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5 
I Briksilän pirut. 
^ Koska nykiMn on oifat utt ok» 
'maan kummitusjuttuja fmtomoki;-
tien palstoilla niin ajattelin minä
kin kertoa erään jutun Suomesta, 
jofn on kyllä tapahtunut lähes pa-
rifnmmxmtä muotia jitte, mutta tooin 
sen todekft toctf uuttaa. Olin silloin 
hriclä hywin Poikanen, maan silti-
tään en mistään arkalasta katoisi n, 
sillä olin saanut semverran «kotiope
tusta, että olin tottunut uskomaan 
että tl)Í)iii ei panfabba. Waan feu-

roolie. Muorin rnähän aifaa maat 
ina oli toimijat ho mut misfattu was-
ten silnriä, tuatm akka oli paiskannut 
takaisin ja tuumannut, että pidä 
Erkki hoiífuli. Waan silloin., oli sa
malla alkamlt tuoli lattialla hyppiä 
ja sitte oli mäfiän ajan perästä heit-
tärmt luun pafafvila, että oli tullut 
kuhmu otsaan. 

©ihan sitä kukaan uskonut, Ttau-
reit H n maan naisen jutuille, että on* 
pa muori keksinyt uutta soopaa fit» 
milBe. Waan muori toakimiti että 
joka ei usko niin mennä kuulemaan 
ja niinpä meitä joukko poikasia men
tit n torppaan sanurna iltana ja tag
ini sen meiixin fafflfien tunnustaa, 
että näkymätön paiiffaa, eikä ainoas
taan se, maan uunin Päältä kuului 
sellaisia korahduksia niin kuin Two raamat seikkailut soimat kijllä l>ermo 

ni aifofafOa^intiittrm-iääit, }o)xi_ 

rocBpimista minfiárt kissa kynsisi fonKianfin kunmritutsett olemassa 
olon foki if in aikaa. Se oli muis-
taakseni muosina 1905 ja 1906, kun 
fc kummittelija liikkui parhaillaau. 
Paikka oli pohjois-Suomessa, Oulun 

Xerivokm pitäjässä, Ali paakko^ 
lan kylässä eräässä torpas-sa. Olkoon 
Imelä samalla imRnittu, dta se oli 
tocmhtt rujíisotanriehen torppa. Sit
té jälkeenpäin sen omisti eräs kun
non ukko perheensä kanssa ja ukko 

tuimaa höylättyä Taittaa poikkipäin 
ja kaikkia näitä samoja liikkeitä un= 
bellmt pienten wäliaikain perästä ja 
niin päätimme panita tarkastuksen 
toimeen. Haettiin Pyssyt ja sitte kun 
paholainen korin niin laukaus uunin 
päälle. Waan ei se auttanut, samo
ja korahduksia kuului uudelleen. Sit
te tarkastimme Yläkertaa, rnnos 

. , T , . itixian eihän sielTä mitään näkynyt ia, forttia uunin miereSjä penkillä ja tulilangalla koskettaisi. 
"f"« ra,,Tc,n "»"„limmcian io itiin h°rm«ÄMssa. 
ti, meant wnme kuukaudet isäni ke 

mälikaten päälle ja niin tuli ky,y- Harmoin, niin aijoin töhertää imhär. 
nn>§ kuka reiä$fcä sipän ensin font- hirónon kykyni mukaan. 
taa ja niin miimein toineit ylioppi-^ TäaW oli tcpnrin maalit maalis^ 
laista tuumaisi, että kyllä minä juim 14 päimä, jotka osoittautumat 
poika. Hän kurkisti reiästä sisään €tlcnLpi rähinäksi kuin asiamnukai-
ja mielä tuumasi, että „iltaa Erkki." ̂  Ei tosin sillä, että mirkoihin 
2?aan silloin heitettiin santaa sel- ,0^ tuitnatijia liikaa, silla se oli 
lainen kourallinen, että sitä riitti jj0jn oikeus, että saada mirfakunta 
kaikkien silmille ja min toit ftriftlla' vjalitukii. Täällä ei ole isännät 
titre alakertaan. fylliksikään mirfaíjaíitaisia toaun 

Tällaisia juttuja tootsin kertoa mitäpäs tuosta, maalit on mennyt 
sieltä maikka kuinka paljo. Niinpä ja olleet. Waan mrsia maalia on 
Termo Iän kirkkoherrakin kawi siellä tulossa, nimittäin kauntin mirkaili-
kerran, maan kun oli Päinxm aika jäin mäalit, jotka on enempi puo-
niin ei mitään kuullut etkä liioin leensa lvetämiä, marsinkin komissio-
hal'.nmut i^toa odottaa. Sitte taas Kierin kohta, joita ott aina useita ko -
tuli kyläännne lacstadiolainen saar- (teloita ja niistä parhain pitäisi pi
nám ies, lupasi pitämään seurat ja Ma. Niinpä nytkin kuuluu oleman 
aikoi ajaa paholaisen pois torpasta. | kuuli eli seitsemän tässä Piiristä. 
Niin laitettiin sinne seurat eräänä Wain yksi on kuitenkin joukossa L. 
sunnuntai-tltana ja ihmisiä oli ai*| W. ÖZocfcn^ie, johon mieheen kan-
man huoneen täydeltä ja saarnamies nattaa kiinnittää huomionsa maalin 
hemme loihti paholaista Jumalan aikana. Se tunnetaan hymä-ksi kan-
sanalla. Waan Erkki sai maan niin-'san mieheksi, ott asunut täillä rens-
firin yllykettä, korsailt sitä kornem-! sillä kaksikymmentä muotia, joista 
paa, paukuteli lujempaa ia naarmis- wiimeiset ko-lnte eli neljä touiotta 
keli tamalliseen tapaansa. Mutta farntiila Ooilixrtin takana ja ehkä te 
nyt miefö yksi juttu. Joukko hue-. timkeuhmfin koko lähelle toisia ää-
jia inkfiíaisiű Kihti sinne yöksi ja at- nimiiärässä ensi maalissa, kosla 
koimat marmasti torpassa yötä ol- paikkakttntamme yksi hännamitppi io 
la. Iltasella ne aEcimat pelata hapuilee finite ja tänne ikäänkuin 

f aa tt ja niille, joille kuuluu niitten 
kielto, min me tooimat sen tehdä, 
maan se ci kimlu meille. 

Enkä tiedä täällä oleman boWe-
Unfeja muita kuin ne, joita I. V 
A-laiset sellaisiksi kutsumat, nimit
täin Nonpartisan: Liiton kannatta
jat, joiden joukkoon sinäkin kuulut. 
Tanssin suhteen minä olen Yhtä 
mieltä Siirtolan koplan kanssa, että 
se on osittain turmiollista, maan on 
siinä hymiökin puolia, sillä kaikki o-
mat ainakin tanssiessaan yksimieli
siä. TanssipasiNit mielestäni eimät 
ole niin määrällisiä kuin ne paisillit, 
jotka I. Siirtolan kopla omaa, sillä 
mi ha, tora, erimielisyys ja naapu
rien. panettelu, jonka ie omaatte, on 
nnenyt teidät aiheettomasti häpäise
mään koko kylämme mainetta. 

Nuorisoseuran huiui to imi kunta, 
K:tta W E. 

että et meistä ollut tarkastajaksi. Ja 
tono, f im oli immyt Dfttn «!. tar. ^ w iiikttiin j,aiffn tüuä uStoí-

witfi jo huitoo wmttmuiten tárton. (o  ^ wíotówn ffenä tmiiffaa. 

U«°» litlfccn loiitm mribäll t fert(Va í(mtoín fmn 

lorWa tototie, jonfo mnnlti tory^a 
mU;[!r-ntfillf j0 min iilttil pabolmsl^" 

sijaitsi, i»T« toas (ett rouofrafi s. ^ t.'miíi ympäri Mää kilin fu&trnf. 

röälfc mifene 'Met*. fanSlo. Sil. ^ ^ ^ ifimifiä Tl#i sttz Tui,. 
Iä nri*n oji «ffa botrim* t»ii.;inll(l|Bfe ja nii„^ jllttu jo fcrrc{, 

S»k!yllä 190ii, futt taru alkoi tiin sanomalchdiÄä, joka toi Irfää Iättiroät 

iää että t-rp-is- WMaiimt t»"'*! utclinite ja samaa saivat kaikki kmck. 

^ So fc f ,ml:2 "«"«n 'Oka Ia Niinpä ferrmtiin toi kaksi «li. 
te.w ch^iääsa fewith, to oh seti! W)iIo5ta ja m)trOT, tidesS pitiwät 
torm wi.cn wtwwa mm el. l«I.|fm pöwá että MM6to tí »oi oila 
b .(ten. »oton. waan fim «* ia obo(tifml mwn Mona 
Ittt fuuTutmft. w°«m d »giwSW 
b min viini nmSte futam «°»ton«tj^^ jo ^ #hne8n tullm 

«§f«o. «am «räanä aamuna tortMÜc. Isiini lahti «p. 

paoksi ja kun olimat istuneet mähäit 
aikaa ja nakelleet pilkkaMoja tuli 
uunin Päättä ícITainert korahdus, et
tä Poikain Päässä n titf set oli nousta 
pystyyn lakin kanssa jet niin anto:-
mnt sinne remolmerista, maan eihän 
se auttanut. Taaskin tehtiin tarkas-
tus ja niin Tälidettiitt yläkertaan. 
Asuinhuoneen päälle oli ainoastaan 
pieni reikä, josta oli santa pantu 

Kulkuripoika. 

Kewiiiillä. 

lama nainen tuli sieltä yömierailnl-
kt attoati kauhun mattaennana ja 
oikoi kertoa kummallisia juttuja Pa
holaisesta seuraamasti: 

.C>eti pimeän tultua alkoi kuulua 
kaikenlaista liikettä ja sitä seurasi an-
faraa paukutusta seiniin, että akku» 
«at tärisi. Waan muori tuumasi, 
fettä ei siitä mäliteity, kun siihen ori 
50 totuttu ja niin maan pantiin ie-

aina kuin joku sanoi, että „nakki", 
niin kuului uunilta korahdus. Waan 
ei nv siitä mäiiftänyt, maan kun ai» 
-koi mäiyttäa, niin alfoimat maata 

laittelemaan. Lamppu sammntet- ̂ Toimotarten rierraáuuto kaikuu 
tiin, mutta alkoi kuulua uunilta ^ pilmein tummien, 
melkein yhtämittainen korina. Nää - ^ Käsky sanatonno entää 
siijä ja Puun kappaleita heitettiin iimfi2 fuUroin, mykkien 
sinne tänne huoneessa. Joka yksi 

akopirtiUe, kuusitoista 
kappaletta, ja tulitoat 
yotilaa naapairitdlosta 

Tässä olkoon mieliä niaimttn että 
torpan asukasta se maan et lonkan* j 
nut. Siitä Puhuttiin jo niinkuin Luonnon herra kaikkimoipa, suo 
tamallista asiaa. Olipa sentään j syrjään utu-uutimet nuo. 
Yksi puihe että torpan ma:mo on Läpi maitten harntaapäiiten 
kuletellut kirkon- multaa ja siitä, matoansa korpi, metsä ja suo. 

!  j  m a n h a  E r k k i  o n  s u u t t u n u t .  J a  t o i e - j  *  
Iä olkoon sanottu että torpassa ei> Kemätärten kaukomaille 
kuulunut silloin mitään kulin asit-j mairehista synkän iki-aarn'-kon, 
kas toaan oli poissa. Mutta enin Laulu kein, touon aumo 
osa niistä ihmisistä, jotka oli siiä kera iintuin, liljain, kera nurmikon, 
kuulemassa kuoli matkin fiinit us 

! Liekö ollut tottumusta suurten 
pyytämään miMssatain, jopa tuhanten, 

Ä>?ntt' kohta huomaa kaikkiält', 
ett' oras nousee jätöstä kylmösten. 

etsii 

mutta iDaimaiti, että liity jcuffcom 
me G. S. ja puhutaan asialta, jos 
niitä on. PuhuuWlla asiat seüoe 
nee. ' Kontri lainen. 

kossa, että se oli todellinen piru. 
Minä kun olin niin lähellä torp-

Huokaa puro, itkee mitokii, 
lähteensilmä usttxm tuimntikon 

Ei mikään sisääntulo ole 
liian pieni. 

joillakin ihmisillä on sellai

nen käsityst että ainoastaa suu

ret sisääntulot oikeuttavat pank-

avaarpista. 
Mikään sisääntulo ei ole niin pieni, 

että tämä pankki ei voi olla palveluk
seksi teille ja me sydämellisesti kutsum
me teitä tulemaan sisälle niin, että mei
dän monet eri osastot voidaan selittää 

Me autamitie nieniä sisääntuloja kasvamaan suuriksi 
sisääntuloiksi. Voimmeko me auttaa teidäri otiiaannef 

Me maksamme 5 prosenttia Kaikista ajalle asetetuista 

talletuksista. 

« 

FIRST STATE BANK 

New York Mills, Minn. 

paa asmMssa että förbitt kantin Valittaa kaihomielellä meurnsäitä, 
päässä niin aloin tuwstna pahái-! ioit' repii, sirpoo, lailla kalmiston 
feett ja nim mieraiíiit melkein joka! •' 
Päimä ja aloin Päästä joidenkin ^^rmi l^ää jimr suruissansa 

lailla autcren siruren sunnuntain. 
Ei itt kuivasti n seisoo murheiitenia, 
kuni lapsi, poskin imljuiit, autuain. 

r-iffutenrPPuien päälle. Eräänkin 
kerran menin taas sinne. Oli ilta. 
mähän pimeä* emäntä oli juuri mc* 
tännt hiilet uunista lieteen, katon ii 
salaa suola-salkulla ja paiskasi kou^Nc Pienet ttiiel pesissänsä 
iällisen siwla-rakeita palamaan hii-j myöhään torkkutoai horroksissa, 
lofieeit. Woitte käsittää minkälaisen, heillä Iämrnin on ja Vniia 
värten se synnyttää. Eräs nainen - tää huntu, mi aamuin mälkkyy ti 
juuri astui sisälle tyttönsä kanssa, mänteissä. 
maan kun liän kuuli sen sirinän, niin 
metri heti ulos Herraa aivuksi huu-
taon. Toinen huomioni oli se, että kaikkimallan antimista mitään hno-

ien naisen kaula oti komin pinkotet--
tit silloin korinan aikana, maikka s: 

Suomi, Min». 
Päimälohdessä oli äskettäin kalsi 

paistaa pitkä kirje täältä meidän 
Suomestamme ja fen ctöc oli mer
kitty - tämänkin lehden monelle lu
kijalle tuttu rami Gust Saari. Luin 
kirjoituksen ja - ällisthin kun noin 
Pitkä kyhäys oli tehty yhdestä mnn 
timattomaste „Raatajäin klupi" ni
misen yhdistlLsen iltamasta, joka pi 
detti i tt kylän f o ii Mi a 26 p. helmi 
kuuta. Ajattelin, että siinä Pääsiä 
töytyy olla ttajito kun oli noin pit
kältä kirjoitettu eikä miclä ollut f)i> 
tikään kaikki asiat mitä me iltamis
sa olleet tiedämme. Kansat, samoin 
kuin yksityisetkin Pyrkitrxit normaa
liin ja tämä kirje osoittaa, että Cl 
S. on nyt normaalissa. Noin 4:jt 
muotta taakse hän muutti tänn^. 
Heti alkoi Päimälehden palsta it 
täytteenä olla paivtamäärin toisten 
farmarien punaisuudesta, mi itta uk
sia tyhmyyksistä y. m. Kuitenkaan 
ei ku'famt miitsinyt kajota mainittui
hin kirjoituksiin, maan jättimät ne 
omaan armoonsa. 

S? ei kuitenkaan 5! usti a hutuitta-
mu f, han huomasi että Uusi Kotimaa 
•riiaa 

*i kaiken myrkkynsä ja laukasi Non-
partisan liikkeen toimihenkilöitä 
kohden. Itusi Kotimaa Pirahutteli 
wastaan ikäänkuin käsipontmeilla. 
ieista Saaren, myrkkypanos main Ii = 
"iänhii. • Mutta sitten eräs „Na-
tus" räjäytti, niin Gustilta 'loppui 
„normi" ja perääntyi Hymässä jär
jestyksessä. Sen jälkeen hän cu 
fchnyt hyökkäyksiä eri tahoille kui
tenkin tuloksitta, sillä kukaan ei ole 
kehdannut „oikoa" h.inen rötöksiääu. 
Waan nyt tämä '.viimeinen kyhäys 
on kohdistettu taas oman kontrilai
sia ivastaan, kuten 4 muotta taakse-

päin. Ainoastaan peräkaneetti on 
unu, nimittäin jonkunlainen epä 

Enkö ihmislapsi Inehmon, ntä 

Wai öisinkö jo unten malkamailla 
suudella saanut, julmaa, rusoruos-

kaa. 
ääni kuuluikin uunin Päältä. 

Pirullinen kamala nainen oli saa
nut koko kylänmäen kauhun maitaan 
in uskomaan hah oloiseen, sillä kaik
ki oli niin miekka asti malmistettu ja 
käytti apunaan ihmisten Herkkämie-! 
ki'yytta. Saipa melkein kaikki kul-> 
keniaan iänishcitisiriiio. Waan mi-j 
nim suhteeni oli mi in teiniin Petty-j Y w... , .. r r 

t, <x » ...... .r Y * » , i vii lempiä taida himu naa hónaikon "Nl. Ja Tim tata ilmeilyä oli kes-'r r Z (f r . . 
'inu halla alla ulmoo kostean juu-

rikon, 
mutt'kera kuusen, kukkasten 
mnll' kutsu kuuluu. Mohon tutta-

Siihen mastauksen mä annan, 
jok' runotarten sämelis kannan 
tuot' nimeä suurta Edenin, 
ma „kruunu ' luomakunnan", oon 

mielien. 

tänyt kolmatta muotta niin oli af-] 
ka tyhjentänyt mullat mältfatonj 

j päältä ja niin muka Paholainenkin 
j oíi poistunut multien mukana, 
j Waan tämä oli ainoastaan miintei-
I ne n Peite tyhjän knulijain silmille. 
I Kerron nyt mielä .yhden kaskun 

minidéit. 

Kans puron ltrinän ja tou ollen 
r nU rr waan luljaa kuiskaella talitoiiin, 

• -alosia on suutari kenkiä neulo- ~ y . ,,, . .. 
,. (vr .. . , .... . . Äen mloktelict hellien koittaa, mtst 
liiassa. Jfannan mielestä juntan vlr . . ... * " . 

TILAUSLIPPU. 
KANBAN XANI KUSTANNUS-YHTIÖ, 

New York Mills, Minn. 

Myötäseuraa $ U. Kotimaan Tuosikerran 

tus nsm akan kai, joka on lähetettävä osoitteella: 

Nimi ... 

Postikonttori —«... 

l^atu eli Boxi 

Valtio 

Mainitkaa onko tilaus uusi eli uudistus. 

Tämän tüauslipun TOI lähettää lyijykynällä täytettynä. 

j otti liian hymää palkkaa. Sattui 
I'itten niin että talon toanha ?vaaii 
knali niin isäntä päätti keplotella 
suutarilta 5 mk. takaisin. Esitti 
suutarille 5 tnf. meikkaa ettei se 
tohdi neuloa kenkää yöllä siiliä huo
neessa missä maari arkussa makaa, 
iv.tart suutari oli heti taipiitoaincu. 
v: :ritä kun tiesi suutarin hermoston 
f.Hit otti maari tt pois arkusta ja 
rre.ti itse tilalle ja hmtari tuli mi-j 
Íor.taan kenkää. Waan Tim nm* 
ruis rupesi kurkistelemaan niin suu-
tnri marc^tt, että ala kurkistele. 
:vi irtta kun se ci totellut meni suu-
fvri ja lõi maia r alia o haa n ja tuu-
;::afi, että „ie ott ruma että ruumis 
kurkistaa." Sama on laita myös 
krrtmitusiuttiljen, että niitä toimi-
nai ihmiset käyttämällä nwöskin 
nxiiineitä, waan minun mottoni on 

i h\ että tyhjä et patrkabda. 
Matt Ntemelä. 

Amor syntyis, sylissä muokkojen. 

Tuäl' mäen rinteet' malwomaiiena 
lähteen näen, min. pulppuaa. 
Suu kupeelZas jos hem vi ä saisin 
ojs eloni luurta, jaloa ja puhdasta. 

Sä lapsi, ilon hymy-suulla 
muistaos kemään ilta kuulla. 
Äidin silmää, M'noitaa aina 
kodissa pienen, kaukana synnytit-

nrcaíía. 
Lake 9)itmafman>a'na, Minn. 

Pike, Mim». 

Zermehž)i>§ Uudelle Kotimaalle 
icr sen suurelle lukijakmialle. 

Olen seurannut IL Kotimaata 

N. T. 
Koska J. Siirtola tekee iäntän 

lehden No. 15 törkeitä tMtristelyjä 
haalin toimista mitä tulee joulun-
roiettoon, niin tahdomme selittää, et
tä se on totta, että oli meillä jou
lukuun. Ja niitä hilee ohjeltmian 
niin fe oli toopaata enkä kuullut sii
tä ..Raitvaajan" raamatusta pulml-
ttrman. kun ei tule tänne yhtään 
Nairnaajon Painotuotetta. Ja sitä 
tai kar ummun Pärinää ei ollut, maan 
ott k kaikki I. Siirtolan koplan kek-
simää maBHetta. Ja mitä taas tu
lee rippikoululaisiin rriin me emme 
moi sirlkea omia Heiltä, sillä me toi-koko tarkkaan, mutta en ole huoman 

nut täältä firjoituffta kiin hywin^miurme Pohjois-Dakotan lakien miv 

Embarras, Miu». 

Nyt kun on taas maalimnosi niin 
cn saata olla kajoamatta nyt a-
siacm. Erittäin 4:n piirin äänes
täjät olkaa hytvät ja ottakaa Hu o-
ntioon tämä asia, että kauniin tie-
tomissionerm mirkaan on kokelaita, 
en missiin tiedä miten nwnta, maan 
sen tiedän, että on kaksi kansalaista 
Elystä. Waan minä kaikessa to
tuudesta sanon mitä olen tullut 
huomioon näistä miehistä että Mr. 
Jacob Piili eli Perttula on mie-3, 
jota sopii jokaisen äänestää, joka av 
foo kunnon miestä mirkaan, joka ei 
mannaan hämäisi; meidän fan jail v 
Jacob Pete eli Perttula on mies, 
joka katsoo niihin kauntin rahoja 
sopii käyttää, että He tulee oikeaan 
tarkoitukseen sekä hän ei rakai-ta mä-
fijuontia ollenkaan, että siten tule? 
olemaan tie-isäimät myös täydellä 
järjellä ja niin ollen saa rarmarit 
työtä tiellä, joka on ntoitelle tar toe-
aikana sopima kirin monen alkaman 
ntaanmiiielijän täytyy mennä työn-
ansioon kauas kodista, maikka koti-
mierellä on kauntin työ joukkue. 
Waan kun ei saa työtä sellainen 
mies, joka ei kannata sitä likaista 
ja haisemaa fuunmalopuolta, jonka 

0»#chor 

I MATKUSTAKAA SÜOMLEX 
' mnnilrrif n not.piir.niiPa lahoilla ja 
I laivayhtiön järjestämästä käynnist i 

nauttikaa samalla maksuttomasti! 
maailman suurimman kaupungin 
LONTOON kautta. 
"Aquitania" 901 jal, 45,647 tonnia 
"Mauretania" 790 jaL 30,704 tonnia 
"Berengaria" yiy jal. 52,02a tonnia 
Liihtcvät New Yorkista joka viikko. 
Mv öskin suuret Cunard I.injan laivat 
Bostonista ja Montrealista. 

Uusi suora linja Suomeen Hampu
rin kautta. Yhtämittaiset hinnat, 
n at. 

Kolme huvimatkaa Suomeen „Aqui
tania Ila" tou kok. 23 p., „Berenga
ria Ila" toukok. 30 p. ja JKaureanial-
la" ke<ük. 6 p. 

Käykää lähimmän paikallisasia-
miehen luona tai kirjoittakaa osoit
teella: 
Ciinard-Anchor, Anchrr-Donaldson, 

Lines, Minneapolis, Minn. 

MONET MILJOONAT KÄYTTÄVÄT 
Bulgarialaista Veri-Teetä 

Nauttikaa sitä höyryävän kuumana pa-
rantaakienne kylmyyden ja suojellak-
senne itseänne Influensalta, Gripiltä 

ja Keuhkokuumeelta. 
Tämä puhdas J uuri-Tee sisältää har„ 

vinaisen lüäkevoiman vatsan pelimittä-
miseksi, suoliston tasoitta misrksi. ma k -
«;i»i puhdistamiseksi ja uivrkkyjfn täyt-
täniien munuaisten vahvistamiseksi ia 
heikon pilaantuneen veren rikastutta
miseksi. Se on suurin ensi avun koti-
lääke maailmassa. 

Myytävänä kaikilla apteekkareilla 
tai lähetetään vakuutetussa postita». 
1 suuri perhelaatikko $1.25, tai 3 laatik
koa $3.15 tai 6 laatikkoa $5.25. Kir
joittakaa osotteella H. II. Von Sehlk-k. 
President Marvel Produets Compaiiv 

»hri toritfoita ltmllii hiömailto fur- l'.2-?1.-."'1 »""'""fc riusi»..r8h, p,. 

nioitetaan sekä näitä lainrikkojia 
kaikkine törkeine tetfoiucen suositaan. 
Tämä on asia, jonka takia kannattaa 
äänestää oikeaa miestä mirkaan. Ja 
kuten ei)ka kaikki äänestäjät muista
nee ajan kun oli se suuri juttu >ka-
malluksesta, jossa kauntin rahoja 
tulkattiin ainakin laki kuluissa niin 
silloin ehkä moni ajatteli, että hänen 
pitäisi saada pois mi rasta. Nyt tn 
aika takoa kuin rauta on kuuma. 

Tällä paikkakunnalla kuulemma 
on monta niitä kieltolain rikkojia, 
maan mi£4ä on kauntin mirknnrvfivi 

.ia kieltofnfi-aaentit, jotka palkkaa 
^an koko-= Mi M ne ei kerkiä katso

maan erään että mitä Saint Lou<? 
kauntissa harjoitetaan. 

Farmari. 

Kanawiljclijät! 
Munia hautomista marten $1.00 

miifitoiéta, $5.00 sata. Kuuluisia 
Barnumin yksi-kampaisia malkoisui 
Leahornia, jotka omat parhaimpia 
maitiovsa. 

O. Luoma, 
Finlayson, Minn. 

kutomalankanne 
tehtaasta. Me 

suoraan kulutta- i 

Säästäkää 
ostamalla 
suoraan 
myymme 
jille 

Concord Villalankaa 
Ti' ysi villaista. valmistetaan 
joka vuosi erikoisesti käsin-
kutojia varten. 

Concord Villalangat 
ovat taattu kestäviksi, sa
man v ah vn i se ks i, hien olaj i-
sek.si ja värinsä pitäviksi. 

4 oz. kerä 50c; 1 pauna $2.00, 
5 paunaa $9.00. 

Näytteet lähetetään vapaasti 
pyydettäessä. 

CONCORD WORSTED 
MILLS 

West Concord, N. H. 

myytävänä 

G. 
V 

(24—2:,). 

Farmi mmmiwiinä. 

Maasta pois muuton takia myyn 
farmini, jossa on (57 eekkeriä maa

ta 011 rut heinällä ja perunamaan a 
ja li iii ä on helppo raimata. Poltw 
puita on tarpeeksi Maa on sami-
mulian maata, tasaista, ci palion 
fiiniä ja hyfroän kasmarnaan. Paikka 
sijaitfiee kauniin järmen rannalla, 
koulu, kan'pMuoti, postikonttori ia 
rautatieasema aiman läheM, ei 
marttiinailia matkaa. Tiet ristei
lee aiman maan rajoilla, palion 
suomalaisia ja kielisiä ympärillä, 
kolme ím niteinen asuinrakennus teh
ty manhan maan tatooin, natnetia 
neliölle lehmälle, kanahuotte, talii, 
heinälato, sauna, kellari ja vmnvpu 
f aimo, kaikki uuden Puoleiset. Ta-
mä n torniin hinta on $2,280 josta 

,500 käteen ja loppu maffuaial 
Ia. Saa ostaa irtaimiston kanssa, 
jos ostaja niin haluaa, joka myy
dään sopimuksen mukaan. Lähem
piä tietoja saa kirjoittamalta eli 
smMsesti omistajalta osoitteella: 

Mikko Sefnfainett, 
Bor 25. Marcell, Mimi. 

m-iiiirafneit rangaistus-uhittelu. Siis te, noin 22 eekkeriä rai loattua, jo 
Saari 011 Pääsint tfirjoituifficnfa 
kanssa normaaliin. 

it a jo an ij.ufau tuohon iltama-
kirjoituffoen, joé'n sanot, että' ai
noastaan yksi seksuunamies oli an= 
tanut osaaottaivan janan opettajalle 
intä suuresta kansan paljoudesta. 
Siunattu olkoon tuo mies, joka pe

lasti meidät Pahat, ettei käynyt kn-

ten eniten So bon tal ie ja (kontoral* 

It. Cli siis yksi tvalonpilkku meidän 
Punaisessa turmeluksessamme. Mitkä 
oli rrc ohjelmanumerot, jotka sanoit 
cpettäjän pois karsineen silloin kuin 
O. Rutanen koulua pyysi ja koulii 
liimattiin Muu n ottamatta sitä näy
töskappaletta, joka ko'uxtnpumt kont
rilla näytettiin ja jota ci ollut aiko
muskaan täällä näyttää. Kirjoituk
sestasi oli unhottunut pois myös 
eräs fukkojuttij, joka myös joutaa 
olla muistissa. Koulu näet on ollut 
atraimetta kolmatta muotta, maan 
iltamain edellisenä iltana kärni Mr. 
xsimtunen naputtelemassa maraln 
kon, met amaimeit kotiinsa, jota 
kolme eri kertaa käydä rufoileinCb>'a| 
sieltä ennenkuin saatiin. Dlikop v í 
se tullut „ylhäältä" määräys, r -1 
lukko tiintyi silloin siihen ilm est. n I 
Kirje, jonka elit lähettänyt Um ! 

miimme, Puhdistaakiesi itsesi maini j  
tuista koulun kiellosta, näkyy ifuk>. ! 

tun nyt Päimälehden palstoilla. C-j 
tiimnefin ien mastoon samalla hv. | 
fnumufsella Tuin pilalehden, f?i;ä! 
tiesimme, että yhtä luuta on fuÍK-i-; 
selkä. Ja nyt firjoitirffefr toteaakin,' 
i-ttä olet ollut päätekijänä koko yrc n 
leentiin. Tulit kai timnon maim 1: 

Bin kim tunnu étit. Sinä kysyt, iov 
me pelkäämme pimaríen lipun mar
jossa tehtyjä päätöksiä metaä p;i 
mänmaloon. Meillä kun ei ole ollut 
tilaisuutta tehdä päätöksiä minkään 
laisen lipun suurella niin en ti/iv: 
niihin kysymyksiin mastata. Ainoa-
taan fen tiedän, että klupin j okain v:' 
kokous» on ollut amoin „urkkiioille-
kin" sillä ei ole peljättämää kun >? 
maan oikein tulkitean, ettei niin kuin 
teidän ,Fänki" on erään miehen Ii-
pun hämäistysjutun selittänyt, jossa 
ei ole alkua ei loppua. Muuten 
pyydän huomcmttaa kohteliaasti, 

« H i  

YKSINÄINEN? 
Lesket, Vaitfafpolat, Tytit, 

Mienet 
Menkää naimisiin ja olkaa 

Me autamme teitU kirjevaihtoO'. 
satojen shistyneideri naisten jj 
mie^tvn kanssa Xhdysvalloiss» ji 
Canadaissa, jotka haluavat päaft; 
avioliittoon tai kirje\niht,<»on hiivii 
vuoksi. Valokuvat vapaasti. Mo 
net ovat $5,1)00, í-l O.OiXj arvoisia ]u 
siitä ylöspäin. Kaikki on ehdotti) 
masti salaista. Me emme julkais 
ttfMäri nimcjanne tai osoitteitanne. 
Yhden vuoden til.iuHmakHH täyd»' 
lisillä etuoikeuksilla $1 tai nfljärs 
kuukauden k^tilaus 5('c. Älkää l:i 
"hpttäkö rahaa, ainoastaan nionpy 
ordercifa tai 2 sentin postimerkki 
jä. Jo» lähftiitte tshekin niin 10-
extraa on lähetettävä vaihtomak 
snksi. Tilausmaksu tulee oleman:' 
$2 vuosikerta tämän * kuukauden 

I jälkeen. Lähettäkää heti postikort-
, ti nimenne ja täyden, osotteenn--
' kanssa saadaksenne tiydellisimp.-i 
. tietoia. 

1 Mrs. FLORENCE BO LI AIRE, 
; 200 Montague St. Brcoklvn, Jt. Y 

ja 
Mes!aiRoja aina saata

vana 
F. HEITMAN, 

Menahga, Minn. 
RUUMIINNE TÄYTYY SAADA 

RAUTAA. 
Tiedättekö te. <;tta ette voi elää ellei 

elimistössänne ole Ranta;' í EHei ruu
miissanne ole riittävästi rautaa te ette 
voi olla terve. Tuhannet ihmiset kvn.-
levat hitaasti Haudan nälkäiin. lie 
tulevat vaaleiksi, synkkiimiclisiksi, me-
nettävät. voimansa ja tai-morma. pai
nonsa alentuu, lihaksensa, käy viit vel
toiksi, heillä ei oie mitään yritteliäi
syyttä. ruoka mitä he svöiät ei nii vt.» 
tekevän heille m itiisi n hyviin, he tulevat 
pian heikoiksi, hermostuneiksi ja koke
itaan murtuneiksi. Ainoa keino, jonka 
kautta he koskaan voivat toivoa saa
vansa takaisin terveytensä, voimaili
ja tarmonsa, on syödä enemmän Hau
taa. Se on veressä oleva Hauta, jok-.* 
tekee sen voimakkaaksi, punaiseksi j» 
elä m ii ä antavaksi. 

Nuga-Tone, tuo suuri terveyttä ra
kentava lääke, sisältää paljon Rautan. 
Xuga-Tonf>SRa käyttety Rauta on In I 
posti sulavaa, joka naattaa sen hy i 
dyllisemmäksi kuin toiset rauta-lajit 
Maailmassa ei ole mitään pareinpa» 
rautaliiäkcttä kuin Nuga-Tone. Rjinsi 
on yksi syv miksi tuhannet ihmiset 
saavut, niin ihmeellisin tuloksia nautti
malla Nuga Tonea. ^itten on Nuga-
Tonessa seitsemän muuta arvokasta 
voiman rakentavaa ainetta, joka tekee 
.''•n yhdeksi parhaimmista lääkkeist» 
mitä lääketiede tuntee. Nuga-Tone 
f itaan ehdottomasti antamaan tily-
'! 'llisen tyv<lytyksen ta* rahanne anne» 
1 i*n takaisin. Yksi täyden kuun lää-
! iva maksaa ainoastaan $1.00. Sitä 

yyvät kaikki hyvät apteekkarit tai 
-i lähetetään suoraan postissa posti-
m:* k su suoritettuna, kun lähetitte $1.00 
' -otteella: National l^alioratory, 1818 
> Wabash Ave., Chicago. 

TRI: LINDGREN] 
»liLUIH, MiirirzscTi B 

sy " 

RAUTAPILLERIT 
X ihvisiavy! Hf rrno<ioa, kasvditavat uutta 
v. rta, jioistavat Kalpeuden. I-Ttiinsftryn Ja 
Kioaomuuden sekii kaikki muut laurtlt 

johnjvat buwiosta vereen, IhaUií-' -ia 
f-. 'ii!teo<ia y. m., joista v i ihu taas ioituu 
•i.isyiuv» tunne ja X'ulma:i|,"i';te ru'irnii.-.^l. 

L!gii*iltn rautapiHerit ovat helppoja 
li.iiiu-a ja llFíiávar painaa ja voimaa ruu-
;i:.issa verrattain lytirye^ä ajassa. 

Tästä nácite mit* eräskin potilas sanoo: 
Ha!ri< Fdalt:, Mich. 

Mr. P. A. Ltguell, Superior. Win. 
Rauta pillerit elin nauttinut ja virin teille r*--
littaa. ftf« IS&Ufep^nnf oc <hdottoma*tl peras, 

tilin „1, n „Tt tii)"l< m ^tl trrv ja >tyv»v«i1 
ja oi< n myö'klii «dti esitt myt inuill-kta 

t-.Tvnillf. Kdiiit.-it. H'/ítmn Illil. 
Tilatkaa tátvan kuukauden iaiikemääritys* 

, Lähetetyn pf.íüvapaasti kuv ttoohjeet ni«-
kana hinnalta. :< kuuk hoito $3-2». 

, — 1 iir-ii Viii \i»twkki «'ii "'nirli.— 
—Sif'i' Ai;t* "kkl — 

. p. |L LIONELI. 00, Superior, Wis. 
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