
Menahgan • 
Terveys Kodissa 

Saavat potilaat sellaisen hoidon 
' fam parantuakseen tarvitsevat. 
j-HU liikkeitä eikä leikkauksia. 

1 Hoitoanne valvovat tohtorit: 
O, O. Jurvs, D. 0, *. & 

Ylijohtaja, -e?, 
-f Ida M. Jurva, D. 0, 
k Chiropractor. y. 

$ i /v».  Xi .• |L Backman, Opt.  B* 
v i Silmälasi specialist!. 

Helarolistoja lähet, pyydettäessä 

M 

e 

ti*r 

Poeti ja sähkösanom* 
osoiteemme on: 

J KKK AHOA HEALTH HOME, 
Menahga, Minn. 

J. F. MÄKI» 
Lakimies. 

lirit Motional «emt 
Dulutä, Minn. 
Meiroae 34UO. 

Kivut pott 

>T 
lAklm. 0. A. WU0LLE, L. L. 

Attorney at Law. 
:y . 609—610 llobart lii dg. 
riik' Puhelin: Karney 2114« 

582 Market Street* . 
ÉAN FRANCISCO, CALIF. 

B 

.-'ch. 

Charles H. Pierce 
Lääkäri & Leikkuri. 

> V Pknieei Drug Bidg. 
Wadena Minn. 

Shtí»K 

Kaikenlaisia suolaraloja faataroa* 
Ma. Safe Superior kalat on liina 
Vesäna suolattu. . 
8. Super, trautu 100X ast. $10.00 
IS. Super, trautu 50 p. ast. 5.75 
6 Super, siikoja 100 p. u-?t. $12.001 Mutaan 
jtz. Su ver. siikoja 50 p. ast. 6.75 i boista saadaan tietoja kyselemällä 

Stenmi on sen toarmaőh kietoa, 
zoS sitä käytätte määrättyjen ohjei-
dcn mukaan. Tämä on uusi lääke, 
»oiffa satoja touosia ennen ollut 
käytännössä dtomasla ja Jndiassa. 
Tämä lääke on valmistettu faStoif-
fien juurista, siis nain ollen ne ei 
k säliä mitään happoja eikä myrkky-
ja. Siis Rakuva ott epttämätõn Iäö» 
ke seuraamissa taudeissa, jos käyttä
jä seuraa täsmällisesti määräyksiä. 

Reumatismissa tja tattis fo jäsen 
kolotuksissa. 

HcngenahdiStnkfeSsa ja pmnnyrky. 
tyksisfä, jota usein saa kulleissaan 
metsässä. 

Kansiin warpaissa ja jaNapohjiS-
ia sekä niwel rustvttumisiin. 

Syyhelmään ja kehnään *i#8Sfä 
sekä estää hiuksten läbdõnä toah-tois-
kamalla hiuksien heikontuneet juuret, 
vkatoä 'kyllä, ettei kaswata lnuksto 
kaljuun päähän. Sitä ei tooida täs 
iä sanoa eikä rehellisesti mistään 
lääkkeestä. S? on juuri fama jos 
elottaa lääkkeellä hiuksia kaswatta-
moan tihitettyyn tammi lankaan Tun 

aTfaa fa?roattamoan kiiltawaän pää-
nniiknan. 

Palohaawsihin ja kaikellaisiin iho 
trr.tlethin. 

Haisewar jalot se parantaa seka 
poistaa jarfivMen. 

Pahemmissa reumatismi kolotus 
ja hengen ahdistuksissa on käytettä^ 
wä Racura-lisake, mutta muissa koh
tauksissa ei ianmtse sitä ostaa. Sen-
täbden on tarpeellista tilatessa il-
rnoittca taudin Taaht mihin etu
päässä lääkettä tartoitiee. 

Asiamiehiä, etupäässä hierojia 

kaikkiaalle. Asiatnieseh 

S. herrmgiä 100 p. ast. 5.00 
L. S. herritnjiä 50 p. ast. 3.25 
Dllask. ras. silitä 100 p. ast. 14.00 
«lask. ras. silliä 50 p. ast. 7.50 
Astorián lohta 100 p. ast. 25,00 
Astorián lohta 50 p. ast. 13.00 
Suomen silakoita 65 p. nelikko 5.00 

Kahwipöytänne ei ole toalmis il
man Iolmsonin sokeri korppuja. 
Niitä on saataroana 30 paunan laa-
Hikoissa 22c pauna. Dn myös mut
iakin korppuja ja fahtoi leipiä saata-
loana. Raha on pantatoa tilaufien 
mukana. 

Tilatkaa uusi hintaluettelo. 
Emil Johnson Co. 

822 S. 1 :st Awe. E. Duluth, Minn. 

^Asnyndalen ja Cokaton suomalai

sille huomautus. 
Helsingissä, Suomessa, opin saa-

»i.t hieroja, antaa hierontaa ja fai-
tae tooimistelua Oscar Karisen ta
lolla. Kalle Oja, 
(SI) tt. 1, Box 45, Annandale, 

Minn. 

(69-70) Opettaja halutaan. 

Halutaan suomalainen opettaja 
koulupiir in N:o 83, Toad Lake 

Townissa, Becker kauniissa. Min». 
Koulu alkaa 3 päitoä lokakuuta 1921 

• ja kestää 6 kuukautta. Opettajalla 
tulee olla ensiluokan todistus. Palk-
kawaatimus tulee seurata kirjettä. 
Kirjeet on lähetettäpä koulupiirin 
kirjurille osoitteella: ' 

Olof Sylmonson, 

N. 4, Box U7. s^razee, M im. 

HMviissä kunnossa olewa 

90 eekkerin Maissi-
ja Apila-Farmi 

suurella suomalaisella asutuksella 
Aitkin kauntissa myytätoäna. Hytoöt 
rakennukset, lähellä järweä, kaupun-
fiin kolme mailia $60 eekkeriltä. 

' Hytoin huokeat ehdot. 

Hudson Land Agency, 
Aitkin, Minn. 

(69-70-71-72-73.74.-75.76) 

(69-70-71) Ilmoitus. 

KeSki-ikäisille naisille on emän-
itöitftjän Pa ífa tarjolla perheessä 
inifii oil 5 lasta, nuorin 4 to. ja wan-
hi n 12 to. ikäinen. Hakemukset Pali-
kawaatimuksineen tulee lähettää o-
soitteella: Leander Passi, 
LBox 674. Soudan, Minn. 

Willamette Boulevard 
SANITORIUMISSA 

X, Hoito on monipuolinen. 
«Kylvyt, hierontaa, selkärankakä-
S$ttely, sähkö y. m. Huom.! Au
ringonkylvyt otetaan värilasien 
lapi. Mineraalikylvyt ja kääreet 
tarvittaessa. 

DR. PETER KOKKO, 
. (Chiropractic Specialist) 

DR. ANNA KOKKO, D. C. Ph. C. 
467 Willamette Blvd. Cor. A ins-
worth Ave., Portland, Oregon. 
Tel Woodlawn 2150. Ottakaa 
St. Johns katuvan nu ja 

pois Ainsworth avenuella. 

Kaikkia tiuauksia on feurattatoc 
raha ja lääkkeen Tnnta on Racura 
$1.25 Raura 'a Racura lisäys yh 
teensä $5.00. Tähän liitetty fota-
toc.ro ja lähetyskustannukset. 

lääkkeen PätetoyvdeM tooitte kir
jeellisesti kysyä seuvaatoiíta henki 
lö ltä jotka siitä otoat saaneet atoim • 

Mr ja Mrs King, King St. 
Portland Ore. 

Mr Etoens, c:o Mayer & Frankk, 
Portland, Ore. 

Judge Hart, Sacramento, Calif 

Kaloja 
Niitä maukkaita Superior järtoer 

iuolatuita kaloja. Ne on toerekseltc 

suolatut ja taatut sillä mitä kalaste 

taan joka päiwä. Tilauksen lahetär 

ulos heti saatuani. Myös rabon tu 

tee seurata tilausta. Hinnat otoat 
trautut 100 paunan astia $9.5^ 

irautut 50 p. astia $6.0' 

Höringit 100 paunan aÄia $3.75 

tzäringit 50 p. astia f2.7f 

Johv Running, 
Cook Co. Box 44, 

Grand Marais, Minn. 

snuri 10 fcttttm laatiSo 

Copenhagen nuuskaa : 
nyt myytävänä. 
ME TAKAAMML 

että Copenhagen nuuska on ai 
na oi iv t puhdasta jaon varmasti 
puhdasta. 

Ellei kauppiaallanne ole sitä, 
niin me lähetämme teil e postissa 
tavallisellahinnaMa 10sentillä laa
tikko, kunnes kauppiaanne vo' 
teille hankkia. Postimerkit ke -
paa. 

Copenhagen purunvuska on 
maailman parasta purutupakkaa. 

Weyman-Brutoa Company, 
m ' Broadway, Nív ^ l .> 1 

;»? •  ̂.ff 
q,K> 

-is i ' A- ,Jt 

Martin 0. Brandon 

Lakimies 

Maa, työ ja rikokseliistn lakia neuvo
tellaan Suomen kielellä; kirjeenvaihdol
le annetaan nopea huomio. 

Abstract Bldg. 
Crookston, Minnesota. 

HUONO VERI 
Rfsatautl, M.trklvä Ihotauti, 1S*;>r>vt. Finnit, 

Miirkiihiavat ja kaikki muut taudit Jotka 
Jotituvut heikosta eli HUONOSTA VERESTÄ 
ovat hyvin tavallisia, ja jos el niitä ajoissa 
paranneta voi niistä syntyä paranematon 
tauti, joka voi heikontaa elinvoimaa ja intoa 

Lubi-kna mitä tämä kansalainen s.<mw läiik' 
ket-Ftlmrae: Goldflcld, Nev. 
K. Tovprl P. A. I.lgnoll. 

Joi tukin kuukausia ultten tilasin teiltl verrn-
puhUlstual5äUkei>t ju olen niihnyt että ne ovat 
parhaita «lihon tautiin; vi, a päässyt vapaaksi 
kalkista niistä näpyistä Jolta oli niin blrvolist! 
ejottain. Kuun., Jacob SirviC. 

Erlkolslääke No. 500 on mainio liifike yl
lämainittuihin tauteihin. Kuu K awl en hoi
toon kuuluu suuri pulir» lääkeitä, rasia ve-
renpuhdistuspiile.iä sisällisesti nautittavik
si. Huom! jos teillä on näppyjä eli finniä 
kasvoissa, niin pyytäkiiä rasia "Kasvo jen-
kpunlstusvoliletta" Ja taas jos on syytiyS 
eli kutkeimaaa Ihossa, missä osassa hyvarsa 
ruumista, niin pyytäkää "Klinikan syyhy-
voidetta". Nämä salvat lähetämme lääkkeen 
mukana samasta hinnasta. 

Alid tilatkaa lüiike No. 500 Ja llmotrakaa 
nuuka salvan haluatte Mäkk-pen mukana. — 

lähetetään postissa lähetyskulut suo 
riletiu""* ,i»v ui'' 

—i.!r~el31n / .«»ekkl on Saurin— 
—Saoin. AptevÄkl YMyrrallola*»— 

O. A. LIQNCLL CO., Superior, Wis 

- v .  

r, 

kaesammt kes 

toiudísto. .'f^ 

Marengo, Wis. 
Kesä on kohta men nt) t ja syksy on 

Moontütljeli jä kokoaa to l
iansa warataksecn itsensä ja perheen
sä talteen toomile. Warastot tu:* 
tenkn näyttämät jäätoön foton pie
neksi, sillä touodentulo ainakin tällä 
seudulla on tullut keskinkertaista 
huonompi ja samaapa näkyy kuulu* 
wan muualtakin. 

Nhteispyrinnöitä We'lla on täällä 
kolme seura-kuntaa, kansall s-luteeri-
lainen, apostolis-luteerila! nen ja 
Synodin seurakunta, sekä palowakuu-
wsyhtiö, ko-operati'toinen kauppayh-
tiö ja sosialist osasto, jofa é kuulu 
Amerikan sosialistipuolueeseen, toaan 
si hen Moskotoan kolmanteen kan-
saintoäliseen sok al stiliittoon. Softa-
listit täällä owat pitäneet koulua 
laps Ile, toaan oppilaita ei ole ollut 
kotoinkaan pa-ljon ja minä en t edä 

n$ tä siellä on opetettu, toaan se agi-
tatsiooni mitä olen tuullut, on ollut 
birtoeän kumouksell-sta. Ei kuulu 
cttiiän auttatoan m kään muu ku n 
aseellinen toallanhunous. 

Palowakunwsyhtiö on mennyt 
hytoin eteenit n, roniffc toakimtus-
maksut otoatkin toerrattain pienet, 
toaan yhtiökauppa sen sijaan on on
nistunut huonomm n. Se perustet-
i in 1916 hytoillä toitoei lla, mutta 
noihin toitoottuih;n tuloks in ei ole 
päästy. L ike alettiin pienellä pää-

omalla \a jäsenillä ei ollut kokemusta 
liikealalla. Ensirnäiseksi li kkeen-

hoitajaksi toalthl in airoan tuntema
ton, jolla e: ollut mitään todistusta 
entis stä toimestaan. Kätoi wac.il 
täällä kerran agiteeraamassa ja p ti-
hän sille saada työpaikka, kun hän o-
li „totoeri". 'S tten on ollut mon
takin liikkeenhoitajaa, joista joku olv 
j tooinut olla hytoinkin kykenetoä, 
toaan kun se puoluek ihko on ollut 

täälläkin niin suur', että sen on arv 
nettu olla tällaisissakin asioissa 
määrääjänä, nl n eihän s'' nä tule ky-
symykseen miehen kyky. Wiime tou o-
sikokouksen tilit näyttätoät, että liike 
on tuottanut ens mä sen kerran tooit' 
toa olemassaolonsa dknna $1,000. 
Mutta tuohon summaan on ompelu
seura lahjoittanut $700 iltamista ke
rääntyneitä tuloja, joten toarfinal-
nen kaupan liiketooitto ei ole ku n 
$300 koko toi iden touoden ajalta. 
Ompeluseura on kyllä kerännyt sie-
toäit summan, mutta samalla kertaa 
otoat seuran iltamaohjelmat olleet 
toahingollisia liikkeelle. Ohjelma 
noissa iltamissa on aina kohd stunut 
etupäässä uskonnon soltoaam seen ja 
laestadiolais'sta toarsinkin on ollut 
faifenlaila lauluja ia runoja. Tar-
kotus on ehkä näillä iltamilla ollut 
hytoä, mutta tuollaisten nur'nkuris 
ten menettelytapojen kautta on tulok
set sa-atettu huonoiksi ja liikkeen kan
tajoukko onf.it sen takia suuresti pie
nentynyt. 

Joku sana toastaukseksi „Wiralli-
sen" krjeeseen täältä Työmiehen e-
lokuun 19 p:än numerossa. „Wiral-
linen" frjoittaa, että eräs puhe 
muka on tuottanut ankaroita toatsan-

toäänteitä nkssä „»vanhoillisissa", 
jotta otoat uskaltaneet tulla sitä kuu
lemaan ja että on hme, että nykyi
nen ri'.sw ci atoaa- jo toiimeisenkin 
moh kaanin silmiä näkemään kurjaa 

tilaansa. * 
M tä tulee noihin toatsantoääntev 

siin, niin olenpa nähnyt, että „toan-
hoillisten" puhe on toifnaan saatta
nut teikäläisille et ainoastcmn toat-
sanwäänteitä, toaan koko olemusta-
k n on pahasti toäännellyt ja suukin 
on muutam! Ha- mennyt niin kummal
lisesti teinoon, että en toiitsi oikein 
sanoa miten. R-isto järjestelmän 
me „toanhoillisetFin" kyllä hytoin ym
märrämme, mutta emmehän ole saa
neet toielä niin kummallista päähän-
p stoa, että touíuiaíf nmte toallo ttaa 
Amerikan hallitukien aseellisella toa!-
lankmnouksella. Vllä n te emme ha
lua sotaa, ettekä te mitättömän pie
nenä joukkona moöskään mitään toot 

roaikuttaa tuolla sella töh nällä. Ei 

me halua, että Amer kan teollisuus 

bätoitettäis in sisällissodan kautta ja 
että yksi leipä maksa's' tuhannen 
dollaria, kuten se maksaa siellä te dan 
ihailemassanne Pietarissa. 

Me olemme kyllä toalmiit järjes-
tnmään olojemme parantamseks-
järjestöön niin p an kuin meillä on 
siihen tilaisuus, mutta me järjestym
me sellaiseen järjestöön, joka on lail
lisella pohjalla'. Ja se järjestö on 
Nonpartisan Liitto. Nitt Pian kuin 
tämän liiton järjestäiwstyö alkaa 
Wisconsin'n toaltiossa niin monet 
me stä otoat malmi it yhtymään T: t-
toon. Mutta me emme tartoitse siinä 
kanuunoita, toaan ainoa aseemme tu

lee olemaan se vaikuttama toaalilip-

Pu, toaal pä wäM ^mswn 
Maalmurnasn. 

Ja minä halua fin sanoa kaikili 
maanwiljelijoille ja muillek n, ett 
kenelle e toVela tule Uusi Kotimaa 
niin t Iatkac! se heti. Lukemalla s i. 
te tooitte seurata aikaani^. Siit 
saatte tarkat tiedot toaltioll'sesta j 
taloudellisesta elämästä ja* sen kam 
ta tooitte tutustua tuo|«t Nonpart: 
san Liiton toimintaan Mohjelmaan 
joka sittenkin on Paljom^ureinmas 
ta merkityksestä nyky ste«z epäkohtien 
poistamisessa- kuin esim. tuo tohina 
Moskotoan kolmannesta kansaintoäl -
sestä, jossa ei näytä oletoan päätä e; 
Perää, eitoät näy enään itsekään te-
tätoän mistä milloinkin on kysymys. 

„Wirallinen" toaroittaa myöskin 
kriSt-ltyjen lapsia käyttäytymään 

niinkuin ft toistaneet ihmiset. Tämä 
onkin aitoan o ken sanottu, mutta tu-
Í si kuitenkin ensin puhdistaa omat 
rappusensa ennenkuin tulee naapurin 
rappusia puhdistamaan. Ottakaapa 
esim. huomioon näytelmä-iltaman
ne elok. 21 p. inin sopisi tosiaankin 
janoa, että esiintykää niinkuin sitoi s-
tyueet hm jet Eiköhän olisi par
hainta niin kristittyjen lapsille kuin 
muillekin, jotka eitoät tuollaif a har
rastuksia hytoäksy, pysyä niistä pois
sa ja laittaa itse iltamia, jotka ol si-
toa-t kehittätoiä ja hutoittatoia ja tans

sejakin woisttte laittaa säädyll sem 
pici. Joku. 

Amasa, Mich. 
Artooisa Uusi Kotimaan toimitus! 

Saan main ta, että en ole tooinut ot
taa osaa suureen tilausk-lpailuurm'.', 
sillä ensialussa oli juuri heinätyö! 
käynnissä ja nyt lopussa kun mei-

nasin lähteä re ssuun tilauksia ke 
räämään ja tehdä oikoi n ryntäyksen 
itiin jouduin sa raaksi, etten tooinut 
toimia ollenkaan, josta on mielen 

paha. SBaan toitoon, että te frani sit
té toisen kilpa lun toimeen ja tekisit^' 
jen pitempiaikaiseksi. Se tuotta''h 
telle toarmasti paremmat tulokset, 
kun panisitte a kaa esimerkiksi kuus 
kuukautta, itiin siihen jo tul si syksv 
ja osa taltoeafiTt. Silloin olisi jou
tilaampaa aikaa kilpa liioilla ja olis 
paremp:a tilaisuuksia, f Itä taltoello 
kuitenkin olisi enemmän taito töitä jc 
lukuhaluakin. Tämä kiipct lu on ol 
lut Huonona aikana, mutta toitoon 
siltikin, että se olisi onnistunut hy 
toin, sillä tarjojj tte tosiaankin artook-
kaita palkintoja ja lehtenne myöskin 

kannattaa lewittää kenelle toaan. 
A. S. 

V rginia, Min». 

Kos ka olen toiime aikoina katsele 
lut Uutta Kotintaaat ja Huomattu sen 

oletoan järkiperH sellä kannalla puo-
lueoloihin nähden ja näen sen nykyi

sen toimittajan käsittämän oikein sen 
hullunkurisen „politiikan", jota nito 
Moskotoan d ktaattorien seuraajat 
täällä Harjoittatoat, niin ajattelin 
iulfa sta Uudessa Kotimaassa ernär, 
„punaisen" ystätoäni kirjeestä toh 
dan, jossa hän antaa merkillisen lau
sunnon noiden „moskotoalaiStut" 
hommista idäntoaltioissa. Kirje on 
nim itäin sieltä ja kuuluu tuo kMa 
seuraatoasti: 

,)Nämä puolueaj\at ja erittäinkin 
suunta-asiat täällä idan suomalaisten 
keskuudessa näyttätoät oletoan san
gen sekaisin, toaikka ni:tten luultiin 
seltoenetoän kun raitoaa jala ftsta 
päästiin eroon. Mutta näyttää siltä, 
että on menty jo uin pitkälle, ette 

enään tyydytä mihinkään. Toisen 
m'elestä on se toallankumouksellista, 
joka toisen mielestä ott portoarillis 
ta, opportun stta, ja mitä kaikkea 

toouhotusta tuo milloinkin lienee, 
riippuen si'tä minkälainen huimapää 
ftitä kulloinkin esille oksentaa. Mar
tin Hendricksonkin on taasen näillä 
ma'IIa „toallanfumoukselS Sten" agi

taattorina ja maita petlatlemasftr st 

toutöikseen." 

Ewelethf Minn. 
Terwehdys Uusi Kotiniaa-Ier^en 

lukijakunnalle ensikertalaiselta. 
Työolot paikkakunnalla otoat jok

seenkin toilkkaat, f. , o. töitä tehdään 
melkoisessa määrässä.- Kumminkin 
otoat olot työläiselle tukalat, kun 

suurin osa työläisistä saa tehdä ai
noastaan puolen aikaa työtä, s. o. 
nr/n kolmetoista potroää kuukaudes
sa ja palkkakin oy Oliwer kaitoonto-
yhtiössä syysk. 1 p:8tä ainoastaan 
$3.00 kymmen-tuntisesta työpäitoäs-
tä. Kaupungin toaltuusto edelleen

kin maksaa enteen taksan mukatiu, 
$5.00 päitoältä, työpäitoä ollen kah-

deksan-tuntinen. 
Huonon ajan merkkejä lienee se 

fin kun täkäläiset liikemiehet puuhaa-
toat keskuudessaan Credit Bureau el? 
muvtalistav-snsteemiä luultaroasti sa
man mallista kuin on Olitoer-Yht'öl-
läkin. Sanown laitoksen tarkoitus 

i f t . il1 } - . é f. ' f F í ^ Í i ^ % 1 . fk 
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m Pitää Ülő jokaisen pa f kakun to» 
taifeti mcFsukytoystä. Selitys: JoS' "i,. 
n nä menen ruokakauppaan ja Pyy^.? -
hän kyrsän leipää welaksi, niin ruo», 
'akauppias kysäsee edellämain tusta 
laitoksesta, onko minun luottoni lei-
?äkyrsän arwoinen. • Luotettu mieS 
'anotussa- la-toksessa selailee korttin* 
sa ja mahdoll sesti ilmoittaa minun 
fuottoni toaótaatoan kyrsän leipää ia 
naulan silakoita*. Ennenkuin hom* 
ma kuuluu kunnollisesti rimtta-atoait-
tartoitaan siihen toähintäritt 50 liike-j' > 
miehen kannatus. 

m 
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ei kukaon Wadena kauntissa woi hankkia paremmilla ehdoilla tuin 
Kolmenkymmenen touoden ajalla olen päässyt fit 
EnSsa, jotka nytkin pystytoät lainaamaan. %... 

Jotkut ilmoittamat lainaatoanfa omia rahojaan, mutta felloiM» 
hoketoat lainat mv dän komppanian kautta, kuten ikäväkseen ttct&toät «e 
harivat farmarit, jotka erehdyksesi otoat muiden kautta lainoja 
Met. Tulkaa siis suoraan Päämajaan, josta saatte parhaat shöá 
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\ "f f Heitmanin Maakontt<»^ 
Menahga, Rinn. 

"V 

Palsameeraaja — Anto-Hearse/ v# 
r-.f 

"SV 

Menahgan ja Sebekan ympäristöllä. ^ ? 

<* . 

"f  F. Heitma», 
Menahga, Mtnn. 
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fii)' il7» Maan ostajat 

Hoitoa! luten ennenkin meiltä saada rehellisiä maakauppeje. 
> ? k Heitmanin Maakontto»^ 

Menahga, Minn. 

Osuusmeijerin rakennustyöt otoat 
täydessä käynnissä ja toltootaan mei
jerin toalmistutoon lokakuun 15 p:ti 

tienoissa. Puhutellessani meijert#, 
yhdistyksen presidenttiä V. E. Essiin^ 
giä an td hän minulle tarkat ja Pe* 
rinp oh jäiset tiedot, joista maintsen. 
lyhyestt seuraamaa: Osuuskunta on 
laillistettu $15,000.00 pääomalla* 

osakkeen hinta ollen $50.00 kpl. Õ-
sakkeet otoat toapa-at lisämaksuista ja 
on jokcl sella osakkeenomistajalla ai
noastaan yksi ääni, huolimatta osa-
fclumusta-. Osuuskunta ei maksa ke
nellekään i totrkatlt j alleen mitään 
palkkaa, ja Osuuswoittoa (ditoident-
fcä) maksaa se korkeattaan 8 pros., 
loppu menee toararahavtoon. Osak
keita myydään ympäristön maantoil-
ieliiöille 10 pros, alle ja loppu 18 
kuukauden maksuajalla-. Maito 20 
mailin etäisyydestä haetaan ntaantoil-
jelijäm fotoa, sutoella auto-truck4lla 
ja taimella teiden huonouden takia 
parivaljakolla. Maidosta maksetaan 
korkein markkinahinta. Meijerira
kennus sijaitsee lähellä Etoelethin säh
kölaitosta 50 jalan letoyisellä tontil
la. Rakennuksen koko on 38—50 
jalkaa. Rakennus tulee olemaan 
fakilla nykyajan koneilla toarustet-
tu, joten meijerin tuotteet tuletoai 

ehdottomasti olemaan hytoiä ja puh
taita. Tiedusteltuani meijerin fan-
nattatoaisuus-mahdollisunksia artoeli 

Mr Esslinä sillä oletoan hytoät mah- \ ' 
dollisuudet siinä suhteessa, että ym, j ; fíohtalou Uhdistämät 
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K o l m e  A p t e e k k i a  
Vatsakatarri?i lääke 

on M ihmeellinen keksintö jonka fro e«auri Laitinen, Suomen etevin 1ES-
käri on keksinyt. Tuntomerkit tüssö taudi.?»* ovat: alituiaen pakotus r*t 
•asse eli rinaftB »11a, sairaa tuntee lii Uluta írbimw —-«aemiata 

täyttymistä. 

Hermotaudin Lääke: 
önettomuua, pikainen vihastuminen ja tyi.jän pelkäämine* im ylipälesl 
ftikkoherinowuua ovat ttkuiän tuudin t nntomtrkkejä. 

Lapamato Lääke* 
TAALALLA SATSI. 

rehokktót* lääkkeitä: Umpisuolen t lebduksen eetlmUwe, reemettemil*, 
la&kga- ja munuaistautiin ia hengt nah iatukpeen. Kaikki yl^mpBua, mami-
'•it, lääkkeet maksavat $1.28, lähetys nstannukset tähMn luettuna. Joe ti 
fflnftä ilmoitukseaea oie mainittu teitä, vaivaavan taudin tik»kettä, niin »elit-
tRkää tnn+iiwif- kirieelliseeti tänne, nu «v lähetämme teille sopivan lääk
keen. POSTIOSOTE: 

AUGUST SUI INEN, Ishpeming, Dept. N K, Mich. 

Negaunee, Mich, ja VVaukegan, fllinois. HAAR AU J KKEIDEN 
. 030TTEKT 

Tälle nimelle saa ostaa money or erin lääkkeitä tilaltaomi-a. 
Nämä kolme aptee^kia yhdistit nä muodostavat suurimman 

laiaen apteekkiliikkeen Ámerikfus*,. 
euoaxt,-

päristön maat otoat sopitoimmat; 

juuri karjankaswatukselle ja maito-! 

taloudelle. Edelleen Kertoi Mr.! 
Essl-ng, eitä meije^'osuuskunta hv 
Ice hankkimaan Holstein ja Guern
seys rotuisia lehmiä ympäristön far
mareille osto- ja hankkimiskustan-
nuksilla. Maksuaikaa myöntää o-
suus kunta farmarille 3: Sta—18 :ta 
kuukauteen. Myöskin hankkii osuus-
kunta puhdasrotuisen siitossonnin, 
joka touosittain siirretään paikasta 

taseen. Lisätietoja saadaksenne fään^ 
tyfaa lakimies W. E. Esslingin puo
leen, (Stoeleth, Minn. Mr. Essling 
on nuori, edistyshaluinen ja Päättä-
toä mies ja on nykyään Etoelethin 
kaupungin majmiita. 

N. f. Farmarien Päiwää toiete 
tään Etoelethissä tänäkin touonna 
syysk. 17 p. Dhtään suomalaista ei 
„pättoän" hontmaajat ole sutoainneet 
nimittää kontteaan, toaikka ympä
ristö on suomalaista asutusta, noin 
puolta tusinaa lukuun ottamatta. 

—nett. 

Parantaa Syiwän 
ICsJieer) 

Me parannaMme syö-
•äm ehdottomasti. Ellei 
paran* osta, ei maksua. 
Me Mvöfikin parannamme 
kaikkia kroonillisia taute
ja, kaikkia niitä, jotka 
• •at jalistetat parentu-
mattomifcRi. Kirjoittakaa 
ja lähettäkää 70c Totuus 
ja muista kirjasista, jotka 
selittävät erilaisia paran-
nnstapoja. 

Dr, WENTWORTH, 

2#31 West Superior St., 

DninÄ, Minn. 

40c 
40c 

V 40c 
$7.50 
$2.50 

- Mustasukkaisuuden uhrit 
Köyhäinhuoneen Prinsessa 
Sanakirjoja, Alanteen 
Armisen, engl. suom." 

fuom.-engl., rcunakirjaim.lla $2.75 
ilman $2.25 

Nekosen Taskusanakirja $1.25 ia 
$1.50 

Englanninkielisiä kirjoja: 
Maailman Sota Historia $2.56 ja 

$3.00 

Roosetoeltin elämäkerta . .„$1.60 
Paljon mutta kirjoja o!cn tttoluát 
hankkimaan tarpeen mukaan. 

Matt Nikka?-, 
91. 8, Box 56, Wadena, Minn. 

fTfiima ©aitoa » 

parantaa ehdottomasti eksiima», 
lareuniatismin. parturin syyhyn. Maotalouslehti ilmaiseksi. 

Jokaiselle, joka lähettää meille ' »vanhat haatoat, syyhyn ja kaikki tzy 

neljä Maatalouslehden kokowuostker- hytandit ihossa ja päänahassa. 

ran tilausta ja $5.00 rahaa mukana, 
annamme me Maatalouslehden at-

Rllpi-Eslwa 
parantaa seitsemin touoden toanhan 

Matkaohjelma: 
Syysk. 8—11 p. Jrontoood ja Van 

Buskirk 
Syysk. 12 p. Marenfl* 
Syysk. 13 p. Poplar 
Syysk. 14 p. Hibbiug 
Syysk. 15 p. Chisholm 

Syysk. 16 p. Floodtoood (paitoal-

Iä klo 1) 
Syysk. 18—21 p. Neto Aork Mills 
Syysk. 22 p. Minneapolis 
Syysk. 23—25 p. Cokato ja Fr. Alla olewalla osoitteella saapi tila-

Lake ta senraawia kirjoja. 
Syysk. 26 p. Minneapolis ^Jsot .Qutoaraamatut $15 ja $12 
Syysk. 27 P. Nurmijärtoi (Fivlay- Bibliat, toanhaa painosta $3 ja $2 

toon toapaasti yhdeksi touodeksi, siis.preiri-syyhyn muutamassa päitoassä. 
jokaisella neljän touofferran tilan?» | On parantanut tuhansia toiimei Sten 
sella me annamme toiidennen tilaitk*, 38 toiioden ajalla. Lähetetään po5-
sen toapaastt. Jos teille tulee jo t.n kantta. Hinta $1.15 kukin läa-
itsellenne Maatalous lehti tooitte ot- ke. ylmsittakaa mitä te haluatte, 

taa toiisi tilausta ja lähettää meille , vkfii«O-«alwaa tai Rupi-Saimaa, 

rahan toain neljästä, ja itse tooitte ! v,.,, G. Almklow, Apterkari, 

pitää rahan si tä to idennestä tilani-
sesta palkkiona teidän toimesta. 

Lähettäkää iaiff: tilaukset osoitteel
la: 

MaatalkMS, 
Box 8, Neto York Mills, Minn. 

»•r„ lii tifctperttftvn, N. Dok. 

-*&L 

son) 
Syysk. 28 P. Duluth 
Snysk. 29 p. Hibbing ja Chisholm 
Loka?. 1—2 p. Negaunee ja Jshpe-

. nting 

Uusi Testamentti, toanhaa p. $2.25 
I uutta painosta 
Mr? kirjoja $2.50, $1.60, 

80c ja 35c. 

! S'onin Kantele 

55c 
$1.25, 

Sokak. 3 p. Keweenaw Bay j Pyhäkoulun laulukirja 

Sokak. 4 p. Chassel j Nuottipainos 

Sokak. 5 p. Käärmetõrmän koululla Hartaus Lauluja 
Lokak. 6 p Askeleen koululta 

Sokak. 7 ja 8 P. Tapiolan koulutta 
Sokak. 9—10 p. Pelktesftt 
Sokak. 11 p. Alston 
Sokak. 12 p. Mass City 
Lokak. 13 p. Wäinölä («aasa 

haaKllo) I • 

Sokak. 14 p. Rockland 

Sokak. 15—17 p. South RatM 
Sokak. 18 p. Painesdale • ' 

We 
25c 

$1.90 

- 20c 

Sundtoallin Raamatun historia 60c 
Leimbergin Biblian hiStora BOc 

Pastoraali kirjeet 
Pitkät Katkismukset 
Wähät Katkismukset 
Aapiset 

$5.00 
30: 
15c 

18C M IOC I r-i- T.:J. . v, -„P 

Anna Minulle Sydämesi 20c 

.«enene CwonWiiimi km-Iu» New York MiUa.'nimi. 

Sokak. 19—20 p. Atlantic ; 
Sofaf. 21 p. Onnela " ; 

Lokak. 22—23 p. Oskari 
Sokak. 24 p. Liminka 
Lokak. 25 p. Red Ridge \ 
Sokak. 26—30 p. Haneoek « 

Leikatkaa tämä ohjelma jpt teHct* 
takaa. 

e. Määttäls, ,, 91. Saaswmoi»»» 

Runokirja Umpuja 75c 
Te toaarintefiiöt, menkäät W»stmitn-

«e - IRc 
Antti Ahon PäilvMrj» * 30c 
RuKselin oppi raamatun waloSfa $0r 
K. K. K. WuoMrja 1900 W 
USkowainen, joka luuli o!etoanro 

fynnitoin 
!^aIoIuonto;ncn toattRí V*".': 25c 
Unikirja 50c, Esteri 30* 
Amerikan Suomalaisten Historiaa 

on 

MaailumoÄ.? 

;< * 
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Miehen taudit, 

& k, fMkeijvsei noodit.. VeieomTTkyt** 
@Wl»oiraodot. / arv. ovet eeiíWUf }» *Aäi 

hinta ilmoitet*» 
kirjasea No S... 
loka on vapaa 
kaikille ruoat 
miehille, jotka 
sit# pyjrtftvit 

f A, 
USNBLL CX) 

*rt»aaiv*a, Wia, 

K!ssWUM.MOi 

Smamalainen Keskinäinen. Palo
vakuutusyhtiö. 

Vakuitetun omaiauntlen arvo: 
1,685,735.90 Jäseniä yhtiössä: . 
675. Rahaa kassassa $16,297.42. 
Dividenttiä maksettu: $6,900 68. 

Virkalninta: Esimies, Aatu Ke
la, varaesimies, M. H. Kork aio. 
Kirjuri: John Laide, varak. J. 
W. Jacobson. Kassanhoitaja, Ed
ward Larson, varakassanhoitaja, ; 

Erik Kmkkala. Johtokunnan jä
senet: Ben jam Pantaan, Matti,, 
Erkkilä ja Jannes Keto. Yhtiön; 
asiamiehiä ovat: Victor Myllvkae 
gae, Leander Suomala, Jacob Lal
li, And Sarvi, John Jaakola, Abel 
Ristinen, Chas Kuha ja John Ki- ,v 

•ij&rvi. Tämä yhtiö on varmasti *• 
luotettava ja viivyttelemättä mak 
«aa palovahinkot. , | 
Johtokunnan puolesta, ^ 

John Laide, 
Kirjuri. 
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