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wiodä kotia sikojen ja lintujen ruu
aksi. Wonta muuta lakia, jotka jä
tän iparempain kynämiesten fcltot-
tettäwäksi on meillä, joista aika-
naan saamme wastaawan hyödyn it-
sellomme. Hywästi wielä muiStam-
me kuinka ktpeää tuo samanen laki 
teki wiljatrustille, jota wastaan se 
tähtäsi sen toiimeisen nuolen este-
tuomion muodossa. Waan kärkj nä
kyi olewan poikki siinäkin niinkuin 
monissa muissakin korporatsioonien 
hyökkäyksissä, joita ne on tehfleet ja 
Wi tekemät tätä waltiota wastaan 
kätyriensä kanssa. ' Ei ne hyökkäyk-
set ole niinkään waarallisia joita ne 
tekee Nonpartisan liittoa wastaan. 
sillä pommi toisensa jälkeen menee 
harhaan ja jälellä on ainoastaan 
höyhenet ja terwa. 

Känsäkourg. 

Brandon, Min». 

Kun ei näy lelhden palstoilla mi-
tään täältä, jos kuinka katselisi, niin 
päätin kirjoittaa. Ilmat on ollut 
fotoin sateiset koko kewätkesän. Hei-
näntekoon on wähän farmarit ole
telleet. Vuositulot näyttää hytoin 
lupaamalta, jos ei tule mitään muu-
ta haittaa kuten myrsky tai ruoste. 

Kotoasti täällä rakennetaan. Mr. 
Fred Sacarias ja Mr. Joe Josephin 
huoneet alkaa olla aiwan walmiit 
ja onkin komeat. Mr. Herman 
Beck parhaillaan rakentaa komeaa 
asuinhuonetta ja isoa. On siinä ti
laa wäwyllekin ja onpa talossa Pal
jon tyttöjäkin: pitäkäähän Pojat sil-
miit auki. Mr. Jacob Bukkila ja 
pojat rakentaa uutta isoa paanaa, sa
moin myös Mr. Wm. Sartoi, 

Mr John Jacobson on myynyt 
farminsa fiWfc. Hulkkoselle $100 eek
keri. 

Neidit Elmi ja Mayme Beck otoat 
kotiutuneet kesälomalle Little Falls 
Business Colegesta. 

Neidit Fanny Lehto ja Gustawa 
Josephs otoat matkustaneet Min-
neapoliin töihin. 

Mrs Hilma Bakkala ja tyttärensä 
Mamie rauta-alueelta kyläiletoät 
weljensä Mr. Fred Sacariaksen ty-
kõnä. 

Sain »vilkasta salaa muijain päi-
toäkirjaan ja näin että on paljon 
häitä tulossa. 

Mr. ja Mrs. Joe Josephsille on 
syntynyt terwe tyttö kesäk. 24 p. 

Mrs. Kreeta Uusitalo ja poikan
sa Joe otoat menneet Minneapoliin 
katsomaan tytärtään Annia, joka on 
heikkona sairaana hospitalissa. 

Mrs Bellinen Chathamista, Mich, 
toieratlee tyttärensä ja toätoynsä Mr. 
|a Mrs Andrew Mattsonin (Kent-
tälän) luona. 

Mr. Olli Luukkonen (Olson) on 
aina wain huonona sairaana. 

Oscar Haapala kuoli kesäk. 25 p. 
sarrastettuaan f autoon. hitouttatoaa 
tautia; oli wielä nuori mies, 33 
touoden. Haudattiin 27 p. Fred 
Sacarias ja John Lehto toimittitoat 
hautauksen. 

Neidit Ida Peterson ja Lempi Ja
cobson otoat kotiutuneet Minneapo
lisia. 

Täältä oli Millsissa juhlissa Lili-
an Lampi, Ethel Julin, Lillie Beck, 
John Esala, John Kitoiftö, John 
ja William Jacobson, Bernhard 
Bukkila ja Mr. Beck. 

Mr. Efraim Jacobson on alkanut 
rakentamaan uutta asuinhuonetta. 

Mr. ja Mrs Matt Lahti Minnea
polisia olitoat wierailemassa suku
laisissaan, John jo Isaac Lehdon ja 
Herman Makkosen perheissä. 

Miss Olga Lehto täältä ja Mx. 
- Reinhold Jokela. Susijärtoeltä, otoat 

pistäneet ryysyt yhteen ja rutoenneet 
yhtä leipää syömään, onnea wain. 

Mr. ja Mrs John Jacobson kä 
toitoät Franklinissa, Minn. Mrs ja 
Mr. John Sundelin kultahäissä. 
Mrs Sundelin on Mrs. Jacobsonin 

sisar. 
Ottakaapa paremmat kynäilijät ja 

piirtäkää lehden palstoille, että nä 
ketoät, että on se Brandonkin kar 
talla toiela. — Maijan poika. 

Anchorage, Alaska. 

Artooisat kansalaiset asuen keski-
waltioissa, aion antaa teille hiukan 
tietoja näistä Alaskan ' oloista ja 
erittäinkin maista. Tiedän, että 
teillä yleensä, kuten itsellänikin on 
ollut luulona, että täällä on oinoas 
taan lunta ja jäätä, toaan se on 
suuri erehdys. Minä olen asunut 
Minnesotassa useita touosta, jotain 
20 touotta, olen myös kiertänyt 
useissa lännen toaltioissa, kuten Ca 
liforniassa, Washingtonissa ja Ore 
gonissa, waan en missään ole näh 
nyt niin -hywiä maita kuin täällä 
Alaskassa, jota olen kutoitellut lu 
men ja joitten maaksi. Nyt olen ol
lut täällä kuukauden ja ollut tilat-
suudessa tarkastamaan näitä maita, 
joille en ole toertaa muualla löytö-
ntit. Esimerkiksi tooin mainita joi 
ioiii kastoilajeja, jotka tietooni olen 

hankkinut toarmoista lähteistä. Po-
taatteja täällä on kastoatettu 20 ton
nia eekkerillä, nisuo 48 bushelio eek
kerille ja nutut kastoit menestyneet 
samassa suhteessa. Hallituksen maan-
toiljelyskpe-ossmallo on tehty kokei
ta omenien kaswatuksessa ja se on 
menestynyt hywin, tuottaen parhaita 
tuloksia uusia hedelmiä. Olen pu
hutellut useita wanhoja asukkaita, 
jotka on ennen osuneet touosia Min
nesotassa ja Michiganissa. He sa-
notoat ei talwen olewan yhtään kyl
memmän kuin edellämainituista 
waltioissa, sillä en tahdo päästä ym
märrykseen mikä tekee täällä kastoi!-
lisuuden itiin paljon paremmaksi; 
ainoastaan maitten paremmuus te
kee eroituksen. Tämä Anchorage on 
jo iso kaupunki jo tulee »varmaan 
kaswamaan liiköpakkaksi. Eräs ame» 
rikalainen lääkäri sanoi minulle, ei
tä tässä tulee olemaan 10 touoden 
kuluttua 50,000 asukasta. Niin aja
telkaa mitä on maan artoo silloin 
tässä kaupungin lähellä, jota wielä 
saa ilmaiseksi 160 eekkeriä homeS-
teadioikeudella Setä Samulilta. 
Meitä on jotain 20 suomalaista ot
tanet maan tämän kaupungin lähei
syydestä, johon myös on kaunti ru-
toennut rakentamaan tietä läpi asuk
kaiden maan. Laitoat tulee Seati-
lesta Seward nimiseen faupitnfiin 
ja sieltä lähtee hallituksen rautatie 
100 milia tänne Anchorageen. Tän
ne kyllä tulee samat suuret toalto-
meriloitoot, jotka ensin käytoät Se-
toardissa, toaan ne tefetoät jotain 
150 mailin mutkan rautatiemaitaan 
toerraten. Täällä on suuret työpai
kat hallituksella ja tämä tulee ole
maan laitoa ja rautaiieliiffeen kes
kusta. Warmaan tulee olemaan 
Alaskan suurin kaupunki muutonton 
touoden perästä. 

Te suomalaiset, koettakaa ohjata 
matkanne tönne. Olen toorma, et
tette tule katumaan tänne tuloonne, 
sillä tämä on tuletoaisuuden maa. 
Kun tulette Seattleen, niin sieltä 
tuo teidät U. S. Goto, ottoon mel? 
kein ilmaiseksi — ainoastaan $5.00 
kyyti, waan Pitää tulla rantatielle 
työhön, kuten olen minäkin ollut 

issä. En tiedä toieläkö menen. 
Tiketti maksaa tänne Seattlesta toä-
likansimatka $39.00; ensiluokan 
$66.00 toaan kuten jo edellä sa
noin, että hallitus tuo melkein il
man, joten käyttäkää hytoäksenne 
hallituksen tarjousta ja tulkaa jou
kolla. Panen nimeni ja osoitteeni 
tämän olle, jos joku tahtoo kirjoit
taa ja jotain tiedustella. Minä en 
ole mikään maa-agentti, eikä täällä 
myy jo käsittele maito kuin hallitus 
yksin. Terweisiä tuttawilleni N. D, 
Millsissin ympäristöllä ja Mesaba-
rangen suomalaisille. 

John Knuti. 
P. O. Box 1352, 

Anchorage, Alaska. 

ketoäastä oli wähä liika kuiwo. Hei- tion. Näytti otoelta missä kaitoo on 
nätöiihin on ihmiset alkaneet. Ko- i ja sanoi samalla : „Woisitte tuoda 
walla kiireellä. Niin kuuluu wain tullessanne wWn yzettä minulle 
yhä uusia ja taas uusia suomalaisia kin." 
tulewan oikein joukottain tänne pe 
rukalle. No, onnetsi, tulkaa waan, 
kyllä täällä koteja on. 

Niin, johan kuuluu honskoja uu-
tisio. Kuuluu tuletoon Pastori Muo
ri Shenceristä tänne tämän kuun 
25 päitoö I. Koskelan talolle, jossa 
hän pitää hartaushetken klo 1 päi-
toätyä. No, mennään joukolla kuu
lemaan mitä hän meille siellä sa
noo. Pois toihű ja kateus, sillä se 
on pikkumaista jo näinkin elähtä
neiltä ihmisiltä, jos se kerran ei 
syntymötoika liene. — Miltä. 

JkÄvänloiselto näyttää tänä ke
sänä kun aina sataa. Farmarien 
on tähtynyt kylmää potaattia jo kah
teen kertaan liiallisen märkyyden 
takia, fun ensimäiset siemenet on 
mädänneet jo nyt pitäisi korjata hei
nää, jota on maa täynnä, toaan toai-
kea on sooda korjatuksi, ellei toaan 
pian rupea poutia tulemaan. 

Täällä oli ikätoä tapaus. Eräässä 
talossa on isäntä kuollut jo useita 
touosia aikaa ja leski on usean tyt 
tärensä kanssa asunut farmia. Tyt 
iäret on menneet naimisiin hywin 
nuorena ja aina sen jälkeen kun 
otoat toähänkin kytoenneet, toaifko 
ne on noin 10 touodesta ylöspäin 
rutoenneet 'kulkemaan (haalilla ja yö 
hypyssä ja jos sittä on äitiä joku 
nuhdellut, niin on saanut Mastoon: 
jos et pidä suutas kiinni, niin minä 
ammun. Niin nyt kun sattui joku 
wieras tdpoamaan, kun kymmenen 
touoden paikoilla oletoo tyttö oli su 
kupuolitekemisissä noin kuudennella 
kymmenellä oletoon rniefjen kanssa, 
jonka äiti sai kylältä kuulla, itiin 
toangitntti miehen lapsen raiskani 
sesto, joko on nyt. Superiorin won-
kilossa tiilenpäitä lukemassa ja 
odottaa tuomiotaan. Waan huono 
han se on ja rumaakin se on, waan 
arwelen, että syy Pitäisi löytyä muu 
alta kuin annetaan semmoisten las 
ten olla toiikottain, että kaikistellen 
ei ole tietoa missä ne on. Niitä 
kaloja sitä soodaan kun pyydetään. 
HywShän \t' oli tuolle toanhalle 
•miehelle kun ei pysty enää tienoo 
maan ja tuohon edelläkerrotiuun 
paikkaan rahojaan pättäämään, niin 
saa linnan palkakseen. Niittihän se 
on täällä Amerikassa, että sitä ta 
pahtuu toaikka minkälaista toarsitt 
kin nykyään. — H. R. 

.Hibbing, Minn. 

Juhlalliset ompeluseuran kahmi-
öiset ontoiwot Penet Porkissa etelä-
Hibbingin taholta Mrs Hulmen ja 
Mrs Korkisen toimesta wiime wii-
fon torstaina. Wäkeä olikin ollut 
siinä kohweilusso harwinaisen lukui-
sasti. Sellaista jo etukäteen oatois-
tinkin jo enkä ollenkaan tullut pet-
tyneeksi. Olihan siellä ompeluseu
ran naiset olleet kuivassakin ja nä-
kyyhän siinä kuwassa pappirameíin 
Saastamoinen. Ei suinkaan se ku
too nyt muuten mikään olekaan el
lei johtajakin joukossa ole. Ehkäpä 
tuo tuossa tilaisuudessa otettu kuroa 
tulleneekin ensi wuoden Kirkollista 
Kalenteria koristamaan. Sehän on-
'kin mitä kauneinta. Tulot kckhwillo 
tilaisuudessa kuuluu olleen $19.60. 
Tämä lienee korkein määrä tuloissa, 
mitä wielä ennen on saawutettu. 

Kesäkoulun päättäjäisjuhlat Ali-
cen osastolla tulee Miss L. Kan-
tonen oppilasten kanssa toimeenpa
nemaan t. k. 25 p. illalla, akkaen 
kahdeksalta, arwoffaan ja waihtele-
toan ohjelman kanssa. Siis sinne-
kin sitte silloin mainittuna hetkenä. 
Wahinko waan kenen tiloisuudesto, 
pois täytyy olla. Mukaan tulkaa! 

Silloin heti Tuit koulu päättyy 
Alicessa 25 päitoöttii pidettäwään 
juhlaan, niin olottaa Miss Kanto-
nen koulun 26 P. Hibbingissä kir
kossa klo 9 aamulla. ÄKöö nyt, 
lasten wanhemmot, katsoko Maan 
omaa parastanne waan myös las
tenne parasta. Jos lastemme pa
rasta katsomme, niin me panemme 
ne kouluun, mutta jos omaa Paras
tamme katsomme, uitit me panemme 
lapsemme marjaan. Kummanko Pa 
rasta nyt olisi siis paras katsoa? 
Varmasti wastaat minun kanssani 
aitoon samoin, että lastemme paras-
ta, että nekin tulewaisuudessa tuli-
siwat onnistumaan. Warmasti jo
kainen lapsen wmchempi soisi lapsil
lensa onnellisen tulewaisuuden. Äl
käämme siis estelko millään tawal-
la ettei lapsemme tulisi sitä saa-
maan. Siis 'kesäkouluun toaan Inp^ 
semme, siinä on ensimäinen askel 
onnellisuuteen 

Kuuluu «myöskin, että seuratun 
tamme trustiisit aikowat pitkästr 
ajasta toimeenpanna illatsua seura 
kunnan hytoöksi, oitoait löhitulewai-
suudessa, ehkä ensi kuun 8 p. Lu 
!pa<ito0tpa silloin jotain arwokasta^ 
kin hommata. Siis sellaista kuulu 
koon waikka oina. 

Paikkakuntalaisiamme oli huomat 
tu määrä wiime sunnuntaina Chis 
Holmissa rippikonlulasten ripille-
päästöjuhlilla. Kansaa oli koolle 
juhlilla metodistikirkko oi'wan täyn
nä. Tilaisuudessa saarnasiwat past 
Saastamoinen ja Mr. F. Koski 
Rippikoululapsia oli 13 ja muute 
isompaa yleisöä ripillään käwi muu 
tamoa waille wiisikymmentä. Siic 
janoowaisten luku oli suuri. Sepc 
siellä olt niin mieltä herättätoää fur 

rtpilläkäypien joukossa oli niin mon
ta nuorukaistakin ja sepä toieläkin 
sopiwaa, että siellä nuorukaiset wie
lä kolehdinkin keräsiwät. Siis herä 
tys on •sielläkin kohoamassa. Tai 
taopa waan tulla tosikin, että fiellö 
wielä puuhataan itselle omaa Her-
ranhuonettakin. Hywin wissiltö jv 
luowuttikin sellainen hanke. On
neksi olkoon. Jumala sen suokoon 

Oka. 

Prinsessa lapsineen meni kaiwol-
le ja toi myös wettä waimolle. 

Kun kahmi wolmistui, kysyi woi 
mo eikö „rouwa" haluaisi juoda kah-
wia hänen kanssansa?" Halusihan 
rouwa. Kahwia juodessaan kertoi 
eukko, että hänellä on huono näkö 
jo särkyiwät lasisilmät ja poikansa, 
joka on renkinä, ansaitsee niin toa-
hän ettei hänen sowi poikaansakaan 
pyytää niitä ostamaan. Kotoin on 
ifötoää istua yksin mökissä päiwä-
kaudet, kun ei näe lukea. 

Wieras kiitti kahmia- hytoöksi ja 
sanoi tuntemansa erään lääkärin, jo
ko pian matkustaa näillä seuduilla. 
Hän pyytää sitä tarkastamaan toai-
ntott silmiä. Sitte wieras jätti hy
wästi ja pani suuren ráhan waimon 
kouraan. 

Muutamia Miikkoja. myöhemmin 
tuli eräs hieno herra eukon mök
kiin ja tarkasti waimon silmät. Jo
ku aika sen jälkeen tuli postissa kää-
re, joka sisälsi hienot kultasankaiset 
lasisilmät, jotka sopiwat mainiosti 
waimolle. Ja hän ihmetteli mistä 
ne tulitoat. Muita paketin mukana 
oli kirje jo sen olla nimi „Mar
garet". 

Woirno ihmetteli kuka „Marga
ret" se oli, kunnes eräänä päitoönä 
paikkakunnan pappi tuli eukkoa kat
somaan. Tälle näytti hän kirjeen. 

„Sehän on perintöprinsessalta", 
janot pappi. 

„Oi, oi", toalitti eukko, „ja minä 
kun wielä kannatin hänellä wetta ja 
annoin hänelle kahmia rikkinäisestä 
kupista." 

o i 

—> Meissä on aawistamattomia 
hywyhden lähteitä, jotka tawallises-
ti tulewat esille liian myöhään. 

Pennellwille, N A 

Jokunen sana taas täältä meidän 
Nuoresta Suomestamme. Kesä on 
ollut taunis, kaikki kaswullisuus 
näyttää hyvältä nyt, waikka ensin 

Ruotsin prinsessa ja toanhan toat 

mon lasisilmät. 

Ruotsin prinsessalla ollessaan 
Soitossa on tapana tehdä pitkiä 
käwelymatkoja metsässä. Kerran oli 
hän sellaisella käwelyllä tyttärensä 
Jngridin ja poikansa Bertilin kans
sa ja tuli silloin pienelle mökille 
Prinsessan oli jano ja oli Mäsynyt, 
joten hän kolkutti mökin oMelle saa 
dakseen lasillisen wettä. Sieltä tuli 
toaitha waimo oweNe, jonka toähä-
näköiset silmät eitoät tuossa yksin-
kertaisessa putoussa tunteneet Ruot
sin prinsessaa. 

„Kyllä toettä saa, mutta teidän 
täytyy itse mennä sitä hakemaan 
kaitoosta, sillä minä en tooi poistua 
kohtoiponnuni äärestä, joka juuri 
alkaa kiehuntaan." »-

Vaimo antoi prinsessalle toesias-

— Meidän on toaikea sitä uskoa 
ja sittenkin on se totta: lähimäisem-
me on yhtä suuri raukka kuin me it
sekin. 

..StereoEkccpiB Ml. 
Seuraavia stereoskoopikuvaaarjoja saa

daan meiltä, tilata: 
N:o 7. Matka Italiaa läpi. 25 väril

listä kuvaa näyttäen huomattavimmat 
paikat Roomassa, historialliset seudut ja 
maanjäristyksen hävittämät paikat. 
Hinta 50 sent. 

N:o 4. Matka Palestinan <Iäpl. 25 ko
meaa värillistä kuvaa raazuatun maasta, 
joissa nähdään kaikki merkkipaikat. 
Hinta 60 senttiä. 

N:o 8. . Vanhan mantereen ihmeet 
25 värillistä kuvaa huomatuimmiata pai
koista Europaasa ja Aasiassa. Hinta 
60 a. 

N:o 13. Amerikan historiallisia paik
koja. 25 värillistä kuvaa kuuluisimmis
ta historiallisista paikoista Yhdysval
loissa. Hinta 60 s. 

N:o 12. Maailman ympäri Setä Sa
mulin laivaston kanssa. 100 kuvaa esit
täen elämää laivastossa ja paikkoja 
joissa laivat kävivät kuuluisalla matkal
laan maailman ympäri. Hinta $1.15. 

N:o l. Morsiamen kertomus. Sisäl
tää 25 kuvaa, jossa nähdään nuoren mié
in teidän paras tilata vanhasta luote 
usta paikasta. 

N:o 6. Kristuksen elämäkerta. 25 
,'ärillistä kuvaa, joissa nähdään huomat
tavimmat kohdat Vapahtajan elämästä 
Hinta 50 e. 

N:o 10. Omituisia paikkoja ja ihmisiä. 
15 värillistä kuvaa maailman eri kulmil
ta, näyttäen eri kansallisuuksien elä 
inäntapoja ja monta mieltkiinnittäväB 
paikkaa. Hinta 50 sent. 

N:o 3. Panaman kanavan varrella. 
>5 kuvaa Panaman kanavalta, näyttäen 
.suuria insinööritöitä, Colonin ja Pana 
man kaupungit y. m. Hinta 50 s. 

N:o a. Matka New Yorkin ympäri. 
>5 kuvaa automobiilimatkasta New 
Yorkissa, jossa nähdään Amerikat» suu 
rimman kaupungin merkillisyydet. 

N:o 23. Matkustus Saksassa. 25 vä 
rillistä kuvaa huomatuimmista paikois
ta Saksassa. Hinta 80 a. 

N:o 5. Elämä totalaivaatolla. 25 vä
rillistä kuvaa maailman ympäri purjeh
tineesta Yhdysvaltain sotalaivastosta, 
näyttäen nuo jättiläislaivat, niiden si
sustan ja varustukset, laivaväeetön jo-
capäiväisen elämän, ampumaharjoituk
set, huvitukset j. n. e. Hinta 50 s. 

N:o 3. Panaman kanavaa varrella. 
i5 kuvaa Panaman kanavalta, näyttäen 
suuria insinööritöitä,- Colonin ja Pana
man kaupungit y. m. Hinta 50 a. 

N:o 4. Matka Palestinan läpi. 25 ko
meaa värillistä kuvaa raamatun maas-
a, joissa nähdään kaikki merkkipaikat. 
Hinta 50 senttiä. 

N:o 8. Vanhan mantereen ihmeet. 
>5 värillistä kuvaa huomatuimmista 
paikoista Europaasa ja Aasiassa. Hin
ta 60 s. 
rapeus aaaeini9fli]ineumi)8|j fl)eamiee 
N:o 14. Käynti Washingtonissa. 25 

värillistä kuvaa huomatuimmista, pei
koista ja rakennuksista Yhdysvaltain 
pääkaupungissa. 

M:o 15. Niagaran putous ja Watkin-
iin rotko. 25 värillistä kuvaa Niagaran 
putouksesta kesällä ja talvella, aekä 
Amerikan ihmepaikasta Watkinsin rot
kosta. 

N:o 16. Matka Etelävaltioissa. 25 vä
rillistä kuvaa huomatuimmista paikoista 
etelävaltioissa, pumpulin kasvatuksesta 
y. m. Hinta 60 s. 

N:o ao. Matka Filippinelllä Setä Sa
mulin sotapoikien kansaa.. 26 värillistä 
kuvaa- sotilasten elämästä ITilippineiHä, 
leirissä ja taistelussa, ja kuvia alkuasu
kasten elämästä. Hinta 60 e. 

N:o aa. Matka Huotain ja Norjan lä
pi. 25 värillistä kuvaa huomatuimmista 
paikoista Ruotsissa ja Norjassa. Hinta 
60 e. 

N:o ax. Matka Kiinaan, japaniin, ja 
itämaille. 25 värillistä kuvaa, esittäen 
paikkoja ja kansan elämää itämailla. 
Hinta 60 a. 

Tilataan osoitteella: !'i 
UUSI KOTIMAA, 

NEW YORK MILLS, : , 1 MINN 

Hermosärky. 
Kun tunnette kipua jäsenissä, lihak 

sissa, tai jossain erikohdissa ruumista, 
kuten kaulanikamissa, selässä, käsivar
ressa, jalassa ja usein myöskin ajetusta 
jaloissa tai käsivarsissa, silloin tiedätte 
teissä olevan HERMOSÄRYN, eli kuten 
sitä useimmiten kutsutaan REUMA
TISMIN. 

Tämä tauti ei ole niin vaarallinen, 
jos siihen ajoissa haetaan apua ja lää
kettä. Tilaamalla meidän REUMA
TISMI • lääkkeen, joka on erityisesti 
valmistettu tähän tautiin, voitte saada 
terveytenne takaisin lyhyessä ajassa. 
Lääke lähetetään postissa kaikki käyt
töohjeet mukana ja postikulut suoritet
tuna joka paikkaan Yhdysvalloissa 
$2.50 hinnasta. 

Hibbingin Suomalainen Apteeki 
PAUL NIEMI. 

9x0 3rd AVE. HIBBING, MINN. 

Huomautus. 

On joitakin nuoria miehiä, jotka 
otoat rutoenneet käyttämään kaupun
kimme katuja kilparatana ja se köy-
pi yleisölle erittäinkin lapsille tbc o* 
rolliseksi, niin olemme päättänyt joh
taa jokaisen sellaisen ajurin lain 
kanssa tekemisiin, sillä yleisillä pai-
koilla erittäinkin kaduilla waltion 
loki määrää kulkunopeuden et yli 
toiittötoista mailia tunnissa. Siis 
olkoon tämä toaroitus autonajurctl-
Ie, erittäinkin niille, jotka haluamat 
aina näyttöä kaduilla kuinka nopeas-
ti ihe tooitoat ajaa ja kuinka monta 
naista he tooitoat säikäyttää äkkiä pe
räyttämällä kaaransa toäk:.oukfoa 
kohti. 

New Aork Millsm kaupungin puo» 

lesta, heinät. 12 p. 1920. 

J. W. Trtilpukka, TsimieS. 

(60) 
HYVÄ 120 EEKERIN FARMI 
myytävänä käteisellä rahalla 

erittäin halvalla. Huonen ter
veyteni vuoksi olen pakotettu 
myymään maani $35.00 eekeri. 
Hinta on halpa siihen verrat
tuna kun maa on hyvää ja lä
hellä kauppalaa ja koulua ja 
suomalaisia kirkkoja. Hyvät 
autotiet ympäröivät maan; 10 
eekeriä kynnettyä peltoa; 30 
eekeriä erittäin hyvää heinä
maata ; loppu helppoa puh
distaa. Tarkempia tietoja saa 
suullisesti tai kirjoittamalla 
allaolevalla osotteella,: . 

HULDA SAMUELSON, 
R. 1, Box 50, Menahga, Minn. 

(54) Farmeja 

Penneltvillen jo Fultonin ympöris 
töllö. Hytoöt mustan mullan jo 
santomullan maat. Maat otoat jok 
seenkin tasaiset, hytoöt tiet ja marke 
tit; lähellä kaupunkia ja íauppoíoi 
ta. Joka aikoo maalle, niin nyt 
on paras aika, kun tooipi nähdä mi
tä maa tuottaa. 

Farmi 40 eekkeriä, 7-huoneett talo 
kauniilla paikalla Pienen kalasen jär-
toen rannalla. Kauppaan sisältyy 
10 lehmää, 2 hywää hetoosta, 100 
kanaa ja sika- 2 paanao sekä sailo; 
muita ulkohuoneita, sekö kaikkea työ-
kalustoa. Kyltoöt on kaikki hytoässä 
kastoukunnossa; hinta $4.500. 

Farmi, 250 eekkeriä, 18-huotteen 
talo. Täydellinen maanwiljelyska-
lusto, hyioä karja; hywin sopima 
kohdelle perheelle; hinta 6,500. 

Mnulla on Paljon muitakin Paik
koja monen kokoisia. Tässä olisi 
joitain hywiä paikkoja: Farmeja 
135, 118, 114, 53% eekkeriä, tar
kempia tietoja saa kirjeellisesti. 

John Nurmi. 

N. F. D. 5, Fulton, N. A. 

Täten saamme ikätoällä ilmoit» 
taa, että rakas lapsemnte 

Lilian Esther 

muutti luotamme taiwaalliseen 
kotiin kesäkuun 3 ipäitoä, 1920, 
sairastettnaan hinkuyskää, jota 
muuttui keuhkokuumeeksi ja suo-
ncitiücto wiime ipäiroänä klo 6 
illalla lopetti 'pikku Lilianin 
körsimMet. Avpa lankesi hänel-
le kauneimmassa kukoistukses-
saan; mutta mc emme ymmärrä 
niitä kuin Jumalan hengen otoat 
Hän oli syntynyt Minueavolissa 
elokuun 25 päiwä, 1919, eletty
ään täällä murhteiiten maassa 
ainoastaan 9 kuuta ja 9 pöiwaä. 
Kesäkuun 5 «päiwä ystäwäin 
saattamana laskettiin Lilian 
ruumis toiimeiseen lepoon Crys--
tal Lake hautausmaahan. I. O. 
Kostamo siunasi haudan pitäen 
kauniin Puheen jälkeenjääneille 
muistuttaen, että ei meillä ole 
täällä!pysywaistä asuinsijaa jne. 
Pienen Tiauban peitettyä ero fim* 
me jälleennäkemisen toiwosso. 1 
Lähinnä kaipaamaan iptettiä wai- g 
najaa jäimme me wanhemmat, 
1. sisko, 2 tocljcä, jonka täten 
kaiikana olewille sukulaisille ja 
tuttaiwille ilmoitamme. 

Hilda ja Karl Oquist. 

MATKAPILETTBJÄ 

SUOMEEN 
JA SIELTÄ TÄNNE 

Brittiläistä passintarkastusta ei vaadita. 

Purjehdukset New Yorkista: 
Imperátor heinäk. 15, el ok. 12, syysk. 9 
K.A.Victoria heinäk. 17, elok. 14, syysk.ll 
Caronia heinäk. 24, elok. 21, syysk. 18 
Aquitania heinäk. 31, elok. 28, syysk. 22 
Columbia heinäk. 31, elok. 28, syysk. 25 
Mauretania Elok. 5, syysk. 2, lokak. 30 

Montrealista: 
Saturnia heinäk. 17, elok. 21, syysk. 25 
Cassandra elok. 7, syysk. 11, lokak. 16 

Paikallisasiamiehiä kaikkialla. 

C U N A R D 
A N C H O R  

A N C H O R  D O N A L D S O N  

Metropolitan Life Building 
MINNEAPOLIS, MINN. 

Nyt Ioppuitoat minun toaitoan, 
jo suruni kaikki aiwan. Pääsi 
sieluni ilohon. Hywästi nyt 
wanhemmat rakkaat, sisaret, toel-
jet armaat ja kaikki minun ystö-
want. Äkkäätte sureko sitä, että 
minun menemän pitää hautaani 
lepäämään. 

Lilian, kauniin kukkasen 
Wei kesän ensi halla. 
Ruumis tuon pienen hentoisen 
On sytoöllö turpeen alla. 

Lausumme sydämelliset kiitok
set kaikille ystäwille ja naapu
reille, jotka olitoat saattamassa 
rokasta toainajaa toiimeiseen le
poon ja auttoiwat sairauden ai-
kana. Me emme tooi toaitoo jen
né palkita, toaan työt bttwöt ker
ran palkitaan, ne muistossa on 
Jumalan. Kiitos myös kutka-
seppeleistä, joita toitte. Herra 
rakkautenne palkitkoon. 

Hilda ja Karl Oquist, 

301 Emerson Ave. N. 
Mnneapolis, Minn. 

Kauppapaikka mhytäwänä. 
(54) Suomi-asemalla lähellä Deer 
Riweriä, on meille annettu kauppa
paikka myytatoäksi. Omistaja kuoli 
parisen wiikkoa takaperin ja leski ei 
woi hoitaa asioita. Maata on 75 
eekkeriä ja kauppakartano ihan ase-
man läheisyydessä. Paiíkka on kas-
wawa suomalainen siirtola, erittäin 
ihana seutu lukuisien jörtoiensä Puo

lesta. Tämäkin maa toastaa yhdeltä 
puolen järween. Halukkaat ostajat 
kirjottakoot meille lähempiä tietoja 
saadaksenne hinnoista ja muista eh* 
boista. 

Pellcrwo Land Co. 
201 Torrey Bldg., Duluth, Mnin. 

Farmia «hytötoäoa. 

160 eekkerin walmis farmi toal-
tion tien toorrella, lähellä koulua, 
90 eekkeriä toiljelyksessä, 35 eefke
riä loituiyeNa, joka tooidoon kyntää, 
15 eekkeriä niittynä, 20 eekkeriä met-
sää, jota käytetään laitumena. 8 
huoneen asuinrakennus, suuri pyö» 
reäkattoinen natoetta ja sailo, kana-
huone. Koksi hywää faitooa; kaikki 
maa aidassa ja ristiaidassa. Tämä 
farmi myydään, hinnasta huolimat
ta huokeilla maksuehdoilla., 

40 eekkerin farmi 3mailia 
kaupungista, pienillä hywillä ra» 
f ennuksilla; 20 eekkeriä auran alla, 
3 eekkeriä hytoöä niittyä ja loppu 
metsää, jota käytetään laitumena. 
Tämä farmi myydään huokeilla 
maksuehdoilla ja kohtuullisella hin
nalla. 

Listallani on useita hywiä far
meja myytätoänä. Kirjoittakaa mi
nulle enempi tietoja saadaksenne. 

J0H0 Mark, 
Cos Farmers State Bank, 

Deer Cree?, Minn. 

Tri H. A. HELA 
ELÄINLÄÄKÄRI. 

Phone 49, Menahga, Minn.. 

A. J. ZOERB 1 
LAKIMIES 

J. F. MAKI, suomalaisen 
apulainen ja tulkki 

306 Lonsdale Bldg. 
Duluth, MIhsl 

Halutaan tietää. 

Perintöasiain takia haluaisin tie
tää missä on Walter Stierna, syn-
tynyt New Z)ork Millsissä. Hänen 
itsensä tai tuttawiensa pyydetään iv 
moittamaan olinpaikastaan allekir
joittaneelle. — Jacob Hietala, pe> 
sänhoitoja. Neto Ao rk Mills, Minn. 

(53) Myhtäwänä 

Rnmely Ideal puimakone, koko 
34X56; jo J. J. Case 20 H. to. 
höyrykone. . Hinnoista y. m. asiois
ta aittaa lähempiä tietoja. 

Peterson Bros. 
R. 2, Bx 16, Sebeka, Mitut. 

— On onnellista tässä maailmas-

fa, että Useimmat ihmiset käsittätoät 

toisensa »äärin, . 

Opettatoaisia kirjoja. 

Miesten Siitinelo, kirja miehille jc 
äideille, kirj. tri. Wrethlind $1.0( 

Naisten Siitinelo, kirj. tri Wreth 
lind ..75c 

tztsesaastutus 40i 
Kehitysijän siweelliset toaarat ....10c 
Naineille ja naimalaan aikotoille 20e 
Onnellinen kott ........25c 
Ohjaaja onnellisuuteen . .... .....15c 
Käytännöllinen engl. kielioppi 50i 
Auom.-engl. Sanak., 192 sito. 75c 

Tilataan osotteella, 
Aug. Edwards Co. 

70 Oaf St., Ashtabula, Ohio 

(53) Myhtäwänä. 
yksi hywin tunnetuita Osborne-leik 
kuukone ynnä niittokoneita ia hara-
wia. Owerland kärryjä. Tulkar 
katsontaan. On myös myytäwänc 
kaikellaista sekatatooraa, pala-soke 
ria 30^ pauna, hytoiö Rio kahtoii 
30^ pauna. 

Resgo Brvs., k Gen. Merchants 
Ä ^ . Autómba, Minn 

(52) 
Menahgan Maanwiljelijäin Ko-ope-

ratiiwisen wiljasäiliö-hhdistyksen 
wuosikokous pidetään ' kaupungin 
haalissa lauantaina, heinäk. 17 p. 
1920, klo 1 j. pp. 

I. A. Miller, kirjuri. 
Reinhold Lohi, liikkeenhoitaja. 

!TfiiTc7ašviir5 
V dAMMASLAÄKÄRl. 
I Konttori Farmers & Mercbnnt* pan* 
> kin ylSkcrressa New York Mill. 
; 4 't-.t...tlnv 
'• Nykyajan kiammasläakiri. Työ va« $ 
I kuutetaan Phone 86 

Uusi suuri 10 sentin laatikko 

Copenhagen nuuskaa 
nyt myytävänä, 

ME TAKAAMME 

että Copenhagen nuuska on ai 
rta ollut puhdasta ja on varmasti 
puhdasta. 

Ellei kauppiaallanne ole sitä, 
niin me iXhetämme teille postissa 
tavsllisella hinnalla 10 sentillä laa
tikko, kunnee kauppiaanne voi 
teille hankkia. Postimerkit kel
paa. 

Copenhagen purunuueka on 
maailman parasta puru tupakkaa, 

Wey man-Bruton Company, 
1107 Broadway, New York. 

Murray'n MaAkonttori. 
PJULKORTTBERI FARMI. 

MAILLE. 
Kirjoittakaa tai käykää ta
paamassa. 
WADENA, MINN. 

— „Jos" on kaikkien Heifíojci 
sielujen toitoe. 

— Myötäkäymistä on toarsin toai 
kea kestää, toarsinkin toisten. 

— HsbUteka lehtttil«ckse«»e jet 

se •« 

HYVÄ 160 EEKKERIN FARMI 

MYYTÄVÄNÄ HALVALLA 

Maa sijaitsee 4 mailia itään N. 
Y. Millsin kauppalasta, tiheään 
asutussa seudussa. Maalla on 
noin 115 eekkeriä viljelyksessä 
olevaa peltoa ja noin 15 eekkeriä 
niittyä ja loppu metsää. Viime 
vuonna valmistettu navettaraken
nus, 60 jalka pitkä ja 36 leveä ja 
hyvässä kunnossa oleva asuinra
kennus. $3,000 käteen ja loppu 
ajalla. Tarkempia tietoja hinnas
ta ja ehdoista saapi allekirjoitta
neelta, j 

A. E. ANDERSON, 

Farmers & Merchants State Ban

kissa, New York Mills, Minn. 

Hermostoa, kasvattavat untta verta, pola- .... 
tavat Kalpeuden, Flineäryn ja Elottomuu
den, sekä kalkki muut taudit jotka johtuvat 
huonosta hermostosta, illallisesta työnteos- ' 
ta, yra., Joista vioista johtuu taas väsytti- , 
vk tunne ja voiman puut* ruumitlsea. 

LtgnelHo riutaplllerlt ovat helppoja 
nauttia ja lisMvtt ruumiin painoa Ja voi- • 
maa verrattain lyhyessä ajassa. 

Tlstlk näette mitä eräskin potilas sanoo: /-
Painesdtle, Mtcb. 

llr. P. A. LSgnclL Superior, Wis. 
BaetaplUerit olon nyt nauttinut Ja voin ' 

vatonttiis, ettt Mlkkeenae en ebdottomaett t*.' . 
ns, elUÄ olen nyt tHydellieeetl terve jo b#V*i»S "> 
volnnlMa, J« olvn eeittflnyt alt K mulHokln torf1 Í 
reilleni. Kunnioituksella, . Her man BUI.' 

Tilatkaa tintin kuukauden, leäkemil-
rlys; lähetetään postivapaastl.Täyttöohje - 4 
mukana, $1.85 hinnasta. Johnén ktw*W 
läyal hoito #3.88. 

—Iilenelll*.. Apteekld on ronrln—• 
—Sue». Apteekki YhdyeveHelwa— 

P. A. LIONIU. OO.. «upafiofi 


