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Älkää lähettäkö rahaa 
Ü. S. ARMY MONSON LAST 

Säästäkää 

$4,39 
Silluiu kun kei» 

gät saapuvat 

teille posti-

vapaasti 

enemmän 
kuin 

$3.00 
Työkenkiä, 

ruskeita ja 
mustia 

Älkää tobettäkö senttiäkään ennen kun olette saanut kenkänne. 
Ainoastaan täytäkäii tilauslippu ja lähettäkää se mriile postissa. 
Me ,clemme yhtä lähellä teitä kuin lähin postilaatikko. Nämä kengät 
on tehty lujiksi alkuperäisillä Oak-nahka pohjilla, valmistettu erikoisen 
kauan kestäviksi unkarosca käytössä. Kemiallisesti valmistettu vas
tustamaan lunta ;a sadetta. Va hvat kaksinkertaiset ja täydelliset 
Oak-pohiat — erikoisesti varust i-ttu li änkesi äviksi ja lämmittäviksi. 

Turvatkaa itsenne kylmyydeltä ja inf-
luerjsalta. Ostakaa suoraan tehtaan 
pääkortteeristä. Katsokaa näitä kenkiä 
ia huomatkaa kuinka joustavaa nahka 
ti. Koettakaa niitä — küvclkää ym

päri huonettu-nmt. Niiden täytyy ilah-
d ui taa teitä, .sillä ne ovat parhaat kon
trat markkinoilla tällä hinnalla tilliä-
päivinä. Parempia »i ole maanviljeli
jöille, a jure; Ui», työläisille y. mi. ÜVlaksa-
kí'A ainoastaan saatuanne lähetyksen. 
Me o$f mme vastuur.iiJaisuuden vähin» 
go»*». Elleivät ne tykytä teitä niin 
-nr sri>rit;imme vallanne lakaisin. Jo 
kaipcn parj ^nataan kahdeksi kuukau
deksi, mutta ken taviig ne enemmin. 

-TOIMIKAA NYT-
NATIONAL MAIL ORDER CO. 

Dept. 54-A. 

Box 2557, Boston Maas. 
Lähettäkää paria 
postivapaasti. Minä suoritan 
$4.39 ne saatuani. Rahat takai
sin elleivät tyydytä. 

Nimi 

Osote 
Väri 
Koko 

Reply in English it possible. 

Moneyordereita, 
Vekseleitä, 
Kaapeli-
Maksuosoituksia. 

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

Raha sijoitetaan tai vedetään pois 
mistä tahansa Suomen parikeista ja 
pankkikirja hankitaan (jos tili on uusi) 
ja lähetetään halutulla osoteella. 

Kirjoittakaa, allaolevulla osottee.Ua lä-
hetyskustannuksirita, lähetyskaavak-
keista, osoitteella varustetuista kirje
kuorista, tai lähettäkää Expressi- tai 
Posti-moneyorderi kirjotettuna AME
RICAN EXPRESS COMPANY'lie, NEW 
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 

SZ Broadway, New York. 

Perustettu 
1841 

Iti 
Pää oma 
$18,000,000. 

FINANCIAL DEPARTMENT, 

American Express Company, 
65 Broadway, New York, 

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

Määrällä passilla 
Muistelmia wainvwuosilta. 
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Maita ja Nlaalainoja. 
Huo-
puo-

Werraton menestykseni maitten myynnissä kehoi.taa 

mauttamcnn, että joka haluaa maalle asettua, kääntyköön 

leeni. Hywät oroai maat, ehdot helpot. 
Maaltlinojn ei keltään saa paremmilla ehdoilla kuin mi

nulta. Siis kun rahaa tartoitjettc, käykäähän tuumilla. 

> Mitä haluatte itsellenne tehtäwäkji, se tekin muille tehM, 
niin totuus maan perii. 

Huonekaluja ja Hautaustoimisto. 
Kansainwülinen notari. 

F. HEITMAN, 
Menahgil, Mmn. 

(Jatkoa.) 

Mutta siihen en toi elä tytynyt, sillä sellaisiin wastauk-
siin alin jo tottunut. Tiukkasin yhä edelleen: eikö to-
MIafan ole yhtään ainoata huonetta toapaana? Wih 

hoiu käwi fcltoilíe, että hifi Huone oli tosin wapaa, 

waikka se oli tilattu. Tällaiset tilaukset eitoät markki* 
na-aikaua paljoakaan merkitse, ja 'hetkisen neuwoteluam-

me luwattiin huone minulle yhdeksi yöksi. Illalla kuu-
Iin jonkun soittaman Poliisikamariin pyytäen yösijaa. 
Olipa minulla todellakin onni, kun ei tnrmnmuf mennä 

poliisikamariin Määrällä passilla. Mutta tämä ei ollut 

ensimäinen eikä miimeinen kerta, kuu sain huoneen ai
man kuin sattumalta. Se tapahtui Mikkelissä, Varkau

dessa, Kemissä. Oulussa, sanalla sanoen melkein kaik-

kialla, missä wain liikuin. ' 

Iisalmelta matkustin seuraamana aamuna Pieksä
mäelle. jossa minulla oli eräs tuttu. Näin suurella 
asemalla oli mannaan matkustajakoteja, ja tuttatoaltani 

moisin saada kuulla uutisia Helsingistä. 
Astämäui sattui olemaan asemalla saapuessani, 

mutta hän ei suureksi ilokseni tuntenut minua, siinä 

määrin olitont Sotkamossa kaswattamani Miikset, leuka-
ja poskiparta muuttaneet ulkomuotoani. 

Täällä Pieksämäellä alkoi minulle aitoan toinen 
nka. Matkailijakotiin minua ei päästetty, maan sain 
sen sijaan jäädä nstätnärn mukawaon asuntoon. Sieltä 
íiirrnin sitten yhtä wieraauwaraiseu suuren maatilan 

isännän luokse. Nyt en aianut enää laihalla kiewari-
kaakilla rikkinäiset wällyt tai hetoosloiriii rekipeittoua, 
"vaan lihomalla patruunan bemo sella suuret koirannah-
raiset peittona. Huoneessani oli sädtötoalo, soittokellot, 
toTefoiti ja kaikki mahdolliset mukawuudet. 

Waibtelu on aina kaksinkertainen lepo. Matkojeni 
ci/fö suurimpana toiehätykienä oliwatkin epätasaisuus 

ia ne monet erilaiset tilanteet, millin kulloinkin jouduin. 
Manilmastlt eristettynä. 

Sotkmuou kirkonkylässä, totin peninkulmaa Kajaa

nista itään, asuin tieíjii mii kko a täydellisesti maailmasta 
eristettynä. En tiennyt mitään Helsinkiin jääneistä 
lähimmistä towereistam. Oliwatko he wckpaina wai 

toangittuina — wai kukaties joku jo 'henkensä heittänyt? 

Lähetin täältä Sotkamosta toisen kirjoen toitooen saa-
wani mähän enemmän tietoja asiain kulusta kuin mitä 
olin saanut Suomussalmelle. Jokaisena postipäimäuä 
menin konttoriin kysymään kirjettä, mutta sitä ei wain 
kuulunut, ja syytä sen toiipymiseen oli mahdoton ym-

märtää.. Wibdoin tuli odotettu kirje. Luin sen pariin 
kertaan läpi, mutta siinä ei ollut • kerrassaan mitään 
tietoja. 

I Sanomalehtien lukeminen oli suorastaan mafenta-
1 waa. Kaikkialla tuntui tsaarin walta lujittuwan. So 
: takin fätot lehtien mukaan Wenäjälle onnellisesti. Eitä 
j jutteleminen Sotkamon jurojen ukkojen kanssa suin-

, kaan ollut toimoa herättämää. 

i Mutta Pieni toaloukipuna sattui Sotkamoonkin sin-
! futhtarrittfiit tänä pimeänä aikana. Niittä päiwinä wael-

si Sotkamon kautta jalkapatikasta muuan wienankar-
, salainen sotamies kotiseudulleen lomaansa Miettämään. 

Häneltä kysyttiin mitä sodasta kuuluu ja hän Masiasi 

alakuloisesti: „Ka mitäpä tuo köyhä rikkaalle mahtaa." 

Woiko sattuwammin kumata Wenäjän koko sodankäyn-

riä? Ainoastaan runollinen' karjalaissielu Moi näin 
sanoa. Tämän silminnäkiiän sanat pauimat Mähän 

j|| epäilemään sanomalehtien ylistyksiä armeijan Maitoista. 
K! Waikka hän olikin yksinkertainen sotamies, riitti hänen 
||i la'suunostoan h tyro iiii tuulta pariksi päi mää. 

^ i yksityistä tietä Moi kuitenkin saada jotakin tietää. 

11 Sotkamoonkin tuli joskus henkilöitä suoraan Heisin-
D ..iistä. Mutta heiltä oli mahdotonta saada mitään tie-

inviemrntfa mielien ilman minkäänlaista rt i-ti fiinin vie 

hia. Z)lioppilasurkkijat oli mut barminaisia ja Maaral 

'lisiä. Heidät olisi pimnyt Panna fotoille. Tatoaliaar 

he fen myöhemmin tekimätkin. Maikka kowin merkilli-
sellä taMalla. 

Eräänä päimänä, aamiaiselta palattuani, istui pir
tissä kiiltonappinen poliisi. 

Nyt saan marmaan seikkailuja, arMelin huoneessani 
heitettyäni päällystäkkini yltäni. .ArMaiin oikein. Po-

liisi oli odottanut minua ja astui mädän ajan kuluttua 

huoneeseeni koputettuaan ensin warowaisesti oMelleni. 

Hän sanoi nimensä ja työnsi kätensä minulle terMehtiäk-

seen. ,,'Ka'hma". Mastasin minä, se oli näet silloinen 

nimeni. Poliisi ei ollut mitenkään toirfamaltainen eikä 
mahtiaan näyttämä. Epämarmalla äänellä hän esitti 
asiansa sanoen: 

,,5iun se meidän nimismies kysyi, että mahtaiskohan 

herralla olla passia, kun ne on nyt tähän aikaan sem-
mosten paperien kanssa niin tarkkoja." 

Tokihan minulla oli passi, waikk'ei se nyt juuri ollut 

minulla esillä, sanoin hänelle seka kysyin, eikö olisi sa

man tekemää, jos itse Meisin sen nimismiehelle seuraa-
Mana päimänä. 

Kyllä. Sh sopi Mallan mainiosti, ilmoitti poliisi 

silntinnähtäMäÄi iloissaan siitä, että oli Päässyt asiasta 
nain mukamasti. 

Kahma-nimellä minulla et edes ollut Passia, Maan 

oli se nimellä Ganunel. Mutta koska en tahtonut tuot

taa asianomaiselle henkilölle mitään ikämyyksiä. päätin 

Nimen Kahma olin Malinnut siksi, että olisin hätätilasi 
ia moinut sanoa muuttaneeni nimeni suomalaiseksi: 

Gammel, Kahma. Mutta juuri Sotkamossa ollessani 
tuli Pakollinen määräys kieltäen nimenmuutot. Oli 

siis parasta olla näyttämättä Passia ja matkustaa pois 
Sotkamosta ,josta olinkin jo saanut tarpeekseni. 

Käwin sitten nimismiehen luona. 
Ilmoitin lähtemäni pian matkalle ja esittäen san-

gett lävinäkymäu tekomalheen pyysin saada tuoda hänelle 
passini Masia parin päimän perästä. 

..Kyllä, tietysti", Mastaili nimismies luullakseni 

täysin ymmärtäen minut. ..Jassoo,' 'herra Kahma mat-
kustaa niin pian.pois. No eihän le sitten niin tärkeätä 

ole. Minä Main ajattelin sen toimisi, ettei sitä joutuisi 

Mälikäteen — herra Kalunahan kyllä ymmärtää — täl

laisena aikana, kun Pacsi oikeastaan täytyn kaikilla 
olla." 

„Niin, kyllä minä sen ymmärrätt. Ehtisinlmn minä 
sen Maikka tänäänkin hakea, mutta jos se on samante-

keMää..." 

„Niin, eihän se nyt olisi edes ollenkaan tarpeellista-

kaan, koska herra Kahma lähteee niin Pian pois. Minä 
ajattelin Main fiinit tapauksessa, että herra Kahma olisi 

jäänyt pitemmäksi aikaa." 

Mutta hetken siinä juteltuamme tuntui häu ikään-
kmn'katuwau sanojaan ja lausui lopuksi: 

..No jos nyt herra Kahma löytää sen passin, niin 

olisihan sittenkin hymä saada nähdä se. ?)m:närrättehän 

minun asemani. Sitä Moi niin helposti joutui ikiimääu 

Mälikäteen." 

ymmärsin Mallan 'hyttiin nimismiestä ja hänen 

suurta kohteliaisuuttaan, sillä mitään pahaa hän ei olisi 

tahtonut minulle enemmän fuiu kenellekään muulle

kaan. 

Mutta yhtä suurella kohteliaisuudella ja tahtomat
ta loukata ketään pyytäisin lukijaa kaikella miefenfiim 

nolla ajattelemaan mälikäden kaameita waikuiuksia. 

Nmerikalaisissa seikkailuromaaneissa .olemme lukeneet 
„mustasta kädestä" ja sen aikaasaamasta hirtoeäsiii 
kauhusta ja pelosta. Jo jokapäimäisessä elämässämme 

kuulemme usein Puhuttaman kuoleman kädestä, koston 

kädestä j. m. s. Ne otoat kaikki hirmuisia ja kauhistut-

talvia käsiä, mutta mitä ne owat sittenkään Merrattuna 
mälikäteen. Kas siinä omituinen käsi, joka etenkin sota-
aikana on pitänyt wirkamiehiämme kauniisti alallaan, 
taimntellen heitä sekä eteen että taakse. Joskus teki 
mieleni sanoa, että tunnen miehiä, jotka eitoiit pelkää. 

1 Mauta n»vtiiwäi ir. 

100 eekkeriä 'hymää mustanmul-
lan maata, 1(K) eekkeriä peltoa, lop-

, pu laidun ja heinämaana. Hnonei-
j ta on Misi pikkuperheelle. Myy
dään $35 doll. eekkeri huokeille 
maksuehdoilla. Käteisellä rahalla 
iso halwennus. Kaupunkiin 6 mai 
lia, koululle % mailia. Tarkempia 
tietoja saapi suullisesti eli kirjoit-

tantalla allaolemalla osoitteella: 

Mr. Gust Niska, 

Gackle, No. Tai. 

(48) Nuori sie:va iloinen far ma rv 
poika haluaa päästä kirjewaihtoon 
nuorten kunnollisten tyttöjen kanssa. 
Näin karkatiswuonna. Kuwa jos 

kirjeen mukana tulee niin se war-
masti wastineen saapi. KirjeMaib-
lo suomen-, englannin ja moisin-
kielellä. Tässä nimi jo osoite: Mr. 

K. Salmi, Dilmorth, Minu. 

Business-miehet fmom.! 

Pallohuone myytämänä rakenttuf-

sineen hywällä liikepaikalla. Lähem
piä tietoja saa suullisesti tai kir

jeenä osoitteella: 
A. Grain, 

(49) Kettle River. Minn. 

Maa myhtliwiinä. 
48) 55 eekk. maa myydään hal-

ivalla. Maata on kylmetty timotei-

ia apila-heinälle 35 eekkeriä ja 20 
eekkeriä on hakatta. Maa on hytoiiii 
maata, parhainta mitä löytyy Min-
nesotassa. Syy maan myontiin on 

se kun olen yksinäinen mies, joien 
minun ott tullut elämäni hankalak
si asua maata. Tulkaa katsomaan 

taikka kirjoittakaa: 
Wm. Salmi, 

Bor 61, Palisade, Minn. 

A wattuja ja awaamattomia metsä-
ja prccrimnita 

tarjotaan myytäwäksi Becker kann-
tissa, Minn. Kirjoittakaa meille ha-
lutessanne tietoja perinpobjaisem-
mistä yksityisseikoista tai käykää ta
paamassa meitä ja me ilomielin 

näytämme teille mitä meillä on tar-
joitamana. 

Knudson & Shnsky. 
Detroit. Minn. 

Minä ilmoitan Wadenan asukkaille ja 
kaikille tämän lehden lukijoille, ett! 
mint;n konttorini .joka sijaitsee vanhaa 
Wudera County State Pankin raken
nuksessa, on nyt avoinna ja valmiina 
liikettä varten ja minä k.ihoit&n kaik
kia henkilöitä, joilla on v.kaa silmis
sä, tulemaan tapaamaan tuhina. Neu
vottelu vapaa. Niiden joita vaiva* päÄ-
kipu, vatsakipu ja bermosairaudet, tu
lu i tavata minua, ^ünä olen tehnyt 
tühaohia kärsiviä onnellisiksi. Hyvin 
vsnLojen henkilöiden, jotka luulevat 
ola^ansa melkein sokeita, tulisi tavata 
minua. Vanhempien, joiden lapset 
ovat takapajulla koulussa, tulisi tavata 
minua. Karsaat silmät kcrjitaan. Mi
nä o!«n Siianut neuvoja kaikkein par-
h'ii m miltä silmälääkäreiltä Euro pusa» 
ja Amerikassa. .Minä suoritan teille to
dellista palvelusta kohtuullisella mak
sulla 

Kingsley Brothers rakennukset» . seu
raava ovi KanpunginhaaJiata. Parhaim
pia silmälaseja ja rillejä valmistetaan 
erikoisten vaatimusten ja määräysten 
»iukEii-esti. . unun tarkotukseni on 
tyydyttää kaikkia, nuoria ja vanhoja. 
Tulkaa katsomaan mitä minä vokhj 
tvhiiä teille J teidän perheellenne ja 
ystävillenne jr. naapureillenne. 

Teidän tulisi pit Hit silmiänne ja per
heenne jäsenten silmiä yhtä suuressa 
tnvoesa kuin elämäänne. Tikkaa otta
maan a 1 ville miten **oitr.e ssada täy
den käytön ja arvon sumistanne, 

W. F. A. WOODCOCK, 
Sil mä spesialistL ] 

Wadena. Minn. 

Onko ve rine' ,.iudsr 
Useinkin henkilöt, jv sa on monen

laisia ihotauteja, kut a syyl:yä. näp
pyjä ja paiseita kasvoissa tai muiesa 
ruumiin osissa, kuin myr-sk^n muita 
tauteja, joista johtuu e-leliäuminittnia 
vüšf.ja, eivät tiedä niiden oikeaa alku 
perää. Niitnäf. viat jobtovat HUONOS
TA VERESTÄ. 

Meidän VERENPVBDISTÜS LäaK-
KEEMME v<) vairai-tetiu pubtamaaa 
liärniit viat, joi siiä aj-iissa tilataan ja 
nautitaan täksi ettit veri on ouhdi^tn-
nut nitisti! myrkyllisistä aineista, jotka 
aikaansaavat edellämainittuja kipuja, 
i.-ihetilmme teille VEkErPÜHDISTÜS-
LXÄKKEEN kaikki ohjeet Tn'<kana, 
postitap:-iasti joka paikkaan Yhúysval-
ioiHSii, $2.50 )vmivsta 

Hiiiliiop Suomalainen Apteeki. 
PAUL N JK MI. 

910 3RD AVE. HIBBING, MINU. 

I tää, silla he olimat oman kertomaitta mukaan sellaisessa 
I . asemassa, että he eitoiit tooineet mitenkään ottaa osaa I waikka otoat alituisessa waarassa joutua suoraan kateen, 

! i politiikkaan eikä siis myöskään kertoa mitä Helsingissä 1 eikä niin wallan lempeäiinkään käteen. Mutta sehän 

Tone 
Terveyden Ylösrakenlaja 

Tekee Rikasta, Pun asti Verta, Vakavat Hermot, sekä Voimakasta 
Miehellistä ja Naisellista Elomoimaa. 

<\'t)£a-Tcne 
in-j 

U1 P'VW 
valuable hl-vyj, 'j 

Itul S<-i«eee 

pj iokfceuftn yleisesti puhuttiin miehestä mieheen. Siistii-
^! ii iin ei ollut mitään tawatonta. Kaikkialla Suomessa 

H! tapasin ihmisiä, jotka olisiwat mielelään tehneet Moita-
! mansit auttaakseen Wenäjän lxillituksen Mihollisia, ellei 

^i'ieitii olisi oma kiusallinen asemansa siitä estänyt. En 

Wi j epäile, etteitoätkö nämä samaiset miehet myöhemmin 

H j Mi olleet pontewia itsenöisyysmiohiä, sillä sitähän hc 
otoat oikeastaan aitta olleet — kysykääpä Maikka heiltä 

, itseltään. 

j Myönemmin kuulin, että Sotkamon n. s. intelli-
Í ctenssi piti minua Menäläisenä urkkijana. Gn tahdo 

I heidän älyääit arwostella, olihan heillä ainoastaan n el-
i ,:i toi iff oa aikaa tehdä minulle kysymyksiä. Siinä suh^ 
I teessä ainoin heitä johtamalla puheen erääseen yhteiseen 

tuttatoaammc, jonka Pelkän Persoonallisen tnttatouuden 
jo olisi pitänyt riittää takeeksi siitä, etten ollut urkkija. 

Mutta kaikissa tapauksissa oli wallan aiiteeks:antama, 

tonta, ettit sotkamolaiset saatwiwat päästää urkkijaksi 

Uuf n: antamaan 
saa'te rahanne 

a-Tonea on 
eli vhden 

Ihmeellinen hoito siihen yleisesii heikontunecsen ja 
väsyneesen tuntcesen niinhyvin sielun leuin ruumiin 
puolesta. Alakuloisuus, ryhtiin puute, elonvoiman 
heikkous, hermostuminen, huono ruokahalu, punaisen 
veren puute eli vtrei.törnyys. hidas verenkulku, laihtumi-

lkeen, 
sap-

paha 
Q maku suussa, naiynncn Kieli, sairaaloinen pääntauti, 

hennokolotus. malaria. On erittäin arvokas lääke 
lämpimissä ja kosteissa ilman aloissa, joissa malarialliset 
ja senlaiset toxiiliset olosuhteet vallitsevat. 

Meidän Varma Rahat-
Takalsln Takuu 

__ Nnga^Tone on vnrniasti 
N. täydcliisen tvy;!y tyk.-,en eli te sa 

X takaisin. Jokaisessa pullossa Nu; 
' »vlhifksänkyrnmvntä (90) tablettia, 
Nj; täyden kuukauden hoito, jonka hinta on $l.(Xl, 

Xy eli G kuukauden hoito $5.00. Jos otettuanne Nuga-
Tonea kaksikymmentä (20) päivää, ette ole 
täydellisesti tyydytetty saavuttamiinne tuloksiin, 
palautti.kaa loppu meille, ja me heti palautamme 
teille rahanne. 

haluatte .--nnda p-alautctuksi teidän ennen aikaisen Terveytenne, 
Voimanne jä lElonvoimanne: jos tahdotte tuntea itsenne niinkuin uuhi ti:ies 
cli nainen; ios tahdotte löytää yhden suurimmista Terveyden Ylösrakentajista 
kuin lääketiede, keksintö ja pitkäaikainen kokemus koskaan ovat saavut
taneet — niin siinä tapauksessa koittakaa Nuga-Tonea NYT HETI. Teia.ln 
ei ole mahdollista hävitä yhtään ainoaa penniä jos ei se feikaanc-aa. mitä olemme; 
luvannut. Me otamme päällemme kaiken vahingon. Mc emme voisi 
antaa teille tällaista takuuta. ;os me emme tietäisi että Nuga-Tone tekee 
kaiken kuin olemine ilmoittanut sen tekevän. Nuga-Tonea myydään kai
kissa apteekeissa samoilla ehtoilla ja — takanksilla. 

Käyttäkää Tätä Tilaus Kuponkia. * 
NATIONAL LABOR/vTORY, F-53, 537 So. Dearborn St., Chicago, UI. 

Herrat.—Oheenliitettynä löydätte'!.....*., jonka edestä lähettäkää minulle 
.,, ^uUo» 24vga-Topea. , 

NIMI....... ........ 

KATU ja NO. ELI R.F.D 

KAUPUNKI VALTIO 

olisi ollut fotoin lapsellista, sillä itämä mieheihän et* 
toät aamistatteetkaan tonliEdett kaameita toaikutuksia. 

WÄikäsi ei kummitellut ainoastaan Sotkamossa. 
Sen waltatoa toointa näyttäytyi kaikkialla Suomessa, 
Olen toantta n itä, että maltiollisesti wainotut henkilöt 
olisimat säästneet monista ikämyyksistä, ellei tämä sa

mainen wälikäsi olisi kunnon ihmisiä niin pahoin pi
dellyt. 

Sotkamossa minulla oli todellakin huono omii. Tai 

ehkäpä se olikin wain mieliknwitusta, siitä johtunutta, 

että muualla pidettiin liian hymänä. 

Sotkamo on kaunis paikka, ja ystäwällisiä ihmisiä 

tapaa siellä, kuten kaikkialla muuallakin. Watwalloista 
olisi minunkin warmaan ollut hankkia itselleni asuntoa 
siellä, ellei muuan ystäwällinen sotkamolainen roittoa 
olisi sitä waiwaa pimlestani uähnyt. 

(Loppu.) 

Kiito slau se. 

Lausumme sydämelliset kiitokset 
ystätoillemme jotka oli toimeenpa n-
neet hauc-kat lekkerit ja niin monilu

kuisina saapuiwat uutisastknnollem-

me sunnnni. 13 p. tätä kuuta, tuo
den mukanan syömiset ja juomiset. 

Tuo hauska tilaisuus sattnikiu isän
nän syntymäpäitoänä. Kiitollisuu
della tulemme muistamaan yst^. 
Myyttänne. 

Hilma ja Salomon Piikkilä, 

Plummer, Minn. 

Tilatkaa Uusi Kotimaa. 

* * 

Vaivaako Teitä Lapamato? 
<ios tunnette oireita kuten kicu.t rin 

nan ai la. oksentamisin,, ruokahalun me 
o.*tystä sekä yleensä koko vatsaeHntm 
heikkenemistä ja muuten kipua eri vat. 
san osissa, niin tiedätte teissä oleva» 
tapamadou. | 

Olemme alkaneet valmistaa tfihän vi i 
kaan erityistä lääkettä viimeisimpier 
Suomessa käytettyjen valmistustapojen 
mukaan, joten eitä nautittaessa ei tun 
ae mitään kipua, eikä se myöskään olt 
vaarallista, joa matoja ei ole. Lääke ob 
valmistettu kapselleihin ja seuraa täv-
lel liftet ohjeet mukana. iJLhetet&ia 
postissa postikulut suoritettuna jok» 
Daikkaan Yhdysvalloissa $1.50 hinnasta 

HibbiRgin Suomalainen Apteeki 
PAUL HUUL 

flo yd AVE. HIBBINO, MBfS 
* 

TILAUSLIPPU. 

Kansan Ääni Kustannus-Yhtiö, 
New York Mills, Minn. 

Myötäscora» $ U. Kotimaaa •tíosíkefran 

tílausmakstifcsi, joka on lähetettävä osoitteella: 

Mimi 

Posttikonttori, 

Katti dli Box5_ 

Valtio,. 

Mainitkaa onko tilaus tiu» eli uudistus. 

Tämän titauslipun roi lähettää lyijykyoäflä täytettyni. 

Jos te katselette tuottamia farme
ja läheltä New Joikin markkinoita, 
niin ottafaa huomioon niiniä ta» 

joukset. 
Fanni, jossa sopii wähempiwa-

raisenkin päästä alkuun on 190 eek

keriä maata, hywä 13 ruumaiitcu 
huone, ulkohuonerakennukset tarwit-
see korjausta, hytoä metsä. Muka-
na 2 hywää l»ewosta, 11 lehmää, 7 

hidjoa, 1 härkä, 25 kanaa, farmika-
iustoc kaikenlaista, kuten gasoliini-
tootmakone, pntmafotto, leikkuukone, 

päällä istuttama aura, 3 kärryt, 3 
rekiparia, niittokone, horawakone, 
lai iianhajotuskone, 4 karhia, paja 

sekä sepänkalusto. Tämän särmin 
saa ostaa kaikkineen kalustoineen, 
karjoineen $5,500. Ainoastaan tar-

toitsee olla $1,000 käteistä, loppu 
touosittain $200 wuodessa ja Torko. 
Tämä on 3 mailia rantatieltä ja 

toaltion terwatieltii. Ottakaa tämä 
tarjous huomioon heti. 

Toineit farmi lähellä edellistä 
107 eekkeriä maata. Asuinrakennus 
11-ruumainen, ensiluokan kunnossa 
ja paanarakennus mitä parhaita, ka 
nahuone myöskin ensiluokkainen, ho 
toin tilaa 800 kanalle, uusi teräk
sinen autotalli. Koko kartano ai 
toan malmis, mitä parhaiten rafen 
nettu. Mukana 2 htm>ää hetoosia. 

8 dywää lehmää, 1 härkä, Í50 ka 
naa, 2 sikaa, hywä koira; myöskin 
Hntoä keittostouwi, sekä fartmkalusto 
hytoä — kuten niittokone, haroma
ko ne, lannanhajotnskärryjä, rekiä, 

toaljaita, kennaseparattori, sekä kaik-
keet kalustoa suuri määrä. Tämän 
Hinta kaikkineen on $«>,000; puoli 
alas loppu $2.00 wuodessa ja kor

ko 5 pros. Tämä on hytoä tarjous 
joka liahtaa hywää farmia. Tässä 
oit koulu talon rimalla sekä kirkko. 

Posti tulee kotiin, joka päitoii, telefoo
ni fotona y. m. 

Jos te todella katselette Hyroiii 
farmia niin tulkaa näriä heti kat

somaan. Lähempiä tietoja saatte 
osoitteella: # 

Emil Iackmu, 
Suli Co. Hankins, N. D. 

Ottakaa Erien rautatie Chicagos
ta ja ostatte tiketin Callicoon, Suli 

Co. Siitä yksi asemantoäli Htm-
kins'iiii. jofa to ali on 6 mailta. 

Minä allekirjoittanut olen osta

nut Emil Jacksonin suosituksella tar-
min ja olen airoatt täysin trrytytoäi-

nen kauppaani. Olen 20 touotta 

farmannnt Minnesotassa ennen tän
ne tuloa, sekä nämä edellaolewat 

farmit olen nähnyt ja täten todistan 

että ne on futert ilmoituksessa näet
te. — Andrew Kero. 

Suomalait»en Keskinäinen Palon»» 

kwutusyhtiõ. — Otter Tail-, Wa
dena» ja Becker Co., Min.i. 

^äferiä: joulu?. 81 p. 1919 —- 675 
Wakuutuksia woimassa: 922,074.50 
Rahaa kassassa: $11,995.98 

Johtokunta: M. H. Korkalo, Ifi-
mies; Matti Erkkilä, waraesimies; 

John Laide kirjuri; J. W. Jaco6-
son warakirj.; A. E. Anderson, kas» 
jori, Jannes Keto, roarakassort; 

seitci: Ben Pantsari, Victor Mäki, 
Aatu K^ela, John Jaakola. 

Asiamiehet: Victor MyllgjkangaS, 

Leander Suomala, Jacob Lalli, 

91&CÍ Ristinen, Chas Kuha. And. 
Sarmi, H. Hepola, John Kiwijärwi 
ja kaikki johtokunnan jäsenet. 

Kirjurin osoite: > 

John Laide, 

P. O. Box 171, N. A. Mills, Minn. 

Farmia myytävänä. 

1G0 eekkerin walmis farmi tool* 
tion tien toarreíla, lohella koulua, 
90 eekkeriä wiljelyksessä, 35 eekke
riä laitutnena, joka woidaan kyntää, 
15 eekkeriä niittynä, 20 eekkeriä met

sää, jota käytetään laitumena. 8 
huoneen asuinrakennus, suuri PYZ-

reafaibinen natoeita ja sailo, kana-
huone. Kaksi hywää kaiwoa; kaikki 
maa aidassa ja ristioidassa. Tämä 
farmi myydään, Hinnasta huolimat

ta hno/eilla maksuehdoilla. 

40 eekkerin farmi í'Vo mailia 
kaupungista, pienillä hywillä ra

kennuksilla; 20 eekkeriä auran olla, 
3 eekkeriä hywää niittyä ja loppu 

metsää, jota käytetään laitumena. 
Tämä farmi myydään huokeilla 

maksuehdoilla ja kohtuullisella hin

nalla. 

Listallani on useita hytoiä far
meja rnyytawar a. Kirjoittakaa mi

nulle enempi tietoja saadaksenne. 

John Mark, -J 

C of Farmers State Bank, 

Deer Creek, Minn. 

Kipu rinnan alla 
ja Vatsassa, Päänpakotua, Kitkerää vettä 
6'.iusj=3, Syüämmen poltto. Pakotus seiassft 
"a ky"K;hii(le:i alla, Sappitauti, Keltatauti. 
Cova v,t'sa. ja yl"-nssi hoikko ruansnlatus» 

ovat kaikki vateakatarrin tuntomerkkejä. 
Tämä tauti on t.yvm yleinen kansamme 

keskuudessa ja son oireet ovat niin monet 
ja vaiiitcievat. «itä tuonikin luuiee tveään 
vaivaavin keuhko, syoi.n t. m. taudin, va'k> 
ka se jr.htuu ainoastaan heikosta ruuan-
suiatuksesia. — Lukekaa rultli täml nde6 
sanoo lääkkeestä: Uuhi, Minn. 

Mr. P. A. Llgnelt:. Joku aika fitten titimla 
tfilt» lälkkwa No. 230, )i*ta lausun nj-t «uiXWt 
kl!toki»t koska oi-a tvrv-i mies. St» iäakf pe
re n s! minät, olen niinknia trtnoa Ihmiiiee. 
Bliti kiidin teit». Kansioit, Kn#to Koski, 

T&ylollU^en hoitaen kuuluu suuri pullo 
Ik itket la, pulveria ja ituakaruilcrla slsälllAesU 
nautittavak--!, täysi kuukauden hoito. Ti
latkaa läakemäar&y» .lo, ü50. LánetetUn 
postissa lähetyskulut suoritettuna $2^0 114. 

—LlfwUla A.pti'ekkt en «ourin— , 
. —tiUiito. Apteekki tMymlMiMi -• 

P. Ä. LIONKLL CO., Superior, Wfe. 
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