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ctitPfllui sydämen surulla ia 
murbmt murtamina ilmoitam
me, että jumala taliaiitrntatfcn 

rroicmnii f emt; o kutsui Pcns tõo
ta iiturhei írtat incraNa nteibiut 
h vilii hí röíaí-íeíiut poifaninu, 
11'»neliä 

Edward Mathias Kangas, 
;cfa «I b. tätä fesakuii^a lönbo: 
ü'U tajuttomassa tila-'sa raitin 
h.#ti Haiiimn ja 9Jicbki:u' Voir 
itivmau íavríütii, ollen pubonnrt 
i itrtvta. Ruumiissa ei ollut m! 
u.än tooni m o jo, mutta iuibotf-
' an sai uttn fotoon täräbdyks.n 
isiini 11 iti, että ainoastaan 7 
4 'ütia cli hmnoiotnm. .van oli 
•'vilttinni- Hannassa, Vyominstm 
;vaííiiK-m, 14 p. to,nimi f int ia 
i;01 ja oíi siis kuollessaan 1 n 
nmobcit, 4 kk. ja 22 Paitoan ifäi-

Hän oli suuresti suosittu 
vaiffafiiniutTIn ia meidän toniv 
bempiensa ja siskojensa íiíntoh'-
r.v, iorfa imt hitoästi •nmreiibivr 
\;\t (liine n pikaiset poismuubwu-
ia johdosta. ^Wieteiiämmc oli-
í'ii'iw pitäneet rafa#o<ifitamn;e 
t v^Mííimtm*, mutta toisin oii 
vvrrait faftfco. Läluiinä f) ani a 
r.ircton.t äiti Lizzie ia- ifä Matr 
vi. Kansas', sekä sisar?t Ester ja 
Mannie sekä toeli ?)rjö. 

Lizzie ja Matt A. Kangas 

sekä lapset. 

verro jolMa; Kai kk' mi lo> 
_ i-.n, Parhaakses' hän tääntäwi. 
I íffoon myrsky, Lyököön dyr< 

'l, Kun wain hän 011 kaussan 

Käyn 'luoloo koll de n. tuss 
yn. V m if nit talii walwo I 

olkoon iloo, irkuu törr\ 
roie waan kcklmistohon. Cr; 

zH ruosta Päästä tooi. Kun htoft i 
'Ilo soi. Mä toainaiana sillo-u 

^ näyn.. Käyn kuoloo kohti kusi' 
tään. 

. Tick faifft ylityt) täällä, Pov 
á i ii Ia kalmiston. v,a haudan voi' 

D ''an päällä wuo:eei!tme wiimein 
W <'!?. Taäll' maatuu harmaat 
S luipset, ja nuorten kiharat. La-

f astuu tontun lapset, Waikk' fura 
jt oi s ihanat. • . 

p ramalid lausumme sydamelli 
jjj vt kiitokset Hannan suomalaisille 
Z ra toiskielisille, jotka uitit Iäm« 
jfi viittästi ja suurella osanottatoai : 

^ -'uudello otitte osaa meidän su-
' viinit htntummc ja itiin suurti
la jonka'la iaarol^c rakkaan rva;-
u . jamnie mii tuet ímt kwoitia ja1 

tuit-fie '.'titt valion kukkaievveleitä. 
Lizáit ja Matt A. Kauqas. 
>7anna, Wno, L. Vor 2.\. 

I > M " 

^ l uwitamme - suurella iftitoäi 
y iaii>aufMIa, että $crra vtintvai: 
g ai; f cirri Miisaasi neuwossaati 

!) nähnyt pois íistfua tuiií 
;ii waiwojen j-a lyyneÜen maas 
ra vcftami poikamme 

í Totwo Henrit it, 
iot'a viWllisen hitouttamait tan 
í'ui murtama im Mai pui kuolon, 
uneen elämässä uskossa Herram
me Aesnksen päälle, suurella rai 
landella ja turwallisuudella íttr 
!oaien Jumalan armoon, 'fiitiäin 
^nntalaa. joka hätrenftit teki 
; •.ibdoííiícffi faiptaincran elämät: 
te rumia, 2G p. toufofuirta, 192<; 
Äcunieavolissa, Mi uu. Wainaja 
uii siintynyt Clalumetisja, Mieh 
I)v?itäf. 25 p. 1805. Oli f iii-
kuollessaan 21 toi toden 10 kuun 
ia t väitoän ikäinen. Wain a-aa 
ia- lifinttä rafiaubcllo kaipaa 
tnaatt isä ja äiti, 4 toelieä, 4 
sisarta, 3 sisaren miehet ja hei-
niit lapsensa, 2 iso-äitiä, 8 setä ii 
ja 2 enoa, 8 töitä sekä Paljon, 
maita lukulaina ja tuttatoia 
-nyos tissfonroeliiii ja -sisaria, jo 
f tr täten tiedoksi annetaan. 

Amanda ja Joh» H. Salo. 

irittt ristisi rinnalla, Jesttksc 
'ii, Mun ripitti paljon ei Dotna; 1 
:V'M!i f not minun katsella fastro 
mii, Mun toirtooinit sieluni ai 

[t;a. Miif olla nyt tooi hätä Tttitl-
i'a2ä toi im eksi Päästit nmt! 
tu vfistoirt. 3ä suot ilo s nauti-
ta am km Ja knollessani sä f ai» 
Iit mutt Taitoaaseen tulla. 

iVtä lähden, Jesus. IuoHefi. 
<xrn?eni sitTTc anu etu; Lew o lie 
lasken ruumiini. Sieluni fli-tocs 

nitau; Sä rakas Herra vieni!-
: Íftonjcít mulle antuu-ben ja 

a niiitin Portin. 

i? alitalia bhhbämmc mnös Ton 
"ui ivdämeTTHet 'fiihf?et kaikille 
iuiulaiWíe ra y-'it'dtoitío mutaa?-
ta o^anoto^taoit iaatiaissaan toai-

• -lift totimrifeen lennon, fffv 
V :hän fuffoiebpcjei^r-^n. 
" "lellinen kii^cs William Pel 
leve, nii a Suom-m k^lellä Pit' 
bin fir^oC^a ;rt Munasi bauhon. 
Railit 9?. Neulon bukitti ea^'au-
ninkielellä; kiitos Heille lohdut 
rämistä pulteistaan. 

Amanda ja John Galo § 
toel jet ja n okot. D 

-Sydämen surulla jo murheella 
ilmoitan, että Herra on hytoaksi 
ttähnyt pois kutsua valtaan mie
heni 

Mati«s Edward Brompsi», 

joka lyhyen aikaa sairastettnaan | 
tcuitkuranria, luaiimi kuolon 
uneen tonfok. 13 päiträ, 1020. 
Nopeming!n sairaalassa. Wai-
ttaja oli syntynyt Qnimyssa, 
Mass., 1895 holmik. 28 p. jät-
iäen jälkeensä toaimoti ja yhden 
lapsen, mutta lapsi kuoli 3 tbiif» 
toa ihífeeu isänsä c'vtín.iiiit 8 ff. 

g ja 13 touorotautta. Lähinnä su
remaan jät toainajan puoiiVi, isä 
ja äiti, 4 mcljeä, 3 sisarta, 2 
täriii, 1 setä, 1 eno ja paljon 
mutta sukulaisia ja tuttatoia. 

Jenny Brompsi, 

(O. s. Karhunsaari.) 

Kohtaatkos mua luona Herran 
Rannalla uuden isänmaan? Tok
ko elon lahtehellä, Kätees tart 
íua mä saan V Hautaan kerroit 
kaikki kaatuu. Kaikki näkee tuo
mion. Waikka ruumis mullaks' 
maatuu, -Sielu kato omaton on. 

Pyydämme kiittää kaikkia, jot*a 
o-ttiroat osaa suruumme saatta-
malla toainaj.ia toiimetseen lepo
sija-ansa futtt myöskin kukkasep
peleistä. 

.AM/ä 

Täten aannne surulla ilmoittaa, 
että Herra >oit hywäkji nähnvyt 
Ii-o f seen ottaa rakkaan mieheni 

Johan Eiiiuolo: 
Wnitmja oli syntynyt Suomun

sa, O. läänissä, Kníoioelía, (» p 
taminilfuittű. Hiitt kuoli Soin 
danissa. Mi tm. touko? 9 p. 1920. 
Wainaja oli kuollessaan 48 to;n 
4 kuun ja 8 paitoan ikäinen, 
.xxmtä lähinnä kaipaamaan jäi 
toainto ja kolme lasta ja faksi 
sisarta tässä ntaassa. 

Liisa Silvola, 

(O. s. Ahokanyas. 

shiv kuolen tusfaa tuottaa 
Mua ehti auttamaan 
Mä aina tahdon luottaa 
Armoosi atoaraan. 

Sammunut ou ifän srlmä 
Sydän nyt o» jähtynyt. 
Ompaukset! kaihon meille 
Olet sinä jättätnrt. 

Pybdan .lausua sydämelliie! 
kiiwktet ofrmo-titoiilk suruumme 
(rrittäinkiu Workntens toeljille \a 

Sitiit Ttlwola ia lapiet. 

vitut dia suuresia toiisaudessaan 
nii ti .hytoäksi ajallisen kuoleman 

.l aatta pois kutsua ratakaan inie-
he nt 

Samuel Samuclson, 

joka pitkän ajan sairastettnaan 
ltengenabdistusta, nukkui kuolon 
uneen uskossa toapahtajansa Jc-
in'.'seen, Pad docki ssa, Minn, ton-
1: o f itu n 3 9 p. 1920. Hän oi: 
ääntynyt Kunjanrnn Pitiij. bei-
n ä hui n 1. p. 1853, ollen kuollee" 
'aan 67 muodett, lO kituu ja 1" 
íj :n ikäisenä. Lähinnä jätti mci 
däu ilfätoäliä kaipaamaan mi iti: ^ 
häuett puolisonsa, 5 Poikaa ja - D 
tntäftä ia 1(> lasten lasta. 1 toe 
H ja 1 sisar Derheinectt, sekä bar

ién sukulaisia ja tuttatoia täällä 
ia toanhassa maassa. 

Maria Samuelson ja lapset. 

Mä nukun haatooiu kistul 
^n. Ne puhdistaa mun synnein 
tru'! Sill were n s' on ja kuole 
mans' Mun elon, kauneuden 
kauss'. 

'Siis siuttoa .Herra aitta, Muu 
rakkaat omaisen'. Ja älä salli 
painaa heit' iytoään murbeeseen 
mV Pian yhteen tulem'; Juur' 
suureet' riemuiten ja ynnä kun 
uiaan kuljen-.'. Sitt' iloon iiä.-
seen. 

Myös laulumme ftibamellif:t 
kii'toHet kaikille niille, jotka olit 
te saattamassa tooinajaa to ii mci 
seen lepoon. 

Maria Samuelso» ja lapset. 

Täten saamme surulla ilmoittaa, 
että kuoleman kylmä käsi pois 
kutsui rakkaan isämme, etitiu. a 
i alokas 

Iisakki Kaiwaiito, 

írmhumt virna joen pitäjässä, W 
läänistä, Suomessa, kuoli koho
naan Seinäjoella, W. läänissä. 
Suomessa, imhtif 22 päi 1 vii 
1920. Oli kuollessaan 77 nx 
<) kuuta toatiha. Häntä lähinnä 
jäi kaipaamaan kolme lastaan, 
1 poika ja 1 tirttö Amerikasta. 
1 tyttö Suomessa, 2 toiitoyä, 
1 Amerikassa ja 1 'Suomessa, 
sekä <> lastetc laÄa sekä hänen 
toaimoufa, jonka täten tiedoksi 
annamme. ... . - . 

Lapset. 

Seattle, Wash. 

I Tertoehdys kaikille toanboille ys-

' tätoille Minnesotassa. Siitä on ku-

I in nut mottia pitkää ronotta kun olen 

tertoehtinbt Uusi Kotimaan kautta. 
Mutta aika jet ajon henki kehoittaa 

I illoin joskus kirjoittamaan. 

Tunnen jonkun toerratt Arncrikaa 

• ia sen olosuhteita. Tiedän sen tun» 
• lect ja taipumukset ehken tarpeetkin. 

. v-0'kniiien kumpu, jokainen laakso, jo-

täinen sen iitofsetoa puro on minul-

; ie kallis. Ia tuiksi en raíasíai'i si 
; iä maata jolle ensi kerran silmäni 
i aukaisin, jossa tahdon elää, ehken 

I tuollakin. Lienee tarpeetonta piteni-

! mälle selittää uskollisuudestani sil-

I h maalle, jossa kastooin, lapsena 

; leikin, jota uskollisesti ja empimättä 

I puolustin. 

Jokaisen kansan perikato ja suu-

I rimnmt toihoííijet otoat aina sisäi-

I »et. Jokaisessa kansassa, olkoon se 

I iuuretttpt tahi pienempi, ott koksi 

; kaukaisinta ryhmää: patawanhoilli-
, i:.*t ja anarfistit. Edelliset pelkää-

: inät ja haltoeksiwat kaikkea, mikä on 
! uutta oppia, ^älfintäiiet taasen pel-

: taätoät kaikkea taantumuksellista. 

Suurin osa kansasta seisoo näiden 

; kahden wälillä. Kitit enemmistö 

I tästä keskirphrnästä antautuu puo-

; lustamcmn edellistä, tulee se maa 
aksintoaltaiseksi osittain eli kokonaan. 

; xhiit se asettuu toisen huippukohdan 
: puolelle, seuraa toallankuntous. 

; Hartooissa tapauksissa toälttiiä toa-
l istunut maa toallankurnousta, jos 

I ien hallinto tulee kotoin ykjitoalti-

: aafjt ja olot ahtaiksi. Amerika on 
; lulkenut keskitietä sata neljäkymmen--

täneljä touotta. IDionet luni feu det. 

ahtaat ajat ja sodat ott se kärsinyt 
ja aina tooittajana fuoritunut. Se 

i an niiden miesten suurin toelivolli-
suus katsoa perään, että se edelleen-

fin kulkee keskikohtaa.. Miesten jot-

ka kulje tiimat sen läpi toiime tooi-

kendet. 

Tahdon sanoa jonkun sanan radi-
i 'aalisnudeska. Kaikkea joka on uu-
; distnsta, nimitetään radikaalisnu-
! betii. Oli aika Amerikassa, joííoirt 
I sanottiin, että rautatiet ja telegrafit 

i  otoat radikaalisia laitoksia. Niiden 
! toastusiajat sanoitoat, että niitä ei 
I ole Jumalalta sallittu. Että jos oli» 

' ji, niin Raamatussa puhuttaisiin ja 

I ennustettaisiin niisiä ja ettii seílaié-
j ta ei löydy Raamatussa. Uhdessä-
i  fin kaupungissa Ohiossa kiellettiin 

i kansankokous, joka olisi haastellut 
j rautateistä, koska toirauomaiset pel-

i käiitoät sen oletoan kansan toiílitys-
! tä. Anvoisat toiranomaisci sanoi-

; toat, että tämän kaitpunnm koulus^ 

Uusi otimaa. Ve rintama .sMoftum 18,^ 
iin ei ia ?na')Ö!?.!Ii'?>ta. Kai! ftcu, toie--

iv.jä tuiki totmhöiííistcnfin, täytyy 

:.-työntää, että kaikki mikä on toie-
n at kehitystä eteenpäin, on tapal> 
tanut uudistajain ja radikaalisten 
ia )oUa. Amerika ei olisi toalta-
; a tta fäuapäitoänä, .ellei olisi ollut 

r-idikaalisia miehiä touoitna .1775 ja 
7ii, kuten Washington, John Adams 

;a Santnel Ab a m ja viohn Hancock, 
lahdesta toiimemainitusta lupasi 

Gngíanniu kuningas monta tuhatta 
puntaa, joka tte saisi kiinni clätoäitä 
tai kuolleena. Ehkä he olimat toki 

: radikaalisia. Ja he taistelitoat atooi-
mesti toallassa oletoaa hallitusta 

: mestaan. Jos Lincoln ei olisi ollut 

. radikaalinen, ei olisi hän kuollut 
j kuulan lätoistämänä. Jos Kristus 

i niisi ollut taantumuksellinen, niin 

! kooman toaltakunta ia Juudean pa-

Í pit olisitoat suojelleet häntä sen si-
I jaan, että tappoitoat Hänen ristillä, 

i Ciaiffi maitterikfaimmat miehet, jo is-
! 11 Raamattu puhuu olitoat radikaa-

I K'ia: Elia, Daniel ja erityisesti Paa-
II ali, joka letoitti ballitustoastaista 

j. i r>ia ja kristillisyyttä. Jesus sa-
noi: ,,Elt minä tullut rauhaa, mut-

I ta miekkaa lähettämään maan Pääl-

{l- sillä minä tulin ihmistä isään-

j ;ä toastaan riitaiseksi tekemään ja 
j hitärtä äitiänsä toastaan ja miniäin 

anoppiansa toastaan". Ja „ihmisen 
wihamiehet otoat Hänen perheensä". 

Jos nykyaikana joku mies Dhdys-

toalloissa yrittäisi sellaista puhua, 
joutuisi hän Heti farfoitettatooksi eli 
toiinfiiaatt. Enihnäuen syytös, joka 
Kristusta toastaan tehtiin oli, että 

Hän toUiitsce kansan, opettain kan

saa keisarille toeroa maksamasta ja 
sanotoan itsensä oleman kuninkaan 

Kristuksen. Luonnollisestikin tämä 
oli radikaalista, että asettaa itsensä 
ylemmäksi ket tari a. Sehän oli to
dellista toallankurnousta. Mutta 

tulkaamme lähemmäksi historiaan. 
Jos eräät pari kolme miestä ci-

toät olisi saaneet hullua ajatusta 

pääfttiittä, että löytää itä purjehti-

maila länteen, niin ei ehken olisi mi
tään uutta mannerta löydetty. Tai
taisi olla, että siinä tapauksessa ei 
toieläkääti olisi uffontoapauita, ei 

kanjantealtoja Europas)"a toielä toä-

hemntin Amerikassa.' .Thomas Jes-
sersonia saa kaikki ihmiset ttykyai 

kana kiittää siitä, että toapautta ott 

Amerikassa toähääkään jäldiä. Hän 
se oli joka pakoitti Hamiltonin ja 

nutut konsertoatiitoit antamaan pe

rään, että Amerikasta ei tullut ku 

ningoStoalta. että kongressille annet

tiin suurempi toalta min presiden
ti lie ja että toaltioille myönnettiin 

jonfatitroerran oikeuksia. Luonnolli 

sesti häntä pidettiin radikaalina. 
William Lloyd Garrison ja John 

©rotort olitoat I)otoin radikaalisia. 
Mutta Heidän maineensa ci tule kuo

lemaan historian lehdiltä niin kau
an kuin muistetaan orjafysymystä 

Amerikassa. Ja luonnollisesti hei-

tä kohdeltiin radikaalisina toähem-
män inhimillisesti. Edellistä toe--
deltiin nuora kaulassa pitkin Bosto 
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Teille ei oie koskaan tehty sellaista hyvää tarjousta kuin me esitiänne tiuu.piiVai.i. lvei iv, joukä te itäni te li*a* 
ky vattuna, 011 parhainta tekoa. Tthdäksemmv mah<1o:li-ekRi jokaisnlle ostaa tämfin irvokkaan kellon, joka tu'ct pal-
v-t»ii»maan teitä vuosia, me myymme sitä seuraavien 30 päivän ajalla kusi amiushintialia. Ta mä kullattu keskikokoinen, 
kello on tait^tlisesti tehty ja taattu moniksi wuo*iksi .»« on se '-Illinois lateli Case Co:n" valmistama. Kellon si^u» 
on puhtaasta nikkelistä, varustettu todellisilla juvelikivillS ja taattu. Pitää paremmin ajan kuin mikitän toinen kt-lk*. 
Nämii kellot käsitetään parhaimmiksi maailmassa ja jokainen, joka. omistaa sellaisen kellon, osaa varmaan antaa, ei)le 
arvon eikä mvy sitä kenellekään millään hinnalla, ^illä $100 ei antaisi teille sitä tyydytyctä minkä tämä $22.00 kello. 
Mutta tehdäksemme lukijoille tunnetuksi parhaimman amerikalaisen kellon olemme päättäneet mvvdä niitä tehtaan 
rtirniii.ila, joka on $12.95. 

HUOMATKAA! Tämän 30 p-iivSn mvynnin varalta olemme asettaneet varastoon 2.000 näitä kelloja tällä hyvin 
halvalla hinnalla ja me kehoituuime lukijoita kiiruhtamaan' tilaustenpa kanssa ja jokainen tulee Kaarnaan lahjana.* va-
paasti, seuraavat esineet: -1) Automaattinen naskali, jolla voitte korjata kenkänne tai hevoawaljaanne. sillä ne oin'pele» 
nain kone ia tekee kaksi neuletta samalla kertaa molemmin fmolin; 2 neulaa ja 25 jaardia eimtarinlankaa annetaan 
jokaisen naskalin mukana. (2) Silkkinen kellonperä. (3) Automaattinen hiustenlvikkauskone, jolla jokaim.-n voi lei
kata hiuksen«a_ilman mitään ohjausta. (4) Kaunis taskukampa. (5) Kullattu sormus teidän nirnikii iaimitbmne varn»-

tVD/.'i 
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muotoon ,jossa asuu kaksi ihmistä, mies ja nainen; kun se ennustaa kaunista ii maa, esimerkiksi, tulee mökiltä ulos nai
nen — jos t-aas sade on tulossa niin mies tulee ulos sateenvarjon kanssa. Eikö tällainen ilmapuntari olisi miellyttävä 
ja hyvä esine teidän kodissanne 'r 

Mitalin näistä yhdeksästä esineestä ei voida myydä 
erikseen millään hinnalla, siliä meillä on on niitä ainoas
taan palkintoina jokaista kelloa varten, joka meiltä oste
taan. Me emme tahdo rahaa etukäteen, ainoastaan lei
katkaa irti tämä kuponki ja merkitkää siihen oikea oaofc-
teenne ja pankaa mukaan ''5 senttiä postimaksua varten 
ia tavaroista suoritatte maksun saatuanne ottaa ne vas
taan. Me takaamme täydellisen tyydytyksen eli palau
tamme rahanne. Kirjoittakaa tänään." 

UNION SALES CO. 
go?? v Chivago Ave., Dept. 20, Chicago. III. 

TAÍAHR-IiUPONKl 

Herrat: — Hv väntab toisesti lähettäkää minulle se 
ke!!o ,jota te myytte tehtaan hinnalla 912.5)5 ja ne 9 esi
nettä. jotka te annatte palkintoina; tapaasti seuraavien 

:<» päivän ajalla, jota varten minä liitän 35 senttiä posti
maksujen korvaukseksi ja tavarat maksan ne saatuani. 

FARMI MYYTÄVÄNÄ. 

Haluan myydä maani, iota on; 
Puhclistusmyynti. 

LA 
Senniä vith uudet ja kävi et vt «íivr-raf tar j 
i>nhdistaaksemmo nopeasti va> aitomme. 

\u:\.v 

na. Maalla voi' heposti elättää j H 
30 päätä Jkarjaa heinien vuoksi; j ^ 
myös on paljo vapautu karjan lui-' % 
tn; n ta ympäristöllä. Huoneet oo j ^ 
•suuret ja hyvät; asuitirakennus |  ̂ 
melkein uusi ja tilava ja samoin | f 
on navetta rakennus suuri ja hy. ^ 
vässä kunnossa. Suomalaiset naa- ^ 
purit. Koululle on 1 maili mat
kaa, meijerille ja kauppapuodeil
le on 2Y2 mailia. Teiei'ooni tulee 
taloon ja myös juuri valtatien 
varressa; posti ajetaan aivan ko-1 
tiveriijälle. Kalajärvet. on myös j ^ 
lüh istöllä. Joka haluaa saada! ̂  
helpon ja hyvän kodin niin on 4 
paras kääntyä puoleeni joko kir- % 
jevaihdon kautta tai tulia sitten 
persoonallisesti siitä pnhumaan 
ja samalla voi nähdä maan. 

MIKE HEINONEN, 

Route 1, Osage, Minn. 
(47) 
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nin tniiya toaroihtfieffi muille ra 

bifoalciife. ^alfiiUtiincn teloilet' 
äiu (hirtettiin) luamtfapetía.idtni, 
syystä että hän Yritti toabauttaa 
orjat. Kaikitta ou toielä tuorecc-fa 

muistissa yksi edesmennyt radikaali, 

Theodore Roosevelt. .Hän oli f'a li on 
waarallisempi íaautunnt?ícllisi!lc 
1912 kuin maautoií jeli jäin liitto on 

1920. Monet Rooseveltin esittämät 

uudistukset otoat tulleet käytäntöön 
tai otoat tulemassa. Senaattorien 

tooíinta kansanäänestyksellä, naisten 

äänioikeus, Y. m. 
En tahdo pitemmälle selostaa täl

lä kerralla. Halusin wain todistaa 

historiallisilla todistuksilla, että 
kaikkina aikoina -ott ollut radikaa

leja*) . 
Astätoyydellä teidän 
. H. A. L. 

*) Sanaa radikaali fan te tään ny

kyään toisessa merkityksessä kuin 

kir joittaja on näyttänyt. Nuo mi e-

Hywää farmimnata Wisc^nsinissa. 

Olemme wieläkin tilaisuudesso 
tarjoamaan teille hywää maata mci-
õän wanhoilla hmuoilla, $20—$:->( 

eetteriltä. Hytoää foutiiffotnaatc 
tctoan puun seudussa. Meillä' oi 
myös toalittuta 40 ja 80 eefkcrir 
kapMleita joita myymme 40 eekke 
.iä 800 dollarilla, josta $100 kä

teen ja $100 touodessa. Meilä on 

ruotsalainen siirtola täällä, jossa on 
noin 60 perhettä. Heillä on omo 

ruotsalainen luterilainen kirkkonsa, 

johon sopii noin 300 henkilöä. Ht 
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Crumple a piece of ordinary shed* (ll'ti. n«*!iu la-Wlia '. taiaJUm»M> 
cloib. in the h.ir;d -it bcuoEDci fuii "•; u , ,,i 

- oilitHe pinho'c*. • v 

Tfy the satue crumpliti* teet with Yks: koi>f.ale < IffUgu't'umia. ti j6.1 -
Luxot siilide Cloth, it iDioahl j. IU Y ;>] i() 4-ujjinaa i-1 iv-
ou'. nice'y wiihout pinholea I . 
and cracks showing. hfijaai'dvi*. tavaian^n lun.a^ 
This «est shows hoy/ the e!«e-je» 11 Vt • §>15.u'! 
wi!! lot-k tV.vr,.H,nit-»' wear. t -„>x..l-'iMN> UMi 
Buy tbc »r.iid'j that ri&noo 'he 1 ,x ' • r 
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tbuit -• Luxor Ksnd-^inio V in* ;;ilk •> t vf, vi.* 11} I •> -. 
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us to show you this crumpling s;.( J.-uk ü laat ik-JJt a, -Sl.Uf» kfii. 

12X36 tuuman vihreitä metallisia. Uiikkalaatikoi-a - • • • . 
Yksi Maiiongi Lattia lamppu, tuuma?! MulU.-rry kilkkivaric-1:tu'ftv.i. 
Hiukan iiuodissa scisnmisesta kiilumi'. arv<i nyt - 5-_ •"< 
Yksi Mahongi Lattialamppu, 20 • ivnoan Ta» varjostui, tav-ailim.n huit.». 
$28.00. nyt ainoastaan '-

käytettyjä tavaroita: 

Yksi $2*2 smiri (>>1. tamminen vi.-tfri-keinutuoli ; . ' 0<> 

Yksi -$oO tamminen ruokanöytit. '• julk. 45 t. ; ",ially.-ta,, v t. jalat Siá.OO 
"ilh/tii. ii t. jalat $H*.00 
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8.00 
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Yksi .*35 tanuninon rufikapöyla. S jalk. 48 t. ps 
Yksi $7.50 Col. tamminen neitostyn kMimt'1. .»ii 
Yksi $7.00 Col. tamminen onipeiti-keihtttumi 
Yksi Mf> Ivory Rewl lastenvaunu 
Yksi $10 metallinen kirjot uskone- tai pian-. Mi'''i. selkäiiojalla 
Yksi $10 tamminen keskuapöytä, -24X-1 tuuni.-:-. 
Yksi $14 valkoinen Maple Sninoxioe 
Yksi $35 tamminen aütiákaajipi. .lasiovilla 
Yksi halpa astiakaappi lasiovilla 
Yksi osastoihin jaettu Maeev kirjakaappi, ihvaU. hinta $28, «vt 
Y'ksi $70 White Rotary ompelukone, melkein uusi 
30 jaardia Silkoljnia, tavallinen hinta 25c jaardi, nyt 
00 jaardia gretongia, tavallinen hinta 73c. iiumii, nyt 

"Bl'TTVRFF MAKSAA RArfDfN." 

BUTTTJEFF & SON., KodinkaluatP-jat. WADENA, MOT. | 

asuwat watchan maan malliin jc j 
heila pidetään parhaina ja meneS* ! -- — - -- - - --
i-yksellinmpinä moantoiljeltjöittä Vi-

HUONO VERI I r*; "••• ^-'«7 "'"T m. joista m mmnui««»«-»<*». 
Risatantl, Märkivä Ihotauti, Näpxi. Finnit, ! )a saa puhua wmkra mistä tatoCUlt* . «2 : 

Märkii haavat Ja kaikki muut taudit jotka ' . ,, . .ö tySMjeKsM CTCŐ rammalla lima 
,0h,uv„ HUGOSTA V.RES;» ! fcto ,„imut,ffccta, mxtta « mel.fini«ieiiä kuin ttóifoan-iíiMM 

ntifniiärt käytetään! Radtkaalilla 
tarfoitetaan nykyUn jotakin kom
munistien ja J. W. W:läistW W-
toirtiohtä. — Toim. 

kuin rattiatiet, telefoonit ja telegra
fit. Kun höyryweturit wälnteslen 
tulitoat käytäntöön meni kansasta 

osa wastustamaan niitä, sanoen et
tä ne peíoittűö karjan ja lampaat 
ja saattaa Iietuoifet rajuiksi. Kun 

parinSn1 vot^Stä Jsyntyífl psfancniaton tään sellaisesta hullutuksesta (craze) 
tauti, joka voi hetkontaa elinx'otmaa ja intoa. 

Lukt liüa mitä tiimil kati.suluiu n sanoo JiiiiV-
kcvattiinmi: Ovldflet* Xev. 
K. Toveri ?. A. Llgnell. 

Jdtrakin Vnukacsia sitten tilasin tfiltü vnrcn-
puh.l!stii:lii;;iiUet Ja olen nähnyt etta kf ovat 
parhaita siilin tautiin: ckn píiiis.syt va pealist 
líaiiwtn niiHta näl jistä joita oli niiu hirveiisti 

j »joitain. Kuhu., Jacob Sirviö. 
I E-itrnislääko No. F>00 on mainio lääke yl-

1ii iraii i ittuihin--t3uteii i in.  Kmikaurton hoi-

I reni>uVi«WstusT^Vl" ; enlimälnen 'hõyrylmWa NOUsi ylös 
I nun iÄkää nraP3iaJ "icwvíjen- | Hudson toirtoa 1S09, niin kansa wir-
! kauvüstiisvoiflerta" j» taas jo3 on syyhyä 
i eli kutketmaaa Ihossa, rotssä osassa hyvät-;,a 

ruumista, niin pyytäküä "Klinikan syyhy-
' voidetta". Niiniä saivat lilhetänune lääkkeen 

multana samasta hiimasta. 
Siis tilatkaa lääke No. 500 Ja itmottakaa 

flllnka salvan haluatte Viakkeen muka:ia. —• 
Liiei"» lihetPtäiin postissa lähetyskulut auo-
rlleUuT* **.»•. iiv"i»au. 

—;.l?"elUn Í .vekki on suurin—• 
—Suom. AptoirfU rbdyemlloln**—• 

.P. $L L10NELL CO., Superior, Wis 

lat-kanntissa. Nyt ott teillä aikc 

™"" Farmers & Merchants Slate Bank päästä näiden joukkoon. Ilmoitta- j M 
foa montako eekkeriä haluatte oštao | K 
ja me lähetämme teille kaikki tiedot: 

Sanborn & Company, 

Dept. S, Eagle River, Si8, |S 

ir.! 5ih 

of 
mm, men. 

pi LINDGREN, 
IDÜLÜTH, MIWmSSOTAV: 
fi 12 E. Superior Street. ijj 

lõo 
Jalkaa Lapamatoja 
ja enemmänkin tules usein Aiv-Satsin nautittua 

Arvoisa Apteekkari: Nöyrimmät kiitokset ali-
tü kii «.mati liiMtkeeetä jonka mlc'i tilasin. SUU 
tl 1 iitf-iiyt vsrsiíi 2oi) jalkaa, unitta jli ü'O jel 
kan rarmasU ja. nyt olen niinkuin toinin ravi 
Ne lääkkeet toki tehtiivänsii. oltu aydümellls»i8< 
klltollintn. Piirsi Kiille Maid, Augusta, Moni." 

AL>'E-SATS1: Apteekkari LigneUin eri- \ M 
tylnen keksintö, KAK8i. NKERTArXEN ! öH 
VOIMA. Tämä läi-ke tappaa varmasti j & 
lapamadot Jo kalkki vatsassa olevat ma- i M 
dot. — Matojen yleiset tuntomerkit uvit Ä 
seuraavat: Vaänteitä rinnan alia. muut j M 
tuvalsta kipua vatsassa, kova ruokahal* 
kuin myöskin ruoka hatun p-iute, vatsat 
tayteli'usyys, okstr,'amínen iai taipumu 
oksentamaan, .siniset renkijiat silmien alli 
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FARMI MYYTVÄNÄ! 
lähellä Kettle Riverin kauppalaa. 
valtion tien varrella, posti aje

tuit ylärannoilla. joka ei tictännt hi- taan joka päivä ja fooni on ta-
tuistakaan sen tulosta, luuli moaii-; lossa. Hyvä paikka, paljon vii- vt^tsas?al« k\>SvätUtli 
man lopun, tulewan. •• Kansa meni • jelyksellä.. Myyn tämän lialvalla^.j 
kirkkoihin rukoilemaan, että ^ttmoía | Lähempiä tietoja saapi allekir-1 
pelastaisi heidät tuolta hirtoiolto,' johtaneelta: 
joka kilftten lähestyy. Siitä ei ofc 
pitkä aika kun sanottiin, että liikku 

Pääoma ja vararahasto $30,000.00, 

Bankinne tulee olla luotettava ja varmalla pohjalla. Olla 

aina valmis palvelemaan teitä. Olla aina valmis ottamaan 

osaa edistykseenne. Meidän tarkoitus on juuri valvoa teidän 

etuja, siten saavuttaa liikkeellemme suurempaa kannatusta. 
» 

Maksamme* 5 prosentin koron 6 ja 12 kuukauden tal-

Misksista. 

Lainaammj rahaa maata ja irtaimistoa vastaan parhailla 

- ehdoilla. 

Kirjoitamme myrsky-, raesade-, palo» ja Autovakuutuksia. 

° Me erittäin haluamme saavuttaa suomalaisten suosion. 

Ystävyydellä, x 

Menahgan Uusi Pankki 
RICHARD HAARALA, kassara ies. 

CARL A. PYLKÄS, apulaiskaasamies 

! Wat kuwat ja fonografi otoat poho-
Sirfeloa liikemies ilmoittaa lii- j laisen laitoksia. Ia kuitenkin otoat 

kettLLa lehdessä, joka e» hSnelle j molemmat yhtä kansan suosiossa 
edullisin. Uuft Ästiwsa e» ed«Ni- J kuin automobiilitkin, ehkei enem-
f» il«Ot»slehti SRhmeffteSfs. 4 mä 

-ve«. 
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OÜST LEPPÄJÄRVI, 
' , Kettle River, Pum. 

j d oista, vaikka el niitä cl a näkynyt kä an 
tarvetta tehdesaa. 

— Tiuri LAPA MATOLX HKE on tullut 
tunnetuimmnksi ja suosituimmaksi kuin 
mikään muu suomalaisten myymä ja val
mistama lapamatol&äke Amerikasea. 

Tilatkaa tt*ft Kotimaa sukulaisil-

sé

mán. Moni kuolewainen nauraa !e»»e ©asmtCE. 
•:*Va.. -c 

LIGNELLIN ALVE-8AT8I ^ 

(Kaksi otwtaineii TOlroe) — TJUHte roldasn muu 
tie Ilmas Ulkkf^n matua tnntemett». — LI be
tett*® poeOraafc-roi eeen $1.60 hinnalle,- titydel-
tiset ohjeet mukana. <• 

K MMIELL Mk ^upertor, Wla 

Uakimies O. A. Wuolle, L. L. B. 

s':>: %í'vbJ- ATTORNEY AT LAW. ^ t* v 

. 609—610 Hobart Bldg. -
>!> Puhelin: Karney 2114. ii 

562 Market Btr. SAN FRANCISCO, CAR 
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