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Maatalouden 

alatta 

Löytyy useita muita seikkoja, jot-

ka huolellinen kanankaswattaja ot-

taa huomioonsa juuri täl)än nme
iben aikaan. HuoHo •muutja, j^ka ei 
tartuiife kaikkea sitä keltaista toöri-

*»«*, tr.ttrf. ftdlméto 1 ainclíQ. mitä i-n ruumis fomWää. 
kehittää sen sääriinsä ia nokkamna 
jotka siten fänrodt wärilleen riff aar, 
kcUortäwiksi. Ahkera kana sensijaan 

ifönltäfl tuon keltasen aineen muun n 

Laiskoiksi mutiijoiffi syntyneet ka-

not lopctjaír-aí v.iroolliieoti munmii-
scnia hctitätuulla ja alkamat silloin 

böybenwailitonsa, joka kestää sitten, , . 

Ufo MSn'eiin «SM» fíffwn!?". !cn. ÍMrcí ia »f* M>mt to,oa' 
1'aofEa. Tämä on nffi inistä í'ctta- 'C'^L fcmat, iin la on roa »u. 

mättämistä merkeistä, joista huolet 
linen kanainkaswattaja woi jo etoi 

sääret ja nokka, eiwat ole niin kau 

niita ja terween näköisiä kuin ka 

tella mitkä kanat omat tuottamia ja]na*' i0^*a 0,1 f°mcan keltaset säälr. 
mitkä kehnoja munisoita ja ien pe- ^ nokka, mutta ne owat tuo tatom 

rusteella saattaa jo ryhtyä eroitte-

ilemaan pois huonot hymistä ja lait-

lcrninctn kauppaan ne, joista ei ol? 

toitvoa munimiskan!?iksi. Mutta tä

mäkään ei ole ainoa merkki, minkä 
<tfouíla wv'daan arwostella korian 

ja ne kannattaa pitää. Kana-Z, joka 

on kaunis 'ja komea kesällä ja syksyl 

Iä, tulee aina katsella epäluulolla 

Laiskalla munijalla on tatoolli 

jesti suomuinen ja kutistunut Fairi 

t a, jotalvastoin' ahkeran mnnija: 

«rwo. Huomauttaa ?)hdyswaltain ^atn^a on ^!l^CQ ia kirkkaan yu-

maanwiljelysdeparttementti äskei

sessä tiedonannossaan kanankaswat-

lajille. 

nainen. Kanalla, joka lopettaa av 

kaisin munimiiensa, owat lantioluut 

Ijuornattatuaoii kutistuneet ja wäli-

matka Iantiokaarcn luiden ja Mii
luun alipään wälillä on supiswnu:. 
Sellainen kana. on walmis myytä-

ivaksi ensimäisessä tilaisuudessa. 

Hywä mu'lii a kan a ei osoita HÖY-
henten Maibbon merkkejä toielä hei

näkuun eikä läheiselläkään njalh, 

maikka se on jatkuwasti muninut ai 

na edellisestä syksystä saakka, maan 

jatkaa munimista myöhään syksyyn, 

hälistä munien kokonaisen wuoden 

yhtämittaisesti. Sellainen mnoden 

ymväri muniminen ei merkitse ai-

nastaan suurempaa mmmntniua, 

maan sitäkin, että saadaan parempi 
hinta niistä munista, jotka moidaan 

myydä aikana, jolloin munia on kau-

passa mä hem mä n, nimittäin talmel-

Ia, myöhään kesällä ja syksyllä 

työtä, tartoitfee 500—1000 lämpö-

Yksikköä ruokaa enemmän. 22a iff a 
ihminen on joutilaanakin, täytyy ha 

nen poistaa ruumiistaan lämpöä 

100 yksikköä tunnissa keskimäärin, 
inikä wastaa sitä lämpömäärää, joka 

hohtaa neljästä taMallisesta sähkö 
lampusta. 

'Tuon lämmön saa poistumaan 
ruumiistaan kahdella taMalla. 

Se moi mirrata ulos ja se voi
daan kuletraa pi>i§ ruumiista. 

Se moi wirrnta ulos ruumiista, 

jos ilkkopuölinen ilma on kylliksi kyl 

mempää sisäistä lämpöämme, ja on 

riittävästi, ei liiaksi maatetta • wä 
Iissä. 

Sen moi taasen kulottaa pois rutt 

miista wesi. Söefi woi knlettaa pots 
kuumuutta enemmän kuin mikään 

Ei mikään sisääntulo ole 

liian pieni. 

joillakin ihmislla on sellai

nen käsitys, että ainoastaa suu

ret sisääntulot oikeuttavat pank

ki tilin avaamista. 
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 autamme cieni'á sisääntuloja kasvamaan suuriksi 

sisääntuloiksi. Voimmeko me auttaa teidän oinaanne,z 

Me maksamme 5 prosenttia Kaikista ajalle asetetuista 

talletuksista. 

FIRST STATE BANK 

New York Mills, Minn. 

Huono mu ni ja antaa munansa ai 

kana, jolloin munat omat Haltoinv muu maaiTmasfa, näyttämättä sitä 

millään. Sellainen kana, joka jätelainkaan. Wartti Mettä moi ottaa 

kuivasti munii Merrattain epofito- itseensä lämpöyksikön kuumuutta, j 

Luisissakin olosuhteissa, luonnollisen se osoittaa silloin ainoastaan aiTj 

siitosajan ulkopuolella, osoittaa er* kahden asteen 'lämmön n uusita Fah-

tyistä moimaa ja kestämyyttä. jrenheititt mittarin mukaan. Knn 

Jos olisi kysymys yksinomaan wartti mettä hnokuilee pois ruum ii s 

huonojen tmtnijoiden poistaminen ta, knlettaa se mukanaan noin 500 

laumasta sekin jo kannattaisi, mut- lampöyksikköä mnmiin lämpöä. Jos 

ta asialla on toinenkin Puolensa, slten ihminen hikoilee . maiti» met.s : •— 
Salikoimiű'n kautta saadaan kana- tä, Poistuu rmtmiista tuo määrä j jäykistyminen sekä tyyfuS kuumi 

rotu paranemaan muost w uv delta, lämpöä, nimittäin jos lnkoileminen ^^aan estää seerumin taikka rokot ( ^ +i om+,ulul 

Knn hllonoja ja laiskoja muni joita tayahtun ihon kautto. Siinä juuri *Qmtfcn kantta. Useimmat seerumit' ta{0g jQ fj0 g jjj 
r.litämittaisesti eroiteííaan ja par- ^meneekin Nxlikeiis. Jos ympärÖ!^aabaan ^oimistä ]a kasmeista, kn-j 

rasaä on ibiin-
t^ellinen n loy -

tuslääke vanheni-
myipuoleisiile ihmi-

Bille. joita jatkuvas
ti vaivaa umpitauti. 

Dr. CaMwell'in Syrup 
Pepsin ulostuttaa joka 

' päivä lievällä tavalla il-
™n nipistyksiä ja muita 

lääkkeitä ei vrtää tarvitse 
käyttää. Sp on paljon parempaa 
kuin voimakkaat catharticit, suolat, 
mineraalit, pillerit y. m 

DR. CALDWELL'IN 

Syrup Pepsin 
fllostava Peihelääke. 

Tuhannet vanha.npuoleiset ihmiset 
Otavat ainoastaan Dr. Caldwell'in j 
Syrup Pepsin iä. Se on turvallinen S 
kasvilääke, sisältäen Egyptiläistä ! 
Sennaa ja muita yksinkertaisia ulos- ! 
tav ia yrtt e jä sekä pepsin Iä. Por- i 
mula on painettuna paketin päällä. I 
Annos maksaa vähemmän kuin yh-! 
den sentin. ' I 

PUOLEN UNSSIN PULLO i 
VAPAASTI. 

Harvat ovat vapaat umpifcaudista* i 
jos siis ette tällä hetkellä tar/itsei-! 
sikaan ulostuslääkettä, antakaa mi-i 
nun lähettää teille puolen unssin 
koenullc Syrut» Pepsin'iS ILMAI-1 

SEKSI, jotta sitä on saatavilla sitten' 
. tarvitsette . Tksinkerta isest; 

lä-hcttrikää, ninncnii6 ja • 

Br. W. B. CaldwelVille, 486 Washing-; 

ton St., Monticei'o Illinois. Kirjoitta-i 
kaa minulle tänään. 

S U O M E E N  
Suomen Warako»suliwiraS<«. I 

WahM'staa malta-, kauppa ymw I 
nmiía asiakirjoja, niiden Suomessa s »1 • . 
färlTänitviä merten ja mc.adinaesic i N0113f) ÄHIRfik^n IÍflÍSí! 
laatii mclta-, kauppa, y, m. atiafir J MI,IC"MI1 »llfjdll 
ioja palffioto wastaan, mahttää jo 
iraimoo mclia-, perintö- ynnä muita 
asioita Amerikassa ja Suomessa fefS 
malrooo nasswsioita. Osoite: 

Charles O. Jackola, 
Vice Consul of Finland, 

Calumet, U'íicéiqcn, U. S. A. 

Huomatkaa' 
CTen muuttanut pajan: entiset» 

Tompcrin Liwery-talliin, ^cffcijo* 
a in warrella Menahgassa. 

Teen kaikkea sedän ammattiin kuu 
lumia teitä, hoMoscn kengiwstä y. m 
Myös juotoksia (Acetylene Welding. 

ToiMon pääsemani kansalaisten suo 
sioon työni takaamalla. Kokeiluna? 
on minulle paras ilmoitus. 

Kunnioituksella 

Armas Sahlman, 

Menahga, Minn. 

kautta 
Purjehdukset New 

STAVANGER? 7 ORI) 
BERGE VSFTCRD ' " 

Yorkista: 
. Elok. xi p. 

siavam^^d cyya*- 1 P-
BERGENSFJORB, ' * LokS:' V P* 
SIAVA„Gi;1,rTORD VV. •; 

'e Ul.v ür'un mvxmme « 
»e»!. 

tuvita ';--- Jna ^'£tku3taesfa ,j 

Síi" 

at 
Hinnoista ja 
it a kirjoitt 

319 2nd Ave. So., Minneapolis, Mian 

«UiemniiFfcä vksi 
tyiskohdista kirjoittakaa osctt,-ei:a-

Hota & C«, G N, W, Ä. 

Uusi Kot 
K. ew Vork M;»:, 

I 

Äivn. 

Kotilähetyssarnaaja Zaosrppi Sal-

mun motfnohitíaia elokuun 
aikana. 

* P. Tamarackissa Ed. Rosbackan 
talossa klo 2 i. p. 

3 p. Wrigdtisia Leander Osan tc 
lossa klo S ill. 

4. p. Palparaisossa N. Wehmaien 

Eksima eflltoo 
faraniaa Eksi iman 
min m n' '-uolaceumat.-i, 
mtn ^urmrrttitiobyn, Samipuo- ,• 

Zn^ TVa !úim muut chow' 
KiLpijalfflo parantaa @ei^e, 

mamwbm syyhyn eK Prairiesyob.n 

ia Rnmet muutamassa pcuwässä. E-
koskavn ole jättänyt parantama^ 

Tr istuta $2.00 kukin f,-rlnia. yl. 

Daat n,u,mat jätetään, fontat, m,ii *««fä ilmaim mfään m »il» W>í%j. n. ° 
rotu hyMla mumioita. Mdysmal- W wetta fum se mot ttjeenia oi-fnW ^ukan sarjan law mímita firfomncnojen ^ätnttnä s»m.rlniir,lfIoö, Apteekkari i\k .7' 

tain maanmiljelysdeparttementti on taa, silloin ei moi saada Iiyötyii !äm- menettelytapoja, niin että jälelle jää maatilalla Brainerdin viirin b',wäk 'town No Tak ' t>- • •/ _uo^r%" 
t ä l l ä  a l a l l a  „ W  k o k e i l u j a  j a  s a a .  » i l c H i c »  t a » , ,  ^ n e l ä m ä ä  , Ö W  o m i n a i s » . .  ™ ^ a »  ^  
mü f ohnille tulokset. Wnonna 1920 tö- Nttnpa joe ilma on bitin en taik- f" ja poistumat iatffí wahlngoll?- ^Ifccn j-
e soitettiin Beltmillen koefarmilla ilma»» kosteus on 100, Malitetaan |ct ainekset. Ensi aluksi esiintyi pai ' 7 p Menak»qa»n klo S j{f ! SllÖllii 

Dtary!andiss.a 100 sellaista kanaa, iiman raskautta ja sanotaan, että wastnsta ja mainia, näitä -see ^ 9 p. CrosbySsa Peter Moodyi: Uv' 
lotfa olimat munineet myöhään kuumuus on sietämätöntä, maikkaj iumcia toai mi viettäessä, fiUö sen jc«^ft g ^ 
syksyyn. Seuraamalta mitouna mu- lämpömittari ei olottakaan korkeaa ^ aiknrset meitettelytawat eimät olleet 

teen 

uimat ne jo hnomattaMasti ettem 

miin kuin ^edellisenä ja niiden mu-, 

mi» korkealle teSittrimutä kuin ny. Alosia Ile 8 iii, 
«yalkailet. ^os jäi hitunen tin lila-
ainesta rokoh; -o in cc icen, 

,i lämpömäärää. 

Ihmisen oma lämpömittari, hä-

nista haudotetut poikaset muitiroat nt,tt oma tunteensa lämmöstä ilmat-

jokainen toistakymmentä munaa e=' 'ec menetystä ja saantia. Ihminen 

nemiuati kuin alkuperäiset malitut ^mtee itsensä lämpöiseksi, kun ban 
biyvät munijat. Rotu oli siten pa*| sisäistä lämpöä. Hän htnteej aiheuttaa määrällisiä seurauksia. Ib 

rantunnt jo näin 

Eroitus munantulo 
nan mukaan oli $1.04 enemmän ^oku'temisen kautta ainoistaan iii 

päätä koi) dc n kuin kaniakanojen. j 10^n' kun rulimista ympäröimä lima 

Jokaisen kanankasMattajan tulisi kylmempää kuin ruumun läm-

ottaa nämä seikat huomioonsa ja, õkoi' emiwn kautta Moi hän 

tehi)ii Malikoimaa alinomaa, pois-ilämpöä ainoastaan silloin 

taen aina ne kanat, jotka osoittamat ^un ^uumilta ympäröimä ilma on 
kuimempaa kuin itse ilion pinta. 

10 p. Cilyimasso iliicmclan • 
Valkoisen Tsfcien Linja 
Pikaisia ja mukaxia yhteyksiä hK r~' 

11 p. mt Lakella Esa flmtf-ia»! Sä ÄÄii? 
ku;iet7.8. • 'tiatkatavariu, 

Southamptoniti kautta. 

Edistysmielisiä kirjallisuutta 

englanninkielellä 

Meillä on myytävänä allalueteltuja englanninkielisiä kirjoja 
Joissa kaikissa eri kannoilta selitetään sitä poliittista ja taloudet 
lista liikettä, jota Nonpartisan Liitto osaltaan edustaa. On paljoi 
suomalaisia, jotka voivat lukea englanninkieltä ja me toivoisim 
me, että nämä kansalaisemme tutustuisivat tähän kirjallisuuteen 
"Modern Hiawatha" on runopukuinen kertomus Nonpartisai 
Liitosta. Muut kirjat ovat suorasanaisia poliittisia ja taloudellisia 
tutkielmia. Näitä kirjoja myydään allaoleviJla hinnoilla: 

. 25c 
_ 1.00 

... 60e 

...... 40c 

1.00 

1.00 

"A Modern Hiawatha" (Borner) 

'Democracy or Despotism" (Mills) 

"Making the Farm Pay" (Gilbert) 

'•Public Ownership of Railroads" (Thompson) 

"High Cost of Living" (Howe) 

"New Freedom" (Wilson)» * 

Näitä kirjoja voidaan tilata osotteella: 

U U S I  K O T I M A A ,  

New York Mills, Minn. 

Jännittäviä Romaanikirjoja f 

$ Alennetuilla hinnoilla I 
Koska meillä on vielä varastossamme melkoinen f ä 

määrä seuraavia jännittäviä romaaneja ja kerto- S 
tonksia niin olemme päättäneet myydä ne loppuun % 
suurella hinnan alennuksella. Kaikki ne kansalai- S 
Bemme, jotka eivät vielä ole lukeneet näitä jännittä- K 
viä kertomuksia ja romaaneja, saavat nyt tilaisuu- A 
den ostaa niitä suuresti alennetuilla hinnoilla. Ne \ 
ovat-mainiota ajanviettoa pitkien talvi-iltojen ratok- 4 

f 
Kohtalon yhdistämät 25c 

Mustasukkaisuuden uhrit . .. .. ...... .. 25c. i Ú 
••Köyhäinhuoneen Prinsessa 25c. , \ 
ESTER, mieltäkiinnittävä kertomus * * 20c. *' 
Ajan Ratoksi, kokoelma pieniä kertomuksia 10«. ? 

Kaivannosta Rautaan 65c. 
flibillan ennustus 5c. 

Tilataan osoitteellti: .... , . . 

-  i  V  U U S I .  K O I  I M  A  4  _  .  

/ 1 "ew Milla, Minn. i( / 

MMLOJM 

laiskuutta lmlnimisessa, ja säilyttää 

5.ina parliaat, joista sitten synnyte^ 

tään uusia paventpia Poimia. Se 

fasmatiaja joka ei näitä seikkoja ota 

huomioonsa, ei tule mnöskään saa 

maan 1'itä tulosta, mikä olisi mah

dollista hieman suuremmalla huoleh
timisella kanalaumansa kunnosta ja 
fclmoílimubcsía. 

Miten kunmalla luot pysyä 

wilpvisena. 

Kuumalla ríntaíla, huomauttaa 
ni Című n E. Slosson, miettimät iv-| nUutlla, joka keinotekoisesti iDoihaoii 

Õn niuiõtcttaMa, että a'noastaott 

se kerros tulee tässä kysymykseen, 

mikä on itkuitta ihon pintaa. Ies 

siinä olema ilma on 99 asteista ja 

kosteus 100 prosenttista, silloin tt 

moi saada roilpoifuutta huokuilemt-

fen eikä hikoilemisen kautta. Siiloin 

on poistettama tuo kuuma ja kostea 

ilmakerros ja jaatama tilalle ruu

miinlämpöä kylmempää ja ihon kos

teutta kuiwempaa ilmaa ihoa mas 

taan. Se saadaan tuulenpuuskan 

synnyttää miuhkalla. 

taidon salaisuus. 
Tässä tämän sei rumat ihmiset miten moisimat kuu

muuden Pitää poissa ruumiistaan. 

"Mutta kysymys onkin päimvas-

ioiti "miten moidaan ajaa kuumlms' Knlkutadit ja rokotukset niitä was-
vois ruumiista." 

Rnulniin lämpö pysyn osapuilleen 
t.ma samana normaalisena eli 98.B 
est. Jahren heittä. Ellei ulkopuoli» 

nen ilma kohoa hiota lämpöastet

ta korkeaiumnfii, ei ruumiimme ota 
lämpöä ulkoa näin ilmasta. 

Sillä kuumuus samoin kuin Mesi

kin juoksee mäkeä alas. Se mail)tuu ! 

taan. 

Wähäu sen jälkeen, kun presidentti 

I Washington oli palwellut toisen mit-

i lakautensa Ahdysmaltain President-

.! tina, tehtiin eräs kää tteentekemim-

j Piä lääketieteellisiä keksinnöitä. mitä 

maailma tuntee. Siihen saakka oli 

isorokko liikkunut kansojen kesken 

forkeammasta lämpöpisteestä alem

paan. Mitä jyrkempi aste, sitä no

peampi miriti. Siinä juuri maifeus 

esiintyykin. Sillä meidän täytyy pt 

f maikuiti tclos-fa ff o 2 i. p. ja klo 8 iii 
o l-mm»toan a-°°raU>ks... filB li-, ,z Koitk $immllS nptHlaftouMAJEST,C -* ,,, 
,c »'-ram. worm. »aSMeir iaa.tao 10 00m. j oiySSc"'-Ä/"'" Syy* 

S'yyt.k. zz. 
HOMERIC - Eloki.'-

Syysk. 30. 
' Liverpooim 
CELTIC — Elokuu «i. 
BALTIC — Elok. : 

itu oh |tten pa-jwtuvoo. .van tuntee, luaarauinc icuraunta'. jo ,Qctfie ^i^criu mmi nalli 

lyhyessä ajassa.kun menettää ruumiin j N'inen Moi -syödä likaa ja hänen Wat- Airilla Sakri Lammin talossa nh-
lssa k-Atvpahin-j ̂ mpöä. Lämpöä Moi menettää.sansa Puhdistaa -sen sarnoiu kitin mo- aUemerktnneen faitsíi klo \t 

Syy^k. 

Syysk 9, 

itta öaftccrioitafin. Watsanesteet ui 

iuolistossa löytymät aineet Maifutia-' 

mat eroittomasti ia puhdistamasi:, 

mutia meri ott toista. Nykyisin omat 
Kämä rofohK-aiitcei aiman puhtaita 

ja tehtaat, joi via niitä malmisia aan, 

omat 5)hdnswalloissa suorastaan hal 

litnksen yleisen terweysmiraston wal-

»onnan alavsina. Jokaisen tehtaan 
tulee saada toa itu n malmistukseen. 
muuten ei saa laskea aineita moiti 
oidenmäliseen kauppaan. Valmistus 

!:» v. .Vtvtrh1 RiMetillä klo -S ill. 

li p. Beamerissa natffafimtaloiS-' 
ten järjestyksen muUiar. 

1*) P. Paiisadessa naulakunta 
laisten ilirzesj'.iksen imtfaai:. 

IH Moole Lakella x
v< Marjaniv-j 

men raío&íc fi o 2 i. p. ' 
-20 

•' ('itta ; 
r
-: .Syysk'jtB 
>'vsk. ; : S--

Syvs!:ii»u 9, 

•95 Syysk. ,5. 

x-mU'i 

VEDIÍ tC — ElOkl;l:tl 1-2 -
Lokakuun 7. 

ADRIATIC - Elok «n 
I y Lokak 14. 

Montrealista Quebe.'m 
Liverpooliin; 

CANADA. — Elokuun 2f ; Syyskuun n 
V. Íí lirut iiiirmv'Itt klo j 0:3(): 5; Syysk. ?: Syvsk. 3C 

w .V ' MECAMIC — Elokvcn 12 • sVY<-.'< o 
cant, ja tie 8 ill. i Lokak. 7. • 9 

20 p. Sandstonessa klo :> '. p. Elckuua 19; Syysk 

22 p. Brainerdissa. klo 8 iii 

iOj 

2:3 p. Ienlinsissä Mm ti .Hillin 
tapa on termeysmiraston tarkastuk- i-nioeia klo 8 iii. 
fcn alainen, miraston tarkastajat 25 p. Topeliuksessa klo S -ll 
käymät säännöllisesti tutkimassa, ci-- 97 yctt Millns'a f!o 

ta ame on puhdasta ja täysin roas aam ja (rL> s iii. 

taaMa niitä säädöksiä, joita malmisi 09 
hiksen suhteen on olemassa. Ja en-' 

nen kutu seerumi lasketaan kaup--

paon, Malitsee terMensmiraston tar 

kastaja jokaisesta malmistnsmaäräs-

tä mistin íinvitn kääreitä jotka toi-; 
utiíetaan Washingtoniin yleisen ter i:í  ^ kalilla klo 10 cp ti. ^ur.« 

meysmiraston laboratoriin, mistä ne nunt koulu kouíuhuon. klo 2 
kemiallisesti tutkitaan ja koetellaan ^uorisoyhdistvksen fuitfouKfo^. 
niiden puhtautta erilaisissa pifh:- £lu 8 ^el!ri' Kosken taiota. 

Lokakuun 14, 
1 iK/ftakaii ystäviilnne ia omaisian 

iu; 

Tluropasta md vi ii n muk.wüia la ivoilla n>-
me. FJrvii ruoka, yk«ityi.-hvi to ja. T»mkr.. 

kohtelias paheliis. F.r,k-.r• 
hinnat »* ure -1 i k e .e i I! 

ra kalusto, 
son halvat 
Kirjoirtakan: 

páftcrTfOEi? nrPARTMFNT 
- O. E. BRECtiE, North vestern Passengc 
! ,. _ Mgr. 
I Third St., Mfinicaprliv, ?;irm 
' taikka, pi t i k «l li sah ia rn i » it i j !< • 

P. Plnmmerissc. j 

ia 81 p. MiöMt1 luHu'rifio. • 

í. A. ^i'anivnvu. i 
Í Tehkää seuraava Suomi-matVflnuí 

Strfonmcitoin »ibctöa» cíofnitlía: ; tai tuottakaa sukulaisenne 
Nolla, s)l. Tak. ! Suomesta 

18 r... 
\ . 
yá 

eläimissä. 

toa!* 

Brocket, N Tak. 

18 p. kirkossa Ho 8 ill. 

2v> p. kirkossa fio 10 evp. 

tää ruumiimme lämpö normaali as- fllt,íűrnífen ^utta lapsiinsa, he kun 

Cn slinä toinenkin "Íií<iu" 

mieti,nvt. j kalla mahdollisesti Nuoriionbd^sti)?.! 

Fordin autotuotanto ott yhä maan ,cn 

lisääntynyt kaikelta kilpailusta yuo ' ®ti0 Fmdland, Task. i 

limatta. Wiime kesäkuun aikana1 11 lauantai aamuna 

myötiin yhteensä 148,489 kaaraa, klo G.21 aantui'a. j 

rovan maat. Ihmiset näihin ctkoihm|iro/'a JQ traktoria; niistä 0,054 Ca- ^ kirkossa klo 3Jpt>. ia :i(olv.i| 
S. Hankana, j 

Rolla, N. T 

Amerikan 

Linjsíía 

iillä lamalla, että ensi atifoinantt 

uhkasi jo puhdistaa asukkaista Eu-

rovan maat. Ihmiset näihin aikoihin, . . ,r 

taMallaan istuttimat isorokon tarira^ö5^a '^4"0 nursta maissa ^nmu mukaan. 
Kesäkuun myy im vii hulppuiaamutn s ~ ^ 

Suora matkusta.; u?„<«...New 
Yotkm ja Göteborgia vilinä. 

Nopeat ja upeat höyry
laivat 

STOCKHOLM 
ja 

DROTTNINGHOLM 
edellisiin kuukausiin merraten. Knlu 

mau mnoden puoliskolla on jo myy 

iy 6o2,2()l Fordin konetta ja hei

näkuuta Marten omat jälleenmyyjät K,.v,'vf j(l 
* i. * ,, _ . iciUikuun 
JO tilanneet 200,000 konetta 

v/i n: j', kii 
«)kv ruurniis.se ovat kaikki r«u-

KltN mausril!» "intoniei-ákc.: .... rämä tanti on 
iiyvin yicifion kansalaietemntc kesken täältä, 

! NEW VOHKivSTA-T-aivi GOTEPCliKl A 
$ I 19 Eltk. BRO'i T.NINGHOt M 3 r V,,-

j 5 Syysk. STOCtíílOtM i7 >' z 

£ f '"yy -'k. DHOTTNf X'GHOLM 7 Syv.; 
.14 LcKdk. STOCKHvT M 20 Syysk 

>-1 • Kolmannen luokan 

levifcmn, olkoon ulkopiwlinm ilm.t "wtMimaf. että ft.n iiifcn kummi». 
millainen hymänsä, ja wälillähän ott 1,1 ^ io-ofu ̂  sai laiuva, sitä pa-

matii hieno iho ja jonkun merran aikaisemmin saa. Näihin 
maatotta. Knn ilma on kylmä, ^ mkothin mnnan Enalannin lanjto-

meillä ole minkäänlaista toaifentta ^imimg maalaislääkäri, tri + , , vv"1 Kansaiai»iemnie 
böäÄtii erillemme kuumuudesta mi- ^«mer intoinasi, että ihmiset, jotta , utn e" tuotanio ei kmten.aan tiou- J-^tueu y. m. suhteita. Ikiium VVliiiiuiuL luiuuuuu-töia, Ml . „ .. ft» MTPÍn fittn 1'"íl ~C7 • j.,, knn kipu va.vaa i.ha'^sissa 13 
fit 'fihrttnh ritrtrtS+ft tnfn íwnmwo ÍÍT- OlHUO't saaneet nttn sanotti n eläin-- , ' ... . # I ten MO- toise.sia ruumiin osasta toíswen kutsutaan I Fovt West" 57* "h 

ÍKtrmoitt jos koskaan sai- ne ostajat saanemat morttoa timeiessálljasLfs^1'nimHbHaan'síák ! tuvat maihin oetebon» 
muoroaan. Fordin tehtailla Tetroi ' 

piletin hinta 
! $110.50 
I Matkustajat nouse a# laivaan lattn 

muuttelee; riita: „Swedish Amerioan t,in- Docii 
't ui k" <a n* 

*sa Rrotsiss* 
vuorokauden 

ÍÖ syntyy ruoasta, jota syömme, sil- v,^uta 'amt 

la se mittaa ulos nopeasti, niinkin ifnrnfFntr,Hi,,mVtt " touoroö-an. Fordin tehtailla Tetroi- "'ji''kiin'tuni'-ju kovaa josta on ainoaataan noin 
nopeasti, että meidän on Pakko lisä- lsor^kkotaitnnnan.. .yanen ha-j, .... 5n K ielii..; p1?!'"./» kS-rttÄrm 5moln!»atka Suomeen. 
tä maatotta yllemme estääk'emme ^t^nostaan johtui rokowksen keksi-j * .... " -imkyacm Co,000 Näin ku-jottaa i&mi uenkk: ' ' Verrattomat muka-mulet. Erinoa-at-

• irt? r J . nrmctt. Mlesta. . Viimeksi on Ford päättä' «n. r. A. Ugaell. N-,.,» Adam». Ma», "en ruoka Ystävällinen kohtelu. 
I amnion lnaluvta ulosmtrtau^ta IriM rnFnntrto * r* r.j. rt. o1," r. umatkmia ih. nyt i Tilatkaa pilettione nrt. kun on vie 13 
ruumiistamme. Mutta fun uttopi-o. Lääkärit eimät siihen wnne0,a!!'!!li^ŰŰ,. °mmt .íoflWűűtt„ aih SK.Ä .^4* «"«ta,ina, maksamat 

aaiaaiiehelle ?!? 
Airi?. Toivo Kcttunea. j o > > . . _ , 

Erfl:.->i3iank.t No. <50 on mainio jaatre I . Swedish American Line 

nhf rrtFuMtoA T S-L ti tuoma oi<n eairaMar.»; r.-amatlMuia la nyt! Tilatkaa pilettione nrt. 
.• ii'icl,to"n m" Sää "SSÄÄSÄ^ tr.».*"*<>* 

. toi,cm, [.ibtótuu samassa «-wiÄan-°t. cttÄ tuollainen tocmrat-1 H tmf itc"ln('rt l-si-» ""e -""N- -T" I#to"iUfe •* 
cuunriiStamtM »oitoirtoa. «"<« w.» tooitim estää tacthm.aS. » Wnttitomi#to war 

utta fun ulfopiio 
linen ilma 
suhteessa 
man Xäntmön nopeus ja jos ilman ^ n^n lvähapätöisen „leikkauksen" 
íantpö kohoaa yli 99 asteen, lakkaa atolu^a- Mritta silloinhan ei mi elä 
lämmön mirtans ruumiistamme. ^ylimalkaisesti aamistettu, että ba 

Kim' talmi on kulunut, sammu- symmttimät tauteja) 

tamme talossamme Iämmttt]§laitof-| Kahdeksankymmentä touotta tri 
fc-it. Mutta me emme moi suikea ja Iennerin keksinnön jälkeen keksi 
sammuttaa! sisätzsämme olemaa läm- ranskalainen kemisti, tri Pasteur 
mitr.slaitosta, sillä koko koneistomme meiifmthun hypodermisen ruiskutus 
lakkaisi toimimasta. Sisäinen un-^ sen amnlla. Sen jälkeen on Pasteu-
uimme on satnalla kertaa moinm--, rin hoitotamalia moitit pelastaa tu 
laitos -}íí ilämnliivslaitos. Meidän ̂ hansia ihmisiä joka toimsi. Muutama 
tulee Pitää koneistomme käynnissä mu osi tämän jälkeen keksittiin anti-
notä päimää ja siihen tarmitaan mis- toksiini kurkkumätää mastaan. Jo-
,:t määrä polttoainetta, maikka cm- täinen muistaa mielä kurkkumädän 
lnehän luonnollisesti tanvitse kesällä tihutyöt ennen muotia 1895, iolío'n 
itiin paljoa polttoainetta kuin tai* sitä alettiin parantaa antitoksiinin 

tm ja fmtlim tästli tchtaasill tule. ffiSÄ'uU í t ' f f i ' f f i i .  .Ä 7 0  *  ?»•  . . .  0=:=«,, I» 

mcila, milloin sisäisen mmimme täy-
tyy toimittaa myöskin lämmitys lai-
toffcii mirfaa. 

Henkilö, iofa ei teé paljoa työtä, 
fofa main huojuilee työssä, tarmitsee 
2,400 lämpöyksikköä ruokaa päimää 
kohden. Mutta henkilö, joka tekee 

amulfa. Nykyisin on jo käytännösiä 
n. k. toxin-antttorin, jolla rokotetaan 
henkilö kurkkumädän tartuntaa mas* 
taan aimon samalla tamalla kuin ro-
katetaan isorokon tartuntaa mastaan. 
Ott hamoirtn, että isorokko, mesi ka m 
Hu, kurkkumätä, tetmiuc eli leukojen 

man maailman 
tehdas. 

ajanmukaisin last' 
. a pilleriä ja í kIi-

voidf xilKonai.-esti v-iifkitavaa. Tilatkaa 
lääke No. 450. lähet •tl M postissa lähetys
kulut suoritettuna $2.50. 

—Lignrlliii A r.tci-kx! on eimrin—-
—Kivini. A,;t'(Uk! \ iifly.sviilloLssa — 

• n '-IGNELL CO., Superior, Wis »utotco-iiifuufto uhkaa hiilipula. 

Detroit.. — Seisahdu^ autoteolli- M ̂  I fč, 
snudessa hiilipulan johdosta näyttää! ^ 
jotakuinkin mannalta. j 

Tutkittaessa asianomaisten teh-, 
taiden hiilimarastoja kämi ilmi, että 
marastot riittämät muutamilla au-' 
totehtailla main 20 päimäkst ia par
haiten marnstetnilla main 60 pät-
träkit. ' j 

Tämä merkitsee iii a, että ennen
kuin tvarastot Moidaan saada riit-1 

miksi tulee mälttämättomyyden pa-' 
kosta tapahtumaan keskeytys hiili 
pulan takia. Eräissä autotehtaina 
oietaan myöskin jo tuntea teraspu-
laa, mikä sekin aiheutuu yleisestä 
hiilipulasta, joka pakottaa terästeh
taat mjöttamoKto tuotantoon. 

i SUOSITTU 
^matka^ 

-.̂ £0?̂ »; Suomesta 
Kööpenhaminan kautta 

New Yorkista: 
OSCAR H, Elok. .0 p. 
UMTEI1 STATES, Elok. 2« n 
HELLTG OLAV. Elok. « £'i 
FREDERIK III Syysk. X2 9 
OSCAR II . Syvsk. 21 J. 
UNITED STATES .... Lokak. 5 p. 

Pilettejä Suomesta myyda iin kai-
kiilv astmille Yhdysvalloissa ja Ca-
t)ÍI tlitssa. 
r-aikstlliFia aaiamiVliiä knikkiaila 
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE. 

t2t S. ird St., Minneapolis, Minn. 

>í\' 

'•-T^wÉÉie 1 
múP1 

!>>u ~ ,K tv.'i í= - / u\. tj*:, i- 2-1 xr.j .1 ,\r-,<•.. >". • '• 
1 V '» í-1, i'h u'" w > vi 

V ' «I ,[!' <f, t  
11 ' r „ gK ; 

DFFPOTIVF PAf iF  

1 
I 1 

I27 So. Third St., Minneapolis. Minn 
115 Chn.-ry St^ Seattle, Wash 
268 Market St., Saa Ftancisco, Cai 
/05 Third St., " Fort-and, Oregon. 
396 Lcgau Ave., Winnipeg, Man., Can 

! 24 State St, New York 

HUONO VEtÜ 
*'• • -"i.il.I», .«ti. iii. pid'ií i, i, r liišiifc, 

Márk a haavat ja kaikki m mit tv.irtit j jtha 
johtuvat lit- kosta cli Huonosta Vcresia ovat 
hyvin tav 1» jo* ci niitä ajdls-a pa-
ranrii-fa voi Hitsi* kehntyii pai jnerr.iton 
tauti, joka voi heikontaa viimviimaa ja intt>a. 

.N ii ii. kirjotta» eris kanAaliiiica lí-ikkeea-
tänruiii;: Hankin, \. V. 
Arv. A|>tv( kkari I . A. l xu> l!. 

'fila-iia Joku aika slHvn tel.'1.1 lMkkeen $?o. 
.',00 Ja sas 11 mainita, että »e tli kt-rrawaau te» 
b'kas 1.1 ii m , Mill <»inn taas täysin h-rre, loata 
laimun uh.net Uitoksvt tvillf Mr Llgntll. 

Kuciik'i mkstlla, ,tt hu I :«> »lund. 
Er-koislääke .\o. 500 on mainio lääke 

ynimiÄHMttmhiti vikoihin. Kuun hoitoon 
k iliini suini pullo läiikeitit. rasia v« reu-
pii'i.íistuípiüena ii«ä)lu'^sti nauti' tavia. 
H f'OM! Jos teillä oi näppyjä ei! NuniU 
kasvoiás:i nidi pj vtái.ür1 ra<ia -Kii'vojen 
kauntstusvf.idetta" ja i...ts jo3 oti syybyS 
cii kutke.maa ihossa niv-^a osassa hyvünsá, 
sn'.oin [ly. tákáá "KiintUan :,yyayvoide'.ta". 
Nä;»ä Sisiv-it lähötämn» láukkcen nítütena 
samaan hi/uaan. 

Siis ti atkaa *ääke JNo. soo ja limottakaa 
inlnki .aivan haluatte läiikkeen niukan»* 
Lääke ibhfeilän postissa buietyskttlut »u#4 
ritettuna $2.60. 

- '.ig.T- Iin Apteekki 01 snurSn— 
—Suom. Aptwklrl YMylvitllclsee— * 

F. A. LIGNELL CO., Superior, W]t» 

>£1* -jjr— 

M; 


