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Ellei niin tilaa se heti, sillä 
se on nyt valmis ; 

Siirtokansan Kalenterin 
kuin ostat, niis silloin olet koko vuodeksi varattu välttä
mättömillä tiedoilla. Joka päivälle on Siirtokansan Kalente
rissa ilmatiedot, jotka ovat osoittautuneet paikkansa pitä
viksi edellisinä vuosina. Samoin on siinä pal.iou »yleishyödyl
lisiä tietoja käytännöllisiltä aloilta ja Siirtokansan Kalen
teri tarjoaa niin vaihtelevan kaunokirjallisen osaston run* 
saasti kuvitettuna, että veroistaan saatte etsiäj 

Osta 

Siirtokansan Kalenteri 
Tänään 

Bn hinta on ainoastaan 75 fittfl 
Lähetä tilauksesi osoitteella: 
Suomalainen Banomalehtiliitto, taikka Uusi 

New York Mills, Minn. 
KOUbma, 
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Kuulumiset kylästämme owat kuin 
uirholaan jääneet. Muistelen toä-
hän.'waikka hieman myöhästyneenä. 
Wiime wuoden ajalla lukumme li-
sääntyi jollakin perheellä. Mr. So
lomon Piikkilä ja toimelias emän-
tänsä owat rakentaneet siewät asun-
tohuoneet ja maata aukaisseet puo-

I Ien wuoden ajalla että ihmetyttää 
; kaiken kielisiä, miten se on mahdol-
, liSta näin lyhyessä ajassa. Se on 
mahdollista siten että 20 tuntia 

! vuorokaudessa ahertaa oikein suo-
i Malaisella sitkeydellä ja innolla. 

3Rr. Gust Määttälä, laajalti tun
nettu Pohjois Lännellä olleen ensi-
mäistä johtohenkilöitä ja isännöitsi-
joitä yhtiöitten eli toisin sanoen o-
suuskaupan alalla. Winne aikoina 
omistanut omintakeisen kaupan, jos-
ta Iuotouiiuaon antautui maanwil-
jelykseen, o-mistaen nyt puoli sek-
suunaa mitä parhainta maata Red 
Nitoerin laaksossa olla tooi. Miljan 

pichemurretta ei tämän rjoittaja a-
Ie taihtonut saada 
kuin pitkällisellä TUuf1tt 

minästäan 
sella; on 

fuin perisynnin kaltoin. Tästä 
tssa, edel Päästään kuolemassa, edellisestä jo 

ajalusKti. 

Suomenkieli on rikastunut yhdel-
la sanalla tämän takoen ajalla, sa
nalla: wihtahousu. Siis piru on 
saanut »armaankin sapatti Pöksyt. 
Häpy tuolta onkin jo alkanut näkyä. 
Sais nyt nähdä, joko ottaa oikein 
ihmisen sitoeellisen menettelyn, että 
nuo parannuksen hedelmät nähtai-
siin muuallakin eikä N. f)., että ri
koksia alettaisiin maksamaan kansalle 
takaisin 96 prosentilla, se on $4.00 
$100. Lakia tulis toaan yhä saar
nata ja käskyjä lisätä. Jos mah-
dollista kirjoittaa uusi käsky omiin 
tuntoihin, joka kirkastaa wihtahou-
sun rikollisuuden. Kowin sillä nä
yttää olewan fotoa sydän, aikoo kie^ 
tää maksamasta toeronkin Minneso-
talle. Köyhillä ihmisillä se nyt jo 

•' maksattaa toeronsa sellaisesta omai--
iuitFcSTo, joka on kaikki toiselle mor-
fetissa. Siis se jo maksattaa kak-
iinkertaista syntitoelkaansa. Me, jot-

. , . , , V r vr ka tunnustamme Jumalan isäksem-
ia karjatalouden alalla mamatoa ... 1  

V J  
x  .  . . .  m e  r a  k o k o  m a a i l m a n  » s a i m m e  m a a k -

puhtaan weden joki menee maitten .. „ .. . . 

luja puoleen jo» toiseen. Mina 
puolestani ajattelin, että näitä kuu-
tufoon, waan ei nälkätouosia. A-
jattelin heti että löisin toeljen kättä 
tälle kynäilijälle jos tietäisin kuka 
hima kirjoittaja on, sillä siinä oli 
niin hauskoja kertomuksia, jotka oli 
tuotu Päitoän waloon. Tästä kuin 
oli jottu emäntäwäestäkin nim när
kästyksissä, että saatoat Pian sydän 
halvauksen heikommat kuin näkemät 
wähän elämänsä lpäiwiä paperilla. 
Oli se wain täytynyt olla pikakirju-
ri, joka oli pystynyt jäljittelemään 
kaikkia, sillä meidän emäntämme o-
Wat enimmältä osalta hywin Pkche-
liasta wäkeä. 

Seurakunnallisia toimia täällä ei 
ole ollenkaan, ne owat jätetty wis-
siin joutilaampaan aikaan. Täällä 
näyttää minusta, että täällä on Y-

leensa sellainen käsitys, että joka 
täällä pärjää näin paremmin maal-
lisesti niin se luulee oletoansa waltti 
taitoaassa, sillä jos menee minkälai
sen profeetan taloon niin se tulee he
ti esiin toisen sorto ja parjaus, joka 
tm hytoin huono tapa, etenkin ihmi-
sillä jotka owat pyhän hengen saa
nutta wäkeä, kuten täällä enimmältä 
osalta luuletoat olewansa. Minä toi-

*£&.t 

Xäpit >, joten se tekee maalle isän-
maallisen tunteen, puhumattakaan 
sen käytännöllistä puolta karjata-
louden alalla. Siinä talossa woi 
isäntä sanoa kuten Suomessa, ei ole 
joka talossa kuten Määttälässä kai-
too, keskellä maata kalawesi järwen 

si, maksamme olemattomasta tawa- tooifin että tällainen tapa ajoissa 
rasta weron. Huolimat^ että itse heitettäisiin pois ja ajateltaisiin o-
ja perhe näkee moninaista puutetta, maa artooa, niin annamme artoon 
jopa nälkääkin, julkeaa senkin Wrhta- toisellemme. 
housu nimitellä bolshewiki y. m. | Taidan wäsyttää kansaa tällä ky-
Mutta s? aika ei mahda olla kaukana häykselläni, waikka aijanhan nyt kir-
kuin leijona ja lammas kedolla lyö- jeessäni kirjoitella totta, taitaa tästä 

*>}V< ' • -,eí \ / • f  
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State Bank, 
NEW YORK MILLS, mhw. 

Ylennetty pääoma ja vararahasto $36,000.00. 

Yksi vankimpia pankkiliikkeitS aiotussa "Clover 
Countj^ssa". Maksamme 5 prosentin koron säastö-

tailetuksista. 

Virkailijat: 

Presidentti A. i. Sitz 
Vara-pres. — E. A. Ro usu 
KaKhori —r.'"A. B. Anderson 
Apulais-kassori — H. P. Wood 
Kirjanpitäjä — Neiti Vieno E. Aarni 

Wat painia leikiten, jolloin toihta-

TILAUSLIPPU. 

Kaman Ääni Kustannus-YlitiÖ» 
New Y»rk *«!•, Mia». 

||r6tlbeisr»* Z U. Kotimaa* •wosilcman 

tdstismaksokai, Joka on llhetettlrl oeohteeUai 

Nnm. 

Postikonttori. 

Katu cli BoacL 

Valtio. 

M imit k aa ooko tikus uosi eli vodiitus. ^ j 

Timin tilaostipun roi lähettää lytivkroaui ^r,;nr » i 

rannalla, wus: hewosta tallissa. . 
Y, ..V*.. w - housu kateudesta ottaa ia lahti'e tote-

Tällä maalla nähtiin wnme kesana ' „ . , ' „ _ -
tehtynä lähes kolmekymmentä sau-
raa heiniä, mutta oli siellä tekijöi-
täkin, wiisi eri joukkuetta, joiden he-

raalle maalle ja se hänelle on toai 
wosen ja tuskien tie. — Tilatkaa, 
hywät ihmi'et joka taloon U. K. 

Voitte tilata tällä 
wosluku teki 18. Mr. MááttW T<lutla"' . 
osti maan juuri fuin teinän aika I- s°abt°° s°k°nr-h°-

oli alussa, joten hän antoi heinän 
tchdä osakaupalla sitouttisten, itse 
leikkasi ja pui toiljan. Meillä on 
ollut kunnia saada hytoiä ja artoos-
sa pidetyitä asukkaita jo monena 

.Hj. H. 

kansalaiset itsellensä ottaa. 
Ajan lapsi. 

— 4 

Jek» fase pttoUctttemaita hhdis-

thksvtts. 

Olen mielessäni tehnyt fbfi)mni
siä, että mikähän kumma lieneekään 
kun on sellaisia ihmisiä niin paljon, 
jotka ei ymmärrä eikä käsitä omaa 
eikä yhteistä parasta, toaan on kuin 
williintynyt elukka, jota ei tovi saa-
da myrskyilmasta suojaan waikka i 
kuinka koittaa, joka tulis elämänsä 
huvjennukfeksi ja pääsis siitä fur* 

'•V 

Huomatkaa l r 
Allan'ttnitetyl:a saa tilata 1 willa-

lankaa, harmaata, walkeaa ja khaki; 
hinta $2.25 pauna, lähetyskulut sii
hen luettuna. Lanka on kaikki kolmi* 
säistä. Rahan tulee seurata tilausta. 

Hred Wapola^ 

New Dork Mills, Minn# 

Tohtori Torsten Oltrbom 
Suomessa tutkinnon suorittanut 

lääkäri ottaa vastaan sairaita. Kun 
fnutlta paikkakunnilta ilmoitatte tau
tistanne, min teille annetaan neu
loo ja ja lähetetään lääkkeitä, jo» 
tuleenne sisältää 2 dollaria. Oman
tunnon mukainen menettely wwo-

Haan. Kunnioittaen» 
Tri Tortten Chtfce*» 

New York SHllS. Minn. 

Myytävänä 
"*1 f-mmmfie aidan postia 15 senttiä 
kappale. 

Uusi suuri 10 sentin laatikko 

Copenhagen nuuskaa 
nyt myytävänä, 
ME TAKAAMML 

että Copenhagen nuueka oo ai
na ollut puhdasta ja on varro aeti 
puhdasta. 

Ellei kauppiaallanne ok äiti, 
niin me lähetämme teille postissa 
tavallisella hinnalla 10 sentillä laa
tikko, kunnes kauppiaanne voi 
teille hankkia. Postimerkit kel
paa. 

Copenhagen purunouaka on 
maailman parasta purutupakkaa. 

Weymsn-Bruto» Company, 
1107 Broadway, New York. 

Bulgarian Seri Tee 
Auttaa Sairaita. 

Lääkärit ja crpteekarit suosittatoat 
tätä erinomaista toeci teetä tootjen, 
maksan, munuaisten ja weren pitä
miseksi Puhtaana. 

Ottakaa sitä sisälle kiehuwan kuu-

Hecla, S. 

* Helmikuun lé p. 
Artooisa Uusi Kotimaan toimitus, 

touonna peräkkäin, joten pakkaa kuin jos suonette siiaa seuraawalle: 
pieni ylpeys rintaa kohottamaan. Piirrän jonkun ritoin täältä mei-
Tämä on sitä kansallista ylpeyttä dän kylältä. Täällä eletään kuten jasta kärsimyksestä minikä myrsky; 
eikä persoonallista. Tämä ei ole dol- ennen Israelin lapset kortoessa, et- ilmassa olo tuottaa. Aiwan näin j 
Ictri isänmaallisuutta, ja rakkautta, tä kuin ei täällä ole minkäänlaista (kuwastunut niiden maantoiljeli- j 
toaan todellista suomalaicheimo johdattajaa, niin kansa on paatunut jäin ja kaupunkityölöisten toiminta. | 
veljeys rakkaus ylpeyttä. Toiwom^- niin juuri kuin heidän päiwinäänkiu jotka ei yhdy ajamaan Yhteisiä etu- j 
me että uudet tulokkaat toiihtyisiwät kuin Mooses oli touorella, niin kansa jaan aineellisessakaan mikä oikeus > 
h y t o i n ,  j a  m i k s e i  t o i i h d y k i n  k u i n  o n  t e k i  k u l t a i ' e n  t o a s i k a n  j a  i l o i t s i  s e n  j a  f o h t u u s  o l i s ,  t o a a n  a n t a w a t  t e - 1  
p e l t o ,  k a r j a ,  r c c h a ,  t a t o a r a a ,  h y t o ä t  y m p ä r i l l ä .  S a m a  o n  m e i d ä n  P a i -  j o n s a  j a  t y ö n s ä  h y ö d y n  a h n e i l l e  t t y b - 1  
n u o r e t  j a  i l o i s e t  p u o l i s o t ,  h y t o ä t  w i n ä m m e  t ä ä l l ä ,  e t t ä  t ä M  k a n s a  B -  j ä n t o - i m i t t a j i l l e  j a  t u h l a r e i l l e ,  y l ö l l i - '  
naapurit, hytoät tiet. 'hytoät masti- hestny minua suullansa ja kunnioit- svndesiä eläjille, toieläpä itsekin nii-
nat ja hytoät markkinapaikat lähellä taa minua huulillaan, toaan heidän hin osaa ottaen ja ylläpitäen, jos 
kauppalaa, jossa on Paraat maat ja s^däm-ensä on kaukana minusta, waan suinkin tooi, waikka wiimeisil 
rikas kaswullisuuswoima, jossa ih- Että saa sanoa, että tooi maailmaa iä waroillaan. Lilulis nyt jo nä 
miset ei koskaan ajattele Pois lähtöä, pabenmisten tähden ja josta pah en- fetoän. mihin ne to ie ja mitä Vtc toi | 
S u u r i n  e n e m m i s t ö  t u í í . ' L  m u i s t a -  t t u k s e t  t u l e e .  T ä l l ä  o t s a k k e e l l a  m i -  m i i  j o s  t o a i n  t o ä h ä n k i n  a u k a i s e e  f i i - :  

wat, että täällä kuollaankaan. mutta nun täytyy alkaa tämä kirjeeni kuin miään ja tekee huomioita, ottaen seí' | 
ei täällä olla sentään ynseitä toielä katselen tämän maailnmn. menoa. koa näistä asioista ilman kiihkoa ja! 

niille warotuksille. joissa muistute- Kamalan itsemurhan teki kansalai- itsenäisyyttä. | 
taan. että kuollaan täälläkin. f emme Kalle Till ampumalla hau- Meidän maantoiljelijäin tuote ote 
sellä on hänen kuulu too isimden tun- likko pyssyllä läpi sydämensä, joka taan meiltä puoli ilman ettei meil-
netta hereillä joko hytoaän taikla myös meni läpi rnumiin. joten woi lä monellakaan ole mitään omaa, 
pahaan. ^ Žämä jää ichnisen oman kuolema olla heti seurauksena, waik- wcran kaikki on toisen ja niiden o-
toalinnan toaraan minkä toalitsee, Tn sitä näkemässä ei ollut ketään 
summassa ja tietämättömyydessä ei koska ei hänestä mitään pahaa osat-
iartoitse harhailla. Meillä on o- jil otaksua, niin sai olla 10 touoro-
malla kielellänrme raamattu ja luke- kautta toielä kenenkään tietämät-
mattomia lukuja, jotka on lähinnä tömissä. Wasta sitten alettiin wai-
raamattua ja niistä tooit seltoemmin nojaa kivellä, ja häntä ei ollut mis-
ttilla ymmärtämään hytoän ja pa- sään nähty, joten alettiin hakemaan me aina saa silti elämämme tärfeim 
han kuin että mvnen jumalan hen- ja löydettiin noin kolmen toartti piäkään tarpeita, ja taas kaupungin 

I gestä asettaman papin neutooista ja mailin päästä eräältä heinäsuotoal- tehtaan h?ottajat saawat ostaa tuot-
! opetuksista, jotka toaan panetoat ta, jossa oli näin kamalan tekonsa teemme, jotk on tärkeimpiä elämän 
kuormaa kuorman 'päälle, jättäwät tehnyt. Tämänkin woi hywällä karpeita, kalliilla, se on ruoka ja 
wapautusta waatiwan sielunne wan- syyNä lukea preerirojun ansioksi, sil- ylöspito osuutensa, joten meidän 
giksi ja ToHbuttatoat, ehkä se Jumala lä toainaja oli myös ahne tämän taaS on erittäin kallis maksettawa 
joskus pelastaa ja armahtaa, jollei r.iyrftin toiljelijä. Mitään mielen- tavarasta minkä 'he toalmistatoet. 
ennemmin, niin se tooi tapahwa mikaisuuden vireitä ei hänessä oltu Se on työtoälineet ja toaatetukfcn, 
yhdennellätoista 'Hetkellä, ja tästäpä Huomattu. 

m 

5% korko 
maksetaan 
iälle pan

nuista tal
letuksista. 

HILJAISET L11KET0VERIT 

Maanviljelijät, jotka antavat tänne rahal
liset ja liiketehtävänsä, löytävät täältä 
os&aottavnista ymmärrystä ja käytännöl
listä spnft. 

Sillä yli 17 vuotta me olemme palvelleet 
hiljaisina liikekumppaneina lukemattomille 
maanviljelijöille tällä seudulla. 

Eikä ole suinkaan mikään salaisuus että 
nämät liikeknmppanuudet ovat olleet hyö
dylliset kaikille, jotka ovat niitä nauttineet. 

FIRST STATE BANK 
NEW YORK MILLEISSÄ, MINN. 

Pääoma ja liikevoitto $30,000. 

maisuutta, jotka ahneudella ja ko-. 
rolla tm ne itselleen saattaneet, ja j 

tulot niin ollen myös niille menee 
korkoihin ja ränttyihin, waikka teem* 
mekin aksteraan töitä ja pitkiä päi-
wiä, säästäen kulutuksissa, niin env 

Tämä myrkky, jota ne y. m. Niin eikö olis syytä tulla' 

Ostan timoteen fkmtma ledeun- man- k°w°n «Mn P°.°nwmisekst j° ***?*• täSlla tettotoäi meltdn fum mim- fltimiefifwteen j. toimia niin että, 
.o, 4 cv„tr 2. _,.Lv odottana on monella papilla seu- takin moiakkaa aitoan toapaalla fy- tulis yleisiä waltiollisia ja hallitu? ! 

rakuntansa yhteydessä. Täysi sata dämelkä ja kun saadaan ensin itsensä sen laitoksia. lakiiarjestelmäs'ä ia 
prosenttia täällä. Ei puhuta sum° turmelluksi tällä myrkyllä ja se toie teollisuudessa, että tulis toteutu i 

massa eikä wihas»a. toaan säälistä, w-iimein hengen, jonka tooiu hywällä maan niin, että joka ei tee työtä, 

5,000 -VAPAASTI- 5,000 
5,0t>0 vatsan pehmitys pilleriä annetaan ve.pas.Rti: ktrokaiubn satsi 

jokaisellii, joka tämän kuu»: aja a tilaa lääkkeitämme, jotta valmiste
taan tauteihin: ,l .: 

Rintakatarin ja yskän lääke. . 
Kuiva n yskän $ 1.50 
Limaisen yskön $1.50 
Märkiviin yskin $1.50 

Veren heikkouden lääke. 
Verieiixiri $1.50 
Veripillerit $1.50 
Molemmat $2.75 

He rmoheikkouden lääke. 
Hernioeliviri $1.50 
Hermopili rit $1.50 

Molemmat $2.75 
Siemen juoksun lääke. 

Sukupuoli hermoja vahvistava lää
ke ...»'2.50 

.luoksua e'tä Hääke $2.50 
Molemmat ;. $4.50 

Valkojuoksun lääke. 
Pisälle nautittava lääke $2.50 
Kohtua puhdistava, ruisku-

lääke $2.50 
Moiemmst $3.25 

Vatsakatarin lääke. 
Ruokahalua ja ruuansulatusta edis

tävä $1.26 
Röyhätyksiä^ v>'»ikokt*uksia ja 

cknennukaia vetävä $150 
Umpi tautia parantava $1.00 
Kaikki kolea*? $3.00 

Reumatismin lääke. 
Sisälle nautittava lääke $1.50 
Ulkonainen lääke $1.00 
Molemmat $2.50 

Syyhy-taudin lääke. 
Pullo lääke 
Syyhy salva 
Molemmat 

Lentsu läike. 
Pullo lääke i.... 
Lentsupillmt 
Hengenahdistuslääke ... 

Päänlripu Bike. 
Pullo lääko 
Päänkipupill#»rit .$1,00 
Lapamato lääke $1.50 

.$].->o 
...$1.50 
.. .$6.75 

.. .$1.50 

.. .$1.00 

. . .$2 00 

.$1.50 

Htbbingin Suomalainen Apteekki. 
910—3rd Avenue, Hibbing, Minnesota. 

masto markkinahinnasta 
Olof Parn. 

Seto Aork Mills, Minn 

6: 

l^K 

' . Olen laillinen huutokaupan pita-
fa kaikkialla Minnesotan waltiossa, 
:)• minun myyntikykyni on monelle 
Dnnnettu. Knn tarvitsette huntokanv-
piaSta niin ilmoittakaa siitä miNnl-
U, telefooni nnmero óit 100 ja posti 
«soite on P. O. Scbeka, Min». 

Mifnnioitnksella, 
Wm. Rnona. HnntokauvviaS. 

REUM/ nSMi 
Kivut jaloissa Je käsien nivelissä sekl yli-
malkaan koko ruumiissa, ovat kalkki reu
matismin tuntomerkkejä. — Tim* tattól o» 
jrietoen kansalaistemme keskuudessi ulllt, 
Johtuen iimastosuhteista y. m. 

Kun kipu kaivaa ithaksia ja muuttuu tal
lia ruumiin osasta toiseen kutkutaan sitä 

I tsaa koi 

Influenzán ja keuhkotaudin toälttä-
mi seksi. Bulgarian Weri Teetä myy 
apteekkarit, kaikkialla, eli sitä lähete-
taä« postimaksettuna ja toakuutettii-
na. Aksi suuri perhe laatikko $1.25, Sfotori mies, mc. Koljonen, Neto syillä sanoa tästäkin edellä kerto^ ,fyäti syödäkään saisi. Se on rehelli-

eU S^lMtiRoa $3J5, 7lf 6 laatikkoa ^orf kasvattia on myöskin mastani miehestä, joka oli muuten tä, tarpeellista ja oikeaa tuottamaa 

$5.25. Osoite H. H. Von Schlick, . työtä yhteiskunnassa. Se ihmetyt 

ny. 
burgh, Pa. 

ollut täällä tovme kesän. Wiime luonteeltaan siitoo ja rauhaa rckkas 

President Martal Products Ccmpa- ?^inä rakenteli uuden asunhuoneen itíma kmissaihmisiään kohtaan. Wai- M- että thötä teketoä kansa antaa 
472 Manvel Building, Pitts- *a T,alüG^aTt ic ^nn nämät oli tehty, naja oli kirjoittanut kirjasen , tcr§< rabaponio-jen itseään narrata. Wa'f 

oli niitä emännän kokelaita tullut suunsa, jossa oli aikonut' mennä fc eihän se kumma ole iotfeTfeen 
. oikein ilolla joukolla tarjolle, nim Kittilään^ josta oli syntyisin wan- fim lupaawat hytoaä aina, ja omi 
sanowlle paartille, kaikki toieraskie- maasta. Hänellä ei tiedetä mestarit laatimaan kaikellaisia jui 
lisiä. Jollei poikamme olis ollut Vetoan täällä sukulaisia, oli ijältään tuja, mitä nyt on tehneet meidänkii^ 
soturi, niin >velko kyllä olis housuil- ^oin neljänkymmenen toaiheilla.— Walt ion hallitussuunnista, ja toii 
la pannut koriasti, kuten haatoan sjieto Aork Millsiin on täältä men- kailijoista kuin on joutuneet täällä 

^ Mii tuulella. Mutia siinäpä se juu n9* joitakin kuulemaan kirkkoherra niinkuin toähän syrjään Mallasta. 
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Jussilaa. Oli täällä Satoossq, niin owat nostaneet juttuja kuinka 
myös Lauri Perälä, pitäen kaksi pu< ne tuottaa toapaaraKautta (Red 
hetta. Kowasti olitvat ihmiset pita- Flame). Punosta liekkiä huonoa 
mäsiä hänen edustamistaan puheis- kirjallisuutta koulunuorisolle, wai?. 
to, mitä hän oli puhunut, olt tern- ka se?in on sillä lailla että toaEon 

Zoiioon, että mannut aina kuulijat mukaansa, koulujen hlitarkastajalaki halutaan 
työnne hiottaa Täällä meidän kylässä ei ole mitään sellainen» ettei American Book Com-

siunausta. sellaista puhujaa kulkenut, ja mei. pony sais kansalla aina ostattaa 
^uomeSta vlemme saaneet persoo- dän Mäki sn niin itsetietoista, että uíio ja uusia kirjoja lyõdäkseen e nti-

nallisia tertDetfiä. En muista heidän ne et tcchdo mitään lisää. Koska näin sei rosfforiin poltettaa, joten ei 
nimiään, komeita. pima^oSfifia <m kirjoituksen Päitoäkchdessä täältä Amerikan Book Co. saiS waltiola 
immeiset wrela Suomessa. Tämä meidän kylältä, ja se oli paitoälehti nylkeä. Ja mitä toaltromme tott-
perhe on siltä seudulta, jossa huoste» kyydissä. Sitä kuletettiin kuin pais* kailijoWn tulee, niin ne on enim-
taan Hieman ärrän Päälle, ei mm ttn pannua pitojen edellä. £$ofa ntäStaän uskonnollisia eikä anar-
reen jäältä fuin isojokiset. Mutta noQ tahttn nähdä, että olisko siinä kistisia, sosialistia, kuten niitä par-

I tämä kuulostaa Paljon fauntmmtal- mitään sielun ruokaa. Ja siinä lie- jataan. Esimerkiksi kutoemõõri 
—  . . . . . .  

Lakimies O. A. Wuolle, L. L. B. 
ATTOBNBY AT LAW. 
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ja on erittäin ftsoeä mies elämäs- ^ tixii toieläfm päästäkseen Mirkoihin 
sään. On puhdistanut waltistalon omia ciuiaan toattoomaan eikä yie;» 
peluvehkeistä. mitä siellä on ennen son. 
harjoitettu, Siksi lienewätkin nos- EWs kukaan Mwtv Rntme tel-
taneet sellaisen äläkän. Senpätäh.. toista polttoaine pulaa, ghkö Puo-... 
den kannammekin $9.00 yhdisty, lueetioman yhdiSMsm OwernSöri^ 
neiltä kannattajilta waali kassaa, et. ^ Arazier ollut mies peffallaan ' . 
tä woisimme saada Timnclltfia toir- teisen offian ie yleisön puoleSta.' * 
kaan kykeneviä rehellisiksi hmnctuv!Bielcfő jotkut kysyy että mitä se omí'l:--' ' 
ta toirkaan chdokkaira yleisön tie- saanut $ytooä aifaan, se tu>np<i«ti. " ; , Vi~7: ' 
icon, toaan ennen ne on rikkaat itse, Nonpartisan kannattaja ,, - iv j; 
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