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A'nnastaan 
$4*39 
Siiluni icun keim 

gät saapuvat 

teille posti • 

vapaasti 

Älkää lähettäkö rahaa 
U. S. ARMY MONSON LAST 

Säästäkää 
enemmän 

kuin 

$3.00 
Työkenkiä, 

ruskeita ja 
mustia 

Älkää lähettäkö sviittiäkään ennen kun olette saanut kenkänne. 
Ainoastaan täytä kail tilauslippu ja lähettäkiV:!. se meille postissa. 
Me oleinaie yhtä l&'iella teitä kuin lähin postilaatikko. Nämä kengšt 
on tehty lujiksi alkuperäisillä Oak-nabka pohjilla, valmistettu erikoisen 
kauan kestäviksi anksu-Bssa käy töt-sL Kemiallisesti valmistettu vas
tustamaan luuta ja sadetta. Vahvat kaksinkertaiset, ja täydelliset 
Oal-pohjat — erikoisesti varust ettu liankestäviksi ja lämmittäviksi. 

Turvatkaa, itsenne kylmyydeltä ia inf-
loensalta. Ostakaa suoraan tehtaan 
päakoreteeristä. Katsokaa naita kenkiä 
ja '.monv.itkim, kuinka joustavaa nahka 
on. Koettakaa niitä — kävelkää ym
päri bnoiii tranne. Niiden täytyy ilah
duttaa teitä, sillä ne ovat parhaat ken
gät markkinoilla iällä hinnalla tänä-
päivänä. Parempia ei ole maa."viljeii-
jfiille, ajureille, työläisille y. m. Maksa
kaa Ainoastaan saarnanne lähetyksen. 
Aie otamme vabt'iunala ir-muien vp hin-
gosta. Elleivät ne tyydytä teitä niin 
me suoritamme rahan» titkaisin. Jo-
kttkiea pari tnataan ideksi kimkau-
deted, mut ra kastil vi' s enemmän. 

-TOIMIKAA NYT-
NATIONAL MAIL ORDER CO. 

Dept. 54 G. 

Box 2557, Boston Maes. 
Lähettäkää paria 
postivupaartti Minä suoritan 
$4.üí) ne saatuani. Rahat takai
sin elleivät tyydytä. 

Nimi 

Osote 
Väri 
Koko 

pi.r in English if possible. 

ítfaíiaii. 

Farmers & Merchants State Bank 
Of 

MENAHGA, MINN. 
Pääoma ja vararahasto $30,000.00. 

Pankinne tulee olla luotettava ja varmalla pohjalla. Olla 

aina valmis palvelemaan teitä. Olla aina valmis ottamaan 

osaa edisty leseenne. Meidän tarkoitus on juuri valvoa teidän 

etuja, siten saavuttaa liikkeellemme suurempaa kannatusta. 

üíaksamE." 5 prosentin koron 6 ja 12 kuukauden tai-

ŠS&Ücsista. 

Zisinaammo rahaa maata ja irtaimistoa vastaan parhailla 

ehdoilla. 

Kirjoitamme myrsky-, raesade-, palo- ja autovakuutuksia. 

Me erittäin haluamme saavuttaa suomalaisten suosion. 

Ystävyydellä, 

Menahgan Uusi Pankki 
RICHARD HAARALA, kassamies. 

CARL A. PYLKÄS, apulaiskassamies. 

m 

all 

m 

üS/Sat 

Moneyordereita, 
Vekseleitä, 
Kaapeli-
Maksuosoituksia. 

Kun lähetätte rahaa Suomeen niin 
olkaa varma, että lähetätte sen Ame
rican Express Companyn kautta, joka 
on suuri, vanha ja luotettu laitos, lä
hettäen enemmän makyiiosutukhia ulko
maille kuin yksikään toinen järjestö. 

Raha sijoitetaan tai vedetään pois 
. mistä tahansa Suomen pankeista ja 
pankkikirja hankitaan (joa tili on uusi) 
ja iähetetäiin halutulla osote.ella. 

Kirjoittakaa allnolevalla nsotteella lä-
hetyskustannuksista, lähe vyakaavak-
keistu, osoitteena varustetuista kirje
kuorista, tai lähettäkää Express!- tai 
Po* ti- raon ey orderi kirjoteitur.a AME
RICAN EXPRESS COMPANY'Ile, NKW 
YORK niin monelle dollarille kuin ha 
luatte lähettää ja merkitkää nimenne 
ja sen henkilön täydellinen osote, joka 
rahan vastaanottaa. Teidän rahanne 
lähetetään heti parhaimmalla vaihto
kurssilla ja kuitti lähetetään teille. 

AMERICAN EXPRESS CO. 
Pääkonttori 

65 Broadway, New York. 

L-. 

Perustettu 
1841 

ISTI 
Pääcna 
$18,00c,000. 

FOREIGN MONEY ORDER DEPARTMENT, 

American Express Company, 
65 Broadway, New York, 

Milloin lähetätte rahaa niin vaatikaa American Express Companyn 
kuitti siitä. Se on vakuutus mmietvstä vastaan. 

Onko verenne puhdas? 
Useinkin ho'.r'lüt, joissa on rcionen-

liUöii ihotauteja, kuten syyliä, näp
pyjä jri paiseita kasvown tai muissa 
nm mi) n osissa, kuin myvskin muita 
tauteja, joista johtuu edellämainittuja 
vikoja, eivät tiedä niiden oikeaa alku
perää. Nauiiit viat joiitovat HUONOS
TA VERESTÄ 

Meidän VERENPT/HDISTUS LÄÄK
ETIEMME on valmistettu poistamaan 
tlämät viat, joa sitä ajoissa tilataan ja 
nautitaan siksi että veri on puhdistu
nut näistä myrkyllisistä aineista, jotka 
aikaansaavat edellämainittu ia kipuja. 
Hihet;-maie teille VERENPÜHDISTUS-
IääKKEEN kaikki ohjeet mukana. 
postivapaac-ti joka paikkaan Yhdysval
loissa $2.50 hinnasta. 

HibbiRgln SuoBüüainen Apteeki. 
PAUL NIEMI. 

910 3rd AVE. HiBBING, MINN. 

Tilatkaa Itu st Kotimaa sskulaisil-

irnne Suome». 

Halut, etu tietää. 

Permtöasiam takia haluaisin tie-
aa missä on Walter Stierna, synty

nyt New g)orí Mllsissä. Hänen it-

ensä tai tuitntoienfa pyydetään il

moittamaan olinpaikastaan allekir

joittaneelle. — Jacob Hietala, pe

sänhoitaja, New A ork Mills. Mnn. 

(38 Halutaan tietää 

niissä on Poikani Sltirl Wähä, syn
tynyt Sakassa, Minn. Oletko 
wielä dömiiicn joukossa. Tule ko
til n, täällä tartoitaan. Jos ei hän 
itse kohtaa näitä rttom,x niin jos 
joku tietäisi bältestä, tekisi niin hy-
Win ja ilmottaisi hänestä mmulle. 

Matti Wäbä, R. 3, Box 34, Me-
nahga, Minn. 

Rykypäiwiea Weuäjö. 

Neiiwosto-Wenäjän nykyisistä o-
loista antaa haastattelustaan Karja-
íaííe eras kotimaahatt palannut suo
malainen seuraatoia tietoja: 

Mirä erikoisesti maaseudun talon-
poikaistoäestöön tulee, niin on sillä 
enemmän fmtt tarpeeksi syytä tyyty
mättömyyteen : tatoantakaa imbiStet= 
tujen hetoosten pakkomobilisointien 
kautta on siltä ryöstetty kaikki työ
juhdat, muut kotieläimet on kulje-
lettu kaupunkeihin kommunistien 
soötätoäksi, työkalut on niinikään 
ryöstetty yhteiskunnallistutlamisen 
nimessä, siemetttoilja on niennyt sa^ 
niaan niin tarkkaan, ettei fetoään 
tullen woida ajatellakaan kylwöjen 
toimittamista — jos sitä nykyisissä 
olvissa ylipäänsä kukaan enää halu-
aakaan ajatella. Kommunistien hat> 
joittaman ainaisen terrorin alaisena 

! oivat asukkaat joutuneet sellaiseen 
!apcmttiseen tilaan, että heille on ny-
* ÍT'iiin kaikki yhdenu'kewää, heiltä 
^puuttuu melkein kokonaan halu edes 
j lotrooa muutosta elämäänsä puhu
nnattakaan siitä, että tämä halu pu-
I keutuisi teoiksi. Wain toisinaan lei-
mahtaa tuo muutoksen 4oiwo ilmi ka-
pinoina, työlakkoina ja mnina sa 
manlaisina ilmiöinä, mutta kun ne 
oroat toailla kaikkea yhtenäisyyttä, 
on kommunistien ne helppo hajalli-
sina yrityksinä tukahduttaa. Kttn 
kommunistit luuletoat huomaatoattsa, 
vi iii terrorin pelko näyttää oireita 
hätoiämäau, heti annetaan joitain 
uusia määräyksiä sen ja sen tai mi
ben ja niiden toteamin takcitoarikoi-
misesta, määräyksiä, joita seuraamat 
yölliset kotitarkastukset. wangitsemi-
set, pakkotyöt, ryöstöt ja kuoleman-
rangaistukset. 

Mitä puna-armeijaan tulee, niin 
kokonaisuutena katsoen on sekin ny-
kpsin hytein epäluotettatoaa. Aino
astaan sen kantajoukkoon, kommu
nisteihin, tooiwat wallau^itäjät täy-
sin luottaa. Mutta kaikki ne suuret 
joukot, jotka on joko patkomobilisoi-
tn tai jatka alussa ryöstön toiwossa 
liittyiteät punaisten ritoeihin, alka» 
tooi jo osoittaa toastustuksen oireita 1 
edelliset eiivät koskaan ole olleetkaan 
punaisten aatteett kannattajia ja iiii* 
kimäisiltä alkatoat tilaisuuden ryös--
;öon toähitellen loppua. Wallanpi-
täjät otoot katsoneet olemansa pakot
ie: ui ottamaan' käytäntöön alkuperäi
sen yhdentoertaisuuden sijaan eri ar-
wc.asieikkojen utuodostamisen ja 
yleensä waatimaan displiinin yllä-
pitoa. Armeijan keskuudessa on jäl-
leen otettu käytäntöön kunnianteko. 
— Punaisten rykmenttien koossapi
tämiseksi käytetään samaa keinoa 
kuin kapinan tukahduttamiseksi ylei
sönkin keskuudessa: terroria, teakoi» 
Iita ja ankaria rangaistuksia. Kaik-
kialla on komisarioita to näiden rin-
tuilia wielä salaisia walwojia, wa-
koiliioita ja wallanpitäjien kätyreitä. 
Tästä huolimatta on erinäisten ryk-
ir.ertttien keskuudessa tuon tuostakin 
syntynyt kapinoita, jotka toistaiseksi 
cu kuitenkin wielä ankaria keinoja 
käyttäen saatu tukahdetuksi. Kom-
munistien rinnalla ilskollisimpia 
oroot lättiläiset pun aset soturit, iti-
salaiset ja bashkiirit. 

Mitään muuta puoluetta kuin 
bvlshewismia ei tunnusteta, wielä-
kin enemmän: kaikki muut, kuten 
mcushewikit, sosialisiiteallankumouk-
selli set, puolueettomat ja mitä muuta 

jre lienewatkään, oteat ainaisen toai-
i tton alaisena. Kokoontnmis- ja lau-
I 'jiuttomapmts eiwät koskaan ole olleet 
j nmt rajoitetut kilin ne nyt otoot. 
I ú^ttiiiitt muita kuin wallassaolewan 
puolueen lehtiä ei saa julaisia; Pie-
tarissa on päiwäl. „Prawda" ja ilta-
Ír-Mi „Jswestija" ainoat, jotka il-
nv,:?h)iröi. Suomalaisten „Wapaus" 
lakkasi paperin puutteessa joulun 
seuduilla, wirolaisten ja lättiläis
et: punaiset lehdet makein samoihin 
aikoihin. 

Terweydentila Pietarissa ja sen 
ytnpäristöllä on hywin huono. Mo-
net waaralliset kttlkutaudit otoot le-
tehineet sangen laajalle waatien päi-
-oittäin lukuisasti uhreja. Tämä ott 
muuten ui tonn luonnollista niissä 
oloissa, missä Pietarissa sairashoi-
dollisessakin suhteessa eletään. Sai-
raalat otoct kylmät ja kosteat ja 
niissäkin ruokaa wähän saatatoana. 
Melkein säännöllisesti suvistetaan 
lääkärien lääkemääräyksiä puolella, 
jos sattumoilta kyseessäolewia lää-
keaineita ollenkaan on. Ei tule ky-
symykseenkään saada apteekista lää-
kettään 2—3 tnnnin kuluttua, roaatt 
saa tawallisesti odottaa 2—5 paiwää 
enttenkuin lääke on walmis. On 
helppo ymmärtää, mitä sairaat saa
mat kärsiä tläissä oloissa ja pahim-
massa tapauksessa kuoletoat jo en-
neukuin lääkeapu on saatu. Niinpä 
ilmoitettiin eräässä toirallisessa ti-
lastassa äskettäin, että Pietarissa 
kuolee latoantautisista 90 prosenttia. 

Hautaus suoritetaan nyttemmin 
siten, että wainajan omaiset toetatoäi 

UUDEN KOTIMAAN 
KIRJAKAUPASTA 

voidaan tilata seuraavia kirjoja: 

ruumiin tawalUsilla keinoilla i>au--
tansmaille. SSiimt syksynä, mar
raskuulla, sattui Newskilla seuraa-
wanlaatuisia tapauksia: 

Wankkureilla — silloin oli wielä 
hewosiakin käytettäwänä — totetim 
ruumis hautausmaalle. Dhtäkkiä 
nälän uutonttamana hetoonen kom-
pastui, kaatui kadulle ja jäi siihen 
mirumaan kuolleena. Kun hetoosia 
kaatui sihen aikaan kymmenittäin 
joka päiwä kaduille, oli ankara mää-
räys, että raato oli aina korjattatoa 
pois 24 tunnin kiiluessa. Siksi nos
tettiin hewosenraato nmntiijt wie-
reen tomiffitretííe. Tawalliuen nä
ky näihin aikoihin oli. että naiset 
leikkeliwät kadulle kaatuneen hewo-
sen toisesta päästä lihakappaleita, 
samalla aikaa kuin koirat etsitoät 
ateriaansa sen toisesta Päästä. 

Nyt ketoäätt tullessa on Pietariin 
ilmestynyt kaiken lisäksi kolera, jota 
ei toisissa ja järjestyneissäkään 
oloissa ole tahdottu saada pysymään! K»udes 
sieltä pois. -Kun toiselta puolen ?'.lkeislM'-joitAksia kotia ja kuolua warten 
kaikkialla lika suorastaan lainehtii!Kn!?wala. Kirja sisältää wanhoja Kalewalan runoja .... 

Ku tontit a m ai m, kotoissa kansissa, suurta kokoa 
Kmvaraantfttu, korukansissa 
Biblta, watch a ja uusi testaznentti : 
Herran tulen kantaja, kirj Määttälä 
Ibmnen oma iöoimn, engltrnninkielestä suom. I Jäykkä 
Sionju Kannel, hengellisiä lauluja 
Arntonll.sten lauluja 
Palcsninan historia .... 
Kuw« Aapinen 
Biblia:t historia 
Lntberuksrn wähä-katesisMRS 
Suomen Ewankelis-Luchenlaisen kirkon Katekismus 

- Newskin etttiiteit komea waltaka-
tu. on esim. yhtenä ainoana lanta-
wellinä — ei ole ihmeteltätoää, jos 
kuoletoaisuus Pietarissa on niin suti-' 
n kuin se on. 

Muista taudeista tahdon mantita 
erikseen pilkkukuumeen, joka on Ie-
toi nnyt Wat sinkin pitna-armeijan kes-
ktluteen rintautilla. Niinpä on pai-
kallakäyneiden kertomusten mukaan 
esim. Narwan rintamalla ^'ambur-
giii kohdalla tähän tautiin kuollei
den ruunüita wielä nytkin suuret 
määrät hautaamatta hywänä ratoin-
tona susille. MeläSiii tekee taas tu-
hoaan ,.tsbuma""mminen tauti. Sa-
rniotoht ja eräiden Wolgan sendtui 
kaudttnkieit kaduilla t eri oi to itt sano^ 
malehdet kuukautta sittért olleen 
suuret joukot ruumiita, joita ei olht 
ehditty haudata. 

u 

Uusi, entistä hirweampi sota-ase. 

„Times"^-kertoo, että eräs ratiska-
lainen Iimtitmtit? Delamar-Maze on 

fef]irtyt keinon, jonka atouLa kattaa M a uhan Jnirtumtiffjen ««elm a 
kantatoien tykkisn Fanintouus tooi- !$tt3tmíavten 
Saan lrfibö kaksi kertaa niin fimrefii, ?MPoloiIla ***" 
k»'" "»dc-- (offalaatoi tykkien, joit-
ia Pariisia porntnitettiin sodan lop 

Kalewalan selityksiä .... ... 
W)d»M'.?ltain historia, joka tulisi lövirä jokaisella suomalaisella 
Lukukiria Anterikan suomalaisille lapsille 
Kanain hoitokirja 
Siirtolaisen Kannel, runo ja kirj. John Parkkila 
Panl Kruaerin elämänmuistelmat, kertomuksia Etelä-Afrikasta 
Uusi poliiflitsfirjft korteilla potoaamiseLta ja ktnnka myös tooi 

kübwista powata 
Martin Lutherus, kirj. I. K. Nikander 
Sibillau ennustus 
Hänen haamunsa, 1:n osa .... 
Köyhäi-thnoneen Prinsessa, liikuttawa kertomus nuoren tytön 

koettelemuksista 
Kohtalon yhÄistämät 
Ester, mieltäkiinnittätoä kertomus 
Aarre e n etsijät el i Sumun konsa, kirj. M. Nider-Haggard 
Haukan silmä ... 
Anr'i!>g!jn poika 
Anna Fleming 
Wnosisataiu tooittitnus 
Fsrtnucnouivan suosikki 
Wönrit Stoolin tarinat 
Myrrkypuu 
Waímoni ja minä .... 
Tintta Jaakko 
Suur-Herttuan raha-asiat 

....$12.00 

.. 15.00 

... 2.00 

.. 1.75 
75 
80 
25 
25 
20 
40 
30 
30 
25 
25 
75 
60 

1.25 
40 
20 
60 
30 

pu aikoina. Hänen suunnittelemal
laan tykillä tooitaisiin lennättää 
ammus 250 kilometrin päähän. 
Lehti mainitsee, että Ranskan hallia 
tus on ostanut patentin ja samalla 
kehoittanut keksijää tarjoamaan sitä 
luttolaistoaltain hallituksille: Eng-
lännin sotaministerien ntictetifmt-
non kerrotaatl suuresti kohdistuneen 
siihen. Woitaneen seuiruoksi. huo° 
mmlttaa ..Times", pitää puheena-
oietoaa keksintöä totena. Sitä toov 
taiteen, sotooltaa myöskin kuukart lis-
kuihin ja kitoääreihin ja niin ollen 
kaksitckertaistilttaa niiden kantatottuZ. 

„Tämä on käänteent^kewä keksitt-
to sotahistoriassa ja tekee kansain-
liiton entistä toicläfin toälttämättö-
maksi", kirjoittaa „Times" edelleen 
huomauttaen, että maailmansodan 
aikana taistelelvien toaltojen kyky 
tehdä hätoiiyksiä toihollismaissa oli 
melkoista suurempi kuin aikaiseni-
missa sodissa ja eitä tuletoassa suur
sodassa tuskin ainoakaan osa mis-
tään maasta tooi säilyä hirtoittäwu-
tä hätoityksiltä käytettäessä moisia 
kauas kai'tntoia tykkejä ja pomtnitta-
essa ilmasta. Marsinkin murkaupun-

; geissa muodostuisi toäestön elämä 
sietämättömäksi. Lontoota tooitaisi'n 
Pi'tnmitlaa Zeebryggestä tai patis-
saribirtoiöistä kaukaa mereltä. Wal-
loitushaluinen toaltio saattaisi teke-
mällä äkkibvökkäyksen lopettaa sodan 
melkein alku'.insa. 

On sentouoksi, kirjoi ta a lehti, jo
kaisen kansan toeitoollisuus nyt myö-
tiitoaituítoa woitnaittsa mukaan sii
hen, että kansainliitto saa toallan 
rangaista rauhanrikkojaa niin te-
hokkaasti. että häit luopuu sotaisista 
aikeistaan. Tässä tarkoituksessa täy-
tyy liitosta tulla woimakkain wal-
tioiden yhteenliittymä, mikä sn muo-
dostettawissa. 

Jääkärin Muiötelmia .... 
Pa!M 
Klln'an suosikki 
Srivmn Jmbodeai» rakkaus 
Paowann toweri 
Peiwätt lapsia 

! Suomi suureksi, Wieaua wapaakst.... 
Mtiiífi Talwiou kootut kertomukset 1.00 
TulewoisuAdeu edessä 85 

25 
1.00 

10 
30 

40 
40 
30 
60 

.85 

.75 

.95 

.85 

.90 

.40 

.00 

.05 

.30 

.85 
GO 

.90 

.90 

.75 
1.40 

.65 
1 00 
.95 
.85 
.40 
.70 

Minä ilmoitan Wa/lenan asukkaille is 
kaikille tämän lehden lukijoille, että 
minun konttorini Joka sijaitsee vanhan 
Wad." n a C< unty State i'an kiu raken
nuksessa, on nyt avoinna ja valmiia» 
iii kettä varten ja minä kehoitan kaik 
kia henkilöitä, joilla on yskaa sihuin-
sä, tuleruaan tapaamaan minus.. Sfee-

! vottelu vapaa. Niiden joita vaivaa pää-
; kipu, vatsakipu ja hermosairaudet, tu
lisi tavata minua. Minä olen tehnyt 

t tuhansia kärsiviä onnellisiksi. Byvm 
j vanhojen henkildidef, jotka luulev** 
olevansa melkein sokeita, tulisi tavata 
miruiiu Vanhempien, joiden h, pset 

j ovat takapajulla koulussa, tulbi tavat» 
I minua. Ixarsnat silmät k « jatasn. Mi
nä <i!en eafiniJt neuvoja kaikkein p*.r-

I baimxnil a 8i'tmäläiikär« iltä Europaasa 
! ja Amerika-ida. Minä suo-ii an teille to-
delliata palvelun ta kohtuu lliaella «lau
sui ia. 

Kingsley Brothers rakennu kf#eea , seu
raava ovi Kaupunginhaaliata. Parhaim
pia ailmllaseja ja rillejä valmiatetftar» 

I erikoisten vaatimusten ja Mi ärttyeten 
aiukai.v?8ti -xirun tiirkotifk=i«mi on 
tyydyttää kaikkia, nuoria jz vanhoja. 
Tulkaa katsomaan mitä minä voisia 
tf-hdti teille j teidän perhe, il enne ja 
ystävillenne ja naapurtiiileuoe. 

Teidän tulisi pit*ä silmiänne ia per
heenne jäsenten silmiä yhtä suureee» 
arvossa kuin eläroii";Bue. Tulkaa otta
maan s. lvi He miten veitte saada täy-
.Ien käytön ja arvon silmistänuo. 

W. F. A. WOODCOCK, 
Si! mii sp esialieti. 

Wadena, Minn. 

Tpettawaisia kirjoja. 

Miesten Siitinelo, kirja ntiehtUc ja 
äideille, kirj. tri. Wrethlind .00 

Naisten Siitinelo, kirj. tri Wrety-
lind ,75c. 

Jtsesaastutus » ...4<k. 

Kehitysijän sitoeelliset toaor.it . ..10c. 
Naineille ja naimalaan aikowille 20c. 
Onnellineu koti 25r. 
Ohjaaja onnellifituicen ....15*. 
Käytännöllinen enal. Nelioppi :>0v. 
Suotu.-engl. Sanak., 192 sito. 75:. 

T-lataan osottettlla, 
Aug. Edwards ko. 

70 Cat' St., Ashtabula, Ohto. 

MENAHGAN HOSPITAALI 
Tri. R. H. Shicciman, '-tti.laja. 

Neiti Sfuita Ukkola, hoitajatar. 

Toimitetaan leikkauksia ja yici-na 
lääkärin lointa. Naisten ja las^n 
taudit erikoisala. 

T-säde laboratvri. 
Meuahga, Miu». 

Setä Pitkäsääri 
Elämän Polska 
Klkkdcis-m serkusra....* 
Sotaket tomttksia .... 
Ahminen ja kansalainen 
Lahimmäiscai 
Risti ja ftärftmiiu" kotoissa kansissa 

.60 

.45 
65 

.75 

.50 
1.50 

.50 

MoiiEiip 
Menahgan 

Hféiííi 
J.uonnon 
tola. 

Para&-

Tohtof't O, O, ja IDA 

LILIANA 
YRTTITEETÄ. 

OIKEATA AÍNOAÍS VAAN KUN 
ON KAUPPAMERKKI "STAR". 

Se on yhdistys maahan tuoduis
ta yrteistä. Se kunnostaa ja vir
kistää teidän vatsanne, ja ruuau-
sulatussysteeminne, poistaa kaa
sun vatsastanne, auttaa ruuansu
latusta, lisää ruokahalua, heipoit-
taa vatsaukivistyksessä ja kohi
nassa päässä. Puhdistaa ja vah-

I vistaa teidän verenne, rauhoittaa 
hermostonne ja auttaa luonnollis
ta unta. Se on myös hyvin hyvää 
matoja vastaan lapsille. Se on 
hyvin auttavaa naisten taudeissa. 
Hinta $1.25 paketti. Kirjoittakaa 
sitä osoitteella: 

Steila Drug & Herb Oo, 

Rautatie 100 wuotta wauHa. 

Wiime helmikimlla alettiin Jar-
missa, Englannissa, järjestää rauta-
tien satawuotismuistopäiwän wiet-
tömistä to. 1921. Ensimäinen rau
tatie rakennettiin Englanttissa 1821. 
Stoc?ton°on-Tess'in ja Etelä-Durha» 
min hiilikonttien toälille Darlingto-
nista länteen. Alkuperäisesti oli ai
ottu tälle paikalle rakennettatoaksi 
kanaali. Se ei kuitenkaan saanut 
riittämän suurta kannatusta rahoja 
sijoittatoau „yleisön" Huolelta, koska 
rahamiehillä et ollut toitooa saada 
kanatoasta kyllin suuria tuloja pää-
oinilleen. Siksi -oiettiin suunnitella 
rautatien rakeutamista. W. 1818 
kuiiluisa South Walesilainen insi-
nööri Overton titíH tien paikan ja 
laski rautatien rakentamiskustanntlk-
siksi 124,000 puntaa. Seuraamana 
wuotena esitettiin parlamentille laki-

alote mainitun tien rakeutamiseksi, 
mutta se tuli siellä hyljätykji maan-
omistajien, erikoisesti Darlingtonin 
kreitoin waikiztuksesta. Nautatiepuu-
han alkajat laatiwat uuden lakialat-
teen, mutta sen parlamentille esittä-
mitten kuningas Drjo 3 mnen kuole-
man tähden siirtyi seuraatoan paria-
tnentiit istuntoon ja toasta w. 1821 
tuli lopullisesti hytoäksytyksi ja ku
ningas allekirjoitti sen. 

Tietä ei alussa aijottu ktoyryrau-
tatieksi. Wetotooimatia aiottiin käyt-
tää hetoosia. Mutta silla aikaa kun 
tietä rakennettiin, esitettiin, että tiel
lä ryhdyttäisiin käyttämään höyry-
weturia. Ajatus tuli hytoäksytyksi 
ja pat'lameutilta pyydettiin ia saatiin 
lupa siihen. George Stephenson ra-
kensi rautatieyhtiöille ensimäisen toe-
tttrin — „Loeomotive No. 1", joka 
wielätin on nähtätoänä Darlingto-
niu rautatieasemalla. 8?autatieyhtio 
myöhennnin osti kaksi muuta toetu-
ria wiiden sadmt punnan kauppa 
hinnasta kappaleen. 

Tämä ensimäinen rantatie, jolla 
oli kolme sitourataa, oli kokonaisuu-
dessaan 38 mailia pitkä. Ensimäi
nen juna sillä todellisuudessa kilkki 
wasta syyskuutt 27 päitoänä, to. 
1825. Siiitä oli 34 waunua, jotka 
yhteensä.toetitoät 90 tonnia rahtita-
toaraa. Weturia kuljetti rautatietä 
rakennuttanut insinööri Stephenson 
ja signalimies kulki hetoosen selässä 
edellä. Junan nopeus oli kymme
nestä kahteentoista mailiin ja joilla* 
kin ntfhttstlla paikoilla se saatoutti 
toiidentoista mailin nopeuden tun-
nissa. 

Näin pienestä maailman mahta-
wa rautatietoerkko on saanut alkttn-
sa, rautatie, joka sadan touoden ajal
la on muuttanut maat? Pinnan. Nait-
tätien ansioksi on laskettatoa toiimei-
sen touosisadan ihmeellinen taloudel* me wain että touosisata takaperin 
linen kehitys. Samalla tawalla kuin meni Atlannin mereltä Tyynelle me 
liöyrylaiwa ja sähkölennätin otoat lä- telle kulkemiseen ratsain ja wau 
hentäneet maan osia toisiinsa, niin nuilla kuukausia. Nyt tuo matka 
rautatie 011 lähentänyt mantereiden j tooidaan suorittaa muutamissa päi 
osia toistensa kanssa. Ajatelkaam- wissä. 

1 
ottaa Vasiaan sairaita >ok* päivä, 

Suomalainen Keskinäinen Palowa-
kuutnslchtiö. — Otter Tai!», Wt-

bcr.u- ja Becker Co., Miu». 

Zäseniä: jouluk. 31 p. 1919 — 675 
Makuutuksia tooimassa: 922,074.50 
Rahaa kassassa: Hl 1,995 W 

Johtokunta: M. H. Korkalo. esi
mies: Matti Erkkilä, tocruisimieš; 
Foljn Laide kirjuri; J. W. Jacobs 
son warakirj.; A. E. Anderson, kas-
sori, Iannes Kelo, warakasson.' jä« 
senet: Ben Pantsari, Victor fJJtafi, 
Aatu Kela, John Jaakola. 

Asicuniehet: Victor Myllykangas» 
Leander Suomala, Jacob Lalli. 
Abel Ristinen, Chas Kicha, And. 
Sartoi, H. Hevola, John KiwijärvB 
ja kaikki johtokunnan jäsenet. 

Kirjurin osoite: 

John Laide, 

f. O. ms 171, N N MNs, Minn. 

REUM/ nSMI 
-;s Vit-

Dep. 38. 

4359 W. Thomas Str. 
Chicago, Dl. 

Money orderia Suo
meen. 

Tämän päiwäu moneyorderi taksc 
(tooi mitutkua) on 1 doll. 17 matl-
kaa. Postimaksu ainoastaan Í5 
senttiä niistä summasta tahansa 
Erityiset taksat suuretumille ostok
sille Kädkää jossakin Antericati 
Railway Express Comvanyn baara-
agentuuriissa eli jossakin American 
Express Conchanyu konttorissa. Ta-
hi kirjoittakaa Foreign Money-Ordet 
Departmenttiin „05". 

American Express Compautz, 
65 Broadway, New Aork, N. A. 

: Kivv.t irUoi*-i ja kilsif-'Ti ai veils. 
j ma! fr «n tc -s'-i rmmtnsa, ovet ka'-

riiáik='i;:ri —• 1 «imi ta- t. ätt 
yleinvn kan.1 alaiF'Hnrnp. keskuudessa tááüfc. 

I Johi-.«n iiroiito-nhfjiprs y. m 
I Kun k'pii kaivaa llliakMt j;i munttviu toi

setta rv: hiilin „--'«»t? toiseen lintíutfty.ii <!t* 
l tucrae-i-euma»ismlXsl.  Km taas *»b 
llmciiW jíUoiii'-'sl kukutaan «!??. kro»:r.;tU-
geksl remnatismllfsJ, .ta l:un tuntvi; fcurs» 
klvtftnviiä t ipua .ia Jalat ajettuvat ou se 
lclnlit oli n. k. kfhtlft. 

Lukekaa mitä tit uit mies sanoo: 
Petrol t. Mtim. 

Arvoisat Ht-rrat: Kltl/>< klri«H-iRr.uf. Ttyt 
malnlts» n ett* olen eaam;t ne läCkit^*t ja my8» 
iianttlivit ne t,'i(Un eSär-tm. nm- rr.tiUa :n. N jr* 
Faan b*i«na tflile klit-tliwi »rin* 
oroabiesta lFilkke-^-Srt.ie, *>*kä r» t.elü.iy.v*atSni»». 
Makktft >11 nti I ijvít Jotta -I vt rattaita ,-*• 
rempla s s nila. mini «'Ien nyt ai a tvrvi- ai/--».. 

Piiril iiuniüo!tuks<'Ila, Vktor M.ikL 
Erikoi ii kő Sfo. 4S0 on erinom.ii n 181* 

ke yltNmairiittulhln kip'ihln. Knukr.iM'j» 
hoiTaon kuu'.un suuri lftlkeiU., rastit 
piPrT.'il Iiuii-voUif* uiknn. votrte1 tavaksi. 

Titatko,! ISHkemflUritri Vi. •!">(' läbcUst88S 
poettssa liibeVikula? -suoritettuna, #2.y>. 

—T.ii?ti'il!n A jt<i-ltkt on saiiHt.— 
—Smcii Apti'íi.kl Yiidyeva!«i— 

, A. LIGNELL CO-, 8»nr.:'7r, WK» 

38) Halloo lesket ja wanhat tytötl 
Täällä on leskimies, et lapsia. 
luaisin päästä kanssanne kirjewaih» 
to on tarkoituksella, jonka itse cr» 
waatte. Ikäni on 46 wuotta Siti 
nuoret, älkää toaitoatko itseänne^ 
Leikli lutoataan, pila kielletään^ 
Walokuwan tulisi seurata kirjeitä, 
toetan otoat ne muittenkin icrtoetul* 
leita. Oioiíe on: H. Niemelä, Kin^ 
tyre, N. Dak. . j 


