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on vllar Miir'rűiícm.ix'üi tätinsä MrZ 
Oscar Mäen perheessä läällä. 

Herman Lampela ja nuorin tvesan-
fű, Wäinö-poika, fiitoimöt katsomansa 
todltion näyttelyä St. Paulissa ja 
samalla wierailiwat Mc. Lampelan 
sisarenpojan Emil Kallioisen perhees. 
fii Minneapolisia. John H. PeterS 
maailmankuulujen Ford autojen pai-
kallinen myyjä Autoinbassa, fötoi 

Euomrn lasten hywäksi. kassa owat suomalaiset täydestä sy-! moniin eri yhdistyksiin, joita täällä 

Luja yhteenliittyminen auttamaan 
tärkeää asiaa. 

Amerikan suomalaiset owat war 
maan mielenkiinnolla lukeneet fo

on waikuttamassa Mutta he ei totit dämestään iloinneet suomen wa-
pautmnisesta ja toiwowat sille pa-! tietääkseni kuulu yhteenkään yhdiZ-
rosta tulowaiisuutta. Epäilemättä^ tyksecn, joka olisi yhteinen kotimaan, 
on hän myöskin oikein ymmärtänyt j kanssa, jossa Amerikan ja Suomen j 
Amerikan suomalaisten mielii alan,! suomalainen oíifűuat yhdessä rinnak- i 

, , kun hän on wakuutettu siitä, että! kain tasawertainna jäseninä. Usein i 
nomalehdivtä fen wetoomuksen, zo harrastetaan Suomen tule- on ioiwottu' sellaisen sillan synty-
Suomen Taiatvallan vreiidentin piUH .. .. c... r. :=±^ ^ Suomen,^asawallan Presidenun puo- lujittamista ja ollaan 

liso, rtoct Ester Sohlberg, on Ftiuu'j malmiita auttamaan siinä, mikäli 
tynyt heidän puoleenpa. Tama on? *c rr;?i0 

waltion näyttelyssä ottamassa ^osaa ^nsimainen kerta, jolloin sellaiselta J ^ ' 

~ " ' taholta on lähestytty Suomen hei-
nton jäseniä tällä puolen waltame-
tett. 

yhteiseen Fordin agenttien kokoukseen 

John Biberg ja Pojat, Wm. Määt-
ta ja Erick Westerback ja Aug. Baak-
kari rakeutawat itsekukin asuinhuo-
netta itselleen. Muita rakennm.)om> 

Asia, jonka rouwa Stohlberg on 
ottanut puheeksi, onkin sangen tär-

mia on myöskin käynnissä ympäri feä ja Okaisen lämminhenkisen sy 
kyläkuntaa. 

Mrs Koskela ilmoittaa että John 
Jokimäen perheeseen on syntynyt 

dämelle käypä. Kosketeklaanhan ;ii= 
nä Suomen kodittomien lasten tn* 
lewoisuutta, josta suureksi osaksi 

to a uf f a miehenalku joku aika sitten ' myöskin riippuu Suonten tuletoai--
Mrs. Jokimäki on jälemmin ollut! suus. 

huonossa terveydessä, muttet on jo Amerikan suomalaiselle, myös sil-

parantumassq. se, joka ci. näe koskaan mahdollisuut-

*s- M. tg wanhaan kotimaahan palata, on 
Suomen tulewaisuus rakas. Rouwa 

JvS tahdot tietää Stohlberg on todellakin oikeassa sa-
müü maailmassa tapahtuu, niin tila» noessaan että myös täällä Ameri-

Rouwa Stohlberg huomauttaa sii-
ta, että Suomessa on kymmeniä tu
hansia hoidottomia lapsia, joiden 
laiminlyöminen tuottaisi heille, itsel-
Icen ja yhteiskunnalle arwaamatto-
mia waurioita. Ne olisiwat saatawa 
hoitoon sekä kehittymään kunnon kan-

salaisiksi. 
Tämän asian hywäksi työskentele-

mään on perustettu Kaswatuskot'-
yhdistys, jonka Puheenjohtajana ja 
suojelijana on Tasawallan presiden-

mistä, joka yhdistäisi heimolaiset 
waltaureren molemmin puolin. Täs-
sä on yhdistys. Kotikaswatusyhdis-
tys, jonka tarkoitus on yleisinhimil
linen, ihmisyyden edistäminen, lau-
Peudentyön tekeminen, samalla kun 
se pyrkii rakkaan Suomen kansan tu-
lewaisuutta rakentamaan. SBoifo 
olla mitään sopiwampaa alkua sen 
sillan TafieTÍtan)i]oííe Síziomenj ja 
Amerikan wälille, jota niin hartaas-
ti kaiwataan. 

Liittyminen jäseneksi yhdistykseen. 

ÄLKÄÄ LÄHETTÄKÖ RAHAA! 
Alk itä luottako meidän sanaamme, että tämä on ihmeellinen työkenkien 
aleiinujmyynti — älkää lähettäkö penniäkään — ainoastaan alla ole
van kupongin. Kun kengät saapuvat tarkastakaa ne huolellisesti. Koet
takaa niitä nähdäksenne kuinka mukavat ne ovat jaloille. Jos sitten 
arvelette, että tämä ei ole suurin alennus mitä koskaan olette nähnyt 
niin palauttakaa ne. Te ette aseta penniäkään menetyksen varaan. 
Täyttäkää kuponki ja lähettäkää nyt kun halvennnstarjous on voimassa. 

Hämmästyttävä Hinnanalennus Työkengille! 
Suurin ai en uus vuosiin ronkailman kengille eli työkengille. Kestiiä enem
män kuin kaksi tavallista paria. Suosittua Blucher mallia. Nahka par
kittu erikoismenettelylUi. joka suuresti lisää kestävyyttä. Pehmeää — 
jielppoa jalalle. Luja, kestävä nuhkapohja ja kanta. Leveä kielinahka 
t-uojelee roskalta ja vedeltä. Varret ovat vahvaa vlirome-nahkaa, joka 
kestää kastumisen ja kovimman pidon. Koko 6:sta i2:sta. Tilatkaa 

No. 941. Tilatkaa Tänään. 

Lähettäkää Kuponki 
Ei penniäkään ennenkuin kengät 
ovat tulleet. Sitt e maksakaa $3.65 
postimiehelle. Ellette jostain syys
tä ole tyytyväinen, lähettäkää ne 
takaisin ja me palautamme rahan
ne heti. 

KESAKOT — FINNIT 
Näppylät, nhvettuminen, rypyt ja 

muut ihohäiriöt, jotka täydellisesti 
pilaavat, teidän ulkonäkönne, voidaan 
menestyksellisesti poistaa knnltiisa'U 
VERVÉNA BALSAM OF YOUTH 

(Nuoruuden Palsami) 
Tuhannet naiset käyttävät sitä päi 
vittäin ja kirjoittavat meille kiito-
kirjeitä. Koettakaa sitä kerran j'> 
tulokset ilahduttavat teitä. Hinta 
purkilta on $2.00. Lähettäkää 2f>r: 

postimerkeissä ja suorittakaa loppu 
vastaanot ta essunne lähetyksen. 

VERVENA LABORATORY, Inc. 
727 Hartford Bldg. Chicago, 111. 

SCANDINAVIAN 
' HF,WCÄN 

I M J A 

Suomeen 
Suomesta 

Suositun Köpenhaminin reitin 
kautta 

Suuret kaksoispotkuri-höyrylaivat. 
Kaikinpuolin nykyaikaiset. Edeltä
päin maksettuja pilettejä myydään 
ja matkustajat kuletetaan nopeasti 
tänne. 

Kysykää paikallisasiamieheltä tie-

Itoja hinnoista ja laivojen kulusta. 
SC ANDIN AVIAN- AMERICAN LINK 
123 South 3rd St., Minneapolis, Mmn. 

Maa myhtiiwänä tai rahalla wuok 
rattan ana. 

Maa käsittää G8 eekkeriä, josta 61 

(PAID ADVERTISEMENT) 

m 

niäärästä selwillä. Sopiwinta ja j eefferiä on w:ljelyksessä, ja sijaitsee 
joka tällaisia asioita ajaa, jolla ei! käytännöllisiin tuloksiin warminta on s' mailia etelään New Pork Mills-i „ T r 

ole itsekkäitä tarkoituksia, joka on| liittyä jäseniksi Kaswatuskotiyhdis-> Mä SE^ NW^ ja @y2 9iWi| 01 - ̂  
woinut Suomessakin koota yhteen ja- Ukseen, chödä, fnten rouwa Sto&I-j ©ection 6, Twp 134, Range 37,1 Ehdokas lainlaatijakuntaan 63;öla , 

berg toitooo, Sllomen nuoren Pol- j ^tter Tail kauntissa. Maalla (^L,cfcr tomti.) -11 

toen hywäksi kädet kätehen niiden ^ asuntorakennus ja ulkohuoneita, wu^ a)ímo íammtcm 100 

kanssa, jotka Suomesia saman asian -ipumppu y. m. Lähempänä asu-j-™;~ 

tm puoliso. Se yhdistys pyrkii evi 
osiin Suomea perustamaan wastaan!losti ajattelemia kansalaisia kaikista 
otíoíoteja aineelliseen tai siweelliseen! yhteiskuntapiireistä ja luokista h 
hätätilaan joutuneita lapsia toni"ien,j joka toimii Tasawallan Presidentin 

'otka sitten, 'saatuaan jonkun aika^! puolison johdossa ja suojeluksessa^ hytiksi toimimat ja joilla sitä war-
hoitoa näissä kodeissa, siirretään .nmt, liittyminen sellaiseen yhdistys, on waÄnis, wankka ja luotettawa 
kaswatuslapsiksi hywiin ykíibiíkotvi» seen on Amerikan suomalaisillekin 
h in maalaiiswäeStön keskuuteen. j c-rwokasta ja kunniakasta. Tullaan-

Presidentin puoliso on itse käynyt! Han näin mukaan yhteiseen a!siaan, 
noissa maalaiskodeissa, joihin lapsia! ei siwultk-atsojina, waan jäseninä, sa-
on sijoitettu, tarkastelemassa. On! maan joukkoon kuuluwii^a ja yhdes-
liikuttamaa lukea hänen kuwauksiaani sa työtä tekewinä. 
näiltä matkoilta. Niistä huomaa] Suotawa olisi, että kaikilla paikka-
kuinka ^siunauksellista ott tämä työkunnilla Amerikan suomalaisten kes 

«S 
Mo mak
samme 
{! ostin 

ja miten paljon hywaä, miten pak 
jon tyytywäisyyttä ja onnellisuutta 
sen kautta saadaan aikaan. 

Amerikan suomalaisten laajat Pii
rit, tutustuessaan Suomen elämään 
ja oloihin, owat monesti mielikar-
waudella nähneet sen eripuraisuuden 

ja sangen arwokas järjestö. 
Siis: yhteistyöhön, yhteiswoimin. 

Tartdikaamme käteen, joka Suomes-
ta on ojennettu jaloinnnan asian hy
wäksi mitä ajatella wot. N ostakaan? 
me yhteiswoimin wanhan kotimaan 
puutteenalaiset, kärsiwät lapset ih-

'i misarwoiiseen elämään. 
Amerikan suomalaiset ettoöt kos

kaan ole pettäneet kun heihin on 
wanhan kotimaan taholta ihmisyyden 
paloissa asioissa wetouduttu. 

Olen vakuutettu, että he eiivcit 
sitä nytkään tule tekemään, waan 
innostuksella jet ihastuksella terttu 

Lähcmpänä h°lli«to,.alwclust° 

Irat w°isiw°t käydä katsomassa makita 
ulonw «aidaan kirjaittaa «sot-ltulm w-mtuku t>wÄcn,-lon alhmix». 

j pien hallituskustannusten ja alniZM.' 
teellä: 

Abraham Mattson, 

R 1 box 71, New York Mills, Minn. 

sempieu werojen saamiseksi. 
Ääneötykscnne pidetään ortooSfii • 

Lähettäkää 
tämä 
kuponki 

Tänään! 

Älkää lä 
h ettäkö 
rahaa 

STANDARD SALES CO., Dept. F-io 
2656 W. North Ave., Chicago, Iil. 
Lähettäkää työkengät No. 941. 

Minä maksan $3.65 eikä mitään e-
nempää kenkien saavuttua. Ellen 
ole täysin tyytyväinen palautan 
kengät ja te palautatte maksamani 
rahat. 

Kenkien koko 
Nimi 
Osotc 

Traktorit Lisäävät 
Maan T uottavai-
suutta 25 prosenttia 

Wiimeisimmät raportit Kansasin waltion suurilta 
maanwiljelysalueilta osottawat, että traktori-anroilla 
woidaan kyntää maa keskimäärin 2 tuumaa sywempäan 
kuin hewosauroilla. On tutkittu että sywemmälrä 
kynnetty maa on tuottanut 25 pros, paremman sadon. 

PetroleiNni-woimakoneet owat jaattaneet aikaan wal-
Ianifi<nioitif)ctt maanwiljelyksessä. L>enry ^ord sanoi: 
"Traktorit, kuorma-autot, automobiilit ja yleensä kaikki 
Lljykoneet owat juuri niitä, jotka saattawat maanwilse-
Hksen tuottawaksi, kannattawaksi ja wieläpii huwirla-
Matsikin. Nykyaikaisista koneista on traktori kaikkein 
suurimerkityksellisin keksintö. Sen cUvulla wvidaan 
maa saada tuottawmmnaksi kuin hewoswoiman awulla. 
Maci woidaan kyntää sywempään, josta johtuu se, että 
maa itsestään woimiswu fen sijaan että se muussa ia-
kauksessa wähitellen imeytyy laihemmaksi." 

Standard Oil Company (Indiana) on kiitollinen 
traktorin käytännöllisyydestä maanwiljelyksessä. Se 
huomaa että öljykoneiden käyttö maanwiljelyksessä on 
wasta alkuasteellaan ja warustautuu täyttämään yhä 

lisääntymän kysynnän parhaimmilla ja Puhtaimmilia 
Zsljytuotkeillaan, jotka owat WÄttmnüttõmiä koneiden 
awulla suoritettawassa maanwiljelyksessä. 

Silloin kuin maanwiljelijä tarwitsee öljytuotteita fo» 

neisiinsa, tarwitsee hän pikaisesti ja silloin luonnolli. 
festi on wälttämätöntä että palwelus on täsmällinen. 

Wsi tärkein Puoli Standard Oil Companyn (India, 
na) suorittamassa palweluksessa on se, yttä se takaa 
farmareille täsmällisen ja Pikaisen palweluksen sekä Par-
haimmat petroleumituotteet. 

Tämä Yhtiö on kykenewä antamaan parhaimmat tuot* 
teet sen touoksi, että sillä on hywin järjestetty ̂ tuotanto, 
jc jakolaitos, tietoinen johto, sekä woimakas järjestö. 

Tällainen hywin järjestetty ja keskitetty tuotanto, ja 
jakotapa on »välttämätön woidakseen tyydyttäwästi P,l-
wella maatawiljelewää wäestöä ja yleensä koko kansa, 
kuntaa. 

Standard Ofl Company 

kuudessa asiaa harrastamat kansalai 
set liittyisiwät jäseniksi tähän Koti-
kaswatusyhdistykseen, onhan jäsen-
maksu suhteellisen halpa, ainoastaan 
25 markkaa wuodessa tai kerta 
kaikkiaan 250 markkaa, mitkä dol
lareissa suoritettuina, eiwät kolvin

sa pnoknekiihkon, mitä sielläkin toai-|fnon raskailta tunnu. Näillä jäsen-j mat siihen käteen, jonka Suomen 
litsee. Suuren murrosajan tuotta-^maksuilla yhdistys kuitenkin woi saa-' tasawallan presidentin puoliso, rou-
mat haawat eiwät ole toi elä menneet j da suuria aikaan. Kymmenet tu-
umpeen. Mutta tällainen työ, mitä! h annet jäsenet Suomessa ja tichan-
kaswatuskotiyhdistys suorittaa, on! net Amerikassa woiwat jäsenmaksnil. 
parhaimpia keinoja ke?^'näisten yli-j loan auttaa useiden kotien perusta-
dyssiteitten lujittamiseksi ja sisälli.! mistä puutteenalaisten lasten hy-
sen sopusoinnun rakentamiseksi. On- wäksi. 
Han se laupeuden työtä riippumatta Kun tämä jäseneksi liittyminen 
puoluerajoista ja tarkoittaa onnetto- tulee Amerikan suomalaisten keskuu-

dessa yleiseksi, woiwat jäsenet eri 
paikkakunniÄa kokoontua keskuste
lemaan yhteisestä" asiasta ja suun-
uittelemaan keinoja, miten asiaa woi-

mien pelastamista ja auttamista 
kuuluwatpa mihin puolueeseen ta
hansa. 

Niinpä onkin rouwa Stohlberq 

lm Ester Stohlberg on niin kau 
niissä tarkoituksessa ojentanut. 

Kaswatuskotiyhdistyksen jäsenlis-
toja ja selityksiä yhdistyksen toi-
minnasta woi saada allekirjoitta 
neelta. 

Betty Järnefelt Rcmanheimo. 
Osoite: Hoopersville, Maryland. 

Tietoja omaisista halutaaa» ž 

Meisellä huutokaupalla | ^-a^cn ^"aon ilmoittaa, että 
j Mäki. syntyisin Jsoltajoelta, Vaasan 

myydään syysk. 24 Pnä 1922 jfío; lääniltä, sairastettnaan wiisi kuu-
10 e. p. P. pois muuton takia hr= | fQutt.t keuhkotautia waipui kuolon 
mikalustoa, kärryjä, rekiä, ?cirhta,| uneen Newellin, S. D. hospitaalis-
auroja y. m. maanwiljelyskalnstoa | ̂ 3 ^iioa syyskuuta, 1922. Ikää 

muun muassa G w. hetoonett, 6 lefHen tarkoin tiedä, arwiolta 60 toiiö* 
mää (2 syksyllä poikiwaa) ,3 wa-^ias. 

sikkaa, huoneet kalustoineen, ja he:-! Häneltä jäi maa jtt maan paalit* 
niä monta tonnia. nien eikä tiedetä sukulaisista mitään. 

Mainio tilaisuus lähellä asuwill?!Ios on sukulaisia eli läbeisiä tut ta. 

«Staa hMiä latcnnufiia. |toia- >°»a tán.Pia tietoja 
^ w I niin kirjoittakaa osoitteella?' 

' I John Heikkilien, ' 

tähän työhön onniswnut yhdistä-! si toielä eteenpäin wiedä. He woi 
mätin enkilöitä heidän puoluekan
taansa katsomatta. Rinnakkain toimi-
wat siinä ihmisyyden hywäksi por-
warit ja sosialistit pyrkimysperänä 
lasten ja koko kansan menestys ja 
enm. 

Tähän työhön pyytää presidentin 
puoliso myös Amerikan suomalaisia 

siwat myös toiwomuksiaan esittää 
johtokunnalle Suomeen. 

Kun alkuun päästään woidaan 
ajatella asian hywäksi sellaistakin 
suuremmoista ja kunniakasta yri
tystä, joka Amerikan suomalaisten 
nimen kiinnittäisi ikuisesti tätä asia 
ta koskewaan historiaan. 

yhtymään. TaäTCä on toi ime touosi-j Woisiwathan Amerikan suomala^ 
na koottu aikamoisia summia Suo-! set liittyä yhteen puuhaamaan jolle* 
men Hädänalaisten ja erittäin orpo-! kin seudulle yhtä suurta orpolasten 
lasten auttamiseksi. Tämä osoittaa,! Ma, joka kantaisi heidän nimeään 
että juuri sille asialle owat Ameri* ja muistuttaisi Suomen kansalle, 

Markham, Minn. >R. F. 
(i _—i ;> I { i i  

T. 3, 
"3) 

Nftoell, £0. Da(:. 

Uudistakaa tilauksenne. 

Kuolleita 

kan suomalaisten sydämet alttiita, 
juuri siinä on asia, jonka hyhxitst 
täälläkin tahdotaan tehdä työtä. 

Tähän saakka on kuitenkin se työ 

minkälaisissa jaloissa harrastuksissa 
nuo ennen niin halweksitut "siirto-
laiset" toimi tööt. Se olisi Amerikan 
suomalaisten ylewä lahja wanhalle 

ollut järjestämätöntä ja hajanaista kotimaalle, lahja, joka olisi wapaa 
Marat, joita ett koottu, on lähetetty! itsekkyydestä ja joka osoittaisi lau-
eri tahoille, niin että niiden koko-!peuden ja ihmisyyden korkeimpia a-
naismäärä ei ole koskaan tullut wuja eläwän tämän kansan keskuu-
lasketuksi. Ei Suomessa, eikä tääl- dessa. -
läkään ole tietoa kuinka paljon todel- Mutta ennenkuin tähän suuren ja 
lakin on tähän työhön uhrattu. Ne, jaloon työhön woi päästä, täytyy 
jotka asiaa tuntewat, tietäwät wain, järjestäytyä, täytyy täälläkin syn 

\ • k •: 

(Indiana) 

910 so. mcmoAN AVE. 
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että kootuista awustuksista yhteen 
Paikkaan kerättyinä olisi karttunut 
suuvi summa. Yksistään niillä olisi 
hywönmoinett wastaanottokjoki. pe-
rustettu. 

Rouwa Stohlberg jättää wetoo-
muksessaan Amerikan suomalaisten 
omaksi äsiaksi harkita ja päättää mis-
sä muodossa he käytoät asiaan nyt 
käsiksi. 

Näin onkin parasta. 
Pääasia on, että ryhdytään jär

jestelmälliseen työhön, jotta Ameri-
kan suomalaisten osanotto saa sen 
näkywäisyyden ja kantowuuden, mikä 
sille kuuluu. 

Perustana tulisi kuitenkin mieles
täni toiminnalla olla. että tässä 
Amerikan suomalaiset tahtowat liit
tyä yhteen niiden kanssa, jotka koti-
maassa owat tämän työn järjestä-
neet. Aiwan niinkuin Suomessa si» 
ta eiwät puoluerajat erotta, aiwan 
niin sitä ei myöskään saisi mett 
eroittaa. Kun kaikki toimiwat sopu-
soinnussa saman jalon aatteen hy
wäksi, kun kaikki yksituumaisesti 
ikäänkuin puhaltawat samaan hii
leen, syntyy siitä loimu, joka woi 
laajalle tuottaa lämpöä ja hywin-
wointta. 

Amerikan Juotrvtímfef kuujluwat 

tyű piirejä, jotka Metrat työtä pää-

Suomeen 
Valkoisen Tähden Linja 

Southamptonin kautta. 
Pikaisia ja mukavia yhteyksiä höyry 

laivoilla Pohjois-Europan kaupunkeihin 
pikainen matka ja varma matkatavarain 
kuljetus. 
MAJESTIC —56,000 tonnin; maailman 

suurin laiva), Elok. 26; Syysk. 16. 
OLYMPIC — Elokuun 12; Syysk. a; 

Syysk. 23. 
HOMERIC Elokuun 19; Syysk. 9; 

Syysk. 30. 
Liverpoolin kautta: 

CELTIC — Elokuun 36; Syyskuun 23. 
BALTIC — Elok. 5; Syysk. a; Syys. 

30 
CEDRIC Elokuun 12; Syyskuun 9; 

Lokakuun 7. 
ADRIATIC — Elokuun 19; Syysk. 16; 

Lokak- 14. 
Montrealista Quebec'in kautta 

Liverpooliin: 
CANADA — Elokuun 26; Syyskuun 23. 
REGINA, Elok. 5; Syysk. a; Syysk. 30. 
MECANTIC — Elokuun 12» Syysk. 9; 

Lokak. 7. 
CANOPIC — Elokuun 19; Syysk. x6; 

Lokakuun 14. 
Tuottakaa ystäviänne ja omaisianne 

Europaeta meidän mukavilla laivoillam
me. Hyvä ruoka, yksityiahyttejä, muka
va kalusto, kohtelias palvelus. Erikoi 
sen halvat hinnat etumaksu-tiketeille 
Kirjoittakaa: 

PASSENGER DEPARTMENT 
O. E. BRECKE, Northwestern Pasaenget 

Mgr. 
121 So. Third St., Minneapolis, Minn, 

ttikka paikallisasiamiehilla. 

Sydämen surulla ja kaipauksel-
la ilmoitamme, että elämää 
ja kuoleman Herra kaikki> 
waltias näki hywäksi pois 

kutsua meidän rakkaan poi-
tamme 

Emil Myllykangas, 
Annandalessa, Minn., joka 
jloukfaantui junct-onnettomuu» 
dessa, ja eli ainoastaan H 
tuntia jälkeen loukkauksen 
Hän oli syntynyt Annandales
sa, Minn., heinäkuun 3 päi-
wä 1903 ja kuoli elokuun 13 
päiwä ja oli siis kuollessaan 
19 touotta, 10 päitvää toontp 
Hän laskettiin haudan lepoon 
15 päiwä elokuuta. Häntä jäi 
suremaan isä ja Liti sekä '6 
weljeä ja wiisi siskoa ja Paljo 
muita sukulaisia ja tuttawia. 

Mrs. Sophia Myllykangas 
ja lapset. 

TILAUSLIPPU. 
UUrtAJf kim KUSTAKNUS-YHTIO, 

Mew York Mills, Minn. 

Myötíeeuraa $ ........ U. Kotimaan 

Ul̂ utmaksuksi, joka on lähetettiri osoitteella: 

.Taos)kirran 

Nimi 

Postikonttori 

Katu eli Boid 

Valtio 

»«,»»»,», >»»,H,»IM,> 

EtteS hywyyttän' hyljänn' 
omaksi wahingokses, waan us' 
koit kautta Mjän tulewan par-
haakses. Ei taida kukaan estää 
sua iloon menemäst'. Poikan 
on sinun pestän' itselleni' ijäi. 
sest'.. Äiti. 

Hywästt weljet ja' sisaret ia 
rakkaat omaisen. Mun täytyy 
teistä eritä jälleen koh datak
semme, että paratiisin Portilla 
heidät kaikki kohtaisin. 

Weljet ja sisaret. 

SitoftRt sydämelliset kiitokset 
kaikille, jotka ottiwat osaa su
ruuni ja oliwat saattamansa 
wainajaa wiimeiseen lepoon 
Kiitos kaikista. 
Mrs. Sophia Myllykangas. 

Mainitkaa onko tilaus uusi eli uudistus. 

f Imin táleuslipun voi lihettiä iyijykynSUl tlytettynl. 

1 0. Y. POHJOISMAIDEN YHDYS-
I PANKKI. 

(AjB. NORDISKA FORENINGSBANKEN) 

Pääkonttori HELSINGISSA. 51 haarakonttoria maaseudulla. 

Sahköosoite: UNITAS, 
Omat varat Smk. 275,000,000:— 

Vuoden 1921:n kokonalslilke: 120 miljaardia Smk. 
Pankilla on eri tileillä yleisön varoja talletettuina 

yli kahden miljaardin Suomen markan. 

Rahalähetyksiä välittävät OjY. Pohjoismaiden Yhdyspankille m. m. 
IRVING NATIONAL BANK, New York, Woolworth Building. 
NIELSEN & LUNDBECK, New York, 21—24 State Street. 
HUOTARI A CO., Aberdeen, Wish., 423 E. Heron Street. 

A IsUOMALAINEN SOSIALISTINEN KUSTANNUSYHTIÖ, 
Fitchburg, Masa., 48 Wallac* Are. 

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

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

Farmarit huomatkaa! 
. Bt. Louis ja Itasca kaunteissa vakuuttakaa omaisuutenne 

tulipalon varalta hyvin luotetussa Suomi Maanviljelijäin Kes
kinäisessä Palovakuutusyhtiössä (Suomi Farmers Mutual Fire 
insurance Uo.) Wawina, Minn.  ̂ ' 

Kirjurit osoite: Emfl ÜCailtlO, Box Ílí ~. t 
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