina lyhyet jäljet. — Muun- Ned Kestilä, 25 wuoden ikäir 

?T 

jämin wihollinen ja sitoistyMä ra
kastama 

Maplelainen. 

yksinäinen Aies. Kuolettaman ír;' 
la uksen ampui paikkakunnan lii , 
kauppias Joseph M onkos ft, joka • 
Pasi Keskilän ja kaksi muuta miei.; 

Amerikalainen Professori tutkimassa j rosmon massa Iiifehuonettaan. ,fí-
fuamalaiíiit idässä. j miehet oíinat juuri puodista ui. 

Jo lähes parin tot if on ajan on| tnTcmasfa kujiakin kaittomuf 
Ohton waltion yliipistosta, (Solum-1 toaroita niin Monkoski ampui : . 
bnksesta, professori Eugene ban- tuttaen Keskilää, joka kuoli inelki .• 
Cleef ollut kansalaistemme kesknu-! heti. Toiset miehet puboititoat ^ ! 
desiä täällä Idässä. Ebka hän! toatat ja läljtitoät juoksemaan P.; • 
lienee monille täällä asutotlle heimo- Foon. Kauppias tunsi toiseksi nr j 
loisillemme tuntematon. Sitäwas^ heksi John Torwisen, joka on tocr I 
toin on professori van Cleef tullut aittn, mutta on kieltäytynyt an:.** j 
iunnetnksi feskitoaltioisja innokkaa-! master tietoa kolmannesta rosmo?! ! 
n a Suomi^ystätoäna ja suomalais-i seen osaa ottaneesta miehestä. I 
ien tutkijana täällä Amerikassa.!netkin 'saadaan pian kiinni, sil, •.j 
Wuonna 1918 julkaisi hiiu lyhyeh^ otaksutaan hänen myöskin oleto: ;i I 
k ö n  t e o k s e n  s u o m a l a i s i s t a  t ä ä l l ä  j a  j  A t l a n t i c i n  a i i t f f a i t - a .  T o r t o i n e t t  i  - l  

toiime toitottna julkaisi Professori'Keskrlä owat hywin tunnetut pa;, i 
ban Cleef Kaletoalaa koefetoau toih-! knkunnalla ja Keskilä oli ahke: .>[ 
kosen. Tuntuu todella ihmeteltä*! työmies, muita korpirojun liiaiiiiie;:) | 
toältä, että on olemassa mies, ulko-! nauttiminen lienee tähänkin kait - j 
puolella kansallisuuttamme, joka sef*ilaati tapahtumaan syynä. Ampr il 
laisella uhrautuwaismidella on an- j tulee ehkä asetettatoaksi syytteestä ?! 

fTyP 

Asukkaat on tässä kylässä mortcStä 
eri heimokunnasta kokoonpantu, fu- iaittnnt toatfeaan ja to oi ft Pa sanoa! murhasta. 

toaan sisällä olijat Pääsiwät säikäh-! lopuksi sananen Palon klupihaalista ien on muissakm kylissä. Hymin^kiittämättömään sekä palkottomaa'. 

dvksella. Tuon säälimättömän luon- Tämä paikka on tullut hirmun pai» | Paljon me on saatu, meillä on kou-
non woiman jälkeen on farmari ai-j fa-ffi, eikä huwipaikaksi kuten se on, lu, on sähkötoatot Ei tämä kylä 
keissa peltoja n ia fatsomaau. Hän tarkoitetn. Minulle on kerrottu, et* | mikään tmori itäänsä nähden ole 
lähestyy "sorbiansa" ja alkaa puis* j tä siellä tansiitilaisuuksissa on aina. On nähkääs asukkaita, jotka on 
taa sitä nenästä. „Fordi" alkaakin keskimäärin RO toiinankauppiasta! niinkin kauan asuneet, että on yh-
Ttii lii itämään kuin sellainen kasis- ^ etenkin Legionan tansseissa, jotka den sarjan lapsia löysänneet lentoon 
sä pyöi-itetälnä eläinten peljätin, jo-> pitäisi olla esimerkki-iä nänttämassä täysillä höylnnullä ja sitte on toista 
ia on poikasten haluttua tatoaraa I hytoäätt eikä pahaan. Ja toi elä ft*] alkaneet hytoällä menestyksellä. 
Nyt istuu hän maftfetoasti Fordiin- Heitän tämän lehden lukijoita puli^Nuoret miehet täältä rientää Poi? 

lustoinaan Miinasta ensiksi omat tehdaskyliin. Mikä tulienec eteen, 
nurkat ja sitten heti naapurin. Ja; kun ei_nuoret miehet halua kaiman-
tulkaa- nyt joukolla laboltä ia kan-yötöihin. Kai palkat on pienet, ra? 

M ' 

tehtätoaän Jo edeWmainirtu seik 80 eekkeriä hnwää maata 

ka puhuu puolestaan siitä suuriar-! Itämänä 3% nmilia Menahg.u 

tooisesta työstä, jota hän iuorittaa.) lanstetela 
Prosessori van Cleefillä on -aifc-; wllT>öIia la hymtlla 

etelään. Myydä c 
ja hymillä maksuehdoil i 

ia tawoitellakseen sen sartoia, toaau 
s.Tutasia i'-;Ä!,tyykin kone. Hän Pu
ri i-taa imbeneeit to aa n ilman tulok 
setta ja '.armi keen l'no maakin etta! kaa kokoukseen 6 p. elokuuta, 
iillä or: jano, jonka lähden se ct j man kebotuksen antaa 
T)alua lähteä to aan noin f uitoin | Väkijuomien totftaaja. 
suin. Nyt nostaa hän hattuansa ia 
limahuttaa tuota kartoapeitteitönlä 
c-itoosäilioniä kattoa, joka kiiltää 
fui n wenäläisen kirkon kupult Kai-
saniemellä. Samassa antaa käskyn. 
palwelijalleen, että hakea naapuril
ta Fordille sitä elämän nestettä, sil
lä ylpeyden henki, joka osuu ihmi
sissä, d anna tntiitij huonompaan 
cjotteurooou. Paltoelijan faarouthta 
lähtee hän Peltojensa kautta kaupun
kiin kijselemään, että iäikö yhtään 
eekkeriä Pois metäimUtä toaition tae-
trahmtiifseita. Wastaus kuuluu 
että ei. Hän poistuu kuolon kal> 
ipeaito mutisten itsekien. kyllä uuo 

,boardit sittenkin otoat oikeassa 
Waan eihän ovpi ojaan kaada, \c 
on toaroha sananlasku. 

helteisen bättoän iltana auringon 
suodessa wiirneiseu katseensa ja Iän 
lipohjoisen miileästi puhaltaessa 
lähtee pari, herrasmiestä ajelulle 
kaupungista farmtseuduille tuolla 
mahtamalla farntafien lii ti rahoilla 
ostetulla kaaralla näyttämään lois
toa ja Prameutta. Samalla silmät-
ietoät entisiä kalastusseutuja kuinka 
rtc tähän aikaan touodesta näyttä-
irät ihanalta. Ajaessaan sellaista 
littjaa, josta ei ole lentätoäitteufään 
kulkenut jtmtaí)iúa tuo olento hytoän 
kokoiseen fitoiläjään. Nyt alfam 

mnfiena lähUuletoatsuudesja julais-
ta laajempi suomalaisia kosketoa 
teos tässä maassa. 
onkin iiän lähtenyt tutkimusmatkoil j w 

Kirioittakaa osotteella: 
G. A. Kangas, 

Täten saamme surulla ja kai
pauksella ilmoittaa, että Ju

mala miil audes saan näki 
hywäksi poi&tutiua rai

taan puolisoni ja 
isämme 

A d o l f  R u i k a n ,  
joka kuoli äkkiä sydämen hai-
waukseen kotottaan, New Vjofk 
Millsissä, Minn., huhtik. 4 p 
.1922 ckttnään täällä mur
heiden maassa 73 touotta 5 . 
kk. ja 10 p. Soina ia ali son-
tynyt Oulun läänissä Sao-
messa. lokat. 14 p. 1848 ja tu
li Anterifaan 1882 asuen koko 
ajan Neto ?}ork Millsissä. Lä
hinnä kaipaamaan jäimme 
häntä minä puolisonsa ja kak
si Potkaa ja yksi tytär toisesta 
atoiolutosta ja yksi Poika ja 
kaksi tytärtä ensimäiltä atoio-
liitosta, yksi toeli Matt Ruikla, 
Norjassa, ja toinen toeli John 
perheineen Aurorassa, Minn 
sekä useita lastenlapsia ja mui
ta sukulaisia ia tuttatoia ynnä 
uskontoeljiä ja sisaria, jonka 
täten tiedoksi annamme, 

©recta RmKa ja lapset. 

WILLAMETTE BOULEVABE 
8ANITABIUMISSÁ 

parannetaan akunttlsia ja krock 
tiillisia tauteja. Hoitotavat: Kyl 
v*yt, hieronta, kiropraktikVa, sähu 
kö, ni oka j a> j est elmä. y. m. min», 
raali- ja kaikenlaiset kääreet tar 
vittaessa. Huom.! Auringon kyl» 
vyt- otetaan värilasien la,pi kirk* 
xiiina päivinä läpi vuoden. 

Dr. PETER KOKKO, 
Chiropractic Speciali-t, 

Dr. Anna Kokko C. D. Ph. O. ' 
467 Willamette Blvd., 

Ccr. Ainworth Ave. Portland, Or* 
Puhelin: Wocdhíwn 2159. 

ILMAISEKSI 
kaikille ttlmän lehden hikijnilie IE 
'ipfämme laajan knvallis<n Selostus 
kirjan kuinka jokainen voi helposti 

• I, lyhvf.ssä ajassa, oppia kirjeellisen 
•»petUAkurPsin avulla 

Englanninkieltä & Espe
rantoa 

Lähettäkää heti ortottec-ttne ja 6e 
i 3stim<?rk. postikuluihin. 

Mainitkaa kumpiko kivli! 
SUOMEN KIELIOPISTO, 

Vaasa, Finland. 

©its »arta,!908-10* St. $».. 
Vrainerd, Minn 

Ie. Hänen tarkoituksenaan on hen 
fiiöfofttciieõti tutkia erikoisesti nii
tä paikkakuntia, missä suomalaisia 
asustaa suuremmissa 

(59—60) 

Äaictoo, Micli. 

Kaksi touotta takaperin täällä al
koi $arm Bureau yhdistys. Siilien 
toaatilnot joka farmaria yhwulään 
kaikenlaisilla liytotilä lupauksilla. He 
etrnät ole saaneet mitään aikaan 
meidän hyn?äksi toiclä. 

Sanoiwat silloin, eitä Farm 
Bureau'lla ott sama toiminta ja 
:arkotr.s kuin Nonpartisan x?iiio!la. 
sentädden minäkin yhdttin siihen 
Siinä omat niaksut $30, maksettawa 
kahden wuoden ajalla. Silloin jo-
lainen maksoi ensimäisen himmenen 
dollaria. Nyt en ole dalukas mak
samaan enempää. Woim.itko he pa
kottaa farmarin mafiantaan was-
ten hänen tojhtoaan? 

K. S. 

Maalaittoja. 
Meillä ott rahaa asettaa tehwi. ^ . 

ryhntissä. ^näihin. Meidän taksamme etoat '' 
kas tiio. konemiehet loppuu f tm' e: Liian tuähätt ott amerikalaisilla ol j r,a"n~et, meidän palweluksemme i ui 

litt tähän saakka tositietoia fansa»j^,cao< Me tarkastamme meidän 
»ainstamme ia nekin tiedot omat • abstraktimme ia niin pian liv • 
useimmiten ristiriitaisia tahi waä- omistusoikeus on hywä, jittun rahan 
rivteftniä. Ei ole siis ihme, jos | Cn toalmtiita. 

komppania halua opettaa nuorta, 
sillä nuo toaufriu mainarit tietenkin 
Pelaa itsensä ulos ylönmääräisestä 
ponnistuksesta. 

Meillä Houghtnn faimtin asuk
kailla olisi nyt tilaisuus näyttää 
mihinkä me kelpaamme. Kun kan-

iämänmaalaisilla onkin' Pertit cc* j 
íicelímcn käsitys suomalaisista, ani 
havmoja poikkeuksia lnknnliottamatta 

salatiemme Matti Ollila hakee toit*;^ekin Bartoat piikkcukset sisälrywät 

First National Batif, 
Menahga, Minn. 

Edelläolewan josdosta pmMisim-
mc lausua, että mitä^ ensinnäkin sii-
ben tulee, että prctrm Bureatt toimisi 
samassa tarkotuksessa kuin ?!onpar 
ti san Liitto, niin se ci pidä paik
kaansa ainakaan niin pitkälle kuut 
me tunnemme Farm Bureaun toi
mintaa täälläpäin ja lienee se sa 
maa Michiganissakin. Tietenkin 
joillakin Paikkakunnilla! mainitun 
liikkeen toimihenkilöt woiwat eMä 
olla mpötaturitoifia Nonpartisan 

Taa nimittäin kaiwantoien tarkasta-
saksi. Pnolestani pyytäisin kansa-
laina, että auttaa miestä, sillä me 
suomalaiset olemme monta fuffo
lioikaa panneet noihin Mirkoihin 
tässä kann-tissa. Samalla pyydän 
ímomauttaa kansalaisille, että ei 
tuupata kosu j en yllytyksestä toista 
suomalaista hakemaan tuota wirkaa. 
Olen toarma siitä maikka kuinka 
luulet olemasi tunnettu tässä faun-
tissa että et tule walituksi sinä jos 
niin sattuisi käymään, että et Maiti 
Ollila muös saisi kyllin suurta kan 
Ttatusta. Olen kuullut, että ott 
kolme kosua hakemassa tuota wir 
kaa. Miksi ei suomalaisille joskus 
anneta tilaisuutta monista kauniin 
tiiroista olla. Sen palkkansa ne 
kyllä woiwat Periä, jos • ei muuta. 
Jokainen ääni toalt ai ne it kansalainen 
auttamaan miestä Mirkaan. Ei Yf* 

sikaan muu kansallisuus mieskobtai-
festi mafia toeroja tässä kauntissa 
niin paljon Tuin suomalainen fan* 

sa. 

käsityksiin suomalaisten hymästä 
tyoknntoisundesta ja rehellisyydestä 
mutta harwcmmin siihen tosiseik^ 
kaan, mitä suomalaiset oivat olleet 
tälle maalle, sen eri oloja ja toimin-, 
iamuotoja luodessa. Pieneen su 
j.istun tähän saakka ollut kosketus 
hfimofaistcmme ja amerikalaisten 
wälilla. Ei ole siis ihmeteltäwää, 
jos he eiwät ymmärrä meitä emme-
K mc heitä, kuten tulisi, ja kuiten
kin molemminpuolisella ymmärtä
myksellä on mitä laajakantoisin met* 
Ftíns. Nyt kun keskuuteemme on 
saapunut mies, joka omakohtaisesti 
ott alkanut laajemmin tutkia olo
jamme, on syytä kaikkialla, tuissa 
hän kulkee, nimeta marnstautumaan 
siltä Maralta, että hän saa oikean 

käsityksen kansastamme. 
(P T.) 

J. E. L. 

^Olleita 

! * 

lasketella suustaan karkeita sa- Liitolle, mutta järjestönä tuo Farm 
noja, josta saapi elättäjäkin osan- Bureau liike suoranaisesti ivastus-
sa kuinka laiskoja ne otoat ettcituäti taa Nonpartisan Liiton edistysmie-

wiitsi kitoeä poistaa joka solukasta. listä obielmaa. 
Siis tässäk-n huomaamme ettei 

ihmiskunnan korkein olento ole Inc-
Ttut heitä toimettomaksi koska Vin-
jatfiit otoat kirvisiä. Tuosta rä* 
Tiakasta ieltottinään alkatoat he tar
kastella toerkkoiensa lujuutta. Nyt 

•fmomüatoatfin tuossa toerkon ai-

Mitä taas tulee jäsenmaksujen pa> 

Menahga, Min». j 

Ei kuku käki kuusikossa, toamV 
sammakko jo laulaa; hieman toatncn; 

Nuo karumaata wiljelewät jav* j satelee, Pouta kastotut polttaa. Suon- 1 

marit ei ole hywissä toiweisfa toti* to, paholainen, inehmot itse uhkaa-! 
jan saannissa. Täällä on ollut j hätoitystä: ihmismieli painuu j 

sirkkamuofi ja se on myöB somalla. Työn rooimakiit rauhaiontta riehuu 
katotouosi. Nisu, kaura, oíwa ia'—saaneeko koskaan rauhaa? N!aan-! 
mikä olkiwilja hy-toä-nsä on mennyt- miehen mieltä painamat luonnon 

kolia perimiseen niin se tietysti riip-jiä, lukuunottamatta, että hartixvs* 
puu siitä minkälaiset sitoumukset jä- sa paikoissa on säästynyt. Xän;ä 

panee mielen apeaksi ja ihmistun» 
teet hywin pieniksi. 

sencksi alkaessa on tehtu. Jos jäsen 
ilman mitään erikoisempia sitoumuf* 
sia ainoastaan on lupautunut luo-
rittamaait jäsenmaksunsa ja sittem-

dac-ia hartoanlaisen siltnukkeen, sillä min iutontannut järjestön ei tyydyt 

toallan yhteiset henget ja moititat j 
Liike tosin hieman uusii, toimoaj 
ott rinta täynnä, tairoaan ranta tul*; 
ta lyö ja salamoi. Huomenna on. 

Puhutaan, eitä o i'i mies hukut- otitte n päitoä, mtden toitoon kello 
tanut itsensä Tampan järroeen. Tct'j Iyg. 
ta li ätt ei jaksanut odottaa sitä ai-

toisella puolen piikee tawallista tätoätt niitä waatimuksia, joita sille, fna fun luoja olisi tullut nojityniaan 
suurempi ankerias, jonka he myo _ 
haluamat saada merkkoonsa. Nyi lakkaamalla suorittamasta jäscnmak- K. P. H. 

- tämät he siihen iatoallista suurem 
man nystyrän niinkuin ennen jätti 
lainen kengän pohjaansa. 

Meidän yhteisistä pyrinnöistä en 
ole maininnut . torelä sanaakaan, 
to aan teen sen toiste, jo§ fitouuiatt 
roskakorin. Ei nht muuta tri Iiii 
kertaa, waan bauskaa tähkäpäiden 
fokoamivatkaa toiwoo Xl. Kotimaan 

lukijoille 
Mannas. 

alusla aictti, niin tietysti Hän toei ^is. 
lakkaamalla suorittamasta jäsenmak-
sujaan siitä erota. 

Muuten tiiman yhteydessä lienee 
fopitoa mainita, että kun pankkiirit 
esim. Minnesotassa koeitatoai kaikin 
iatooin ehkäistä maan toil jelijöHä 
suorittamasta Nonpartisan Liiton jä-
senmaksttsa, -joita he usein suoritta 

Menaligaa maan ei moittia saa.! 
ttieillä otoat onnen päitoät. Rahaa,! 
tätoaraa, Puita, mustikoita on ollut: 
muille antaa, .ainoastaan lohikalaa ^ 
Milssi kauppa^ 'Rahoillamme o--! 
lemme auttaneet tuttuja mutta j 

ín h ti mett surulla ja faipaitt 
sella ilmoitamme, että elä 
mä n ja kuoleman Herra 
kai ff troaltiaay ja wiisaudes 
saan näki hywiiksi poiskut 
fua ajallisen kuoleman kaut
ta tykönsä taiwaaseen rak
kaan awiokutnppalini 

Henry Toppilan, 
Vurasteituaan toista mu oi tv 
toerettheiffoutta ja rnaksataudin 
murtamana toa uni i ikuiseen 
ir.teett elämässä uskossa Her
raan Jeesukseen kotonaan Br. 
vietissä kesäk. 12 päitoä 1922 
Äainaja oli syntynyt Rants 
lasia, O. I., Suomessa to. 1.8(1 i 
tammik. 10 p. elettyään tää 1 
Íä murheitten maassa 61 to. 
ff. 2 p. Lähinnä jäimme ka:-
vaarnaan minä hänen toainto1' 
ja ja 5 potkaa, 2 miniää, :? 
lastenlasta, 1 toelt tässä maa'5 
;a ja 1 toeli Suomessa Perhei 
neen ja 1 sisar Suomessa pec 
i;etneen ja 1 sisar tässä maa4 
\i perheineen sekä paljon mui
ta sukulaisia Suomesta ja täs
sä maasia ja suuri paljous u : 

foittoeljiä ja sisaria ja muiiv 
fitttamia, jonka täten tiedot'; 
aimomme. 

Greeta Toppila ja lapset. 

Kuka jo kussa tfättätts' Jee
sukseen turtoaa itseni', Jtsens' 
myös aina siunaa, Kno lis pia it 
taikk' hiljan, Kyllä. 

O Isä, annos lainaa, Ett' 
olisimm' toafntitt aina. Uskoen 
sinun päälle:. Sanoen täältä 
läMeisf: O Iesu! minun sie
lun peri, Kosk' henki ruumiisi' 

er ii! 

Pyydämme myöskin samalla 
lausua sydämelliset kiitoksemme 
kaikille niille ystätoille, jotka 
niin suurella myötätunnolla 
ottttoat osaa suruumme ja niin 
monilukuisina oiiroat saatta
massa rakastettua toatnajaa 
totrtneifeen leposijaansa. Myös
kin pyydätnnte lausua kiitoksct 
saarnaaja Hagelille puhestaan 
icmoinfuiu kaikille, jotka hau-
ianstilai'uudessa aníoitoat a^ 
pn.tan. 

Nero A ork Mills, Minn. T 

(^rtta ÍHuiffa ia '.a'jivt | 
Mmmummmmmm •imu imu wmm 

KittW. 

Lausumme sulimmat kiitofiemnt: 
niille ystätoille ja naapureille, jot 
la heinät 19 p:n illalla niin juurena 
joukkona tulitte kotiimme monen 
laisten herkkujen kanssa hiiättä: i 
meidät emännän syntymäpäitoon 
johdosta. Mvoskin kiitos teille sil
tä artooffaasto lahjasta jonka ja-
fitte meille muistoksi käynnistänne. 

Wieläkin kiitämme teitä ystäwyy-
destänne. 

Kiitollisuudella 

Lempi ja Sander Porkkonen 
ja perhe. 

New York Mills, Minit. 

160 eekkerin man myytiiwänä. 

Eritmin hytoä punamullan ruaa 
muokrattatoana hntoüiä el) do ilku 
Kelpaa kaikenlaisten kastoikiicn kas-
toaiiatniseett, erittäin perunalle ;a 
myöS jytoäkylmöllc Wuokrataon 
kaiken kaluston kanssa eli ilmon. 
Polttopuut mapaat ja haaftt, Patti; 

Munuais- ja 

Raklcotauii 
k en kiv inen ja tomu m on v i r tsa,  i l taa 

i  kmasteleva vanne v i rkan l i f . to.- isa,  s- ika-
i  ;•  »kot i i *? k ivut  munuaisissa ja rakosst.  
Í  ? '  nnuaisct  ovat  veren sí .vüm ja  el le i  yvr i  
I  k;  o ikeal la  taval la  s i tv i töiayksl  ja puhi t is*  
j 'uksi ,  n i ia voi  s i i tä syutyi i  monia vaarat-» 
Í  l i .---a tauteja.  
I Huomatkaa mitä tämä näes sanoo liiäk-
j  !v  otamme: 
I Wíi.ahoe, Mont. 

, oi- tr Apt. P. A. I.tgnell. 
I Olen nauttinut loppuun Wikti "a No. 350 j» 
! i-i. a täysin tprvo nyt. Siltä Uiitof t'-iHf. 
j KunnioltuU-svlla, Wm. Neat. 
I ErikolsiüíikP No. 350 -nn mainio IM k» 
i .<. "äi:Miiiittuihm tauteihin. Kuun 
I i'.;:(ivs johon kuuluu iso pullo lääkettä Jm 

iv. -ia hevmopUlcriä. Tilatkaa liihke No. :«'•(», 
i I !.:!eia!iii postissa, lähetyskulut suoritet

tua $2.50. 
—T.tRTVilin Apteekki on smirtn— 

A.iUvkt»! Yhd/svi'loi-isa -
p, A. LlüNELU CO.. Superior, Wla, 

Uudistakaa tilauksenne. 

Suomalainen aiiohnbto. 
Farmimaitn myydään hi if f ialla 

5)1 ä-Micf)ififi aosa. 
Taattu matkapiietti-asasto. 

Waltion rcahmistauta matkapiletti, 
:.umisto wäliitää tnalfapileim n.'yyn» 
ív'i kaikille ensiluokan liuioille. 

Laatii sirtolaislain roaatitniantaU 
lustu?lupa'todi^tuksia Suomesta 
Amerikaau matkustajille. • 

Charles O. Iackvla, 
Vorgo Block. Calumet, Mich. 

SUURI io SENTIN LAATTKKO 

Copenhagen nuuskaa 
nyt myytävänä. 

ME TAKAAMME 

että Copenhagen nuuska on ai
na ollut, puhdasta 'ja on varmas ti £ 
puhdasta. 

Ellei kauppiaallanne ole stt&, 
niin 'ne lähetämme tyiift postissa 
tavallisella hirmulla 10 ntilla l-dua-
tikko, ku inns ka'-ppiaanne voi 
teille hankkia. Postimerkit kel
paa. 

! 1 1 « t t L i ! t 1 I I ' M -
maailman parasta purutupakkaa • 

Weyman-BrutOB Company, 
1107 Broadway, Mew York. 

Maanwiljeliiäin Hankinta-Toimisto. 

Wapaita tiedonantoja ostajille ja 
tarwitsijoille kaikilla aloilla, luo-
tettamilta fa taatuilta liikehuoneilta 
Pobjoislännen liikekeskustasta. 

Merkitkää listaan mitä erikoistie
toa ensitilassa haluatte ja lähettä
kää lista eli kirjoittakaa meille, liiti 
taen 10 senttiä postikuluja farictt. 
Autontopiilejv, uit?m,fäi)tetii|jitt. 
Karjanhoitoon, tietoja, ohjeita. 

Koneita, sähkö-,kaasv', öljy-. 
tors, Trucks) 

Laiwalinjaia, rautateiden, piletti» 
hintoja. 
Lämmitys-, vesijohtolaitoksia. 1 roil jeMixi maa on tou okraa toa; 

j taan. 3Kaa (ijaifico XWo. 46. R. 28.meetileie, iomtotcob maUe. 
Sec 26, Aitkin fmiuttífa, Miim L!i.!M°>iiil>>ilj6>ilitt,,, neto,a, .»,»««. 

i maan snnnn^le kot suussa. Nnt al 
>vc,t p a n k k i e n kautta, min fcnjihan | fm 1(,joto ml)ö8 

yWopie, Wis. 

Piiraan jonkun riwin koska k:i* pzikkakuntia: elon satamia oletnatcj 
reet myöten antaa. Saan maitub. aukoneet haaksirikkoisille heimosi am - -
että heiniä on tullut toroaStt näillä^me, kun kotipaikkansa leipä loppuu 
ympäristöillä to alkamat ne ole Menestys täällä onkin taattu, jos: 

redelHisyys miehessä ott. SMU-'?; 
otoat omat tapamme, ei fetnoítv'u 

atra une Minne?oran ratirtv»j tn>nm|ü y^^en näyttää tuletoati hv- sijaa saa.' Kerskuwat jotkut kehit 
níibiltnfien lÄikortleerif-la K-;,. ' • U,wí„k «nifahnc neroa ia Seita 

!*W. 

Palo, Minn. 

TäÄlä Palossa on heinätyöt jo 
loppuneet ja yleensä heiniä tuli huo* 
isosti entisiin wuosiin toerrattuna 
Tähän huonoon heinäsatoon syynä 
lienee kuiwuus. joka oli ollut kc 
säilä. Waan moonshinesta täällä et | ̂ tatoalla. 

ole ollenkaan f uitotta, siitä pitää 
kyllä huolen sen kirotun myrkyn 
keittäjät, että sitä kyllaltä olisi f ui-
Wille kurkuille joi janoowille tx>atfoiI-
le, Tämä pahe on tullut niin ylei
seksi, että on pakko käydä asiaan 
kiinni niiden, jotka jaksawat aiateí-
•Ia parempaa. Niinpä olikin aurora-
laiset kutsuneet kokouksen 21 p. liei-
näf; Ouroran snomalaiseenMethodis-

joku aika sitte Minnesotan pankki 

rim »aäkoriteeriSla^ ^ ... • |tMnfä »oifaimc «etoo ja »ett. , 

ÜeMitttt Toifilfr meanio.iiBtlSlciv Mnínüsen j<>nkim janon emäiifea lähettämänsä Mnuchgaa kehit ' 
miehet: ' tujen pankkiireille kiertokirje, jossa 

parikkeja Mioiieitiin . atmistamaan 
maaittoiijelijiöitä Farm Bureaun iä' 
senmaksujen suorittamisessa. Tämä
kin osottaa, että näiden järjestö
jen iarfotukset eiwät ole samat, kos
kapa pankkiirit niitä ToMeTetoat noin 

e 1 .n ' t í  
«x f  / j l j .  

^ j °». - . j < S ' 

Toim. huom. 

touhuista, iotka uäkyy oletoan rdcl-, töttiümt. Muistakaahan 
Iä michistä^' m:ntmaini-hommis?a, | ttteillä on oma kehMiksemme, jolla 
kuten näkyy yhdelle' fäniteett, .knnjxgrj-aamme wanhmn faifkain af . 
sheriffi näkyy, ehdot panneen t)í>bclle| necllifet raajarikot. Menakgan ra: . 
prykärillt, . että joko kuitata taikka tj§ ilma kehittää tertoeitä mieli-
kastoattaa kauniin rahastoa eli men
nä rakka-pailille. Olitoat käyneet 
siellä toaan toähöä ennen oli tch 

# Bntte, Montana. 

Mksikymmentäkaksi tiuhatta kai 
toantomiestä jubliivat eilen Colum 
l'ia puistossa kaiken pätttniä perhet 
Ttecit. Ilma oli erinomaisen f etu 
nis, wain pietit sateen kuuro jälkeen 
puolen pänvätt. 

Kmtsi metsätyõmiestä on. wnct 

taan omistaja saanut toihiä ja ol' 
kerinnyt rankki tynnyrit sotkea sian 
sotkuksi panemalla piimää ja potuii 
kuorta sekaan, toaan oli ne ottanut 
sitä joukkoonsa. Niin se ott, Paina
kaa toaan emännät päälle, Min a 
siasta hntoä tulee. Miehet ei nävi 
perustatoan mitään. Tietenkin niil 
Ie ntitunsaini maistuu hytoältä 

Aletaanpa oikein miehissä autta-

W.r/- 'f Vv 
,*4-

tcrweisiin ruumiisiin. " Rehellisyyden 
polkijat, suurväiset ylpeili jät, .eimät 
fnimn menesty tässä Jumalan siu . 
nnnmns-i maaperässä. i 

^^r'alaiirt kaikkialla asettuko z 
maille, Aissg toilja j-a tnuviikk-t 
kastoaa. Asettukaa lähelle kauppa . 
laamme, joka toerrattomassa uube- : 
ia koulussaan tarjoaa tietojen aar-, 
teitä niinkuin isotkin paikat. Ver
rattoman uhkea koulumme on ih
meen esine foutia laajan Maltaknn-

F. Heitman. 

Mä nukun Haatooin 5dri?^ 
t tiffeit. Ne puhdistaa mun {tv 
nistä, sill' toerens on ja kuole 
mans mun elon fauneut.*:; 

kans. 
Sen turtoil(Ia taidan asti;a 

tuomiolle Paitsi pelkoa. Tai;lr' 
lähden iloss rauhassa eKä 
kuolen elän sinussa. Sä ku To 
miet mun elämään jmtri .^vr-
ran tykö i jäi see n. Mun Ki ' ; 

tus puhdisti synneistän', fv 
korjaa Herra sieluisen. 

hetnpiä tietoja tooi saada kirjoitta-, 
litalla eli käymällä katsomassa. 

Mr. Arthur Palo? 

Box 59, Latoler, Minn. 
(60) 

^nan. 
" i>$\~ 

Täten lausumme sydämell-
set kiitokset kaikille ystö toi Il 
kuin otritoot niin runsaslu?'i^ 
sesti osaa meidän suruumme ;a 
olitoat saattamassa iomrmian 
toiimeiseen lepoon ja ^olvm 
Qbergille ja Matti Kosk- lle 
heidän lobdu"'^atsista pu
beistansa. Jumala rakas teil
le rakkautenne palkitkoon. 
tos, kiitos kaikille? 

Greeta TtifrbiTa, 
o. T. Pahkamaa, ja lapset. 

JlmoituS. 

Koulupiirin No. 52 äänestäjille. 
Nylimääväinen kokous tulee pidet-

tätoäfit fouluhuoneella piiristä No 
52 Meadoto Ttop., Sec. 11, elokuuni 
5 päitoä alkaen klo 7.30 i. p. ko
kouksessa tullaan äänestämään jos
ko otetaan $3,500.00 bondi laina 
uuden koulun rakentamista ja ka
lustoa roarten. Ja myös uuden ti
lan hankkimisesta, ja kaikista eteen 
sattumista asioista. KaiMen läs
näolo on toäfitämätõit. 

Mrs. Daisy McLaughlin, 
i  Clerk 
John Lapinoja, Chrm. 

Rolit Cary, Treas. 
f («i)  

ii'uffVn msakonttori 
Perustettu r .  18?0. 

Haivan hintaisia maita. 

Wadena, >. Minnesota 
• y. 

V -fr 

koneita, työ-, ajokaluja. 
Nawetta-, tallikalustoja. 
Nakennus-tarpeita, piirustuksia, o» 
ja-taileja. 
Taloja, lotteja, liikc-tilaisuuksia. 
Tnkkukauppain hintoja. 
Waknittuksia (Insurance). 
Walnistns-laitoksia. 
Välitystä, maauwilj. tuotteille. Y, 
m. 
Farmers Information Tcpartmeut 

Minneapolis, Mitut. 
Nimi ja osoite: 

TM NAINEN 
kirKttaa: Stcvlton, Ont„ Caoada.^ 

Olim daanot vant«*notiaa teibi lllkejmlloa 
No. 6.10 ja hcrt.ioi'ill- :lil ybd»»n ,<ii !̂i 
aika «lttr-D Kifn ktfjc< a tri Ui jos»» tysytie nr 
io naatat t -rvvy tenl takair-iii, jt-li-n -sian Ilmot» 
tae tttft Men tervis ja saan klit'isi ai noelta ta 
frliä ti-rvvydfRtilul. Myfi-kin k" ho ia n kanne, lal-
sir.in tuskisaiian V-ilflntiniUiin t-.rt n in-iln-ijii.v 
KiiDulollnkjielti, MRS. Wi:KNKIl JAIAŠJOKI, 

EiKtrtdäouuiilsvt iiuukautisei niinkuin 
liian tiheät tai taas .liian niuknl jaoksut, 
Piuitikipu, Selkäsärky, llvvn,u~'uminea 
y. m., jolit:nat yli5olevist;i syistä. 

'I liatkaa naisten lääke No. 650. Hin
ta $2.60 posti maks aineen, täysi kuua 
ltoito. 

—DifmlUti Ajitrekkl oa «imH.i — ^ 
- -Swiffl. Apto-kki TbdjnvalljU-a -

F. A. LIQNELU CO., Superior, Wl* 

\'vv f*' '
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