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Tilansilmoitus.
Auttaja tärjoutuu täten kristillissi-

meellisenä ja kansalliskirkkokunnan
ääirenkannattajana tilattalvaksi w.
1(t08.

Anttila ilmestyy 4 simuisena ja O
palstaisena säännöllisesli kerran »vii-
Okossa torstaisin.

Auttaja» tilaushinta ).')hdys»val-
loissa ja Eanadasfa koko »vuosikerta
2 Doll. puoli»vuosiketa 50 senttiä.

Tilatkaa Auttaja itsellenne ja suku-
laisillenne Suorneen

Wapaa Sanan tilaajia pyhämme,
että tilaisi»vat nyt Auttajan. Mille
jotka omat TOapaa Sanalle tilauk-
sensa uudistaneet lähetetään Autta-
jaa, niin kauman kuin maksettu ti-
lausarka kestää. Wapaa Sanan
saatatvat on lähetettä»vä Auttajalle.

Auttajalle halutaan kirjeentvaihta
jia. ja uudistenkerääjiä eri paikka-
kunnilta ja tilaustenkerääjiä.

Suomeen tilattuna koko »vuosikerta
1 doll. 50 s. puolitvuosikerta 75 sent-
tiä. Tilataan osoitteet!i, „Auttaja",
810 G. Ayer st. Ironivood, Atich.

Yleisiä uutisia.
Helsingissä

senaatin »viime »vuoden lopulla aset'
tama ko»nitea on päättärnit puoltaa
yksikamarijärjestelmän eri säätyihin
jaka»itn»vien maltiopäimäin asemas-
ta ja m»)öskin puoltaa nleiStä ääni-
oikeutta, siten että kaikilla LI »vuotta

ja naisilla on
olc»va yhtäläinen äänioikeus.

RanSka ja PhdyswaUat tehneet
keskinäisen sopimuksen

TOaohington, tammik. LL p.
kuutettuna tanskasta saapuneista
rvakumutsista siitä, että Vionroe-op-
pia ei tultaisi sieltä käsin loukkaa-
maan,LOashimOon on jättänyt Vans-
kan hallitukselle »vapaat kädet meiie-

-tellä Venezuelan suhteen kuten par-
haaksi näkee. Hallituksessa ylimää-

räisettä »valtuutettuna on toiminut
täkäläinen Vansta»» lähettiläs Vt.
Sussorand.

Wetäwät teräspalasen aitvoista
Philadelphia, tammik. LO p.
Eräässä täkäläisessä sairashuo-

neessa on tehtätvänä harrvinainen
Lääkärit o»va» päättäneet mah-

»van »nagnctisrnin a»vulla »vetää te'
räspalascn erään John Vail nimisen
miehet» aitvoista, jonne se tapatur-
man kautta tunkeutui isomman pa-
laset» mukana, joka lääkärien on on
»istunut jo ennemmin saada ulos.

Äskettäin saapui mies tänne ja lää-
kärit huomasimat teräspalasen Vönt-
gen säteiden alvulla. Vyt arlvelervat
lääkärit »voi>vai»sa mahman magnee-
tin a»vulla »vetää metallipalasen n
los l»aa»vasta.

Hiileukaimajain »vaatimukset.
Indianapolis, tan»n»ik. LO p.

Ensi tiistaina yhtyivät lsiilimainarit
ja kaimantojen omistajat Indiana-
poliosa keskustelemaan sopimukses-
ta »vastaiset» toiminnan »varalle.
Työnantajat lienetvät päättäneet
myöntyä siihen, että pilkat korote-
taan samassa määrässä kitin niitä
supistettiin »v. 1004 palkkakonseren
sissa tehdyllä päätöksellä. Vilittä
suurempiin myönnytyksiin eimät isän
nät aitone ryhtyä.

Ent. presidentti kuollut.
Vuenoo Ayres, tanpk. LO p.

.kenraali Vartaloine Mitre, Argerlti-
uat» tasaivallai» entinen presidentti,
kuoli eilen xll »v»lodel» »vanhana.
Hän oli Argcntinan presidenttinä
»vuosien 1807 ja 1871 »välillä. Ia
jshti Argcntinan. Brasilian ja Uru-
guain yhdiSt»)neitä armeijoita sodas-
sa Paraguaita »vastaan. Kirjailija-
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urutta asestetut proletaarit odottamat i
aikaa, jolloin »voimme sekoitan Pu-
nasen Sunnuntain uhrien »vereen sor-
tajamme »verin."

Juutalaiset manisestaatvat
Ääretön joukko juutalaisia marssi

East Sidei» katujen läpi siten osoitin' !
en osanottoansa Pietarin kuuluisassa
»verilöylyssä »viime tammikuun LL
päimänä surmansa saaneiden työ
miesten kauheaan kohtalcon. Katu- :
kulkueeseen osaaottaneiden luku nousi
50,000. Viiden jonkoSsa oli joukko
sellaisia, jotka olimat päässeet pa-
koon TOenäjältä juuri siihen aikaan
kun kapina riehui ylimmillään.

Ecuadorin kapina.
Gnayagill, Ecuador, tammik. 20

p. Täällä huhutaan, että kenraali
bloy Alsaro, Ecnadorin entinsn pre-
sidentti ja nykyistä presidentti Gar-
ciaa »vastaan nostetun kapinan joh-
taja, on saanut »valtaansa Ouiton,
tasamallan pääkaupungin ensin pe-
rinpohjin lyötyään hallituksen sota.
joukot.

Lveri sunnuntain muisto
Pietarissa.

Pietari, tamuiik. LL p. Äärettä-
»niin ponnistuksiin olimat »virano-
maiset ryhtyneet mahdollisien rau-
hattomuuksien ehkäisemiseksi tänään,
Punascn Sunnuntain ensimäisenä
muosipäimäiiä. Kaikki tehtaat, myl-
lyt ja ninut teollisuuslaitokset olimat
suljettuina koko päimän. Suuria so?
tamäenosastoja pidettiin aseissa
lyslmima- lähtsmää» liikkeelle
käskyllä.

Suuri sosialistein kokous
Lontoossa.

Lontoo, tanimik. LL p. Tänään
pidettiin täällä ääretön suuri sosio-
listikokous Pietarin »verilöylyn muis
taksi. Pariisissa, Brysselissä, Ber
liniosä ja muissa Euroopan päätän
pungeiosa pantiin loimeen samallai-
sia ulielenosoitntsia.
Sotalaiwa uponnut. !00 hukku-

nut.
Vian loneirio, tan.mik. LL p.

Brasilialainen sotalaima Agnaidadar
upposi laitvalla sattunee» räjähdyk-

sen johdosta. Kolmesataa n,iestä on
hukkunut. )yksi ainoa upseeri pelas
tui.

Kirttornhtinas kuolemaisillaan.
Servilta, Espanja, tammik. LO p.

Kardinaali Spinoia. Semillan
arkkipiispa on heikkona sairaana ja
paranemisen loimeet oivat lopnssa.

Elyn Suom. Ew Luth seura-
kunta

»vuosikokouksessaan »valitsi esimiehck
si Ed. Harry, kirj. I. Tiura, rahas
tonl». Joseph Hill; diakoonit: G. Hii-
patta ja E. Antio.

S»i o mesta.
Tvenäjän kieli

maamme »virastoissa ja menäjän
kielen asema mirkakelpoisunsmaati-
mnksissa. Senaatti käsitteli »v. k. "»O
p. ylläniainittnja t»is»iii»»)ksiä päättä
eu tehdä ehdotuksen »venäjänkielen
aseman järjestämisestä maamme »vi-
rastoissa. Senaatin ehdotus asiasta
on kuitenkin »vielä tarkistamatta.

Erään helsinkiläisen lehden tuon-
nottoin kertoina nntinen pnheeiiaolr-
»vasta ehdotuksesta ei ole oikea.

Minjsterirvaltiosihtecrin »virasto.
Maaniarsalkka ja säätyjen puhe

miehet oivat käyneet kenraalikumer
nösrin luona esittämässä hänelle
säätyjen lansunnot niinrSleritvaltio-
sihteerin »virasta sekä »vaatimuksen,
että »välttämätöntä on. että mamit,

tuun Mirkaan asetetaan suomalainen
mie». Kenraaiikurvernsäri oli was-

tannu» olcmansa rvalinis, mikäli hä
»reen "nutun, toimimaa,, asian on-
nelliseksi ratkaisuksi.

Sumiaisista.
Etversii I. G. Björndergille päätti

S»lmiaisren k»>nta yksimicltsesri »vk.

L 7 p:nä pitäntässään kuntakokouk-sessa lähettää terrvetuliaiskirjelmän,
jonka isältä on jotenkin senraaiva:

„Vte Sumiaisten kuntalaiset tie-
dämme, että Te, Herra Kurvernööri,
ollessanne läänimme päämiehenä,
koetitte katsoa asukkaiden parasta,
koetitte tehdä heidät onnellisiksi ja ko-
etitte silloisissa ahtaissa oloissa eStää
laittomuutta ja hodrikoffilaiöta sor-
toa. Tiedämme senkin, että kuu Te
ette »voinut toimia ohjelmamme mu-
kaan, joka tarkoitti läänimme ju ko
ko Suomen parasta, niin te jätitte
silloin paikkanne. Vyt kun olot omat
muuttuneet, kun fortomallan kahleet
dlvat kappaleiksi katkotut ja kun te,
herra kuivernööri, olette jälleen tul-
leet läänimme kulvernsöriksi ja hoi-
tajaksi, niin me Sumiaisten kunta-
laiset, ensi kerran nimityksenne jäl-
keen kokoontuneina kuntakokoukseen,
lausumme ilomme siitä, että lääni»»»
me hallituksen ohjat oivat annetut

teidän lämpimiin käsiinne. Vie lau-
summe teidät termetulleeksi ja samal-
la tonvomme teille terrvoyttä ja »voi-
maa, jotta »voisitte saada läänissä
lailliset olot palautetuksi. Olkaa sy-
dämmellisesii lerrvetullut.

Laittomasti erotetut »virkamiehet
Protokollasihteeri Eliö luruhjelm

L p toimittaa protokollasih-
teerinlvirkaansa senaatin kauppa- ja
tcollisuustoimituskunnassa, josta lvi
raota häu laittomasti aikoinuan ero
lettiin.

Tämän kautta kumottiin se »virka
määräys, jonka m»,taan senaatin
lvaltiorvaranuoimituskunnan kans-
listi TO. Vorlund on toistaiseksi mää-
rätty hoitamaan protokollasihteeri»»-
»virkaa senaatin kauppa- ja teolli-
suuvtoimituskunnavsa.

Tclegraafijohtojen »vahingoitta-
minen.

Sen johdosta, että suomenmaalai-
sen telegraafipiiain päällikkö on it-
mottanut »vivne aikoina useasti riko
tn» wattakun»aiue!egraasiti jvlnajc.
Suomessa, on kenraalikmvernööri
kellottanut senaattia ryhtymään sel-
laisiin toimiin, että tällainen »väki-
»vallanteko »vastaisuudessa »vältet-
täisiin ja syylliset saatettaisiin edes-
»vastnuseen.

Oppilaitosten tarkasi» 8.
Kuten „Vlol»va". Iliotettarvista läh-

teistä tietää kertoa, tulee t. k. 1 p.
s»v. >.) Suomessa lakka»»tetta»vaksi
oppilaitosten tarkast»»s TOetiäjän
hallituksen puolelta.

Senaatin kielenkääntäjät,
Kenraalikurvernööri o»» yhtynyt

senaatin päätökseen, jonka »unkaan
senaatin talousosaston vlikielenkää»»'
läjäksi nimitettiil» ylikielenkääntäjän
apulainen H. E. Heideinä»,.

Maasan ho»vioikens.
Kahta alvonaista assessorin »vir-

kaa TOaasan horvioikendessa oivat
umpeen menneen hakuajan kuluessa
hakeneet kanneiviokaalit L. Kihlman
ja Allan Berger, »varakannerviskaa-
li A. Eederöerg, sihteeri G. Slenbäck,
notariot »vapaahra Erik voi» Troil
ja Aksel TOichnian sekä ka»»slista »va-
paahra E. Palmen.

Erohakemuksensa
jätti tk. Lp. Waasa», kurvernööri,»

»virastoon Kauhaivan piirin »»iinis.
»nies E. W. Berglund.

Kansan Opiston osoite on:
Bvx l, Smithrville, St. Louis Eo.,

> Minn.

nakin Mitre saa»vutti »»»ainetta. Hä-
nen kirjallisiin tuotteisiinsa m. m.
kuuluu käännös espaniankielclle
Danten Dirvina (.komediasta.

Armenialaiset teurastamat muha-
mettilaisia.

Liedetpä!, Trans-Kankasia. tain-

»nik. LO p. - Tänne saapui tänään
kuriiri Agdamistv tuoden tullessaan
sellaiset» tiedon, että »viranomaiset o-
wat yrittäneet läheltä ruokatvaroja
piiritetyille »nnha»nettilaisille Lhao
hän seuduilla. Lähetystö kuormas-
toineen ja »vankan suojelusjoukon
senraa»nana yritti useaan kertaan
tunkeutua piiritettyjen ja nälkään
nääntytvien armenialaisten a»vuksi,
mutta joka kerralla armenialaiset
joukot karkoittilvar heidät seututvilta.
Koko alueella on kansa aseissa. Ar
menialaiset, jotka kuten tiedetään,
omat kristittyjä, teurastamat mitä
raaimmalla latvalla muhamettilaisia
tataareja, armoa ei anneta haamait
tuneille ei »vaimoille eikä lapsille,
kaikki surmataan säälittä.

Toimittajia mangittu.
Vomostin toimittaja VotomirS, jo

ka on Wenäjän etemimpiä juutalai-
sia, on tuomittu puoleksi kuukaudeksi
kuritushuoneeseen sen johdosta, että
hän tehdessään julkaisi postikonttoo-
rien henkilökunnan muodostaman
union julistuksen lakon aikana. Tuo
mio myöskin sisältää sellaisen lisäyk-
sen, että hänellä ei ole oikeutta tulla
»valituksi edustajaksi dumaan. Sma-
bodan (Mapauden) toimittaja on
'saanut sama tiaisen ?ängölÄ»7ksey.'lks
näiden joukkoon näluämästi joutu
»vat myöskin Vussin ja Vasha
Shionjin toimittajat.

Ensimrnäinen poliittinen puolueko-
kous TOenäjän historiassa, arvattiin
eilen. Se on perustuslaillisten de-
mokraattien konrventti. Kokoukseen
oli saapunut kaksisataamiisityminenlä
edtiotajaa kuudestakymmenestä pai-
kallisyhdistt)ksestä. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi professori Kare
jeff, joka kehoitti läsnäolijoita seiso
»ville nousemalla osoittamaan k»,uni
oitustaan Pnuasen Sunnuntain uh-
reille, joista useat saimat surmansa
saman salin läheisyydessä, missä ka-
kitusta pidettiin.

Miljukoff ennustaa seurauksia
Professori Miljukoss, toin,iltoja

Hessen ja ruhtinas Hakosista olimat
tilaisuuden huornatniminat puhujat.
Ensinmainittu oli sitä mieltä, että
duumaan olisi otcttarva osaa, »»»uita
ainoastaan niin kaulvan k»»»» dtiuma
pysyisi suosiollisena pernstuSlailliS-

dernokraattiselle puolueelle.
Toimittaja Hessen sanoi, että siihen

myrskyyn katsoen, mikä uhkasi maa
laistväestön puolelta, alkujaan tu-
rvatut »vapaudet ja oikeudet oli sää-
tämä kokonaisuudessaan, linkin,ättö

mässä laajuudessaan ja uusi »vaali-
laki on luotarva nykyisen armotto-
»nan sijalle, ja jollei näitä päämää-
riä saarvuteta. on kaikkien yhteiskun-
taluokkien yhdistyttämä ja undistet-
tarva »vanha kamppailu, jatkoi pu-
huja.

. ,

Kapinalliset uudestaan toimessa.
Pietari, tammik. 10 p. —Sosialis-

tisten tuömieotcn ryhmä ei ole me-
nettänyt tarmona»», »vaikka sen hal-
litseman neumooton kaikki jäsenet
»vangittiin. Eilen aaniulla »valittiin
unsi ncumosto, jonka puheenjohtaja
»virkaanastujais puheessaan uhkasi
kuolemalla kaikkia niitä, jotka eimät
ottaisi totellakseen käskyä jättäytyä
pois työstä lanimik. LL päitväkn,
jolloin on päätetty »viettää Pnnaisen
Sunnuntai»» muosipäimää.

Samalla kun »nainittu pulreenjoh
taja ilmaisi sen toirvonruksen, että
yhteenottoa sotajoukkojen kanssa
»vältettäisiin, hän «anoi: »Meidän
»veljiemme »eri huutaa oikeutta,

Edistyksiä j>> linvinioita
läl>kt»isalalln.

Lähetys eivankeliumi j»»l»lista Suo-
nien Lälieliis Seuran työalalla Am-
domaassa kirjottua lähetyssaarnaa-
ja Aug Pettinen Lä!»et»»a Sanomain
»viime nunicroasa n», n», seuraaivaa
juhlasta Ondaugnan asernalla:

..Kello 8 a. alkoi jo juhlayleisöä
kokoontua asemallemme, »vaikka toi-
mitus alkoi »vasta Kun sanan-
kuulioista tuskii» kolmasosakaan oli-
si kunnollisesti mahtunut kirkkoon,
kokoonnuttiin koulupihaan, johon
oli asetettu istuimiksi koulupenkkejä,
pakkalaatikoita, pölkkyjä ja tiiliä.
Istuimia ei kuitenkaan riittänyt kuin
osalle sanankuulioista; suurin osa is-
tui maassa kuilvalla ruohikolla. Kun-
Noitten joukossa oli myöskin perintö-
ruhtinas Kambondek litope sekä
hänen molemmat kastettu »veljensä.

Sanankuulioita kristittyjä ja
pakanoita oli arlviolta noin 800
a '.MO. Hartaana kuunteli tuo »vä
kijoukko tanvaallisia totuuksia, joita
puhujat sille kiiman jnlistirvat. Suo
koon Herra, että kyttvetty siemen oli-
si langennut hymään maahan ja
kantaisi runsaan hedelmän." Eikö-
hän edellisessä niainittu sanankuulian
lukumäärä ja hartaus »voisi meille
jotakin opettaa. Osan otto yhteisiin
jnmala»ipalmeluksiin ja uskonnolli-
siin juhlii», on näet »leeiisä keskuu
dessamme masentaman laimea.
Muistakaamme Kristuksen »vaka-
»vaa, lvarottatvaa lausetta „lun»a-
-lan »valtakurita pitää teiltä otetta
»nan pois ja annettaman pakanoille,
jotka sen hedelmän tekemät."

Luterilainen emankeliumi-yhdiStyo
on äskettäin »voinut päättää perus-
taa oman lähetysaseman. Täksi »va-
litti, paikka on niineltä Lhimosulva,

> ja sijaitsee »e suurimmalla laappanin
saarella Hondalla, muutaman tuimm
rautatiematka», eiäisyydessä Tokios-
ta. Shimosuiva on pieni kanpuiiki
(0000—7000 asukasta) ja työskevte
lee siellä paitsi suomalaisia lähetys
«itaria, Uusitaloa ja Kurlvista, yksi
Engtakiniu tirktoon k»ittl»»»vn japani-
laine»» e»va»»telisl«. Äskettäin saa
pui Shimosumaan »»»»»övkin lähetys
saarnaaja TANARUS. Minkkinen »vaimoinecn.
Sitäpaitsi on lälict»,s,.salilta apu-
naan japanilainen tyttö Vakai
l Suom. Läh. LanomiSla.)

H«omattawia tapahtumia lähetyk-
sen alalta rv. IKOS

Kulunut »vuosi on ollut täynnä e-
distyksen merkkejä mailnian lähetys
keiitiltä. Ei milloinkaan ole saatu
niin paljo rohkaisemia uutisia herä-
tyksistä lähellä ja kaukana. Indias-
ta ja Koreasta, KcSki- ja Etelä Aine
rikasta, Viadagaoearilta ja Philip
piineiltä tulee kertomuksia, jotka muis-
tuttamat raamatu» kertomuksia ensi
Hell»,maista. Ia Henki »vaikuttaa
»vieläkin »voimallisesti.

Suuri TOenäläis-laappanilainen
sota on myös symäoti ja pysymästi
maikuttanut Jumalan »valtakunnan
edistykseen. Erinomainen innostus
onsen kalitta amautunutkristilliseen toi
niintään ja japanilaisten sotilaitten ja
»venäläisten sotaMantien keskuudes-
sa ja runsas korjuu oi» ollut tulokse-
na.

Kiilunut »vuosi on myös huomat-
tama siinä suhteessa, että sen ajalla
inonta tärkeätä askelta on otettu li.
keisemmän yhteyden aikaansaamiseksi
eri tunnustuksiin kuulumain kristitty-
jen »välillä lähetyskentillä ja koti-
maissa. Mun», muassa on miime
»vuoden ajalla omattu yhdistyneitten
kristittyjen jumaluusopillinen semi-
naari Pekingissä.

Monta huomattamaa ja siunattua
työmiestä on lähetysalalta kutsuttu
ijäisec», kotiin heistä mainittakoon
I. Hudson Taylor, Kiinasta (Kiinan

I vuosikerta

sisämaa lähetyksen perustaja ja joh-
taja), Tohtori I. P. Eoctran, Persi-
asia, ja t»»össä harmaa»lt»»n»it lähe-
t»,s-kirjailia ja saarnaaja, tohtori I.
Murray 1lltitcl»ell sekä Suomen Lä-
het»ivseuran t»»ömies Tobias riieijo-
ue» joka kuoli »viiine sy»»skuulla.mo-
uia muna mainitsemattomia.

Nimettiin tl ömailla on liittynyt uu-
siä »vttoden kuluessa Amerikasta yli
200 työmiestä on mennyt »,los ja
Englannista sunnnillecn sama mää»
rä ja suhteellisesti muista protestant-

tisista maista. Kotimaassa on lähe»
tysharraötus myös kaikkialla kas»
Manut maikkakin paljo maotuvtetaan
työtä ulkomailla muka metoomalla
pakanuuteen kotona. Tuhansia nai»
siä ja nuorukaisia kokoontuu säärin
nöllisiin lähetys asian tutkistelu ko-
kouksiin ja miesten keskuudessa ote-
taan myös innolla osaa yhteiseen e-
diötykseen. Amerikassa on muoden
ajalla muun muassa syntynyt jakas»
»vanut useita »Liikemiesten lähetys
liittoja."

Wähän matkan »varrelta.
Lähdin Ohiosta taunnik. 1 p. 1906

ja pääsin Jronmoodiin 3 p. aamul-
la klo 7.25. Klo 10 alkoi Kansallis-
kirkon johtokunnankokous pappilas-
sa. Kttmin »viidessä »v<li Wuorelle»
kuulumassa seurakunnassa, joissa
»veli Muori oli mukana. Pidettiin
juhlia Pyhän Sanan ympärillä sa-
malla pidin tarkastukset ja tulin huo-
maamaan, että pyhäkoulut olimat
hymässä järjestyksessä. Eipä sutvi-
kouluja oltu unhotettu jä " seUrakuu»
tain ja Auttajan »välit olimat hymät.
Olin myös Jronmoodin E»v. Luth.
seurakunnan »vuosikokouksessa läsnä,
jossa esimies »vei» BrännäS johtiko-

kousta ja sain minäkin tuossa tilai-
suudessa puhua kansalliskirkkomme
h»löd»»oiä siirtokansaamme nähden
ja kokous ääuie» enemmistöllä yh-
disti itsenäisen seurakuntansa Kansal-
liskirkkoon. Jos muuttui tämä»»
tubsimat huomaamaan, että yhdessä
työskenteleminen Jumalan kirkossa
oi» »voima suurempi, kuin olla eril-
lään silloin kuin raivataan Jumalan
seliväu sanan perustuksella työsken-
nellä.

9 p. oli Opistokokous Kaupilla,
West Dulutivsa, Min»., jossa tulim-
me siihen »varmaan päätökseen, että
opisto alkaa taas »vaikutuksensa 1 p.
helmikuuta ja kestää 4 heinäkuuta.
10 p. illaksi saamuimme Elyyn, jos-

sa saarnasi», kirkossa. Lähdin Elys»
tä 11 p. aamulla ja pysähdyin Em-
barrassa, jossa fäarnasin kokous-
huoneella ja iltajunassa jatkoin mat-
kaani Spartaa» jossa »nnöv saarna-
si», kirkossa. 12 P. aan,nila lähdin
Spartasta ja olen täällä Duluthissa
toiminut asioilla», ja kirjota» tätä a-
semahuoneella. Oikein onkii» jo kii-
re, sillä „n,usta ori" on ja aseman
edessä joka lähtee heti nntamaan
kyytiä Chicagoon.

Suokoon rakas Isä, että tämäkin
käyntini täällä olis tuottanut mouel.
le »virkistystä ijankaitkiseen elämän
toimosta. Suljen teidät, rakkaat »vel-
jet ja sisaret, Jumalan armosyliin.
Pian pääsemme ajan »vauvoista oi-
keaan Isän kotiin, jossa aina iloitaan
Herran kas»voin katselemisessa,amen.

Halleluja armossa ja rvailvassa
sekä »vainoissa »veljenne

Wm. Williamson.

Kansan Opiston rahastonhoita-
jan osoite: ChaS. Kauppi,
63 . 63 a»ve., West Duluth, Minn.

Kansan Opiston kirjurin osoite:
Gabriel Hiipakka,

80r921, . Ely, Minn.
Kausattisrtrrroknnnan

rahastonhoitajan osoite on:
Nikolai Mnrtonen,

726 Watrrwork» st., «iakkst. Mich«
, I ut »7., u 't!k H.


