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BtztztMT hintaluettelo 
<8Wtó teille rahaa jmchoiDsa ja fái* 
«Maisessa fiiMSiä. 

. '^.. Here Creek Äilliag t#/£V^I ' 
m?-;* , - U"/-

'- i Terr Creek, Mi»». 

firTrcromTo"; 
- HAMMASLAÄKÄRI. ! 

Konttori Farmere & Merchants pan- j 
leia Vlakerrasaa New York MiU*, ., ' 

£ •  -  -  .  •——*? 
I Nykyajan hamma»lääkäri. Tye »** 
I kuutetaaa Phono 4# 

fkliia «etlsla f¥ 

G-fialisti»» Nebraska. '.„s 
6i ole kuukautta kulunut fiitä 

kun toimittaja Locke Nebraskan 
waltion Ionurnal'ista kirjoitti New 
Republic lehteen kappaleen, jossa 
hän toaitti että Nebraskan maan-

Pattkille waatia sisään talletuksia fcnfin tiiliteollifttuS maassa suuresti 
joita se on tehnyt yksityisiin pank- ,t pynyl ja tiiltä ̂ käytetään »varsinkin 
keihin. Nykyisen rahan puutteen huu remmissä kcnsiungeissa rakennus, 
tähden monta yksityistä pankkia on kmeeno paljon ^uuremnmssa mää* 
kykenemätön hankkimaan rahaa. Tu- rässä kuin enney. Nksinkertaisuus ja 
hark ia Pohjois Dakotan maanwilje- 1 iytännollisyys näyttämät olewan 
lijöitä pidättää nisuansa kohtuullisia uudenaikaisen suomalaisen rakennus, 
hintoja warten ja miljoonia dolla- taiteen päätunnusmerkkinä. 
rcita on sentähden ulkona liikkeellä ' Punasen RPtin »virkailijat owat 

wiljelijät tahtowat w^aachtoifia j olewasta rchasta. Monen pankin erityisesti panneet merkille, että Suo 
yhteistoimintaa, ja eiw.it huoli Puo.! ̂ ntawat owat ..jäätyneet", se tar- messa käytetään paljon naisia tiilien 
lueettoman Liiton yleisestä orniv* 'koittaa, että niitä ei tooiba helposti (ji fatotruufirt kantajina rakennuksil-

I tusoikcitivesta. .tiistaina ilieöraoian niuuttea rahaksi I^hyüUft (tlmottttk* I:. ^h? owat tutkineet asiaa ja saaneet 
edustajahuoneen alihuone hywäksyi '\'i' A'lwille, että jo ennen sotaa naiset 

j anomuksen Mdyswaltain kongres-
I Hile tuoa ti en hallituksen omistusoi-

U C M h U li A i keutta ja maan hiilikaiwoSten käyt. 
lil L li H H U H jämistä. 

Health Home. 
Pohjois-Lännen 

suurin ja monipuo
lisin luonnonparan-

tola. T:ri O. O, 
JURVA, C.D. N. D. 
on laitoksen ylijoh
taja. 
silmälaseja sovittaa 
R. BXCKMAN, Opt. I). 
Maksulistoja lähete
tään pyydettäessä» 

Osoite: 

Menahge Health Home 
Menanga, 

Toiminta yleistoiminnalle ja 
yleiselle omistusoikeudelle kulkemat 
käsi kädessä. Aksi seuraa toista. 
Vapaaehtoinen yhteistoiminta ja y> 
Ieincn omistusoitzus owat ainoas
taan kaksi osaa samasta ajatukses-
ta. Missa wapaaehtoinen yhteis-, 
toiminta on melkein aina hidasta ja j 
waikeaa toimintaa ja usein parhaa-
nakin ainoastaan osittain onnistu-, 
nut saamaan osakseen täydellisiä 
yhteistoimintaa, yleinen omistusoi-
kens, jos oikein hoidettuna, woidaan 
tehdä onnistuneeksi 'heti. Aleineir 
omistusoikeus, fuitekin, sen onnis-

Kahden sadan Pohjois Dakotan íjöskcntelinxit Suomessa monilla 
pankin mahdollinen sulkeutuminen Vi aloilla, mutta sodan wetäessä 
yhdellä kerralla tooi kiristää eli liidliet sodan toimiin joutniwat naiset 
iarffcii tafim talletus rahaston, jo Utaljon c nem ti n kuin ennen tekemään 
Uon kaikki pankit waltiossa luowut- intä, jotka tawallisesti kuuluwat 
tatoat rahaa, loi itat tiin tänä päiwa- I tiehille. Ja Suomen nainet kykeni-
nä. ' 

S«- P-ddock. «•-- —.... j, j 
tan teolMuus komisnonin sihteeri, k iin mikään muu maa maailmassa 

KypeymitÖn riwHhi on hyvin 
epäUrveellistä—Bnolt» pitiUfi 

ottaa sen kypspttämisekei 
hyvin. 

Lukekaa tämä kappale ptnäksl 
hyödyksenne. " , ^ 
Lääkärit sanovat, että kypsy, 

roätön sianliha eli häränliha ma
to tuo ruumiiseen ihmiskunnan 
pelättävimmän vihollisen—lapa
madon pääsemisestä ruumiiseenne 

ja välttääksenne 

kauheaa tuskaa, 

jota kärsii ne jo; | 

ta vaivaa sian-

lilia-, neula-, hä- ( 
r&nliha», pyöreä-
ueula- M lapa-

Pohjolan Kellot ja Soittokoneet 
edustavat täydellisyyt
tä maailman kello ja-
soittokoneteollisuuden 
alalla. 

VICTOR H. GRAN 
Suomalainen Lskimieel 

20D Torrey BIdg 

Duluth, - Minn. 

JOSEPH A. QUINN 
LAKIMIES. 

Erttyiiten huomio annetaan maan omi»-
tua^apereiUf ja perintö asioille. 

Konttori First National Pankissa, 
MENAHG4. MINNESOTA. 

ole. M täytyy taistella M saami-
seksi: ' - ' • : •. J, 

Mutta kuta enempi kansa näkee 
wapaaehtoisen yhteistoiminnan tu-
loksia, sitä enempi he päättömät, et
tä he tulewat olemaan turtoahit, jo
ka on yleistä omiswsoisseutta, niit-
ten suurten yksinoikeusten poista
minen jotka uhkaawat kaiken wa^ 
vaaehwisen yhteistoiminnan menes-
tyrnistä. Se on syy minkä tähden 
Nebraskan lainlaatijakunta niin 

: pian sen jälleen kun Mr. Loc?e olt 
taannut sen wapautta „sosialismis-
ta", waati hallituksen omistusoike
utta hiilikaiwannoille. 

tza se on syy minkätähden Puo-
Iueeton Liitto tulee jatkuwasti kas-
wamaan. ' Se seisoo sen puolesta, 
että hallitus omistaa kaikki yksinoi-
Yeubet — ja iärjestää äänestäjiä 
saamaan yleistä omistusoikeutta, ja 
pitämään sen. 

I. F. M-ki -
Lakimies 

306 Lonsdale Bldg. Dnluth. 
Melrose 3405. 

S 

I ^ J mato, pitäkää 

wätkin hywin täyttämään nämä tch-1 ®"tä» että sianliha eli hä-
Pohjois Dako- äwät, sills Suomi on aikaisemmin fan 1 a J^a s*vötte on kypsytetty 

iUll ^....Snonin sihteeri, f nn mikäKn muu maa maailmassa . onta ^rsivää miestä, 
joka otti osaa neuvotteluihin, 'palasi I innustanut naisten tasa-arwoisuu- naiS a Ja ^asta hoidetaan jonkun 
eilen illalla Bismarck'ista. den miesten kanssa, awannut heille f1™0 taudl° tähden ilman tulos-

Mr. Townley'llü tänä aamuna ei ? nilut yliopistoa myöden ja antanut • Ä 
r 

eidän todellinen vika on 
vilut mitään sanottawana tilantees- H?ille äänioikeuden, pääsyn wirkoibin: ax..a !nen sianliha-, häränliha-, 
ta ,, 8t eduskuntaan. Punaseu Ristin totr» orea-, neula- eli lapamato. Var-

... krilijat myöskin kertowat siitä "jitiv '™0Ja °^re^ta ovat •' elävän pienten 
ArittäA l«MStaa miekpuole» tap- i»'sta työstä minkä Suomen nnifet; ̂ aPPaieitten liikkuminen. Viit-

pamista. sieniä ia weljiensä rinnalla tefelmt taav^a oireta ovat: huono ruoka-, 
5 aanwiljelyksesH, M karjanhoidossa. !^alu Satunnaisen syöpäläisyyden 

kanssa, verhottu kieli, sydämen 
polte, kipu vatsassa, karsiva tun
ne sisälmyksissä, sulkevan tun
teen nouseminen kurkussa, jatku-
vainen sylkeimnen, huono ruuan
sulatus- kipu selässä ja jäsenissä, 

Täydellinen varasto Waltham j* 
Elgin taskukelloja alimnilla teh
taan hinnoilla ja 10 päivän va
paalle koetusajalle, kellonperiä, !o-
ketteja, rannerenkaita, Suome» 
vihkisormuksia y. m. 

Norwick, Conn. — Tri S. S. 
Wilcox, waltion hullujenhuoneen, ' «H,*MS 

wmiickil, edellyttää kani°«v-Ita-5w!supmndenM täällä, on pannut^ „ - "j., ú,a 
ja «ta meillä ci usein suoraa» lainlaatijan tomttcM M. futamain muiden -r°kk°jon"kan§!° 

nille „armollisesti tap osni yksinäisessä Paikassa, oli toaro* 
paranw.n°»«m°õti m,mattomuu6céí(lan te6l,„t itsensä syy. 

liplwkset heiikilot . Ictioittacn lain |uureen ^rchi,yk!een. Jfiinett, Pyörtyminen, päänkipu,.väsymys, 
hywäksymistä joíű todljtoiátttrii se * kumppaninsa kokoontuiwat nyt l)än-j^u™aaTa tunne kan vatsa on tyh 
luisen tappamisen. ^ tuomitsemaan, mutta kun toimiin. jä. tummat renkaat silmien alla. 

Hä" .'-"»asi »aition tonnmnan oOB1)tflrin ^ ei ollut saapu-

SOITTOKONEITA 
totKk*, löiuluta, italialaista tnäSkteUfia harmouikkoi», ma»d»lit»e!» Lch. 
roja, a»toharppuja, klariaetteja, huiluja. Wätuäm-«se» tautelnto, 
graafe ja ja suomalaisia fenoQrocftn ewyjä y. tu. 

Ompelukoneita. pijMnjä, retct-!roereja, sähfötjiermnofondto, sähköwöW^ 
hienoja suomalaisia kuwaraamc.tuja y. m. 

Kellot ja soittokoneet Canadan niaoiiüe lähetetään suoraan waraStoS» 
tamme Torontosta. Ont., joten iniicön tullikuluja ei ole. 

Kelloille ja soittokoneille myöi.nelään 10 Pärnun wapaa koetuSaifa jm 
ellei ne ostajaa enemmän kuin tä -sin tyydyttäisi, woidaan ne lakaisin'la. 
hettää meidän kustannuksellamme. Tämä on tietääksemme paras takuu, 
"itä milloinkaan on miűeen tarocraile annettu, mutta tawaramme amm 
tuntien roointme bywin tällaisen ?^un myöntää. 

Kuvitettu Suomenkielinen hintaluettelo. 
soittokoneista ja kelloista y. m. lähetetään vap&juti pyydetiä^i» 

V. POHJOLA 8 CO. 
Amerikan vanhin ja suurin suomalainen kello- j» soittokAum^. 

sekä rahaiähetysliike. 

57 Whitehall St. 

tarpeellisuuden näyttämällä heille ^^tettiin eräs henkilö kaksi 
toiwottomasti hullun, ijakkään, kar- jerjQa ^ntä noutamaan, äöirmein 
Uroän miehen, kahlehdittuna ja fyt' jQű^u| paikalle kantaen f elä s» 
kettyna touoteefeensa, 20 wuotta kl- m Akalla täytettyä säkkiä ja sy-

ja nähtätoalii xi^fään wa>ua jossa oli waan toä^ tumista taikanaan 
Ibielä monta edessään. häsen hietaa. Kun hän tällä tawal 

Tavallinen oire lasten kesken on 
nenän jatkuvainen hierominen, 
unettomuus, y. m. Laxatodes on 
tarkoitettu sitä varten, että se 
ajaa lapamadon ulos ruumiista, 
ja koska se on lääke, jota käyte
tään yleisesti Europassa, sen te-

,,@tfÖ olisi parempi, että tämän ^ ^varustettuna tuli kokoontuneiden hollisuus on hyvin tunnettu. Se 

Italialainen lehti keho ttaa AhIhs-
waltoja kuolettamaan liit* , 

toutuueitten melat. 

. Aavma^ ̂ Tribune lehti, koppa-
leessa Europan rahallisesta ja ta-
loudellisesta tilasta, kefioittaen Ih 
dyswaltoja kuolettamaan liittoutu-
nettien maitojen welat. Sanoma
lehti sanoo, että juuri Ahdyswaliv-
jen woirna toot tulla jille waara?-i 
tulewaisuudessa."" 

„Ainoastaan kokonaisesti eli o» 
salli'esti kuolettamalla niitten wcl-

lehti sanoa, „tooi toanhan 

onn^bntan fut-juits lopetettaisiin?" Omarien joukkoon, kysyiwät he 
lääkäri kysyi lainlaatijalta, ^a lain- hämmästyneinä, mitä hän sillä tar-
laatijat wastck'iwat myöntäwasti. ^ttaa. Erakko wastasi: ' 
. ̂ ri. Wilcox'in ehdotus sai osak. ^kki 'ehjässä on iöymtŐ minun 
fensa ankaraa aNvo-telna. Hänen syntejäni, jotka aina seuraalvat 
esityksensä päältä wäitellään yli minut laikka en niitä näe, ja kui-
waltion. Sen puoltajat, pääasiassa j^kin olen tänään tullut tänne tuo-
tiedemiehet j aihmi-?tuntijat, odot- ^tsemaan toisen wikoja ja Puuttei-

on oikea parannus makeisten 
muodossa-«lapset pitävät siitä---
ja teillä ei ole mitään vaivaa pa-
koittaessanne heita ottamaan sitä. 
Jos te epäilette itsessänne olevan 
matoja, niin terveytenne tähden 
älkää laiminlyökö tilata täydelli
sen lääkityksen Laxatodes 'ia 10 

Egeland'in Pankki 
Egeland, N. D. 

. Pääoma ja ylijäämä $ 25,000.00 
Me maksamme 6 prosenttia vuo- j koja", 
dessa talletustodistuksista, jotka j maailman Tantat löytää pelastusta, 
jätetään yhdeksi vuodeksi. Kaik
ki talletukset taataan Pohjois Da
kotan valtion tallctusrahaston ta
kuun alla. * 

Charles H. Pierce 
Lääkäri & Leikkuri 

Pioneer Drug Bldg. 
Wadena Min*. 

Olkaa huolelliset . 

auton patterien suhteen. Heikko pat 
teri woi helposti jäätyä, jos ette olt 
huolellisia. Kkyttäkää moottorinne 

Mk 

Muutoin New 2)or!in pankkiirit woi-
Wat muodostaa toko Europan suu-
reks.i Saksaksi, sortaen woittajia ja 
tooitettuja samalla tawalla rahalli-

I jella kiristyksellä. Miten Italia 
I tooi maksaa toclftfjanfa uKomailla 
fun Jtäwalta ei woi maksaa Me 
ifiitciin? Mikii Italian pitäisi tul* 
la ulos sodasta welan painamana 
kun . Czecho-Slowakia, esimerkiksi, 

melkein toeiaftotnonct. 
.Hhddswallat owat wastusta-

tawar seuraawaa askelta, lakiehdo- ^ Masussa, joka on sylissäni ja dollarilla ja 48 sentillä. Puoli lää-
tuf^en esittämistä waltion lainlaa- ninQ sjlmäini edessä, on Ifitä», kitystä - maksaa 6 dollaria ja75 
iiia'flinnets'(t. Jos sellainen billi e- jätöin lahimmäisteni syntejä, joita kenttiä, ja se lähetetään heti kun 
liietään, h<> usikowat, että aita on ^na ifoilo katselen. Niin et fuiten- teidän money order, eli raha saa-
lY^lä sen panemiseksi läpi. f^u saisi olla. Minulla Pitäisi at-' puu. Sitä myy ainoastaan Marvel 

„Ehdotus on niin rajtttsn", sa olla omat syntini silmäini edessä,. Med. Co., mainehikkaiden Bulga-
Ttot tri W'>>levx, „että minit epäilen xttä tooisin joka paiwa rukoilla niitä ^ rian Tee Tablettien myyjät Um-
josio lainlaatijaa, joka esittäisi sel jumalalta anteeksi ja kärsiä ja u- pitautia varten Dept. H-11 B=968 
litisen lakiehdotuksen woitaisiin lön- ^ohtcm lÄbimmäisteni syntejä, joita Pittsburgh, Pa. Vakuutus lähe-
iää €onnec+icut'in walkkvsta eli mis ^noastaan Jumalalla on toõTta tito- tykselle kaksikymmentä viisi sent 
tään muualta." ^mita." tiä. 

ix^a !'ilti jokainen Imniaatqa, jolle. Kun toiset kuuliwat nätnät janat, { : 

2;ri Wilcox selitti esityksen sanoi tunhtoat he sydämiinsä sattuneen ja 
tohtorille, ei wirallisesti, että hän ifanottoot: 
kannattaisi lakiehdotusta, mutta sen .Kuinka kauniisti óid opettanut 
esittäminen — no, fe ollfr &en meille auwuden tietä!" 
n"a- \ oh'űtnxif syytöksen wtzljeänsä 

„Wain sellainen d:ia, että 'antaa wastaan raueta ja antoivat hänen 
Zlrjön tehdä se'" sanoi tohtori Ml- friMfenfr anteeksi 
cox. • J ' ; ' ;' ;• - . . 

Kyfymys Ott touosifobtttt ipitililtW*'/ II... „LLiLnt IIJ 
Se. koUee niitä yhtä hhtotit, jotka AiUOlil&UlUS 
färuwät pitkäaikaisista ja parantu- Meuahqan Meijeri Ahtiö maksaa 
.niattomisia taudeista kuin mielipuo- $3-«^ kvrdi haloista. 

New York, N. Y. 

Iin. Mutta s? on knlymys. joka ci i 

ainoastaan yhdistä lääkkeellistä $6 [ 
sä-5täwä?.iä aatteita, mutta myös ft= j 

toevsopillisia ja usVonnollisia. ! 
Ero mielipiteps'a on niin fuuri, 

että kuten Trt. Wilcor solitti. ennen 

Menahga Co op. Cr'y Ass'». 
Meuahga, Mi»». 
per. S. Jonas, 

fee*. 

matwmassa woimaSsa, mutta juuri Í fjm j0Tu todellisesti rohkenee tehdä I 
k toalta uhkaa wangita sen. Ai- iensimäisen yrityksen sellaisen tappa? j 
noastaan Europan welkojen pnyhfi- 'iniren laillistuttamiseksi. niin toöl-
mtnen Ipois kokonaan eli osallisesti, tökkiä suosien sitä et koskaan tnoíía 

tallilla me tutkimme wapaasti. 
myös säilytämme pattereita. 

Motor J»« fiknge, 
». A. MillS-

Ni.tte», jotka tahtovat oStaa Fsrd 
automobiileja saadakseen ne warhain 
kewaällä, tulisi antaa tilauksensa 
pian, silla tulee olemaan puute au-
ÍOíStű. 

Stinar & Oman. Asiamiehistö. 

Dilatkaa Uusi Kotimaa sukulaäsil-
teimc ja tuttawillenne G«»mee». 

tooi uudelleen atoata Amerikalle; bleisim huomioon. 
Europan aineelliset ia sitoeelliset; 
woimat ja pelastaa ien yksinätsyy- j Suomen tüQeollisuus. 
destä, jossa, kuten Mi das, se tooi 
kuolla kultamersen." 

Silmät tarkastetaan ja Lasit 
sovitetaan. 

Yksi lääkäreistä Larson & Lar-

(17) Farmeja 

Fulltonin ja Pennellvillen ympä
ristöllä. 

Farmi 61 eekkeriä. Suomalai
nen naapuri: Luonnon kauniilla 
paikalla. Hyvät tiet. Hyvä 10 huo 
neen asuinrakennus. Hyvä keila-
ri, kärryhuone, viljahuone.' Kol
miosainen vinkkeli paanaraken-
nus. Navetassa sementti lattiiy 
Sailo 12 ja 30. Jonkun verran he
delmäpuita ja mansikkamaa. 
Kauppaan sisältyy 8 hyvää nuor
ta lehmää ja hieho, 2 hevosta, 50 
kanaa, 1 sika, 90 bushelia peru
noita, 10 bushelia omenia. Hyvät 
tvökärryt, markettikärrvt, expres 
sikärryt ja poki. Työvaljaat ja 
ajovaljaat. 5 rekeä. Vältti, piikki-
ja vieterikarhi, kylvökoneita, niit 
tokone, haravakone. Melkein uusi 
koomin leikkuukone Uusi koor-

Willamette Boule
vard Sanitorium -
Parhain suomalainen luonnonpa 

rantola lännellä. Laitoksessa on uu
denaikaiset sshkohoito' ja kylpyhuv' 
neet. Selkärankakäsittely, hieronta 
sekä tieteeseen perustuma hoito kai
kenlaisissa taudeissa. 10 wuoden U 
kemus. 

Dr. Pete? Kokko, D. «. R. 
Dr. Anua Kokko. D. C.. PH. E. 
467 Mllamette Bouleward, 

Telef. Woodlawn 2150. 
Portland, Oregon. 

Ottakaa ^ohns fatunxumu jc 
jääkää pois Äinstoorth Awenuella 

(16) 

Maanostajat 
Huomatkaa! 

Minä myyn 80 eekkerin farmia 
kaiken irtaimen omaisuuden kuu 
sa. Maata on 70 eekkeriä puhdis
tettua ja 10 eekkeriä pientä met» 

j sää. Uudet rakennukset päällä, 
} järvi maan vieressä, lähellä ka^-
pukeja ja koulua. Maanlaatn on 
kivetöntä, eikä ole Rautaista, vaan 
se on mustaa niin, että heikoim
mat pelkäävät. Irtaimistoa on 25 
päätä lehmä-elukoita, 3 hevosta. 
Overland automobiili ja farmi-
koneet heinien suovaajasta potäti
en kaivajaan asti. Huonekaluista 
en ota muuta kuin pito- ja sänky-
vaatteet myötäni. Tässä on tilai
suus sellainen, että se tuottaa os
tajalle sie vän summan joka'kiro-
kausi meijeristä niitä. Amerikan 
dollareita ja tämän hinta täysi* 

1921, Peppling farmilla, seksuuna Iieen on ainoaataan $10,000. NelÄ 
25, Henning townshipissa. jolloin eli enempi käteen ja lo-

Suuri 
Huutokauppa! 

Maanantaina, helmikuun 2S p., 

kaikki omaisuus Peppling. waati-1 

lalla myydään. 
Myynti alkaa kello 10 aamulla, 

ja jatkuu koko päivän. 
Päivällinen ilmaiseksi. 
Suuri valikoma irtainta omai

suutta myytävänä ja siellä on jo» 
takin teille. 

Te olette sydämellisesti kutsut
tu olemaan läsnä.: 

pulle myönnän sopivan ajan. Lä
hempiä tietoja tätä kauppaa kos
kevista asioista saa kun kirjoittaa, 
osoitteella: 

A. B. 
Box 51 White 
Earth, Minn* 

nin multauskone. 2 pienempää 
»on, Optometristit, tulee olemaan , .. ,, ' . r . t ,r . koornm multauskonetta, peru-

.Merchants hotellmBa New 1 ork nai„ multalMkone Suuri määrä 

e» tor. M.lLsissa kello neljästä jälkeen kaikenlaistft pientä kalmtoa 25 i Amerikan tiilitehtailijoin 

, "* á Suomen tiilien iiipcilua puolen p :än. lauant. maalisk 12 p. fc0orti halkahhijä"halkoja Porti 
i - . Amerikan markkinoilla, elleiwä suo- puoleen päivään saakka maanan- . , . 

BodioiS Dakota» Beebtcs mvvnti x. r ^ r . ' . ' f . tuodaan kotia joka paivA. 3 mai-
jpvqpiff " tnalaiset rupea Valmistamaan toisen tama, maaliskuun 14 paiva. kauppalaan 

Ä , . riallnia tiiliä ja paranna toalmisws! Merchants hotellissa Ferhamis-; *c RUVI' AI AO AAA T 

$kwh.»tto, l«t= on twknn m Wmnitan atmmt sa keUo kahdesta ÍPP. maanantai-^ 
(unnuntotMo torit. Me* f»m- k roioitailt estoin r-nw° luuloja °a. maalisk. 14 päivä, klo l:teen $2°° 
menen nmzoonan dollarin arwosta gtotoM nykyisestä, chnwinwnnewsta jpp. tiistaina, maalisk. 15 päivä. \ . ' Farmi 

^ ilimallistaan, «rwelewat Amerikan Joe teitä vaivaa päänkipu. her- * igf eekkeriä, sievättä paikalla S 
i°-tM•« UTf!i e Munasen Ristin Suomessa olttvat mostuminen eli minkälaiset silmä-1huoneen asuinrakennus. 2 hyvää 

« A 5"'>irkailijat Washingtonissa olewalle häiriöt hyvänsä, jos tarvitsette la-fpaanaa ja viljahuone, kanahuone, 
, 'J ' ,^'Jv * , . . ?.Jf Pernajalleen lähettämässään rapor- seja eli niiden korjaamista, niin 12 lehmää, hieho ja härkä 2 va-
° ^ vx^m'!111 J?mi t0

T
mn .j! Tf * t ssa. Suomalainen tiili on melkein neuvotelkaa hänen kanssaan. sikkaa, 1 sika. 60 kanaa, 2 hyvää 

„ ? meliömäinen ja sileä, noin kaksi tuu-j Keinotekosia lasia sovitetaan, hevosta. Kaikenlaiset maanvilje. 

lyskoneet, kärryt ja reet. 120 
bushelia perunoita. Omena tarha» 
Hinta kaikkiaan $6.500. 

Farmi TyÖ. 

Monet maanviljelijät alkavat 
nyt etsimään työmiehiä heidän 
kevät* ja kesätyölle ja ihmettele
vät mitä palkat tulevat olemaan. 

Suuri määrä työnantoväiteyk
sistä on ilmoittanut farm Bure
au'n konttoriin, että heillä on 
kaikellaista farmiapua valmiina 
ulos lähetettäväksi, palkat taval-
lisen työntekijöille $30.00 kuukau 
dessa. $35.00 karjanhoitajalle, ja 
$55 00 parikunnille. Jokainen, jo
ka tarvitsee työvoimaa voi ilmoit 
taa siitä Farm Bureau'n kontto
riin, ja me katsomme perään, että 
te saatte apua. 

0 M. Kelehan, 
Kauniin Maanviljelys Asiamies. 

HUONO VERI 
Risatsutt. MKrktvft Ihotauti, Nlpyt, Flén«, g^arnatto mukaansa mitään tnrimiS. ''ctlvULVUlvn JU ,utu; mni 

lärtibÄÄvat js katidii muut Uutit jott» Ouamana muiaan^a Miraan rarzous washtva, kowapmtainen Vilnat 
ohtuxst itoHcosts 6Ü nhOnOSTk VUwVÜ f* IFrtifhlíTiftPit 'hrtnTfiirriTi/t «_«•«•• . ^ 
vat hyvin tavallisia, Ja jos el ntiti ajols»» 10 rarMo Toupuntten pQTrrntrcuto. jm§^0Qn muussa Europan maassa sa f 16) Täällä olisi kaksi 
arauncta vol niistä syntyi paruiematoo ^ J^nnnttiiri Tuit^rtfin p+tft rtthn niinin m ...... . ^ ' * 01181 KaKS1 
kuti t/xi-» «A* K*ivnnt«fl aünv/itmaft itintnft l ounouiiii zuuviiiiit, puu m^a olluin Munasen 9tistin Mirkailijat näh^ á . .. . 1 * * . 

Märklhaavat 
Johtuvat beHtosta élt HUONOSTA 

;™15" JV»tyí' plUmütS , Sonottiin Tuitenfin että rnBn „fiain "™L7" IT ,a ,1D' raa,m <»»' °"or-
Uutijoka Vol heikontaa elinvoimaa ja intoa, vnnomtn Tuuennn, eno raya anam 0 Puuasen Ristin totrfatliiot näh. ta tvttöä iotka haluaisivat nääs. Hinta kaikkiaan *fi ^00 *q tuv\ 
• »" '""•SSSnSTifc? Í joukko oka cnfitfi barkitfi Pobjoi? fcmmnifi„ HiIiii Ltmtl u®!3vat ,n . , lkRa„an 6̂'500- 3̂'500 
StSSkA.u»* kafotón »Wtetóieiitm «tofc ~ • ! ta to^~lht0OT nuorten P0,k»m alas » lom 2 ™d«w. 

Jottskln lcnukauet* «Ittee tllaeta teli tl veren- _ , . 
pohUistutiaSkket-t ja olen nlbnyt ett* ae wit ole lUvpUNUt toiwosto foPiMUtieN jitä iiírntnnríío oai; .. perlmlta »Id-i» teuHtn; olen pätwjt ra peskit ... , ' __ UIŰ illlOMaUte fOTtpeit tVOhan. >L3ÍÍ- kjU ÄTVÄatte. 
kalkl<ta niiata nUpytoU Joiu oU »11» MrveM tekemiseksi hondi0n käsittelemiseksi. mp innffn hhfrti +t?ra« nr i . . , . 
ajot tuin. Kuun., jncob sirvis. I .. ' DuOMjtn laotta pysyi tiilen wal- , Wanhatpojat ja elavainlesket 

Erikoistanee ^o. 500 <m mainto »tte yi- Warawana esteenä bondten myyn- Ntis^ls Suomeen toerroti-nitt tnS, «1^" : .... límaúiittuiiim tauieihtn. .Kuukauden hot- L1YT^ ^,r^rr: TK öuump. ia  roe r ra i ro tn  wa-  a i  koo t  va iva tko  i t seään ,  s i l l a  em^ 

silatkaa waMita näyte' 

laatikoita. 

Maineen Siemeniä 
ja Uusi Kuwilla warustettn 
Luettelo siemenistä, kasweis-
ta, pensaista ja taimista, jot
ka owat erityisesti kaswatetut 
pohjoisille Kaswitarchoille ja 
Farmeille. 

Te ta-hdotte parhainta, niin 
nyt kun ajattelette asiasta» 

kirjoittakaa osoitteella: 

D»l»th Floral Company 
Duluth, Minn 

Peto. 
Neljännes seksuunan wiljelty 

Suomalainen Keekmäinen. 
vakuutusyhtiö. 

Vakuutetun omaisuuden árvo: J^i tämän kaupungin likiticnoills. 
1,085,735.00 Jäseniä yhtiössä: ^Wot rakennukset. Kaikki maa kyl. 
679. Rahaa kassassa $16,297.42. Wön alla, paitsi 15 eekkeriä, jota käy-
Dividenttiä maksettu: $6,500 68. • tetään karjanlaitumena. Tämä en 

Virkakunta: Esimies, Aatu Ke-'nioinio farmi kukoistamalla seuduN». 

v « ; w r « , ; r ; •  ,  !  « . u j c v « m i . v u i i  u u v r t e n  p o u t a i n  » i a »  ja loppu z vuoaessa 
l  r  r ^ .  f n h i m i t ' f W  $ o m a n  k o t o n s a  t ä h d e n  w i e d ä ä n  k a n s s a ,  tarkoituksella, jonka itse-j Oti toisiakin erikokoisia farmé» 
3 ™ luonut Wwo-ta WttnuNen iU5 ulkomaille w?en wähän. Mi- iin arvaatte. 'ja. 

me itsekään ole ikälopptija. lkäm 
lemaiiiittumm tauleintn. Kuiixauuen noi- | „-vr, ::Ärr;MÄ„ • .t« - -
toon kuuluu suuri pullo lSäketto, rasia ve- rnille on Ollut €pa]UO)40lltnctt ju'ki- teollisuuden iionronrr ftlTn 
renpuhdistuspiUe.ia sis&lllaestl nautittaVlk- , <Zs~ J , ' naarana, Itua ta
st. Unom! Jos teilia on näppyjä eli nnnil Utit.', JOfa Ott annettu Pohlfots Da- tuossa buurifkaasfn r->- „„ io • en /v. -4.* 

koille s°n * Ms°i5r°uvuán p°i. is iSL ^. 2 ̂  ̂  
' tulipalot tuontuostakin tekiwät suu. M. Pyykkäri. H. Kuurari. 

õ^ndeia. ttrHoin sekä ?aupunaeissa että 
; »itten QTttoa on hllävitänvt Ah. ««akmisxi. miim dch°t -liliwat jää. 

•  j  5 " i r < l S ' t i o ó  r a t o m u s m n e e n ,  _  « r t t t t a h .  t o M i t i t o l k . »  W  
P. K utmu. 00« emwHoiv Wl» olisi tarpeellista PohMs Dakotan ^list käytetty kiweä tahi tiiltä. Nyt ^ * 1 

Osoite: John Nurmi, ^ 

.B,JF. D. 5. Fulton, N. Y. : 

> JPuhelin (Palermo 220) 

rmi.Tiista, niin pyyttklä "Klinikan syytiy- , Wällisissä sanomalehdissä. 
voideita". N8ml*selvat llhetimme ISäkkeea i 5RyVfi;0;a Miirfniriin* w. A. yr l ±. I. ai «. . /uuKi'ta samasta hinnasta. _ | w)Wis AXXtCion TOirroiitjOt Y' ^lipalot tuontuostakin tekiwät suu» 

I ayyl 
voidetta"'. N8ml'ia'lvat llhetimme lääkkeen 
/uuitnna samasta hinnasta., 

51 l» tilatkaa Mike Wo. 600 Ja flmottttaa T}Hntnöt rrmhhn taoTtiott tntnkft satvRn haluatte lMkkeen mukana. —<, riTTuuKlT Myyvä TOdinon 

JvS ft tahdotte wvyda farminne, 
antakaa fe meidän tehtawäksi. Oikean 
farmin oikalla Oinaalla pitäisi men* 
nä kanpakH. Jos me emme mytz, fe ri 
maff» teille mitaan. 

Stinar & Omen*; , 

la, varaesimies, M. H. Kor^kalo. 
Kirjuri: John Laide, varak. J. 
W. Jacobson. Kassanhoitaja, Ed
ward Larson, varakassanhoitaja, 
Erik Mukkala. Johtokunnan jä
senet : Benjam Pantsari, Matti 
Erkkilä ja Jannes Keto. Yhtiön 
asiamiehiä ovat: Victor Myllykan 
gas, Leander Suomala. Jacob Lal
li, And Sarvi, John Jaakola, Abel i 
Ristinen. Chas Knh^ ja John Ki» 
vijärvi. Tämä yhtiö on varmasti 
luotettava ja viivyttelemättä mak 
saa palovahinkot. t , 
Johtokunnan puolesta, . 

John Laide, \ . 
Kirjiiri. 

Box 3174, New York Mills, Mizm. 

Hinnasta ja tarkemmista tietXnSt» 
kysykää osoitteella: Loe? Bo» 91, Us» 
A. Mills, Min». 

(17). 

Farmi mhhtäwaaä. 

288 eekkeriä, josta 180 eekkeriä ü| 
Peltoa. Tämä on parhainta farmia 
tässä waltiossa, 4 hewosta, 28 paätK 

^! karjaa ja kaikki farmi ajokalut. S» 
woi tätä wallan ilman antaa mittic 
mynn puolella sen arwosta sillä oin» 
pakoitettu sen myymään. TäydeM-
»tn selostus lähetetään PyydettäesK» 

John Lehtonen, . 

*« 3, Mexico. K. A. JR 
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