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kaikellaista rautatavaa, maanvilje-
lys-koneita, kerma separaatoreita 

maalia öljyä varnissaa kaikissa 

/H' 
s 

meidän puoteissa. 
' ' 1 '' "  • •  

Piilola, Kela, 
New York Miös, Minn. 

; Suomelan seitsemästä vkljÄsestä, 
V louKasi kätensä joku päivä sitte, pu-

toamalla puusta. Poikaset oli kou
lussa . kiiwenneet puuhun ja tälle 
nuorelle miehelle kävikin niin huo
nosti että puto'si sieltä maahan ja 
loukkasi itsensä. Toivotaan käden 
kuitenkin pian paranevan, lääkärin 
lausunnon mukaan et se kotoin vaa. 
railisest^ loukkaantunut. 

Mrs. Ehas A. Matala ja siskon, 
sa neiti Koste, palasivat parin tón
kon vierailulta Minnesotan Rauta-
alueelta, tiistaina. 

Matti Erkkilä, saapui tiistaina, 
jälkeen puolen päivän Duluthista 
ja Thompsin kontrilta, jossa on ollut 
useita päiwiä siellä pidetyissä feu-
roisia. Jossa on ollut puhujina kirk
koherra Jussila ja pasti. Paul A. 
Heideman. Seurain osanotto sanoi 
Erkkilä sielläkin olleen suuren. 

John H. Mursu on ollut nyt NN 
tarnid päiwiä lehtemme toimistossa 
auttamassa toimitusta ja tulee ole
maan kunnes varsinainen toimitta
ja tulee toimeen. ; I 

Kauppalan waltmtsto M Suo
malaisen Keskinäisen Palovakuutus 
yhtiön johtokunta piti Oteisen ko 
kouksen maanantai iltana, keskustel 
Iäkseen yhteisen palosammutus kemi
allisen ruiskun ostamisesta, waan 
tässä kokouksessa ei tullut päätöstä 
silla palovakuutus yhtiön wirkailijat 
ei halunneet ottaa suurta vastuun» 
alaisuutta päällensä. Siis tulee y 
Ieincn kokous palowakuutus yhtiölle 
maaliskuun 3 p., jossa hihtiö saa rat 
kaista asian. ^ 

Liikkuwain fntotólt ;. teatterissa 
sunnuntaina helmikuun 27 p. näyt
telee William Farnum näytöstä ni
meltä Duanesin loppu. Tämä ku 
vaa Texasin elämää ensi aikoina. 

. Theodore Omimin perhe, eteläkont 
rilla lisääntyi yhdellä tytöllä wiime 
lauantai aamuna. Savukkeet on 
taas tiedossa kun ukkoa tapaamm 
Kätilö Atrs Aino Wäyrynen hoitaa 
mrs Omama. 

N. Y. Miíífttt f6tj«»lÄW W 

IH Suyri Halvennus s '< Ä 

i . -.'Vi 

Helsingin Osakepankki 
Omat varat Smk. 108,000,000:— -f 

" V Pääkonttori Helsingissa 

: .. Haarakonttorit.: ' • 
HywinKä. SMtűto, Lahti, LoviisH Munsala, OkawÄyen, 

Orimattila, Pietarsaari, Ponvoo, Salo, Tampere ja Waasa. " 
PanM hyvittää nykyään 

7 pros. 
T«Uet»StilM, Sästökassatilillä, Karttnwalla tiliMi. , 

5 pros. Juoksevalla tilillä 

Täydellinen Pankkiliike • 
Suomalaiset käyttäkää hyväksenne nykyistä edullista dollarikurssia ja 

Hall-ettcckaa varanne tähän vakavaraiseen panMin! 
Uallctuksio Helsingin Osakepankkiin.välittää • pankkiirilBe 

Nielsen & Lundbeck 
24 State Street New Aork. 

Paikkakunnalta ja yn-
päristöltä. 

Mr. Charles Sijypola, Cook
ista, Minn., on Uuden Kotimaan^ 
valtuutettu asiamies Cookissa ja 
muilla ympäristöillä ja hänen 
puoleensa voi aivan luottamuksel
la kääntyä kaikissa Uuden Koti
maan asioissa. :t . 

Uuden Kotimaan Konttori. 

Hnomantns veronmaksajille. 

Teidän irtaimen ^omaisuuden ve
rot ovat maksettavat tässä kuukau
dessa valttääksenne 10 prosentin 
sakon. , . _ ' . 

J,h« ja Leevi Arola saapui tänne 
Markhamista, Minn., keskiviikkona 
oltuaan siellä useita viikkoja metsä-
MM .' 

A«s tarvitsette tootma Pottrrite 
kaaraanne, niin käykä meidän Pu-
cheilla, voimme säästää teille rahaa 
ne M nyt äärettömän halpoja.. 

P. K. M. & Co. 

Muistakaa kaikki, että «maisuus. 
Gverosta on tehtävä selvitys? ennen 
«nsi tiistaita, eli maaliskuun 1 Päi-
wäksi. Kyllä se on nyt kallis, mutta 
Kaivomme, että se ei enää nouse ensi 

joella, Ylivieskan Pitäjässä, Oulun 
läänissä, Suomessa, w. 1860. Tuli 
Amenkaan, Bostoniin v. 1880, sit-
tenntin Calumettiin, Mich., josta 
meni Oregoniin, vaan tuli sieltä lähettää tarjac tistaina. maa 
Pian Montanaan, joKsa työskenteli ' ' " " 
kaivantoalalla parikymmentä touot 
ta. SDÍutii tänne manviljelijäksi v. 
1900. Ja owkin toiminut menestyi» 
sellisesti maanmiehenä täällä, kas. 
vattaen perheensä, että lapset on 
litelfem täysiä kaiM. : ' 

Hän oli hiljainen luonteeltaan, 
ahkera aina toimissaan, hyvä naa-
Puri ja ystävällinen kansa^ ihmi
nen. . ' . .. 

Hautaus tulee tapahtumaan tä
nään, vanhemmasta suomalaisesta 
kirkosta, kello 2 jälkeen puolen päi
vän ja haudataan kauppalan hauta-
usmaahan. Hautauksesta huolehiti 
Charles A. Matala ja ruumiin fiu-
naa saarnaaja Israel Hagel. Tah. 
domme ottaa osaa siruunne, ja su-
vaitsenlme rauhaisan levon työnsä 
päättäneelle matkamiehelle. 

. Mr. Hjalmar Hintsala Fauribaul. 
tksta, Minn, saapui eilen aamulla 
tänne ottamaan o'saa isänsä hautajai» 
fiin. ei<- $ • í HG!. 

Wcr 4f. Huhta, Calumetista^ 
Midh., joka on ollut täällä useita 

Uskuun 1 P. Myös lampaita. Tuo
kaa karja varhain aamulla. 

Emil Mattson, Mg». 

Kiitoölause. 

. Tahdonnue lausua sydämelliset 
kiitokset kaikille niille ystäville, jot
ka yllättämällä meidät ^ tulitte t. k 
13 päivän illalla kaikenlaisten herk
kujen kanssa illanviettoon meidän 

kot tatu lomme johdosta. Kiitos myös 
kin ompeluseuran naisille, niisLi 
la'hjoista, joita toitte mukananne 
meille. Jumala kaiken ystävyytenne 
rjiftfaalti palkitkoon. , 

Mtävyydellä, ^: 

Lydia ja Andrew Piilola, 
Nev Aork Mills, Minn. 

Zlmoitns. 

New Dork Millsin karjan lähetys 
yhdistyksen nimitys vaali oti kaup
palassa maanantaina helmikuun 28 
p-

». y. Mills Shipping Asso'». 
Emil Mattson, MKT. 

KZoihiilikaiwantoje» woitot. 
on hiiifan suuremmat kuin maanvil-

viikkoja vierailemassa tyttärensä ja 
wuonna, kylläkai sen pitää jolloinkin j viimtrnsö 5Hc. ja Mrs. Thomas. 
mennä allekin. Siis muistakaa, että' Jaakkolan luona. Matkusti kotiansa' ylijäin. .Hiljattain oli sanomaleh. 
*mien maaliskuun ensimäistä pai-! keskiviikkona.. ' . ^ , 'dissä tieto että kivihiili kaivannot 

á- l i  muuten->-n°-»!° I  j,t,rr m«65n' a*TUt j* 

: £ 8WmI« «imit»» «--K e»fi!>naa,miichiömme. matkusti keMwiik. "i "h" • m^n»* 
•- * ««w»*»» V' rJ IFrtnrt *wT- r ien 200 prosenttia >eit pääomalle, 
•• dh-rnnatioi-iltona W«n ioaftS. ^na 1»Mfe kYl°.l-m-wn otamme^ 
<£' la kello « illall. Pannaanko natftű vanha,n tuttavamsa luokse, joita ha ^ , u- r-\ 
> * • - «tltö Mä Ottfin folion. Hm, on » «&» «aanmljel,,» ->. 

fielK aim,ui attuoifoina vitommSn ,am
1

ra „!0to.fc " 
«iki. SoaKota tulee myös motkoil. ^ fo8,Mn iam,a0-'" tlIa |e ole 

Vai miehiä kauppalan valtuustoon 
Maisilla on äänioikeüs. 

liifemieMä, on mottaStaimt P-Hp» afioiItQ Siis ukkoa fotói puhui-ll- «cha» ol.s -p->s°mn°all,st-
x°k«'°ou liik- asioille, -uul-mm»^ Kuparisaaril-ist-n. etiä kuulemat mutta ««ihiilip-roomit- I- tekee 

--mka-n »rockdtim ja «WKf^e. m miia 6ändIä ^ltaw^, 200 »rofenttia «metfflhWRa. M. 
. ^hänellä kuuluu olevan siellä lotu1 _ jon verrata maanvuielrzam suh. 

Tojwo Snhone», Henkivakuutus» bctta kuten jo edellä mainitsin, 
asioitsija. saapui tiistai aamuna Rau Otan noin tavallisen maanviljeli-
tarensilt^.^^^ -MU imiSojo jän, jolla on Hyvänpuoleinen maa 
asioilla. * •' ja kartano siinä, ei kovin kaukana 

Past. DÄo Lappa!a, Virginias- kauppalasta. Se arvioi maansa et-
ta, Minn., saapui kauppalaan tiis- tä se on $75.00 eekkeri ja sillä on 
tai-aamuna, viipyäkseen täällä jon- 160 eekkerin maa, siis maan hinnak-
kun päivä, ollen matkalla Minnea-
poliin. . 

Mrs. Narvki ott NuknthkZfa 
katsomassa tytärtään, joka siellä on 
sairaana. Hän-onkin Mut HeM jon» 
fun aikaa, i , 

i^uuri. kauppa tekeillä 
"• Anttävä ja eteenpäin pyrkivä ei 
^aa joutua häpeään. Töivomme km». 
Hat onnistuwan. 

> Mrs. C. Lai« Virginiasw, 
Minn, ja Mifs. Anna Hintsala, Kett 
He Kiveristä, Minn, saapuivat tön-

"tic keskiviikko aamuna ottaakseen 
Msaa isäisiä Mike Hintsslan hanta-
faiftin. 

• • Anollnt paikkakunnalla tus»ett» 
Sttsfsfoiee* Mike Hintsala, jota on 
ju pitemmän aikaa ollut huonossa 
terveydessä, kuoli fotonaan laitteen 
Hauppalasta, maanantaina iltapäi
vällä, noin 61 vuoden vanhana. 
Mtaen jäLeensä vaimon ja kuusi 
Lasta, joista neljä poikaa ja kaksi 
tytärtä. Hjalmar Fauribaultissa, 
Mnm.. Edward, Yohn ja Eino tääl-
ia, Mrs. O. Laine Virginiassa, 
Minn, ja neiti Annie Kettle River. 

Minn. 
»Me Hintsala oB f»nteW «tie 

Me olemme saaneet miuren valikoimaa vaatetavaraa, valmiita 

vatteita miehille, poikasille ja naisille. Meidän Erityinen myynti 

alkaa Lauantaina, Helmik. 19 p. ja kestää 2 viikkoa. 
' '/,• ^ ' . f . r* ji " 
4#enínki Fujnpulit, "40 sentin arvoiset ' ' 

' "Vyölima Pumpulit, 30 sentin ai'voiset J 
'• Vuoteen Päällysvaatteet, 60 sentin arvoiset 

iloakanat, $2.50 arvoiset '' , 

pyyheliina Vaatteet, 30 sentftr aívoieet ( 

't% ;-JNaisten Vyölunat, $2.50 arvoiset. 

. Tyttösten Leningit, 12-16 vuotiaille, $3.50 aryoiset' 

. fj^oikasten Puserot, $1.25 arvoiset . , 

* 3Neetiet - *4i>.|r V í J * 

* Ijästen Rompersit,* 11.25 arvoiset 
"t'yö Paidat, $125; arvoiset 
Oljyvaate, .60 sentin arvoinen, 

• 'l'aysi varasto Armeija Tavaraa 

3:20e. 
16c. 
40c. * 

$1.75 
20c. 

í $1.12 
$1.25 

75c. 

- ' 6dc-
'•h' ' •'» V V. . 

" '• •• • - 88c. 

/ ' , 40c. 

Muita tavaroita myös. 

,:1T '"f:' r,f 
^ . R ,/'* Maksamme dollarist» * - #. 

28:00 
Lähetyskustannukset, lähetettävän summan suuruuteen katsomatta. 
28 senttiä postiteitse, $3.50 säh käteitse. ir' t 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta Ü Í 
ainoa asiamiehemme vastaa kauttamme lähetftyistä rahoista 

HELANDER & NEKTON 
PRIVATE BANKERS, 

Woolworth Bldg, Room 1104. 233 Broadway, Hew York 

Älkää unhoittako käydä tässä myynnissä. Säästäkää senttiä ja 

'tehkää Dollareita., !f ' 

|,The Bargain Store 
h W1MOGKOOOP ; NEW YORK M1LU5, MINN. 

Suuria alennuksia miesten pu-
vuille 

$55 arvoiset puvut nyt ' $3br 
$65 arvoiset puvut nyt «,..,$40. 
$75 ja $b0 arvoiset puvut n»yt ....$45 

N. J. Kopveiler &[Co. W adena, Minn. 
~T 

Nyluiidin Puoti 

"* W "" *  ̂

t l ib parasta Riisryyniä 

11 Ib Aari naa ... 

Il lb Hienoä ^okeriä ...... 

7 Ib FiÄkuja : .J 

7 Hannua Lshtb .u.*., 

7 lb Kovaa -'Sokeria /. 

í lb M-Kukeksw 
3 poffá Cűímiöt . 

3 pakka Ru'iviMa 

s 1.00 boksi Goda KräkekM . 

Meidän kuuluisaa Peaberry .Kvhvia3^ pauna«^<5... *..... 

PoötltiLsMfscr groserille ytetaan vahtaa» » 

$1.00 
$1.00 

.$1.00 

.$1.00 

$1.00 

$1.00 

$1.00 

$1.00 

|1.00 

! 89c 

.$1.00 

EDWARD J. NYLUND, 
jm New York Mills, Minn. 

TULEE 
New fork Hillsissä Maaliskuun 2 p. 1951. 

JA - JAY 110M -
Boiset Huvinäyttelijät 

antamaan 
ljanfóa, soittoa je ilveilyä. Soitto tulee tapahtumaan useammanUii-
siila soittovälineillä. !w,i' ii 

Olsonin Teatterissa 
Näytös alkaa 8.30 illalla. Sisäänpääsy 25~50c. 

kee erotuksen, ja on ikävä sanoa että 
on vielä pienten kauppalain pvkku 
liikemiehiä, jotka puolustaa kivi 
hiili parooneita ja sortaa maanvil-
jelt joitä, jos maanviljelijä on he-
rännyt ajattelemaan asemaansa ja 
moittii näitä suuria yhteiskunnalli-
sia epäkohtia. Kos olet rehellinen, 
niin taistele oikeutesi puolesta. 

'. H. M. 
1 -tW ""»Vi-

si saamme sitte $12,000. Ja ar« 
wioimme että on $3,009 edestä ir
taimistoa, Ms $15,000 pääoma. 
Jos se sarmari viis tehnyt saman 
voiton kuin hiilikaivannot, alis sen 
täytynyt tehdä sillä maalla tuon 
suuren summan $30,000 puhdasta 

©Stor Pilppo, loka hiljattain saa. viime vuonna kun oliS ensin. 
Uui tänne perheineen Kanadasta, XaSfenut kaiM ulosmenot pois, it-

. Missä « rahat ja lnotto. 

"AÄngresftmies Baer Pohjois Da
kotasta on juri esittänyt päätöksen, 
joka kutiuu tarkastuksen syytteestä, 
että rahan ja luston hallitsee ja 
rehellisen teollisuuden ja liikkeen 

omaisuudella ja työn tuloksilla yksi
tyiseksi hyödyksi. Ja vielä toteaa 
että tuloksena siitä on että kolme ja 
puoli miljoonaa työläistä on pako
tettu olemaan ilman työtä, tuottaen 
sanomattoman paljon kärsimystä ja 
satain miljoonain dollarien häviön 
tuottavalle kansaluokalle sillan 

kuin se kipeimmasti tarvitsisi. 

Baerm päätös panee vastuuna» 
laisuuden. nykyisin olevasw ajasta 
suorastaan kotimaisten paitkfirrien; 
ja niihin tHdistyneitten huoneitten 
päälle ja-.chyyttää että Wall streetir. 
rahavaÜä on tehnyt diljoonia dol--
lckreita maailman epäonnistumisista 
ja kurjuuksista viime viiden vuo-

kuolettaa Pieni joukko kotimaisia \ den aikana ja pakoittavcu voimakas-
pankki miehiä työskentelemällä Se-' ta toimintaansa, joka tulee kaksin 
deral Reserve järjestelmän kautta, kertomaan heidän bondin arvon. 
PääKs tekee syytteen raha trustia ya se sn velka kansan hartioilla. 
vaZtaan ja vaatii täydentämään Seuraukset on ajasta näkyvissä ete-
tutkimuksen, joka alotettiin joitakin Iän ja lännen maanviljelys seuduil-
vuosia sitten Erikois komitealta. -Se la. Päätös suoraan syyttää että 
lukee että im syytetty, ja on hyvä neljä pankkia New A orkissa on lai-
syy uskoa että laillista rahaa, joka j nannut Federal Reserve Pankista 

Rahaa 
Kurssi 

Suomeen 
28.00 Smk. 

nyt v Dollarista 
NIELSEN & LUNDBECK, 

i24State St. N<wYcik 
HAARAKONTTOORIT: 

b176 N Dcaborn 8t., Chicago, 111. 115 Cherry St. Seattle, Wash m 

MW. 

väiltämme 

m Suomeen 
l:ursdi 

TäydelläTakuullaVarmimminiaNopeimmin 

Xvkvinen Smk. 28.00 
Hedman, Hornborg & Co. 

(Vanh :n Suomalainen Pankkiliike Amerikassa) i 

State Street 4 New York, N. Y. 

Pilettejä Suomeen 
Ostaessanne pilettejä Suomeen muistakaa että olemme val-

tiüuldtvt piItíttias'amiebet kaikille linjoille sekä ENGLANNIN 
että SKA N Di XAVÍAN kautta. ' r >• 

Finland Steamship Co. Agenqy 
(Ainoa Suomalainteíá PilettiliHte New Yorkissa) 

5 State Street, New York, N, Y, 

Myytävänä 

Aksi täysiverinen Percheron rotui
nen Ori, yhdeksän vuoden vanha, jq 
yksi viiden vuoden vanha tiiysiroerL 
nen Holstein Härkä, itu nmt rtl let m 
on kirjallinen sukuluettelo. AiíTúon 
myydä, kun ovat olleet liian fauait 
minun karjassani — myyn kohtu 

markkinabi»nai. # 
Mv,eapoliSs«», 

Uisv no. 1 $1.69, ne. 3 |1.6ö. 
n*. 8 11.56, no. 4 $1.50. 
f 1.47. Ohrat 67c. Kaurat 4le . 

New York Millsissii. y 
Kisu no. 1 51.50, no. S tzt.47. 

,. rT . , Th .rT no. 3 51.40, no. 4 ^1.30, ns. 6 
wnalla ia helpoilla mak,u.ehdoilla. ^ ̂  mfiit ^ 47(. 
eli vaihdan muuhun karjaan eli he 
vosiin. Tulkaa katsomaan talolleni 
kauppalan laidassa. .H 

Abram Johnsoit, ^ 
Nev Aork Mlls, Min». 

Mammoth Apilan siemenet 20 
senttiä pauna. Kysykää näytteitä. 
Lähettäkää säkkinne eli 75 senttiä. 

John Stierna, 
New York Mills, Mian. 91 S 

Ennen kuin estätte talwiwaraO-

onne joflBoia, fayftS hti 

oja Farmers Grain 6»:m» tnuily#-

8 New Aork Mll-iM. ^ 

Kaurat 32c. Pellavansiemenet. 
$1.00. 

Paras meijerivoi New Korkissa 49c 
St. Paulissa. 

Munat tusina 27c. Paras ha» 
ranliha elävänä $8.75. Lehmät ja 
hiehot $7.50. Sian liha $9.66. 

; Lampaan liha $8.75. Elävät kanat 
i27c. Hanhet 20c. Sorffat 25c. 
I Kalkkunat 35c pauncu 

Nmnät hinnat on paraalle tava
ralle. • • 

• Í n 11 i> ii n I . " I "'inm'f in" M ; I II' 

Kansanedustaja Laurt Perälä pnhuu 
„ 26 p. Republic/Mich., f lo 11 

' a. p. -
Helmik. 2? p.'Jshpemittg, Mcch. 

28 p. Negaunee, Mch. -
Maali sk. 1 p. Hancock, Mich. 
- V P. Pelkie. (Kyrö), MiA 
' -' „ ''-4. p. Nisma. Mich. -:: ' * 

p. Calumet,/ Mich. 
:. * ' 8 p. Warren, Ohio. 

• S p. New Castle. Pa 
. 10 p. Mon essen. Pa. 

*  ^  4 i a :  4 - > -

jossa on ollut maanviljelijänä usei» ^^ensa ja joukollensa. Palkan isän» pitäisi olla liikkeellä, yllä pitämäs- $460,000,000, eli enempi kuin mitä 
ia iDitofm. Wuokrcksi Northern ^ n3ÍIe ilmankin olis pitänyt patina | arvaa ja maksamassa velkoja, on ; sieltä on lainattu maanviljelijöille 
Minnesota Trading Companialta ^^akin $5,000 palkkaa päältä, kos- i wiety New Dorkiin korkeille räntyll-; ja kauppiaille 21 :ä waltiossa. Se' 
400 eeKerin suuruisen maatilanfuurten yhtiöiden presidentit saa" 
Butlerin lähellä, kauppalasta xoat niinkin paljon nykyaikana että 
soiseen, ffuowerinsa Evert 3!?ötin e150,o00 vuodessa. KivikniliyhtiLn 
kanssa. V • v . 

IM 'VMttá/ W 

Ie, jotka juoksee aina 20 ja 30 pro-' sanoo että kansan edustajat kongress 
senttiin, ja käyttää Iita kotimaiset sissa pitäisi tietää miksi raya on 
pankit, joifa on jäseninä Federal niin lujalla keskellä maata, mistä 

päähenkilöt eivät toot saada mm Reserve pankkiin. Ja muut pank-; todellinen rikkaus tulee, ja missa ra-
ttÉőRűS, paljon, mutta harva niistä on olle; K firmat ja trusti yhtibt, keinotel. haa niin kipeään tarvitsisi. Se 

? # 1 

' '-iin'' 

Iistä tutkintoa jz$ avonaista kuulus. 
tclua ja waatii tilitystä fongresfU' 
le, mitä kotimaiset pankkiirit ja 
Federal Reserve pankki on' tehnyt 
hyötyä sodan aikana. Se on ütn* 
nustett:: jn Washingtonissa että tay* 
dellinen tutkimus ccchoista jn luo
tosta tässä maasio sellainen kuin 
on Baerin päätös tulee olemaan 
vanna pohja ylös rakentavaan lain 
laadintaan. Baer ott Puoluedtto 
man Liiton edustaja kongressissa. 
Onko tämäkin vallankumouksellisia. 

JOS OLETTE KIPEÄ 
Pyytäkää VAPAA £ 
LÄÄKEKIRJA — No. O 

Siinä on yli 2<> je ual*ten tautia nelL 
tettynH. fc nin myitsklo tlijdcDlnon lu#>tr»-1o eno
na* H isistä kv^llMtltctelä. MietS jokai nr r voi 
Itse veli ta wplTan IMkkwn t.Didilieen, na me ten 
mySskic iäükkfitter L'.nnat y. m. t eivSt ole iwttnttiliikkpftÄ, veen toel-
• voitta la i<rle relmhitcita. joita Suomeae* on jo 
kiytetty iDonie kymmrniä voo»!a. , . ,, 

TBmlin kirjan näette vapaasti Jn pltfilnl *en lllZlOlttrÄtI OSOltt-fK'llA! 
»11a JokHlf#fwe *tximalaln"Rni k «linna. *11H ette 
tkflS koi «a el tl ta rrl teette, varokaa bnmfcenkl* "llYVpl'l I, bTlr V .'"l i 

A,rt>. Kkl <H| W i' 
—liuoiu. Apteekkiliike "M7HT1IM1M— 
A. LiaWELL oa euptrl- . wis. k 

(18) Halutaan ostaa 
Pieniä kananpoikia isompi mää 
rä, aina sadasta kolmeen sataan. 
Jos jollain on myytävänä, anta
kaa tieto hinnasta. Nestor LW» 

New York Mills, Minn. ,R. 3. 
— 

Halutaan ostaa 
Pienen Sekatavarakaupan vilkas
liikkeiseltä asemalta, mieluummin 
suomala iselta maanvil jelys-seu-
dulta. Hinnoista, juna muitita i 

-i/ LIIKEMIES. . ^ 
94-'2nd Ave. Nfl. * f ,.f. 

G. A. Suomelan peika ja nuorin . $10,000 vuosipalkalla. Tässä nä. ^ Iäkseen ja uhkapelatcckseen kansan ^vaatii halliwksen puolesta täydel-
I - ^ i ' , ^ - < . > . y f k r V * Sr , . * - . W> 
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