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Uusi Räätälinliike avattu. 
L-r-rr Ä ysaí-igSts 
vyyden. Minulla on suuri varasto kangašnaytteita, joista varm 
löydätte mieluisenne, ja hintamme ovat kohtuulliset. 

ROBERT MELLIN, New York Mills, Minn. 
V. S. Komulaisen kaupan ylikerrassa. 

Huom.! Puhdistusta ja silitystä tehdään alhaisiin hintoihin. 

Rahalla ostajille 
DISKAUNT1A 

Minä tulen antamaan kaikille ostajilleni saman diS-
kanntin kuin minä saan itsekin. Jos mma maksan ía^**i 
10 päimän sisälle saan minä 2 prvs. alennusta ja sntna wlen 
tekemään samoin jos minä saan rahan tawarasta 1'llom kmn 
mm,n niin minä annan ostajalle 2 pro,, diskaunün. Tahau 
kuuluu kaikki paitsi koneet, joille annamme enkoMmnan ra-
hallit "lutot ja sailot (jotka owat eri lariestclmalla ;a imlle 
on komppanian puolesta eri diskaunti rahalla.. Mutta km-
kelle muulle uudelle tamarklle annan fakit tenttiä dollarista. 

Miten se tapahtuu? ^oka kerta kun ostatte rahalla cm* 
n a tn nt e Teille tsekin eli kupongin, joka on 2 prosenttia tn-
dän ostostanne. Za kun säästätte näitä nim että on dolla
rin armosta niin woitte maihtaa ne paikallispankeissa rahaw 
eli jättää ne sinne talletettnwakfi. Käyttäkää hywäksenne, se 
on toiiobcn kiiluessa jo iso raha. 

JOHN H. MURSU, N. Y. Mills, M,NN. 

paikkakunnalta ia ym
päristöltä. 

Lyhyen maanwiljelyskursstn wiik-
ko on parhaillaan täällä ja Ajanotta
jia ott ollut enempi kuin osattiin toi-
tooafaatt. Kolme sataa oppilasta oit 
ollut luennoilla, naisia ja miehiä 
yhteensä. Naisille on eri kurssinsa 
ja on heitä ntt)ö* suuri Maanivilje-
Itjiiiit haali täynnä. Maanmiljeli-
jäimme pojat ja tyttä-et omat otta-
iicet lukuisasti osaa tähän oppikurs-
siin, joka ott suureksi hyödyksi seu-
biintme nuorisolle. Valtion maan-
Wiljelysopistoota saapunut opetin ii v-
to o» hywin tyytmväinen sen johdos-
to että niin suurella innolla on paik-
kunnallamme otettu osaa tähän kurs-
siin, joka antaa meille toimetta että 
toistekin sellaisen unikon kestämän 
maanmiljelys- ja taloushoitokurssin 
jaamme paikkakunnallemme. 

Kaupungissamme kerätään mii» 
napuolneen toimesta niiden nimiä, 
jotka haluamat että indiaanein Man-
ha sopimus Uhdysmaltain hallituksen 
Vanssa, ettei wiim>ja saa tälle alueel-
le tuoba, kumottaisi kongressissa. 
Xuo pyyntö, jota tvarten nimiä kerä-
loan on aikomus lähettää kongressi-
mies Steeersonille. Kansalaisistani-
me us"inlmat eimät tietnsti puutu et
kä sekaannu sellaisiin anomuksiin. 
Päinnxlstoin olisi syyt-z-/aittaa päin-
wastainen pyynti kongressimies Stee-
nersonille, ettei hän ota huomioonsa 
Miinapuolueen toimia, joka on atno-
astaan Pieni joukko werraten nyky-
Län olewaan raittiuskansaan Otter 
Tail kauntissa. Wadena kauntissa 
Myös kerätään samallaisen anomuk-
sen alle nimiä koiMessimies Lind-
berqhille. 

Presidentin nimityswaali Minne-
fotos in on tiistaia, 14 p. tätä kuuta. 
Kansalaisemme, lakimies I. O. Lar-
fon Duluthista on jälleen kokelaana 
siihettilääksi kansalliskonmetnttiin, 
kuten hän oli muoden 1012 kokouk
sessa. Äänestettämäksi tulee neljä y-
Iristä kokelasta paitsi lähettiläitä jo-
toisesta kongressimiespiiristä. Re-
flisteeriita ci tarmitse tätä waalia 
warten. 

Äänestyspaikat omat auki towneis-
sv ja kauvpaloissa klo 9 :stä aamulla 
kello 9 illalla ja kaupungeissa kello 
6 aamulla kello 9 illalla. 

Kalewalan paiwää mtetetitin Kale-
wan naisten ja miesten toimesta 
tviinte sunnuntai-iltana täällä. Dlei-
soä oli erittäin rusaasti saapunut 
Alaisuuteen ja ohjelma oli hymä sekä 
rnidlnttiiirö, joten yleisö oli iltaansa 
tyytymäinen. Tämä oli toinen 
Stalctvalan juhla paikkakunnallam
me 

Arnold )ärwimäki» Antti ja Jenny 
^ärwimäen poika Susijänveltä, kuoli 
tvtittie lauantai-iltana Perhamin sai
raalassa keuhkokuumeeseen 18 muo
den. kk. ja <> p. manhana. .Hautaus 
tfhohhm en n sunnuntaina. Kuolema 
oli odottamaton, sillä sairaalan lääkä-
ti ontot lniwiä toitoeitn pojan parane
misesta. mutta sanoo sitte lentsukoh-
tauksen tehneen äkkiä lopun. 

Arthur C. Mattson katui toiime 
wiikolla Gardnerissa. Mont., kuu sai 
tiedon että sisarensa Anna Mattson 
on siellä heikkona sairaana. Hän toi 
psarensa kotiinsa ja on nyt sairas pa
ranemaan päiit. 

Mina »len rttattti naulat, aito 
langan ja merkkoaidan marraskuu?" 
fa miime syksynä sillä hinnalla knin 
se oli silloin. Se» takia minä ivoin 

myydä samalla kun se maksaa nyt 
tehtaassa ja tehdä rahaa, koska ne 
aineet omat nousseet hinnassa 45 
pros, sitte kun minä olen ostanut. 
On siis turhaa kysyäkään muualta 
siihen sookko kun minun kaara on 
myyty, tiimille ott juuri saapunut 
kaara. Antakaa wain tietää mitä 
haluatte. — John H. Mursu. 

Minä olen ennestään jo sitta tun
nettu että kun ntiitä lasken mitä tu
lee heinän nostolaitos mallinaan 
teidän uuteen namettaan nim siitä ei 
moi kukaan mennä hinnassa alle, se» 
tunnustaa entiset kilpailijani. Mina 
moin antaa teille ohjeita, että mitä 
on teille sopimin heinän nostokone 
kuin annatte minulle nawet".u koon 
ja miten se on järjestetty. Ei maksa 
mitään tämä ncttroo. — John H. 
Mnrsu. 

Maanwiljelijä M. Karhula Ran-
dallista, lUimt., oli täällä eilen ta-
paamassa tohtori Pesosta. Mr Kar
hulalla ott hymä maatila lähellä 
Randallin asemaa, Northern Pacific 
rautatien marrella. 

Pastori D. A. Santonen pitää 

hartaushetken ensi lauantai-iltana 
kello 8. ja sitte jumalaupalweluksen 
ensi sunnuntaina aamupäimällä kello 
10. 

Kauppias Charles A. Matala on 
miemässä perunalähetystä Tulnthiin 
ja samalla mierailee sukulaisissaan 
Virginiassa ja muissa Minnesotan 
rautaalueen kaupungeissa. 

Hieroja wanhasta maasta Johan 
Mäki, mierailee Paikkakunnalla, an-
taen ammattiinsa kuulumaa apua sitä 
tarmitsewille. Erikoisalanaan reuma» 
tismi. 

Mrs Clitotr Niska ihastutti mies
tänsä tyttärellä miime tiistaina, joka 
oli perheen esikoinen. Sikaaria on 
Olimer jaellut iloissaan tuosta per-

' heettiä lisäyksestä. 
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New Aork Millsin karjan lähetys-
yhdistyksen wuosikokous 

pidetään maanantaina 13 P. maa
liskuuta 191 G, Co-Op. stoorin ylä
kerrassa, jossa luetaan miime muosi-
kokouksen Pöytäkirja ja karjan lähet-
täjäin tilit kuluneen muoden liikkees
tä ja walitaan wirkakunta tulemalle 
wuodelle. John Perälä, puheeuj. 

A. E. Blomberg, kirj. 

Maatawarain markkinahinnat. 

Tuluthissa: Nisu it:o 1 $1.10; it:o 
2 $1.07; durum ti:o 1 $1.07; n:o 2 
$1.03; rukiit .87; kaurat 39; ohrat 
05; Pellawasiemenet $2.29 busheli. 

New Zork Millstssä: Nisu n:o 1 
$1.01; tt:o 2 .98; durum tt:o 1 .90; 
n:o 2 92; ohrat 50; rukiit 75; kaurat 
32; pellawasiemenet $2.13 busheli. 

St. Paulissa: Paras meijeriwoi 
30; kotitekoinen 25 s. pauna. Werek-
set munat 24 s. tusina. Härät 7.00 
sata pannaa; lehmät $5.50; masikat 
7.50 ja siat $7.00 sata pannaa. Ti-
moteeheinät $12; apilan sekaiset $11 
ja nurmiheinät $8; siidi $29 tonni. 

Ilmoitus. 

Menahgan Maanmiljelijäin kaup-
Pohtiõn wuosikokous pidetään Me
nahgan kauppalan haalissa maanan-
taina maaliskuun 6 p. 1916, jossa 
tullaan tarkastamaan kauppatilit, 
luetaan edellisen wuosikokouksen 
pöytäkirja ja johtokimnan tekemät 
pöytäkirjat sekä maittaan johtokunto 
tulemalle wuodelle ja keskustellaan 
muista yhtiölle kuulumista asioista, 
yhtiö it osakkeitten omistajia pyyde
tään saapumaan kokoukseen. 

Henry Marjomaa, kirjuri. 

Nyt on pieksuj» 

matamana maikka minkä kokoisia mie
hille, naisille jo lapsille. Myös on 
pitkämarsisia miesten kenkiä. Joka 
tarmitsee pitämää kenkää tfttn hake
kaa meiltä. M. H. Korkala, 

New Jork Mills, Miitn. 

- I 
Paunan Aapolla on julkinen 

huutokauppa tilallaan Paddock 
taunin ensimmäisessä 

Maalisk. 15 päivä kello 10 aam., 
jossa myydään tavallisilla eh
doilla kaikki hänen tavaransa, 
try ski, separaatori ja huoneita
kin, sekä 6 lehmää että 2 hevos
ta. - VAPAA PÄIVÄLLINEN. 

Ilmoitus. 

Olen muuttanut suutariliikkeeni 
nialokumaajan taloon joko on kau
pungin Opera haalin wieressä. Wa-
vast osja tulee olemaan myös kenkiä, 

j ropcsfia ja kaikkea jalkinetamaraa. 
kiimat halwemmat kuin muualla. 

j Kunnioituksella 

Fred Anderson, suom. suutari, 
Tebeka, Minn. 

Enimma» tarjoamalle 

myydään ennen huhtikuun ensimäis
tä päimää 40 eekkerin maa, joka o ti 
Z E of S W Sec. 9, township 137, 
Range 35, Red Eye townissa, Wade
na Co., Minn., ja tunnetaan Abel 
Heikkisen maaksi. Lähempiä tietoja 
saa C. A. Mattsonilta, 

Chairman Board of Supervisors, 
Sebeka, Minn. 

Nahknriliike 

Now Nork Millsissä Parkitsee kaiken-
loisia nahkoja kohtuullisella maksulla. 
Kahtia palkalla myös parkitaan, joka 
niin haluaa. Pankaa myös oma ni
menne lähetyslippuun. Kirjeet ja 
wuodat lähettäkää osoitteella: 

G. H. Suomela, 
Nem Aork Mills, Minn. 

Hewofia myydään huutokaupalla. 
Farmi- ja wetohewosia myy-

tätoänä. 

Wiidestä sadasta tuhanteen homo-
f •.ett on oilta käsillä, niiden joukossa 
suuria metohewosia, ajohemosia, sar-
mihewosia, sarmitammoja, ratsashe-
roosia ja muulia. 

Jokainen hewonen on »valjastettu 
ja koeteltu ennen myyntiä. Joko tah
dotte yhden hemosen eli woununlas-
tin, itiin tulkaa Barret & Zimmer
man in suureen Midwayn hewosmyy-
mälään St. Pauliin. Huutokauppa 
on jokaisena keskimiikkona. Aksityisiä 
myyntiä ott joka päimä. 

Tuluthin tallit omat 23 Awe W. 
& Superior St. Dksityisiä myyntiä 
joka päiwä. 

Ilmoitus. 

Doll Lake ompeluseuran ' kokous 
pidetään maaliskuun 12 p. klo 2 j. 
pp. August Nisulan talossa, jossa 
keskustellaan seuraawia asioita: l:ksi 
walitaan seuran esimies. 2 :ffi kes
kustellaan seuran törkeitä asioita. 
Toiwotoon seuran jäsenten ottaman 
osaa kokoukseen. 

Seuran jäsenten pyynnöstä 
August Nisula. 

Farmarit huom.! 

Jos teillä on uusi tai wonha gaso-
liiniwewri ja haluatte sooda sille hy-
mäti käyttäjän itiin kirjoittakaa mi
nulle. Minulla on oppia ja koke
musta. Olen höyry- ja gasoliiniko-
ncitten käyttäjien tutkinnot suoritta
nut. Wilfred Jos. Koskela, 
R. 1, Box 21. Brocket, N. Tak. 

Norjan-Amerikan 
= LINJA == 

^ vi*n ja Suomen välillä. 
I jehtii New Yorkista: 

s 
I 

I 
^ Suora postin ja matkusta jäin ̂  

kuletus Amerikan, Skandina-^ 
Pur- > 

I 
'Kristhiniafjord" 

"Bergensfjord" 
*' K ri s ti an l afjord " 
"Bergensfjord" 
"Kristianiafjord" 
"Bergensfjord" 
4 "Kristianiafjord" 
„Bergensfjord" 

Maali*. 11 p. > 
Huhtik. 1 p. ^ 
Huhtik. 
Toukok. 
Kesék. 
K esti k. 
Heinäk. 
Elok. 

23 p. 
13 p. 
3 p. 

24 p. 
15 p. 
5 p. 

Ouluthin Suomai. Sairaala, 
T:ri E. I. Lindgren 
1427 E. First st. Tel. Melrose 6771. 
Konttori: Fidelity Bldg 315-316. 

TcL Grand 2091 Melrose 6436. 
Duluth, Minn. 

Tunnit 11-12» 2-4, 7-8. 
Täydellinen sä hkö- ja zsäde osasto. 
HUOM. Kaikki sairaalaa koske
vat asiat menevät offisir kautta. 

Ystävillemme 

Muistopatsas Titanicissa hukku
neille. 

Titanic loiwossa hukkuneiden 
muistoksi tulee potsas pystytettäwäk-
si Potomac puiston Washingtonis-
sa, D. C., ja wolmistetoon se Cititt» 
ctiit qraniittikiwestä. Tämä jätti» 
loiskuwa esittää pois lähtewän sielun 
wiimeisiä waikutuksio ja miten ne il-
menewät urheassa miehessä ja nai-
sesso. Sen ott piirustonut mrs 
Horry Poyne Whitney ja John Hor-
riflott, Outncyn, Mass., kuwanweis-
täjä on hokonnut sen 45 tonnia pai-
nawosto nraniiti lohkoreesto. Patsas 
walmiStuu nyt mooliskuun olnssa. 
Kuwa wolmiinakin painaa 25 ton
nia. Kuwait suuruuden woi käsittää 
siitä että käsiworsien syleily on sor-
mieti päistä 15 jalkaa. 

3e asetetaan Potomac puistoon 
jolkokiwelle, jonka kukin siwu on 12 
jalkaa ja korkeus 10 jalkaa. 

Kosko kuwa on niin suuri, täytyy 
sen ensin Quincysto wiedä hewosilla 
wirran rannalle ja siitä laiwalla 
Washinqtoniin. Patsas maksaa 
$40,000 ja on se raha kerätty toa-
paaehtoisiűa lahjoilla. 

Hämmästyttiiwä terästeollisuude» 
kukoistus 

j ott alkanut nyt Ahdyswolloit ia. Ti-
j lauk fia on tullut 4 miljoonalle ton-
; niííc terösefineitä, joiden artvo on 
j 240 miljoonaa dollaria. Tämä ti-
! lausmäärä ori tullut tämän imtoden 
! sisällä. Se tilausmäärä luottoa 
tooittoa 80 miljoonaa dollaria, josta 
puolet tulee II. S. Steel trustin kas-
saholweiknn. Teräksen hinta ott tä
män wuoden sisällä noussut 5—10 
dollariin tonnilta. Tämän muoden 
sisällä on rautateille ja fiötirnlaiiroja 
warten tilattu tcröstarpcita 126 
miljoonan dollarin arrooc-to. Wctii-
reitofiit ott tilattu 19 miljoonan dol
larin armosta. Tämä ennustaa e* 
rittäin hywää atfaa rautakaiman 
noille. r 

% Suoméen menevät matkusta
jat voivat käydä Washingto-* 
nissa. D:€., matkallaan rau-J 

> tatiellä, sillä me käytämme s 
' Baltimore & Ohio rautatietä > 

Chicagosta New Yorkiin. | 
Henkilöt Suomeen eli sieltä | 

tänne kuletetaan rautateitse > 
Tornion kautta Ruotsin läpi^ 
Kristianiaan, sieltä laivalla > 
suoraan New Yorkiin. Laivat^ 
ovat uusia, ajanmukaisia jaN 

I mukavia, kaikissa luokissa par- > 
haat mukavuudet. Nykyinen | 
väylä on Fär saarien pohjois-1 
puolitse, joka on kaukana so-1 
ta-alueelta. . I 

Pilettien hinnoista ja muista kir-^ 
I joittakaa osotteella ^ 
I HO BE & CO., O. N. W. A.,5 
^ 123 Third st., Minneapolis, Minn. ^ 
S eli Uusi Kotimaa, New York Mills, Minn. > 

• Helmille veli 24 päivä Tam- * 
$ mik. 1916, jota aloimme $ 
* liimil tää J 

I Augusti PaaualL | 

$ Saadra ja Augusti Nlcmi, « 
S Ralph, Mich. $ 

üointcKüätt paikka 
Lvcinna. 

Albion tíreauk'ii) Co. liikkeessä 
Annandalessa, Minn., täten iulivtc= 
taan moiittcfijmt paikka hakutelpoo-
te» haettawaksi. Hakijalta woodt-
taan hyirät todistukset. Hokenutc-to 
tulee seurata paiktawaatintus, to div 
tukset sekä fiioiimftvt, jotta on liih:= 
tettiiinä sisälle ntaaik-fintn 20 pii 
n-ään 1916. Albion Creamery Co., 

R. ív. T. 2. Annaudale, Minn. 

Sebckaa meijcriyhtiön tili tone-
belle 1915. 

Tulot. 

Rah..kassassa wuod. alussa 4,31 
Tulot uroista 
Muita 

Tulot yhteensä 

Menot. 

Menot ivoista 
Muut menot 
Osokekorkoa 

$50,707.69 
482.94 

$55,567.88 

$45,527.58 
5,576.46 

169.20 

Tri J. A. Schacht 
Hammaslääkäri 

Wadena, Minn. 

Kivutonta hampaanottoa jt 
kaikkea hammaslääkärin työtä 
tehdään. 

Tohtori H. A. Hela 
Suomalainen Eläinlääkäri. 

Konttori ia hospitaali N. Px 
asemaa vastapäätä* 

Telefooni 441. 

Wadena, Minn. 

Helsingissä tutkinnon suorittaout 

KÄTILÖ 
Mrs Aino Wäyrynen 

New York Mills, Minn. 
. Telefooni 10 

Hoita» syeaytyksiä kotona ja ulkona 

• •••••••• •••••••<"§!• 

Menot yhteensä 51,273.21 

Siis rahaa kousassa wuo
den lopitsso 4,294.64 

Woiraswoo ostettu wuoden ajolla 
163,791 paunaa. SSoita myyty 
198,876 pannaa. 35,075 paunaa 
owerrun eli 21.41 pros. Keskimää
räinen hinta moista saatu 25.50 
senttiä. Keskimääräinen hinta mak-
lettu woiraswasto 27.79 senttiä. 

Ensi wuoden wirkailioiksi tuliwat 
scuraaroat: Esimieheksi C. A. Matt-
sott, woraesimieheksi J. Blom, fossa* 
mieheksi L. S. Riikkulo, kirjuriksi 
i'iart) Lontto, johtokunnon jäseniksi 
V. Pontsori, Alex Mattson ja Slbram 
Siirilä. 

Kenraali Kuropatkin nimitetty We-
näjän pohjoisen armeijan Yli-

päälliköksi. 

Kenraali Aleksei Kuropatkin on 
määrätty Venäjän pohjoisen armei
jan ylikomentojaksi ja kenraali Niko
lai Ruzsky on Pantu pois siitä ase
masta. Kuropatkin oli komentojono 
venäläis-japanilaisessa sodassa 
Mandsburiasso sodan alkuaikoina, 
mutta silloin hän onnistui huonosti. 

Wenäjän 1 pohjoinen armeija on 
wostustanut saksalaisten yrityksiä 
saada Riigan wolloitewksi. 

Siirtolaiset wähenewät. 

Nykyään puhutaan idän kaupun
geissa siitä että halpapalkkaisista 
työmiehistä tulee puute, kun siirto
laisten tulo on suuresti wähentynyt. 
Wuonno 1913 saapui Ahdyswoltoi-
hiit 1,352,695 siirtolaista, miime | 
luuonna ainoastaan 116,242, joten 
sota wähensi siirtolaisia toista mil
joonaa. 

Sodan jälestä luulewat suuret 
loiwayhtiöt aiitofiit 500,000 kolinan-
nen luokan matkustajaa matkusta
man Saksaan, ^tiimalta-Unkariin ja 
Venäjälle kotsomoon mitä sinne on 
sodan jälkeen jäänyt heidän omaisi
ansa jälelle. 

Työmiehistä pelätään tulavon 
Muttcen joiksikin ajoiksi sodan jäl-
keen. 

— Kamelin liha on maultansa hä-
ran lihan makuista ja roäri on kuin 
iDdfikon lihassa. Sen kyttyrää pitä-, 

.n-ät arabialaiset oikeana herkkuna, j 
j — ^ruppin tehtaissa iraltnistc«| 
toon uuna tykkiä, joilla troi ampua | 
650 laukausta . minuutissa. Näitä; 

I käytetään juoksuhaudoissa. 

Ka»nm siemeniä. 

Minulta saapi walmiiksi puhdis
tettuja kahdeuloisia kouran siemeniä, 
Ryssän wolkeoa kauraa ja worhaista 
kauraa. Siemenet oivat puhtaita 
wiUiroskasta. Hinta on 65 s. bus-
heli, yli 20 bushello tilattaessa on 
hinta 60 s. busheli ja joka 5 bushe-
lille pitää olla 50 s. lisää säkin ostoa 
warten. Rahan tulee seurata tilaus-
ta, myös mainita minkä rantatien 
warressa asuu ja kumpia kauroja 
tahtoo. Tilatkaa osoitteella: M. H. 
Korkale, R. 4, New Jork Mills, 
Minn. 

Hywä farmi myytäwänä. 

Prush Proiriello, Wash., 40 eek
keriä maata, 30 Eekkeriä puhdistettua 
jo loppu on siemennetty. Asuinhuo
neet airot kaikki taivallisessa kunnossa 
jo on kokoa isollekin perheelle. Hywä 
koulu ott lähellä ja kauppala on V/z 
mailin päässä jossa on rautatieasema 
ia hywä liikepaikka. Myyn nxuv 
huuteni tähden kaikkineen «li ainoas-
ta ett maan. Karia on hywä tällä 
kertoa. Lähempiä tietoja hinnasta 
tmnä muusta antaa omistaja Mike 
Kangas, Brush Prairie, R. 1, Wash. 

Ciikkccnboilaian paikka 
awoinita. 

Farmers Co-Operatiwe Mercan
tile Associotion liikkeessä. Iron Ri> 
merillä, Wis., täten julistetaan liik
keenhoitajan paikka hakukclpoétcn 
haettawaksi. Hakijalta wooditaan 
Suomen ja englannin kielen taito, 
sekä täydellinen kaksinkertainen kir-
janpitotoito, myös mälittää kaiken
laisia maatalous tuotteita ja kaiken
laista Puutawaraa. On hankittowa 
$3,000.00 takaus. Hakemusta tulee 
seurata palkkawaatimus, todistukset, 
sekä suositukset, jotka on lähetettäwä 
sisälle maaliskuun 15 Päiwään 1916 
Toimeen on astuttawa heti kutjun 
saatua. 

Huom.! Hakijan täytyy olla tu
tustunut Co-Operatiiwiseen periaat
teeseen. Charles Frankié, 

Iron Riwer, Wis. 

Kirjaluettelomme 
lähetämme ilmaiseksi kaikille, jotka 
haluamat ostaa hauskoja ja opetta-
toaisia suomenkielisiä kirjoja. Lähettä
kää osoitteenne. 

August Edwards, 

Ashtabula, : : : : Ohio. 

— Ihminen woi paljon, hän woi 
laskea tähtien radat, sanoo edeltäpäin 
auringon ja kuun pimenemiset, lä° 
wistää nuioret, rakentaa sillat leweit-
ten luirtojctt yli, yhdis.ää maat ja 
meret sähkölongoillo ja lähettää säh
kösanomat tuhansien mailien päähän 
ilman lankoja sekä osaksi mallita 
luonnon rooimiakitt — mutta woiko 
hän tehdä eheäksi jälleen sen lukin 
rocrkott, jonka hän sattumalta särki? 
Woiko hän asettaa wonoonso jälleen 
puusto Pudonneen omenan cli oi
kaista jälleen suoraksi kukan, jonka 
hän polki? Woiko hän korjata sen 
perhosen siiwen, josta hän sattui pö
lyn pois toaristamaan ? Ja woiko 
hän tehdä epäystävällisen äkkipikai-
suudessa lausutun sanan lausumatto
maksi eli tehdyn huonon työn teke
mättömäksi? 

— 3,300 naimolupoa annettiin 
wuoden kuluessa, mutta Philadelp
hiassa nimettiin samaan aikaan 15,-
000 naimalupakirjaa. 

— Lotoossa asetetaan istuimia ka 
duille, että haaivoittuneet sotilaat 
saatoat niillä leivähtää. 

— Viime muonita sai New ?)orkin 
kaduilla 659 ihmistä surmansa on-
nettomuuksissa. Näistä oli melkein 
Puolet lapsia. 

Jos tarvitsette DRILLIN eli muita 
m a a n v i l j e l y s k a l u j a , B o k i a  e l i  K ä r 

ryjä, niin tulkaa katsomaan meitä. 
Meillä on suuri varasto, varsinkin Dril
liä ja myymme niitä hinnoilla, jotka tei-

^ tä miellyttävät» 

Í Meillä on varastossa PEORIA, MO-
5 NITOR ja HOOSIER drilliä. Käy-

kää katsomassa sopivassa tilaisuudessa» 

Menahga Hardware Co., 
Menahga, Minn. 
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UUTTA NAVETTAA? 
Jos sitä teette, niin NYT on aika teillä tulla sisälle ja pu

hutella meitä sen piirustuksista ja siihen tarvittavista aineista. 

MielihyvälUTautamme teitä saamaan piirustukset kun

toon, teemme luettelon rakennusaineista,'.valitsemme ne y. m. 

Tekemällä kaikki nämä alkuvalmistukset nyt voitte alot-

taa* rakennustyöt keväillä, ja siten f SAATTE! NAVETAN 
VALMIIKSirSILLOIN KUN TARVITSETTE SITÄ. 

Olette aina tervetullut meidän konttoriimme. Tulkaa mil

loin on tilaisuutta. 

DOWER LUMBER CO., 
F. O. HEINONEN, liikkeenhoitaja. 

NEW YORK MILLS, MINNESOTA. 

VARMOISSA 
KÄSISSÄ 
ovat teidän säästönne meidän pan
kissamme. Kun rahat tulevat siihen, 
niin ne alkavat J kasvamaan teille 
korkoa. Ne ovat aina varmat ja 
valmiit teidän niitä hakiessanne ja 
jos te lisäätte aina vähän joka viik

ko, niin siitä tulee pian pieni omaisuus, josta sitte khsvaa suuri omaisuus. 
Rahoja lainataan ulos ja kaikkea pankkiliikettä toimitetaan. 

Maanviljelijäin & Kanppiasten ValtfoPantki, 
New York Mills, Minn. 

S 

Put your 
Money 

in?safe: Hands 

THE FIRST STATE PANKKI 
NEW YORK MILLSISSÄ 

on yksi edisty vim piä pankkiliikkeitä tüssä osassa valtiota. 
Sitä johdetaan varovalla ja turvallisella tavalla. Tarkoituk
semme on aina suojella tallettajiamme, ja tavata kaikkia 
ystävällisissä liikesuhteissa ja vaimoilla pankkiliikkeen 
periaatteilla. 

Maksamme 4 pros, korkoa talletuksista. 

Maahan tuotuja oikeita 
suomalaisia paperosseja 

ARMIRO ja FENNIA 
Ph. U. Strenberg & Co:ilta, 
Pietarsaari, lähetetään rah
ti vapaasti, lähettämällä 
meille 60 sentt. 25 kpl.; $1 
50 kpl.: $9.50 500 kpl.; $18 
1000 kpl. 

Lähettäkää rahanne pos-
ti-moneyorderissa tahi posti
merkeissä ja ilmoittakaa mi
tä lajia haluatte. 

FINNISH CIGARETTE 
IMPORTING CO., 

461 B Yaaderbilt Bldg. New York. 

— Mrs. Mary Potter B l o uni ing-
tonissa. vsM" on 102 irimbcit man» 
ha. Hän hoitaa roiclä samaa maa
tilaa, jonka miehensä osti hallitut-
seita v. 1835. 

Miopisto Apteek» 

j PSänkip» Pulweria 

myydään takuulla. Rahat maksetaan 
lakaisin, ellei ne tee sitä mitä sano-
wan. Ne parantamat päänsäryn^ 
^vatsan poltteen, hermostumisen ja o» 
utat hywiä useihin muihin eri tautei
hin. 

Lähetetään wapaasti postissa 25 
•'cnttiä laatikko, 5 laatikkoa dollarilla» 
Postimerkit felpaaruat maksuksi. 

A. Hei»soa, 
i01 Mechanic st., Zltchburg, MaSS. 

i — Soopelin nahat kallistuwat ei 
u)i»an tuuoffi, ivaan että soopelit We-
-läjällä oivat rauhoitetut 3 wuodeir 
ajaksi. 

— Ranskassa tyhjennetään kaikki 
wankilat sotaan kykenemistä miehistä 
ja lähetetään ne sotarintamaan. 

I — Meillä täytyn olla bqtoeitii, 
waan ei liiaksi niitäkään, liika ott 
liikaa kaikessa, mäittää B. de 2Koä-
toel. 1 
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