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Nyt on kultainen tilaisuus 
ostaa ma&nviljelystarpcita ensi kesBn varaksi. Tuli hankituksi niin 
paljon tavaraa, että on vaikea sitä säilyttää talven yli. Varsinkin 
Piilola, Kela. Mattson & Co:nin kä rvjä, jotka ovat verrattomia, on 
nyt edullinf-n o<taa. Lämmitys ja keittonani» on meillä suuri varas
to. Kaikella tavaralla kohtuulliset hinnat. 

PIILOLA, KELA,-MATTSON & 
COMPANY. 

G ' 
Puoti New Xork Millsissä Sebekassa ja Menahgassa.1 

Meaahga, Stiaa. 

Menahgan ufot on saaneet val
tiolta lmvan pystyttää todellinen 
farmarein Pankki Menahgaan. joten 
kehotetaan farmareita pikaisesti ot
tamaan osaa ennen f uin rahamiehet 
kerkiää. ČDZie farmarit haluamme 
saada enemmistön johon myös meil
lä on etuoikeus. Siis toiipymttä 
näytetään mihin me pystymme. 

Päätin lyhyesti huomauttaa Poh. 
jois-Dakotan „äänestäjää", . joka 
Waltoojassa joulitfuun 6 päiwän 

saa sotapojille bonusta. Eikä ja-
nottu bonus ole missään waltiossa 
määrätty tounAelta, fijjen sanottu 
„äänestäjä" reistaa »väärentää. Se 
on joka waltiossa kuukaudelta, toi
sissa waltioiAsa enemmän, toisissa 
wähempi. TässAin Minnesotan 
waktwssa lainlaatijakunnassa meni 
fotűmie&boimsíüíi läpi toi ime tal 
wena, kuten Dakotassakin. Mutta 
Pojat ei tvielä ole saaneet enempi 
kuin Takotasfakaan, mittia ne tule» 
wat saamaan Dakotassa myös, kun 

jolloin V. S. Komulainen taaZ 
lähtee neljännelle retkelleen wie-
mään inaano^tűjia Terasim. 

Kirkossa on Ioulnaatto iltana jou-
lufim fijuHIa sisältörifkaalla ohfei-
matla. 

jouluaamuna kirkossa klo 6 aa-
mulla jubla-jumalanpalwelus. Tor-
trctuíoa. — vs. Haakana. 

Kansaa halutaan joulukuu'ellc; ^atijafiinta reN sanown werolain 
fcx-fimiiftoiitana, 24 p., joulukuuta, j ^ õ^ti peräc-sä taav Mnoo. eitä 

Itsenäisen seurakunnan pitole-Sfa, ! liittoa köyttää omaksi hytoäf' 
9J?atti Rnil5a '! sensä eikä farmarein, kuten tarkoitus 

: oli. Mitsi „äänestäjä" ei kykene 
•sa Kansalaisemme John Kciteri täytti! näyttäämään miten ja missä se niin 
ifi toiime torstaina 80 touotta, siis mel | Ü1I# fitten hän edellä puhun.. Missä 

ko'.sen korkea ifä. Keiteri ori paik- |c on niuuttunui alkuperäisestä? 
katuntamtne toanhimpia suomalaisia. 
Hän on toitine nrfoina alkanut hei-

PaiKkaktituialta ja ym

päristöllä. 

Tmwotamme iloista joulua kai-
title kansalaisillemme totikaupungiö, 
samme. Tämä on nyt toiimeinen 
ttuinvro kuin Uuft Kotimaa ilmestyy 
joulun cdt1!lii. ^ouíuiDiifoIía ei tule i 
toista mmteroa, silla met in Hahtam 
me Piia st ii toähän erilleen öiEihuo 
listamme too idäksemme roietiiiä jou- toaiihrtiimassa (S to. Luth. kirkossa, j ^tonley ja Coloradon, Ba^-yingto-
lua nmösfin. Tiis tulema: numero í jo vsa suoritetaan monipuolinen oh-: "'tn i<! lltahiit rcvvkamichet ne teki 
ilmestyy tiistaina, f>0 p. joulufuitta. | jelma. \\otfa haluatoat antaa la h- j fartotun ^u- ^ikös ..äänestäjä" jo 
Cifoojt joulu teille ilon, onncllifim» joja toisillensa, tooimat tuoda niitii | ^ttä hän pulntu ja kir-
bcn ja tyytytoäisyyyden juhla! I silloin puolelta päimin, jolloin on | i°^ian ^nysitoeristä anarkiaa ja toal» 

<ci r • I íűf it íitMit'iT ii ottrt ttiíT'̂ iíi tnníítrtrtn > laetta. ííbcíla i • u n la no o, et ta ^.oton^ 
Walt»s» konlnawustus on kielletty' ^ 11111110 onama^a roc-otaan... 

Doer IS reet in koululta sen perus
teella, ctiii ' koulit on kalustoonsa 
Y. m. nähden Pidetty liian huonossa 

• kunnossa Tämä crifoi*atouvtu5 olisi 
ollut ei toähenrpää fit in $1/200 wuo-
^>essa ja olisi koulupiiri kyennyt f il? 
Ja suorittamaan 6 Prosentin koron 
$'20,000 lainasta, jos olisi tahtonut 
laittaa fouiunja oikeaan kuntoon, 
kertoo Wjsdenan Progressive News. 

Talonkauppa. ^ohir Barden on 
ostanut taloiT Jacob Hietalalta Mill
oin kauppalassa. Hietala matkustaa 
ensi kuulla Texasiin. 

Untinen Neto Dort Mllsin 
kas Viktor Pikkarainen, jota nyt 
tm tou ofia asumit Amombassa, 
Minn., kuoli fiela kodissaan ttnime 
teritama sairai-tettitaan jo kauan 
<titaa. Sisaren.sa Amalia Jolmson 
-meni täältä hautajaisiin toi ime per-
jama ina ja hautaus oli toiime Utu-
mmtaina. Suremaan jäi toaimo 
j<t lapsia. 

Cokatosta, Min»., toicratlctoat 
täältä joulua Matti Lepistö äitinsä 
fc. Haapavraren luona sekä Adolf 
Valo. Wiivywät Joulun yli, jonka 
jälkeen Adolf Palo jatkaa matkaan-
fa tältä Evelethiin. 

Saarnaaja ^srocl Hag el matkusti 
toi i mv lauantaina Cromtoelliin, 
Minn., ja saapuu Jouluksi Embar-
raiftirr, Minn. Sieltä jatkaa hän 
iiKttfaanfa Elyyn, wiipyen íutetoan 
touodeft alkuun. 

J K. Mäki otti mukaansa myös 
tooint^aan kuormarärryn rrucfin, 
tonfa hän yhdessä automobiilinsa 
ja muiden tanurain ja kanssa lähet
ti menemään Rio Granden laaksoon, 
Texasiin. Mabíolíiicsti itse pääse* 
lnät lähtemään joulukuun 27 p.. 

numerossa Walwojan awustamana1 n0yí<l l)ikeu^jutwa sitä lakia 
armoansa oIcntoTOaifeSti k-nsall- ^aan kutcn kmkk.a Hywiä 
esittää folmcn tunnetun WMcilijän |ta?a »" tafxina «llut 

tehoa, eanottu „äänestäjä" edelleen 
koittaa suurkeinotbelijain wehkeilyä 
toääntää farmarein Puolueen häpeäk
si erästä faijintoaalitaisielua koulu
jen superindentin toiran päältä. Hä
nen • mielestään olisi pitänyt sem
moisen päästä totrkoan, joka ei tooit. 
tanut eikä ollut kykenetoä hoita» 
maan sitä tmrkaa. Sanottu asia on 
sanomalehdissä monesti täysin seli
tetty jo ennen. Sitte taas sanotti: 
„äänestäjä" päästelee päätöntä pö-
tyä kun sanoo, että Dakotan siirto-
laislaki tuli laiksi toiime taltoena, 
jota tarkoiwsta toarten myönnettiin 
200,000 dollaria. Hän sanoo, että 
Townley käyttää sen muissa toal-
lioissa sotoiettiopin lewittämiseen. 
Jos sanottu „äänestäjä" itsetietoi
sena ylläoTetean reklamentin on kir
joittanut, niin toftvmasti hän kyke-
ndft jonfnnfaan esitelmänsä näyt
tämään todeksi toisenlaisilla nume
roina eikä smtrtoehfeilijntn anta
milla numeroilla. Sanotun „äänes
täjän" nimellä ulos annettu kirje 
alusta lopuun asti antaa lukijan 
seltoästi ymmärtää, että ne kolme 
miestä, joiden numerot hän tosin 
itsekin esittää, on laatinut koko tuon 
jutun. Hän toain käyttää suonten-
kieltä auttaakseen toehkeilyn menes-
tiimistä. On toaikea uskoa, että 
P oh joi s°Dakotassa on yhtään suo
malaista niin itfcticbotonta ja anar--
tistimielistä, että toiitsii niinkin kä-
tecntuntutooa pötyä sanomalehden 
palstoilla tarjotakaan. Koko kirjo 
alusta loppuun asti polkee ja mul
taa ja haltoeksii farmareita ja niit-
ten kykyä kaikkialla Europaa my'> 
tto. Tiedetään se, että Pohjois-

- Dakotan lainfaatijahuman miehet 

pykäämää mitä häpeämä! tömi ntä 
toehkeilyä. Sanoo, että ne näytti 
hämmästyttätoiä numeroita Bis-
marckisw, että jos niissä olisi ollut 
toähänkään toalhetta, niin ne ei olisi 
toankilan owien ulkopuolella. 

Sitte „äänestäjä" jatkaa ja sanoo 
jamojen toehfeilijäin suun kautta, 
että maantoiljelijäin toalitsema lain. 
laatijakunta toiime taltoena teki uu
den toerolain Tetonleyn määräyk
sestä. Sitte hän jatkaa ja sanoo 
että Tatonley kutsui ison lauman 
roskatoäkeä Washingtonista, Colo-
radasta ja Utahista hänen kanssaan 
sanottua maailman parasta toero-
lakisysteemiä laatimaan. Ulläoletoat 
lauseet todistamat, että sanottu „ää
nestäjä" ei tooi itse käyttää omia 
aitoo j aan fun ensin sanoo, että lain-

•vi 

A 

..Äänestäjä" sanoo edelleen, että seu, 
raus oli se, että toerot uoufttmi nto-

tontumaan, mutta toimomme roaiuj wrrG Idalla prosentilla, tuaiffa 
hukselle toielä monta touotta elä-1 Townleyn lupaus oli, että tocro-

män aikaa. . !rtűffaa fetoennetään farmarein har* 

Oitis joit Iitit jälestä, di 27 p. liioilta ja Pannaan Big Bisiu har
ata kuuta, jolloin P. S. Komulai- > lioille. Miksi ei sanottu „äänestä? 
nen lähtee taas tviemään maanosia-1 ja" tunnusta rehellisesti ostaa niin 
jia Terästin, matkustaa täältä fa- j kuin se on olemassa. Wiime touo-- j on sen toaltion farmareita ja asuf* 
massa joukossa enfimäijet täältä j tenä Big Bisnes maksoi yli neljä-, tmta. eikä Coloradon, Washiliqtonin 
»varsinaiset Terssiin muutta jah 2 ii, j ftymmentä miljoonaa dollaria enem-! ̂ i Utahin toaltioSta fäymäidtääi 
nä joukossa htenvtoät I. K. Mäftj pi Wroa Pohjois-Dakotan toaltion' 
perlwneeö. Kalle Perälä perheineen, ^ kassaan, joka olisi jo ennen joka 
Antti. Larnpä, jolla ei ole perhettä. | wuosi ollut tnietoaa, mutta kun ei 
Tuntuu ifätoältä eritä hytoistä kan- z ole ollut lakia ennen, että olisi tooi» 
salaisista, • joiden mielellämme oli- ' nut maksattaa. Kuitenkin se tun-
fiiume suoneet toiihiytoän täällä joit, j rntštaa, että „forpovatjionien toero 
kossamme. Mutta kun nyt kuitenkin! nousi 140 prosentilla kauntiSsamme 
tulemme näistä eroamaan, niin ntcj ja fannimaat 347 prosentilla: eihän 
sydämestämme toitootcmine heille j ihme. että radikaaliset nonpartistit 
mita parhainta menestystä siellä ete- j äänestitoät liittoa ivastaan." Eipä 
Iässä ja toitoomme teidän joskus l kyllä ihme, kun annatte samojen 
käntoän toicraananrme täällä, iillä, toeMdlijäin, joiden takatuupparina 
täällä ne silti toielä otoat näidenkin, sanottu „äänestäjäkin" on, Pitää 
mattamiestemme juuret, täällä lap-1 toerot korkealla ettekä anna oikeiden 
suuden ystätoät, täällä sukulaisten! lakien päästä tooimaan, toaan sällit-
joukko ja täällä rakkaiden omaisten | te toehkeilijäin Pitää toerot korkeal-
haudat. - Olkoon onni aina myötäi-1 la. Tehän nostatte käräjät keinot-
nen teillä! 

6e6cfe, Minn. 

Jovlmltam» kokoonnutaan Red 
(?i>en kirkkoon kuusen ympärille, jos-* 
sa nuorisoliitto' ja pyhäfoululapjet 
esirtätoät sisäliöritfaan ohjelman. 

Kaikki mukaan! 

Tilatkaa Uusi Kotimaa! 

telijaitt atouStarnana toaítiota toas-
taan aina silloin kun joku hytoä 
lakiehdotus tulisi astua tooimaan 
Siten te haluatte korporatsionitocrot 
holtoat* ja omanne korkeat. Mutta 
kuitenkin, eikö janottu „äänestäjä' 

käypiä radikaaleja, kuten sanottu 
..äänestäjä" kirjeessään toäittiiä. 
Eikä kukaan täysijärkinen ja toapaa 
ainerikalainen usko, että farmarit 
kun pääsee lakia laatimaan, että ne 
tuollaisia lakeja laatisiwat, kuten 
sanottu „äänestäjä" fuurkeinottdv 
jäin kanssa koittaa kansalle uskot-
taa, että ne laatisi lakia itsensä ja 
toisten työläisten Hätoittämiseksi. Ne-
fiän farmarit olisikin kunmiallisia 
lainlaatijoita, että laatisiwat lait 
sellaisia, jotka on huonoja jnurfeV 
notelijoille ja itselleen farmareille. 

Olisi mainion Hytoä sanotulle 
..äänestäjälle" sekä muille, että ot-
iaisiltoat itse omilla aimoillaan ylös 
tosiseikat ja asiat muun tien kautta 
eikä suurkeinottelijain kautta. Esi
merkiksi Hän mainitsi, että „kaun
iissamme korporaistonem ja maakei-
nottelijain sarmimaille nousi toero". 
Ei lain laati ratunta tooi n ostaa toe--

TERVEHDYS! í 

Jtxhla-aika 
Tarjoaa tilaisnuden 
Taas ilmaista 
TEILLE mielihyvämme 
Sen liikkeen johdosta, 
Jota olemme kanssanne tehneet. 
Ja koko meidän 
Liikejärjestelmämme puolesta 
Me toivotamme teiUe 
Ja omaisiUenne 
Hyvin hanskaa Joulua 
Ja onnellista sekä 
Menestyksellistä Uutta Vuotta. 

DOWER LII 

WM. TBUPUKKÁ, 
Liikkeenhoitaja. 

COMPANY 

NSW Y01K BBLLS, MINN. 

tiedä sitäkään, että Dakotassakin roa fauntittain erityisesti. WVifá 
keinottelijat omistatoat fannimaita tnaltiotoero nostaa, se nostaa joka 
toa itiä hän sitä itkee, sanoen hänen kauntin kohdalle tasaisesti. 
fauntinfa korporatfiointoeroieit mo-' Kuha 
ttella sadalla prosentilla nousseen! • -
?a fanmiuaideit keinottelijain toero- ti] > Mcnahgan Meijenyhtiön osak-
jen Ü47 prosentilla. Eivä hän ..kiki" ; keen omistajien tanioftfofous pii>taänf 

j farmarein toeroista ollenkaan, toaik- Mmlal^gan kauppalan haalissa. Me-. 
: ka siinäkin olisi syytä moittia sen  ̂ naligassa, Minn., tammihuu» 5 P.! 
! touoksi kun te estitte todrkeiiijäin; ] 920 fello 1 ip., jossa luetaan tilit ^ 
! kanssa niitä lakia Pääsemästä tooi- ^ kuluneelta, touodelta, annetaan jäit-' 
j maan, jotka toaltion lainlaatiiaiuniä teit laitto baltoiiuinalle tarjoajalle, 
; on tehnyt ja jotka toarnrasti tekisi toalitaan johtokunta aífawííe touo-
(opuu keinottelusta, ettekä siinä lmo- del le ja keskustellaan nutista eteen-
maa itseänne, eitä jota on esitoaltaa 
ivastaan se on Jumalan säätyä ivas
taan, kuten teidän tapa on sanoa, 
f uit joku toinen on keinottelijoita 
toastaau. Edelleen „äänestäjä" müt
si i pötyä sanella kolmen Dakotan 
suurimman toehkeilijän suitit kantta, 
kun sanoo, että sotamiesten Bonus-
laki, joka toiime taltoena tueni läpi 
lainlaotijafunnasia, on häpeä tont
ti ollemme. Mläoletoat lauseet osoit
taa, ettč^ janottu „äänestäjä" on sa
man toerratt otnerifalaitten kun ne
kin, joiden suun kautta hän tuollais-
ta Pötyä koettaa syöttää. Sanottu 
„äänestäjä" sanoo, että muissa toal-
tioissa, joiden pojat uhrasivat kaik-
kensa, lahjoitti heidän walttonsa 
heille pieniä rahasummia. Plläole-
toa näyttää, että sanottu „äänestä-
jä" et osaa lukeakaan eikä tiedä mi
tään muuta kuin mitä tie kolme pää-
tochfeilijää hänelle suuhun laittaa. 
Muissakin waltioissa on pitänyt 
lainlaattjakunnan myöntää sotilaille 
bonusta, erkä mitään lahjaa, kuten 
„äänestäjä työuraa. Ja meiltä toal
tion. asukkailta peritään weroissa jo-
kainen dollari, jonka tovltio mak-

sattumista asioista. 
Chas. Lohi, kirjuri. 
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markkínabinnai. 
Dnluthissa: 

Nisu No.,1 $2.08; No. 2 $2.í)5; 
No. 3 $2.89; No. 4 $2.8:3. Nukiit 
$1.65; ohrat $1.46; kaurat 79c.; 
peílatoaníiemenet $5.44. 

New York Millsissä: 
Nisu No. 1 $2.83; No. 2 $2.78; 

No. 3 $2.68; No. 4 $2.58: No. 5, 
$2.43. Rukiit $1.51;^ ohrat $1.36;; 
kaurat 76c.; pellatoansiemenet $4.56 

St. P««liSs«: 
Paras metjeritooi 70^ pauna, 

huonompi 67c. Munat 82c tusina. 
Paras härätiliha eläwänä $7.50 sa
ta paunaa; lehmät ja hiehot $6.00 
sata paunaa; sian liha $12.50 sata 
paunaa; lampaan liha $7.25 fata 
paunaa. Elawiit kanat 18c; hanhet 
141; sorjat 18* kaMmat 24< 
pauna. ,, 

Apilan sietnettet No. 1 $25—$26 
busheli; No. 2 $23; No. 3 $20. 
Timotein siemenet $8.60—$11.00. 

Se on mahdollista/ jos ostatte itsellenne parin kuu-
^luisiksi tulleita „Forsterin" Pohja-shpäksiä. Valmistan 

edellämmmttnja Sypäksiä omassa tehtaassani ja myyn 
niitä ainoastaan suoraan käyttäjälle postin kautta ilman 
ketään toälikättä, siten säästäen ostajalle sietoän sum-
ulan. Tämä kenkä on monessa suhteessa paras mitä 
suurelle yleisölle on koskaan tarjottu, suoraan tehtaasta. 
Päällinen on käsin neulottu kantoon kiinni sisäpuolelta 
ja pifilangalla; tämä sauma on toarutosti ratkeamaton 
Nahkat otoat parhaat lajiaan mitä rahalla root ostaa. 
Pohjat otoat puhtaasta tammen parkilla toafmiStetusta 
pohjanakasta, joka on- tehty toeöenpitätoäfsi ja mahdol
lisimman kMätoäksi kulumista Irastaan liottamalla 
„Miscol" öljyssä. Kannat otoat robessista. Päälliset 
Wot siitä tunnetttsta wejwnpitätoästä ,.CHrome"-nah-' 
kasta, joka ei koskaan menetä pehmeyttään; ja toarret 
Armour'in ruskeasta „Mvosehide" öljynahkasta. 

' .Huomautus Sttpäöten hoidosta. 

Sypäkstä olisi joka tapauksensa tooibeltaroa kerran eli kahdesti toiikossa, joka haittaa pitää ne toe» 
denpitoisina ja samalla pehmeinä. Meillä on fenfärastoaa nimeltä „ívarmerV rastoaa, joka on pa
rasta tooidetta mitä on tähän asti toielä tunnettu. Wtoimme lähettää Teille samalta kun tilaatte sy-
päkset 25 senttiä kannu. 

.siuten edellä mainitsin myyn ainoastaan suoraan käyttäjälle, joten kenkiäni ei saa muitten 
kuin minulta suoraan tilaamalla. Lähettäkää tilauksenne nyt alläoletoalla tilauskaatoakfeella, josta 
näette hinnat: 

I Henry Förster, Box 217, Calumet, Mich. j 
I Myötä feu roa $... Olt'aa hytoä ja lähettäkää i^en iewcaa; | 

Postikonttoori | 

Waltio | 

Miesten sypäksiä 6 tuuman korkuiset. No Hinta $ 9.00 f 

I Nimi 

I Kaunti 

I , .1. pari 

P 

P 

Hätn 

Poikain 

„ Naisten 

kannua Farmer's rastoaa. 

11 

14 

8 

10 

8 

10 

8 

10 

6 

Hinta 
lllllllll|IHII||ll!!|l||l||||||||||||I||||iHi|Sli||||||||lllíl|im|!imil||||ti|l!lfl|lllllllll|!lilH|i|||lir 

Miesten sypäkset tooidaan tilata foionumeroilta 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja B.; Poikain sypäkset jakau
tumat kolmeen ojaan: Isoin poikain, numerot 4, 5, 6; Keskikokoisten, numerot 1, 2 ja 3; ja Pikku-
Poikain, numerot 9, 10, 11, 12, ja 13, * 

, Huomautus Svpästen tllaaxille. 

Jas kengät maksatoat yli tym menen dollarin pari niin on maffettatoa toe roa hallitukselle 10 pro. 
senttiä joka dollarista mikä on yli kymmenestä dollarista aina paria päälle. Esimeriksi $12.00 ken
gistä 20 senttiä toeroa, $14.00 kengistä 40 senttiä hallituksen toeroo. Tämän toerosiimman on tilaajan 
iäbctcttätoä tilausmaksun mukana, sillä meidän on tehtätoö hallitukselle tili jota kuu yllämainitusta 
toerotuksesta. 

Huomautus! Sypäkset lähetetään toakuutewssa postissa ja tilaajan on lähetettävä 25 senttiä 
aina paria kohden postikulujen törmäämiseksi. 

I äten saamme ikäwällä ja tu
ru ilo ilmoittaa, että elämän ja 
fuoleman Herra näki hntoätsi 
yoisfut)ua taitoaalliteen totiin 
maailman myrskyistä rakkaan 

poikamme 
Emil Arthur Heikkisen 

Hän tooi pui rauhallisesti kuoltu 
u n e e n  D u l u t h i s s a ,  M i n n . ,  2 t .  

n van sairaalassa dokuun 29 v. 
1!)! 9. Hän sairasti ununiuoien 
tulehdusta 13, nm or of antta, kuol 
ien 8Mj muorofaiitra leikkauksen 
jälkeen. Hän oli syntynyt Wa-
toinassa, Minn., Íoírtt'uiu; 18 v. 
i í>05, ollen kuollessaan 1;> toit o ^ 
ben, 10 fuufaitbcn ja 11 ronorc 
kauden ikäinen. Häntä iäiiitnn 
ifätoällä ja kaiholla muistele* 
maan isä, äiti, 3 iveljeä ja 3 
tätiä tässä maassa seka Suo-
nit.'-nt yksi eno. kaksi setää, toi iv 
tätiä sekä iso-isä ja iso-äiti ynnä 
paljon muita sukulaisia Suomes
sa ja tässä ntaaeia, joitta täten 
ilmoitamme kaukana oietuille su
kulaisille ja tuttatoille. 

Ida ja Pertti Heikkinen. 
Wcvotna, Minn., joulut. 17 

p. 1919. 

Poikamme sydän jäähtyi liian 
pian;. tyhjältä tuntuu koti, ei 
kukaan Artun sijaa täyttää tooi. 

Siell' on nyt tallella hän luo-
na Herran; suo Jesus, että me-
kin saamme kerran, myös sinne 
tulla ja hänen kuulla, weisia-
wan tooiton toirttä sulo suulla. 

Pumpuli (Fabric) kangas kun käy-
tetään automobiilien rengaisfc (Ti-

! res) o n nottssut $1.65 pauna, ollen 
'ennen $1.25 pauna, ja ennen sotaa 
I 50 senttiä pauna, se tulee nosta-
! maan automobiilin renkaan (Tire) 
• hintaa. — Me olemme ostaneet jo 
rva uhalla hinnalla ensi ketoaäfsi 

; „taijerit", mutta kun hinta nousee, 
; niin meidän täytyy myydä uudella 
j hinnalla ulos. Tämän haluamme sa
noa niille, jotka tartoitsetoat fctoääl-

(Iä auton renkaita (íiree*). Meillä 
I on jonkun toerran erikokoisia kädessä 
I ja ne myymme, jos on heti haluatoia, 
j entisellä hinnalla ja ilman sotatoe» 
! toa, toaikka olemme sen maksaneet. 
I Se on olemassa 5 pros, ja tulee ole-
jinaait laskettuna hintaan» toidlä ensi 

! fetoäännäkiu. — Meillä ei ole enää 
jfaiiij kokoja, mutta jos tulette fat-
! soinaan,t niin ehkä tooinime teille 
säästää joitakin dollareita ennen ke-
toättä. Mursu & Lake, 

Neto Aork öíiíís, ííinn. 

Miuues-t» Daily Star lehden tilaa-
jat huomatkaa! 

Lehti alkaa ilmestymään wümeiL. 
tään tammikuun toiidcitnentoista 
päiwän seudulla. 

W. A. Raottama, Asiamies. 

fiuumauppammli 
Tammik. 2 p:ólo 12 p:äön 

klo 9—12 aemep. Öo 1—6 iltap. 
J o k a  p  a  i  t o  o  .  

Warasto käsittää $8,000 armosta 
Yleistä kauppatavaraa, kuten kenkiä, 
alusvaatteita, rautatavara» ja ruo-
katawaraa ja myydään kaikki totoa-
rat huutokaupalla enimmän tarjoa, 
toa lie. 

Kaikki Puottkalustd myydään 
myöskin. 

Maksut tooidaan suorittaa rahalla 
tai pankkiin kelpaa toi Ila nuutillo. 

Tulkaa aikaisin saadaksenne tilai
suuden waltta parhaat iawarat. 

Butler Store. 
Leopold De t 

Omistaja ja huutokauppias. -
Butler, Mua. 

^ • 
i. V 

Gasoliiui on halweutuuut. Me 
toofmme myydä nyt jo 28 sentillä 
galloonan kun ostamme paikalliselta 
öljy-yhtiöltä, että ei tartott se «Haa 
Perhamistä. — Kun tulee .ketoät, ei
tti lmjydään enempi aasoliittia, me 
tooi nmt e myydä haltocmmalla totel
la, lmttta nht kuu ei kotoin paljo 
mene sitä pättoässä, niin 28 senttiä 
ott alin kun tooimme myrdä. — 'Sa
malla tahdomme huomauttaa, että 
flafoliiniit ja öljyn meidän pitää Iveti 
mafiaa ja siis ntc emme myy toekaksi 
kumpaakaan • tästä lähtien. Älkää 
toaitoatfo itseänne ollenkaan yrittä
mällä saada qoioliinia toelaksi, silla 
me emme tooi sitä tehdä. — Joilla
kin on toiime kesäisiä siasoliinilaskuja 
maksamatta. Olkaa hytoä ja käuffeä 
suorittamassa. 

Mursu & Lake, 

Neto ?)orf Mills, Mimt 
— f 

SEBEKA MOTOR CO. 

M e .  k o r j a a m m e  r e c h a r g a a n m » ? '  
ja otamme taimeksi íwttereiía fäiln-
tettötoirffi. Myymme batter eita, 
taijereüa ja kaikkia muuta auto
alalle fimlutooa tatoaraa. Kor
jaamme autoja ja gafoliim-infcjä. 
Hytoä työ fohtuhinnoilíc. 

Käytettyjä kaaroja ostetaan j/t 
myydään. : 

MeMurliu ja Sokkoueu, ' 

# Omistajat. 

Gebeka, »f**.. 
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K. L. Sarvela, M. D. 
LAAKASI j» KUVftGI 

I086 TOWER AVE. SVPEMOÄ, WIS. 
*•4 
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