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destaan, mutta jos karja on suuriakaan rehellisen miehen, waikka kohta 
zc arwokas kaikki kanat pitäisi eläin-^jontun walitsenman mistä sellaisen! 
lääkärin tarkastaa ja ainoastaan ter» | löytää. Eihän isän seitsemästä po>-
weet jättää. Kaikki tautiset tulee 'jasta ollut yhtään Jumala toolmm.it * 
polttaa ja huoneet ja tarhat tartun-!kun täytyi -lähettää noutamaan Xaa-í 
nasta puhdistaa sowuslamalla jcl» jmibic, jotifai Herra oli inaíiimut. | 
löin kaasulla, jonka eläinlääkäri nä»!Niin, eikö tänä aikana ole juuri fa-| 
kee parhaaksi eli pirskoittaa jollain, ma, Mä ci Jumala ole koskaan! 
tartuntaa pichd:Ztawalla aineella. !mitään ankare.mmasti rangaissut, 

Syystä että tauti ensin tarttuu ' kuin hänen käskynsä blcnfatioiia.; 
wanhoihin kanoihin on paras kas ^Ja tuo on kmrluwa samaan käskyyn:! 
Mariaa ainoastaan kanoja, jotka o-Orakasta lähimmäistäsi niin kuin it-j 
wat alle wuoden wanhoja, jos maa* I fenu. Sanotaan rakastamansa Iit-j 
tilalla ci' siitetä kanoja. Tietojenimalaa, jota ei nähdä, mutta lähi-! 
mukaan päälle Wuoden wanhat fa* j mä inert ei tule kysymykseenkään., jt'fcj 
imt eiwät ole niin' hyödyllisiä kuin nähdään. Mutta Jeesus sanoo, nej 
nuoremmat. Suurimmilla kanahan sokeat ja sokeain taluttajat. j 
farmeilla aina tapetaan ja myodaärt; Sitte oli aikomus wastata nskois^ 
kail ki kanat, jotka owat yhden wuo-jta, joita on monia erilaisia, mutta' 
den tonniin ja eli nxlnhempia. ! usko ia ei olv enempi kuin kaksi: oikea, 

joi waärä. Siilloin kuin Jumala h\' 
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l-irte^a 

! kassa on saanut paremman tiedon! 
! Ruotsin ihanuudesta, niin olen toct>, 
I ma, etta tuhannet» jotka mathi5tatonri 
I teidän laiwoilla, tulemat olemaan [cv-
I maa mielipidettä kuin minä.-
! "Kiittäen kaikesta ystäwällisyyd>.'? -
Itänne ja toiwottaen linjallenne hv-' 
! win ansaitun menestyksen piirrän 

j "Kunnioituksella 

I "James H. Gore". 

! (Professori Emeritus George 28c-: 

lshingtonin yliopistosta, Washington, 

- D. C.) I 

Erittäin siroja 

I Joulu ja Uudenvuoden 

onnentoivotus-kortteja 

TILAUSLIPPU. 

KAK1AN kk m KUSTANN7JS-YHTI0, 
lew York Milli, Minn. 

Myötäieurs» ch........... U. Kotimaan 

tilamsmakinlsi, joka on lihctettivi oioitteella 

NiacJ — — 

»•—»»»MM reos1 kerran 

UlkottiaalaissvRtvisUM uhri Amerikán alttarille 

Ive nutu j anoo, etieUcät ulkomaa^ He pitäwät Amcrikaa liikkeellä 
j-.» ivuuLu. www»., 4. m m» 'V"--"*" ; (dišfnntbiset ole hyödyksi Amerikai-i Rantateitä ei woitaisl turwallisesti! . _ * .. «.... 
montlmatt nmt ban sanon tulkoon^ . r T T •• u „ T ... A-Joit saapunut kirzakauppaamme. Nai 

K il 11 111 Iii II 1 r» , . _ Y* ' o i f • cv le. itiin tasia on muutamia huolel-kayttaa elletwat ulkomaalaisiyuty^et .. .... , , , ... ^ : lwis<m3l!llivtonircits ja tooifeivs iult ja Jimtalal. 1. ....... . , ..... ....... x ot . . ' ia forttcia on folmcn hutien ia. Kai 
1 .... * . t, ..... . , ,. li esti koottuja iostaitotta, jotka to-jntita fttatst kunnossa ±-~ notn pun-1 

ereiül walkeuden puneydesta ja ktti-U.L . ^ ;* r 
!
r , A /. , 

?«ew Leipzig, N. D 
Olen tuossa sairaStaessani Mc 

nut Uuden Kotimaan palstoilta n oi 

. . Y1, . . idieiawat, 7niten paljon ulkomaalms-'let rautattetyolmnsta on uikontaa-
ui walteuden patwak^t ja pimeyden . w ,t r. !T .r !' ,v •• .» . ... «nmityt tlla on o nutia Amertfatt ela»,laisia. 

Ia rntn on oikea ja toaata;' .... ' ' - «• ., , 
v maan: .! He laastawat Amercknn rahaa: 

! yöksi. 
j aina erossa ja & maailmassa ole 
muutta kuin 'hytoä ja paha, mutta jos 

Hc taisteliwat Amerikan edestä:!Amerikan Pankttirien yhdistys il-
ulkomaalaissyntyiset 

000,000,000 pankeis-

espanjalais-amorikalaisessa' sa, ja postisäästöpankissa on yli 

Postikonttori 

Kata «li Box! 

Valtio 

•M M«t •«•••••«» 

Mainitkaa onko tilan» «nai eli mi^istus. 

flbnln tilanelipon roi llhettfi* lyijykynäni täytettyni. 
MÄ» 

raamattua järjen walossa katsotaan! uhannet ulkomaalaivsyntyiset iais^mUtlaa, ertä 
. ... . .. . rtTt A:.,11AtT nt*r.s...init rtmmnrfnii ! teli Wat 9!mevif'ait armeijassa fifäIti-5=; laiiertatoar Y4, 

ta mom a ttrjotnkua, loista tot et on nun on aivan magDoton qnmtauaa,!_ . , ' ' .. l- irr hn,tHi"-: 
• . ' - i «»r n I «nr» -»; TttntttinTimntt i'ívmtnon fítfus sodasta, espanjalms-amerikalat es a >a, ja PovNjaa 

tarpeenkin et ainoastaan maolllplta i Nll et luonnollinen thmtnen W « $ miI}ocuan «lkomaa-5150,000,000 talletettuna enemmän 
elämän kannalta katsottuna, mutta!Niita kum on Jumalan hengen, tlla |ovus>>a, ja gn uujlouuu uuuuiaa . ..... 
eiaiujn roimmra luxttuunu, uiuuu, v „ 1 lailta oli Amerikan livun alla kuin 7u0,000 benfilott tiítíía. 
n.^é Tipnfiieltä kannalta sillä ktm' banelle ne on .hulluus. . Metlla on im 011 antu .tan aua ... .« . m, 

teenrin. jonka Mwi l°M rau^n | miirtäueet ánsa •«F,| *iwftW »»í 2 n.amitoem ' icofjeSa "Sh,ta 
wki. „iin Kin tältä rauhasta I», « hm Wmm« »*. on «meriMf.-, on «Homoa-
I,u» ia firioiitaa ja kun j-k» fiefu, fitte «aky» «mmchm tteüa kun fai),ctaan toalmiStatoa ; , . Hä 

jolla" ei ote FmM-n ra.rtrm eit5liIw$W t,T55no*mifc„ia totenamme ,rt« nrnnitomti; - « ^ mci», taiteita- 111-

ImwaS oiiia-atuutoa, h,fee m,o tmi-j eitä |5n «"R» k>lmm»d l,H^c "chat.a.osaa í,í,a"®a'mK" Ul"|romQ(lIaj jct „wat opettaneet meille 
wn sanomat ylõönoueseeAa Herras-lioitulfta nakenman ,a kemlle ^ser»a>, • • _ _ _ ;i _ . ! amerikalaisille messein kaikki kan-

* C 01 i_ r .i.ri ¥irt .aVmaÍ Íítrtiiiinf y^Tmi ta Jeinksesta niin tnnto seisahtuu patoaa ei sitä kenkään sulje, ja k? ; He rnfentatoat Ametiftta: 
jaäcletnaaii, että mikä rauha se on,|neItä hän-sulkee niin ei kenkään a-lwawat kolme neljättä osaa raudasta 

j ja kuparista laiwojen, rakennus-' 

sanlaulut, he owat luoneet kolme 
osaa orkestereistamme ja 

josta on VFymys. Ia kun omatuntoitolia. jja «arista iaiöojen, rarennus-,^.^ heimolaisia fötocltatoat mmi poluem 

myös sitä kaipaa. Ia jos ihminen! Nyt lopetan kirjoitukseni ja PYY'j ten, koneiden ja rautateiden raken»^I melkein kaikki sowelly'semme «lanmnkiolellä. 

antaa tilan tuollaiselle ajatukselle. I däu toimituksen korjaamaan kirjeeni gnusta warten. j $e mímmt enqlauninkieltä- Käk- Ulompana 
niin silloin on jo siemen kylwetty wicheet ja jätän toimitnksen mmkum *- * -

ihmisen sydämeen. Ia näkyy kylt 
jän nx'l'taulsesta, ettei kaikki lau 
hylvään maahan. Niin on se pv • ^—-—"e;tutui luiuju, uunauun tuyiuuu ju wue: 

men kiwi s»däme-nrm iaugenimt,;teirot. 9Zäin pfaiin fh-jecitö, diii|rilyEfamt meidät liikenmlaitokjil.'a^ s"e ' ,llIcWel „meikäläisiksi: Pmkkaknnnalla ja lähistöllii asu-

n..«a kun ei oTc- matamin jnhen Mdc» t°mn.ta,a ««»« walaistukseUa. ! m.wdost..wat amerika.aisiksi oma?, wat woiwät kSydä näitä kortteja L 

Ä«"Ä wíwSiLX STirjoitiificni on W, en' "°atc..°wa. Am«ik.°: Se ta tahdostaan ja seurustelemalla!^^ kirjakaupassamme, sillä täi-

kissa korteissa on englanninkielinen j 
Joulu- ja Uudenwnodeu onnentoi-
wotuÄ painettuna walmiiksi erittäin! —... —_ 
aistikkaasti. Hienompia kortteja eij 
ole missään saatawissa. Korttien | 
mukana tulewat myöskin sopiwati 
kauniit kirjekotelot, joissa ne tooi-1 

daan lähettää. j 

No. 1 kortit maksawat $1 25 íu- | 
sina onnentoiwotns painettuna, | 
mutta ei nimiä, $1.75 tusina tűntet! 
painettuna. t j 

No. 2 kortit maksalvat $1.00 tusi'! 
net onnentoiwotns painettuna, miü-
ta ei niiniä. $1.50 nimet painettu

na. 

I No. 3 kortit 75c tusina sellaise-
j rtaan tai $1.25 tusina toiwotus ja 

nimi painettuna suomen- tai eng-

f Joulu saapuu taasen pian 

lähettäkää JOULURAHANNE omaisillenne 
SUOMEEN meidän kauttamme 

Kurssi on nyt Smk 35 iMiarisla 

NIELSEN & LUNDBECK, 

21-24 State St. New York 

Wanhiu j« S»«ri» E»om«!«me» Pankkilnke lmctif«6fe« 

asuwat woiwat näitä i | 
lähe- i 

kuu 
ta-

HEDMAN, 

*T 35.00 

H O R N B O R G  &  C O .  

5 Slate St., New York, N. Y. 

S M 
Dollarista raha-
lähetyKsistä Sucmeöi; 

-ia: 

íiiuíta attomi hukkaan, m una ^u; i t wio ^'^aatteistamme. Puolet silkeistämme! jotka owat omaksuneet periaatteen: j pikkukaupoissa tällä ympäristöllä, 
mala on sanonut: ei tnmim sanmnzheikko, wain totwon vtta saatte t,b kengistä, willawal.'!"Oikeutta kaikille, ei wihaa ketään' e„ .... _ „ ,T . 

p!dS mm p»l°z««n. -ees !. .m-Ma ^°nr..«a. ^hwm." . Ä" ! 
nr hrrmjip. fG baficnec. 1 I. E. N. ^ ... • " imutta hankkia ajoiSia siroja onnen» 

1 -y1IDwU-u: • ; . . . ^.Jiuaitnistamni kolme neljättä-osaa'sellaisten mnerikÄaisten kanssa, soisia kortteja ei ole 
Mutta 3.»-:Ole toiel» a,wan terwe. . ka,. »!. V 

myytäwänä 

pavane, se pahenee. 
Ja maalliselta kannalta katsottuna 

en ícfin íuiöh) että tulewat monet ih> 
Bulgarialainen Veri-Tee 

mit,;» iftnirmm ni' Nautittuna höyryävän kuumana vuo-j 
M!lct teltoille mchm minun Cu, teelle Avustaa luontoa. | 
n>elkapää, sillä minä ymmärrän, ei- Tapamaan kylmyyden 
tä jokainen ihminen on toisellensa . 8uojelt-maan influensaa vastaan 
welkaväa tekemään sen minkä häne-:! N'irkistámaan maksaa 
inelmollisnutensa waatii, ja minä! 

lain seurahuoneella tiistaina jouluk. 12 

Suoliston toimintaan sliännöllisesu 1 

. r I Bulgarialainen Kasvis Tee sisältiiii, , 
vimuärran maallinen lat n olcroott | puhtaita ka<voja. \ Se parantaa, verta I 
pllyiin. sillä se on Jumalalta sää-: ja. avustaa teitä pysymään terveenä, j pnä klo 10 ap. 

Myytävänä apteekkareilla kaikkialla. 
tai vakuutetussa postissa 1 suuri per-j ^uiiuuvyuiii .uinuu •hu.uuh i 
holaatikko $1.23 eli 3 laatikkoa $'t.l ">: fa klo Pito li 8 Cokatossa Mr. 
eli 0 laatikkoa $5.25. Osoite H. 1 ftnfffnn fe>Tn?,f<> 
Von Sehiick. President Marvel Products^stOtTlartf ÍOIOj(C1. 
Company. 472 Marvel Building, Pitts 
burgh. Pa. 

Aunandtile, French Lake ja Cokatv,^ Kiitoslause. 

^ !ltn# 5 Haluan lausua wilpittömät kiitok» 

I Hartalt sh etki Slunandalessa Mr.! set kaikille niille ystäwille ja naapu-
^ John Mäen talossa inaanantaina reille, jotka olitte hommanneet ja 
'joulut. 11 pnä klo Intelt S ill. iottaneet ojaa minun 32:n jyntymä-
1 Jumala,.palweluS gtcntí, Lak-si^wS» toidloon, Jonfa merfiegflcStä 

FINLAND STEAMSHIP CO. AGENCY 

5 State Street, New York, N. Y. 
myj pilettejä kaikilla linjoilla 

SUCMEEN ja SUOMESTA 
immsmmmmmwBMtmi 

suutta hankkia ajoissa siroja omien* 
toiwotus-kortteja, joilla woitte ila- ! 

hiittaa ystäwiämte läbestnwien smt-! 
vien juhlien aikana niinkuin toaxúja, Matkustakaa suomeen tahi tudetakaa j suomeh ALMANAKKA VUODELLE 
hywä tapa ott. 

U u s i  K o t i m a a ,  
New York Mills, Mitut. 

sukulaisenne 

tulitte kotiimme 19 päiwän iltana > 

detty. Mutta ei sana hallituZ mi-
tään toimi, waau ne toimit, jotka 
f - ' 1 on ihme laittanut tuon ää 

n otuksen awttlla. Ja ntikä olisikaan 
kns'!mnk^!'?sä Tuin 5aa5a Nurin un 

Mitä minä olen oppinut 

harjotettuani 47 vuotta ammattiani 

^ marraskuuta. Niin, kaikeksi pahaksi 
I saimme tietää wähäistä ennen, että 

Hartaushetki virnan päiwän illal-jsalaisesti wieraita aikoo tulla niitti 
; hcnnoMitin ja päätimme Pysyä pois-
! ta kotoa, koska olimme jo ntaikalla, 

P, Miettinen, j josta tawan wnokst ei pitäisi kenen-
.... dj !kään 'pahastua, sillä emme pahaa 

^; tarkoittanut yllätykseen osanottajille. 
' va wi elä kin lausun sydämelliset f ii-
tokset niistä kallisarwoisista lahjo is-
tc, jotta olitte jättäneet koimnnte 
minun syntptnäpäiwäni muistoksi. 

Kunnioittaen, 
UIXA olen pitänyt silmällä uni- totin voimakkaita ulo-stusaiuoita. 

mettnneisuxvlen vaikutuksia 17 vuot- Calomeli, elöhopoa-aine, joka pet
ta. siitä saakka kun iiloin liarjoit- u!jttliii ja irroittaa hampaat, on 
tarna™ i;i»kärinammnttia 1ST5. -'.Ii- taaS käytäntöön; suolavedet 
ha olen n vt vuoden lkamén ]a . . 
vaikkakin tuon tuostakin lääketie- ja jauhot, jotka karkottavat tar-

tähän enkoisf'*1!) tautiin näiidcil o-
vat immt tumattomat. . 

Mutta ihmiset, huolehtivat 

ammattini harjoittamisen ajalla eu 
ole koskaan nähnyt mitään syytä 

tana ^üdon käyttämiseen, kun läiike sei-

M 

km, ,m 

prutänä enemmän terveydestään j . kuin Svrnp Pepsin tyhjentää 
mokien valinnan, vonnivtemn ja ve- . , ' „ 
<lenjuonnin kantta, ömm.^ttimoisuus suoliston aivan vhta nopeasti, lhnnn 
kuitenkin tulee aika-ajoin huolimat- kivistystä ja tuottamatta häiriötä 
ta siitä kuinka lv>ctamint> sitä a ätt elimistölle. 
tää. Seuraava tärkein kysymys on 
siis miten hoidamme sitä kun 86 Pitaicaa itsenne vapaana ummet- Ä8kejse8tä vaIokuvaahl 

tulee. Miiui uskon siihen, että tnci- tuneisnuilota! Se alentaa teulan ' ^ 
dän olisi pliästävä niin lähelle luon- voimiansie 28 prosentilla, kuivettaa " ' "1 ELL 
toa kuin mahdollista > siitä johtuti vol.ienmVltinn» ia fi$1Q PT,nn,,« Wtynyt Shelbyvillessa, 
että minun u m mettun visuuden laa k 
keeni, joka tunnetaan nimellä Tri 
CaldwelVin Syrup Pepsin, on miet" yhtään päiväii mennä ? ilmane.tteisuo-
k;<svis»lcoit;ns. Se on tehty egyptiMi- ]istonne puhdistu. Älkää istuko ja 
sestä - "nnMsta ja pepsinistä sopi\il a |0jV0k0 vaan menkää apteekkarinne 
hajuhöysteillä sekoitettuna. Lapset ^ .& höTikkikaa pullo Tri Caldwell' 
eiviit Jutlusta nauti kakatta ainei a. g'yn1p Pepsiniä. Se on suuri kokoi-
Svrup Pepsin on hyvanma.vuista ja fien pU]]0 ottakaa sitä teelusikal!; 
nuoret rakastavat Mta. Se ei ai ÍCU- nen aamulla te olette ter-
ta kivistystä. i uhannet äidit ova 

V(. Son hinta on ainoastaan noin 
kirjoittaneet minulle tasta. yksi sentti annokselle. Käyttäkää 

verisuonianne ja saa aikaan ennen
aikaisen vanhuuden. Älkää antako f 

Mo., 1839. 
—— -X 

ostettu wriie-ulostus-lääke mauil- vatsaan, paiseisiin, huonoon ruuan 
massa :\Iina sanon porhe-ulostus- sulitukseen, ruokahalun puutteeseen 
läiike. koska kaikki perheen iäsenet «li unettomuuteen ja murtamaan 
voivat käUtää sitä turvallisesti. Se kuumeet ja kylmyyden. Pitäkää ai
on kyllin'mieto sylilapselle, vaikut- na pullo talossanne ja noudattak-vv 
tava täysi-ikäisen ka;kkein kroonil- n ti itä kolmea tevvej sohjetta .• Iita-
lisiinmasea unimettunvisuudessa. lie- knä päänne raittiina, jalat lämpymi-' 
eepti on jokaisessa pakassa. nä ja suolisto avoinna. 

Viime aikoina on tullut käytän-W. B. Caldwell, Lääketieteen, tohtori. 

Hifiä uadistan vapaan iarjouheni 

$ic,ooo arvosta koepulloja 
Syrup Pepsiniä vapaasti 

Viime vuonna minä sitouduia 
kuluttamaan ijilO,(iUU rahaa Sy• • 
rup Pepsi n in vapaisiin u aat
teisiin ja lähetin niitä vapaas
ti postimaksu suoritettuna kal
kille, jotka niitä tahtoivat» 
iSimremmoinen post il ii ke oli 
'seurauksena. Mutta täytyy oi» 
la useita, jotka eivät kirjoitu* 
iieet, JMinä tahtoisin. saada 
heidän osotteensa tällä kertaa 

'Mmä siis nyt uudistan tar
joukseni lähesty*, äu 84:n syn
tymäpäiväni muistoksi ja käy-

. tiili taas $10,000 vapaisiin 
näytteisiin., Minä tahtoisin 

'nähdä yhden jokaisessa ameri
kkalaisessa kodissa. Kirjoitta* 
_ ka a näy tetti$nne tänään. Ai-
* noustaan antakaa minulle „ 

sot teenne. Lähettäkää se Di 
. B. C?; Id well, 486 W'ushiní}-

•ton St., Monticello. Illinois. 
' "Minun tarjoukseni on lodel'i-
• nen vapaa lahja: se ei maksa 
,yleisölle mitään. 

Mrs. H. Rydingi, 

Menahga, Minn. 

Kuttlnisan nittcrifolnifcit lausunto 

Ruotsin-Amcrikan linjasta. 

Kirieessä Rnotsin-Anieri/an Linjan 
lohtajalle Äcr. G. ^ilmer' Lnndbeck'-
ilíc New Norkissa on kuuluisa tie-
demies prosessori James H. Gore, 
iv-vjrge Washingtonin Nliopistosta, 
Washington, D. C., lausunut kiitol-
liiuutetisa matkitstajain kohtelusta 
linjait "Drottniugholm" lahualla. 
.'.»cainittu kirje oil käännettynä näin 
iiiulittoa: 

"Sun matkamme "Drotwingholm" 
ínimalla nyt Piatt Paattny katson wel-
wollisnndekseni mainita, etta o ten 
matkustanut 9Ítimmin yli 47 kertaa 

SUOMEN VARAKONSÜLIVIRASTO 
Vahvistaa valta-, kauppa- ynnä 
muita asiakirjoja, niiden Suomessa 
käyttämistä varten, ja vaadittaessa, 
laatii valta-, kauppa- y. m. asiakir
joja. palkkiota vastaan, sekä välit 
tää passiasioita. Osoite: 

CHARLES O. JACKOLA, 
Vice C insul oi Finland, 

Calumet, Michigan, U. S. A. 

' V ALTIOL AISSA VAHVISTETTU 
ASIOIMISTO JA MATKAPILETTI-

LIIKE 
Välittää matkapilettien myyntiä 
Suomeen ja Suomesta Amerikaan 
kaikille ensiluokan tinpiille. 
LAATII MATICALUPIÁ SUOMESTA 
,AMERIKAAN MATKUSTAVILLE 
Äsioimisto välittää ja vai voo velka-
perin to- ynnä muita asioita Anieri 
kassa ja Suomessa; ja välittää Suo, 
men ja Skandinavian maitten tava 
rainmyyntiliikettä. 
Kun haluatte ostaa tai myydä maa 
tilan niin kääntykää puoleeni. Mi 
nulla on myytävänä kaikkialla ylä 
Miehiganissa suuria alueita perkaa 
mattom ia. farmi-maita ja valmiita 
viljelysmaita. Usoite: 

'CHARLES O. JACKOLA, 
Borgo Block, Caiumet, Mich. U. S. A 

Niille, jotka oivat sairaita tai 

kärsiwiä. 

Ruotsin 

Amerikan 

Linjalla 

Suora matkusta ialiikemu New Y< ? k 
ja Göteborgin välillä. Nopeat, upeut 

ja öljyllä käyvä höyrylaivat 

DROTTNINGHOLM 
ja 

STOCKHOLM 

Suuri Jouluhuvimatka 
Suomeen 

DROTTNINGHOLM laivalla 

Lauantaina 9 p. Joulukuuta 

1923. 
Oulun tahi ITeMngiii Almanakka 10c 
Tiitus, kaunis kertomus nuorille 10c 
•Jaloluontoinen vaimo 20c 
Jesuksen lappunden kirja ...25c 
Kansan lauluja 40c 
Hartauslauln ja .. 20c 
I,aului.i Titanicin häviöstä 10c 
Kanain hoitokirja 20c 
Karjanlioito oppikirja • 20C 
TTevoskirja, 20 eliiinliiäkäri-i .... 35c 
Kokkikirja, Suomal. Engl 1 25 
Sven Tuuva nuorempi 50c 

ia 1 Sotilaan päiväkirja 35c 
1 Unikirja 25c, 85c ja 50c 
1 Joulukortteja 35c tusina ja 3 tus. $1.00 
I Kirkollis Kalenteri v. 1923 60c 
; Siirtokansan Kalenteri v. 1923.... 50c 
I Suomen yleinen Kalenteri v. 1923 75c 
j Suomen Kuvalehti 1 vuosi .... 4.00 
j Nyyrikki, yleint-n viikkolehti ... 2.00 
! Uusi Kotimaa, 2 kert. viik. 1 vuosi 2.75 
i A. MAUNULA, 

Jt. I, Box 10, Aimena, Wis. 

Kulkuvuorot: 
NEW YORKISTA Laivat Göteborgista 
9 Jouluk. DROTTNINGHOLM 18 Mairask.: 

13Tammik. DROTTNINGHOLM30 Jouluk. 
loHelmik. DROTTNINGHOLM 27 Tammik 

ITytit ovat valóiéit ja ilmavat. I!i>o!<:> 
on hyvää. Ystävällinen kohtelu. 31 at» 
ka Nexv Yorkista tapahtuu suoran n 
Göte borgiin 9 tai 10 vuorokaudersn.' 
Sieltä jatketaan matkaa pikajuiHu'.; 
Tukholmaan (!) tunnissa) jossa rnnu+t-; 
taan nopeakulkuiseen laivaan, joka l i 

! tunnissa viepi Suomeen. Ei mitään pas 

Sofaifcn tfitnän lchden lukijm. te.j 
list lukea Nuga-Tone ilmoitus lei)'j Yorkista: Kolmas luokka *110.59, Ca-
temme toisessa paikassa ja oppia b'" i* Toinen luokka ?i5S. j 
z.,i„yA I Piiiittäkää millä laivalla matkustatte! 
fjmfa olla troimaffaamm ja tct- js tillltklla ,Mlkkll ,„ivas,a heti lahim-; 
ivecmpi. Nuga-Tone on ihmeellinen! mäiltä paik n llisas ia mieheltä tahi 

SUURI 10 SEM TIU LAATIKKO 

Gopenhgeti Nuuskaa 

nyt myytävänä. 

ME TAKAAMME 

että Copenhagen nuuska on aina ol
lut puhdasta ja on varmasti puh
dasta. 

Ellei kauppiaallanne ole eitä, niin 
me lähetämme teille postissa tavnl-
lisella hinnalla, 10 sentillä laatikko, 
kunnes ksuippiaanne voi teille hank-
kiii. Postimerkit kelpaa. 

Maailman paralta puru tupakka*. 
UNITED STATES TOBACCO CO. 

Successor to W«>yma n -Bru ton Oo. 
1107 Broadway, New York. 

iteu»f>ew»««enefe»Mei«e«5SM*inei' 

70 E. Jackson St. 
127 So. Third St, 
115 Cherry St., Seattle Waab hyvin tavallisia, ja jos ei niitä ajols»a pa-

It-rtUa "iottn olen "mOtfuStOTUt nttiiicäiii' »«wmisk-htelckfizta. Wall».! A Martit si, Sa« Francisco. Cd 
Itrtua, lOItn tien nmmi.ianui M riSistä lino n lista rmiMioIiiSta ! ro? Third St^ Portland, Oregon Mam kirjottaa eräs kansalainen idükkee.-.-
.in írtifffp-it iiiimhrttit Tnitorthhtifiit-! l'atrtmyto# YUSNO^M rUOmijuiUDta.: ̂  L .'Winnipeg, Man., CaB-t«n,me: " ' " 

limaisesta kielestä, pahasta mausta!^ state St.. 4"' 

lääke niille, jotka kärsimät nmmettn* 

neisuudesta, yleisestä heikkoudesta, 

«'Tr""*" V*W tLTrff yermvstunÄsunbesta, päänkttviswk' ja u-tapait i kultennt nuttlla wal!a-;; . 1 
v,' J.a, 

: me 
kein kaikkien isompaitl laiwayhtimt^ 
ten laiwoilla, ja sen tähden pidän . 
Uim fnfeucmänä an.mn-.an M"»»^'^i 

-«m täitä tomotc iota aetiiowe-r"' !- • -."í , 'S J r MÄKL 
,tt ja tDnrnwfti ttíjcttoa mriti w$6-?n m,l"an n°.sta wa.woSW h-nk-.Z ' *• **"• 

kaa pullo Nnga-TonL2'. Nauttikaa \ Lakimies. 
^ sitä 20 >päiwää ja ellei siitä ole 1509 Fimt National Bank Bldg, 

! "Aämä Iauiunto on etten leffaan j hyötyä» niin lähettäkää takai» 5 Duluth, Minn. 
!oíe ollut laiwassa, jonka päällystö^ 

joelta paiKnitisasiamieneua ram — •« 

Swedish American Line HUÍJINtJ V t*Kl 
Tti «iftautii;, .u;.vkt.i t..uutuit, Vnii.ago, JU >iärkä!iaavät ja kaikki muut taudit jotka 

Minneapolis. IV!ien johtuvat heikosta elf Huonosta Verotit ovat 

TU-y, Vnrk ' Arv. Aptwbkart P. A. Llgui ll. new 1 orr ,niasln 1oku alka , 

Melrose 34(n 

' miehet owat olleet niin uskolliset,\ÍQ^e 

siit jäännös sa rtthaiine palautetaan > 

nika tarjoilijat niin kohteliaat ja 
> keiwolliset, ja jouf a matkustajat owat 

5 koettaneet aikaan saattaa molemmin-
j puolifcit wiihtymyksen, kuin "Trott-

I a in gh olmilla". . 

*«ao 

' '»> ' I „ • A ' l - i ' *>*•„* « 1, ' * i - ' . , S >' , > t ' 
n 'K é" t 4 " *!'.&> 

. M _j .c«i<r h'/ "t 'y\'* ^ V- J jt f. ,*•> »? t>A, . < *A V Ib — • ••— 

i ' . s* 
'Víf "ti =!•<- ' 

.41. 

Me tiedämme, eitä Nák'tonal S?a-
borarory on rehellinen ja taiabuolv 
nen liikemenettelyisiään ja kohtelee 

teitä oikein, joten teidän ei tartoitfe 
i f*0sti Kurttia. Nimi ja lauseet p»int!t;»aa 

ct Vt ei la pyhtae^anne .tufla=*.tiica| n-n |.:uir, r4_ 25s. t«sma. 
a 35 s tusina. 

MÁHTUWA, MtNI# 

' i.ai.liina jouiu jč Uutit n vuode# 
mi ja laust 
;te. No R' 

"Kim säännölliset olosuhteet tysts ^heidän 20 päiwän foetarionksen pc \ No. »s. Kuita kirjaimiih 
, „ . , ' , . v , I . ..-i, * j.} .1 KHV'lM rli'M K't t H hlltl; i 
tulewat tootntaan za tzletso Amen-Inlsteell^ , ? 

; ' « a.n. phinting cj , MA , 

11.1'ikii^, N. Y. 
IfüUt'H. 

*ttt>n telit? litäkkocn No. 
f,00 ja *o:iu mii niini, »ttit ?r olt kfirr*«uaan te-
hoka» lii a ke, rtllii olvn taa* tiiystn terve, jMta 
lauiiun niDiivt kittiil-.sft to-llle Mr. Ligiiv.l. 

KnnnloltiikM-lla. John V.aoklund. 
Erikolstiiäk.i .No. 500 on mainio tftake 

: ylliiinainiittiiliiii vikoihin. Kuvn hoito».o 
kulj un suuri pullo Iti:• kettä, rasia vvren-

, I u'nlistuspilleria stsáisiscitt nautittavien 
H VO M' loi teillä on niiypyjä eli llnnit 
kasvoissa min i-yytäkää rasia *Ka=voj"| 

: kaun isf us vyicl^t ta* * la its jus on ^yynv 8 
' vii kutkelmaa iho?.<a missä osassa hyvänsä, 
'silloin i>vv;ákíi!i "Klinikan syytiy voitiettä \ 

Nämä siiivat lähetiimme lälikkeen mukan* 
samaan himaan. . . 

—. siis tilatkaa täiike >'o. 500 ja ilnu-tt tkfiS 
minkä salvan haluatte lääkkeen mukan s. 

; Läiike lähetetään postissa lähetyskulut suo» 
' ritettima ?2.S0. 

' ^ . —Llgm llt;i Apt-fkli! on mnHn-
— Sm.tr.. tv>rei k ui YUdysr i'i.-ti-t -

f», A. LÍGNELL CO., Superior, Wi* 

iii, d j i . H 'ič* V, 
M - . .. J, 

" '  /  ,  . n  ,  -  ,  , / / >  v  V  .  f "  ^  p .  '  
'I '*>vv » V k'...,..:» Y.-t,1 

>r-
1 n c c c n r i V F  P A G E  

Uudistakaa tilanksrnne» 

tó ®ikfa»L IvhiáwitiiííwitíÉÉ 


