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SäLstimäa perunaia käsittelyä 

tahtoo ruokatawarain järjestäjä. Her-
bert Hoower, ja on sen nmofii kutsu
nut awutsensa A meri kan snuriniman 
perunain kaswattajan Xiouis 5weetin, 
Coloradoota, Washingtoniin autta-
maan ilman timfúio ruokawarain hal-
Iitiivta. Mr 2meet jätti oitis peru- niiden 
namaansa Carbonadossa, Colo., ja 
tuli W«shingtoniin. 

SRr Sweet on 13 touotta wiljellyt 
perunia Coloradossa. Hän ensin kai-
luotti 17 mailia pitkän õjatt, jolla kas
teli raakaa, kanerwaa kaswawaa aa-
wikkoa, istutti síiden perunaa ja sai 
i:$0 bushelia eekkeristä. Maasta, 
jossa oli ollut alsalsaa. sai hän 432 
bushelia eekkeristä. Hän aitoi wuo-
rowvljelnksen wiljaa, alsalsaa ja Pe-
Nlnia, kaswattaen perunia yhtenä 

wwiksi. Uhitta meidän huono peru-
nain käsitteleminen ja niiden markki-
noille »valmistaminen tekee, ettei tuo 
suurikaan sato ole kylliksi riittäwä 
kun perunat saawat olla sellaisessa ti-
lassa kuin ne meillä oivat. 

Olen tarkastanut »varastoissa ole
mia perunasäkkiä ja löytänyt niistä 
31/> paunaa törkyä, 7 'paunaa perin 
pieniä ja lohkoisia perunia. Teilaisi, 
na pannaan perunat säiliöön. 

Csa kun perunat pannaan säiliön 
hinkaloihin, unhotetaan laarista ensin 

lattiat ja seinät. Perunien 
seasja on kuiwia juuria ja kaitellaista 
törkyä, hm niiden tulisi olla parhaas-
sa kunnossa. 

Me emme tooi lähettää sanaa Was-
hinfltonista, että balliws katsoo, että 
kaikki tebdään hywin. Koswattajan 
tulee tehdä osansa, ennenkuin hallitus 
tooi tehdä mitään. ' 

Maantoiljelijäin on waikeata kas-
toattaa enempi perunia kuin he tooi-

Miten on Saksa pysynyt perumssa 
touodesta touoteen? Ennen sotaa oli 
Taksassa 66 miljoonaa asukasta, ja 
ja kun me kaswatimme 331 miljoonod 
bushelia, kaswatettiin Saksassa 1,988 
miljoonaa bushelia. Tästä sadosta 
Saksassa kuilvatettiin 42 prosenttia, 
28 prosenttia käydettiin pöydällä, ku-
ten me yleensä perunat käytämme. 
Sitte loput käytettiin karjan ruoaksi, 
alkoholin toalmistukseen y. m. 

Siten käyttää Saksa perunansa ai-
na warmasti, kun ne on otettu maas-
ta. Meidän tulee tehdä samoin, tulee 
kuitoattaa ne ja rool «listaa niistä pe-
rhnajauhoja, ja nyt on paras aika a-
lottaa." 

Mr Stoeetm neuwo on että hallitus 
ostaa kaikki Perunat mitä niiden kas-
toattojilta riittää sellaisella hinnalla, 
että maammljelijät saawat riittäwän 
hyödyn ja fuhuattaa ne, jotta niiden 
käyttäjillä on parempi tilaisuus niitä 
käyttää ratoinnoksi. Ja tämä olleekin 
paras keino. Jauhoina on parempi wat käyttää, waikka heillä olisikin ko 

neet niiden ylösottamiseen, kun fcmp-jfulettaa ne liitolaisille ja oman ar-
paloissa ei ole perunasäiliöitä. missä meijan tarpeiksi. Tämä tule? käytän-

oitis. Tehtaita »valmistetaan 
vuotena »viidestä. Toisin sanoen hän 
työskentelee 5 »vuotta saadakseen pitäisi, ja rautateillä niiden ku-!töön 
maansa hylvään perunan kaswamis- í Jetiid markkinoille käy Hitaasti. Peru-! sitä »varten. New Dorkin »valtiossa 
kuntoon. Hänellä on 1,000 eekkerin 
sarmi, josta ainoastaan 103 eekkeriä 
on saatettu sellaiseen kuntoon, että 
sopii täydellä luottamuksella kasivat-
tao perimiä. Hän käyttää kokonaisia 
perunia siemenperuniksi ja kaikin Puo
lin ou tottunut perunain kastvattaja. 

Tänä »vuonna tulee Paljon perunia 
?)bdys»valloissa, mutta koska ne otoat 
tärkeä lisäys rawinnossy Amerikan o-
mille asukkaille, sen armeijalle ja liit-
tolaisille, kutsui Hoottxt Stoeetin a-
wuksensa. 

„Meiltä puuttuu paljon kokemusta 
perimain korjuussa ja tahdomme tei
dän täyttämään meidän puuuttccmmc1 

ja sitä »varten olemme teidän kutsu
nut", sanoi Hosver Sweetille. 

Nyt on mr Sweet ahkerassa työs
sä. Se mies kas-mattaa 500 bushelia 
eekkeriä päälle perunia omassa pellos-
saan ja on tullut Washingtoniul an-
tamaan neulvoja perunain ottamises-
a ja säilyttämisessä. 

Mr 'Sweet sanoo että perunaa on 
tässä maassa kastvatettu ja käsitelty 
hytoin huolettomasti. 

..Ensiksikin meidän tulee poistaa se 
luulo ihmisistä, että kastoatamme 
4>cnmi(t lliiaksi Paljon. Tänä touon* 
im meillä on noin 4^2 -Nljoonan eek
keriä kyltvössä perunassa, eli 700,000 
eekkeriä enempi kuin keskimäärin on 
ollut edellisinä »vuosina. Nyt mc toi* 
womme saawamme 452 miljoonaa 
bushelia sen sijaan kuin totirrte touon-
na saimme 285 miljoonaa bushelia. 
Kim itiin Paljon enempi toitootaan 
tänä muonita, tekee se ihmiset hermos-

nat cinxit kauan pysy hyroänä niitä | on jo yksi tehdas »valmis, joka käyttää 
käsitellessä eitoätkä rautatiet kykene Í 20 tonnia raakoja Perunia päitoässä 
kulettamaan kaupassa olemia perunia;ja niin »valmistaa noin 3—1 tonnia 
6 »viikon sisällä. jkttitoia perunajauhoja päiroäsfä. K'un 

ÄouDunficn io kauppaloiden tulisi Mn kuoritaan perunat, menee huk-
rakentaa „Meiitä pernnasckiliöitä, foiS- i[acm. J0"25 +>rofeuttia, koneen ne 
ia ykiitmietkin iaifirmt Pitää perunan. | menee roam 10—12 pro. 
fo. Töniä auttaisi ei ainoa-Ztaan Veil»' to b»kkaan. -ama New U-rkm 
ninain kaiwattaiia. waan silloin köp. paltuissa olema tehdaS walmMaa 
bemmätkiii knkenisiwät ostamaan kyl-1 jou^oja mtjoS nauriista laraatikoiS-
liffi pennua kobtuullisella hinnalla 8 ta; kuluttaen nuta 16—20 tonnia 

10 kuukaudeksi »vuodessa. 

Meidän täytyy syrjäyttää keinotte
lijat ja »välittäjät, jos toimomme asu-
kastemme käyttätvän tämän sadon. 
Ia silloin tarwitaan runsaasti peru-
nasäiliöitä". 

Perunat on myytäwä painon jälkeen. 

..Ia toinen tohtäwä on meillä. 
Meidän tulee toteuttaa kansamme 
myymään perunat painon mukaan, 
siis paunottain. En tahtoisi sanoa si-
tä-, mutta yleensä «köyhä perhe ei saa 
puolta peckiä eli 'pcckiä 'perunia silloin 
kun hän tarkoittaa ostaa sen määrän. 'mä§tä. 

Päitoässä. 
Epäilemättä tulee Amerika käyttä

mään kaikki liiat Perunat jauhoiksi ja 
tärkfelifji. Tänä syksynä tulee lnul-
tawasti peruiiajauhotehtaita raken-
nettawaksi sellaisille seuduille, joissa 
on paljon perunia kylmässä. 

Mr £>öcet kehoittaa »valitsemaan 
'perunat hytoin niiden ylösottaessa ja 
tulee Panna parhaat markkinoille. 
Tulee katsoa että kauppaan tulee Pe
runia eikä kiwiä. Perunia ei saa sär
keä ylöskaiwaessa ja mitä särkynyt 
on, tulee ne eroittaa pois, sillä särky-
neitä perunia ei tooi estää mätäne-

ci sitä kastma tunne eikä se ole kaikin 
paikoin löydcttäwissä, siksi on paras 
käyttää sellaisia karkoitusmncita, joi
ta on aina saatawissa. 

Siiveltätöön kellarin seiniä klor-
kalkilla ja farbolilla eli pantakoon 
niitä rottien reikiin, niin rotat mat-
kuutamot pois. Aos kiwihiilen ter-
waa eli myös Imtipfuöljnä kaataa ro
tan reikään, niin niitä hajuja cbuät 
ne pitkähännät kärfi. 

Heinät otoat kalliita. 

Waikka heinät otoat huonoja syksyl
lä, kannattaa niitä tehdä »vieläkin 
missä »vaan on heinää saatawissa. 
Heinät otoat niin wälnssä Uhdyswal-
loissa, että nyt jo maksetan Monta
nassakin 26 dollaria heinätonnista, ja 
sittekin on matkea taada. 

Syksylläkin tehdyt heinät oivat ol-
kia paremmat, joten jokaisen tulisi 
nyt syksylläkin hankkia wielä heittiö 
niin paljon kuin mahdollista, sillä on 
suuri »vahinko talolle jos täytyy leh-
miä hännttää talwella rehun punttees-
sa. kun syksyllä on Qltu huolettomia 
tekemään syysheinää,joka kyllä tai-
wella kelpaisi. 

Lämpöisiä kesiä entisaikoina. 

Pyrtikm VAPA LAAKE »tikJA fte: 9. 
ioti» yli 25 erilaista miestet. ja naisten teatis 
on selitetty, sekä täydellinen luettelo enome-
laisista leikkeistä Lähetti! Iciä taudin nimi 
•li taddin oireet ja me eritiimme teille mikä 
Ä&ke olisi tilattava, liiäkkeen hinnan j. m. 

(Lääkkeet eivät ol» patnuttilaäkkeitä Taan 
tosi suomalaisia lääkkeitä.) 

(Tämän kirjan saatte vapaasti, ia pitäisi olla 
•orasen suomalisen kodissa, sillä ette tiedä, 
koska tarvitsette sitii.... .Varokaa humbnokl 
jlttkkeitä ja humbuuki tohtoria. 

——LignelVin Apteeki on »nurin 
suom. Apteeki Yhdysvailoi«iea — 

P. A. I IONFLL CO Superior Wla, 

Meidän tulee käyttää perunakaupassa 
painomittaa ei ainoastaan sodan ai-
kana, waan sen jälkeenkin. Myydä 
peruitta mitalla on taloudellista ri
kosta. 

Nyt mc laitamme' 16 fotamo' «itus-

Ne tulee säilyttää Puhtaissa säily-
tyshuoneissa. 

..Jos jokainen kastvattaja tekee tel)-
tätvänsä, niin waikka Bbdyswaltain 
perunat owat kaswatetut huonoista 
siemenistä, huonosti lannoitetussa 

ta. Miunrhi 10,000 miestä.^ Zämäjmoa6fa'jo' nii$fä 0„ tmlt'ia-

miesmäärä tarroitsee suur^ /taarait 
ramintoaineita. Voimine että 
se kuluttaa maimunlastinv-jjuiunnia 
päitoässä. Kussakii' näissä n-.-.if* lla 
peruttasäiliö, johon »voitaisi ostan yh
dellä kerralla ainakin 30 maununlas-
ti a eli 30 päitoän ajaksi. Tämä on 

ja on teooro, ettir fttfet-
toiST^Tpaljon peruitta ne pilaantuu ja 
temara tulee alempi artvoiseksi. Ia 
kun lähetämme Perunia menettämät 
ne noin 20 prosenttia niiden mitasta. 

Otaksutaan, että olemme ottaneet 
tämän supistuksen lukuun io »vaunua 
lastattaissa. Silloin me säästämme 
niitä ktilettaissa ta samalla säilytäm
me tuotteen lwwrmden. Se menekki 
painossa syntny wähenemisestä. Jos 
perunanne olin kuitoattit ennen lähet
tämistä. silloin ne menettäisiwät 80 
Prosenttia Painossa. Joten Perimien 
kuivattaminen lupaa suuren tehtä-
toän. 

Mdystvaltain 'perimillä tänä wuonna 
moidaan ratotta kansaa", sanoo mr 
Stoeet. • 

Rottien tarkoittaminen. 

Waikkc. moticlíaHia keinoja on rot-
tirlf fa^tontrtnitfekfi esitetty, ti niistä 
silti ole helppo päästä kitit ne kerran 
Pääsemät pesiytymään, toarfittfiit jol
lei tahdo käyttää myrkkyä, joka usein 
on »vaarallinen ihmisille ja eläimille 
ja myös »voitoat kuolleet rotat jäädä 
haisemaan koloihin rakennuksessa, jos-
ta niitä ott maikea saada pois. Rotan 
loukkuihin eitvät tie nafertajat kauan 
mene, maan mälttätoät niitä. Paras 
keino on saada rotat matkustamaan 
pois talosta ja se on helposti tehty. 

Löytyy eräs kastoi, jonka tieteelli
nen uinti ott Eynoglossttm. Sen jos 
panee rotan reikään, itiin sen haju a-
jaa rotat pois. Mutta koska monet 

Historiallisten ticto-jen mukaan kesä 
touonna 738 oli tatoaftoman lämmin 
ja kuitoa. Europassa yleensä ja erit

täinkin Ranskassa oli kuumuus ja 
kuumuus niin pitkäaikainen, että mel
kein kaikki lähteet kuttouilvat ja tu

hansia ihmisiä kuoli janoon. 
Wuonna 879 ^4,uumuu§ niin 

suuri, että maatdnc? ibaipuitoat kuo
liaaksi maahan, jos keskipäitoällä us-
kalsitoat mennä ulos päitoänpaistee-

seen. 
Wuonna 990 surkastuiivat melkein 

kaikki hedelmät ja kotoa nälänhätä 

wallitsi, niin että ihmisiä ja eläimiä 
kuoli joukottain. 

Wuonna 1000 dli maailman en
nustettu „Iopputoan".Keskellä tätä 
»viimeisen tuomion Pelkoa, joka »vallit

si Saksassa, sattui tulemaan niin Pit
käaikainen kuitouus, että lähteet,Purot 
ja joet kuitouiroat ja mfitänetoät kalat 

aiheuttitoat ruttotauteja. 

joissa oli toettä saatawana ja joissa 
siis »voitiin kastella kastoeja kantoi-
toat puut ja muut kastoit kaksi kertaa 

peräkkäin samana kesänä hedelmää. 

Wuonna 1818 osoitti lämpömitw 
ri (Celsius) 47 astetta jo toutokuusia 
ja to. 1830 pysyi lämpömittari mel 

kein yhtämittaa 35 asteen paikoilla 

koko kesä- ja he'.nökuun ajan. 

Amerikalainen ilmoitus. 

Wiime yönä murtautui »varkaita 
»varastoomme, mutta kun he näkinxit 
tatoattoman halwat hintalamppinu-
me, puikkilvat he tiehensä mitään miv 
mätiä. Tänä aamuna ilmestyimäl 

he liikkeeseemme rehellisinä ostajina 

ja selittiwät ei kannattaman ctniä 
toa rastaa, kun liikkeestämme rehclli 
sellä tamalla saa tamarat itiin usko 

mattomon halivalla. — Smith ja 
WÄkins. 

Tarmcrs State Pankki 
StMiassa, mii*. 

Pääoma ja vararahasto $12,000. "" " " 

Tekee yleistä pankkiliikettä, antaa lainoja js perii untt-
via. Välittää maiden lainoja hatvimmilla ehdoilla. Korko — 

" a talletuksista. Tehkää tämä teidän pankiksenne. 

W. E. Holmquist,  ̂ O. Helppie," 
kassamies. apulaiskassamies. 

— On laskettu, että 1,000 New 
Zorkin rikasta naista kuluttamat 
wuodessa »vaatteisiinsa itiin paljon, 
että niillä rahoilla möisi samaksi a= 
jaksi maatettaa 400,000 kansan»aista. 

'f 
effc 

Toht. G. W. Stevens 
Osteopathia lääkäri ja kirurki. 

Konttori asunnossa 

West Minnesota ave. S EB EKA, MINN. 

x&mvxwxt 
FIRST STATE BANK 

SEBEKA, MINN. 

Piaiima ja uararahaatű ^20.000 

Korlroe maksetaan s&äs oiaUetutaérta. Bahas laina
taan halvimmalle, korolla maiden päälle. Talletuslaatikri-
ta vuokrattavana. ^ 

W. R» KLEVEN, kassööri. 
! XX&xx&XGM&KX&X&X: 

jSebeka Hospital | 
j Tohtori Johnson 
1 j 
I Erityisalana 

j silmä-. korva-, nenä- ja kurk- ! 
I kutaudit, naisten ja lasten I 
j taudit sekä leikkaukset j 
j ! 
{Tohtori Oscar V. Johnson j 

Rautatavaraa ja 
fiaarntksia. 

että Rhein-toirrassa melkein kaikki we-
si katosi. 

Wuonna 1182 oli kuumuus niht 

suuri, että munat saatiin Parissa mi
nuutissa keitetksi Pancmcklla ne ulkoil-

n hi^kk/?^ ^-2^1 paamin rM ruiiiöan toasU ^ 
,-;"TMVTrJ (.fly fOlüűfr'f 1 tl flrit7ff= 

Parhaita alallaan. 

kanssani niin Käykää kauppoihin 
tulette makuutetuksi. 

aa 

WM. HOEPPNER & SON 
SEBEKA, MINN. 

é 

Rautatavaraa, Valjaita, Maanviljclys-
koneita» Maxwell automobiileja. 

Hienoin puoti ja suurin 
varasto 

WADENA KAUNIISSA. 

Tulkaa puhuttelemaan Wm. Määttää. 

defi johdosta Rhein-, Loiren- ja To-
naivan »virroissa niin »vähän »vettä et

tä melkein miltä Paikalta tahansa 
saattoi kahlaamalla mennä niiden yli. 

Suurin oli kuumuus ja kuitouus 
kuitenkin »vuosina 1538—1541. Näi
nä neljänä muotena peräkkäin oli kui 
toitus niin suuri, että mon.'t purot, 

joet ja »virrat kokonaan katositoat ole 
mattomim. 

Wuonna 1710 ei koko Europassa 

satanut pisaraakaan mettä huhtikuus
ta lofofintTiiut. NiiSsä puutarhoissa 

LiäIE 

Syyhelmaan 

•l'TXbi dyyh> Wo»<-e paiantae tiyynfii ^ 
Äutlcelman Ruusun Ekseema Sierly > 

K o l m e  A p t e e k k i a  
Vatsakatarrin lääke 

on se ihmeellinen keksintö jonka Professori Laitinen, Suomen etevin lää
käri on keksinyt. Tuntomerkit tasaa taudissa ' vat: alituinen pakotus 
vatsassa eli rinnan alla, sairas tuntee liiallista rinnanalastan psisumieta 
ja täyttymistä. 

fr 
Kapin Savipuiiliais?'; Riisin j 

ynnä muita ihouvitis g 
iatoisna ja ruumiissa ; 

Ti lat K »a 
ütJSl SYVHY WOll>B 

Hinta postimaksuineeu $1 OC , 

Ligneirin Suom-Apteeki: 
Osoitteella P, A. LiieneJ i 

Superior,  Wit  f 

- w4ii Laake: 
Unettomuus, pikainen vihastuminen ja tyhjSn pelkääminen j» jMpflinsä 
heikkohermoisuus ovat tämän taudin tuntomerkkejä. 

Lapamato Lääke, 
TAALALLA SATSI. 

Tehokkaita lääkkeitä: Umpisuolen tulehduksen estämiseen, reumatis
miin, maksa- ja munuaistautiin ja hengenahdistukseen. Kaikki ylem-
pänämainitut lääkkeet maksavat $1.25, lähetyskustannukset tohän lu
ettuna. Jos ei tässä ilmoituksessa ole mainittu teitä vaivaavan taudin 
lääkettä, niin selittykää tautinne kirjeellisesti tänne, niin me lähetäm 
me teille sopivan lääkkeen. POSTIOSOTE: 

AUGUST SUTINEN, Ishpeming, Dept. N K, Mich. 
HAAOSOTTEETden Negaunee, Mich, ja Waukegan, Illinois. 

Tälle nimelle saa ostaa money orderin lääkkeitä tilattaessa. 
Nämä kolme apteekkia yhdistettynä muodostavatieuurimman suo

malaisen apteekkiliikkeen Amerikassa. 

WWMMMIlWWWWWWWW HiuiiuiH4iiiiiuiiwMWWtwHtiuwwwMtiuwM(WHWiHiiiiiiiiiitttiiiiiHii!iu(HiiHU)niimmimtiiiimiiiiiiniiiiiiHtimiimHiiiittiiiiiiiiiiiiiiiifiihtimiiiiiiitiiimiiii 

Aura On Paras Pankki Säästöille. 
Se pankki ei tee vararikkoa. 

Pankaa rahanne Auran maihin. 
Paras paikka sijoittaa rahansa on panemalla ne Auran maihin. 

Auran maat owat niin hyviä, että niiden arvo tulee kasvamaan tun
tuvasti joka vuosi. Jolla on jonkun verran rahaa, tekee parhaan 
talletuksen rahallensa ostamalla kappaleen maata Aurasta, sillä si
ten on.hänen rahansa varmassa tallessa ja hän saa parhaan koron 
rahallensa, vaikkei koskaan itse menisikään asumaan Auraan eikä 
tekisi mitään työtä sillä maalla, sillä niiden maiden arvo kasvaa no» 
peasti. Siitä on hyvänä todistuksena New York Millsin ympäris
tön maat. Paras aika on nyt sijoittaa säästöilsä Auran maihin, kun 
ne ovat vielä verrattain halpoja. Tulevana kevännä ei niitä enään 
saa sillä hinnalla, sillä meidän konthrahtimme loppuu silloin ja 
maiden hintaa voidaan korottaa. 

Luonnollista on että sellaisten maitten 
hinta nousee 

kun ne ovat keskellä asuttua seutua melkein kuuluisan Minnesotan 

sydämessä ja kieltämättä ovat parhaita maita Minnesotassa. Sellai. 
set maat nousevat hinnassa nopeasti. 

Aurasta tulee suuri suomalainen 
siirtola. 

Sitä todistaa sen nopea alku. Noin 50 kansalaistamme on tä
män kesän aikana jo ostaneet maata sieltä ja syksyllä niiden luku 
tulee suuresti lisääntymään. Uusia suomalaisia taloja tulee syksyn 
kuluessa Auraan ilmestymään ja ensi talvella siellä metsätyöt alka
vat. 

Nyt on aika 

I 

katsoa- että saa kappaleen näitä harvinaisen hyviä maita haltuun
sa. Siellä on mainio tilaisuus sellaiselle, jolla on rahaa panna ra
hansa varmaan ja tuottavaan säästöön, josta tulee saamaan parem
man koron rahalleen kuin mistään pankista. 

Siellä on paras tilaisuus vähävaraisella päästä maanomistajaksi 
ja sellaisen maan, joka vastaa kaikin puolin ne vaatimukset, joita 

hyvältä maanviljelysmaalta vaaditaan; mustan mullan maata savi-
pohjalla, kivetöntä ja erinomaista viljelysmaata. 

Rahamiehet olisivat jo ostaneet koko sen alueen, mikä Aura 
siirtolalle kuuluu, Becker County Land Co miltä, mutta meidän 

kontrahdimme, joka kestää ensi kevääseen, esti sen. 

Nyt on aika kiiruhtaa niin kauan kuin voimme tämän maan 
kansalaisillemme säilyttää. 

Maiden hinnat, 
Hinta on 16 dollarista ylös noin 25 dollariin asti eekkeriltä. 

Joku summa käteen, vain neljäsosa eli miten ostajalle sopii ja lop
pu vuosimaksoilla 6 prosentin korolla. Varmat omistuspaperit ja 
abstrakti annetaan. 

Kalarikkaita järviä on Auran ympäristöllä useita. 
Ostakaa pilettinne New York Millsiin. Minn., ja tulkaa tapaa

maan Aura Land Co:nia, eli Northern Minnesota Trading Cornia» 
jotka kaksi yhtiöä edustavat näitä Auran maita. Täältä lähtee mies 
opastamaan ja näyttämään maita. Kirjoittakaa tulostanne edeltä
käsin. 

Jos haluatte lisää tietoja Auran maista ja niiden hinnoista, kirjoittakaa osoitteella: 

AURA LAND Co., eli NORTHERN MINN. TRADING CO., 
NEW YORK MILLS, MINN. 
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