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Oackle. «. Dak. timaan lukijoina Sota woisi sen mi-
... nulle selittää: Olin meneteittäni 

Tunteeni lnkahti ja were»» wä- ^ipcn forműriit taloon ja siellä oli 
iriihti n«|i>eSläm täältä kirjoituNm ja foffl mieet8 Ze nágtti, 
ílufi SfotimaaSfa. Arwelin rhkä Po- sijM pidettiin hartaus hetkiä. 

Wag, Dat» | ennenkin wanhaan totuttuun tapaan. 

Arwoisa Uusi Kotimaa 10 sen laa» i Äutvitijat tfijutoat, että on lunta Ui

ja lufijofunta. Minä piirrän une-' jälsi teiCä, joten fullu on huonon-

ni. jonka näin. joS olls Uuden Ko» laista. Tmwottawaa on että se pian 

loppuu ja saamme nauttia fetixuin 

ihanuudesta. Ei silti että. se on toi
mea aina ollut. Kiireellisemmät o* 

Molempia o< 

mat jo olleet f emät töissä aika kii

reellä, walmiAaen mattaan kyltoöä 

f«eHä m fätodt menestymän nuch. ^ tapahtuu SBirputm kaupungissa. 
vcAisuudet. MiksiHä ei Mlä olit». otoa$. hZ^en hoidossaan ja walwcn 
Onhan tämä toattfott furmiteuburi fan f a alaisina mtiöMitt Hannnan, 
ympäröimä. Hywänä esimdtkk^na Antrean, Lappeenrannan ja Mif!c-
mainittakoon meijeri liikc. Boi- ~n otouStuiaiemat. *»neriían PÜ-
daanpa sanoa tärlkein liikepaikka to na^en Ristin atouvhtst.t annetaan 

fo iauwalassa. Mitä olisikaan ta- {aiJiEc todellisessa pntttseSfa ole
ma ftimiikuiu ilman sitä. Vasta- tofiIe ^nkilöille. far.soUifr.utccn ja 
Han sen jälkeen hm meijeri perustet- roiuim katsomatta. Niiden suoma 

sillä talon isäntä se kowasti saarnasi warten, mutta im ta kertaa saamat tiin toisiakymmetna toitotti sitten l-ű^^cn jotka oíuat atomi tar-
alkoi tämä seutu osoittaa huomana j)ee^Q^ tulee suuri jouíío Sitomoc-

Paikkakunnc?llamme toterafli Yf > ivampaa edistymistä, alkoi maitsta- ^ .0je§.fefctr,^a menälähui pafelaisia, 
louden ja karjanhoidon kehitys, al. ^ ̂ustmnisesta Ameckftm Pu. 

Ol^an wain Qjna sanoi, että synnit on'miettiä mitä kyltoetään 

Iit ii ff aa eli uskontoa. 

li ja ei kumpaakaan. 

sd lainen soKn, jossa e? ollut edes ^áeksi, ja ne toi Jet kaksi miestä oli 

uutisiakaan. Mutta minä toiisas toat f^tn kiihtyneet maallisiin, «iiiV sinämen nuori mies Mix Newala 
ja ylös otettu paikkakuntalainen ja fitrfin itseäni, kuuntelin Minnesotan toa Itiöstä maanwiljelijä 
ffoulun käynyt tooin jotain kirjoittaa, että mikä on puheen aineena, SBictor ^JeröUin perheessä ja myös 

jofa on lukemisen artuoivta. 3io» kuulin, että se toinen niies poc^ inuuallotin, mutta kun hän Iät) ti, 

mitähän tuo mahtaa olla. artoelec „^teli ja warkaatsi nimitteli yhtä niin huomattiin, että rakkauden iu-

!>f reetori? nähdessään tämän lei)* mie§tti. että se oli häneltä »varasta-! mala oli kietonut pauloihinsa neiti 

' , Z>essä. Politiikkaako, toai onko us- nut heinät ja oljet. Niin minä ky- $ÖQ Perälän. paikkakunnalla hytoin 

Zontoa. Kirjoittaisin Walwojaan, jnin oIítío puhunut aíianomai- hmnetiu siimaksi ja samalla täytän-

mutta tämä on sydän molemmista, jc^ ^;in ivastasi, että ci, 'nöFIifcfft naiseksi. Joten hänen pois 

joka tällä hetkellä on puheen atnce- |€ mies kuuluu nonpartisan liit-I^^önsä jätti meidän keskuudessa sy-

Tia ínstikmitien keskellä täällä Arne- joon ^ |e ,on mciUe suuri synti että ro^n kaipauksen kaihoa» mutta toi-

Tikassa ia erinomaittain No. Da k., ^iton jäseniä puhutella.. Ja muvmon' etiä °iQn doon ba-.btuu. 
Minu. ja S. Tak. Mtttto täällä isäntäkin herkesi saarnaamasta, ja|@ii§ ^ämme uusia kohtauksia odot-

Gacklissa siia ollaan ainakin hywin „iin sitä rutoettiin kesknstelemaan j kamaan. Tämän kuun 11 p. lahti 

imwät ymmärtämään mitä — 5voi- seurakunnan asioista, ja niin isäntii nuori *axi mntíaIIe Callawev'n. 
piko olla Loestadion lailla.uskon-tuumasi, että tässä meidän seura- ^n.. jonne perustamat kotinsa, 

•rossa ja kuulua Non partisan Lii- kunnassa on paljon kuolleita puita. SnS tannc íűaneeí Wiwotamme on 
f iin, jofa mustettiin No. Dak. En M pitää eroittaa pois niistä elä-

usko että sellainen mies kitin Ies- tuista puista, että ei ne pääse kiro* 

reetori on. woi tähän toastataV lcentumaan. Niin minä lähdin fä-

Mutta »alistuneena toom sanoa av toelemään siitä talosta ja minun e-

wan h ylväillä omalla tunnolla, että teeni aukee oikein Ietoea tie, ja siinä 

Tiihen "toci kuulua sellainenkin, joi» meni kansaa tien täydettä. Niin mi-

la ott esimerkiksi sellainen usko, kuin näkin lähdin yhteen matkaan ja wä-

«li Lars L. Laestadiuksella. Jaa- hän ntatfaa fämeltoani tuli näky-

jaa. mutta siihenhän on liittynyt so- miin pimeä rokko ja sen toisesta 

sialiZ'tia, näin ajattelee jotkut, ja se päästä näkyi sininen satou nousewan 

"n aitoon tosi. käittä onko monta niinkuin maan tilta ja toisessa paas-

sosialisti toirlailijaa nyt No. Dak., fä rotkoa tiet erkani. Se letoiä tie 

jotka on Non partisan puolueen eh» meni suoraan rotkoon ja oikein kai-

dokkaina päässeet mattion Mirkoihin täinen tie lähti oikealta puolen rot-

ja mis,ä toi roisia ne on? Oliko se kon reunaa ja fun tulin tien ris-

tipovtoli Paatoali syntymästään as- teykseon niin seisahdin ja tuumasin, 

ti apostolin totrasfa. Oliko Juudas kumpaanko suuntaan lähden,. niin 

-vSvfarict loppuun asti Herran työs- yöätin tähteä oikean käden tietä ja 

sä. Oiiko Win. Longer N. Dak. tun run hän matkaa kätoelin, niin 

-tooltion Yleinen syyttäjä loppuun Atsoin alas rotkoon. Siellä näin 

asti N. Dak. kansan paralta wal paljon ifansaa pimeässä Ixtparot-

wornassa ja olemmeko mc kaikki ús- toan ja |un aifitni katselin niin tuli 
fotoaifet olleet wko elämämme sei- jcn talon isäntä ja kaikki ne elätoät 

jäisensä uskossa kuin jumala toaa- puut näkvtoiin. Isäntä kätoeli e-

tii. Ei. en mitta enkä kaikki muut- hellä ja piti lyhtyä kädessään, mutta 

taan. Näitä asioita meidän pttää ^ fiinä Ällit tooucaa, ja tie kätoeli 

ajatella ja tutkia. Mutta ne solia- sitä satona kohden. Minua alkoi pe* 

livtit ääncc-thuäf toiime maaleissa ta* lottonaan ja huusin: teot on anteet 

tuoja jpoitű nonpartietit. Taas ajat- sj. Mutta ne ei minua kuulleet ja 
tclce joku näin. ee wain on ereh- ^iin lähdin fätoelcmäätt ja tuiin oi-

ž>ys, sillä niinä tiedän täällä meidän tautiiille toiberiäiselle niitylle, 

naapuri Totonfhipi on norjalainen jo5fa näin pienen joukon niitä jotka 

jokainen. Kaikki sosialistit äänesti- flUiIIeina puina erotettiin ja ne oli 

toät Eugene Depsiä, Po iti i ainoa s- faifiri poltoiklansa ja katso! ivat ylös 

taan yksi ääni tuli H. !xsolmionille, taiwaalle ja fiittitoät herraa. . Mi-

Ennen ei ollut nonpartisan liittoa. ng tunsin motita näistä mutta ei" ole 

Missähän ne olitoat huonot wirka- liipa ilmoittaa. Heräsin siihen. 
miehet silloin. Tiesikö silloin uSko» Aneu näkijä 
luaineit Mitten roirfailijoittett elä- • ' • ? 

mäkertao. N tiennyt jo jos poit- Scnajan keisari 

tiikka on puhdas, niin siinä näkyy Ii- Kertomus Nikolai li iestä, jutteli | 

la. Jos ihminen ei mihinkään us- ery$ satoolainen, toanha mies, ettúí 

koi nousta suuria natoetoita ja muh

keita asuinrakennuksia. Maantoilje 

lyö alkoi kehittymään „toillifcmra" 

toiljelhisestä tonoro toiljclyfiefsi. 

itänen Risti pitää huolta. 

HWM tilaisuus sairaanhoitajatta

reksi aikowAle. 
Meijcriliitkeellä, joka on suurimpia^ Kckydellasadalla nuorella naisella 
tässä walliossa ott ollut kuwaama- on ní^ tilaisuus päästä oppi-

ton waikutus täkäläiseen sarmi ela- armeijan sairashoitokouluit 

mään ja sen kannattamisessa on oltu xolrniwuotiselle sairaan hoito kurssi l-
ykiimieltsiä, ettei katu, ostajat ote on= je H^xijan tulee o$la roähintäiti 

nistimeet ^ebekassa. Miksipä ei oi- ^ |pU0^a täyttäneitä, tertoeitä, nai-

taiii Yksimielisiä myöskin fortnorei* ^^mia, korkeakoulun kurssin suo-

den osuuskaupan kannattamisessa, Ottaneita ja muutoin hytoin suosi-

otthM se meijeriliitteen jälkeen tär- Oltuja. Ruoan, asunnon jo pesun 
kein. 

J. W. 

nea ja yhteis ymmärrystä elämän 

monimutkaiseen kulkuun. 

MaantoiTjelijä Abe Lehdon sisar 

netti Ida Lehto saapui kotiinsa ta-

tttätt kutut 4 p. Siis tertoe htloa 

joukkoomme. 

il p. HelmfT. oli huutokauppa 

Carl Teppon maatilalla, joten ^n 

aikoo kewään tullessa muuttaa tiTle-
toelond, N. D., jonne perustaa otttatt 
kotinsa. 

Siis ehkä päätän tällä kertoa ja 

toitoon hauskaa tetoään htloa kai
kille tämän lehden lukijoille. 

Immeinen. 

iaatoat He toaltiolta ia sitä paitsi 24 

dollaria kuukaudessa puru- ja käyt-

törahoiksi Itäisistä toattioista ko

to-isin oletoat saatoat sitä paitsi iva-
Walter Reed sairaa-

Sebeka, Mümii. 

Meitä íebet'alaiíta on pidetty eri
mielisinä, aikaansaamattontina ja a-

jasta jälesÄ oletoina sikäli kun o-

suuskauppa liike tulee kysymykseen. 

Siinä lienee perää ollutkin, sillä on
han täällä jo useammat yritykset o-

suuskaupan ylös saamiseksi ja sen 

ipystössä pitämiseksi rautoenneet tur

hiin. MiTiotit on hytoä yritys jo 

kuollut alkuunsa, milloin se taas on 

jo saatit py^töän ja liikettäkin tehty 

jonkun aitaa, mutta kannatuksen se

kä kunnollisen johdon puutteessa on 

joutunut sulkemaan otbenja. Par

hain kaikista edellisistä on kuitenkin 

nykyinen jo to'sta touotta liikettä 

tehnyt „Sebeka Co-operatiwe Com

pany", tou>doinkm näyttää iiltä että 

on oiton'!lettu seilailen liikkeen tartoe 

jo sen tuottama hyüry, koska sen kan-
Naita j iita on jo puolttoäliin kolmat

ta sataa farmaria osakkeen omiota-

jiittt. Kotonaisluku, jotka . tatoaOa 

tai toisella otoat sen konnattaiat 

nousten paljon suuremmaksi. Tällä 

koutoon ole kuuluma, ei siinä näh- oli oIIut Pietarissa töissä nuo ferto° t(tIIä farmarien omdIa Iiir 

iki pieniä toirheitä, mutta niin Pian rct1Q ntiehenä. enintmäkseen keisarin 

'kuin hän tu.ee uskomaiieksi. jos jil* puistossa kesLn aikana, jossa oli kaik 

tä pääsee kirous, heti janotaan, ei fca f0ri§tclu työtä maan kansia, jo-
«Ic fciuän u^otoaineii. — Nyt meil fft oli fimri Siinä oli yNi 

lä on täällä patilcUfa fft* pötyykit jQmpt, johon oli pantu kala-siemenet 

lainattatoO' jotka ott sitä toarten, et- gj^n tämä Nikolai 1 :nett kärni tn iii* 
tä ylimääräinen äänestys tähän toal ^ 0in(t kun oli kaunis ilma, kalas-

tioon ja pankit sanoo, että se on by- tamassa. ja yqi sotamies' mukana, 
toä farmareille saada pois monta jofa m ^ faInn ^ngesta ja pa^ 

sarmanen lätiettämää wirkaniiái fafi ft)öttiä mifcen ja teki kaikkea pai 
mdt,on wivoiota, kumota lakipykä ^.^sta. Miu tästä kulki yksi up 

keellä on se ilaybuttatoa ilmiö että p 
on todella osuustoiminta liikettä jos

sa ei tule kansallisuus, uskonto tai 

politiifia kysmnykseen. toaiffa tttrn 

moneen eri ryhmään lieneekin muis

sa knsymyi'issa jakaannuttu, niin 

tässä kysymyksessä tooidaan kuitenkin 

olla sopusoinnussa, niin silloin, "la 

ai noestaan siiloin tooidaan odottaa 
'']* osuusliikkeen menestymän. 

Osake pääomaa on mmjty yli wii° 

liä. jotta «,n fermorkn «äncgtämäf fccri &6i imiri ,un fotomic6 
be"eri" <*<*' 

cv ^ ^ 1 lotamie» pan| to. Wttme muotina tehtiin lirfenä 
..... Jr. ^ fVöttm onkeen, niin ei ollut aikaa )o> m faban m bolt cbe§tä mifSa 

na ta katkkl nain? Et hywat chmt- tamieyellä tehdä kunnioitusta uv- liiketoaihto oli noin suuri ilmeni 

*: ^"ue anna useamme pettaa. E- sarille. Niin upseeri tuli ja löt wuosikokuássa että liike oli tuotta-

_ n m " ™  '  , a  w a s t e n  s u u t a  s o t a m i e s t ä ,  e t t ä  s o t a  i m t  t a p p i o t a ,  m u t t a  t u o k a a n  c i  n ä y t -

t°n, " ° V ,rr rnic§ meni "urin maahan, waan kun tänyt mafentatoan sen kannattaan 

J11 J'] f0' .. (.u ° keisari istui fytoässä tttolissa, »uin mieltä. Eihän farmarin toitoeet hy-
im u ec aa tpartoa, sitte mennään ri hän tooinut nähdä mitään, »aiHa wästä sadosta ole aina ennenkään 

ia o e aan toatmo ma aan. siihen f^uli jotakin. Ja nyt Nikolai tah- tolceiituncet. Useinhan on käynnt 

nMatt mettä PYha toeltoollisims. toi tietää mitä se oli. Sotamies siten että Tun fefeäältä hvtoillä toi-

° "ÍT " ^f ^^aan sanoi, ei se mitään (nietsuwoo) meillä on nisua kylmä nyt, on u>rirt-
im tfidftn. ilanrie on tullut taimi, muttn fun ^oksi toeri Utusta ja sie- lä saanut „toillitäuroja". Liitetoai-

"í!*0,. 1 1 O» joltinenkin rumista, niin keisari kutsui minua keudet alkuaikoina eitoät vie mitään 
rekikeli. Mr. ia mrs ^ ahti. mr. W. Teituit4ämäärt mikä se oli, niin minä mitta. Mikäpä farmarien liike ei 

Isaacs ja inrs J. ^iaacs palasi ferroil1) cttä tuo upseeri löi. ilman niitä ole saanut kokea. Warsinkm 

. iunie otas+a, jossa olitoat kuule f^jtä tätä sotamiestä. Jas'vs. sanoi sellainen touosi fun oli toitmeinen, 

mavsa firfkoltcrra x\uvsilaa. Oscar sisali, mene heti hakemaan se lur- lii-kemaailmassa, on toaikea ivasta 

Roui.o meni ealtwii. *5. Dak. -u^ tänne minun puheilleni» niin alkamalle liikkeelle. AluZ5a tulee e-

syntyneitä. Mrs E. Lahti Ähjoitti mtlui [toin upseerin takaisin keisarin reTidyfiiäkin Suurin toirlve tehtiin 

miehelleen térimen totän. :-ja mrs juo tutki roähätt häntä Nikolai liikkeenhoitajan (ensimmäisen) wa-

Ed. ö<tttte lahjoitti miehelleen tytön ja ^i$:cn f^ski heittämään pois uni- linnassa, josfa en tällä kertaa enem-

KotiopintopäitviltL. 

Ajatus on teon isä, sentouoksi a- pään matkan 
jotukfet määräämät ihmisen kohta- laan Washingtonissa, ja Missis]ip« 

lott. Fyysillisesti olemme sitä, mi» pin takaisista toaltioista oletoat Let 

tä syömme, lhenrtsesti sitä, mitä a- termanitt yleiseen sairaalaan. Kurs-

jattelcmme. Ristiriitaiset ajatukset si on kotmirouotinen ja noudatetaan 

synnyttämät ristiriitaisia toiminto- opetussuunnitelmassa koko maan kä-

ja. Pahat ajatukset kehittämät Huo- sittätoän sairaanhoitajattarien liiton 

non ihmisen. Sairaloiset ajatukset ro. 1918 toahtoistamao opetussuun^ 

toaikuttatoat sairautta. Runtái' a{ä= nitelntaa sairaanhoitaiattaricn ioat-

ttikset saattamat rumuuden suosijat- luja toarten. Oppilaille tarjotaan 

si. Kauniit ja puhtaat ajatukset te- tilaisuus perehtyä täydellisesti fail-

ketoät ihmilen rafastettatoafii, hll- fürt sairashoidon eri puoliin fekä 

Peäksi ja niiellnttätoafsi. Termeet ja harjoitteluun maan parhaissa laV 

tooimakkaat ajat ui jet jo'htatoat ia- raalotssa. Anomukset otoat jätettä -

loikin töryin. A'jatutk't toaitu 7a- roät osoitteella Major Julm C. 

toot ihmisen äänen sointuun, kas- Stirnson, Army School of Nursing, 

loojen piirteisiin ja ihottmäriiti. Washington, D. C, josta myös an-

mijeti käynnistä Ja liikkeistä ivóim- rietaan lähempiä tietoja niitä halua 

me huomata, ajatteleeko hän letoolli- toiBie. 

festi ja artookkaasti, rcai onko hän, ' 

ajatukseltaan heikko, epätoarma ja j Williams eronnut mitastaan, 
arttiisä. Henkilö jota kärsii h en k.- John S keiton Williams'in eroa-

siä rimaiVulaiuivCtriöitä. on pahan minett seteli rahan tarkastajan toi* 

tuufineit ja letootou. ihminen op- rost^ miellyttää suurta pankkiireja ja 

pii ajattelemaan johdonmukaitest' jättää Pre'identti Hardin g'in roapaaf-

säännollisten opiskelu ien kautta, si täyttämään totran. 

Oikein ajatteleminen piventäa ihmi- Pankkiirien wastustuksen tähden, 

sett elämää. S' saattaa ihmisen p- Williams'in »valitsemista ei koskaan 

mistamaan het.T.ftä aarteita, ole- wohwistanut senaatti. Hänen toirka-

ntaan kutsuminteficen uskollisena, kautensa aikana hän taisteli päättä 

karttamaan suuttumista ja takasta- roästi meidän kansallisen pankki lii ke 

maan karkkea, mikä ott hytoää. Aja:- lain rikkoiliista toastaan, joka kosk! 

telrja pyytää Jumalalta suoraan oh- lainojen antamista pankki johtoji 11. 

jausta ja syrjäyttää toälittäjät ^ ja rajattomia korlomääria. 

juttelija seisoo Luojansa S!ou"~a o- — 

niillä jaloillaan ilman kainatosau- Rosvons. 
tooja. Kannattaa siis opiskella ja U-eita latoja miljoonia Dolláréi 
kehittää johdonmukaisesti ajatuk- ta ott pölautcttatoa oifeuten paätök 

siaatt. Offettt ajattelemalla opi m sen mukaan. 

me eroittamaatt epulertoecllijen ter- Wa?hington. Kaksi eli kolme sataa 

toeelli»'estä ja totuuden toafheesta. miljoonaa dollaria tullaan Mautta 

Kotiõpinnot oh jootvat ajatuksen ke- maan toeronmaf ia Iille seuvauf^cna 
hitystä. liittotoallan hallitui^m rnyönnytyksis-

Cloquetissa kokoonnuimme norja- tä tärkeistä toero käräjäkäynneissä, 

laisett kirkon haali in. Kolehti tuot- jotka oiimat toäitcltämäua ylioikeu-

tt $3.10. Moodtooodissa õli ensi- dessa. 
mätnen kokous raittiustalolla. Ra- Riidanalai-et merot tulitoat touo-

haa tuli $3.43. Toinen kokous oli den 1910 sitaänlulotoero lain alla. jo* 

Satoaunal) nimisellä farmi seudulla ka määrää toeron tooito'lle, jotka saa-

Häiden Tomuin talossa. Wäkeä oli doan pääoman saatatoien osakkeiden, 

paljon koolla. Rahaa tuli $9.15. boitdieu ja muiden makuutusmaroi-

Mr. Iaco Jurtoheliin antoi mapaan den myynnistä ja ehdottaen, että tä-

edestakaisena kyydin asianomaiseen mä toero asetettaisiin tooitollc at^ios-

parfiaau jo Joonas Kantolan ko- sa maaliskuun en^mäisettä päitoatiä 

tona annettiin yösi M Moodmoodtn 1913, ja myynti päitoätt mäliliu. 

ym^iristökm on kansalaisten atoaa 1 

ma asutukselle. Tuttuja farmareita T«stel« e* kävnviss». 

tapasin useitakin. Antti Heiskann Senaattorit otoat eri mieltä kysymyk-

10 Edward Ahosen perheen mutana frefa hallituksen fontrollcetna-
laskimme noin kaksitoista ja puoli mitesta liikettä. 

Helsingin Osakepankki 
varat Smk. 108,000,000;-

k 'h' 
Pääkonttori Helsingissa -

''>!* -}í«í. 
Haaraikonttorit.: / 

h.i r 

r; ;' xmf: 

% w*'* m '#f 

(Nmjto, fofíoía, Lahti, Lotoiis<t, Mrmfckla, Orättehmu 

I Orimattila, Pietarsaari. Pottvoo, Sa lo, Tampere ja Waa§a. 

Pankki hyvittää nykyään ' 

7 pros. 
T-lltt»«tililli, eiilöftoiatilillä, Sarthtlnelle mtfi , , / » 

5 pros. Juoksevalla tilillä 

Täydellinen Pankkiliike 
Suomalaiset käyttäkää hyväksenne nykyistä edullista bollariTurSfUi jo 

xtllettalao Maranne tähän toatatou raijeen pankkiin! , 

talletuksia Helsingin Osakepankkiin toälittää pankkiiriliike 

Nielsen & Lundbeck 
24 State Street TtfO JV¥m* 

Vaivat, Hermostuminen, 
Heikko Veri ja Huono 

Verenkierto 
ovat yhdeksässä tapauksessa kymmenestä meidän tantieitiitio* 
kärsi my stem nie ja kurjuutemme aiheuttajina. Suurin osa 
näistä vaivoista voidaan nopeasti huojentaa käyttämä!til 
erinomaista Nuga-Tone IHH!>cttä, joka luo vahvan, punaisen 
veren, voimakkaat, vakavat hermot ja kasvattaa tarmokkaita 
miehiä ja naisia. 

Heikot Hermot 
merkitse vHt hei kl.ofc, 
kulunutta, vH «yn> ttM, 
lamaantunutta ruumiin» 
rakennetta. Ruumiin 
tehtävä ja kaikkien sen 
elimien elinvoima,toimin
ta ja elämM riippuu Iter-
mostosta. Hermosto on 
se tärkein vietvri, lofck 
hallitsee meidän ter>eyt-
tämme, l.»imintaamme, 
ilojamme ia menotys-
täniinv. Miehet j& nniset, 
jokien hermot oval mur
tuneet ja tam&.miuneet. 

ovat sairsloisia, Srtvisiä, riidanhaliii.ia ja 
onnettomia sekä k» kenemSttöniiti kan
tamaan elämiin raskaira \ .IvollisuukMä. 
Nuga-Tone on maailman oivallisin lääke 
heikolle, kuluneelle hermostolle. Ke sisäl
tää runsaasi! fosforia, joka luo voimakkaat, 
vakavat hermot, hyvän terveyden, punaiset 
posket ja t>yt> vSisen, iloisvn luonteen. 

Vatsa=Vaivat 
huono ruuansula
tus, timpitauli, 
kaasu vatsassa ja 
suollstosüa, tur
votus, vatsa-
happo. pahan 
hajuinen hengi
tys, tahmea kieli, 
sappitauti, rtiyh-
teleminen, lait
tava tunne, vatsakatarri, kouristukset ja 
muut ruuaiisulatu> tiSiriiit voi<*a-m nopeasti 
huojentaa käyttämällä ta».' m.iii.ioia Nuga-
Tone lääkettä. Se ani aa h>vä:i ruokahalun 
ja unen, painonne lisäf.itjy ia tunnette 
itsenne kokonaan uudeksi ihmiseksi. 

Heikko Veri Huono 
Verenkierto 

Nuga-Tone si»aiiä& 
-suuren mäJrän rautaa, 
.loka on \ ksi par-
hattiipia tunnettuja 
apukeinoja vahvan 
punaisen vere.i lu -nii-
seksi. Ei ole mitään 
sen vertaista Knli>ei|te, 
heikoille, vüliäverisiile 
ihmisille. Se myC«kin 
elvyttää S><1.;:mn toi
mintaa, joka puoles
taan parantaa veren
k i e r t o a  I  ä  h e  1 1  U i  n  
läiTipimSn, vahvi.-tavan verivirran jokaieeun 
elimeen j<i lihaskudokseen ruumiissa. Nugl» 
Tone'n vaikutus uloiiuu maksaan k 
suolistoon aiheuttaen sMSnnüUieen uloetwE» 
sen ja siten poistuen um pitsud in. 

Täydellinen 
Takuumme. 

Netr*-Tone'n hinta on $1.00. putte, fn*r* 
riittää VMDCKSI KIUKa: UEKSI Hi 6 
pulloa $5.00. Nauttikaa Nuga-Tow'a JB 
pSi» *M ja ellette ole tyytyi .li siä tuloksiin, 
palauttakaa jäännös sinne mistä olette *eai 
ostanut ja rahanne maksetaan ta-xaii-tiii 
viipymättä. Ette voi hävitä peiiniäkiU.i. 
Mc otamme kaiken vastuun. l-iilv-t* tb..g 
tilauksenne tänään ia saavutrakaa takat»;it 
tervc> tenne, tarmonne ia elinvoima;ifwt. 
Nu^a-Tone'a myydään kaikissa iwhaiss* 
apteekeissa samanlaisilla ehdoilla ja takaäik-

-POSTITTAKAA TA MA KUPONKI TANAAN. 
National Laboratory, F. 70 ', 537 S. Dearborn St., Chicago. 

Gentlemen:—Enclosed please find I 

— i bottles of Nuga-Tone. 

St. and No. or R. P. 0.„ 

tor which send me postage peefwid. 

hinnoilla i'Műik'miétü, kuten cíjhottt maan tarttuivat su?upuolitautttapa 
senaattori (Sopiper Kaniosista, ei ukset terweyswiranvmaisille fomotii 
mitään lperustuslainwastaijen lain kuin tulirokko y. m. fulfutoutita 

uitti.llccit asettamista kieuottelemis- paukser ilmoitetaan. 

ta wastaan, toäittälDot edistysmieli- j Hallitus ei tahdo tässä toiminims-
set. ifoau näytellä mitään rcsormaatwrrn 

Seisowren senaattorin johtazat iällisen huwäntekijän o|aar 

otiaiuot tetstikseen presidentti Har- toa<tn silmä Via maan parasta 
dingin w^iwlstelu julistulsen 1° maan wäeston suojelemisw te 
„wichemmSM taHttutftttu liikkceS- i- (äekinnömidM taroalto 

fä." 
niiltä ttihoilta ja wcrhingoilta. joita 

Sdistysmicliset I°h„. wrkk».°°t sukutm-litimdit mheutta 
totit son'in ja Kenyon'in johdannon alla 

ilmoittiwat aitomuksensa oírtoan iws 
taa yleisön mie»'pidettä „leifatmvn 

aatteita" wastaan lanomalchdiclvii 

kautta. Puolue j dii taiat " keksimät 

monenlaisia fctnoja tehdäkseen eoiv-

tySmieliset toabi nqoittimmttom i H:. 

Msi on sopiwan inaauroUjelys íu.;n= i 
tean roalit^mhicn, joka käsittelemi

seksi kuten teurastuÄaitosten font-1 

rolkcraits lakiehdotusta ja nutilta e 

distyömieliU»» puolustamaa tcnn-

ianliintaa. ' • 

'Senaattori ijTagca Bermontista 

Teloitetaan luoivutiamaan laitvasro-

asiain komitean esimiehen toiran se-

mwHWWWlHlliHIIHfiWUHHtaiiHhlUtnWWUWi^iWUNiWg 

Uusi fttttri 10 tentin laatikko I 

Copenhagen nuuskra ! 

nyt myytävänä | 
m e t a k a a m m l  I  

etti Copenhagen ruueka on 

pahdasta. 
Ellei kauppiaallanne ole ailfi. 

niin me lahey mrne tHltf* po#ti»t* 
tavsllisfella hmnallii 10 HcntiDä laa
tikko, kunne» kauppiaanne voi 
teille hankkia. Postimerkit kel
paa. 

Copenhagen purun vu*ka on 
maailman pararta poni tupakkaa. 

Weyman-Bruton Company, I 
1207 Broadway, New York. I 

lauksetine 

ia molemmat äidit ja lapset tootttxti f armun ftoirfanKiattcct) ja sotamies pää. Olkoon täällä saatu kokemus 
nunnaahan wain |amotn ja Mski upseerin Pukemaan muille paiffofimntlfc opiksi liikkeen?, 

iimi siellä f itä friimin ostoa ia fob- ^^miehen waatteet Päälleen ja >o- hoitajan walinnassa. että yhtenä kel-

r. ^100^' hl ^06*0 °n<t m,e^ tamichen käski panna ne upseerin Poisuusehtona olifi hwvä waatia cil-
..f ^farmareille, en erkHdy. olit ii waatteet ja sanoi, että ctfo tiedä, et* tä on ofnuStoimintoliiffeen kannat-

».f, fj"" ^ ^rjoitit täältä viimeiseen ^ minä tooin tehdä kyllä sotamie tax». Jos sellainen liMeenboitaj» 

^^ ̂ lnsi Ävtnnaahan. mutta jos ^rek>- sellaisen miehen kuin sinäkin ja saadaan tekee hän kaikkensa fvffiyi» 

-' ̂ in. niin <mm anteeksi. —- Toiste M)de ^tt siihen komppaniaan menesttnniseksi. Sen menes^ymtne» 
stistä, jos tämä otetaan nyt lehteen. 

h 

nmotta sitten St. LouiZ jokea alas MMington. — LeiwäU. lihan, naattori Poindexter'ille Wasyinc^-
wenheellä Elmeristä Flooí>n>ooí>iin. ja muihin elintarpeiden hintoihin a- tonista, ja ottamaan maanwiljelnö-
Tuo -käyben-kymmenen mailin matka merttalaisiNe ostajille tulee toatfut- komitean esimiehen Miron. hatt 

on ihanimpia taipaleita, mitä olen tamaan tulos taistelusta niittkutsut- ei tee tätä, senaattori Norris Neb-

elamässäni kulkenut. Tuoreena el- tujen republikaani puolueen seiso- raskasta, joka suosii teurastuslaitos 

pyiwät muistot kun Antti tuli kat- wien ja edistysmielisten siipien toä- lakiehdotusta ja muuta jörjeetclmäl 

telcmään ^ kokemuksiaan lettotie* iillä iistä lqmlaadintaH sn 'onMtettt» ri

maan. • Sem Weentõrmä# <tattciden jo tamaan paikan. 
Hibbingissä oli Sampotalolla ai- perusjohteiden wälillä, josta riidan- > ' 

fteetíinen tulos $30.80, eikä ihme alaiset ky^ymykiet omat: Hallitskse» taiétef# s»k«M»lit«mtcja MvTfllKlfC M RälikO tBUdfll 
kään. siliä kahmin keittäjänä oli mr. }. ^osro yhdistyksiä tehden kaup- masnim 

John Romppainen. Hauskoja hettiä yQa elitttarpcifta iuoütetaan kansal 
toietiinme 
huoneissa. ;,v' sena pannaan sellaisben rajoitusten tvivmran 

, , :g$toar Ähmma.. alle 
9 Josko edistysmielisten cli lei- si. Sen ohjelma kuuluu 

sotoien senaattorien puolustamat 

waetaau. 
- r- t ^ Parantavat k-iik'-nlairia % :koja, kulem 

THdySWaltatN yleinen terweyswt- munuais- ja rakk<»-t.«utfja, pulidisUv^. 

kotikylän Sowwtoseurcm liseksi paltoelusyhdistyksiksi ja seUai- rasto on ryhtynyt tarmokkaasti tais- ÍÍVtvil^nl°T V'^.rt?-.^ _ ÍiÍíLhUT 
SnrirMiinlitniitrin mn-Stnmi PoistrtvKt splkfipakftnkson. kivun jnuF luunuoiuaiiicia Iva-»aan nil.l.;<jliSa ja rak«t~<i. ovsüt 

ikPfl'li 

ikisiä Uatlsta 

saadakseen maan niistä wapautewk- yer.Mi j.-« . ii"i veri '"'f. r ' tavalla simlMidyksi tai iMilKlislettuksli, 
! niin syntyy monia vaarallisia tauteja. 

,v .. » Iluomntkaa mitä tämfi mle* sanoo 
mnpaiden miratnoiden perustmm- masta íiüikkeostn: 

Winton, Mln. .Arv. Apt-fkkar : 8.vii 
mainita, ett# oV-n nouttmut ISäkkeoifc 
No. 35A, ja tunnen lt«ent täysin terveeksi, 
Jestu voin antaa kiitnksot t"'!l^. Nyt ol«^ 
kuin toinen ihminen ja frtkfl olen tri t#; , 
viilnen. Tämän kirjottaa k»nsn,Uitaen. K ' 

» OUHI í'ajxmpulv 
Krikoisliíikft No. 3f>0 r»n • rinor.iato/E ^ 

lääke yllämainittuihin tuuU-ihin. Kuuife 
kauilpn Vf^tJvä ISilkfannus, johon kut 

Moiwon hmväa tooiirfitt Uusi Äoti* 

|nHMilfe ja» sen kannattajitle. ; I 

Gnsikertalatnen. I 

Palisade. Minn. 

Siosíea, 

L. 

N. Da». 
Talwea iWJk «cketetaän íitio 

on hänelle sydämen a'iana. sensijaan 
että olisi yksilöllisen liikemiehen yksi' 

lollilt pyrkimykset. 

„Sedeta Co-operáve W. 

aatteet hallituksesta perustetaan m- twit sukupuolitautista toarten: 
den kongressin waltiomenettelyksr. toiminta naisten hywäkä. jotka si 

Smeriftta Punan?» Risii Saa» j Jos siipi jota iobtaa Lodge, weyslakien ankaramman »voimaan 

mesk« ' Smoot ja Penrose woittaa. niin ei panon kautta owat pakoitewt jätta 
Kapteeni Lupo. joka hoitaa Nme tule olemaan mitään teurastuslai- mään häpeällisen ammattinsa, f tl 

rikan Punasen Nistm amuclusa e tosten kontrolleeraus lakia, ei mi- mälläpitäen heidän pelastamistaan P Ti^tkäaíalk^mWr?* s** 
moe «iipuriss» Suon-c.fx :i jouda Mp hiililnkkem MjoiftamiSte fiitm nhtcijfiinnallc MdftliiMIi foitfalíi. ' X, 
pitämään laiskan päitoia. Paitsi li. «hdotetaan Calder lakiehdotickies^a. iifTt': seka . j -L^tin Apt ^i.K. on «»orin ^ , 

. . . I il. iiij. —suomat eptet'kkl Vhil' svalli 1«m >1^»-:' 
tä, että lctrfTi atoV^tttstoinuuta, mi- ej Wiljan kaupan tuíctonla wnfaricn Waanm.tÄM uraouw f. o i town i bupebmhu w-
4 . > " . , • fk ' ^ ^ .. ,-t ' , t - '» - , ' * ^ ' f 1 * - > ^ . > i. . • i / •• 

^4 


