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' nenteissa on mielipide enemmän: niitti tvhbäiin Tain ja oikeuden N'.-
- «neiiHitän käöuti»M)t kiellon puo-, messä fotktftetten taliolta, jotka touo« 
! le. Maailman sunriu parlament.! fikausia otoot tuominneet fapitoiti-

1 on jo ajanut fett läpi, ja senjäi"'mia samanlaisilta teoilta. 
n kilin íííMcrtiffa omaPiui kielto'i Jos me uZkomme tocrcnjanoiseen 
'jestelmän, on olkobolikysynms koStoon, julmiin toivmtotmmt jaj 

- MnnöMsesti katisoen tullut käsi-hurjiin tappamisiin ti)ydyttääksemme 
•i-tätixifsi sakkien mai ben parla-lakiamme ja sitveyKopiamms, olomme 

Uteissa 7i!uodo§ia tai toiseZsa, ja; alempana kuin kapitalistit ja heidän! 
kkialla on tullut puhe kiellosta tai palkatut palvelijansa, jotka ei Wat et-j 
iMalikkeen rajotukssta muodossa! nakaan teeskentele sellaisilla thmi-

u.. toüseSsa. syysaatteilla, joita me ajamme ja> 
Sanoa ettei kieltoa tooida Pitäär/Ijjpt\imäitömä§tt petämme fa»toutei«| 
»imassa. on samaa kuin sanoa, et-tuamnie walla n. 

järjestetty yhteiskunta on liian1 Tullaan iväittänMn että syytetty-
-kko puolustamaan itseänsä. Ja jen telotus täÄä tavlntksessa on toal-
iva, että Pitää saada harjoittaa ai-i lanFumoufselíine» toatltämättömyys. 

f y^oliiiifctíö, on samaa kuin sanoa, Eugene kieltää sen. 
^ ei yhteiskunnalla ole oikeutta puo-! Hän on toafuuHht, että näitten 
' vtott itseänsä. Demokratia mer-!n:iesten mnrhaaminen osattaisi nen-
' !sce kansan oikeutta itse järjestää ̂ woStohallituksen Pelkoa ja heikkoul-

nat asiansa. Se lrorb, ettei yh-^ta ja saattaisi 'sen halwekiittawaksi 
^isknnnalla ole oikeutta kieltää ol - kautta maailman niitten ihmisten 
! oholikauppaa, hätoiää nyt wä>hö wL-'sesknudessa, jotka nyt tukemat ja 

l ltä. ! fommttctoat sitä. , 
Ämpäri koko maailman täisteks Olla kellin l'uui^, kyllin uchimilli-

- an juoylaliikettä tonshxm. Er ole:nen ja kullin jalomi^inen wngais-
i lenm&sa (liitoittakaan siwistyn.M takseen näitä miehiä runpaudella te-

.nta, inistyä ei ole vaittiuLyhdw-. laittajan viilun sijaan olisi siwisty-
' Fsiä. Use.inmat niisti otoat T menettelotapa heihin tuiWit. 
I meet "Maailmanliittoon alkooolis- ten osottaisimme korkeampaa ntov-i 
'•im wastustamiseksi- ja tutctooí yspvriantetta, jota tae sanomme j 

<elä lopuksi saamaan aikaan, ett:t eimStitiixmiinc ja siten satfimmc koko! 
-kokoiin kirous kokonaan kajoaamaailman luottamuksen ja tunnio:-! 
aailmasta. Liike oman woiman, jukseli. | 

i -ka ehdottomasti on tooittatoa. j Z!euwoZtohallituksella et ole enää i 

Alkoholin poistamisen aika on tul-mitään pelättäwää näiltä snytetyil-! 
. t. Suonmliiffmi pitää hätoitä ja;ta. Antakoon se tirille osotnksen nen-

edä muassaan kaikki ne lmwitykset,!^Z^jen inbimilliwudestä ja katke I 
>tka seuman>ai ien jäljissä. !rimmatkin ueutoostoballituksen toi-j 

, , K iftolliset waieunetaan ia riisutaan a-i 
JíbSiü MSÍíHIS KOttímII® seista niin suureIsa määrin. j 

eAlimzlftfii** ! Eugene ei puolusta scnalkoallan-! 
mtm seivamiin íuwo^mtm Woia. ^ 

säästämään heidän henkeään kuten! 
Uusi Kotimaakin julkaisi äskettäin j hän tekisi, jos he olrjiwat «suurimpia 

n kaapelisanouum, jonka hytom; rikoficiiifia umait Päällä ja jos h? 
tunnettu wanha anter if alainen fo-i olriitrat yrittäneet murhata häntä 
: zlistijohtaja Eut^7:e V. Tebs lä-^Leninin sijaan, olisi hänen kantansa 

titt Leninille Mo^kotoaan kehoit-'^ma. j 
en bolshewikeja ei tuomitsemaan! ^kjin politiikankin näkökannalta.! 

aolemaau niitä sc-siaal mallanknmo-jättämällä Pois kusymyksen ihmis-! 
z.ksellisia, joita äsken syytettiin Mo5-; hengistä,_ olisi armo koston sijasw! 
i >wassa salaliitosta ueutooötehalli-i tällä kertaa simnimttoumsti .wiisaam-! 
?uáa wastaan. Huolimatta Debsin pj menettelytapa neuwostohallituk-! 
m muiden ihmisnstäwäiu waétalcm scHe. Ja ollen Lenimn ja Trotskin! 
.ista 14 syytetyistä tuomittiin hie-' ia neuwoStohallitukscn ust'ollinen! 
- maalt ja kommunistit 5íiucr*fa^a-i fainiatiaja toiwoo Eugene innokkaas ! 
in otoat julkaisseet ankaroita ar^ti että he tulewat mntbortomaaii iätä j 

I osteluja Debs'in menettelystä kiuVmcncticltjä. I 
an fehoitti bolshewlkeja o s ottamaan Eugene haluaa minun sanowan | 
rmoa noita syytettyjä kohtaan. Suo-heille että Persoonallisesti hän ei' 
-.alainen kommunisti lehti "Työlle mitään luelkaa fonimnnisteitle. 

i.iies" on ntyövfitt arwo5tellut tätä Kmt hän oli helweti'.iltiolas''a Atlan--
'.'ebsin menettelyä. 'tasia^ ei Wat kommunistit, muutamia 

Not on Debs lähettänyt wastauk- poikkeuksia lukuunotimnatta, olleet 
on eräälle engl. kiel.sen komntunisti-!lxines!ä ja muista Poliittisista wan-
-'hden toimittajalle näiden arwošte*1 geista tietäwinään ja kommunistien 

»uicit Ehdosta ia sopii tämä was-;lehdet, teibänkin tivinittamc.iiue lehti 
.aus hywin myöskin "Työmiehelle".^ niihi n luettuna, o liinat kulmäweri-
Oti mielenkiintoista lukea mitä tämä!festi wciiti, kohottamatta ääritiicitt tai 
vanha kmmioitettu työwäenjohtaja liikuttamatta 'sormeakaan saadakseen 

Chesterfieldit ovat 
Aina Tuoreita 
Kun ostatte paketin 

Chi sterfieUtejä, huomaatte 
kiiltävän, läpitiäkj vär> pa
perin ulkomaisena. Tämä 
ylimääräinen kääre pitää 
poissa kosteuden ja suojaa 
Chesterfield savukkeiden 
herkullisen tuoksim ja täy
den mauu. Cíi?steríield sa
vukkeissa käytetty korkea-
arvoinen tupakka maistuu 
itiin hy> ältä, että me emme 
tahdo yhtään uiausta jou
tuvan hukkaan. Siksi me 
käytämme ilmarjpitäviä pa
ketteja. Ja siksi Chester-
fieidit ovat aina tuoreita. 

Koettakaa CUesterfieldejä 
tänään. 

Ne tyydyttävät 

ny 

£Câ TT£ 

l'J*lí!L"«ÉL l"!1 "»J-U- l 

lMr. A. E. 9V>n>erfiti tv imi n iästä 
Liiton hywäksi. Mr. Wallace huo^ 

hnauttaa, että Bowen toimii nyt! 
^Minnesotan 9:nnen kongressimies-> 
; Piirin waalitaistelukomitean - palwe^! 
! lnksessa ja Liiton toimeenpaneman! 

I üemsitean taholta on epaw'ifaasti^ 
menetelty, että Bowenia wastaan! 
iähdcitään tuollaista etKiíucutannií?-' 
ta ellei kerran sanota mistä se 
johtuu. "Jos Pikku maisuudesta ai-
heuttlwia riitoja on olemassa johtä-

I jien kesken niin niistä on aika luo-
i Pua", sanoo Mr. Wallace. Ms puo-
j íeStamme emme tiedä mitään näistä 
i riidoista ja toiwoisimme, että kaikki 
j parhaansa mukaan pnhaltaisiwat yh
teen hiileen. 

Miss 3nhui Lahti matkusti mii
me sunnlmtaina kotiinsa Brockett'-
iin, N. D. wierailtuc-an täällä ly-
hyen aikaa Henry fBaupiit pecheessä. 

Aatth Arbuckle mennet Japanin. 
Tokio. — AnterikaNia tunnetuksi 

j tullut ja Virginia Rappen kuole-
! man aiheuttamassa oikeusjutt!?sa su-
! rullista kuuluisuutta hankkinut fi!-
j tui Foinitfferi "Aatty" Arblrckie saa-
I Pmt näinä paitoina Iapaitiin. Hän! 
aijotaan wastaanottaa lämpimästi.! 
Japanilaiset filmiknwien ihailijat' 

• íuűíiinstomat hänelle juhlalliset was.; 
j taanottajai'set. Tuntuu että Japa» | 
nissa Yhä edelleen pidetään 
muutta suuressa anvossa. 

.11! ' 
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Tijten Umoixautuiv', että kuölu 
iiitsui pois weljem:ne 

^ohn Kästcmiin, 
!.:• ka Pitkän ajan sairastettnasn 
"-•atput kuolon uneen 2 p. ?c-
sö kuuta 1922, Himangalla, 
Vaasan läänissä. Hän oi; 
n ntynyt Hailuodossa, Oulun 
idätti ja oli kuollessaan 50 w. 
V kk. ja 18 p. ja laskettiin 
haudan lepoon 11 P. kesäkuut,'. 
12 wuotiaan poikansa kanssa 

lähinnä häntä jäi nuüsteí;'--
lüoon waiinonsa ja 4 lasta. 
• iäkäs äiti, 1 weli ja 2 siskon 
luomessa ja 4 weljeä ja 1 
jiiko tas'sä inaQvia, jonka ii' 
ten tiedoksi ilmoitamme. 
Wc!jet jn sisko 

Mrs. Anua Untinen, 
Newell, S. Dak. 

I 

ííhtt' 

Kuollcim 

Weljeltämme tääll' on pnä: 
tlDnyt purjehdlks nmilmassa. 
Me pitrjihbimme toi clii nyt 
Tääll' aaltoin pauhinassa. Me 
fnnnmmite ja eläinme, Ain' 
hautaa lähenemme. Me tn 
ivtntne ja olemme, Pois jälleen 

'.ntnnäksemme. 
Lauhkea tuuli waau kitisfr 

tvi wiell'. Ei kyyneliin tixripiia 
sua. On cttcmpi surua elon: 
me tielf, Knin foirfrritn on h' 

nt aan. 

Mniüüuilíeí'.jütn Hank'»ta-T^imwt.». 

WapaUa tiedonantoja oWZjille ja 
larmitjilotlíe talki ila aloilla, luo» 
leítatoiíío ja taatuilta IhkcHuoneiUú 

: i<oHioisIänncu liikekeskustasta, 
j Merkittää listaan mitä erikoisti**! 
j ton ensitilassa haluatte ja läh^ito-
föä lista e.i kirjoittakaa meille, liit. 

! röen' 10 senttiä poittfuluia kaite». 
Auton»opiuusit»,ksytettyjZ. 
Karjtinhottoon, tietoja, 

. 4»neiifl, öljy'. 
i !wri, Trucks) 
Laiwalwjltt», Ttiuioteibc», piletti» 
hintoja. 

! Ääi! mithA-, wesijohtolaitvksia. 
I Äaita, muut'Iofa, homcstcnb-r,tatti. 
j Mao» tyUjeltikseen, liete io, o ii j en u. 
! foeeitn, taij», ajokkl«W. 
! ^utoftia», tallikalnstiija. 
I ;Hfili«nu0»ta»peita, piirustit|fi«, *. 

: 5aloja, íoiteja, tiifctíleifeuffift, 
; Cnffufanpcoui hh!t0í»% 

UAHNÚULÍH lInsurttuee), 
: Wa'uistns-iaitoksia. 
! WäütyM, masnwilj. tubeille, y 

j> Maalamoja. 
! 5-rmers» Information Department! Meillä on rahan asettaa lehtyihin 

j maihin. Meidän taksamme oivat a!» 
I haiset, meidän palweluksemrne no* 

UNARÖ 
«4% »«VI <:: E—R O F» 

M-MMMO 

SUOMEEN 
Hae.) vv" hi kitu St».". 1 

•  S i% hzOkkX S»U(L60.' j» ytiikp. 
•Sulouki .. $t50,0q ja ytosp 

YliUoiahiitut hhinat r.vav vrr'iin 

Snomeon a»ti. Hi nufea.»». fnkoM* 
maksuja Saksaa;. , ; .. . 

"CARONIA" 2CKOOO ton. 
^SAXONIA" i4,3<» toa.  

N0.Trk auurnt laivat ku'^v.tt auo 
raan TTumj-iiriin ,'a. sieltä 
viilu jim'iiu ja '.aivoilla, Suomea/i 
Tvíiel^rikunt' iseuipa'i ia mukava ta 
pita ei lövoy.' 

KFrkÄä lähimmän paikalisAai* 
uiiolxn luona tai kirjoittain,^ ueoit 
teellä: 
Cueard-Aachor, Ancao'-DoMldson 

Lints, Minneapolis, Mian. ^ 

VICTORH.GRAN 
Suomalainen Lftk''a4e». 

200 Torrey Bid|; 

Duluth, • Mina. 

Minneapolis, Minn, 

silmi ja osoite: ......... 

yGGETT&M V ERS TOBACCO CO. 

gasoliinva ainoastaan 37 gallonaa! 
'«*«» ""ist-i fommuuUtta. WR ia fitiili luin jM0M f t[ fi jcn 

;«• 0,1 »F« "o, „mmstrt M foiwnliwn, immuv [c„to ^ Mm mmk/ob 

L,0~ ' —^ .. - , - . 1 iumtmi1 pohjoisosassa, juoja 
ííaapct:fűucma SUÍo»fo)uar.n Puíiim^ ^ ÍA. yii^au§ on ennen asunut, 

jse Puolest^n. Se ei tarwitse se- K B 
Utystä. Ennä lausutaan hänen 
rantattsa ja hän seisoo sen takana! 
5)ritys saattaa Ixiuet nänttämään! 
leninin ja neuwostohallituksen toi--

vmpäristöliä j Mitt«capolissa liikensivilla íiiw:-| 
Í totit maanantaina Charles Laakso! 
j iVrci) Wapola ja Pankkiiri Chas. (5 ^ 

Dakotaa q matkuotilyat toiime^Hyry. ! 
bolliselta liitä tosiseikasta huolima!-!irstaina tämän kautta Herman> ^noriiFes Elmer Äew« <s,v 
,,, ,»ä W fiitä « alkaon/K.tto j° Houry H.-wu.., fii/ 

i-lloin n-uw°-.°l'°tt,tns smttqi. °n^a>lw»t°. O,°gq. kontr.lt». jMeirol|, ^h.. StoMwim p°. 

julistanut itsensä sen pstäwäksl ja| Sebekaá liikeasioillaan kawitoäki heesiä. 
kannattanut sitä ja puolustanut fefä: töölUt torstaina Joint I. Hepvla,! vl|V. wr . . 
ylistänyt Leniniä ja Trotskia iokai-^^.„ B^ntsari ja Alex Mattson. Í 'd Fredrtckfou^ Fra 
sessa puhutussa ja kirjoitetussa *>! Rakeitakin hioi \a heinäsuotoia!^'^' toicmiIi ^jmc toiifoíía 

nassa, on liian walheellinen ja ít)-j j;irfi miime keskiviikkona tällä ym.i10 Mrs. Augliöt Kiwen luona. 

perä ansaitakseen huomiota. ipäristöllä riehunut ukkosmyrsknj Nudea Kotimaa» poinokoueryhas-! 

Teidän snytöksenne sosialiwall^n-! Butler iownissa. 12 mailia Pohjoi. Won owat entisten mainitsemiemme! 
kumouksellisia toastaan on täOeM- seen Milleistä, kertoi Hettki Iminö-> lisätsi lahjoittcnteck' seuraaivat henti ! 
nen, mutta asialla on toinenkin pno-^nen 'sieltä perjantaina kauppalasfam-i löt aliamcv nitut summat. Andre.vi 
Ii ja te ette mainitse sitä. j me pistäytyessään. ' -Tähtinen $1, E. Raiwio 50c. ia; 

- Bolsbewikien ^ l?mliwallznkn- l  fant'isi pitkästä Äkaa sen 'Arthur W. 5wrwonen,. Angorasta,! 
mouksellisten wäliswsä tatsteluts'a - ,x-

Sviämcn jnruiia ja ikäwäU.i 
ilmoitan, että ajallisen fv.v. 
leman kautta tuli ;^o'.s te;«v 
mctt ii f l*i minun rakas nticl j-.: 
ni j vt lasten isä 

Bietor Mäki. 

Hän toa.pui ratlhallfieU? 
kuolon uneen kuumeeseen ;v? 

sndantautr n katonaan Toin o 
las'sa, Minn., hetiiiiTtutn 2:) 
Ptihvti IH22; sairastettuaan i;-
jeampia wuosia ollen wiimei^'t 
Pari wiikkoa touoteen omana. 

Hän oli syntynyt A lawn-
della, Wacksan läänissä, helini-
kuun 2 päilrä 1885, ollen iiis 
kuollessaan 37 wuotta 5 f n n 
kautta ja 20 paiwää, jättivn 
suremaau minun hänen wai 
monsa. Pojan iMarnc 7 :än w'.!" 
den ja tyttären Aune b-.Wn 
wueden. Poika ollen N o Pen'.in-
gin sairaalassa yli koltn^? 
touoden, yksi Mr tässä maa? 
ia Perheineen, iiäkäs äiti (£n.> 
messa sekä kolme toelieä ja y-° 
sr sisar Perbeineen ja polion 
muita 'sukulaisia ja tuttan>,a 
tässä maassa sekä Suomessa, 
jonka täten tiedoksi annamme. 

Ma Mäki ja lapset, 
o. s. Lahti. 

Pox 58, Toiwola, Minn. 

Kysykää 

"HEADLIGHT" Jauhoja, 

Jokainen säkki ehdottomasti 
taattu. 

Myyvät aenraavat liikkuvt; 

JOHN L. KARVONEN, 
New York Mills, Minn. 

8BBBXA OO-Of, 00.» 
beka, Miu n. 

FARMERS GRAIN & 
SHIPPING ASS N, 

Menahga, jMí un.. 

BLUFFTON MERCANTILE 
ASS N, 

Bluffton, Mian. 

G. KINNUNEN, 
Wolf Lake, M ion. 

Frank Finberg, 
New q)orf Mills. Ninn. 

K^uhav«kUinen Tuppipuuk 
ke on Suomalaisen Tunnus

merkki 

! WILLAMETTE BOULEVARD 
3ANITARIUMISSA 

parannetaan akuuttisia ja, Icroo I r 
I aiilisia tauteja. Hoitotavat: Ky) 
j /yfc, hieronta, kiropt aktikka, «ab 
I kö, ruok&järjestelmä, y. ra. tnice 
Í vaali- ja kaikenlaiset kääreet tai' 
! uittaessa. Huom.! ^uriugen kyi 
I zyt otetaan váriírisien läpi kirk 

<aina päivinä läpi vuoden. 
Dr. PETER KOKKO, 
Chiropractžc Specialist, 

Dr. Anna Kokko 0. D. Pfo. 0. 
467 Willamette Blvd.. 

Oor. Ainworth Ave. Portland, Ore 
Puhelin: Wood lawn 2150. 

peaa. Me tarkastanime meidän o* 
mat öbštroctimitte ja niin Piatt kuin 
omistt;soi?euS on hM>L, sinun rahasi 
on walmima. 

FirSt Äativnal Bank, 
Äienahga, Minn. 

Laillinen Notario 

CARL H. SÁLMEH 
30 E. Superior St., Dulith, Minn 

Valmistua, ja vahvistaa rtHiapajití 
reita Amo ikass.i ja Siiorni.'Híta tar 
vitiavia aaioila vtirten. ottaa toi 
inekHi u^iauajoft ja eaaiavw» pori-
mibift. Toimekeiwlo voidaan tehdä 
kirjeellisesti. 

Fsoodw^vdilniset st'll jo kyllä riv = 
täwät, cttii k-ayN'illa ja kahlyittz v:t 
ero. Meidän ^World's Best P"a 

80 eekkeriä toaUat cn toArreUe kerrymme on saanut woittamatlo 
P.owcrs Town ie su. !n:an maineensa ja mt>i)n.mc niitä 

Hywää, wahwaa maata noofceiiL-j edelleenkin 32c. potttm E liman 
le. Myydään kmnpikin 40 eekkeriä! hintaisia otoat myöskin .meidän 
erikseen, jos Ixtltttemt. 5whtunlUset^ "Princ«z< kahmimme. Uusin fcfi-
.naksut. Pitkäaikainen kontrahti Hin-,wimme on "Extra £ not hi" ::! 
.a $20 eekkeriltä. Teemme wreläiin! pauna ja on tämä ka-hwt faágát erm* 
)>ukan paremmait kaupan, jos samn-i onMvta hiicmtmio Ukseen 
me myytyä luiputisti. Kiuisi prosenl Kiu.nioittaen 
iio. — Murrayn Maakonttori. 

Wadcna, Minn. 

Farm: mMäwünä. 
Maata on 80 eekkeriä, josta 

30 eekkeriä wiljeu)k;>essä, loppu 

:fl,a . ^ herran, cttä nmem kasteli Wills'^' ̂ ÍÍ!l:L Wi.memaiuittu firje>.:-
55 raiottunut toi- im{n toiilttc torstaina iltasella, isään lausttu ioitöont-tifint, että kaik 

ki Uuden Kotimaan ystäwät teki 
ei hurja liill.ttömny- — igjölin toiime toriteinä iltafclla. 
selle Puolen, kuten te mttatitlic YM-
nmrtää - sosialiwallankumoukselli- Äovpp.as Heury Moilasen Pcr^lu0t fmitoi m on 
set oliwat niin hywin uhreja Vrmnerd-sta. mtermli 
raakuuksien toimeenpanijoitakin ja kcrknnnallamme wnnie perjantaina ^ ^; . 
jos he olisiwat woittaneet ja kuulus -  W oli heidän kyydissään myöskin! RaMll Robert IkrlW H n mat -

tekisiwat nyt bolshewikesa suurista past. A. Karhu. . }^^a"ut - ^cnahgaau,. Se dekaan, | 

rikoksista päätöksen ollessa jo en-' Pitkän «tttomath» tekiwÄ Sír.' T.l)' ut. näillä^ ympäri 
nakolta 'selwän, protesteeraisi Gone ja Mrs. Walter Gilbhcms ja .° a'nnau tilaitfi\a uusill 
heidän teloitustaan wastaan kuten ja Mrs. Herbert Nelson, jotka' wi:«!',a ralwiwaatteille ja. kehu: 
hän nyt protetzteeraa sosialiwallan- ute keökiwiikkona saapuiwat seudut-1 ^1'1 utyydä waitteita hat 

kumouksellisten teloitusta wastaan. lemme Garysia, Indianan toaltto5.|lumm - ^'Ul iu^nnit-, 

Hän ei usko kostoon, kuoleman-^ t?, josta tänne on matkaa yli 700, Sam 14. Wallaer, Perhamisn-
tangaistnkseen. tylmäweriseen mur-! mailia. Mrs. GUdhaus on Hjal^Minn. on lähettänyt lehdellenuue 
haan ja nämä raa'at- intohimot iajntar Laineen sisar ja tuli hän tän- kirjeen, jõÄfa hä» pKeksnu sitä me-
juBnat rikokset otoat sitä enemmän^ne wierailemaan weljensä perheessä.«nettelyä, .että Nonpartisan Liiton 
tnonüttawia hänen silmissään jos Matkailijat sanoimat kulNtwneensa^waltiokomitea on julkisesti 'kieltänet 

Gi maailma tarjonnut tv.k, 
suja lsulle: waan kuitenkin olit 
siitä rakkahin urulle, siis ke-
weät iitnUat haudallesi hv'tän 
ja tjiiti muistosi rintaani pci' 
tän — Santa 

Pois kuolon kylmä käsi iv.vi 
welseni rakkahan. Hän vfi 
isässä parhaas'a. waan paljon 
jo kärsinyt. Hän oli tneistä 
wiides, toetan en si maisena Po's 
kutsuttiin. Sa sairailden f nti 5 
sa jo kauan taistelit. Sns elo-
hon ihanampaan fun toiltxn'. 
Pää seinän. Lepää rauhasi'-
kunnon we!i! 

Sisko Helmi tzerhcinee». 
Salol, Minn. 

» rl 

Pondän lmisua sydtiinelliset 
kiitokset kaik'lle, sotka ottiwat 
osaa suruuni ja oliwat saatto-
massa toainasaa miimeiseen le-, 
poon. Myös kiitos niistä mo-
nista seppeleistä ja kukkÄvih-
koista, joita toitte wainajan 
haudalle, (sttur-vt kiitokset naa
pureille, iotka autoitte waina
jan hõissa wiimemllä touo-
rokauiilla. Pastori Joki Piti 
ljchkäisen tnmmissaaritan ja 
siunasi haudan» joista kiitos 
kaikesta. 

J. M. 

I*uukvt tuijpiiivv» ovat erikoinen 
liienoa taitvfl lista valmistetta ja 
saaneet palkimtot yinpliii 
maailiwm ja kiitokset useiiieu uiai-
dtiii Áallitnijoiita, piosi<ivutvilt?i y. 
m. huomatuilta henkilöiltä. Ilopeu-
livliUsi» elKmiittipäisiUi puukkoja lä
hetetään AmeriUtum 'rogi^too ta tuis
sa" kääreissä seuraavilla hinnoilla: 
Naisten pU-nikukoiset #1.00 
Naisten, vaakunpkaiver-

ruksella . $2.00 
I Mivhte.rt puukoissa on Suomi: n 
• vnakiinukaiverru» }« hopvhion lnvo-

stnpiiäuuppi. 
Miesten keHkikokotiien ?1.00 
Miesten, iso kakalpuukkoinen $fi.Oö 

Lüliet-täkää heti tihiuksenno, sillä 
Kauhavan Punkko on paras mui-to 
kotimiinsta, j.ika sopii miehille jm 
naisille. 

SUOMEN VÄLITYSIOlMISiÖ, 
VAASA, FINLAND. 

SUURI 10 SENTIN LAATIKKO 

Copenhagen Nuuskaa 
1 nyt wyyt*yäB& 

ME TAKAAMÍ-18 

ett# Copenhagen neuska on ain^ ol-
hrt puhuaata ja - on varmasti puh-

iliiäta. 
Ellei kKuppiaallaflne' olet aita, niin 

mc lähetämme teille pot'.iesa tavai-
iisela hinnalla, 10 senti'!a laatikk-.x 
1.unnen kauppiaanne voi teille liani; 
k ia. 1'osti merkit k-lpaa. 

Xr;iaihnnn par^^ta punif npnkkaa. 
UNITED STATES TOBACCO CO. 

Successor to Wey ma n - Bruton (lo. 
u»7 teoedwsy, M«w York. 

Huvmktkas! 

S-ruuinainen huone nchytäwänä 
L-y!väl!ä vikapaikalla, jossa toot p' 
tää ruumareita ja fzhtoilaa. Myy-
.'.iän erittäin halivalla po's>muuto." 
talia. LÄHe:npiä tietoja saa omis 

j Floodwood Cash Ttore. 
i A. Hokkanen. 
Sf^Iitt.—GG—67). 

ei\\ Huomautus woen ostajille. 
i)u| Minulla on niyyläwäuä toaluu.ta 

helppoa alvata ja kitoetöntä. Myynz st?rmeza ja myös toilieÍPiiitiítÖuL.i 
f difii ne irtaiminceii ja toi lj o nimi,1 Matta V út-tton ja Ai'kin ftnmtisia. 
.os ostaja irvin haluaa. Maalla o>i> P'iunesotaösa. Maat otoot fniff? 
uusi kahdeksan huoiveinen asi^nra-j hywää lac ti tn ja cnoät nmäs ole 'jui-
/ennns, sementtikellari alfa, toe ii tu-j o oilla Pilattuja. Mak.uehdot näille 
lee sisälle ja myös natocttaan, aa j maille on hywin huokeat, että tooipt 
rälttäwät nlkohuuoeet. Maa wähäwaraisempikin saada itselleen 

imtfcf % maiif:<t P.ke-joesta, fuo-j kodin. Janotaan "maa loikista ma-
malMten naapurien keskellä, ja t i Üamiii." Enimmäkseen kaikki nd:;i(> 
iriűiíi toaliat.eltä, ja toinen iu* tn«j meat otoat erittäin hytoien teitten 
tee maan rajaan. Lapset ajetaan > marsilla, fitomalatsella ül'itttrtla sm» 
koulitun. Mqvn perin halivalla! dulla. Minq myös toälitgH lorini-
hinnalla. .Li'satietoja hinnasta iaj lainoja, cttä jos joku ljahtaa teit-
muista saa kirjeellisesti tai fuull'-! bn lainan niin toeip» kääntyä nt: 
sesn. j nun puoleeni niin won» hankkia La:-

Lcovard Korte. ; imn hijtotn lyhyessä ajassa. 
Woitte kirjoittaa osoitteella: 

Nestor C. Peter?, 
Kettle Riner, íliiv.au'ota. 

N. t, Box 41 So. E mba eras, M im». 
(GG G7). 

Seuroja pdetääv seuraawavn: 

Soys k. 1 p. (Perj.) Peylassa. ' Mn itq jänucu rannalla. 
Syysk. 3 p. HibbingiM Ho " $15 eekkeriltä 36eetteriä Finn 

ip. ja Chisholmissa S ill. Laken rannalla. SuoiualctM nau 
Syysk. 4 p. (Böaan.) Duluthissa! purit. Jonkunn>erran »»iittya. Wal-

klo 8 ill. I totien warrella 7 irtoilin itääu Me-
Syysk. 5 P. ThompsoniKsk 2 ip ^ nahgasta. Edulliset ehdot M kuu-

ja Cloquetissa 8 ill. j den prosentin korko. 
Syysl. 6 piStä alkaen. Cromwell! Murray» Maakoizttyt^ 

^ssa Pyhään asti. '' ' | Wadina. Mnn. 
Syysk. 10 p:stä alkaen Autom-

ImSsa, Moose Lakelia ja MahtowaSDi^ 
useita Pciitűin. > 

Puhuniaan tulewat Isaac Lamppa 
j-a 9^. I. Saastamoinen. 

Artoid Perälä/ 

Box 271, Moose Lake, Minn. . 
|(>ű 66 " "6 I ) -j 

Halloo nriboi ifjiHut,' 
iirusilmät, lihaknt. Ti«UlN olisi nel-
jä ntomiNiii; hulnvili potka#; täällä 
Dakotan aawikolla, ioilld att tv.tint 
tuuma soma, eträ heila fe Mi.ii o!-

Mimmit, ia •'« uw'a 

AiAvlXlUCllv» JC* > heittäisi jc» emulla lahtoin ke-ttäui. 

RnL"l/Afailfl Meidän rkämme sn yhtmüä i'aíi* 
. deííanfqrrtmento touotta. Qfúiíe on 

kut^n kivinen Ja tomuinen virtsa, liiat» ' ^i.t •ulif4 •imr» lirittf karvasteleva ttmue virtaan lieuoaia, äeita- ^ ucHiii. uia A U awci J U U , »  -iiiuie i •  
vakcfiH, kivin inunuai»i*s» j i rakossa . m>r Maina dnrifon • 9Hr^ .CSertt i )  
Munuaiset ovM veren sUvtllt ja ellei vea | MiT- <avai.no ^ ^ r 

tule oikealla tavalla siivilöidyksi ja puhctts- • Salva loi». Mk: EitU) Ktulbll, Mr. 
letuksi, niin voi au»ä yuiye. raknia vw»l- ; w.i 
lisiä .... Artüur Liiuiaitai. Nuoni.ukz» mltl täati mié* sanoo litt- . ' * " 
keestiuume:' w. „ ^. • i Wft*hoe» Moat.. . | • 
Arvoina Apt. r A. Liffnell. . ' fG-

Ok>n nauttinut lovpvun laakkrt-n J» , 
olen täytön t' r rP nyt. Silta kiitos» l",!!«>. 

K'ioaiait'.ikselly. Wafc Seat. , 
BrikotslÄltce Xo, n "ft sv ina nio I^älw 

yllSriiaiiiit'uihin tauteintn. Kuun ke-uv» 
annos johon k-iuluu t-c, pullo Maktstt* J» 
raii& tiprtnopillcriä. Tllaikäa lääke M o. 360, i 
l»!iet(M.'än piisiinsä, lähetyskulut suoritti- • 
tuna fitSQ. } 

r.i^n. T*ir, Apf^ct'.i o á  stmrlii— ' 
- S-K'L'i. A [ite.'kiá XtiilysT«1!vlssa — 

Box 3, Berth, Z^.Dak. 
(>6—6 I) 

I J, f. lULKt 

péA. LIGNELL CO* 

Lakim>s. 
509 First National Ranfc Bldg. 

Duluth, Minn. 
Melrose 3405. 

SuDOflor, Wit 


