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s. Ääsi Kotimaa, Perjantaina Maaliskmtn 19 $. 1920. 

ja 'itiiUiiifoiitiitd Uituaan ptutt «.iityi*uiyuäu, jcii ivUvtfi toüvvinuic, 
eitä joka tartoitsee nuia au koneita nyt tämän ietoäinten aikana, 
käwrsi antünicvja tilauksenpa pian, sillä tatoacan kuletus rauta-
tiellä on nyt hitaampaa luin koskaan emien; vn suorastaan mah
doton saada mitään nyt toähään aitaan. Meillä on kyllä hytoä 
warasto kaikenlaisia koneita käsillä, mutta menekki on suuri, joten 
emme luot sanoa onko Miliisi, mutta joka käy aikanaan antamas--
fa tilallisensa, niin toomtmc toi elä hankkia lisää. 

Sitte joka haluaa toielä 20ft) Cenwry Lannanhajoittajan, 
niin me myömtne niitä wielä tämän kuun ajan $160 dollaria; 
huhtikuun ensi päitoä niiden hinta nousee, siis käyttäkää tilaisuut-
ta hvtoäkseune, ei ice asiaa minkäwerran maksatte alle, tun wain 
annatte tilauksen ennen huhtikuun ensi päitoää. 

Kunnioituksella, 

Piilola. Kela Mattson & Co. j 

EtBcfo, Minn. ( ' ; 

Maalikauppoja otoat tehneet hil-
g Ijaiíain seuraatoat: Nestori Laitinen 
I i on ostanut Alex Kitoelältä 80 eek--

keriä maata, hinta $4.0 cefferi. Lai
hinen aikoo myydä irtaimen omai-
! suurensa ja lähtea rauta alueelle. 
! Robert Komula on myynyt maati-

!ja Antti Kamulalle; hinta on irtai-
I miston kanssa $12,000. - Mr. íío* 
j mu ia on ostanut itselleen toanhan-
! päimän kodin Sebokan kauppalasta 
iIolm Jaakkolalta. Kauppasumma 
^tuntematon. Andrew Weiala on os-
i iamtt 40 eekkeriä Ultrik Paunalta; 
! hinta $65 eekkeri. 
j ^Zohn Mytty on ostanut Fordson 
j traktorin Koistisen weljesten wäli-
; tnffcilä. 

lkaukaisia wieraita saapui seudul-
j ícn,me wiikolla, nimittäin 

-— *""" --- - -f j Mr. ja Mrs. Lewi Kemppainen, 
nut lähettää karjaa teitnie maanan- New Finlandista, Canadasta. Hei* 
taina, waan lykättiin karjanlähetys | mukanaan tuli myös Mrs. 

, r Hnutoklmppa. 
Myytyä!ä maatilan, myyn nyt ir-

taimen omaisuuteni sanotulla f äi
millä (wanhalla Henry Matin far-
millä) seks. 12 Leaf Lake townissa, j 
1 maili etelään Heinolasta ja 6 j 
mailia etelään New Dork MillsiM I 
Tiistaina, 24 p. maaliskunta 1920,1 

! lausa 200 eekkeriä pojilleen Elmer alkaen klo 9.30 aamupaiwallä, jol-

j« M-
py. 

New 'JiorF Mi!ísin kauppalan toal* 
iutmnu kokous pidettiin maalisk. 16 
p. Piilola. Kela, Mattson Co min 
puodissa. Kokouksen awasi klo 5 ip. 
majuri J. W. Trrtpukka. Kaikki jä
senet saapuwilla: I. W. Trupukka, 
C. N. Stinar, ChaS Lakso, Andrew 
Piilola ja H. F. Wood. 

Esitettiin ja päätettiin, että toal« 
tuueto kokoontuu jokaisen kuukauden 
«iisiminienä tiistaina. 

Esitettiin ja päätettiin, että ko
koukset pidetään tästälähtein Sti-
nar'in maakonttorissa. 

Esitettiin ja päätettiin, että pöy-
tafirjnri julkaisee pöytäkirjan kai-
Tista waltuuston kokouksista molem
missa paikallisissa lehdissä. 

Esitettiin ja wahwistettiin seuraa-
Wat nimitykset: Esa Hopponen tei> 
weysneuwoston, jäseneksi kolmeksi 
toimbcffi; A. B. Anderson terweys-
nn turo? ton jäseneksi ybdeksi Muo
doksi ja Oscar Anderson katukomis-
fioncrifft yhdeksi ttuodeksi. 

Alfred Muckalau lasku kadun kor-
jauksesta Front kadulla luettiin ja 

ositettiin ja päätettiin suoritetta-
Zvaksi. 

Esitettiin ja päätettiin, eitä tar
peelliset korjaukset tehdään kauppa-

lan haalissa. 

Kim muita asioita ei ilmennyt ko
kous lopetettiin. 

H. F. Wood. Pöytäkirjuri. 

I. W. Trupllkka, president. 

9Zriti Anna Mursu saapui sotiinsa 
Gilbertistä, Minn., jossa hän oli 
wuoden Paikoille. 

Huomattawa maanwiljelijäin juh-
la 
teatterissa torstaina, 
maaliskuuta klo 10.30 av. Tässä 
juhlassa tulee olemaan wieraita 
puhujia ja 9ieto Dork Millsin soit
to-kunta tulee soittamaan. Tässä ko
kouksessa hillaan keskustelemaan 

tulemaksi maanantaiksi, 22 p. tätä 
7naaliskuuta. Tuokaa silloin. 

E. F. Mattson, liikkeenhoitaja. 

Päiwalelidca liikkeenhoitajl^ Mr. 

Kemppaisen äiti (Mrs. Luukinen), 
joka on ollut toista touotta C ci na
dassa tyttäriensä tykönä wteraile-
massa, waan nyt Hiin taasön jääpi 

Carl H. Salminen, pistäysi täällä j Poikansa Kaalepin luoksa, jossa hän 
liikeasioillaan tmnnc pyhän tienois' I on ollut ennenkin. 

sa. 

Mrs. ja Mr. John Soronen wiet-
titvui perhejuhlaa toinit? sunnuntai
na, jolloin talon nuorimmalle tyttä
relle annettiin nimi Magna Edna. 

Wm. Trupukka on myynyt talonsa 
Kalle Käsmälle. 

Iloisella miclellä palasi G. Suo-
mela Texasin matkaltansa, sillä mat-
ka oli Hupainen. Tertoeisiä olitoat 
taskut tärnnä Uuden Konmaan mie
hille Texasissa olowilta New Dork 
Millsin pojilta ja tyttäriltä. Kaikkia 
Millsin suomalaisia siellä muistele-
Wat rakkaudella. 

Neiti Magna Hcpola, joka on 
toista kuukautta toiecaillu: täällä i lähtewät^^myös sinne fun Jaatoat 
sukulaisissaan Sorosessa, on nyt asiansa täällä järjestetyksi. 

Neiti Ida Panrus, joka on ollut 
Menahgassa John Heikkisen kah toi-
lassa työssä noin 3 kuukautta, tuli 
kotiinsa toitmc toi if ollet. 

Mr. Jalmar Kärkelä, joka on ol
lut työssä kaiwannoissa Ketoa-issa. 
Minn., joitakin kuukausia, saap'Zi 
myös kotia wiime wiikolla. 

Nuoret miehet, Louis Lintula ja 
Wiktor Sliklander, mntkuStitoct La
ke Nordeniin, S. Da?., t. k. 10 p. 
Sankalla myös meniwät Wäinö 
Salmen ja sisarensa Lydia Novel
lin South Dakotaan wierailenman 
weljensä luo, josta he sitten jatka-
Wat matkaansa Fruitdaleen isänsä 
maatilalle. Mr. ja Mrs. Salmen 

matrustonut 
gaan. 

taas kotiinsa Menah-

marRRiiiabiatiat. 
Dnluthissa. 

Nisu No. .1 $2.07; No. 2 ?2.60; 
No. 3 $2.45; No. 4 $2.43. Rukiir 
$1.70; ohrat $1.45: kaurat 81^. 

New Aork Millsissä: 

Nisu No. 1 $2.43; No. 2 $2.38; 
No. 3 $2.28; No. 4 $2.13; No. 5 
$2.04; Rukiit $1.53; ohrat $1.30; 
kaurat 80c; pellavansiemenet $4.63 

St. Paulissa: 

Paras nieijeritooi 55$ pauna, 
huonompi 45^. Munat 35 rusina. 

Kirjeenwaihtaja. 

— Kaikkiin Englannin kirkkoihin 

mahtuu yhteensä 1^2 miljoonaa ih

mistä. 

loin myydään seuraatoaa omai-
snntta: 

Hewosia: 
Maljakko, pKnaa 2,800 paunaa, 

3 toiiotitts ruuna, toinen toctljatfo 
8 wuotiaat (tarima ja ruuna). Wuo-
den wanha orttarsa. 

Karjaa: 
11 lehmää, 4 to etsikot huhtikuussa. 

1 wasikoi kesäZuussa, 6 nyt lypsä-
wää, wasikoi. 

2^2 touotta vanha shorthorn son-
ni; 5 wuoden toanhaa hiehoa; Yksi 
wiwden wanha Holsteinin nuorukka. 

Kuusi 7 kulkauden toanhaa por
sasta; 15 kahdm kuun wanhaa por

sasta. ' ; 
30 kanaa. 
3 työwalja»t. 1 pyhäwaljaat. 

Drilli. 2 hevosen kultitoaattori. 
Muuweri, harana, diski karhi, sulky-
aura, sänki aura, 2 karhia, lannan-
hajoittaja, 2 kärryt, nelipyöräiset! 
kärryt, poki, reet, kirkkoreki, 2 hei- j 
nähätkiä, 50 gdlomti fiibin keittäjä, 
2 galwanifeecattua teräs toesisäiliö-
ta, 30 gallonin terästynnöri. 

5 bewosen voimainen insi, uusi 
1^2 hewosen tooinrainen gasolini 
insi, 1 hewosen toom. insi, siidimyl-
It), 800 paunan platformú toaaka. 
De Lavali^r separaattori, 2 kerma 
kannua, 20 jyväsäkkiä, joku määrä 
lautoja, 100 bush, kauroja, 12 
bush, ohria, joku määrä perimin, 
noin 5 tonnia heiniä, 26 jalan tika-
raput, 5 säkkiä siemen maissia, 125 
bush, apilan siemeniä. 

Huonekaluja: 
Kyökin renssiuuni, lämniitysuuni, 

piironkia, kaappi, pöytiä, keinutuo-
leja sekä paljon muita, jotka tulisi 

pitkäksi mainita. 
Wapaa päitoällinen. 
Ostot alle $10 käteisellä, siitä 

j ylös pankkiin kelpaatoilla Nuutilla 8 
pros, korolla, maksettatoa 1 p. mar 
raskuuta 1020. 

Wiktor Hakla, omistaja. 
I. F. Iolmwn. buutnkanvv. 
Chas. G. Hyry, kirjuri. 

Tämä on rehellinen mnynti. K^if= 
ki myydään, ei mitään sitouSta tav* 
joojia. 

V  V  P  K  %  H  _  • " ! » . »  

\ il 

lv. \j0 ' e> 

, üT Aj?, 
"I 

9 

1 . "V^,áwií£<f V V -Vi*. 7 / - - - — \ * , . 

ff S 3 
ii 

maksaa ainoastaan $895.00 tänne rahti ia somtuero maksettuja, joS 

heti annatte tilauksiitne. 

MURSU & LAKE, 

Motor Inn Garage, 
NEW YORK MILLS, MINN. 

SUUE,IN AUTO TALLI CLOVER COYNTYSSA. 

Money orderia'Suo-
meen. 

Tämän päitoän moneyorderi taksa 
(tooi muuttua) on 1 doll. 20 mark
kaa. Postimaksu ainoastaan 15 
senttiä mistä summasta tahansa. 
Erityiset taksat suuremmille ostok-
sille. Käykää jossakin American 
Railway Express Companyn haara-
aaentuuriissa eli jossakin VI mer rva n 
ErpreSs Companyn konttorissa. Ta-
hi kirjoittakaa Foreign Money-Order 
Departmcnttiin „G". 

American Express Company, 
65 Broadway, New Aork, N. I. 

„ „ _ . Paras häränliba elämänä $6.50 sa-
gDr! SWinrm m.be$fojto paunaa; IÄ.m«- je hjchot »6.00 

5 p. I jntn paunaa; sianliha $14.00 sata 
paunaa; lampaanliha $9.00 sata 
paunaa. Elätoc.1 kanat 18c; yanhoi: # 

14^; sorsat 18f kalkkunat 24^! Pailkki kodlSSB 

Liberty Bell 
pauna. 

5 . , .. , , Timotei $27.00 tonni; Alfalfa 
TcirjaíODun parantamisesta perunan j qq ^onn^ 
fyitoön paremmasta menestyksestä j ' ' , 
ja uuden meijerin rakentamisesta.' 
Be tulee olemaan tärkeä koulupäitoä 
maavtoiljelijöille ja samalla hutoi-
päitoä, joten jokaisen on silloin pyr-
Km inert siihen tilaisuuteen. 

Huonon ilman takia ei New Dork 
Millsin Karjanlähetosyhdistys woi-

— Rikkaus on kirouS niin kauan 
kuin se on wain harwojen osana. 

— Maailman toanhin mies on 
KaShahuro Futimarsu, Japanissa. 
Hän on toarmojen tietojen mukaan 
170 touotta toanha. 

Huutokauppa. 
Erkiuän veritunna:: irtain omoV 

suus myydään julkisella hnutokau-
palla Jacob Erkkilä-toainajan maa-
tilalla, 1 maili etelään ja S1/* nmi-
lia länteen Neto Dork Millsista. 

Keskiwiikkoua, maalisk. 24 p. 

32 päätä karjaa: 12 lehmää, 
useimmat poikiwia; 3-touotias mm-
rukka; 8 toasikkaa, 5 toiikosta 2 kuu 

A'mstaan 
$4.39 
Silloin kun ken

gät saapuvat 

teille posti-

vapaasti 

Aikää lähettäkö rahaa 
Ü. S. AHMY MONSŰN LAST 

try •• •• 1 ee ee 
Saastakaa 

muistuttaa ja kehoittaa lapsia fäSs-1 fay^eit ikäisiä; 4 1-touotiasta hiit-

tämään rahansa. Franklin oikoi-

naa n lausui, että Penni säästetty on 

kaksi ansaittu. 

Opettakaa lapsille 
saästäwäisyyttä. 

nuoruudessa 

tivvästi piirustettu on puoliksi tebty 

Me teemme sawja piirnstnksia 

Joka umosi 

Joillekin parhaille 

Hnouoillc. 

Talleille ja 

Maatilarakennuksille. 

Köyttäkää hywäksenne 

Meidän kokemustamme 

E»»en kui» rakennatte ^ ^ 

Piiru otukset ei Wat maksa mitöaa 

51 n n käyuitte . 

Meidän lanta- ja rakennustarpeita. 

Mc tiedämme 

Miten teemme piirnstnkset. 

SA 
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HTM. TRVPUKfiA, 
Liikkeenhoitaja. 

Liberty Bell Pankin annamme si

joittamalla yhden dollarin säästölle 

First State Bank'iin 
New York Milleissä 

Huom.! Pankki seuraa historial-

Í: iosta Liberty-kellosta. 

kärnullikkaa; 1 2-touotias härkä-
muííiffa; 4 ltouotiaita toasikoita; 
1 2-wuot. härkä; 1 3-touot. härkä. 

7 hewosta: 5 touotias tamma; 2 
10-touotiasta tammaa; 2 13-wuoti-
asta tammaa; 2 17-wuotiasta tam

maa. 
4 sikaa; 50 knnaa. 
Rehua ja heiniä: 200 bushelia 

kauroja; 10 tonnia toiHihcmää; 5 
tonnia apilaheinää; 7 eekkeriä api-
Iartsicuicittä; 30 bushelia perunoita. 

Koneistoa: Kuuden jalan Dee-
ring leikki,ukone; McCormiek leik-
kuukone; 5vilv.Cormtct' niittokone; Mo-
Inie Gang-aura; Fuller & Johnson 
Sulky-aura; totcierifarfii; Peerless-
käsiaura; 10 jalan heinäharatoa; 
1 i/j hetoostooimainen gasoliinikone; 
Pump jack; P. & O. Iannanhajoit-j 

Heinänsiemenet tahdomme myydyksi. 
Panen tässä hinnat niin alas, 

että on halwemmat tukkukauppiait-

teit hintoja: 
Paras medium Red Clover 

$55.50 100 lb. 
y?ammtoí) Red Clover $56.50 100 ló 
Siisike walked kukka Clover 

$56.00 100 lb. 
Alsike walked kukka Clover ja ti> 

motbey sekaisin täällä kaswsnest hy-
toiiilä menestyksellä, paras hnnä» 
laji kaikille elukoille, KaStoaa al-
haisilla mailla, et ole toeden arka. 
On hytoä siemen palomaille kyltoä-
misessä lumen poistuessa. Hinta j J 
$25.50.100 lb. jí 

Medium Red Clover ja Ximothcy; 
sekaisin kastona bytoällä menesiyk | 
sella täällä f uitoilla mailla, hytoä 
heittä sekaisin, hintet $25.00 100 lb. 

Puhdas Timothy $15.00 100 lb. 
Säkit 65 senttiä. SBoitte lähettää! 
omat säkit postissa. Ei se paljon | 

maksa. • ! 
Siemeniä woipi ostaa toähent» j 

mätikin kuin 100 lb. Alle 50 lb. on j 
hinta 1 senttiä kalliimpi paunalle, i 

Siemenet • taatut että ne otoat 
puhtaat kaikista toaarallrsista Willi-

kastoeista. Takaamme ne tarkoin, 

itätoäksi. 
Seutumtne on puhtain maatto)il-

ielyssentn Ainerikassa Määrällisistä 
willikasweista. 

Saatte olla tontmat kun tilaatte 
siemeniä N. 3). MillsiStä, että ne 
otoat puhtaat rikkaruohoissa ja toil-

likastoeista. 

Olof Pary, 

Box 56, Neto 2)orf Mills, Minn. 

enemmän 
kuin 

$3.00 
Työkenkiä, 

luskeita ja 
mustia 

Älkää lähettäkö senrtLikäiui cinen kun olette saanut kenkänne. 
Ainoastaan täyiiikliä tilauslippu ja Iähettäkti:i se meille postissa. 
Me olemme yhtä lähellä teitä kuin lähin postilaatikko. Nämä keivát 
on tehty lujiksi alkuperäisillä Oak nahka pohjilla, valmistettu erikoisen 
kauan kestityiksi ankarassa käytössä. Kemiallisesti valmistettu vas 
tust.'i maan lunta ja sadetta. Vahvat kaksinkerta bet ja täydf-lli.sot 
Oak-pohjat — erikoisesti varustettu liankesiäviksi ja lämmittäviksi. 

Turvatkaa itsenne kylmyydeltä ja inf-
luensalta. Ostakaa suoraan tehtaan 
pääkortteeriiita. Katsokaa niiltä kenkiii 
ja huomatkaa kuinka joustavaa nahka 
on. Koettakaa niitit — kävelkää ym
päri huovattanne. Niiden täytyy ilah-
ciuttaa teitä, sillä ne ovat parhaat ken
gät. markkinoilla tällit hinnalla tiS'i/i-
päiviinli. Parempia ei ole maanviljeli
jöille, ajureille, työläisille y. m. Maksa
kaa ainoastaan saatuanne lähetyksen. 
Me otamme vastuunaiai-mxiden vahin
gosta. Elleivät ne tyydytä teitä niin 
me suoritamme rahanne takaisin. Jo
kainen pari taataan kuudeksi kuukau
deksi. mutta kestävät, ne enemmän. 

-TOIMIKAA NYT 
NATIONAL MAIL ORDER CO. 

Dept 54A 
Box 2557, Boston Ma.-,s. 

Lähettäkää .... paria 
posti va paas'J. Minä suoritan 
$4.31» ne saatuani, líahat takai
sin elleivät tyydytä. 

Nimi 

Osdte 
Väri 
Koko 

Kolme Apteekkia I 
k. uit Y ii» »ii—iI »» un—in mmm IMI I«,i» 

; (23) 

164 eekkeriä metsämaata. Maan iyo i>etoosrootntatinin gaimtutrrvnc; ilmoitus. 

,atatu on mitä parasta maantoilje-! Pump jack; P. & O. lannanhajoit- l „PääsiäiS-sauoma" uiminen jul 
! lnsmaata. , Maa sijaitsee Sec. 301 taja; P. & O. Diskikarhi: Van^^ ilmestyn tilapäisenä juhlanu-
I 'loaders iotouissa, Aitkin Co., G | Brunt kylwSkone; kahdet reet; U* j nreronQf maaliskuun alkupuolella, 
! mailia etelään Latvler kauppalasta, weärattaiset kärryt; P. & O. Kulti- j Ohiossa. Pääsiäis-sanoma pyytää 

toaattori; toesitänkin lämmittäjä; jokaisen ijäistiysmatkailijan 
tahko; kolmet työhaarnekset, yhdi't; ^1cl^rnoYaifcr!irne kotia, tuomaan pää-
ajohaarnekset; yksi rnntalaraltaincn | |iäii,murufia: monen humalasta 

farmitruki; uusi ykütoaljainen reki; sy^yneen elawan armolapsen fir-

Vatsakatarrin lääke 
on se ihmeellinen keksintö jonka J-ro essori Laitinen, Suomen etevin lää
käri cn keksinyt. Tuntomerkit tässä taudissa oi at: alituinen pakotus v»t-
KfiFsa eli rinnan alla, sairas tuntee lii liietä rinnaesJiMte- —i-nniiat» ja 

täyttymistä. 
liermotfiudin Lääke: 

Unettomuus,' pikainen i ihastu niinen ja tyhjän j »Ikääminen j» ylipäänsä 
heikkohermoisuus ovat tämäa taudin tuntomerkkejä. 

Lapamato Lääke, 
TAALALLA SATSI. 

Tehokkaita lääkkeitä; Umpisuolen t lebduksen estämiseen, reumatismiin, 
rnksa- ia munuaistautiin ja Lengenah istukd-jen. Kr.ikki y.ltmpfnä mami-
r.ut lääkkeet maksavac *1.25, lähet) s ustannnkset iähUa luuttuna. Jos ei 
tässä ilmoituksessa ole mainittu teitä vaivaavan tandiu lääkeitä, ni»n seüi-
täkiiä tautinne kirjeellisesti tänne, nii me lähetämme teille sopivan lääk
keen. POSTIOSOTE: 

AUGUST SU1 ÍNEN, ishpcming, Dept. N K, Mich. 
Í,AAOSOTTEETde>i Ne&aunee, Mich, ja Waukegan, Illinois. 
Tälle nimelle saa ostaa moaoy or erin lääkkeitä tilattaessa. 
N»imä kohre npteekkia yhdintett nä muodostevafc suurimman roetna* 

"laisen apteekkihikkeen Amerikassa. 

Lähempiä tietoja antaa, 
Jacob DaM, 

Box 1, Demmon, Mich. 

Heinolan karjanyähethSyhdistys 

I lähettää karjaa titlctomm tiistaina 
2;:; p. tätä kuuta. Tuokaa silloin. 

Arthur Peterson. 

I Hermosärky. 

heissä ja nmoissa, 20-nwuisena si-
sältöään esittätoine kansineen ja ku-

/ 

l 
NEW YORK WILL#, MTTK 

puoliosuus perunankaitoajaan; yksi 

1918 mallinen Ford-auto. 

Taloustarveita: kirjakaappia j 1I)inGett m mitään uutta puoluetta 
sohwa, Foldingbed, 3 keinutuolia,. rQ^eTtj:ntr,űna, waan Herran Ieesuk--
ompelukone, 2 sänky-toielerettä, ^! fen fltoIl,mctn ja ylösnousemisen 
puulämmitysuuma, 13 ruofnhuo-1 fuurta p^ssmssiunausta syr.tiskur-

^ _ neen tuolia, 2 viironkia, 3 sänkyä, | ̂  ̂.^u.euomana innoittajana. 

Kuft immette kipua jäsenisnä, lihak- . kytkin uuni, astiakaappi. De Laval j uskallamme toitooa ulko-
erikobdisHa ruumista, I kermaneroittaja kyökin pöytä. ! naisiin ouolneewsuuksiin katsomatta 

kuten kauhmikmnissa, selässä, kasi var- • „«•„ «•- in «At»»TTit P»aiRe j ' ¥ ' v, , 
vessa, j'alass» jit usein myöskin ajetusta ^ ttutttt *» tUllfűűBti tilauksia, tilaushinta «O 
jaloissa tai känirarsissa, siiloin tiedätte toiiffottfí, tttOttíisf. 24 p. Wapaa , . fnhimrp iCl io?a toiides k«P-
•rissü olevan HERMOSÄRYN, eli kutcu | ......s.,»if nn a ' • W 1 

fe,, * 
' sit ii useimmiten kutsutaan REUMA- j ttteTU PUflCllpfitSaOt! OtflUM. ^ | j,ale myönnetään astatmesvalkkwkst. 

M°ks»kSi°t! Summat Pio 1° °N- WlietillW oiti? ilmoitus, kuin. 
' h^raprthS iläteifellä r°h°ll». sita mrmmUz} ^ faWaIetta; Kfbt luulette 
kelti. Tilaamalla meidän RÉÜMA- I suimnille annetaan aitaa marra-.'k. mhhhn 

?.0hl°!LrAtyl!!í!l P :a«n 1920 pankkiin kelpaawaa wottoaune myy a. 

nuuttaa wastacm. 
Joseph Erkkilä & Chas Anderson, 

Sekftiunassa 34 Blowers townissa, 6 mailia pohjoiseen Blusftonisra. 

Tiistaina, ma alisknun 23 p. 

IT?1'. Klo 10 ap.. Wapaa päitoällinen. 

Tässä myynnissä myydään 28 päätä hywäa karjaa. Tämä on vii

meinen myynti sille. 

Jsh« S««strom, Omistaja. 

C. E. Gallagher, huutokauppias. E. i. Washe, kirjuri. 

-L. 

. ;• . ̂  Ű Är it fiv\i 
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TlSMl lääkkeen, 
valmistettu tähän tautiin, voitte sanda 
terveytenne takaisin lyhyessä ajassa. 
l;iäke lälietetääTi postissa kaikki käyt
töohjeet mukana ja posti ku1 ut suoritet
tuna joka paikkaan Yhdysvalloissa 
$2.50 hinnast». 

Hibbingin Suomalainen Apteeki. 
PAUL NIEMI. 

910 3rd AVE. HiBBING, MINN. 

E. Erkkilä, Albert Erkkilä, 

Perilliset, omistajat.. 
Henry Leaderbraud, huutokauppias. 

A E. Anderson, kirjuri. 

Rev. John čuitvfottcn. 
Osoite: Pääsiäis-Sanoma, 
46 Joheph St., 

Ashtabula Harbor, Ohio. 

— ItaWstrtTtm l-ktitUsMe»», W 

ff »« l?vv«nut. 

Maita myytävänä 
Meillä on 1,200,000 eekkeriä metsämaata 4—10 mailn päässä 

kaupungista, mainiota ruokamulta maata, 10 dollarista ylös 20 dolla

riin eekkeri'10 touoden maksoajalla. Myös on toalmiita preeri maita, 

talot päällä, $65 eekkeri. .Kysykää suomeksi eli englanninkielellä. Kai-

kille annekaan hywät ohjeet. 

S. E. Moovers Land Co., 
' Carl Hammarström 

Detroit, M 

Y 

. ;\-

4 'iK' I, 5 iS üi. •*> vr'* -t 
"!• 

1 I 


