
E imit 6 ttnfi Kokemaa, Per^aKtmnL, Moluun 11 p* 1^52, 

Arvokkaita tieteellisiä 
ja uskonnollisia kirjoja 

Tahtoisimme erikoisesti lukuhaluisille ja itse
kasvatukseen luottaville kansalaisillemme suosittaa 
seuraavia varastossamme olevia arvokkaita teoksia: 
Amerikan Suomalaisien Historia, nidot l una .... 50c. 
Amerikan Suomalaisten Historia,- sidottuna 75c. 
Raamatun Historia Amerikan suomaL nuorisoa 

vartoit, kiri. J. K. Nikander• 60s. 
Martti Luther, fcirj. J. K. Nikander $1.00 
Armisen ja Aaltion snomal.-engL Sanakirja 1.25 
Suomalainen Virsikirja (uusi) ja evankeliumi

kirja 1.50 
Valtiotiedon Opas 65 
Kuvai-aamattu, auufta kokoa, hyvissä nahka

kansissa — 12.50 
Kuvaraamait.ii, kcrnkansmsa 15.00 

Kaikki rämä kirjat ovat sidotut koviin kansiin 
ja lähetetään yllämainituilla hinnoilla postissa kaik
kialle. Tilatkaa osotteellat 

I U Ü S I .K O T I M A A, 
j Hew York Mills, Minn. 

Näköala alas yäufär.iötcälle oli 

FfotA!* fauí)imílin ^udicotttw ja oltiin -siinä iPäässä hänellä oli kullasta kimalte-
Vi^lVjd lUlit>Will Ili Viyötä Mr. ja Mrs. Rowcm toi eroon- :Itrno lakki. 

keskimäestä 
Phoenix. N. A. 

Uusi Kotimaan toimitus. Pyydän 

waraiseSsa kodissa. Ja niin sitte 
ta-as kotiakohti hcuckk. 17 p.. waan 
tiet oíircnt forlöuf'en alla, että vli 

kun toiitfitotit tulla ja mennä naapu
riensa maatie marjaan ja roiclä oU 

! kein fíiiriitfien syrjään, sillä mac? 
kuwacnnattornan loistelias, ifjmeel-j on taalla wain pieniä jokaisella ja 
li n en ja etivfitmmalitqcn, lehti ?ic-' ne on rautalanka aido ul-a aidattu, i 

koko lailla paha kulkea, Waan 5 :n jasta, joka kertoi? keskiaikaisedta iha-! Min kannikkmnaaittnassa kuin! 
Mr. Koskela näki, että paha paikk-z «»«desta, sopusuhtaisesta toaritoi»!Brantwoodssokin owat ostomaat ja j 

«d' 
5»:' 
t-j. 

,F t*i, R>f 
í i/  «k. iii 

-.f O- :-i 

j toähnn tilaa antaakseni tietoja taipai>-;^re' Tl"n ^än lisäsi kaasua jet. niini U'Oljr 
! tumista täällä meidän fmtmiSsai ®miu' joUofteU mlocin ilman j wide 

htflnSto. Tuo tuhansien fijriíír-i monellafcan ei ole kuin 40—80 ee!- » pv< '; I': 
_  .  „  _  .  L . 1  I! laivat tíostoT ísta 

- Phoenixin kylässä. Eihän ne 
j tään i&mecllifia ole, mutta onhanirmi^iot Elellä. 
!yhtä ia toista. ! pawn kiitoksia kaihille tutuille h?. 

I e» ollut iljmecn fateinm m, j° «MM lohiolus. 

jtá on hidastuttanm ennnn-ikin ky!-! ' „ 
iá tetet ja fUte enis 2 — , - „ ^ ' 
; ollut hywin hidasta, waan nyt on j ' ' 

kotiin ja nyt on 
Haluamme lausua! lultätvältä lattialta ja kiilloitetuis-; poimia. 

1 ollut Van roiifuM wähän kulwem-
'paa, että cn laZwnllisuns koko lail-
I Ia edistynyt. 

j Niin, kaksi etemott ín noita olemme 
> mekrn oIie:,t täällä New poriin toal» 
: liossa ja onhan tuo aika mennä mv 
! juvtcliu toto- hywin, et ole ollut e-
rinomaista Puuteit-i, maiffa et ole 

löiden walaisema suuri basilika o!i> kcriä ja jokaisella on aidat ympäri. 
wa:niwalosäteitten heijastaessa lakaisin j joten kukin tuoi maaltaan n; arjet: 

Ajattele sitä, joka c3:utj 
ta pilareista kuin kallisartooifilla Í toiston maan aidan ylitse marjoja i 
jfileftnitUci täytetty lipas. l noukkimaan, että antaisitko iloita | 

Senjälkeen astui kardinaal? Legä'wiedä marjait omalta maaltasi. Jo»! 
esiin ja otti paawin päästä íullntun; oíei kysynyt lupaa maan omistajalta 
lakin ja asetti sen tilalle kolm inker- ennen kuin menet poimimaan niin! 
täisen kruiinun sanoen: "Ota was-
taan itara, ja olkoon sinulle tiettä-
wä. että fine olet ruhtinaiden ja Itt-

^ohjois-Daloman piStäysi New inkáidon isä ja Jeesuksen Kristuk-
?)or? Millsissäkin jo íehoitíi leh.jscn meidän Vapahtajamme, sijav 
dessämme julkaisemaan aiínclewait-ttCn' ^'le tulee kunnia ja kokkaus 
kertomuksen paawin kruunauksesta!, wuosisadoista wuosi'atoihin. Amen."l laan liki porraöpäätä. 

New York Mills, Minn. 

Patriarkka A. Lillwis matkallaan 

Tämä kertomus olt julkaistu Chi-

/•?* 

'l 
a 

64 päivää suomalaisen siirtokansan 
keskuudessa Amerikassa 

Äirjvitittnat Lauri Perälä. 

Tamii huomattawa matkakertomus on nyt ilmestynyt kirjan 
nmodossa käsittäen myöskin 60 lumoa Amerikan suomalaisilta 
asuwsseudnilta, ykjityiMtä henkilöistä y. m. Kansilehti on myös. 
iin koristettu aistikkaalla kuwárroksella. Ollen syntynyt ja 
kaswanut maalaiswäestön keskuudessa Sumnessa ja ciethiaan 
n saa maalaiswaestön harrastuksiin kirjoittaja tässä matko kerw. 
muksessaatt cn erikoisesti katsellut asioita maalaiswciestön kan
kaalta Senpc.takia jotkut liikemiesten ja kaupunkiasukwiden 
erikoisharrastuksia edustawat sanomalehdet otoat epäsuotuisasti 
fríDostelleet tätä kirjaa. Mutta maanviljelijäin, keskuudessa 
hdifi feti saada sitä enemmän suosiota. Runsas kttwiws tekee 
iitjrnt erikoisen mielenkiinioisksi. 

Hinta 50 senttiä. 
Tilataan osoitteella: 

Uusi Kotimaa, 
Stfiu N vrk Miliv, 

ifdmmiSto tira-ihnmieSto täSMSGän.!»^ ^ibuneSfa ijelmif. 13 p. 1922 
!Sa lm fanon teitte 'fanfalaifet. että\V Helsingissä ilmesty, 
ilm lähteks toäfntts ttatoffle t>oi5j,otófs ''%xMa Martija" nimiicsj-i 
! tutuilta i aibitta iobeistonne faiu» kn«iMs«si- ja kuvaa ta-

mä kertomus paawilaisuutta kaikessa 
prameudessaan: 

"Se ipäiwä ei tule, ennenkuin 

j malehti ilmoitusten perässä. En 
! ininä kyllä syytä Maan siitä, että 
joiun täällä, silla olen saanut asiani 
ii)aidotuksi jotenfin Hiytoin, toaan täal--
! tLíiin on moni joutimut lähteniään : ^!I0^umi1^ ^Pahtuu ja laittomuuden 
: pois maaltaan ja syy on se, että owat j ihminen ilmestyy, tuo kadotuksen 

Purjehd-,4:sia joka viikko. 
3:iiuts riOKk.t 102.."tl ja ^U>f-ti 
Salonki Cabin;, . 14.5.00 ja ylö>p. : 

Nopea yhtey? Fngkmmn ja Sv. - I 
men vUlillil. Useita niihrnvy;. ks /I ! 
ilü'.Ln eri kuf-t :Tinv;=:a j 

Käykää lii Uho» .Un paikalu-nuca- | 
miehen luona tai 'áijoittaliiai w<t- i 
tec-lla,: |  
Cunaid, Anchor, Anchor-Donaldson i 

Lines, Micneepolis. M'nn. ! 
on eri asia, mutta ilman luwatta I 
se on rikos. Monella on Hetnätecij VICTOR H GRAIN 
j.i muut niin että ei jouda marjaan; 
niin joutilaammat ahmii omansa in! Suomalainen Lakimies, 
naapuriensa aitojen sisustat, jopa j 200 Torrey Bldg 
wielä oiwan wainion syriään tur- q | ̂ 

; -ii ttvvr; 
ia Montrealista. 

Mutta mi-

Hillmont, Wyo. I 

Uuden Kotimaan toimitus. Meil
lä olisi yhtä ja toista pärisemistä, 
jos wain toimitus myöntää tilaa 
palstoillaan. Ilmoista en Puhu mi
tään, sillä yliwentiili on kiinni ja 
ilmat on kuiwat ja kuumat. Heinä-
työ on wasta alussa ja palkkani n r" 
päitoiiä kohti yleensä $2.50 M ^ 

Suomeen 

Valkoisen TMitlen linja 

na allanimitetty annan wain tällai-1 
sesta menettelystä wakaumukseni p*> | 
rustsella kiellon pysyä Pois meidän | 
maalta ja antaa olla marjojen siksi! 
kuin itse Ott noufittlt. ^sa minä en I Southamptonin kautta. 
Ole ainoa täällä, joka siitä kärsin.! PikaisiaJa mukana yhteyksiä hi yry. 
.... , v, ; laivoilla Pohjois-Europan kaupankeihiv 

ctta t h MI set ahneuuesiaan en föll* j pikainen matka ja >atma matkatavara in 
hyydessään ahmimat itaapittienia, 

. / n-.,., .. - .»». «• MAJESTIC —uUOOO tonnin; maailmav 
marjci. @ika fina fatLt ole etut ^ PllliJ-in laiva), Eiok. 26; Syysk. 16. 
marjat wiedään fíiirínften syrjiltä,;OLYMPIC — Eiokuun 12; Syysk. 2; 

työnetsijää sitä kuuluu toaifcroitoi-.-. waan nyt taas saa olla moni forweii ^ -z. 

Vi^ 

sconeet pienellä eiuinaksulla suuret! tuo wistustelija, joka korottaa^ pieneksi, waikka siihen wielä la^ kohossa, että ne äpybn wähät mild 
tilat ja toelfaa; että eitoat ole woi-!^nsä yli kaiken, jota jumalaksi tai kettu kolme kokonaista loka-ateriaa! Puissa on, luisnwat toisen hywäksi. 
neet suorittaa wnosimaksuxmn, waan! iumaioitawaksi nimitetään, niin että 
uroot menettäneet kaikki. . !cíetű'íe humalan temppeliin ja jn-

Mainitien-pa tässä, että olimme,iestää olewansa Jumala" (2 Tess. 

nimittäin Mr. ja Mrs. Koskela ja|^-
minä Liisani kanssa kuin myöskin! Paawi Pius XI, katolisen kirkon 
Jakki Häiwelä ivanhan iuttatoamme^60^ itsewaltias yliinäinen pappi, 
Matti Herralan hautajaisissa S'pen-! kruMattiin Pie^yinkirkotza Rioo-
cerissä heinä?. 15 p. Matti kuoli 12 > massa helmit 12 p:nä (1922.) 
p:an 'iltana klo 11 ja 12 wälillä. S-' Se muodostui kokonaisuudessaan 
oli odottamaton uutinen, sillä Mr. l,loisteliaaksi ja kuninkaallisen ko-
>oerrÄan sairaudesta ennne ole kuul-! meaksi näytelmäksi. Keskellä istui ̂ 

i!ut mitään, toaan kun tuli telegrasiiwalkoisiinpuettu Paawi, jonka asu 

palkan lisäksi. Mutta uuden ajan! Siitäkin on saaneet monet kärsiä, 
wäestö on sellaista nuden opin Tan-i Miime wuonnakiu Nestori Keto lä^. 
saa, että jos tarjoaa sille silmöniui wah.ngon äpylien menettämisestä 
niin waat'i h sen lisäksi koko pään, teisen taskuihin ja Mrs. Hietaojan 
siis yhtä pohatoin kuin papin säkki.! vlummipuut puhdistettiin hedel.-.üs-
Tämä maailma on niin nurinkuri-' *ä kun illalla pistäytyi naapuriin. 

HOMERIC — Elokuun 19; Syysk. 9; 

Syysk. 30. 
Liverpoolin kautta: 

CELTIC — Elokuun 26; Syyskuun 23. 

BALTIC — Elok. 5; Syysk. 2; Syys. 
30 » 

CEDRIC — Elokuun 12; Syyskuun 9; 
Lokakuun 7. 

ADRIATIC — Elokuun 19; Syysk. 16; 
Lokak- 14. 

Montrealista Qucbec'in kautta 
Liverpooliin: 

nen ettei siitä saa selwää enää toh
toritkaan. N lemen juoppous ja 
raakuus owat ixitroän saawutuksst. Elok 19; Syysk. 16; 

Witiuttt füS tnaroituticit ja et A 
koske yksin lapsia, siUä on paljon mec.1  k tic — bokuun 12 - Syysk. 9; 

ihmisiä, jotka omaamat semmoisen ^ 

waikka olemme kuitoon aikakauden! nnelipiteen, että marjat cn yhteisiä!' L</mkuun 14. 

MStceSfä. «iimchmnmt luuIoStai] iiiinfuin toäfiiuomat ia tuktfat ZÄ"" 
poriseman täydellä wauhdilla yh»! silloin kun ne on jo o.vtcttu Henn» ttv-v-íí ruoka. x-i:s,tvishvttejä, muka 
bcMS ja tofcSfe tiUin ia Mian f«-|lön taskuihin. Mntta minä »uoteS-,» ka^ 

h^w': Kirjoittakin • 
PASSENGER DEPARTMENT 

stem Passenger 
Mgr 

täydellisesti kuwastui loistawan ko
meata valtaistuinta wastaan. Dto-^eessa. Halwin liemen hinta on' tani kumminkin pidän omana 

lemmin puolin häntä nähtiin kardi-- lO dollar 

kuolemasta niin me ajattelimme, et-
itä se on Mrs. Herrala, sillä hän on 
' ollut huonossa tertoeydesiä jo pi
temmän aikaa, waan kun menimme|naaleja hopeoituihin kaapuihin' saawat . . , ...... 

: Herralaan niin Matti oli arkussa ja!puettuina seisoman loistamassa n-'jos on sitä sorttia titifatoa, että sej luulen olctoan monta naapuria 16-. 121 8q, Third MV^u-nt-oix Mi 
Emma cli wielä elämänä ja terweh-jwissä. Paawin loistama, kaitemoa-'on luotettawa. Ja sekalaistahan se;maa mieltä kanssani. Tämä on wainI 

mässa meitä ystäwäMsesti. Ensi^jrisistä zalokiwiM^.säteilewä 

tri a gallona ja naistuttawatj tynäni, jos maallani fastoaa ilman ̂  
sitä -hieman halwemmalta, j isíuttamatta mi!ä kaswi hywänsä ja j . ' M 

Minn. 

howi, on seurakunta näin liemikeiton alfa*; waroitus toistaiseksi 

ESstysmielislä klrjaitísuulta 
6E!3!ÍH!ÉÍ8!eM 

Meillä on myytävänä allaloeteltuja englanninkielisiä kirjoja 
"joissa kaikissa eri kannoilta selitetään sitä poliittista ja taloudel 
«lista liikettä, jota Nonpartisan Liitto osaltaan edustaa. On paljot, 
;:snomaiaisia, jotka voivat lukea englanninkieltä ja me toivoisiin 
;me. että nämä kansalaisemme tutustuisivat tähän kirjallisuuteen 
C-''Modern Hiawatha" on runopu kuinen kertomus Nonpar Ms ai 
Liitosta. Muut kirjat ovat suorasanaisia poliittisia ja taloudellisia 
^tutkielmia. Näitä kirjoja myydään allaolevilla hinnoilla: 

"A Modern Hiawatha" (Borner) 25e 

£ "Demoeracy or Despotism" (Mills) 1.00 

,fMaking the Farm Pay" (Gilbert) 50e 

;{JJftiblic Ownership of Railroads" (Thompson) 40e 

"High Cost of Living" (Howe) 1.00 

'New Freedom" (Wilson)} 1.00 

Näitä kirjoja voidaan tilata osotteella: 

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

New York Mills, Minn. 

mä in e n kyhmyksemme oli, että oliko j jonka rinnalla tuon ihmeellisen 
sydänl.alwcms eli mikä tauti Matin temppelin eroa komeus aitoa a kuin 
nim äkkiä Wei. Waan olihan hän 
ollut cuonoroohtttnen jo jonkun aV 
foa, sillä hänellä oli kaswanut joN' 
fmíainci! kaswannainen niskaan ja 
sen leikkauksesta oli johtunut kuo
lema. Oliwathan M atm omaiset pi
täneet huolen, että isä sai kauniin 
leposijan eli toisin sanoen arkun. Se 

na. Silloin tällöin tulee pieniä j 
yhteentörmäyksiä, kuten aitorabikaoM 
lit ratoati unikaan tekewät. Niinpä 
sattui ponsin toiiffoa sitte, että oi* 

So ii a Braski. 

katosi, teki waltawan. waikntnksen 
JuMaMíitecu johti kruunauspa! 

kaile kaksi sweitnlaisen kaariin war-!noa poika löi rewolwerMa isänsä 
tiuta, jotka fantotmai pillukoihäitä' päähän ammoittawan haatoan 
ja oliwat pukeutuneet keskiaikaisiin j rnhjoi muutenkin kylänpnolen fää-| 
pukuihin ja kiiltäwiin, töyhdöillä ko-l litiäwän näköiselsi. Ninnä ne siis 
risteltuihin kypäröihin. Heitä seu-^nuorenmiehen tawat kaunistaa. Mut-
rcsi eräs pappi kantaen korkealla ta jos mina olisin ollut fe uskolineit 

näette oli maksanut §275 ja sitte-'Päänsä Päällä smppupäistä, wcUkky-jnaiswttawa. joka siinä silloin oli 
hautaholwi oli teräksestä, joka pitää !w8ä ÄiimMstpapiMÄa ristiä, j Paikalla, niin olisin Pannut Pojan 
feiä ilman että Weben, että waikka j mikä oli kokonaan jalokiwillii korib^ oikein koreasti poikkipuolin Polwille-
kuinka pitkän ajan kuluttua haluaa! tettu. Sitren tuli seremoniarnesta' ni ja antcuut tämmenilläni ainakin 

S U O M E E N  

•£ Noijan Amerikan linjan 

siirtää niin se on samanlainen fuinjri, roomalaisten kollegioiden johta-
pannessa. Solwi maksoi myösk'.n!jat seka paaivin pappi ja hänen rip-
$100. Mutta kyllä Matti jättikin !pi-isänsä — f iii in pukeutuneena or-
talon tamarotiicen, että ei tarwitse' won sa mnkaiseen pukuun. Senjäl-
lesken eifä lasten mieron tielle läh-ikeen tuli Bnssolanti ruusimpnnai-
teä kun Iraan ottawai johdon käsiin»!sessa puwussv, mukanaan joku, joka 
sä jo. cntatoat mennä sitä latua mitä j ensimmäisena sai ihmisjoukon eri-
isä on alkanut. Ia Matin pojat onhoisemmin 'liikehtimään. Se oli 
hywiä tekemään työtä nyt ensin äi-! kappalainen 

75 läiskäystä. 

Terweisiä wain teille. 
Wuoristolainen. 

Menahga, Minn. 

Mr. ja Mrs. Chas Lohelta kuoli 
poika 3 wuoden ikäisenä sairastettu-
aan Pitemmän aikaa tuberkuloosia, 

joka oli pukeutunut! joka lmimein katkaisi nuoren elämän 

kautta 
Purjehdukset New 

STAVANOESFJORD, . 
BERGEN,Sy J1RD, .... 
STAVANGERPJOaD, . 
BERGENSFTORD 
STAVANGERFJORD .. 

Yorkista: 
. Elok. ii p. 
, Syysk. 1 p. 
.Syysk. 22 p. 
Lokak. 13 p. 
Marrask. 3 p. 

Snomalainen asioimiSrv. 
Farmims 'ta m? wäuü kaikkialla 

Ala-Mic» manissa. 
Tastttu me?kl!pilein-vsasto. 

Waltion maí)N)ii>to:N£i mní'fapiíetiU 
toimisto wölitnä nrúífotiifviin mi)t)Ni 
tiä kai tille ensiluokan liinoille, 

j Laatii sirtoíaisímn toiioíiniia moív 
j kustuAluva-todist^:ksia íínomvsto 
Amerikaan motku^tasille 

Charles O. Aackoln. 
Borgo Block. Calinnet. Mich. 

han«a, joka on mat.kxisi .viut meidiiD tie 
tamme. Tüiinolctuv ja lähemmistä yksi 
tyiskolnlista kirjoittakaa osotteella: 
319—and Ave. So., Minneapolis, Minn 

Hube&Co, G N.W.1. 

I 
K 
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!n 

din johdolla ja sitte kun poikasista^ heleänpunaiscen wiitiaan. Häntä!langan. 
mies warttuu niin ne itse purtensa j seurasi ^tifaanm jaloHmiftPpa, M- Gilmoren lätsimyllyn höyrypan-

nu räjähti miime Perjantaina, jossa 
insinööri Dan Rice paloi hywin pa-! 
hasti ja on hoidettawana Jnrwan! 
hospitaalissa. Tätä kirjoittaessa' 

tynrääwüt. Minun Liisani käskee sa-'kien kahden sweitsiläisen kaarti n se-
noa hartaimmat toiwomuksensa Mrs.!tilaan keskellä. Tyynyllä, jota ja-
Herralalle ja lapsille, eitä f im tämlij loit toi seppä kantoi käsissään, oli tue 
mainen matta päätkiy että olisitte! kuuluisa kolminkertainen kruunu, jo-
koonnut sitä tawaroa, joka: kestää ka oli 700 jaloZiwm koristama ja «kuuluu, että kipu on saatu 6 tunnis 
ijankaikkiststi, sillä emme tiedä kuin. joka Pian oli ol-ewa tuon äsken toa- fa pois. On kuitenkin teimo, että 
to pian itsekukin kutsun saapi. ;'litun paawin Päässä. Näiden jäl->Mr. Rice tooipt palata työhön jo 

No olihan sitä hommaa meillä ikeen tuliwat kappalaiset kantaen nii-'wiikon perästä. En ole kuullut jos-
myöskin heinä?. 16 p. (^isin olijia piiäsiteitä, joita tultiin; juhlame-jko ort saanut muita mammoja. Rá-
aikomus kä.)dä wain Spencerissä tutinojen aikana käyttämään. Heidäni jähdys kyllä on ollut kowanlainen. 

Suomen Wnrasonsnlin»irasto. 
Me myöskin my5 »ime pilettejil Site- • SPahini§ta(I íCűlta*, fouDbŰ YNNN 

mesta iókaiselle ápomalle Yltdx svalloia- j muita anakiriosa. niiden SuONV'Ssa 
6a. Norjan kautta matkuatae.-tsa , färittäiNiKtä toOricTt ja WaadittaesM 
tarvitii mitään nns-iitar-tastusta. i^nt- > s.... uv» h w 
täin äyriä mnkavuukaia kaikkien luok !^ ^ , ^ 
l<ien matkustajille mei<Vn nudinä. hoy 'jota POitfiotõ Wostaatt, WÖlttuiO ?Ú 
ryiah-oillammr. Kysykää kcnpHä ta Walw00 tvelka-, verintÖ- ynnä muHa 

asioita Amerikassa ia Suomessa sekä 
walwoa nosiiofirita. D'o!te: 

Charles C. Ja.kola» 
Vice Con^i.l of Fii.land, 

! Calnmet, Michigan, U. S. A 

I (rffiima Salwa 

! parantaa Eksiiman, SuolareumatiS» 
! min, Vartur'nsynlwn. ©atri buoT n 
^wanhat or'.uet io kaikki muut ihoiw 
hyt. — Rvviialwa parantaa Seitse-
manwuoden inyhvn eli Prairiesnohnn 
ia Rutoet muutamassa päiwässä. Ei 
koskaan ole jatiänyi parantamatta, 

i^irtia $2.00 kukin falroa. Ilmo'tta 
:Faa kumpaa te haluatte, 
i Salwaa tci Rupi^alwaa. —• S. Alm» 
fíoti, Apteekkari. Bor 1.15, Coopers 
town. No. Dak. — Kirjoittakaa eng
lanninkielellä. 

Uusi Kotimaa, 
New York Kills, Minn. 

"\ 

Alennetuilla hinnoilla 
Koska meiUä on vietä varastossamme melkoinen 

määrä seuraavia jännittäviä romaaneja ja kerto
muksia niin olen;me päättäneet myydä ne loppuun 
suurella hinnan alennuksella. Kaikki ne kansalai
semme, jotka eivät vielä ole lukeneet näitä jännittä
viä kertomuksia ja romaaneja, saavat nyt tilaisuu
den ostaa niitä suuresti alennetuilla hinnoilla. Ne 
ovat mainiota ajanviettoa pitkien talvi-iltojen ratok
si. 
Kohtalon yhdistämat ........ 25c 

Mustasukkaisuuden uhrit .... 25c. 
Koyhäinhnoneen Prinsessa 25c. 
BSTER, mieltäkiinnittiivä kertomus 20c. 
Ajan Ratoksi, kokoolma pieniä kertomuksia «m. 10C. 

Kaivannosta Hautaan 
Sibillan ennustus 

Tilataan osoitteella: 

f j fotoamme Matti Mäen perhettä ter-I jälkeensä seurasivat Vatikaanin kaik-! koska näkijät kertoivat, että jonkun 
Ä jwchtimassa, waan fun menimme sin-!ki mlvohenkilõt ja wirkamiehistö.[toerrmt toista sataa Pulttia on men* 
^ jne niin siellä oltiin lähtötvalmiinajIhmeteltäwimmät niistä oliwat a-!nyt pois paikoiltaan 
H Spencerin järwelle ia siellä on kau-Ipostoliiset kuriirit wioleünsinisissä 
Ú ! nis saari, joka on hywä pikn.ekkipa'k^luniwormuissaa»; 

ILMAISEKSI 
klikil ie täinän leLdvn niki joille 18 
helamme laajan kuvallisen Selostus 
kirjan kuinka jokainen voi helposti 
ja lyhyessä ajassa oppia kirjeellisen 
opctuskurasin avulla 

Englanninkieltä & Espe
rantoa 

LäheHiikiiä heti osotttenne ja 6e 
pOBtimerk. poRtiku luihin. 

Mainitkaa kumpiko kieli! 

SUOMEN KIBLIOPISTO, 
Vaasa, Finland. 

j ka. Meitä kokoontui sinne useita kan- ̂ punaisissa kaapuissaan; sikstiiniläis-
^ salaisia, nimittäin Mrs. Herrala, kappelin laulukuoro walkoisissa kaa-
^Iohn Herrala, Mr. Mäki perheineen, puissaan; Vatikaanin wiralliset o» 
>Mr. Jameson perheineen, Mr. Wal- wenwartisat käsissään sametilla 
I ting perheineen, Mr. Lähde pcrhei* 
! iicen, Mr. J. Rowa perheineen ja 
I minä allaniniitetty Liisani kanssa, 
i Mr. ja Mrs. Koskela meniwöt ter-
wehtimään wAchoja hittotmaan, siis 

Tri Sweetman tänä päitoäna myi 
fuimiafapp2lairet tawaroitanisa huutokaupalla aikoen! 

pudistaa Menahgon tomun ja jät-, 
tää Menahgan. Kuulon mukaan j 
menee Sank Centeriin. Siis Mc*1 

nahgan seutulaisten täytyy kuolla/ 
joilla on sellainen umpisuoli, jokai 
on liikaa ja olisi pois leikattawa tati 

päällystetyt metallisauwat; temppe
lin katumuksentekijät sauwoineen 
kukkien koristamina; apotteja ih-j täytyy etsiä toisenlaista parannus 
mecllifine päähineineen; pappeja j keinoa. 

, messupaidoissaan ja sotilaita itni-j Kuhan weljeksille saapui Case 
l e eiwät olleet järwellä. Oikein oli j wormuissaan. Sitten tuliwat sweit-i komppanian tryskimasiini. 

' hupaista olla siellä luonnonhelnms-1 siläinen kaarti kährine miekkoineen. • on aikomus silfö eroitella 

J. C. VEDEN 
Juveeli ja Silmälaaien kauppias. 

Ls-aia sovitetaan. 
Kaikki työ taataan. 

Wadena, Mina. 

;ü 

Murray'» niaaküítSIori 
Perustetta v. 18őí). 

Halvan hintaisia maita. 

Wadena, Minnesota. 
HUONO VERI 

I r.iáuiautl, Müi'ííiVu iávUUU. - 'K '.:'-. - "\'t« 
Mftrk:'iUaavat ja kaikki mu n taudit J"tka 

I Jobinvat heikosta <•!' Huono,sia VctcšW ovat 
I hyv;". tavliliíia, i-i jf-.i ei niitä n'oissa pa-

_!iamitii voi riiinld iuntttyä parantmatori 
I? ! tauti, ioka voi helkontaa eMiiV-o'inaa Ja intoa. 
'? klrjottaa ei-aä kansaiamvn lüákjEees-
I? I täinmc: Kankliu, N. Y. 

65c. 
5c. 

! sa ja nauttia niitä monenlaisia wir- arkkipiispat, piispat ja patriarkat, 
wokkeita. syömistä ja jpomista, joita Heidän jäljessään tufi kuusikymmen-
Spencerin loierastoararfei ystäwä:n-! ta kardinaalia helakanpunaisissa w?i-

íme tarioiitoct. Ia sitte wielä h?lioissaan . . . Valtaistuinta kantoi 
wuofrasíat wenheen, että sai oikein! kaksitoista kullalla kirjailtuihin pu-

'j Suomen malliin lystäilla wetten j kuihin puettua kantajaa. Paawi oli 
fa. Kun lähdimme kotia Herra-!puettu walkoiseen kullalta koriste!-

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

3Ü6W York Miila, Minn, A 
I lasta niin tn-limme wanhain tntta- j innu wgippaan, mikä oli edestä rTv 

Mr. j<t Mrs. Rowan foti-jPitettu kallisarwoisella . Mjella. 

lytoiaj 
ruumenista. Masiini on kyllä hy-j 
mä, sille sopii farmarien antaa sel-
uittelemista. I 

ITRI LINDGREN 
m SÜLCTH, 
^ I* E. 

WIKÍtSOTj 
Siperiat Street. 

Brantwvvd, Wis. 
Heinänteko on lopussa ja ihmiset j tietät . 

otoat taas kowassa kuumeessa mar-i ,r e, . w ,, M 
mttä maaümaSsa tapahtuu, min tilaa janpoiminnasp, muita on palion 

ihmisiä, jotka eiwät ajattele mitään Unsi Kotimaa. 

Arv.  Ayttt'kkarl P. A. 
Tilasin Juku aila ti-ilfS lliäkb^ri 2fo. 

SOO ju «.aan uialuita. et-H i-li k*rr&/v,-' tu te-
kubas ISaki, slll» vien Uis tHy.iln terv.-, Jaeta 
lausuti nionvt kiitokset tfille Mr. LigoiAI. 

KuBiiioitviksella, Jobn Back'.uni. 
Erlkoisiäake >o. 500 on niaiuio latte 

vüamaiüítt'iíhin >ikol'iín. Kuun lioltuon 
kuuluu suuri vullo iiakettii. rasia v^ren* 
nu'ilistuspiNeria ?:s-il!isesii nautituvl^ 
HUOiVV Jos teillä i.n näppyjä eli lumi» 
ka-ivuts.-a niin py>i:s.Kiii rasia "Ka?voJc8 
kaunistuivotvletta" ja taas jos on syyhja 
pii kutkeliiiaa ihossa nv.>vä oransa hyvinsi* 
silloin pvytäkiiä "Klmtkan syyh^oldetta . 

salvat labstämnie lääkkeen mukana 
samaan hintaan. .. . .  

hiis tiiifikaa iääkd No. 500 ja ilmottakaa 
minkä salvan haluatte liikkeen mukana. 
Läike lälvtfrtiSn poittosa läbctyskulut suo», 
ritettuna $2.50. —I.igueliln ApWkki on »v.urln— 

—fcuoiu Aptvvkkl XMy*vnllolt*a— 
P. A. LIQNELL CO-, Superior, itm. 


