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Tilatkaa luettavaksi, UUSI KOTIMAA; 

On t»y88mfe#tlíBn ptmlneettm sanom&leUti. Joe haluatte seurata valtiollisia fa toűtatdellÉÉB kyv 
»ymyksiä lueteltavalta taholta ja jos olette edistysmielinen, niin teidän tulee lukea 

Uusi Kotimaa edustaa Puolueettoman Liiton maanviljelijäin ja työväen puolueitten valtiollista 
ohjelmaa. , 

Tilaus hinta fE ainoastaan $2.75 vu«ä. 
Puolen vuoden tilaus $l.«J 

x Neljä kuuta $1.W * 
Kolme kuuta .75 

Lähettäkää kaikki tilaukset osoitteella: 
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Be ilmestyy kahdesti viikossa, jokaisena Tiistaina ja Perjantaina kahdeksan sivuisena. 
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Uutta Kotimaata 

UUSI KOTIMAA, 
New York Milk, Minn. 

(<>1-b.'i •-()."> ti?'» 
VAjPAA! IHMEELLINEN MUSIIKKI!! VAPAA! 

— UUSIN KEKSINTÖ — 

Ketto tullut kuuluisaksi sen maailman 
musiikin ennätyksellä. 

Sinä tui-t olemaan hämmästynyt ja lumoutunut 
k tui kmil.-i mikä ihmeellinen musiikki tähän kel
loon on kätkettynä. Jos sinä haluat saada tämän 
ihmeellisen sointuvan musiikin kotiisi, »ivun ej 
tarvitse kuluttaa sinun lujalta ansaittuja rahoja 
korkea arvoisiin koneisiin kuten pianot, puhu-
makoneet tahi niiden pyörät jne., sillä tämä kel
lo on tehty, että läralin musiikki vastuu kaiken 
korkea arvoisen koneen musiikkia. 
!Sc soittaa ihmeellisiä säveleitä, joita on sepittä
nyt kuuluisimmat taiteilijat, sinä voit naut
tia kuulemalla niitä kun vain vedät kellon ja 
painat nappiin. Se soittaa sinulle niin kau- ^iQQtíinaííe frríOTTlQŰU í UI TT Cl 
niisti, että sinä ja naapurisi ihmettelevät. Tämä . 
kello soittaa meikein 20 minuutin ajan ja on ko- * 0 ITKI lit ^UOCttteil í>eruStGeIla ItttjJ 
konansa umpinainen. naapureillakaan kmskasta,jotka toaiT' 
Tämä. kp!!o on ' rakennettu lujasti tävteläisf-stä , ., Y . . . 
pronssista ,ta raskaasti kulia Ha maalattu. Sen tűflTl OTI mamlman parHatMpTa TM-
taiteeilinen muoto tekee sen hyvin arvokkaan 
näköiseksi ja on sievä koriste kodiss"-«i. 8en 
Saksassa tehty sisusta on niin järjestetty, että se 
pitää parhaimman ajan kuin mikään toinen kel
lo mitä on kr s kaari tehty. 
Musiikillinen liikunta on asetettu alaosaan kel
loa joka pitää liikunnan vapaana kaikelta ros
kalta ja tuottaa selvät kauniit säveleet. 
Tämä kello on hyvin suuresta arvosta kaikille, 
se ei ole ainoastaan hyvtt ajan pitäjä vaan se 
antaa korkea arvoista musiikkia ja taataan 25 
vuotta. 

ien kiitosten ia et kiitosten maait 
niasser, mutta olen tahtonut toisessa 
latbcofa iitaatintaa asuwille ilmoit
taa, että meillä on nyt mies, jota 
raha ja ivääryys ei ole ihannoimasi 
fo, maan totnus ja oikeus, joka on 
maailman mitmcifm ja marinin pe
rustus yhteiskunnan rauhan ja on* 
ueu yhteinen satama. 

KylüS'wnme ott juhlittu, kekkeröi 
iti, mieratltu ja taas Wasta wierai-
lulla ja naimtskauppoja tehty. Men-
näppäs näistä hellutuksista totein 

I 
«i». 

He on hyvin arvoinen, vaan meidän hintamme sille on seuraavan 30' päiviin aikana ainoastaan $9.00. Muistakaa, 
«ivtri tämä tarjous on hyvä ainoastaan lyhyen ajan, silla myöhemmin hinta tule? olemaan $20. Siten, toimikaa nyt! 
Alkaa lähettäkö rahaa etukäteen, ainoastaan kirjoittakaa nimenne ja osoitteen ne SELVÄSTI ia lähettäkää se meille 
ja, sefi kera 50 senttiä lähetyskuluja varier ja kellosta maksakaa kun se tuodaai" teidän kotiinne. Antakaa talle 
fcetlolte kymmenin p*l»uttiUcüta se > me pa
lautamme teidän radari KIIMOftTAKAA 'TAKAAN. • ' " i ?? 

UKION SALES COMPANY, Dept. 148- f-72 W-. Madison St.., CHICAGO, ILL. 
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Pohjolan Kellot ja Soittokoneet 
edustavat täydellisyyt
tä maailman kello ja* 
soittokoneteollisuuden 
alalla. 

Kelloja 
"Vaydellinen varasto Waltham ja 
Elgin taskukelloja alimmilla teh
taan hinnoilla ja 10 päivän va
paalle koetusajalle, kellonperiä, lo-
ketteja, rannerenkaita,2 Suomen 
vihkisormuksia y.!m. 

SOITTOKOINEITA 
4»rwia, wi«luja, italialuifia teräskieliftä harmonikkoja, mandolimej», jb 
^oja, antoharppuja, klarinetteja, hmluja, žh^äinämuifcu taateleita, K«a» 
graafeja ja suomalaisia fonograafi» ewyjä Y. m. 

Onipelutoiteua, pijsfaia, retoolroercja, sähköhteromakoneita, sähköwöitä. 
hienoja suomalaista tuiuaraamatiuja y. m. 

. Kellot ja soittokoneet Canadan tilaajille lähetetään suoraan warastos-
tamme Toroittosta. Ont., joten mitään tullikuluja ei ole. 

Kelloille ja soittokoneille myönnetään 10 päiwän wapaa koetusaika, ja 
ellei ne ostajaa enemmän kuin täysin tyydyttäisi, »voidaan ne takaisin lä
hettää meidän kustannuksellamme. Täntä on tietääksemme paras takuu, 
nitä milloinkaan on miUeen tawaralle annettu, mutta tawaramme arwor, 

tuntien woimme hywin tällaisen edun myöntää. 

Kuvitettu Suomenkielinen hintaluettelo. 
•oittokoneista ja kelloista y. m. lähetetään vapaasti pyydettäessä. 

V. POHJOLA & CO. 
Amerikan vanhin ja suurin suomalainen kello- ja soit toka uppa 

sekä rahslähetysliike. 
51 WHITEHALL St. Dept 447 NEW YORK, N. Y. 

South Ferryn Elewator ja Subway asemaa toactapääta. 

Brooklynin konttori 605—41 St. — awoiuua iltasin flo 7—8. 

koinmtillektn. Näistä asioista fmv 
unttita Puhua ja kirjoittaa kaikkien 
rehellisesti ja oikeuden tuntoa ratas 
taivain ihmisten olkoon üskowainen 
kin, sen läheisemmästi se hänelle 
kuuluu, jollei usko ole toaan hitu 
lilla eikä sndämessä. Sydämmestä 
lähtee totuuden Pttolustus ja was-
tustus wäärylittä wastaan, sillä ei 
Jumala ole wärnyden edessä käske
nyt poltot stun ja kumartua eikä Pal-
toella kahta herraa, Jumalaa ja 
mammonaa. Siis älkäämme tehkö 
syntiä kolmanteen ia neljänteen Pol-
ween lapsillemme tiéden ja tahdoin 
sentähden, että itsellemme soillekin 
luotsi toääryyden paltoelus tuottaa 
ioitakin wähävätöisiä ewisuuksia ia 
sitte saattaa itselleen ajan oloon Hä

tisiä, nim. naimiset. Sanon tomu, 
että hytoin tunnettu akka Lowiisa 
Hooli Panttari ia ukko John Mau 
nula otoat alkaneet taitoaltamaan 
tämän maailinan toasta mäkiä yh 
tenä, joka onkin wrtoallisinta myrs 

kyllä. - - • 
Nykymaailman ajan tärkeimmaj 

keskustelut otoat korkeat ja alhaiset 
hinnat kaiken maailman käytettöwil. 
tä eri tawaralat'eilta. Rotoainen & 
Johnson, meidän suomalaiset liike» 
miebet, otoat näyMaeet miten hin
nat tooi alas nmrskäta. jollet ote 
ilkeän tooitoTt kis'kurl. Kenkätatoara 
rat ott itiin ahlhaiset. että jos isot 
karako oki tatoaran toälittäjät tovisi 
itämät saada myytätoäkseen, min jo 
tekiiiwät toiiden sadan prosentin so
ta hnötyä. Esimerkiksi mainitsen ta-
pauksen, kun eras kansalainen keiäL 
lä rantarenssiltä kiilui täällä ja kat
seltuaan Rotoainen & Johnson hat
tu ja kenkä, otoerhaali y. m. tawa-
ran hintoja sanoi, että samat hatut 

! maksaa renssillä 2 ja S dollaria e-
I Ttentpi, otoerhaali housut $1.40 e-
nempi, samat tenäät $B.OO—$5.00 
enemvi ia näille tatoaroille on wie-
lä annettu yksi lyönti alas sitten jäl-
keen. Olen tämän siksi maininnut, 
että tnöläiiet huomaatte,että jos teil
le uskotellaan oletoan syyn tukku-
kaupva liikkeissä, niin on sitä syy-

Sydämmey sywMa surulla, fuknlai sille ja tuttvwilk? ilmoitamme, cttfl Zattoaalk* 
ntn Isämme suuressa toiisaudessaan kutsui pois tästä toaitoaloisuuden 

«Vysta rakkaan toaimoni jd " . 

lasteni äidin 

Wilhelmiina Braan, 
(omaa sukua Kallis), 

joka toista touotta sairastettuaan munuais ja sydän tautia, toiifi toiikkoa ollen vuo
teenomana, rauhallisesti toaipui kuoleman uneen elätoässä uskossa Wapahtajans» 
Icinksen Kristuksen päälle kotonansa Neto Aork Mills'issL, Minn.. Heinäkuun 3 fr 
1921. Hän oli syntynyt Isossa kyläsiä, Laihian Pitäjässä, Waasan lääninsä, Su» 
messa Helmikuun 18 P. 1861 ja oli siis kuollessaan BO tou o ben, 4 kuukauden ift 
15 päiwän ikäinen. Lähinnä jäi toainaiaa kaipaamaan niinä hänen miehensä, 3 poi» 
faa. 3 tytärtä, ?> toätoyä, 6 lasten lasta ja yksi sisar Canada-?sa ynnä paljon muita 
sukulaisia ja tuttatoia tässä maassa ja SuomeSia, joka täten tiedoksi annetaan. 

k 

Jacob Braa ja lapset. 
Pois maailmasta taM 
Hartaasti halajan, 5 . 
Sen pahasta jo pöastä 
Jlohon taitoahan. ^ 
Tykösi tahdon tulla, 
Parissa autuitten 
Taitoaassa luonas ojla: 
Jo joudu, Jesuksen! 

Sia nukun haatooin Kristuksen, 
Ne puhdistaa mun syntisen; 
Eloni, kaunistukseni ^ 
pP, Herrq, Mes, ?yos?si. 

Mä niiden turwin pelwoM 

Moin tuomiolle astua; 

Täält' eroon rauhass', ilolla.' 

PaiU tuch^ siWSp 

Mun fuoln trtrht ijäifeegi 
Dohon autuaalliseen.' 
Mis pesi Kristus sylttjni. 

Viis korjaa. Herra, sieluni! 

Sydämmelliset kiitokset tahdomme lausua kaikille ystäwille ja naavureill?, 
jotka otitte osaa meidän kotoaan koettelemukseemme toatnőfan sairauden aikana ja 
sittemmin suruumme. Samalla myös tahdomme lausua toilpittömät kiitokset f au» 
ttiií'ía kukkaseppeleistä, joita toitte mahtajan muistolle. Tämä kaikki osoitti tod^l-
lista lähimmäisen rakkautta. Herra waiwanne palkitkoon moninkertaisesti. 

Jacob Braa ja lapset. 

'Mr* 

N' 

peöti ja toiimein ijankaikkinen rik . ......... . ,.„r., , 
«, . r t •, • - MÍr; Wloíí I ta ykntytnssakm m nnssa kauppaklu-kaan miehen toattoa, iota ykst west- . . . . .. ..... 
pisara olisi kansalta huojennus kär-

simyksissään. 

LukiessaTli noin 10 touotta sitten 
ilmestyneen kirjasen toimittaja I. 
H. Mursun isän, saarnaaja Johan 
Mursun elämän taisteluista ihmise
nä ja kansalaisena, naapurina ja hä 

nett elämästään on jäänyt minulle tämän otoat 
kaunis muisto, joten olen aina aja- tuntemaan. 

war-

WO. kansamme kes
kuudesta. 
Plummet, Minn. 

beissa. innoissa y. nt., jotka teillä 
maksattaa kuin päkoittantalla ylön 
korkeita hintoja, iotfo ott pakko tei
dän masaa. Oliskohan tässä kaup-
Pa klubeissa ia unioissa tyvläisille 
ia farmareille mitään oppimisen ai
hetta? Mitä merkitsee yhtyminen ja 
yksimielisyys? Liike alalla oletoat 

io tulleet hytoäkseen 
Työläiset ia farntarit 

kellut, että sellainen isä on war- fftä wastoin sadattelemat ja kiroa
maan tooinut aittaa lapsilleen ijäti toat niitä, jotka otoat tulleet yhtyrni-
-i'ytoäisen muiston, mikä on il,mi- f en kantta turmathtun asemaan ta* 

sen merkitys täällä maailmassa, lmtdellisesti. Eikö esimerkin sa ko-
Olemme tänne saaneet kuula New kemnk'en kauttakaan ole toielä saatu 
work Mills'ista muuttaneilta kuten ymmärtämään 'inna, että yhtytninen 
Mr I. Kelalta Y. m. luotetuilta kan- on- tummaa. Nhtenä me yksimieli-
salaisilta. toimittaja Mursun toimis- s^i tooitamnte taloudellisia ew'-
ta liikkeenhoitajana ia jälleen yksi- imtkiia, toaan yksin ja pieniin jouk-
kyisenä kansalaisena ia liikemiehenä, koihin ryhmittyneenä sorrumme, 
niin hän OTT aina noudattanut oman- Tämä on kyllin näkösällä työläisten 
tunnon toaatitoaa rehellisyyttä ta ja farmarien kesken moninaisessa 
kohtuutta, josta Itifealaifa saa itse muodossa. Vaan jos teitä hyödyt-
kärsiä aineellisesti, MTttta hytoän o< tää olla ilman mitään yhtymää.jon. 

kointähti antaakseen waloa ja antaa 

julkisia tietoja mitkä elementtiä on 

ne, jotka koittaa pimittää tulemat- jntonhmnoit rauha on varempi knin ka kautta saada oikeus sa rehellinen 
snnden tatwasta ja synttotaä koko- j fatoatooa kultaa tulluillaan ja täällä tzalkkio tnöstään siinä toaltaknnnasia 

;; Kesälomalta palatnta. x.npü sita naa n epätoiwoou kansakuntia, joiden | hytoiiit omantunnon rauhaa ei woi- jossa asut. jossa kerran on oikeus 
oltu lomalla aitoon kaunein aika ke- rehellinen usko on toielä ollut f mv! fomt saawuttaa wääryyden palwe- pitää puoliasi kuten muilakin. Niin 
säctä. Sitte kuin tyiimeksi kirjoitin san hytoäksi, kansan kautta ja ei ku- luksella. Siis Uuden Kotimaan lu- ole tyytntoäinen. äläkä nurise, sillä 
Uuteen Kotimaahan, oli niin ta ten nyt on opetus joiltakin hartooil 
näin saada touoroa uutisille. Nyt ta joidenkin hytoäksi. Kansan f aut 

kiat iVotoat olle toarmoja, että heillä se herra tumma sinnlle imelästi por
on mies toimituksessa, jonka veri- taania. ioka on yhtymän kantta 

kuin on saatit toimelias mies toimi- ta. nämat sanat sisältälvät paljon ja oote ri ole rahassa ja toääryydessä Päässyt sille asteelle, että tooi m-edä 
tnkseen. niin kaikki toanhenimat a- näidett 'sanáp merkitykseltä oikeinkaan totnndpska in oikeudessa it'el- wiljat laaristasi., lehmät natoetasta 

f' 

wustajat näyttämät ottatoau rfarhun saada kansat ymmärtämään, tulee, leen ja kaikille. Tämä on korkeaa 
It'tonit ja nanttitoan siitä, että yksi toaloisasti ja seltoäpiirteisesti olla -fio"»,eita. iosta työstä saatu ansio 
taistelee urhoollisesti arenalla. On- oikea kointähti ja tien wiidottaja, jo- |on Jumafon ia ihmisten edessä. Ot-
han se suuri kunnia, jopa ylpeys- ka ei velkää ilinoittaa mikä tie joh-1 <na hiestä ia kätten rehellinen ansio, 
sin, että Suomen kansalla on täl- taa kärsimykseen ja mikä taas on- Tällä en ole tahtonut ylistellä eikä 
laisia poikia kuin on toimittaja John tien keski tasa-artooisnuteen, jossa e- j ie minun luontooni sowikaan. että 
H. Mursu, joka on noussut kuin des hitusen suodaan oikeuksia hei- toista kiidcllä kuin toielä itsekin o-

ja sinä wielä itse toiet, josta st-
nulle ei ole kuin pieni murto oTa 
tullut valkkioksi. mitä toaitoaa ia 
huolta ia nälkää olet tämän eteen 
kärsinyt. Niin älä todellakaan an-
na herroille naurun aihetta, että nu-
rifst ja. kiro M sentähden, että olet 

mistö lethimiehistämme otoat saa 
neet, niin itse jo alusia olen t:uv 
nustanilt, että olen toajatoa o-kein 
kirjakielessä. Mutta sanoin, että 
kutti sitä työtä kerran ihmiset tcfvlnät 
niin miksi en minä tooisi nkoille ja 
eukoille jutella toain noin kansan ta-
juisella kielellä. Taitoon, että f tr» 
ioitattc aina -toaan kuin aikanne an
taa myöten, sillä tunnen tarluitietoo' 
ni apua näin laajaperäisessä toimes
sani. Olen itse Paljon punttutoa. 

John H. Mursu. 

tyhmyyttäsi olut syrjänsä ja wielä 
nyt ticieji olet yhtymättä siihen jouk
koon. jmika takana on suojelus wil-
iallasi, lelnniläsi ja polkea kohtuul
linen palkkio työstäsi näiden kaswat-
tainisesta ja hoidosta kuin toiet il-
man herrain käskyä ja Pakotteina 
kansakuntien käytettätoäksi maail
man markkinoille. 

Näin ilossa kylässä tapahtuu bal
ion aina asiallisia kerrottaivia toaan 
kuin olen ollut niinkuin kaikki muut 
kin isot laiskat, lomalla, on jäänyt 
kertomatta ajallaan. Jos elän, niin ? 

karímart tästä eteenväin uutiset pa-! . . . 
perille ja toielä sillä »vakuudella, et j ,n* uun ett^° 
tä ios osun harhaan, niin Pistäkää - on toofuuictii! ryöstöä ja tulipaloa 
kampoihin, mutta täydellinen nimi.wastaan r>0,000 dollarin summas-
alle. Se paremmin osoittaa refiei- ta. Näissä kengissä on maailman-
iistä mieltä ja aliansa tosiveräisny^ ^kuulu koomikko ensi esiintymisestään 
tä Hj. ; aina tähän asti tevastelleet ia he-

! rättänyt iloa kaikkialla. Kenkien 

Toinntta-an mtomautus: En ole kunnossapito on tullut koko faliiif-
koskaan tahtonut estää lehteen me- N. Niinpä ne on puolipohjattn 37 
nemästä kirjeitä sellaisia knin on e- kertaa, korot laitettu 41 kertaa ja 
simerkiksi kansalaisemme Mr sillin muuten >koriattu yli 300 kertaa, 
olleet, mutta nyt olin io monella Käytettyjen kenqän nauhoien luku-
mielellä, että Panna kirie syriään, määrä nousee satoihin. Kerrokaan 
koska hän yrittää siinä ylistää m!- että kenmit aiotaan säilyttää New 
mm aitoon äärimmäiseen, toaiffa dorkin Metropolitan 'nuseossa kun 
en ensinkään tunne itiäni tällä a .Maplin joskus päättää erota niistä, 

lnlla seu kiitoksen artooiseksi. Waikka 
tahto on hytoä. että Parbanteni tch- S» konsti eikä mikään, 
dä tällaisen lehden toimituksessa. ' Ku uintia taiteilijatar: ..Aiotelksa-
niin silti me olemme kotoin totuttu- han sentään — taiteen tootmao. M-
watfta ia ylenmääräiset kiitokset tooi- hellä ainoalla sitoeltimen toedolla 
sitoat saada meikäläisetkin niin rinta tooin muuttaa nauratoan lapsen it» 
Pystöön. että unhoittaisimme oman ketoäksi." 
fmouoittemmc ia rtiin menisimme >o MaalaiswaiNo: ..Onko se tuo fit-
alitssa pilalle. Toi'ek'i kyllä olen t-tt oletotnnmt konsti toi mikään, 
paljon ylpeämpi saadessam kiitoksen Woin len tehdä minäkin —luudan 
sellaisesta moahcrästä, iofa on kai- tywella." . 
ken olemassa olon alku ia nmri ia j 
m f Fa luen kansani metlfäiäinfii kuin. Pankkiroswons epäonnistui, 
se, että jos se tulisi iostain korkeam- j Albert Lea, Mi ny. Mjinäinen 
malta., sillä herrain ja kii-'aT-odvi-. mies jaka myöhemmin ilmoitti ui
neiden kiitokset annetaan nlkokulla- (mekseen Merritt, yritti ro s toota Ge-
tusia mielesi ia niillä koctctauir j tietoa State pankin Genewassa - '20 
nuolla suosiota puoleensa Olen mi-> mailia pohjoiseen täältä —lauantai-
tt.'í nkot innnitt moitteitakin suurelta j na, mntta epäonnistui aikeessaan. 
^an'mi toalistaiaionkolta. nimittäin ^ Pankin kassööri '.ei totellunkaan ros-
toinlta Amerikan suomalaisilta fa= i tuon määräystä ja miesten toälillä 
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nnmalehti miehiltä. Ne nelkää. että 
mimi muutan Suomen kielen ioksi-
k'n itämaalatieksi, toaikkana liinalai-
seksi Minä kuin olen toaan maan* 

syntyi kahakka jonka seurauksena ros
mo joutui. pakenemaan. Tämän lisä-
si hän joutui, jahtijoukon (fanin nel
iä tuntia.myöhemmin. Mies sanoi o-

moukka ia en ole saanut fitä korkeaa > leivansa kotoisin Mason Citystä.Jo-
koulukasvatusta minkä juuri encov1 wan waltiosta. ' 

íiiten saamme suurella surulla 
ja kaipauksella ilmoittaa, 

että rakas poikamme 

Johaa Jacob 

iuaipui kuolon uneen t^ooh 
Zamarttan hospitaalissa, Port 
lattdissa, Oregon, Kesäkuun 28 
V 1921, sairastettuaan paiset
ta sisällä rinnassa. Wainaja oh 
inntynyt French Lakella, Min 
nesotasia, Heinäkinm 19 p. 
1893 ja oli siis kuollessaan 27 
rouoden, 11 kuukattden ja O 
väitoän toankto. Woiuaiaa sõi 
5 renman isä, äiti, 2 toctjcä, " 
'narta. 1 isoäiti. 3 enoa io 1 
täti, ynnä muita sukulaisia ia 
lutatoin sekä tässä maassa, että 
Suomessa, sonka täten tiobofí-
annamme seka lähellä, että 
f aukana oletoille sukulaisille ia 
tiittatoillc. ' 

Ananias sa Emelia .frufpht. 
Ei nuoruuteen tooi turroata. 

Ei tertoeyteen täällä. Wanbern 
mat usein lavsensa. Saa näbdä 
vaarein väällä. Ei meiltä kuo 
lo kysele. Pois täältä ioko ioi-
n nme, Waan jäämään oiSko 

halu. 
Ananias io Emeli a vuhta. 

Onin-cey. Oregon. 

Kipu rinnan alla 
ja Vatsassa. Päänpakotus, Kitkerää retiä 
euussa, Sydämmea poltto, Pakotus »etistó 
ja 'Kylkiluiden alla, Sappitauti, Keltatauti, 
Kava vatsa, ja vievnsä heikko ruansulatu». 
ovat kaikki vatsakatarrin tuntomerkjeeii. 

Tárná tauti on hyvin yleinen kansamme 
keskuudessa ja ?on oireet ovat nha monet 
ja vaihflevat, ftiá monikin luuW ItseaSn 
vaivaavan keuhko, sydin t. m. taudin, vaik
ka se johtuu ainoastaan heikosta ruuen-
sulatuksrsta. — Lukekaa mitä tämä rrrfe* 
sanoo jaäkkeestä: Buhl, Minn. 

Mr. P. A. Lignell: joku aika sitten tit»ulm 
(piitä IXIkkein N'.. 250, iont fi laueun uyt naorrC 
kllt<ik»et kr:<lca olen tf.rre miee. S<f líSke pa
nnat rolniit, nlca nüaknln Mnep ihml*». 
811 tÄ kiitää teitä. Kunnioit., K rl* ti» Koekt, 

Tftydelllseen htiltoon kuuluu ?unrl putku 
llákeltá, pulveria ja liuskapiiiei iä si.- tiUsesit 
nautittavaksi, täysi kuukauden hoito. Ti
latkaa lääkemääräys Ao. 250. Lälietf*tlä< 
postissa Mbetyalrolut aeorhettuna $2JS0 tiiL 

—Ufa» Irta XirteekM S itswri»— 
j —"Sootu. ApteekU • 

P. A. LIONCLL OO., Supeflor, Wta»' 
•wmii^niinia riiitií"imwriyiiir"i-" ~ rTr«W«r^*' 
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