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(PAID ADVERTISEMENT) SUOMALAINEN KESKINÄINEN 
Skomakaifille äänestäjille Piiris PALOVAKÜUTUS-YHTIO. 

No. 1, M 
Dtasea Kaunti, Minn. 

I • Vakuutetun omaisuuden arvo j 
$1.106.5'j 5.00. Jäseniä yi itiössä | 
665. Raima kassassa $20,065.99. j 

i Virkakunta: Esimies Aatu Ke j 
ila; vara-esim. M. H. Korkalo ! 
kirjuri John Laide; varak. J. W. t 

Maatalouden 
alatta 

paista karjan ruokaa. Se toaiknttaa.haimman laitumen sikain kastoatuk-

tertocellifesti wiileydellään, atouBtaa! sessa. * 
runansnlatusta, kiihottaa sitä, ja on j Kokouksia ölfalfan kaswattamisen 

Matkustaa taas Suomeen» 
Zlhdyswaltain ministeri Suomes

sa, joka saapui tänne "Drottning-

PAID ADVERTISEMENT 
Prepaml aud circulated by and 
Byron It. Wilson, Wadena. Minn. 

mitä parhainta protewi-ruokain La-! herättämiseksi on pidetty melkeinpä! holm" laitoalla Syyskuun 16 P uiä 
sapainoksi. Lypsylehmä tarwitsee i jokaisessa tonnissa aina Elokuusta -oli niin tyytytoäinen Ruotsin-Ameri 

ko-! lähtien, ja näissä kokouksissa Linjan mainioihin järjestyksiin^ 
isHitiht niirtrt ia tititibcttiin maanwilieli-' ia hyNvin yhdistyksiin Amerikan ja. 

Barberry-pensaiden häwittämistyõ. ! sellaista rawintoa, «sillä se on 
HalUtukseu ja Minnesotan waltion >wassa työssä antaessaan runsaasti >jiin asiaa ja pyydettiin maantoiljeli 

, j8cíih^on: kassamies Ed. Larson;, {.^in(ven ,£ami)yQ [laríjcrcyn Häwitys-!maitoa. Lehmä luonnostaan onkar-!jö^ä toimimaan yhteisesti asian hy-iSuomen walillä, että hän on päättä-

'T£RA^;. \NT<on tänä wnonna menestynyt^kean rehun lyöjä ja kun sitä syöte-!traffi kaswatiamalla edes yksi eek--nyt palata Helsinkiin "Drottning-

Sarv'^Matt Erkkilä. Asi.imiehet:! htomattatocm hywästi, sillä 64 tään keinotekoisella tawalla jywä-| Annala al salsaa kukin ensialuksi.! holm" laitoalla, joka lähtee New . 
Vic. Myllykangas, Leander Suo-i kauniista hotoiteiäin kaikki barberry-!ruu illa, joissa on korkea rawinto-- Tällaista toimintaa maanwiljelijäin j Norkista Joulukuun 3 p:nä. ^ ^ j 
mala, Jacob Lalli. Abel Ristinen | pen font. Barberry on piikkinen ko-!artoo, niin tarwitsee se jotain toit» j keskuudessa Wadena kauntissa aio-! Samalla laiwalla tulee myoSk'.n, 
Isaac W. Isaacson, John Jaakola ^ rjstuSpensas, joka tieteiliiäin löytöjen j leyttätoää ruohontapaista ruokaakaan jatkaa, kunnes kyltoö aikaan ai--iso luku suomalaina matkustamaan 

ÍÍU-r' r- H^nofa S°ia' ni!^nan uittaa ja ic toit tiiii toiljaruos-! toaihditkeeksi, ja tässä juuri on sr loveakin 500 alsalfa-peltoa on kasiva- - toiettämäan Joulua omaisienwkans-
knikki joMokimnan jäsenet. Tu tctÍQ- Lähes 50 hallituksen ja tval-^uoka paikallaan. Siloruoka on fijt-'nmsm. Kukin tähän toiljelykseen o*! sa Suomessa, johon ne otaksutaan! 
lipalojen sattuessa on heti ilmoi!: rion barberry-toakoilijaa koko kesiin j lä metistä, mutta Mesi onkin tärkeä 

'tettava kirj irille kirjeellä. Tämä'tarkasiirnat kaikki maatilat 64 :ssä.tekijä lehmän rawinnossa. Maides» 
.yhtiö on varmasti laotettava Z» iMinnesotassa olemassa kauntissa jajsa on 87 -prosenttia Wettä ja lihassa 
vnvyUelemäthi maksaa palav»-! löysiwät ia hätoittitoät kaikestaan 20,*!yli 50 prosenttia. 

'«hingot. Johtokunnan puolesta ; ; - ... .. ... ' r 

I John Laide, Tht. kirjuri |0i,° OTaota, jotka darmmfa aikaun, Monet karjanhoitajat, jc 

! 
saaottatoa maanwiljelijä lähettää saapuman Joulukuun 20 v:nä, siis^ 
näytteen maanlaadusta, johon aikoo > ainoastaan 11 wuorokauden jälkeen. 

alsalfaa kylwäa, Yliopiston farmille, 
jossa se tutkitaan. Jos tämä näyte 

PAID ADVERTISEMENT 

Leonard Erickssou, 
jotka toa-!osoittaa että se on liiaksi hapanta, faimtin lakimieheksi, puhuu! 

!Box 171. New Tori? Mills. Minn ! mahdollisesti otoat hiitotttaneet mtl=, fttiatoat korkeista kuluista maidon! taikka tatilla kalkkia, niin ilmoiic-• ̂ euraön,^g^a paikoissa klo 8 illalla. 

Minä tulen luoksenne lehtenne, 
palstoilla ja teidän omalla íieíellan-! 
ne pyytäen teidän kannatustanne^ 
marraskuun maaleissa kauniin ko*| 
mission eerin w irka an. Monet icis-j 
ia tnntctoat mimlt. i Toiset citoät; 
tunne. Ne teistä, jotka timteioat 
Iuinut, luottawat minuun sentakia, 
että otoat aina huomanneet minun 
olcwan ystäwän tawalliselle kan-, 
salle, joka tekee työtä ja kantaa maa-: 
ilman kuorman. Minä tahtoisin! 
liidän walitsewan minut, että tooisin! 
awustaa teitä ratkaisemaan ne proB=; 
Iccinrt, jotka teillä otoat edessänne^ 
^ yrkiessänne rakentamaan kotejanne 
tanän erämaahan, jossa me elämme. f 

Minä olen elänyt samanlaista elä-! 
mää kuin tekin olette elänyt ja koh-! 
dannnt samat toaikeudet ja minä tie»; 
dän mitä te tarwitsette ja autan tei-' 
ta niin pitkälle kuin mimm tool-
missani an se tchdä. Minä olen; 
knTvMctoa kaikin puolin hoitamaan 

' f aimtVÜLinr s ii otteeri it tehtäwät jeti 
minä pyydän teiltä tilaisuutta an-1 
saita elämäni teidän Palweluksessai 
ia jos te walitsette nttnut niin tel 
tulette huomaamaan minun oletoan 
tasapuolisen ja rebellisen, ja aina! 
walmiin suorittamaan teille sitä PctL| 
ivelusta, sota teillä on oikeus waa-

tia. 
rasi. 7 p. 

Jos tulen toalituksi 

PAID ADVERTISEMENT 

£íoii kokelaana 
Becker County 

Snpt. of Schools 
Marrask. 7 p. 
Elma B. Bradke 

!joonia busheleiia wiljaa siittämällä 
ija leivittämällä tuhoisaa Toil ja ruos
tetta. 

tuotannossa, woisiwat korjata tämän taan siitä hänelle tarpeellisine oh^ ;íiműíjn ^tana Townin haalilla: 
wastuksensa syöttämMä enemmän | jeineen ja apulähteineen. 
siloruokaa karjalleen. Lehmän i 

ADVERTISEMENT PAID 

Á 

"Tämä ennätys", ilmoittaa L. S.j'^uortt" onkin kallein osa maidon 
Melander, wiljaruosteen bnwityksen.^otannon kuswmuksissa. Mutta ai-
johtaja Minnesotassa, "on huomattu; nastaan hiukan yli Puoli miljoo-
askel eteenpäin, sillä niin Pian Mn!nű(t ji|oű on nykyisin käytännössä ja 
barberry-pensaat otoat karkki Arneri-'^in wain toimeliaiden maantoil-
kan mantereelta häwitetty, niin pian ylijäin farmeilla, sillä yli neljä ja 
lovpuu toitiaruoste, sillä se ei tvoi!^uoIi miljoonaa farmia löytyy, joil-
elää ilman näitä pensaita. Mutta on fa Edetään lypsylehmiä." 
tärkeää, että ne kaikki häwitettäiiiin, 
sillä ruosteen siemenet, jotka pen-
sai eset kaswawat, lentäwät ilmassa 
paikasta paikkaan satoja ja mhdolli-
iesti tuhansia maileja. Tieteilijät, 
jotka otoat ottaneet kolmen ja neljän 
mailin korkeudelta ilmassa olewaa 
tornita otoat löytäneet siitä ruosteen 
siemeniä. Sentähden tooipi usein 

Ainoastaan 41% prosenttia kai
kesta tuotetusta maidosta käytetään 
woin ja jääkerman toalmistamiseen. 

Wadeua kauutin maanwilselijät. 

Wadena kauntissa on tekeillä ar-
wokas yritns monipuolisemman 

Minnesotan 8:nnen kongressimies 

piirin äänestäjille. 

Republikaanipuolueen wanhan 
kaartui suc-siiman fongresstmie^eh-
dokkavn Oscar I. Larsonin faunat» 
tajat o Wat tahtoneet Uudessa Koti
maassa julkaista Missejä lailsuntoja 
ehdokkaansa puolesta. Uuden Koti-
maan ensi numerossa tulee olemaan 
toimituksen puolesta perusteellisem
pi lausunto Larsonin ehdokkuudesta 
edistysmielisten maanwiljelijRn ja 
työläisten näkökannalta. 

24 p., tiistaina, Lökf Lake totolt-

shipissa. 
25 p. keskiwiikkona. Homestead town-

shipissa. 

Ä ä n e s t ä k ä ä  

Kauniin lakimieheksi Wadena kaun-
tiin 

B y r o n  R .  W i l s o n  

"Minä kannatan oikeaa lain käy* 
26 p., torstaina, Blusston, toton ^QQ,| täntöän Panemista ja säästätoäisyyt* 

lilla tai konlnhuoneella lähellä ^ yleisten asiain hoidossa." 

I v a n  B o w e n ,  

Rautatie- ja Varastohuone-

itomissiunreri. 

Ivan Bowen, Mmikato, Minn., 
joka iai suosituksen republikaaniselta 

Sikaa unhoittako minua^mar- waliiokouwentsioonilta puolueen eh 

Lincolnin lausunta äänioikeudesta. 

Oikeuden tooiton saawuttamiseG 

lä todistetaan al fal fan kastoattami-! eitocit ole tarpeelliset toeriset luodit, 

sen tärkeys ja mahdollisuus niillä!maan rauhalliset: äänestysliput. Tar-
sendnin ja sen suotatouuv karjanruo- ̂ tvitäan ainoastaan sitä, että oikein! ̂ nlnkukautta 

ajattelemat ihmiset menewät tooalt-
uurnalle ja ilman pelkoa tai ennak-
koluuloa äänestäwät siten kuin ajat-

hätoittämällä kaikki barberry-; man paikkakuntansa ylösrakentami- telewat. — Abraham Lincoln pit-
pensaat -mitta maatiloiltaan. jIc(fi_ .... |[,ceS(aan lotof. 1 p. 1856. 

" j Alfalfan kaswatwminen Wadena; 

Siloruoka maidon tuottajana, j kauntissa on jo Päässyt yli kokeilu-! Hywin käytetty perintö. 
Maidon taloudenhoidollinen (sääs-j^õteensa, sillä kokeiluasemat melkein-

tätoäinen) tuotanto samoinkuin nel^ jokaisessa townshipissa otoat to-

maanwiljMiksen aikaansaamiseksi 
ruoste tulla toiljaan pehmeän sateen iPohioislännessä. Samalla kun siel. 

^aikana." 
j Hallitus ja kaikki waltiot otoat teh-
j neet snunnitelmia, joiden mukaan pi-

'täP jonkun touoden perästä olla'x^a, osoittautuu siellä myöskin ih-
i Amerika toapaa barberrychensaista ja j mefeltaroä ko-overatiiwinen henki 
jsiis wiljaruosteesta myös. Maan-^^^iljslijöissä sekä maantoiljeli-
^viljelijät joka paikassa tooiwat aut-!^^ pikkukauppiasten toälillä o-

paikkakuntansa ylösrakentami-

Lontoolainen pilalehti "Punchy 

m-W laitokset. ,oid-n ^ dokkaaua ja joka nimitettiin rautatie 
niin mitta'*ü toarastohuone-komissioneeriN ni-!maitoa ja kermaa tooidaan edulli-!^ä alfalfaa tootdaan kasmattaa me-

tooin huolehtia kaikista asioista a-ideaaleissa, kesäk. 19 p., oniscsti käsitellä maalla, tulitoat täv-Äestyksellä^fteirSftrt ia että utta 

hmaihen kanssa Deer Riverillä ^-Minnesotan poika. Ennen niinittä^delleen todistetuksi kansallisessa mai;. . 
tntt u:;:?nrf;7 irt1 läntisellä alueella ^stään koniissioomin hän oli har-!totalousnäyttelyssä. Miljooneja  d o l-Ilanrehu ajanoloon _ , ..P, ... . .. . 
" m! wn "" a1 l-Nmi-hm ammattia Maa lareita tuhlataon maaseuduilla. W a i n!wmm-n°n eekkeriä ali "°n p°l.sta s..á Pmnioofuuten!» 

ifÄ 4™ t lom lam fi,a ai£m minfä W;maibo„ ja kerman huolimattoman « «adena kauntissa w. m 

luukandessa tai useammin jos tar 

Campton ttop rajaa. 
31 p., tiistaina. Rush Lckke town-

shipissa. 
Marrask. 4 v. Paddockissa. 

PAID ADVERTISEMENT 

Wadena kauntin äänestäjille: 

Ehdokkaana Wadena kauntin kon
tujen super intendentin Mirkaan mi
nä alistan kykenewäisyys-edellytykse* 
ni kauntin äänestäjien harkittavaksi. 

Minä olen suorittanut tutkinnon 
Wctdenan korkeakoulussa ja Normal 
Departmentissa ja olen opiskellut 
jouknn aikaa ' Waltion Iliopistossa. 
Minä toimin nykyisin kuudetta kou* 

opettajana Wadena 
kauntin koulussa ja olen ollut johta
jana Aldrichin koulussa toiimeiset 
kaksi touotta. 

Suurimman osan elämästäni olen 
kuluttanut farmilla. Minä olen hy
win Paljon kiintynyt maaseudun lap-
siin ja jos tulen walituksi tulen pal-
toclomaan maaseutukouluja parhaan 
kykyni mukaan. 

Gertruzde' Neal. 
(83—84—8Š—86) 

Nleisct lunnlit Marrask. 7 p., 1922. 

(PAID ADVERTISEMENT) 
Inserted by J. II. Marie, Wad ma, 

Ä?innesota, in the interest of his 
candidacy for county attorney, for 
which he is to i uy •*)(».ilO. 

Noin tonosi fitten Tuoli mies, joka 

Iee Minnesotankin pääasiallisin kar-i testamenttasi omaisuutensa 50,000 
Kolmesataa ja > kruunua molemmille Pojilleen. Toi-

peellista. 

Wikpittömästi teidän, 

H. M. Sword 

PAID ADVERTISEMENT 

MM 

W 
T, «M i' -JSL 

kulutti Ranskassa Amerikan joukko-^ käsittelyn takia, ja Paljon on toielä 
jen 89:n?ten diwisionan mufatta. j felíaifia karjanhoitajia, jotka eiteät 
Hän on syntynyt Sleepy Eyessajn-ie tätä syytä epäwarmaan taikka 
1886, mutta sai ikaswatuksensa ja huonoon menestykseensä maitotalou-
kouluutuksensa Mankatossa. Poika- den alalla. Jäähdytys^änkit ja1 

iena hänet nimitettiin juoksupojaksi 
.Kongressiin ja myöhemmin korotet
tiin sihteeriksi. Joutoaikoinaan hän 
- luki lakitiedettä ja suorM lakimiehen 
! tutkinnon 1913. 
j Mr. Bowen ripusti liike-nimikil-
iperisä kotikaupunkiinsa ja lyhyessä 
jajasfa hän rakensi suuren lakimies-
^liikkeen, joka keskeytettiin 19.17 kun 
! hän toisten 

AlfalfaMljelys on saanut tällai 
sen ^vauhdin seuraatoista syistä: 

25,000 kruunua säästöpankkiin, mis-

PAID ADVERTISEMENT 

Niille, joille tämä kuuluu:— 

Täten todistan, että minä olen 
tuntenut Mr. T. I. Hildenin useita 
wuosia ja olen ollut hänen kanssaan 

John H. Mark 

ilmoittaa ehdokkuutensa 

«udelleen walittawaksi 

e-,, : Kauntin lakimichrM 

Wadena kauuti, Minn. 

Entinen saatoutuksensa ollen 
Tehokas ja säästäwäinen palwelus. 

1 Alsalfa on snwajuurmen fo§-iIuu i"uri Ö«ÍQ«aiu lopettaneen Mii
mi, joka pystyy saamaan kaswira-'n-ensa juonnin ja myyneen tyhjät 
wintonsa ja kosteutta si-Mkin n.issälpullot 750,000 kruunulla! 

muut mukawuudet :naibou säilyttänet mikään muu kastoi pystyisi saa-! 

— Uusi Kotimaa on ainoa Amc-misessä, 'kerman puhtaana ja toitieä-1 maan elatustansa. 

na pysyttämiseksi, otoat heille toain 2. Alsalsa, kuten muutkin Palko- n-fan suomenkielisistä sanomalehdis-
turhaa waiwaa muka. . jkasioit, on ruokamullan rakentaja ja 

Lehmien ruokkiminen maidon run-ipitkien juuriensa atoulla Pitää se 
saampaa saaritta marten on mielen-!maaperän ilmahuokoset kunnossa, se 
kiintoinen karjanhoitajille. Ia jitu-jtocipi tunkea kowimpainkin maaker-
ri tässä on siloruoka tärkeä tekijä rostén läpi. 

sä se on yhä edelleen. Toinen osti! paljon asioissa ja tekemisissä. Minä 
perintörahoillaan toiinejä. Hän kuu-jolen aina huomannut hänen oletoan 

ehdottomasti rehellisen ja luotetta
man ja tootrt suosittaa Häntä Otter-
tail kauntin äänestäjille rehellisenä 
ja luotettatoana miehenä lähetettä* 
wäksi lainlaatijakuntaan meidän e-
dustajanamme. Hän toimi koulun 
opettajana silloin kun tulin hänet en

tä, joka myötätuntoisuudella seuraa sin tuntemaan ja ott hän nyt ja on 

riensi lipun juurelle, maansa kutsu--
I mana. Hän suoritti palwelusta St. 
I öt ihtciin kukkulalla ja Argonnen rin
tamalla 80;itncn Dwisionan kans
sa ja pääsi sotapalwelnksesta kaptee
nin artoolla. Palattuaan siwiilielä-
mään hän antautui jälleen lakimie-

noitsija, tutkinut »hteisk.«»M,m jaj^ ommattiin. Mr. Bowen on nai-
waltiollisia kysymyksiä. Pilytää su^- áwa mies kaswawan per-
feufua ääniwaltaijen yleisön suo- ^ecn fCTl?,|ö 

R i s t o  L a p p a l »  

Waltion íainfaiitt jakit iltaan fil^tö 
vmalipiirislä, Minnesotassa. 

Sanomalehtimies, opettaja, Iitcn-

mmfnitaesfaun helpomman maidon 
nuorten miesten kanssa umkfitn lehmissä. Professori A. L. 

Haecker sanoo silornuasta: 
"Siloruoka on mehew-iä ruohonta-

. .3. Alfalfa ott parasta heinää, sil
lä se sisältää yhtäpaljon proteini 
aineita kuin bräni, tonni tonnilta. 

4. Alfalfa muodostaa mitä Par

sita maanwiljelijäin ja työläisten 

edistysmielistä politiikkaa, joka yh* 

tamittaa saa entistä suurempaa kan

natusta varsinkin kaikkialla keski' 

lännen ja lännen waltioissa. 

Iioon. 

Mciset toanlit Marraskuun 

(83—84—85—80) 

7 p. 
Mnestäkää Ivan Bowenia Rauta

tie- ja Warastohuone-Komissionee-
riksi. 

TILAUSLIPPU. 
K4MSAII JUim KUSTANNUS-YHTIÖ, 

Hew York Mills, Minn. 

Myötieeurss C. Kotimaan 

tílAniaaksnkii, joka on lähetetiär». osoitteella: 

Tuosikerrae 

Nimi 

Postikonttori 

X|ti «li Box! 

riitio 

Mainitkaa onko tilani uusi eli nndiatni. 

fSffiXn tilauelipnn roi lihettäl lyijykynällä tlytettyfil. 

Inserted by J. P. Raattama and Charles Latvala, lashwauk, Minnesota. Amount to be paid $9.00 for each insertioi 

Oscar I. Larson paltoelee nyt emi-
mäistä toirkakanttaan kongressissa. 

Hän on nyt jo tehnyt itselleen loista» 
ivan rekord in kykenetoänä ja uskollisena kan
san edustajana. 

? 
Tunnustaen maantorljelyksen maan 

tärkeintmäksi ja pernsteellisimmaksi tuotan-
itofji hän on äänestänyt jokaisen esityksen 
puolesta, joita kongressissa on esitetty maan-
toiljelijäin atoustamMsi. 

Tunnustukseksi antamastaan kannatul.' 
sesta maantoiljelys-kainlaadinnalle Mr. Lar» 
son on saanut sivosiwksen suurimmalta 
maanwiljelijäin järjestöltä tässä NMassa. 

\ 

Kannatuksestaan bonus-laille ja muille 
entisten sotilaiden atoustamiseksi laadituille 
«toustuslaeille Mr. Larson on myöskin 
saanut kiitobset Amerikan Legionan Kansyl. 
lis-komentajalta. 

touosta ollut edistysmielinen maan
wiljelijä. 1 

Te tooitte antaa hänelle äänenne. 

Orris Alüertson. 
(82—83) 

PAID ADVERTISEMENT 

Ainoa Farmari Kauntin talolla. 

(PAID ADVERTISEMENT) 

N. P. N. Nclso» 

Kauuti-Komissionccriksi 

X 

Kongressimies 
Oscar I. Larso» 

Kongressimies Larson on yksi kongressin johtajia sytocmtoeden 
massa, joka tulee lisäämään jokaisen Minnes».fan farmin artooa. 

Kongressimies Larson on Republikaanipuolueen nimittämä ehdokas. 
noa wastustajansa waaleissa on demokraatti. 

Palauttakaamme Oscar I. Larson Kongressiin, 

wesitiesurmn'.tel* 

Hamm ai-

'Zi 
SS 

5 

Haluatteko te maantoiljelijät olla 
edustettuna Kauntin talolla? 

Äänestäkää 

O l e  C .  N e l s o n  

RegiSter of Teeds, Becker kcmnti, 
Minn. 

Wilpittömät kiitokset 
kaikille niille naapureille, jotka yllä
titte meidät syyskuun 29 pättoä Pik-
kutyttäremine syntymisen johdosta, 
erittäinkin Mrs. Chas. Gulfille ja 
Mrs. Matt Jirulle, jotka olitoat kek-
ferien toimeenpaniiana ja myös ra
halahjasta, jonka jätitte meille. 

Kiitollisuudella 
Alina ja Mike Mononen., 

. . Cromwell, Mint». 

4:nuen Komissiooucri-Piirin äänes

täjille, Ottertail kannti, Minn. 

Marrask. 7 p. te äänestätte lt* 
nlissioneerin tässä piirissä. Minä 
olen ehdokkaana uudelleen toirfaatt 
ja pyydän teidän ääntänne ja kan
natustanne. Jos te olette fyllin 
hywäntahtoisia walitaksenne minut 
uudelleen niin minä toakuutan ka1 

fin tawoin yrittäwani täyttää toel* 
wollisuuteni huolellisesti, uskolli
sesti ja rehellisesti ja samalla ta-
toalla kaikkiin piirini osiin nähden. 

Vilpittömästi teidän, 

N. P. R. Nelso». 

HUONO VERI 
Risatauti,  Miirklvii ihotauti,  Niipyt, Finnit,  

H í i i  kii i iaavar ja kaikki muut taudit jotka 

{ohtuvat heikt sta eli Kuonosta V"ipsiä ovat ... 
tyvin tavallisia, ja jos oi mitä ajoissa pa- r 

ra ane ta voi miMä k«!ntty:i varanvniatoit 
tauti, joka voi liviknntaa elinvoimaa ja intoa. 

N iin ku jutlaa eräs kansalainen laakkcgs-
täninie: Hankia», N. Y. 
Arr. Apteekkari P. A. Ugncll. 

1 ilasin joku aika Bttfcn teiltä lääkkwa Haw 
600 ja vasut mu luita, fti.il »e oli kerro s.uvm te-
bokas lääke, sIliM olen taas töysln if rv e, joata >;• 
lansun monet kiitei:s<-i: teille Mr. l i;neli. '< 

Kunr.i^''t.iks< Iiii, John lia.klund. 
Erikoisluáke No. 500 on mainio liiäke 

yllämainitMnhin vikoihin. Kuun hoitoon 
kuuluu sijiifi }iullo lääkettä, rasia voren-
pulidi^tuspilieriä sisiillisestf nautittavia. 
H VO M! Jos teillä ori r.äppyjii eli rirnU 
ka?v«.i5sa »iin pyytäkää rasta •• Kasvojen 
kaunisHiAvoi'letti" ja taas jos on syyhyft 
eli kutkt irnaa 11k missä osassa 6yvän<«i. .. 
siiloin pyytakiiä ' Klinikan syyhyvoldeVa". . 
Närnä salvat lähetämme lääkkeen mukana i#, 
samaan hintaan. (•' 

sus tilatkaa ln.Ue No. 500 ja Ilmot takaa« 
ininka salvan haluatte ISrtkki-en mukana, yj-

iiLaake lithf tetaan postissa lähetyskulut suu- » 
titettun i $2.60. 'i >-

—Ligrivihn Apteekki on stiorin—f ^ v, 
—Sufni. ApteeKkt YbdynTallolam— 

t« A* LIQNEkLr OÄ| . Superior, Wk. 


