
, 1  

fi; I 

Sí 

I  r t—t j L 
1. SSKUI 

|j 

I I r ! 

Huff Kotimaa, Ptrlsuiaitm, Syhska»» 22 p. 1922 Eiw» 5 

uiti) sight!" cli tuo tohtori waZwn-i jeiitaa j a toahtoiííaa tätä kansan sa-

I ii nt ja Sam Wallace artoelee, että j noinalchtiliikettä. Tainan uuden 
! hmt olt oikeassa. Ait: oa keino'painoloueen hcmkkiniijesta johtuneet 

Holmes Ci h?, »Uitiin. Sikoja: 

Taw on fonteilta ii-rdä/Zkuo* 

,x , „ ... , , . . iiűt i2.kÄvätporsaÄta, 1 vmäjifa, 1 karju 
i Hartaushetki lauantaina syyskuun' Karjaa-

I tnaanwiljelijöillä on nousta yhte-^ ylimääräiset nmksnt olisi mciban-'f
U, ̂  ̂  lehmä, poikii lokakuulla 

Í tiä miehenä tűiStcluuu. poliittisella^ helppo suorittaa, jos kaikki Uuden' r* 0 c  014 i lehmä, pvifit marrasluulla 

Alalla ia toolita omat miehensä toic< Sotiman» Ysläwat ynunärtäisiwät! ^malanpawewssunnn »taina I J2 lei)mää' jul,ti m{inut 

ÄLKÄÄ LÄHETTÄKÖ RAHAA! 

tasta omat ,millä toMlma^mí)in ^iut.nästä alimpaan saakka. |toeitooHisuutenja nimkuin Ho~ Iv"ön^m7s!? *oWjmi ^aism kewöäu 
mai uit iti*, nuidim • taisi tobid)i»tc! Cfloforjuutiidtö BroÄeMia,' ̂ )an meun^ia. W owat lahjoitta-, kirkösfa, ja lyir*^ lf.tö ^anpotftto:., 

iitotitolctivta maanwiljelijää Mrant^ Pohjois-^kotasta, owat palanneet^ nect kulm huikan, ^za me tou^hdfi fament päiwän illalla Ilo ó kewaalUsta niionrkka-wajlkkaa ; 
Weswla ja $ermaii Liimatta. He'sá'kalaiset nuoret miehet John^"ekm, e.ta kai.kl lelneimye ystawat.^ ^ Moilasen talossa. I 1 nuori waUtta. | 
j'.-.-a rut ivat tänne autolla toi ime tiis i^oiko, John Hilden, Hans Kortoa M ha u. aa osa tani wv.ua^ ^ Miettinen. | Koneistoa h. m.: 
tai nt ja. ajurina oli Weswlan poika! Chas. Korwa. ^mkla kaM.la « fotot j Uusi I. Deere mira; Massey H. U'\ 

Ssacrc. Mrs. Abram Westola on ot»; Kamalan tapaturmku uhriksi iott»! r„™ i Äoipcud. ! tu Miit<$it ^ulky°.aura, 2-osainen lew e-! 
lifarlii; 4> osainen teräsrunko-karhi;Z !ut täällä jo öifaijenrutiiv toicmilj': tui tauppala-: 

® «hdffi iou. | fcm mieU^tóna keitti-,, IiUjioittc-l 
jalaviamme asmvan Ztto*:..... . . . - «..« ; 

l 
! jicit nimet ja iiitätnme fai if ia nii- kai tuo nní ad rt haitanne, jos;' ' ' ' huVif i'- mnisitfm 

... . .. ...... . • «.... T.r. fhih,>„fíoíiA ittflftnFftx *«á.l8 lamn dlstltathi, tumin maisslkni muistelee, koS-
ja olinpaikkaansa ; titoaattori; 2 tntií'uítitoaattoria; 'uusii 

ma§h ia on tehnyt täältä wierailu-^as Won pojanpoika Wm. jctfa män mennessä owÄ lah-'kaipauksella toeljeksiä 
inatkan i.too ^rbot^mt ynmi nmu.^n 14 wuotiäs Poika toiinte perzan-,. . .n . ka he itse ei kirjotta jc r„ ^ v .Yr. . . r 

alle ja lähtee hän nnt Mr. Weotvtan>toina Satoon kontrilla, Etelä»Dako-!^ ' ' * ! ilmoita Tätä kaipaus ja Iaufeta*í®an ^r im* d'skk-dnlk; 6 ictlatt pant-j 
mitfann koitin. Vierailijat aik.i- ^ssa, kertoi sieltä täällä wierail?.-! KavanmuniM maksetaan 25 fent-j^ ei' lriit)-t  muuttű0" árá  jatkaa 0 i^lan McCormick Moomeri,-
rat lähteä palunmolka-lle töitään;; massa vletva "kanfälätsemme Abvamj tiä tusinalta Millsi» ^ huomioon'^ jaian Teering barania: 7 jalan! 

^cviautaiiut. ! Wcstola. Poika oli tyo5 

Km. 8«tt. tiiiiiiiiiicn apnna w 

Ilí'í|fl5 mu a h?it uv.» vtttvcluicitviini fttni ptthaltajan akseliin ja iituoit yhteenalost 
mailta kotoisin, kuuluisasta Karja-! 

rustettn tuplapaksilla, istuimella 

Y  »  t  . .  r  f  .  . r  . . . m . ;  f t e i n ä r ä f f i ;  t o i e t e r i k ä r r y t ;  2 De, 
luku uutta Imutttmrotha, tutu1 , . , ... L . -

, t  .. , .. „ , .7., !Laval f;iiniaitcrottGian; setita tno«j 
iaawat tarnatt kaipauksen .. . , » . .......... 

Haarnefita; f alena; mtliaiatiia ym 

jraujö silloin palje,! toieraito. Men lunnasta, joka siellätxi'.u ^tapahtm^^. ^ H^roldson, 45nniotiav,' 

i,diiii taas joukolla stnue täällä! viikkoa ennen eli syyvk. 15 P. ®'e ^ro-nt Valleysta, Minn, käänsi au-'L.Vox 196. N 
l.'.nppaladtakiu ia otetaan laul,!kir-' ^dale-ssa »futoait Nobelt ^aitoeyn; tcű0n yljkäytätoällä sillä seu 

G. .H. Suouiela, 

uiuuvuv, Viena toilieliaäu! 1 \ touotta? tytär Hanna oli ollut| suksella, cttä törmäsi yhteen taka-j 

Huone- jn Talouskalu ia: 

n - o,tm. mx. - sattkyä toieterittecu; 2 Uinuhuuta; 
lCID' U,lU j lastentoannut: mieterifohtoa; piiron-

•feja; cistmkaa^'pi. Imnmihr-Mtnm; te= 

i räkiinen kijöfimnuii; (5 nickaPÖybätt 
luf ifotvfit j tiioita, pöytiä ja rutt ii a íntoncfaíit ja. 
u lä unen j Sekaln ista: 

thiooti. .Sí'ir-i .»oo í-iiiy'vviirr finlDiä rukiita: G 1.0 

AlkSi» luettako mv:uan san<>nmmo, vttä iiii..ii on ihmot.-UXui työ<'itikk*r 
alennusmyynti — älkää lä-hettäko penniäktiäii — ainoastaan all* cl 
van kupongin. Kvn kengllt saapuvat tarkastakaa no h iiMIiy-sti. Kő*- -
takna niitä tvilidäksMixv kuinka mukavat ne ovat jaloille. Jos *itt-
arveiette.. ottä tämä oi ole suurin alennus mitä kaskaan olette nälfi 
niin palauttakaa ne. 1« ette aseta penniäkään menetyksen vaiivt.t 
Täyttäkää kuponki ja lähettäkää nyt kun Imlvennustarjons on i'i>i«4W, 

Hämmästy Itävä Hinnanalennus TyÖkengiile! . 
Suurin alennus" •. uu.úia roskuilüuiu kengillv eit työkengille. Iv.^tää mk . • 
mán kuin kaksi tavallista paria. Suosittua Bluehcr mallia. Nahka p ii
kittä erikoismvnettelyUii, jot-a suurenti lisää kestävyyttä. Pelvneaa --
hi-V.iptia- jalalle. Luja, kealiivä nabkapohja ja k auta. Dneä ktvlintUi..: 
m., joit e roskalta ja vedeltä. Varn-t ovat vainaa cibroroo-i.abkaa, j,.i i 
kc.-tiid kastumisen ja kovimman pidon. Koko 6:sta ia:sta. Tila tl; t<: 

No. 94». Tiktkaa Tänään. 

Lähettäkää Kuponki 
Ei piimiäkään eunenkuin ken" 
ovat tulleet. Sitte maksakaa 
postimiebt He. Ellett* jo» tn in syy 
tä oie tyytyväinen, lähettäkää »v 
takaiaJn ja mc palautuinme rah i 
ne iiet L 

STANDARD SALES CO., Dept. P xe" 

265G W. North Ave., Chicago, Iii 

Lähet läJi ii ii tyiiko jigät No. 9 i j. 
Minä maksan $3.65 eikä mitään e-
neinpää kenkien taavuttua. Ellen 
olo täysin tyytyvjiinen palautuu 
kengät ja te palautatte maksamasi! 
rahat. 

Kenkien koko ... 
Nimi 
Osotv 

65 
Me mak
su m ra e 
posti r: 

Liih ttäkäii 
tämä 
kuponki 
Tänään1. 

Alkaa lä
hettäkö 
rahaa 

Hal,taisimme tietää .103 TEILLÄ ON REPEÄMÄ 
KOETTAKAA TATA VAPAASTI. 

9JtWo!uiinti 

föoíeíít) ijeiiuiu'viiiut. itvfoite ^nv'.h 

í'oitffet toi uite lanaat auta 5ieto •-> i' ctfii ftioli mä 

Silíóivíii, Tea- orefivfä ja Hennin- Toiset autossa 

;
vtv)ä, ttHitliuhn riuuuitiatíönu)i)tv;ii f.^tntuxit liewemmin 
.erotti ioiifitnmerrait ie, että tri: _ . 

rik ci w-i»« i°av»a ««'»»»IMti, .••;-•» r™} v. ,w, w »mma». 'teiniä: r. imwxn MroöDchtÄä j 
Uäihtu iofoitfiiiit, l«k« eli >I»wit,^wm Imuirttu poimia, i moittia _ ^amiwa !$ib<Waftt C«m». «awn»ille. SMi!,.»„'Uliki.M. 

Käyttäkää sitä mihin repeämään ta- , 
hanya, vanhaan tai uuteen, suureen 1obiil) íttro, I I X18 fofoti. XÍ0-» 

tai vieneen, ja te olette tieltä, ne oli hytväSjä kunnossa \Ci Nwipl 

íotv'iieet miehet sillä puntara ton

nin neljäSsäkymmenessä iniitiiutivia 
T if'Oitvteífaa ofotteeíía 

Ceccir Joki, 
Bor 12, Xieífetj, Minu. 

akuuttanufc tuhansia. 
toaistamaan tämän. 

jn. Oltuaan puhuimnaikalla mtttt 

cl lo. et hän woiiuit saada JJii tui lm 

V-olivivta jutt act eht Ui f'ecu tänne 

•Viin Uinoiteitiiii Nettp^rtisan Li: 
U'u väätorttccrivta. fnai'ú'vecvia sall 
; Jianvtno^'a. Iloita iitoütaíoí j  ̂  
vii vilut warsinkin Henn:;t(jii: :o 
irttfievfct ilialla i:> o 
" 'iä Pitänyt hl)lo<i;i luihViM-, 1 
(V) Wallace, ^vvlutunvio, jota va 

niwansa Iiinmy Temetralin kanssa että jos Haroldson olisi ajanut suo-
Naöhwaukeessn tiistaina, syysk. ä<> raan ylikäyiälvän poikki niin nti»j — 

p. aikoen senjälkeen n:atkusta» Talt?tään onnettomuutta ei olisi tapaii•« z» 
vaff-tiimnn, Utahiäjo, ja aina Tyy- tnnut, mutta häa' nähtämästi her-! l/M«lVRailjj/j;q 

MVLimereii rannikolle Aötoriaan, Drc.'moghtt' ja yritti kääntyä takaisin- v _ 
íj. vt. kitirlut ilmoittaa olewa-nsa bmytttattnaau junan iiuctoan ja pc»; ^i'ui Nlyyn julfifclia-a huntokau 

n niittiä íoeíteíaiuMii woimiaan ke raiitíi antonsa yhteen jimatt kanssa^ palla farmillani, seksnnna lu 
v. ,v vu...>w., nai kanssa litimanjä. ja lupaa il- noin kamalalla seurauksena . .. ««., , .. k... .. 
'1A' il  Unjpltr Äoti»MUc |aa«u iofa .... wiclS I)v„«ičfii, iaitiiii ^.j»wUt« la,,tm, R«w ?ío,f - >»«» se» 

van lännen mailla pyytäen ti pois murskaaiüuneesia autosta,^Mnananwipa, Syvsk. 25 p. 1 <>22 Frunt Andrews, Omistaja. 

on reipama, mies, 
tulisi knjoittaa iieti 

Maiu M.., Adam», 
aasti kokeilla täi-, 
tä väliä lii aklsvel 

ia Asettakaa se vaan repeämään ja (r, 1—id). 
i . .  t  . E t .  -  . .  .  l i h a k s e t  a l k a x a t  h e t i  l u j i t t u m a a n ;  n . '  — 1 

j iflUífl on kaltri uylvassa fllltnOv|n j,,i^y Vat siloutumaan yhteen, joten rv- 8l) eekkerin Allrmi ml)l)tiiluailfl. 
! olewtia hywää ouiaisnnrta. j peämä sulkeutuu luonnoUi.^e>ti ja sen 
: Mof"iirl,boi: Staiffi mnmiat, nlk j " larv.ta ka,™ikcu,. ,,u trU. ; »M muut-» takia M,S., M»*. 
km rumiofn s l3 t- j'.^taa uu \ . \  -a  j f t  chdvilla, iotka sopii ostajalle. 
iplU lOtetleUil 101)0UŰ, lNltretNlNllle Oluita «O.-Ita. Vaikkapa teidän repeä-; v . . 

! summille mnöitnetnhit .lifnn FimTi! männe ei vaivaisikaan teitä, niin mitä sijaitsee waltatien warrella, lähe!' miöttiteiäatt niiaa kuusi. .... . . . . . .. .. 
'f.mfnMtt* hnnWi.t *„ím . 1,y(K,.vt laH I"ts» kaitmttmua koko ikan-, ^ foulua J it kauppalaa, Swan joen 

"otti outonsa yhteen junan kanssa^paUa farmillani, seksnnna 15 Otto lunkautN. pantknn ftlpaatv.xi pl.p. A]ik4 kärsiä tästä vastukse»n? 
qttS.!t«w^hiplsl-. 1 mm» acläSii ia ^titt tooStem 8 »rofentin korolla. 

Llsnin ja nlkorakennnkse.t 

nU:vetiioMaia$ia Milloin fvfoi 
io ii" ioii taa Uudelle .üctmiaaUe, e> 
iii ti,in • d\ veitoonailifc.-ti firjoitliv 

nut in Zlnpsr.'.idiUe, että hänen on 

iaaiDiitiiUna tänne uuzöljeinmin jo 

l 

titüűroraati täällä. Mun- mutta tui set saatiin Pois waskaj .. fíifrWíiínHii'i tVitmrtnutrt' -^derbr aud, .Huutokauppias. j laise.*»» vaaraga «$cn. takia, et ta hei- taimistolla, jossa myyn «tooni in, 
, . . .. i f j.^: ^h^. "iun ,t U0 1 uia. mwaua KUKKWüüö, t- t. . . Am,.„ . .  .iän repeämänsä ei vaivaa he.ta tai .« ; . . ' 

teit karhunsaari tuntuu olowan, puolentoista tunnin kuluttua tap>. persoonallista 
hi Ui o n uivie-jaäti Wäinö Ketoselle,, turmaa ta. 

joka iiinoitr-ja itseään maailman- Neidit Hanna Pikkarainen ja Mat 

omaisuutta: 

ftnrjttfl: 

mestariksi woitetlnaan erään pmni-. ^derioii täi) ii tv ai iitannantai 
. 1 lehmä. 8 wnotias, poikii lokak. 7p 

; Chov. H. Hyry, Kirjuri. 

fiiiRtokauppa 

1 Miksi olla kuoluirianvikojen vaarassa ja j "1aircíírt. 
1 muitta vaarassa mitättömän pienen n-- :  Peltoa ja Niittyä noin 30 eekkeriä, 
j peünii'.n takia, joka un u , kirjoittakaa tahi käykää kalsomaö-
! hiuisia leikkauspöydälle? .loukotta 11 ' 1 

n ii i;li iii ja naisia ovat joka päivä tuol- fa. Pidä» Myös huutokaupat! ir 
laisessa 
iän n-pe»...».. .. .. — - - - , . . . , T . 
estä li ei vä liikkumalta. Kirjoittakaa ]0'o ei fit tilit l 3tüjatt. 

* keti tiitii. vapaata koetta, joka ou & - ; t  Aghzz Pcililtt, 
vtistaniit parantumaan repeämiä, jotka | , 0 . 
ovat ii iin suuria kuin mielien kaksi 1 " ?ipolb, Minn. 

.siivit m im: • I ii vrk k iii. Koittakaa ja kirjoittakaa 
amuiiiuuuu lum.v y- , , . T 1f . V wn<, : ' , ' .... . .. r , r . »• 1 lehmä, 8 wnotias, poikii lokak. IS -Uinu man..'..u.uan i-o.v ia «UJtluj h*,tj ^ävHüen allaolevaa kuponkia. 
-°N" wpi«m.« «iraäxä. -Sma'W'. lo.a ci ofe oi rut l-»I- he i»lew°t g ttUl,tif,žj „oifi l  ,ütat. ,, i.iUifdU, $««tof»W9lto n#mw8»« 
iftiiartoHieitjiit htomat toalita-t0ri-' Kachu fmtoo olewansa toat-^ösfcnMcmään. 
Zíuvueahttt rvnaatuut ja kuulla nr. _ .. 
. .  , . . .  ,  ,  s - s ^ . o r v . ,  t a  r a t k a i i e w a n  o t t e i n  n  ta hän a* toe telida , laitiuu il'u • ' . 
,.v ,, . - <A1V, me^mrimoevto ja icmoo . v< )«VU'(»-..Ulint. .Vt e * A 

litis pfOiiniiitaaii Wäinö ketojen fan?-! 
maailman-; 

: tvarina woitostaan. 

I hieho, 214 touot, poikii joylnk. 18^arioowalle persoonallisen omai'unte-^ 

Mr. A. K. Svderftrcn on mattnsv i ii-Märotninen Shorthorn bärtii ui Sehmitin farmilla, 5 mat*; 
itanut takainn Minneapolisiin. | iif, wnotias •' ' ilta itään New Uork Millsistä elij 

tomiía; a I. Piippo ja poikansa James 2 knnden kun-kmiden iküistü mafifíaa.16 moina länsipohjoiseen »lufftonBtaj 

! Holmes tíiíiin kontrilta olh.oat wit-! Sekalaista: Scéfiluiikfonn, cyyshutn 27 p., Í022 j 
Uuden Kotimssn painvkonerahas-^ tiiPÄna täällä hakemassa Pá'rullan Adams maissi-tryski 

U'.vwnunkset omat $2, unitta- loka ioon on>at entisten lisakji lahjoitta % Miettistä siellä kuolleen Iacobj^tpia.kärrypaksi, 2 heinäräkkiä 

uietdän on myytätva 90 sentillä, :u* neet Atikko Pelto $t, ^ohri Vitlola Otsonin hautajaisiin. Pastorskaj i reu^sejä ja sot'etti-rem' se:ä 
verunoita. joiden tuottaminen mak- vOc ro John Wilson 50c, kaikki M-;Micttincrt myöskin meni hautajai-i^nmiri-karrut Kotlikärryt ' ' 
saa $1 sadalta pannalta, mutta jo?\me asuen Albion, California; En= í i ivr  \ t  ^yöbaarneksia 

Wallace ItrjeeiUuut. "U'ie emu' 
iiiot harjoittaaa iltaa un-tijcít)5 ta 
iuotiaimilla nisua, ionia tuotanto ;  

$1 sadalta pannalta, mutta jo?, mc asuen Albion, California; An- |-) t  

mc il ie tarjotaan "0 senttiä, joka' ,iusti Ba-meí'a Sebekas la $1; Sam; ia 
c\ maksa kaitoamis" ja poiminns- Hilden 8 e be tatra 50c; Victor Mäki! 

kustannuksia. Kaikki muut tuot- 9; Z). Millsistä 50c ia Joseph Da-l 

teemme owat samac-sa ínhteeSio." un^so'i, Mapie \la\c, Minn. $3.00i 
Mr. Wallace edelleen kerwv kirjee?.- Tämän nnden painokoneen hankki-

sään iiiinka hän näytti eräälle ír.í'; niiitvn oli meille, toäittämätön, toaif.--

írttoaíleeu lääkärille kuittia lähcttä solin te • tili maksamaan mnutantiaj 

ntäsrään karjasta ja kysyi mitä hän htoatvia dollareita. Mutta se tnof-: 

tekisi, jos työnsä ja mattoansa lav- ;aa ajan päälle itsensä ja tekee mah»-

í elíaisttn noin halwakii. "Get np,! dolliseksi tulemaisnndessa yhä laa-! 

2,100 lucliästyslnpafirinit oli, Puutalvaraa, Polttopuita 

kauntiu anditori Lincoln antanut! Uksi rehunkeittäjä, puinen wesitänlki 
miime tiistaihin mennessä ollen tuo; Mai osin siementen eroitta ja 

liifu noin 300 toähmtutätt luin toivi^jksi Boss karhi, Tahkokiwi 
me touomta samalla aikaa. Metsäs.! Terästynnyreitä. Sarivenleikknusakset 

losinto näyttää siis laimenetoan. 

Cebeka, lintt. 

Hartaushetki pidetään perjantai 

1 (Smerqtahfo rattaiden kanssa. 
Talous- ja Huonekaluja: 

Korkea piironki, Kirjotuspöytä 
?änky ja springi. Astiakaappi 

; alkaen klo 10 a. P. 

i Hcluosia: 
j 1 hewonen, 8 wnotias, 1,500 

I hewolten, 11 wnotias, 1,500 

11 ft etoo nen, (> wnotias, 1,'iOO 

; 1 hewonen, 5 touot id v, 1,100 

i 1 hereon en, 7 touotta*, 1,150 
11. hewonen. 8 toitotiaS, t ,150 

II tamma, 0 tottotias. 1 ,."50, 
19 päätä latina: 

; 3 lehmää, poikimat ív takuni i a 
11 lehmä, poikii jonlnknnlla 
i lehmää, poikimat maaliskuulla 

j7 lehmää, poikiinat huhtikuulla 

Vapaa repeämään. 
W. S. Pice, Inc. 

; t H Main St., Adams, N. Y. 
'Cu voitte lähettäU minulle koko

naan vapaasti näyte lääkityksen 
virkistyvästä voiteestanne ro-
pí'amiián. 
Nimi 
Osoto 
Valtio 

Iumttlanpalwkluksia syyskuulla. 
21 p. Payla kello 10 a. p. 
i'4 P. Pit<River fio 2 i. p. 
21 p. Soudan klo 8 i. p. 

24 p. aikaa suuuauiaifouUt Elys-
iii klo 1 i. p. 

27 p. ompeluseuran fofooS Airs, 
toimiston luona klo 8 i. P. Siböritt 

J: fiarioiíuíset joka maanantai ja per-
n • • j jemtai klo 8 i. p. 

.... Asinmichia fmlntnan letuitta* < .. T. Ruotsalainen, 

mään Uutta Kotimaata kaikkialla (rln, Min ? 

- ?ln»erikassa. Kysykää ehtoja. Pyyv — Uusi Mothiiaa ou halutin kai-

täkää ii äut en ti m eroitu autoaffcHiie |j$^Q ),|cinitmmt kerran tuulosin il 

niitä sellaisille, joille Uusi Slot imu a meotywi^ta fuumcnflrüsii-tä lehdistö 

ii wielli i».'e. I «mcrifn^fa. 

Myytävänä 160 eekkeriä maata 
i,a fmiSf. 2!) yuä fio 8 illalla 2c- Lasten stnko, Unitoftial kyökimimii, ^ icftnitroafiffoa/ 3 í'lunom Wmnitai 
!n>fa'5)o Sír. fjcurl) Sawelau taloSfciIjqtoiit-jS Imuiogja 1 cmäjiw. >! k»mtporl»sw. „ 

Syrup Pepsin Avustaa Luontoa 
Antamaan Helpotusta 

Koettakaa sitä taivit.essar.ne ulostus- f 
Kaikki perheet voivat kokeilla 

sitä vapaasti. 
Tullannet vanliemmat kysyvät 

itsvitiiän: 'Mistä voisin löytää 
luotettavan ulo^tnsaim-en, jota jo
kainen perheessä voisi käyttää 
11nuiiettunei*uudessa ?" Minä ke-
h(;itat! t-oitii koettamaan Syrap 
1'epshViä. Minä annan ilomieli n 
•ai>aan koopullon. joka on riittä
vä pätevälle kokeelle. Kirjoitta
kaa minulle mihin lähettää sen. 
Osoite: Dr. _W. li. Caldwell, 4S(> | 
\\ adiiiigton 'St., Montieello, Iili- j 
i'iois. Tehkää se nyt! j 

lääkettä nähdäksenne ihmeel
liset tulokset. ' 

.. I OLE välttämätöntä ottaa vä
kevää ulostuslääkettä niin yk
sinkertaisella häiriölle kuin um

met tuneisuus. Ja kuitenkin monet 
ajatu lemattomat, vanhemmat anta
vat ® t rioni ;vi valoineIin muodossa ja 

liiilitervaa pheuoliu 
muodossa silloin kmi 
luonnolliivn kasvisae,-
koit ns. kuten Dr. 

CahiweHMn Syrup 
•S " y Pep<in suorittaa työn 

X ' \«W ylitä hyvin ja ilmaa 
V vaaraa. Ihmisten tu 

•*" Iisi huomata, että e- tuo*a kipua tai tuskaa. Kaikki ap 
ioliopea pelmiittaii ja joissakin ta- teekkarit käsittelevät sitä ja pui 
oanksisaa irroittaa hampaat; eitä lot. ovat niin suuria, että annos ei 
phenolphthalein voi aiheuttaa der tule maksamaan muuta kuin yhden 
matitisin tai muita iholuiiriöilä sintin. Te ostatte sen sillä ymnuu" 
huolimatta millä nimellä j* miten rykaejlä, että ellet se vaikuta, niin 
se on palattu makeisiin; että suola,- saatte rahanne takaisin. Kaikki ai 
vedet ja jauhot voivat hyydyttää neet " niitä lääke sisältää mainitaan 
veren, kuivata ihon ja aiheuttaa vä paketin pii iillä. 
svmystä. . Mrs. A. Arceneaux, Orange, Texas. 

Te voitto nauttia Iftse Tri Cald- käesi umnwttmieisuude.sta kuusi 
well'j n Syrup PepsiniU tai antaa sitä vuotta eikä löytänyt mitään helpo 
jsylilMpsellenno, kuten tuhannet fiidu tust a ennenkuin hän nautti T/i 
tekevät joka päivä, sillä luuttamuk Caldwell'in Syrup Pepsinjä: ja Mr-, 
sella, että se on turvallisin ja pav-v ("his Anderson, Ball, Kans. korjasi 
li in lääke mitä voitte käyttää um- suo! istovikansa niin että hän nyt 
met tunvisuutevn. ja sellaisiin valvoi- syopi ja nukkuu normaalisesti. 
hin. Teelusikallinen tulee antamaan Hankkikaa pullo Tri Caldur-11'in 
teille helpotuksen yön ajalla, vaik- Syrup Peps in iä kotiinne ja antakaa 
kapa ummet'tnneisuus olisi ollut perheenne käyttää sitä ximmevtunei-
kroonillista vuosia. Tri Caldwell'in suuteen, päänhuimaukseen, hengen-

/Syrup Pepsin oif 'sekoitus Egyptiläi- ahdistukseen, vatsakaasuun. pään k i 
sestä sonnasta ja Pepsinistä hyvä- vistykseen, puhalluskohtauksiin ja. 
hajuisten höysteiden kanssa ja se ei poistamaan kuumeita ja kylmyyttä. 

P. Miettinen ,Psnt^änintitysuuiii, kewatchiileu uuui ^ ^ kanaa 
!Lapsen waunnt, Kätki)t, 1 setti Tuolia^ Koneistoa Y. m. 
RitnMm-Mtmi ülnnKi I Setti toűiitfcja tyohaarneksta: ^etti, _ f.. . 1 . r  „ Ä _ rf 

• U ^ 9 ; fviocita tnänaartteffia; 2 kerittäne, niin tässä on hywa tilaisuus. Lisätietoja saatte kirjoMamalla 

10 eekkeriä peltona, loppu hywin helppoa tehdä pelloksi. Jsoinmtan 

osan mm kääntää tractorilla ilman pulidistaniatta. 5 mailia kahte.n kau

punkiin, kouki poikki tien. Helpot maksut.' Jos teillä on jotakin luaihlaa 

Aura, Mna. 

etoään lila tä»U5tih.Wa 15 aiilonmt tiniBmt tiinli 

... fnn1l1inrm,-,v,>ittt Or íűaiit ia«'^af)i 8 gallonan terma astiaa > roitta^.a. sttnri riyamy a 

d l t t JMn mtoKnofü-oíSoite ja taito,laifia m.-, i- Mcfeorm.cf 
bctta toiuuc aikoma tootja» unaa, • iäRootocri; * & O 1'2 tuuman Mli-
fin. Pecnnan otto alkaa riatna pcn- Ifr tapinetta 
i0^n« v Kokoelma uusia ja melkeii^ uusia 

Neidit Matflue Hiutsala ja Mi-^ mattoja 
ri^m Backila Osagesta toicraiicmat ^ mantteli öliylaiuppua 
lääUä. mÜtm owat täällä fob-|l CToiinnt-ia sonograasi 

Lock Box P, Tebcka, Min». 

j tiigum; 8 jalan Deerinz Raittien ;i. 
|2 auraa' 2 silityskarhia; uusi 3 he- ! 
I wosen tvieteri-piikkikarhi: 2 ícmröraí = l 
! täiset farinithöfärryt; 1 lewearattai^ \ 43.00 Dollarista 

N > kyisen l;or k tamma» 
kurssin 

SiitorimicS «°llm°n on mal.^malict!°waksi lokak. 1 p. 102?. Sj^nwU-.KnMii: suuri sopänab-

kustauut koti,u,a Mám. Btf. »i^ihn itotilto. • !|o;'uicnl formidíí-: finiti »tilfifrtH; 
Hän on työökeiinellyt täällä sisaren-i Mrs. Hilda OlP»«, ,  v ' ! ruutttipenffi; sepän työkaluja; F & 

«°»- H- ®nimmo,ib, Sm,iofaut>l,k5 U á„Ift,mira; 1 fingf 
g. Ti. gWifii. -r?irjiivt 

'• huutokauppa |506 
!45 bnsbelia obria 

•a luona. 
Mr. ja Mrs. W. Harjun ja Mr 

ja Mrs. John Hillin perheissä op 

fofo toäfi sairastanut wtieteen oma

na saatuaan jonkinlaista roifotautia 

uimareissulla ollessaan kun ctuoai Mitta wuokraan farmini ja tukit' jqq kuhilasta foorina 

juoneet järwiwettä. He owat jo fuie |m^ntöän Persoonallisen omaisuuteni Myöskin paljon muuta omaisuut 

tenkin parantuneet. Mr. ̂  ja ^Mrs , jujf^\-ffa huiltokauvalia farmillani.;^ jonka luetteleminen tulisi liian 
Aalto on awustanut edeHäntaintttii», iDortfia[(a U„q. Bergmanin Paikalla pitkäksi. 

ja perheitä sairauden aikana talous- - ̂ ^ilia itään ja 1 mcsi.it pobjoise-.n • Maksuehdot: Kaikki summat alle 

New 3)ad Millsistä, 1 maili poh* $10 käteiselläsuuremmille smtrmil-

joiseen St i nari n knltnasta, seksnnna^ nt vi onnet ään aikaa kuusi kuukautta 

31 Blowers townshwissa. ! pankkiin kelpaawao- paperia wastaan 

SMK 
Maksamme 

Rahalä hetyksistä Suomeen 

Rahojen pikaisesta nkosinaksusta Htseldjtirost PvhjoiSmeideu Vhdtz>» 

pankki ja Helsingi» Osake Pa»W. 

NIELSEN & LUNDBECK, 

21-24 State St. New York 

WavZiin i» Buuri* Pan?kUii!e Amerikat». 

töissä omien töidensä ohella. 
"Sweetheart. 

I HEDMAN, HORNBORG & CO 
5 State St., New York, N. Y. 

Suomeen 
H»l»wan 

keskiaikainen suomalaitten nainen'Maanantaina, SMskuun 25 p.,W22 8 pros-'niin korolla. 

keittämään pieneen poortitoföon. i a^faeit fío j.0 a. p. / Wapa» luussi tarjotaan päiwallisev 
Parempia tietoja saapi kirjoittamal-
:a osoitteella: 

B. P. 
Homestake, Rontana, 

(74—75) ' • ' \ - " 

leinosia: aikaan, v 

1 ruuni tamma, 9 wuotias, 1,200 | Jesse SUnar, Lmistasa. 
ruuni betoonelt, 9 wnotias, 1,200 Henrii Jííeaderlrav.S, Huutokatrppjas 

j ruimiitpitnainci: hewonyn, 9 Wuo- E. G. Wasche ja GhaS* <A. Hyxy 

"aksaK. 43.00 S M Dollarista raha-
lähetyK»istä 

& 

i F 

II 
t £ < i»» j-

I 

•' l'/if •» V '^r'i 
t 'Í K 

j 

-r 

Kirjurit. 

FINLAND STEAMSHIP CO. AGENCY 
5 State Street, New York, N. Y. 

myy pilettejä kaikilla linjoilla 

SUC MEENja SUOMESTA 
•s -

V, H:Ví k/ 
-*V- - \ \.'l" 
in '(k A S «fc'/'f ' ČSAV ' -Í*"V 


