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Nuea-Tone 
Mainio Terveyden Palauttaja. 
Tekee Itikasta, Piinasta Verta, Voimakkaita, Vakavia Hermoja sekä Voimallisen 

Miehellisesi |a Naisellisen Voiman. 

Ihmeellinen lääke yleisesti hcikontuneesen ja 
väsyneesen tunteesen sekä ruumiin ja sielun puolesta, 
ujous ia A'akuuloisuus, pahat linet, yritteliäisyyden 
puute, huonontunut elonvoima, hermoston heikkous, 
huono ruokahalu, rikkaan punasen veren puute cii • 
verettõrnyys, laihtuminen, heikko ruansulatus, 
täyteliäisyys syönnin jälkeen, Sappikoh taukset, 
Umpitauti, pahanhajuinen henki, paha maku suuosa, 
näljäytvnyfc kieli, kivulloinen pään tauti, Hermoko-
lotua. Nuga-Tone on kuuluisa lääke kaikille jotka 

asuvat lämpimissä eli kosteissa ilmanaloissa, missä 
Malaria on tavallinen. 

Nuga-Tone ylösrakentaa Terveyttä, Voimaa ja 
Elonvoimaa. Se synnyt täil, erinomaisen ruokahalun 
hyvän ru;?. ns tilatukeen, tekee suolisto .ulostam: an 
helposti, antaa uutta elonvoimaa kaikille elimille. 
Se tuottaa, terveer.' syd i.rnen_ toiminnan, panee 
liikkeelle lämpimän kierroksen rikasta punasta verta 
joka ruumiin osaan, antaa virkistävän terveen värin 
kalpeille Anemillisille poskille ja kirkkauden silmille. 

Meidän Varma Takuumme. 
Nuga-Tone on varmasti taattu antavan täydellisen tyydytyksen eli te 

saatte rahanne takaisin. Jokainen pullo Nuga-Tonea sisältää Yhdeksän» 
kymmentä (90) mariaa yhden täyden kuukauden hoito, jonka hinta on Yksi 
($1.00) DoUari, eli kuuden kuukauden hoito, kuusi pulloa ViideHa ($5.00) 
Dollarilla.. Jos otettuanne Nuga-Tonea kaksikymmentä (20) päivää, ette 
oie täydellisesi! tyydytetty saatuihin tuloksiin, palauttakaa jäännös pa
ketista meille laatikon kanssa ja me heti tulemme lähettämään teille rahanne 
takaisin. Täten näette että ette voi hävetä yhtään penniä jos ei se tee sitä 
vaikutusta kuin olemme ilmoittanut. Me otamme kaiken vahingon pääl
lemme. Meidän ei kannattaisi antaa teille tällaista takausta joUemmc oliss 
vakuutettuna siitä että Nuga-Tone tekee kaiken kuin olemme ilmoittanut siitä. 

lukekaa mitä nämä henkilöt sanovat Nuga-Tcnesfa. 
NATIONAL LABORATORY, Chicago, 111. Duluth, Minn., Toukokuun 30p. 1918 

mvötäliivän t5.hán $1.00 pyynnöllä saada toisen pullon teidän ItmieelUstä Nuga-Tone 
lääkettä. Nuga-Tone todellakin on auttanut minua vaivastani heikosta ruansulatuksesta, josta 
olen kärsinyt useita vuosia, minä. olen nyt kiitollinen teille sekii teidän Nuga-Tone lädkeelle, 
että olen täydellisesti parantunut. Minä tulen suosittelemaan hoitoanne kaikille tuttavilleni ja 
kansalaisilleni. Kunnioituksella, THEODORE LAINE. 

316 Providence Bldg., Duluth, Minn. 

NATIONAL LABORATORY, Chicago, UI. Comtche. Cal. Huhtikuulla, 1938. 

HerTlV:hk!i3. hyvin ja lähettäkää minulle kahden kuukauden ho'.to Nuga-Tonca. Ensimmäinen 
pullon on miiiussa tehnyt ihmeellisen muutoksen ja minä olen suosittanut sitä naapureilleni, 
jotka kaikki ovat aikoneet tilata itselleen sitä. Myotältit?.t tynb löydätte; 42.00 kahden kuukauden 
hoidossa. Tosi kunnioituksella, MAT. MÄNTYLÄ» 

Comptcha, MencL Co. CaL 
Nuga-Tone on. pantu ylös *Eiaee»e*e.i»iieeMiieieiMe«iaeesaeBee•••••• m»I 

Nusa-Tcne 
itlmuletee 

aloablo 
health tonic 

nation 

Approval oi 

sopiviin paketteihin. Se on 
sokerilla päällystetty; maultaan 
hyvä; helppo ottaa; sen käyttä
minen ei aiheuta esteitä toi
mistanne eli huveista. Koet- 2 lNÍNUjjS 
takaa sitä. Te tulette esittä- 5 
m ä ä n  s i t i i  y s t ä v i l l e n n e .  N u g a  S  N i m i . . .  
Tonea myydään kaikissa ; 
apteekeissa samoilla ehtoilla 2 
ja—takan ksiila. | 

Tilatessa käyttältää Iätä ImponicSa; 
NATIONAL LABORATORY, Fl, 537 So. Dearborn St., Chicago, ill. 
Herrat.—Myötäliitettynä löydätte $ jonka edestä lähettäkää 

pulloa Nuga-Tonea. 

foulujen íűuím. Puheensa lopussa 
kntti Pastori I. Mastaanottotoinll-
kuntaa kaikista sen näkemistä inat* 

läksi laukkaamaan Kankaan karta
noon roielöää tietä-ajajan jaksamatta 
hillitä {iiii. Pormoon joen yli wie-

MoiKta ja nyt Miimeksi ltiuhelaisten i Watt sillan luona tekee tie mutkan ja 
saamista kallisarmoisista lahjoista. 

Prof. Laitinen kohdisti sanan
sa Marsinkin soibwt'untaau ja sen si-
Mistykselliseeu merkitykseen. — Ka° 
ictoan-ritarien puolesta kiitti tri 
Holmbergin lausumista termeisistn 
in sin. Ufitío. 

Maapallon eri puolilta saapuneit-
ten weljesten perhejuhlaan toi Repo
lan edustaja hra Keynäs Kauko-
Karjalait synkät terweiset. 

Loppu-ilta kului puhein ja eri oh--
jÄmaMsin esityksin. 

tässä > löiwät täyteen maitokannuja 
kuo^rmitetut rattaat sillan johdetta 

Lake Superior Trout 
Liike Superior Trout . 

"á. icmutyfa, rttö <*>„«:-•££ W? ̂  
woihin jäänyt pialwelijatar suistui 

KAI.OJA. 
Kaikenlaisia suolakaloja, korppuja ja 

kuivia leipiä saatavana- Lake Supe
rien kalat ovat tänä kesänä suolattuja. 

100 Ib. $15.00 
50 lb. 8.50 

Neuwosto-Wencijäkin jo rohkenee 
puhuti suwercttiteetistaan Ahwe-

uanmaahan. 

W-c näjän neuwostohaklituksen ul
koasuun kansaukomissario Tshitshe-
rin on kesäkuun 29 pnä lähettänyt 
sanoman CurzoiMe, Miiíleranhií(c, 
Giolittille ja Coloylle sekä jäljennök-
-sen Pal'inftjernallk ja Holstille: 

Wenäjän 

pää edellä maahan, saaden päähänsä 
niin ankaran tärähdyksen, että het
ken kuluttua kuoli. Kuorman kaatu
minen oli niin tooimafas, että se ha
josi ja maito meni maahan, joten 
tapaturmasta koitui himishengen 
lisäksi melkoinen aineellinenkin Ma-

hinko. 

Maaawiljelyksen edistyminen 
Alaskassa. 

EnemrniZtö ihmisiä luulee A-
laskan oleman kulta ja turkis maan, 
mutta MdysMaltain Maanwiljelys-
koteilu aje inai Alaskassa ilmoitta* 
Wat, että Alaska ei ole ainoastaan 
toiíjaa tuottama maa, mutta jos A-
laskan kehittymättömät puolet tuo
daan toaloort, sen nisupellot tulemat 
suuressa määrässä auttamaan maan 

neumostohallituksen; e^n flt§t<iitttiiksia. 
tietyön on tullut, että faitfamliitofsi j KahdeÄymmenes ensimmäinen 
itseään nimittämä Maltioryhmä oli suotuinen ilmoitus Alaskan Kokeilu 

Katu ia Numero eli R.F.D 

Kaupunki Waütio. Fin. 

A. C. ANDERSON 
Ruumiitten hautaaja, ja lupakirjalla varustettu pai

ndute 
sameeraaia. ,, 

New York Mills, Minn. 
Puhelin puotiin No. 94 Asuntoon No» 35. 

ottanut püiwäjärjestykseensä Ahme-
nanmaan saarien omistamista kos
keman kysymyksen tutkimisen. Wiitc^ 
ten 2 pnä miime lokakuuta liittoutu
neille Malloille lähettämäänsä teli-
tyifjmt huomauttaa Wenäjän neu-
wostohallirus toistamiseen, että ei 
ole »'lomassa mitään wälipuhetto 
tai sopimusta, jonka perusteella We-
näjän tasaMa'llan sumereniteetti tlh--
wenanmaan saariin olisi lakannut. 
Millään näitä saaria koskemalla 
päätöksellä ei 'siis ole merkitystä, 
koska Wenäjän HMitusta ei ole kut
suttu ottamaan siihen osaa. Käänty
en tässä asiassa ententen johtamien 
^Maltojen puoleen ja saattaen samal-
j Ia selityksensä Ruotsiu ja Suomen 
! hallitusten tietoon, ilmoittaa Wenä-

Farmers&Merchants 

State Bank, 
NEW YORK MILLS, MINN. 

I AmerikalaiSten suomalaisten 
Micrailu. 

Ko»sertti ortuoilie 2 p. lu. k. 
Kello 12 aikaan perjantaina an» | jän hallitus niille, että se et tule 

toi Louhi-soittokunta wapaakonsertin hymüksymään mitään näiden mälto-
' orMoille Eläintarhassa. Lapsia oli jen eikä minkään ryhmän Ahmenan-
I iacputoilloi Kolmisentuhatta. Soitto- maan saaria koskeman päätöstä, el-
! kunnan soitettua muutamia kappa- lei Wenäjä ole osallisena sopimuksi-
lvita piti opett. W. Reima lyhyen' en teossa. Ollen tässä, kuten aina 

! puheen kehoittaen lapsia pyrkimään ennenkin, uskollinen kansojen itfe-
! kunnon kansalaisiksi. Puhuja 'huo-'määräämisoikeuden periaatteelle to» 
mäntti, että Maikka useat lapset o-'feaa Weuäjäu hallitus, että liitto-

"rivat ilman isää ja äitiä, on heillä'imallat mieliMaltaisesti ja omasta 
jfutratiinfitt yhteinen isänmaa, jota aloitteestaan päättäen Ahmenan-
j rakastaa. Puheen jälkeen lauloiMat'maan saaran kohtalosta ortawat it-
j lapset yksiäänisesti Alaamme laulun. | selleen mallan, joka niille ei lain-
j soittokunta esitti tämän jälkeen' f aan kuulu ja käsittelemät tätä maa-
jtoiclä useilta kappaleita. Innostus aluetta kyseessä olemien kansojen ja 
i kohosi kuulijakunnassa sangen for- Wenäjän työtä Metoicit kansanjouk-
Ikealile. Konsertin lopussa himsitoat 'f0jen mieltä ja tahtoa kuulematta, 
kirkkaat lapsen äänet eläköötä ja fii-'joita jokainen tässä asiassa tehty 
toksia Amerikan sedille. 'päätös koskee. Wenäjän hallitus 

Aamiaiset Alppilassa. •' toistaa, että se pitää kokonaan mer-

Konsertin jÄkeen oli pankkiirilii-,kityksettömänä jokaista tällaista 

Ylennetty pääoma ja vararahasto $35,000,00. 

Yksi vankimpia pankkiliikkeitä aiotussa "Clover 
Countyssa". Maksamme 5 prosentin koron säästö-

talletuksista. 

Virkailijat: 

Presidentti — A.. J. Sit?; 
Vara-pres. — E. A. E-ousu 
Kassori — A. E, Anderson 
Apulais-k&ssori — H. F. Wood 
Kirjanpitäjä — Neiti Vieno E. Aarni 

Asemalta ott nyt käytettämäna. Se 
on todellakin romaani nmanwilje-
lyksen edistymisestä. Kun ajatellaan, 
tiiltä- yksi kokeilu asemista on sijottet-
tu Dukon laÄ'soss«, ainoastaan 75 
mailia jäämeren piiristä, jossa muo-
tuinen hallatoin aika on 97 päimää, 
niin moidaan jossakin määrässä ar-
Mostella siellä olemia hankaluuksia. 

Eri >asemieu työ. 
Ilmoituksen mukaan, Sitka ase-

-ma ietoittää ja tukkii, ja jossakin 
määrässä kyllmää kaikellaisia kas-
Mia, jotka lupaamat olla hyödyksi 
Alaskassa. Fairbanks asemalla tär
kein työ on jymien kaswat'taininen, 
eri lajien tutkiminen niitten käytet-
tämäisyydestä ja ylijäämän siemenen 
jakaminen. Rampartissa tärkein työ 
on uusien lajien, nisun, ohran ja 
kauran kaswattcmrista, sekä jymien 
tutkiminen ja malitseminen ja niit
ten lisääminen, jotka omat lannat-
tomia. Alfalfan ja muun ^smiili-
suuden parhaitten menestystapojen 
tutkimiseksi. Karjan ja lammasten 
"ai toatustyöiä tehdään Kobtal ase
malla, ja kismamán Miljan ja so
keri juuren kokeilua Matanuskassa. 
•Pieni tarha on myös tänne laitettu 
hymän roiukarjan leMiitämiseksi 

Matanuska laaksoon. 
Wuonim 1918 maanwiljelijöille 

Tänama laaksossa jaettiin jytoiä, et
tä he itse rupeaisimat kasMattamaan 
wiljaa. Seuraukset oliwat niin tyy-
dyttäMät, että tämä kokeilu uudis
tettiin Muonna 1919. Sinä Muonna 
22 maanwiljelijaä Tanmna laaksos
sa faitoat 1,1=28 bushelia kemät ni
sua, 2,811 bushelia kauroja, ja 125 

Lake Superior Her rin 
Lake Superior Heri'ing 
Astorián Lohta 
Astorián Lohta 
Suomen Silakoita 
Norjan Silliä 
Norjan Silliä 
Alaskan Rasva-silliä 
Alaskan Rasva-silliä 
Johnsonin Sokeri -korppuja 

30 lb. boxissa 30c. Ib. 
12 lb. paperiboxissa 3lc. Ib. 

Johnsonin Sokeri-korppuja 
Raha on pantava tilauksen mukana. 

Uusi hintaluettelo lähetetään vapaasti. 
EMIL JOHNSON CO. 

322 So. 1st Ave. E. Duluth, Minn. 

100 lb. 
50 lb. 

100 lb. 
50 lb. 

100 lb. 
50 lb. 

Nelikko 
100 lb. 

50 lb. 
100 lb. 
50 $• 

18.00 
10.00 
7.50 
4.75 

26.00 
14.00 
10.00 
13.00 

7.50 
16.00 
8.75 

i 
t 

L U O T E T T A V A  

Suomalainen Apteekkari 

B. M. VANHALA. 

A Teidän reseptiune täytetään 
á huolellisesti. I 
I M. & V. DBÜG CO. I 
$ 112 N. 2nd Ave. W. f 
S Virginia, Minn. $ 
V> 

ke Fröjdman & C:o kutsunut Lou- päätöstä, jonka entisten aikojen it 

hen aamiaiselle Alppilaan. Perille' semaltaiset hallitukset äsken omat!bushelia ohria. Pieni jauho mylly 
saaMuttua lausui toieraat ensin muu- tehneet anastamalla ilman oikeutta j ^eru§|ctttn Fairbanks asemalle w 
tarnin sanoin isäntien puolesta ter- wckllan määrätä toisten kansojen - - - —' •* ->• • •1 -L1-

wetulleiksi Marat.. IiMari Fröjdman kohtaloita. 

Samoin puhui Miemille Marat. Edelläoilowa tieto osoittaa, min-

191.8, jossa Alaskassa kastoatettu 
uisu jauhetaan hiytoään leipä jau-

Wuoden 1918 ilmoituksen Alaska 
Maan mil jelyskok^ilu Asemilta Moi 
saada pyytämällä United States De
partment of Agrisulture, Washing

ton D. C. 

Kaarlo Fröjdman. Louhelaisten Pito- •Eímsia hedelmiä Ruotsin AhMenan-
lesba kiitti isäntiä Pastori fjrjö Joki.! maapolitiikka alkaa kantaa. Kär* 

Aamiainen kuluessa kertoili opet- pistämällä Ahmenanmaan-kysymys-
taja SZ-einta humittamia kaskuja A- tä juuri samaan aikaan kuin Suo-
merikan suomalaisten. elämästä.' mi ryhtyi rauhanneuwotteluihin 
Rattoisaa yhdessä oloa jatkui siksi, Wenäjän kanssa, .on Ruotsi suuresti 
kunnes kiire illan konserttiin Palkóit-, vaikeuttanut Suomen asemaa ia ko- _ TyAäispuollue Mmnesotassa 
ti toieraat lähtemään takaisin kau- ottamalla kaikin keinoin tehdä riidan maaita Mirkaan M'o iikettinsä 
Punkiin. 'jtSuo-inen selmästa omistusvi-keudesw ^marraskuussa. Waltion naiset moi-

Päiwälliset ylioppilastalolla jAhtoenaimtaahmt on Ruotsi nyt Ma- |.to£ri nut^aa tä'män tooiton saamutta-

alkoiwat konsertin päätyttyä. Isä nti- roituksista huoliinatta,^ ^ uudelleen i^^sxKs^ ^li he woiwat saattaa mei-

hoon. 

Älkää tilatko öljyjänne; 

Ostakaa kotokaupasta. 

Käsittelemme ainoastaan parhaimpia, öljyjä, ja aina 

takaamme tavaramme, Konttori ja säiliö Valtaka

dulla. 

The Mills Oil Co., 

Minä ilmoitan Waden&n asukkaille Z« 
kaikille tämän lehden lukiioille, etiS 
minun konttorini ,joka sijaitsee vanha» 
Wadena Countj State Pankin raken
nuksessa. on nyt avoinna ja valmiin* 

I liikettil varten ja minä kehoitan kaik-
I kia henkilöitä, joilla on vikaa silmis
sä, tulemaan tapaaioaan minua. Net!» 
voitelu vapaa. Niiden joita vaivaa pää
kipu, ratsakipii ja hermosairaudet, tu
lisi tavata minua. Min ii olen tehnyt 
tuhansia kiirsiviä onnellisiksi Hyria 
vanhojen henkilöiden, jotka luule vai 
olevaiisa melkein aokeit», tulisi tavata 
minua. Vanhempien, joiden lapset 
ovat takapajulla koulussa, tulisi tavata 
minua. Karsaat »iliaät korjniaan. Mi
nä olen saanut neuvoja kaiklčein par
haimmilla silmülari kiireiltä Eiu'opassa 
ja Amerikassa. Minä suoritan teille to
dellista paivruista kohtuullisella mak
sulla. 

Kingsley Brothers rakennuksesa , seu
raava ovi Kaupimginhaalista. Parhaim
pia silmälaseja ja rillejä valmi*telaan 
erikoisten vaatimusten ja iniiärävstea 
mukaisesti. ..jinun tar kotukseni oa 
tyydyttää kaikkia, nuoria ja vanhoja. 
Tulkaa katsomaan mitä minä voisiti 
tel idä teille j teidän perheellenne ja 
ystävillenne ja naapureilleni! 

Teidän tulisi pitää silmiänne ja per
heenne jäsen teit Filmiä yhtä suuressa 
arvossa kuin elämäänne. Tulkaa otta
maan s 1 ville miten '-aitfce saada täy
den käytön ja arvon silmistänne. 

W. F. A. WOODCOCK, 
Silm8 spesialisti 5 

Wadena. Minn. 

Jos tunnette oireita -ii il e. n kipua rin 
aan alla, oksentamista., ruokahalun me 
aetystä sekä yleensä koko vatsaelintet 
heikkenemistä ja muuten kipua eri vat 
sftn osissa, niin tiedätte teissä olevat 
iapamudon. 

Olemme alksneet valmistaa tähän vi 
kaan erityistä lä il keitti viimeisimpiei 
Suomessa käytettyjen ralmiatustapojer 
rvmkaan, joten sitä nautittaessa ei tun 
ne mitään kipua, eikä se myöskään olt • 
vaarallista, jos matoja ei ole. Liiäke tra 
valmistettu kapsrlleihin ja seuraa täy j 
ie 11 het ohjeet mukana. Läheietääs | 
postissa postikulut suoritettuna jok» j 
paikkaan Yhdysvalloissa Hi.50 hinnasta j 

HitibHip Soomalalnen IplttH1 
PAUL NIEMI 

#io 3rd AVE. KT-BBIIfG, MIKB 

57 Halloo, immet ihanat liru sil
mät, punaposket. Meitä olisi täällä 
kaksi nuorta mainari poikaa, jotka 
haluaisimme päästä kirjeen Maihtoon 
nuorten neitojen kanssa tarkoituk

sella, jonka ehkä itsekin " arMaatte. 

WalokuMan tulisi seurata kirjettä. 

Mutta ilmankn oMat kirjeet terme-

tulleita. Leikin lupaamme, mutta 

pilan jyrkästi kiellämme Marthat 

piiat ja elämäin lesket elkää MaiMat-

fo itseänne, sillä itsekkään emme o» 

le aiman iki loppuja, ikämme on 

yhteen laskettuna ainoastaan 41 M. 

4 kuukautta ja 7 päimää. 

nimemme ja osoitteemme piirrämme 
näin, että kirjeet tulisi tänne kai
ma s kylään Päin. 

B. Lempiwä ja A. Rakastawa. 
322 E. BroadMay Butte Mont. 

Huomautus kansalaisille! 

Jos joku konsa Meljistä -eli sisa
rista Potee parantumattomia iho
tauteja, spitaalia tai syyhyä, mistä 
jalaista tahansa niin tässä ilman 
maksua lvapaasta omasta tah
dostani ilmoitan henkilön, jon-
lka tapasin, joka parantumattomana 
tuli sairaalasta ja hän oli niin pa
hasti spitaalin saastuttama, että ai» 
wan weres lihalla paikoin ja f un 
yhteen paiEaan kasmoi nahka niin 
toiset paikat aukesimat. Ja kun on 
ilmainen neuwo ja halpa lääke niin 
älkää ottako pilaksi kun ininä sanon, 
millä Parani tämä edellä kerrottu 
henkilö. Hän otti teelusikan jauhoja 
kolmena Päitoönä peräkkäin ja sit
ten haki järwen rammita weden 
Maahtoa ja sillä woi'teli itsensä niin 
paksusti kun se pysyi. Hän puki 
Maabteet päällensä ja oli niissä Maat-
teissa neljä päimää niin oli aiMau 

Onko verenne puhdas? 
Useinkin henkilöt, joissa oit monen

laisia ihotauteja, kuten syyhyä, näp
pyjä ja paiseita kasvoissa tai muissa 
ruumiin osissa, kuin myöskin muita 
tauteja, joista johtuu edellämainittuja 
vikoja, eivät tiedä niiden oikeaa alku
perää. Niimät viat johtuvat HUONOS
TA VERESTÄ. 

Meidän VERENPUKDISTTJS LÄäK-
KEEMME on valmistettu poistamaan 
nämäfc viat, jos sitä ajoissa tilataan ja 
nautitaan siksi että veri or? puhdistu
nut näistä myrkyllisistä aineista, jotka 
aikaansaavat edellämainittuja kipuja. 
Lähetiimme teille VERENPUHB 1STÜS-
LÄÄKKEEN kaikki ohjeet mukana, 
postivapaasti joka paikkaan Yhdysval
loissa $2,50 hinnasta. " 

Hibblitgin Suomalainen Apteeki, 
PAUL NIEMI 

gio 3rd AVE. HIBBING, MINÄ. 

Suomalainen Keskmäineu Palowa-
kuuwsyhtiö. — Otter T«il-, Wa

dena» ja Becker Co., Minn. 

Jäseniä: jouluf. 31 p. 1919 — 675 
Makuutuksia Moimassa: 922,074.50 
Rahaa kassassa: $11,995.98 

Johtokunta: M. H. Korkalo, esi
mies; Matti Erkkilä, waraesimies; 
John Laide kirjuri; J. W. Jacob
son Marakirj.; A. E. Anderson, kas
sori, Jannes Keto, marakassori; \ä* 
sen et: Ben Pantsvri, Victor Mäki, 
Aatu ®ela, John Jaakola. 

Asiamiehet: Victor Myllykangas, 
Leander Suonmla, Jacob Lalli, 
Abel Ristinen, Chas Kuha, And. 
Sarmi, H. Hepola, John KiwijäiM 
ja kaikki johtokunnan jäsenet. i 

Kirjurin osoite: 

Johu Laide, \ 

P. O. Box 171, N. Y. Mills, SämL 

nti olimat tällä kertaa Amerikan suo Protoofoirmt Wenäjän sekantumaan >.^imiöííe. 
malaisten Mastaan otto-komitean jä- tähän bysynrytseen. Mutta tästä ei g Meidän waMo mihmniehet tunnti-
se net. , waaraa ja wa.hinkoa atnoastacrit ^ he faaámt naiset panemaan 

Paistiin päästyä Piti opett. R?i- Suomelle Maan —- se ^ Pitäiti jmctbät häwiölle. He owat perusta-
.ma puheen Mieraille, huomauttaen,^Ruotsissakin ymmärrettämään ~|neei republiifi ja demokraatti Au-
! että Suomessa on toiime aitoina myöskin Ruotsille ja koko -Pohjois- naisille, jokaisessa osassa fau= 

yhä enemmän rijtocttu kiinnittämään Europalle. ! punkeja, jossa he toiifko Mii kolta o-
huomiota omaii kansan esi-isiltä pe-1 Suomi tulee luonnollisesti t°T= jpettamat naisille Heidän Melwolli-
rintitn aarteisiin, ilmoittaen samalla, jumaan myöskin Wenäjän P.Wíee^ jfuuäaait äänestämään Mastaan pa-
cttä f'Oimitea on saman hengen eläh- yhtä päiittätoäisesti kuin Ruotsinkin, ^^paa hallitusta, jota työläiset antnnnt. Ei mennyt ^ enää nah>ka j 

• diMÄnänä tohtinut mierailleen aii= (Suoraltaan ällistyttämää on, ^lä laatimat. ^ sykkyrään iuaitt-a siMeli. Viis fa- ( 
taa näkymäisen muiston tästä. !NeiÄvosw-Wen-äja, joka itse on eh-| TyMisten Puolueeton Liitto tie- ottaa sisälle Yhden. 

Í Tämä n jälkeen jaettiin kaikille doitta tunnustanut suomen ri:ppu- waavcmsa. Meidän täytyy pc» J lufiiallifcit titlikttot jauho ja ja Moi-j 
Louhi soittokunnan jäsenille Kimen mattomuuden, mielä yrittää félttel» oma puolue mastaan tätä!^'ee s^'0in Meden Maahdolla niin 

„Seitsemän Meljestä" korukanfissa _Iä, ettei sen suweruuioikeus Ahme- ^^g^än Mastustajain . perustamaa t,ar'anee- | 
ja kahbeille arnerikÄaissyntyiseNe nanmaan saariin nähden muka puoluetta. Meidän pitää pyS- . ^fen lääke ei maksa pai-1 
soittajalle Kalewalan englannin k:e»isikaan lakannut. Miikkapa Moitai»:^--- M^steu Puo-lueettoman Lii-!^ ^wnk ilmaiseksi, niin 
imen kiivnnös. j siinkin katsoa, että n. s. Síhwimtt-|ton kauppaloihin ja kaitpun-!^^ iháutia heidän sopii 

maa-n serMituutilla Mielä olisi uter- 5^n mastaanman Naisten Puolu-!^'^ íc,tű- siirat tälle Uu-
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HYVÄ 120 EEKEBIN FARMI 
myytävänä käteisellä rahalla 

erittäin halvalla. Iluonen 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, 

Murray'n Maakonttori g 
PÄÄKORTTEERI FARMI- | 

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

NEW YORK MILLS, MINN. 

Missä ott. lankoni Jacob Oskar 
Salo, syntynyt Isossakyrössä, SBaa» 

san iäänissä, Laurolan kylässä. 

Ole hywä ja kirjoita langMesi. ^ 

Emil Haaney, 

242 S. Forest Awe. G. Duluth 
Minn. 

Ie, ei ulkotyötä Älenkaan. Pienoinen 

perhe, paKkawaatimukset saa seurata 

kirjettä. 

Wick O. Johnson ^ 

R 1 Box 43 Franklin, Minn. 

j Tri U. Holmberg kertoi, uuden 
' Mopiston ia Kalemala-seuran aat- .kitysta, niin selmää on, ettei- Wenä-Lmtou hMää työtä maa-! ̂  ^timaan 

teista, lausuen samallla KaleMala-' jällä yhtä hytvin kuin muillakaan; Kudulla.- Jokaisessa piiNssä tätä,mui^in 

seuran tertočifet Kaleman ritareille Mierailla •toattioilta ole Ahwenan- naisten tulee puhua ja Wt- .^lstoilleen. 

ja naisille, jotka Amerikassa m en- -maahan nähden -muita kuin tähän tämän inaan kansalaisten Maka 
n en owat ottan est samat aatteet o- j sevwituuttiin perustumia oikeuksia- kysymyksistä ja heidän pitäc 

- miffcett;' — eaaputoiíía oli myös- ^Niin kärkkäästi kuin ^ saal-tinhimoife». j^^pia äänestämään näitten kysymys 
j fiit esittelijäsihteeri D. fioimaranta, i naapurit-;;itoaiiiit , AlytoeitatvrMaisemissksi. 
I joka Suomen kirkon - edustajana | maata, ei rnjden pyyteet tooi toteu-1 Kuka nainen ei tahdo alentaa kor 

lausui amerikalaiset wreraat terwe- tua. „ „ . ksi'ta elimustannuksia? Kicka ei waa 
tulleiksi Suomeen, toitootíaen. että Mwä tapaturma. di naisten, lasten ja 
tämä matka kaikille sen osanottajille Kesäk. 25 p. tapahtni Orimatti- wointia? 

latt Kairkaan kylässä ikämä tapatur- M tiedämme, että Te v'lette nai
ma, joka maati ihmishengen. Sanot-snen, joka toiMoo MaanMiljelijä 

palstoilla 

ottaisiMat 
M jos. 
tämän i 

yMmyydellä 
Wm. Wuorinen. 
O sage, Minn. R. l. 

Halutaan Mouden hoitaja farntil- olisi sisäisesti rakentama ja kohotta 

toa. Pastori. Joki huoimautti, että 

Automekaniikko halutaan, 
joka kykenee tekemään kaikelloista 

hymin ^ autotyötä, palkkaa $150.00 kuukau
delta. Pai kkaku ntalai si lle etusija. 

Roskys Garage 
Menahga, Mirtn 

ensimmäinen yhdysside Suomen ja MJ tStina oli eräs Kankaanikacka-.Työläisten Puolueen woittoa. Te 

Amerikan suomalaisten wälillä oliinon palwelijattarista kyyditsemässä.teette frnEi Mointinne saadaksenne set nyt, kuten ennen wcmhaan, tais-
juuri '©uoiniett kirkko. Amerikan Hrrlvelän farian-osta edellä- ^hallituksen, joka on kansan tekemä, telewat ntiehiensä kanssa sen asian 
suomalaiset papit oyat siellä toaa= jmainttiiuit kartanoon, jolloin Tähel- scntähden me pyydämme Teitä puolesta, jonka >he tietämät oleman 

iiiKct suomenkieMl H kan salli'" - jlä Porwovn jokea palwelijattaren perustajaan Naisten Puolueettoman oikean. Tämä on taistelu ja me tar» 
ben asiaa, varsinkin pyhä» ja kesä-^hewonen jostakin syystä säikähti ja j Liiton Teidän keskuudessanne. Nai- witsemme . 

REUMATISMI 
Kivut jaloissa ja Mssen nivelissä sekä yli
malkaan koko ruumiissa, ovat kaikki reu
matismin tuntomerkkejä. — Täniii tauti on 
yleinen kansalaistemme keskuudessa täällä, 
johtuen limastosuhteista y. m. 

Kun kipu kaivaa lihaksia ja muuttuu toi
sesta ruumiin osasta toiseen kutsutaan sitä 
kuume-reumatismiksi. Kun taas kolotus 
ilmenee jiisenissä kutsutaan sitii kronnilli-
seksl reumatismiksi, ja kun tuntuu kovaa 
kivistiivää kipua ja jalat ajettuvat on se 
lciniil eli n. k. kihtiä. 

Lukekaa mitii tämä mies sanoo; 
TK>trolt, Minn. 

Arvoisat Herrat: Kiitos kirlrrstürmp. Nyt 
mainitsen i>ttii olpn saanut ne liiükkect ja myõa 
nauttinut ne tfldän aiiiVntolanne mnkaan. Ni;t 
saan lunstia toi ilo tnhannel- klitolcspt toidiin erin
omaisesta liläkkeestilnne, Fckl rehellisyydestänne» 
LUilkkpvt oli nila tiyviit jotta, ei voi rahalla pa
rempia. saadä. minä olen nyt alv,un terve mies. 

Piirsi kunnioituksella, Victor Mäki. 
Eriknlslääke No. 450 on erinomainen 188-

ke yllämainilttilhln kínuihin. 
»ftooci iaiaior nvűT atV j?s 

pilleriä ja  Indi-vofde ulkon. voideltavaksi. 
Ulat kas 18ikomViirii.ru No. 450, UhetetäSa 

postissa Hhetynkulttt auoritettuna, 
—LlgnelMn Apteekki on srrmrln— 
—Sooro. 'Apteekki TlidysvnlloisHa— 

P. Ä. LIQNELL CO., 8iinr-:r, Wl^ 

Levittäkää Uutta Kstimaatk, ^ 


