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; 7 Nawikilpailut Rowaniemella. 

5fouiuf. 30 p. 'pidettiin Rowanie-
mellä Lainaan jäällä .Rowaniemen 
Hewosystüwäin" toimesta yleiset ra-
wikilpailut. Palkinnot jakautuiwat 
feyraawaSti: 

1 palkinto 250 ml Heilalan toel*' 
jeftten tamma „Tähti" aika 3,44. 

2 palkinto. 200 mk. Ab. Kemi 
JD&:n tamma „Lempo", aika 3,46,7 

' 3 palkinto 150 mk. tal. Arjö Si-

Holan Ä „Pohjantähti", Da 
ZySe.8. 

>- 4 palkinto lOcXmf. mäkitupal. 

9Nho Wirsusen ori JStSt",. aika 
4Ä2 

5 paMnto 50'?i tnT. Ab. Kemi 
Dy:n ori Ihmeentajn", aika 4,2,9. 
; 1 kunniakirja Heilalmr weljestes 
Sainilta „Isku" 4,15,5. 
^ " Osanottajia oli kaikkiaan 17. Jk 
Ma oli erittäin hnwä ja rata lohta* 
laisessa kunnossa. • Aleisää oli saa 
^mnut kilpailuja katsomaan run 

MMi. 

Viranomaiset ole ilmoittaneet tapah-
tumasta Viron edustajalle mitään. 
Miron taholta on waadittu ankaran 
tutkimuksen toimeenpanemista. 
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Helsmgi» Diskouttopankki Oh» 
vararikko. -x 

Helsingin raastuwanoi k eudessa 
toimitettiin jouluk. 29 p. Velkojain 
kirulustelu Helsingin Diskonttopan5 
fi Oy:n wararikossa. Waratnonm 
ri Sauri Castren jätti oikeudelle 
laatimansa pesäluettelon, jonka wah 

oikeaksi Pyhtiön johtaja Gun 
nar Albrecht, Hj. Aström ja A. Kull 
berg. Pesäluettelo osoittaa waro'.a 
21,012,921 mk. 80 penniä sekä toel 
koja 21,803,055 mk., 563,219 Tans 
fűn ja 219,730 Ruotsin kruunua se
kä 3,912 Englannin puntaa. Wel 
kojien puolesta ilmoitettiin saatatvia 

noin 14 miljoonaa markkaa. 
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Kuolleita. 
15 pnä kuoli Jouluk. 15 pnä kuoli Kihniön 

pappilassa Ilmajoelta kotoisin ole-
mc emäntä Elisabet Koskela 76-
wuotiaana. Wainajaa jäiwät lähin-
nä kaipaamaan lapset. 

Jouluk. 23 pnä ' lvaipui kuolon 
Alahärmässä neiti 

Saaremaa Anna Kunnari 23-wuotiaana. La-

hän alkoi toimia, et sitä jätetty kes. 
kentekoi seksi. Häntä kaipaamaan 
jäi leski ja 10 lasta sekä laaja su
kulais- ja tuttawapiiri. 

Kuolon uneen maipui Jalasjär-
wen Hirwijärwellä jouluk. 17 pnä 
itsellinen Justiina Lahti 70-ikäwuo 
ldellaan. ' . 

Wainaja Äi fitä wanhaa suoma-
laista juuria, nnssä luonteen rehel
lisyys, jekä työtarmo ja taito olitoat 
yhtyneet. Taitamana käsityöntekijä 
nä oli hän tunnettu. Kaikenlaisiin 
ulkotöihin otti hän aikoinaan myös 
iin osaa, toimittaen m»ta kaikki teh 
tämänsä tunnontarkasti. Wiina-
mäen talossa ja perheessä asui hän 
itsellisen nimellä yhtä mittaa 40 
touotta, jolla ajalla ehti tehdä pai 
metustaan talon kolmelle miespol 
Welle, ollen wnmeiset wiikkonsa lä 
eitä olewan poikansa perheessä. 

Kimmaa kunnialla elämäntyönsä faG" 

suorittaneelle sekä 
haudalleen. 

Joulut. 17 pnä kuoli kotonaan 
Ylistarossa eitäntä Susanna Ili 

* Haaksrikko Suomenlahdella 

Jouluk. 9 p:nä haaksirikkoutui'nneen kotonaan 

Mrolainen höyrylaiwa 
Aronstadtin edustalla. 5DíicI)isíö ja hinnä jäiwät poismennyttä suremaan 

matkustaja!. Yhteensä 23 henkeä,'wanhemmat ja sisarukset. 
hukkuiwat. i'a^íin arwo oli n. 201 Jouluk. 23 pnä , kuoli ^urwan 
miljoonaa markkaa. Onnetta muu-^ Mainio npäässä mw. poika Wäinö 
desta on sanomalehti Waw Máa'Juwui Mänty 21 wuoden ikäisenä, 

puinut tietää, ett ii höyrylaiva lähti Lähinnä jäiwät kaipaamaan 
jouluk. 8 pnä Kronstadtista lucnä-, hemmat ja siskot. 

Liisen hinaajalaiwa Wjugan seuraa-^ xsouíuk. 22 Pnä ^ 
IBűTia. Aöllä asettuiwat molemmat Kauyawan Hirwijoella neiti ^anna 
lalwat ankkuriin Shwel'elewskan Hubdankoski 38 wuoden ikäisenä. 
Majakan lähelle. Woimakkaan tuu- Wainajaa jäiwät lähinnä ^ kaipaa 
Irn ja ahtojäiden waikulnksesta aje-'maan wanhemmat ja siskokset, 
khtiwat laitvat miinakenttää kohti.j Jouluk. 16 pänvänä kuoli Alitor 
Jtällöiii ryhtyi Wjuga hinaamaan nion Lohijärwellä pitemmän ajan 
Saarenmaata, wieden sen awoimelle sairastettuaan maanwiljelija Erkki 
Merelle. Myöhemmin ajoi Wjuga Granath 57 wuoden ikäisenä. Wm 
tvydellä höyryllä' Saaremaan Pääl- naja oli hiljaisen luonteinen, hieno-

lr. Wii^on päiwiin ciroät neiitoosto- timtemen ja " 1 

Torkko, o. f, 'Jarini, 67»wuotiaana. 
ähinnä jäiwät poismemchttä foi* 

paamaan lapset. 
Jouluk. 19 pnä kuoli Laihialla ta 

Ion wanha isäntä Jafet Mallila 72 
wuoden want)ana, 
maimon ja lapset. 

wan 

kotonaan 

tarmokas mies; mitä 

i mikään sisääntulo ole 
liian pieni. 

Joillakin ihmisillä on sellai
nen käsitys, että ainoastaa suu

ret sisääntulot oikeuttavat pank

ki tilin avaamista. 
Mikään sisääntulo ei ole nön pieni, 

että tämä pankki ei voi olla palvelut»-
seksá tdSe ja me sydämellisesti kutsum
me teitä tulemaan sisälle niin, että mei
dän monet eri osastot voidaan seSttaa 

Me aatamme oienÜ »»ÄäntulqiB temntui Mmldl 

•hä&utafcäcsi. Votramcko rae &aima teidän ookuuim^ 
Me maksamme 5 prosimltia KMkMt» aj»De M»t 

tailetakmta. 

FIRST STATE BANK 

New York MiBi, Mine. 

takin, olisiko iofu unhottanut kello, 
tapulista lähdettyään kynttilän sam-
nmttamatta niin tulenarkaan paik-

kaan, että palo ojiJi, fiifej jaomit ai 
kunsa. 

KylannSkuilla ollut mitään te-
hoa ja aikoinaan hankittu „kirkon-
pruutta" oli korjattawana, eikä siis, 
ollenkaan käyttökunnossa, joten kait-
kl toimenpiteet kyettiin kohdista-
maan wain irtaimiston pelastami-
seen, johon onneksi jäikin riittäwös^ 
ti aikaa, niin että aijottiin jo penk
kejäkin rumeta kulettamaan ulos, 
mutta sen puuhan katkaisi päälle 
tunkema elementti alkuunsa. 

Kirkko oli puusta ja rakennettu 
1756. Perinpohjaisemmin korjattiin 
se wuosina 1886—87. lirut olitrat 
wasta noin IS wuoden ikäiset. 

Wahinko on sitä kaameampi, kun 
palowakuutus oli tawallisnuden mu 

aitvan mitätön, wain Smk. 

keweät mullat 68'700:~~ wakuütettuna ewank. luth. 
> ipaolapuyhtlossä. 

I Makuutuksen sanotaan khllä äsket
täin korotetun 500,000 markkaan, 
mutta te olisi tullut woimaan wasta 
u'.ldcsmwuod^'sta alkaen. 

tcm-Etcls-Ämcrika imperialistien 
mellyskenttänä. ^ 

Aikaisemmin olemme jo selittäneet 
jättäen jälkeensä mitenkä amerikalaiset trustit kihoan 

I waltaawat luonnonrikkauksia kaikkial-
Jouluk. 17 pnä waipni Mista^ la Etelä-Amerikassa. Näitten jou-

oeia kuolon uneen mw. Nii les Pun- fossa on Standard Oil Co. esittänyt 
tori 78 wuoden ikäisenä. Wainajaa johtawaa osaa. Ja yleensä omat 
jäiwät lähinnä kaipaamaan waimo amerikalaiset trustit Versaillesin jo-

lastenlapset. I pimukicn jälkeen erikoisella woimal-
Jouiuf. 17 pnä kuoli STctuHajoci- la tunkeutuneet tällä laajalla alueel

la emäntä Serafia Mi-Kömö 76- la eteenpäin tarralla, joka osoittaa, 
iunotiaana, jättäen jälkeensä lähinnä eträ ne eiwät salli minkäänlaisten 
lapset. - . , ! waStusten toimintaansa hidastaa. 

jouluk. 16 pnä kuoli kotonaan j Vfni hartooin näkyy nykyään enää 
Kortesjärwellä taíonhoitaja Iisakki mainittotban euro palaisten yhtiöitten 
Autio 41-wuotiaana. Lähinnä jäi-'toiminnasta Etelä-Amerikassa, mut-
wät wainajaa kaipaamaan äiti ja ta siitä huolimatta on pidettäwä mi e-
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lapset. 

Haaksirikko. 
Balti laisen pelastusyhtiön höyry-

lossä, että niillä W. >1914 siellä oli 
i-atfciifctm sananwalta ja että siellä 
yhä edelleenkin on ankara taistelu 
käynnissä, jossa yliotteen saaneen a-

laiwa Karin tapasi jouluk. 19 pnä meikäläisen yhdistyneen rahawallan 
Wikgrundin lähellä Siwmenlahdella l^pellen otettawa jokainen tuu 

OS km. päässä Wenäjän rannikosta 
ia 185 km. päässä Kronstadtista sak
salaisen höyrylaiwQ Kapellan hylyn, 
joka oli ilman miehistöä täydelleen 
ryöstettynä. Höyrylaiwa oli ajanut 
orille ja oli se wesilastissa. Mie 

histön oli wenäläinen jäänmurtaja 
Tenin wiesyt maihin. Näyttää siltä 
kitin Kapella olisi joutunut saman 
kohtalon alaiseksi kuin wirolainen 
höyrylaiwa Saaremaa, jonka tuhos-
ta aikaisemmin on mainittu. 

5lansancdustajaui kuvlewaisuus. 
Nykyisen kansaneduskunnan jäse-

nistä on parhaillaan kulumalla 
vaalikaudella kuollut kaikkiaan 11 
edustajaa. Niistä on ollut 6 sos. 
demokraatteja, 2 maalaisliittolaisia, 
1 edistysmielinen, 1 kokoomuspuo-
puolueen ja 1 kristillisen työwaen 
puolueen edustaja. 

Tulipalo Kurikassa. 
Jouluk. 23 p. syttyi Kurikan 

Luowankylässä tuleen kaupp. Iisak 
li Noh" on tupörati, palaen It) H yes iä 
ajassa poroksi. Samoin tuhoutui 
kaikki irtaimisto, joten Palosta oi< 
.heutut suuri wahinko^ etenkin fun ra 
Ennukset oliwat äskettäin toctlinistiv 
|neei ja »vakuuttamattomat. 

Syytä tulen irtipääsyyn ei war 
hnuudellű tiedetä, mutta luultawasti 
oli kipinöistä päässyt sawutoNoesta 
wälikattoott, sytyttäen tulen» 

Maksamme 

dollarista Smk. 48:0(1 
Lähetyskustannukset, lahetettäwän summan suuruuteen katsomat

ta, 25c Postiteitse, $3.50 sahkoteitfe. 

©bomen Osuuskauppojen keskuskunta f. 1., 
ainoa asiamiehemme, wastaa kauttamme lähetetyistä rahoista. 

HELANDER & NEKTON 
Private Bankers. 

Woolworth Bldg. Suite 1104. New |)orf City. £ 
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Maksamme 

Rahalä hetyksistä Suomeen 

Dollarista 
Nykyisen korkeimman 

kurssin 

I Nnbojeu pikaisesta ulosmaksusta huolehtiwat Pohjoismaiden AhdVS-
^ paakri ja Helsingin Osake Pankki. 

NIELSEN & LUNDBECK, 
21-24 State St. New Yorki 

Wauhi» ja Suuri» Svomalaiue» Paukkiliike Amerikansa.. 
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Kanbawan kirkko palanut. 
Joulnpairoänä Kauhawan kirkko 

valoi perustuksiaan myöden, n>ieläpä 
kiwijalkakin. Mutta arkisto- alita 
iiitaulu, ehtoollisastiat, kynttiläkrnu 
uut, wieläpä kellarissakin säilytetyt 
mwarat: sanalla sanoen, kaikki irtai 
inisto ehdittiin pelastaa, kun Palo 
ai foi kirkon yhteadcssä olleen tapu 
Iin yläosasta, josta liekit eiioät Ähti 
neet itse kirkkoon heti lewitä. 

Urut sensijaan jäiwät tulen saa 
liiisi samoinkuin tietystikin kirkon 
molemmat kellot. 

Mistä palo on alkanut, ei woida 
ivarmuudella Päättää. 

Kirkon lämmityslaitteet imdistet 
tiin juur ikään niin, että wain wii 
fon ajan oliwat työt olleet lopulli 
'•'vti walmiina ja työnjohtaja pois 
:;inut wasta pari Päiwää ennen jon 
ii;.L Kamiinain kaikki sawutorwet 
vtI tehty uudeltaan ja asetettu tietys-
t:tin parhaansa mukaan. Jouli> 
l 2muna warhain wietettyä iuma 
anpalwelusta Marten oli kirkkoa 
ämmitetty pian puoliyöstä clfaen 
uin kirkosta poistumin päiwän )a-

r.istaessa, ei sen jälkeen siellä mi-
taan luita pidetty, eikä kukaan käy-
'-n ennenkuin Puoli kolmen aikaan 
uuomattiin torni-osa waltaw-an tii-i 
ii raion fäj;siij. I 

Kysymys herää luonnollisesti fii 
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ma. Bolivian öljyalueitten nxiltaű' 
mirten antää tästä taistelusta toa-

hiferoan esimerkin. 
Wall Street Journal kertoo täs> 

tä kamppailusta seuraamaa: Stan 
dard Oil Co. of N. I. on järjestö 
uut Boliviaan öljy-yhtiön $5,000, 
000 pääomalla. Ahtiön nimi on 
Standard Oil Co. of Bolivia. 
fettüin lähetti tämä jättiläisyhtiö 
waluutettunsa Boliviaan järjestä 
niääit öljy-Yhtiötä Bolivian lakien 
alaisuudessa. • Juuri laadittu Boli 
vian laki säätää, etiä jos ulkomaiset 
yhtiöt mieliwät saada Bolivian ha! 
1'tuksen apua, niin niitten tulee heti 
ryhtyä kehittämään saamiaan konses 
siooneja. 

Joku aika sitten ilmotettiin, että 
Standard Oil Co', on ostanut itsel 
leen suuret Bradenin ja Leveringin 
konsessionit. Leveringin konsjessio 
nti .käsittälvät 2,400,000 eekkeriä öl 
jymaata, jotka on oikeus Mallata 
Santa Crnzzista, Chuquisacasta ja 
Traiiasta. Bradenin konsessioonit 
taasen kasittawät 5,000,000 eekkeriä 
jotka omat Santa Cruzissa, Pon de 
rosassa, Lagunillasissa ja La Blan 
cessa Lopullisesti trusti maksoi 
Bradenin konsessiooneista käteisessä 
rahassa wain $1,600,000. 

Samallaisia öljykonsessioonaja 011 
1 Backl^s'en käsissä, joka ott entinen 
Bolivian rautateitten yleisliikkeenhoi 
wja. Nämä konsessioonit on Backus 
juuri Ayynyt Anglo-Persian Oil 

^Compantzlle (englantilainen yhtiö), 
Anglo-S^uth American Oil Compa-
nylla on myöskin laajat öljykonses-
stoonit Boliviassa ja tältä on äsket
täin Aaglo-South American Oil-
field yhtiö »vuokrannut käytettäwak-
seen 750,000 hebtaaria. 

Kuten edjellisestä näkyy, on Boli
viassa sckä brittiläisillä että ameri-
kalaisilla suuria öljyalueita hallus-
saon. Soinen ryhmä edustaa M-
duõwaltain imperialismia ja toinen 
englantilaista. Kummankin edut o-
mat toisiiloen jyrkästi ristiriitaisia ja 
kilpailu pn ankara. 

Kaiken lisäksi on Bolivian halli-
tus ilmcktanut, että wain sellaiset 
irliomaisit öljy-yhtiöt woiwat saada 
Bolivian hallituksen awústnsta, jotka 
í'fti ryhlywä! teollisuutta kehittä
mään. fitoustu» tulee olemaan mc-
roista napauttamista jne. mikä tekee 
edulliseksi yhtiöille toimenpiteisiin 
rnblymistn, kun taaM wastaisessa 
tvíiaufíes^q käyttömättöm ä konses-
luneja tullaan toeroitaniaan. 

Trustien aikomuksena on ollut pi
tää näitä waltaamiaan alueita wara^ 
alueinaan tuletoaifmrtta Marten, jo-
:en Boitfmn hallituksen ja trusti-?:, 
luimnitelmot lyömät ristiin ja woi-
rr?i mahdollisesti aikaa myöten av 

hcuitcia samallaisia si iäistä rettelöi ta 
>u.n mitä eri maitten suurkapitalis-

iii wuojiDmmLlüä swat Mexicossa 
-j S'i& ^ 1 r * 
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'ylläpitäneet keskenään eduista iapel' , 

lessaan ja alistaessaan kansallistl 
hallitusta pelinappulakseen. 

Joka tapauksessa on oljykysymyc 
yksi niistä, jotka pahimmin jännittä 
wät kireälle Englannin ja Nhdys 
Maltain toälejä, jota tämä keskinäi 
iien kilpailu Clelä-Amerikan aamv 
koilla ei suinkaan ole omansa lauh 
duttamaan, maan päin mastoin kiris 
tünrnän. . #*_ 
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, . Ruokalajien järjestely 
Taloudenhoitajat tuntemat uHn 

kaipuuta saada selwille kuinka pal
jon ja minkälaisia raMinioaineita to
dellisesti tarmittaisiin perheen elatu f-
seen wiikon ajaksi, itiin että turha 
kulutus jäisi ja syötäisiin terra eelis
taja rawiífetoaa ruokaa. Siinä tar-

Mittaisiin ohjetta, mikä Pitäisi Pat f 
kansa kaiken kokoisiin perheisiin tttiiv 
den kaikkina wuoden aikoina. 

Ahdyswaltain Maanwiljelysdep.>.r 

tementti on wastikäan julkaissut un 
den Farmers' Bulletinin, No. 122 > ; 

minkä on walmistanut Caroline N. j 

Hunt. Käsittelyn aía'sena aiheena j 
Bulletinissa on „A Week's Food 'orj 
an Average Family" (wiikon ramv.v 
to keskinkertaiselle perheelle). Siina! 
osoitetaan miten kaikki rarointoaimet | 
jaetaan toiitecn Pääryhmään ja nt1, j 
ten kai kk' ramintoaineet woidaan for-1 
ivata jollain toisella samaan sarjaan' 
kulumalla lajilla, paitsi maitoa Iod-! 
sille. Kirjasessa neutootaart toaihie ; 
km aan. rawintoaineita tällaisen so j 
toi ti elun mukaisesti ja siten järjes 5 
tel emään perheen ruoka parhaan utu j 
kaart, werraten samalla kunkin ruo i 
kulajin kustannuksia toisiinsa. Sü-| 
n ä  n i i n i k ä ä n  s e l o s t e t a a n  m i t e n  p e r !  
hcen suuruuden mukaan tulee joko 
suurentaa taikka wähentää annoküa 
'iiiä, mikä on otettu fesfitafofi;. I 

5 ? i r j a s e s s a  o n  j o u k k o  w a l a i s e w i a  k u - j  
ttiia, taulukoita, selostuksia ja riu>| 
kalistoja. Se saadaan ikutt kirjoite-j 

taan wain osoitteella: United <5tatev 
Department of Agriguliure, Wa
shington, D. C., mainiten Bulletinin 
numeron. Perheenäitien tulisi se ti
lata itselleen, sillä siitä olisi Paljon
kin taloudellista hyötyä, puhumatta
kaan siitä, että siitä käy selwille mit
kä ruokalajit otoat tertoecltisiä ja 
missä määrin kutakin on nautitta-

Ira. 

Tärkeä Puoli kirjasen nenwoissa 
cn se, että sen awulla woidaan ta 
soittaa ruokajärjestystä wiikon ajal 
Ia, waikka sellaista et joka ateriaan 
nähden noudatettaisvkaan. Rawinio 
lajien totisi ryhmää on opittu tun 
temaan perinpohjin toiimeisieu touo 
sieit ajalla. Monet perheenäidit o 
mat erehtyneet wain siinä, kun otoat 
luulleet, että niitä kaikkia tulee käyt
tää saman aterian aikana. Kirja 
sessa todistetaan, että sellainen ei ole 
lainkaan tärkeä, jos wain tasoitus 
tapahtuu wiikon mittaisesti. 

Rawinio tulee tasaisesti täijdelu 
seksi, jos oikeassa suhteessa käytetään 
tärkkelystä, raswaa ja sokeria, niin 
että kastvikset ja hedelmät aniawat 
20 pros, polttoaineesta; maito, liha, 

munat ja muut sellaiset proteinirik 
kaat aineet 20 pros.; wiljaruoka, lei-
pä siihen luettuna, 30 pros.; makeat 
ruoat 10 pros.; raswat 20 pros. 
Näiit järjestetty wiikottainen rawin
io antaa suhteellisessa määrässä pro-
teiniä, mineraaliaineita ja mitami-
nia. 

Näistä ja muista raMintoa kosk'e-
toisia tärkeistä seikoista saa tietoja 
Bulletinista, joka tulisi Ma jokai-
sessa kodissa. 

Reumatismi 
Ihmeellinen kotiparannns, jonka 
antaa eräs, joka on sitä käyttänyt. 

Vuonna 1893 minä jouduin sai
rastamaan lihas- ja nivel-reuma
tismia. Minä kärsin niinkuin 
tietilvftt ainoastaan ne, jotka ovat 
saaneet kärsiä tuota tautia, yli 
kolme vuotta. Minä koetin pa
rannustapaa toisensa jälkeen, mut
ta sain ainoastaan väliaikaista 
apua. Vihdoin löysin hoitotavan, 
joka paransi minut täydellisesti 
ja en ole sen perästä joutunut 
tuohon kurjaan asemaan. Minä 
olen neuvonut sen useille, jotka 
ovat hirveästi kärsineet, jopa jou
tuneet vuoteeseenkin, muutamat 
heistii ollen 70—SO ikäisiä, ja seu
raukset olivat «unat kuin minun
kin suhteen. 

m 

"4' 

p 

SypSksii. 

TÄm ilmoitan kansalaisten tkMI 
si, että minä tooin tehdä ülauto* 
kautta hywiä pohjasypäkfiä jg Seen 
hywästä nahkasta, joka on toalnriStelt 
tu sypäksiä Marien. Ne awat erit» 
täin siewämalliset ja sopimat 
joten ne omat Iujta työkenkiä farmi* 
ia metsätöissä. Jalat on aina lkm» 
pimiit eikä tunne reumatismin ftps* 
ia, iuten ropesfeisfa. Tsen kaikew» 
kokoisia miesten, naisten ja poifc* 

I ten, kun mainitsee imnkä numero» 
j kenkäi kukin pitää. Mvttäkää tilauS, 
j kaaroefe ^ lähettäkää se minulle f* V,1 

i soiitesKch; .Cromwell, Minn., ' ^ " ''*/"• 
-S3o( 17L..-

5kunnioiw?sella 

Peter ParwkaWev."'H 

i%.7 v\ 

s<?\vv,v^ 

Olkaa hywä ja lähettäkää r 
1 ^ 

I , r,
; - .* 

raria —Sypäksiä Na., 

Wi 

"Minä tunsin ankaraa kipuä koin 
salamaniskut olisivat käyneet 

läpi nivelteni." 
Minä tahtoisin jokaisen, joka 

kärsii mmkälaisesta tahansa lihas-
tai Bulf-aciite (pöhöttyminen nive
lissä) reumatismista, kokeilemaan 
minun arvokkaalla kotiparannuk-
sella. sillä sen parannusvoima on 
ihmeellinen. Älkiiä lähettäkö yh
tään senttiä; ainoastaan postitta
kaa nimenne ja osotteenne ja mi
nä lähetän sen teille vapaasti. 
Kun olette käyttänyt sitä ja se on 
osottautnmit kauan odotetuksi pe
lastajaksi tuollaisesta reumatis
mista niin te voitte sitte lähettää 
maksun siitä. Yhden Dollarin, 
mutta ymmärtäkää, että minä en 
hahia teidän rahaanne, ellette te 
ole täydellisesti halukas lähettä
mään sitä. Eiko tämä ole koh
tuullinen tarjous t Miksi siis kär
sitte enempää, kun parannus tä
ten tarjotaan teille vapaasti. Äl
kää viivytelkö. Kirjoittakaa tä
nään. 

Mark H. Jackson, 
109H Durston Bldg. Syracuse, N. Y. 

Mr Jackson on vastuunalainen 
ylläolevan lausunnon todenperäi
syydestä. 

postikonttori 

Taunii 

ui,|iu 7tuw ' í , i j,: 
' ' ^ . ' . g / - , ' • , • > <  - y  

«S % 
. ^ t? ú 

|i, -'liesien $8.50 
$H76 
$7.00 

SBaltio. 
9 tuuman marret, 

)!aisten 8 tuuman toorret 
Poikien 9 tuuman Marret 

Warren korkeus 9:éta tuumasta 
ylös 50 senttiä tuuma lisämaksu^ 
Po»tiwapaa Minnesotan toolrioöfo* 

Edemmä tilatessa postikulut tllaajvM ^ 
maksettatva. v1- *•. 

R:-||ÍfÍÍ 
MMMB • 

JOS TEILLÄ ON REPEÄMÄ 
KOETTAKAA TATA VAPAASTI. 

Käyttäkää sitä mihin repeämään tahan
sa, vanhaan tai uuteen, suureen tai pie

neen, ja te olette tiellä, joka on 
vakuuttanut tuhansia. 

Lähetetään vapaasti todistamaan tämän 
Kuka tahansa, jolla on repeämä, mies. 

nainen tai lapsi, tulisi kirjoit>«a tze 
ti VV. S. Rice 11 e, 435 A Main St., Adams, 
N. Y. saadakseen vapaasti kokeilla tällä 
ihmeellisellä virkistävällä lääkkeel
lä. Asettakaa se vaan repeämään ja 
lihakset alkavat heti lujittumaan; ne ai 
kavat sitoutumaan yhteen, joten repe:i 
mä sulkeutuu luonnollisesti ja sen jäl
keen ei tarvita kanniketta tai trussia 
Älkää unhoittako pyytää tätä vapaath 
koetta. Vaikkapa teidän repeämiinne e, 
vaivaisikaan teitä, niin mi hü hyödyttää! 
pitää kannittimia koko ikännei Mik
si kärsiä tästä vastuksesta? Miksi olla 
kuoleman vihojen vaarassa ja muussa 
vaarassa mitättömän pienen repeämän 
takia, joka on saattanut tuhansia leik
kauspöydälle? Joukotta in miehiä ja 
naisia ox-at joka päivä tuollaisessa vaa
rassa sen takia, että heidän repeämänsä 
ei vaivaa heitä tai ri estä heitä li>Jtti-
masta. Kirjoittakaa heti tätä vapaata 
koetta, sillä se on varmasti ihmeellinen 
asia ja on avustanut parantumaan re
peämiä, jotka ovat niin suuria kuin 
miehen kaksi nyrkkiä. Koettakaa ja 
kirjoittakaa heti käyttäen allaolevaa 
kuponkia. 

j $5 walokuw» wapaasti, 
I Tehdäksemme isiäkin näinä Tjtfjat# 1 / 
jjina aikoina me teemme teille 14x56 ' . .-
!kokoisen soikean ja kupemmt $5.96 
^oalokuwan Wapaasti. Me haInam» -, A 
I me teidän miyttämän sitä ystawit- ^ 
! lenne ilmoittaaksenne meidän i-yi* V. < 
Itämme. Kaikki mitä me pyndämnie •. | 
'teiltä — lähettäkää meille 9õc. p^ ' ..y 
• t if ui uje n suorittamiseksi ja f uroon- . l'\j 
I laatikkoon pakkaamisen fortoűtifíelfi '• t ^ 
ia me lähetämme teille hxilofuwott %« 

. vostimcrksu suoritettuna tDCfraaStl.- ^ 
! Lähettäkää malofutuanne ja 95t. AM» 4/'' 
takaa meidän o ioüaa. Me emn* '-"fet, 
tahdo esittää mitään raamia — «G» ' ''/ 

takaa raami futna arme mistä haiwíi 
te. Me jäljennarnnte mitä hymimjt ' * -
\a kaikenlaisia kumia. Raha 1 ~,>v"; 

: i fin ellette ole tyytymäinen. 
' Palm Art ($i^ 

Hastings, Ná "1 

^r.W. L. WILSON 

Hammaslääkäri 

Kontori Farméra State Pan-
til kin yíiksrrasaa, - Táydellí-

nen nykyaikainen. 

Sebeka, Minn. 

VICTOR H. GRAN 
Suomalainen Lakimies, 

200 Torrey Blc1^ 

Duluth, 

' »-A V'5>4 
.f t *' 

f; ' ! \t ' 

if-

Walistnnnt maamies 

suosii aina niitti liikkeitä^ 

jotka ilmoittamat 

Uvdtssa Kotimaassa. . 

Kirkonmenoja pidetään helmikuulla 
seuraawasti: 

Brocket, N. D. 
3 p. kirk. klo 8 ill. j . 
4 p. kirk. rippik. klo 9 e. pp. 
6 p. kirk. klo 11 e. pp. ja illalla 

Rotta, N. D. 
12 p. klo 11 e, pp. H. p. eht. 

kanssa. Zllalla N.-liiion kokous. 
Cokato ja French Lake, Miu». 

18 p. E. Kotilan talossa klo gill. 

i 9 p. French Laken seurahuoneel
le klo 10 e. pp. 

Lake Norden, T. Ddt, 
M P. firfovso klo 8 ill. 

f 26 p. kirk. klo 11 e. HP. p. eht. 
kanssa klo 3 ja 8 ill. 

I. Haakana, 
Bar 234. Nella. N D 

SALAISET 
f'yy'Ski)* viiik.'-kir a No. 1. 

Ainoastaan raioriillr. 
P. A. L1GNELL CO., Superior, ¥He. 

Vapaa lepfcämään. 
W. S. Rice, Inc. 

435 A. Main St.. Adams. N. Y. 
Te voitte lähettää minulle koko 

naan vapaasti näyte lääkityksen 
virkistävästä voiteestanne repeä 
mään. 
Nimi 
Oeote ' 
Valtio 

Mími. * 

J S. F. MÄB3, ' 
* Lakimies, 

509 First National Bank Bldg. 
I Duluth, Minn. 
I Melrose 3405. 

fM»* om m _ 

Willamette Boulevard Saint»-

rinmissa . . 

parmtiTctfomt ofuuitisia fo fWditflB»'-' 
sia tauteja. Hoitoiawat: Kylwyt. hi»-
ranta, firopraftiffa, sähkö, ruo ka A», 
jeittelmä, y. m. mineraali ja tatom* 
laiset kääreet tarmittaessa. Hnom.l 
HuringoTt f flirtit otetaan ročirilnftw 
läpi firkkaina päiminä läpi ttnteN** ' 

Dr. Peter Kokko, ( 

Chiropractic Speciális 

Dr. Anna Kokko <5. T. Ph.' 
• . 467 WUlameite Blvd., 

dor. Ainworth Ave. Portland. Sli 

Puhelin: Woodlawn 2160. . 

$100 käteismaksu — Ei mitään mak
suja 10 vuoteen; maksaa itsensä; par
hainta maata f armi kodi lie; ei kuivuutta 
eikä tulvia; parhainta viljaa, juurikas
via, hedelmiä, apilaheiniiä ja maitota
loutta; korkeat hinnat suurilla paikal
lisilla markkinoilla; ei kiveä, hiekka». 
wita tai alkalia; terveellinen ilmanala: 
vapaat läminitvsaiiieet; rikkainta Wis
consin in maata; huolimatta kuinka pal
jo tai vähä teillä on raitoja, ottakaa sel
vä; kirjoittakaa t änään; omi-ta ja ha 
luaa hyviä naapureita.— R. Loveland, 

I Plymouth Building, MinneapoliH, Minn. 

OLETTEKO HEKMOSTUMJT? " 
Voimaton, helkkn ja k^kon^an mar-

tunutl Oletteko laiha, kalpea ja nÜes-
níiaesti kokonaan vailla punaista •«-
ta! Onko t«idln ruoknKalunne huoooj 
plänkolotuMta, nioanaulatu» »päkmi-
noeea, röy h tel ettek 6 ruokaanne, tnrputiko 
va te anne syötylDne, klvieta&k? e yd*»- , 
ttnne ja fiaJse^ko hengityksímr.^? j Woítoim ottaa sairaita jű,., -fäypl. 
Tunnetteko olevanne työhalnfm^ ii mac 
tarmoa f Jos olette töa^ä afiemafMt 
nila teidän tn'iiei ry h tyt nauttimaan 
Nuga T'Xiea heti. Támí «unri Uiäke va
pauta» t*:dät kaikilta n riistä valvrri«ta 
ja rakuntaa voimakk*ita, terveitä, tar
mokkaita miehiS ja neitiä. Fe az taa 
teille uuden elämiSn. uutta tofrnintaiua- 1 

lua ia uusia toiveita. Nuga-Tnne r>- I 
ken taa voimakkaan, punaisen veren Ja j 
lujat, varmat hermot. Hankkikaa pullo I 
Nuga-Tonea tSnään mistä apteekíaté I 
byTfiTisä, nauttikaa sitä parina pRivfoiä 
ja ellette sitten näytä paremmalta ja 
tunne voivanne parem?r>in, riin viekiä 
jäännö» spteekksrille ja ottakaa rahan* 
he takaisin. .Jos toiõfin a pt f»', k karili an-

-ihe ei ole Nuga-Tonea niin Sikaa hv/Bk-
»ykö mifiiän sen tilalle, mu'.ta ifthettii-
kaä meille $1.00 ja me lähetämme teille 
täyden kuukauden lääkkeen, postimak
su s'.".-r''-ittiiiia. NaVonnl Laboratory, 
J Vi 8 5 •' a'f.. .h Avcf. '".hifayr. 111. 

4, 
8 < ' 

'"»'A 

Ji 

T:ri O. O. Jurva 
den luona. 

T:ri R. Backman 
Somittaa silmälaseja ia hoitaa jila*» 

Mikoja. • 
SO E. Superior St. Duluth. SftwÉ* . 

'n maakenttori 
; , Perustettu v. 1W0. . 
tialvan hintaisia maita i; >; 

Wadena, Mlrnesgta. v { 

JOS OLETTE KiPEi 
5 

'Zos tahdot tietää 

mitä maailmassa tapahtuu, niin tilaa 

; > ttafi Kotimaa. 
V 

Pyytäkää VAPAA 
LÄAKEXiaJA — «o 

SIId* or jrll ctii i:en Je n, i*t n tn utta mM< 
K'.n 1 w 1- t v i-lll.i. 1. 

mjilt:-»fta k''«.iií'>!kh<l« ä tái ktktim-n w4 
!!>•• ' >"j, tit I. ,í kiír .-a . f a ms*» 1:1)<tnk!n 13äui.<UtiT. binmit y, m. 

IJúi'.h. t-i < ívj t c.i(> r».in ttifd-
f-rjdm» I; isis \; joi^n Í r*>rrí oa Js 

monia k-ymcKrnJi vuttfa. 
'13 vi j 11 kirjnn far. rt"- vaptiíitfl »M 

Olin )okKh»r,ii< niíiFü i.i,«chM 
tl»dS k<i*k* 'rit'i lar -iti'iti», vaiokan finnb*||4-
Ääkk»tiS la hiiiribuu il-totjterelta. 

—TjgBvlUn Aptf klil I n Fii:jr1»w 
—Svon. Aptfkk! Ybdyirrall<*«*•— 

W, Jt LHweLL co, SMPwfer, Hfli* 
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