
i» V 1 

f ' * 

" * 'Ml 1 V \ s^x$t '" L f 
iWM 

'< "'"""'^ N V* > 

vM *. 

C^T >Tj-f*v7^ f 

"T "if v'; 
t *^V 

AlUl'Wlili 

sir,J;;ÍS '''ivfXfs' aJ 
WO ft»*im**, 16 y. tm. 

' ;> , r , . r*  :^frr- fc«'* .rv*r ' 'H,  r- .#--^•^»•^.- . f -r / ; ' f—.».«?? 
' , < '*• * "" • r * "; '4 „ " ; * / 1 '" •> >'-> *" .1 

m' ' '" 

PalkkaJramiaftaia 
./ f č '. IM 

tajain tarkastamia Red Ohios Pe-
runoita. — Peterson—Biddick Co., 
Wadena, Minn» -

DK 

Karjaa lähettää 
Dt. A. M. Maanwiljelijäin Termi-

Hoi Kar,anlähetys yhdistys ? 

Tiistaina, Toukokuun 16 tz. 

^'Lampaita ei lähetetä talla kertaa. 

/ Adolph Hepola, 

Liikkeenhoitajasi: 

Saarnaajat Halwari ja Saasta 

Moinen pitämät seurat Millsin its^ 

«öisessä kirkossa tiistai-iltana, tou-

fof. 16 p. Ho 8 illalla. 

Mvytäwänä waltion tarkastajam 
iOTfastaiTiia maissinfiemeniä, Min
nesota No. 13 ja Minnesota No. 23, 
Rustless, White Dent ja Northewest. 
ern Dent. Myöskin waltion tarkas-

jggfr 

50 sentin Steel Ent ReWte, eri 
koislfinta 35 senttiä. — Matalassa. 

Spesialisti tulee ole
maan Stewartin 
restaurantissa Se 

bekasia klo 4 :ääit saakka lauantaina, 
toukokuun 20 p. Uksi jäsen tvhto-
rivi Larson & Larson silmälääkäri 
firnlasta. Silmät tarkastetaan. La 
joja fotoitctaan. (38-—39—40.) 

Siemenmaissia mhntäwäsä. C. A. 
Matala. 

Miss Anns Mursa, joka on ollut 
toista touotta kirja npitäiänä Mer 
chants Store Co. liikkeessä Ehis 
Holmissa, Minn., saapui tänne ko 
tiinsa miime lauantaina wiettäak 
seen kesää täällä. 

Matknstalajnna, joka nyt saapuu 
Millnin klo 7.29 aamulla tulee saa 
immoa!t kesäkuun 1 p:stä albae» klo 
G.44 aamulla. 

Villa-aika alkanut 
Te teette enemmän rahaa tuomalla wUlanne Max Pinkille, 

Wadenassa. Myöskin ostan nahkoja G senttiä panna. 
Tulkaa ostamaan halwalla 11. S. Army taworoita. 

MAX PINK, 
Wadena, Minn. -

Muistakaa minun liikepaikkani, pohjoispuolella rautatien. 

Pallopeli Millsin ja Ponssordm 
tiimien wälillä wiime sunnuntaina 
täytyi keskeyttää sateen takia. 

Lljhtynnnrcitä myvtäwima. — C 
A .  « a t a l a z " d  * • '  *  

é 

RAKENTAKAA UUSI NAVET
TANNE ENNEN HEINÄNTEKOA 

Suuri heinäsäiliö yläkerrokseen ja 
hyvin järjestetty huone karjalle 

alakerrokseen 

Jos te haluatte panna tämän hmoben heinäsatonne »«teen 

navettaan niin teidän tulee alkaa rakennustöihin pian. Raken» 
„ „ f ^ 

takaa se lämmin mi» että karjanruoka tuottaa maitoa ja lihaa 

eikä kulu eläinten ruumiinlämmön ylläpitämiseen. 

Tulkaa luoksemme ja antakaa meidän näyttää teille muuta* 

m tn hywin järjestettyjä nawettapiirrustuksia ja antakaa meidän 

laskea knstannnsarwio nawetalle, joka soweltnn teidän tarpei-

siinne. 

DOWER LU COMPANY 

KEW YOBK MILLS — OEBttiTA — mbnubci 

Karjaa lähettää 
N. f). Mills'in Maanwiljelijäin 
Karjanlähc tns^yhdi stns 

Tiistaina, Toukokuun 23 p. 

Myöskin sikoja ja lampaita A 

hrtetään. Me otamme ivastaan 

karjaa klo 6-—11 aamupäiwällä. 
Lähempänä ffftttoien olisi .tuotapa 

karjansa aikaisin. 

Z. W. Niska. 

Miesten Hattuja, uusinta mallia 
juuri saapunut lähetys. C. A. Mata-
la. 

Henry Pajari e# saanut Minneso 
tan yliopiston kaíwososastolta kir-
jeen senjohdosta f im hän lähetti sin
ne näytti rautaoorista joku aika 
sitte. Kirjeessä sanotaan, että tuo oori 
sisältää 5 prosenttia rautaa. Tämä 
rautaoorin näytekappale löydettiin 
kauppalait rajain sisällä oletoalio 
Hopposen maalta, josta on fai toettu 
sorakiweä. Tällaista rautaooria ta-
ivattiin 10 jalkaa maanpinnan ala 
puolella melkoisessa määrässä. Että 
mitähän jos tässä wielä ratttakaitoan. 
to awattaisiin New Dork Millsissä. 

Mr. ja Mrs. Antti Mäntylältä, 
Menahgan itäkontrilla, kuoli wiime 
tiistaina 11 kuukauden ikäinen pieno
kainen. 

Paljon wäkcä oli Susijärwen haa-
lilla wiime lauantai illalla, jolloin 
Millsin nuorisoseuran näyttelijät 
ufittitoät siellä Suutarin mökillä ni-
misen näytelmän. 

H. Mnltila, Jronwoodista, Mich, 
on toi raiílitt täällä lankonsa Abra
ham Mattsonin luona. 

Fairy Soap Flakes, 3 pakkaa 20 
ienttiä. — C. A. Matala. 

Kauppamatkustaja W. R. John-
son. Tuluthista, oji tawallisella kier
tokäynnillään Millsissä wiime kes-
kiwiikkona. Mr. Johnson on parturi 
nrcb Mattilan weli. 

Elmer Kumpula, Mr. ja Mrs. 
Ci,as. Kumpulan 18-wuotias poika 
niciti kauntin keuhkotautisten paran
tolaan Otter Tail järwen rannalla 
pan wiikkoa sitte ja toiwotaan nuo
ren miehen siellä parantiSvan tubs-
fa maifvasta taudistaan. 

Topeliuksen ja ympäristön ew. 
lnth. seurakunnan ompeluseuran ko
kous pidetään torstaina, toukok. 18 
p. Mrs. S. Wormas'in luona. 

Mr. ja Mrs. John Martin, jotka 
viinen asuiwat Holmes Cityn suoma-
luisella maanwiljelysalueella ja 
myöskin otoat asuneet Elyssä, Minn., 
cliwat täällä wiime torstaina ja 
ivviantaiua. He oliwat liikkeellä 
"iordillaan" ja katselewat paikkaa 
niihin mahdollisesti aiettuisiwat har-
iotttamaan jotakin pienempää liiket-
ta. 

Hanntin keuhkotautiparantolan 
joMofinttd on eronnut toimestaan 
ien johdosta, että laitoksen johtoa 
maataan on tviimeaikoina ilmennyt 
niitä ja toista • arwostelua. Kannti-
romissioneerii: nimittiwät toiimcifes-

Jarnefelt-Patmgren 
f:1:' Konsertti 
Tiistaina, Toukok. 

16 p. klo 8 ill. 

Hurinoin, jos koskaan, on meillä 
tilaisuus omalla paikkakunnallani 
me kuulla sellaisia vli maailman 
tunnettuja musiikkitaiteilijoita kuin 
laulajatar Maikki Järmielt ja sä-
weltäjä^pianistt Selim Palmgren, 
jotka antamat konsertin MiUsin 
teaatterissa, tänään, tiistaina ton-
kok. 16 p. klo 8 illalla. Sisään-
pääsymaksutkin tähän tilaisuuteen 
ctoctí halwat werrattuim siihen mitä 
tawalliiesti peritään tällaisissa kon-
serteissä. Siispä onkin odotettawis-
sa, että kaikki laulun ja musiikin 
rakastajat saapumat tähän tilaisuu-
teen osottaen siten ymmärtämän'ä 
antaa arwon todelliselle taiteelle. 
Ja meidän suomalaisten erittäinkin 
olisi amiettawa kannatus näille kuu-

Balltaa senaattiin Wadena ja 
Todd tauTlteista on ehdokkaana Nels 
Peterson Wadenasta. Mr. Peier-
sonilla on Nonpartisan Liiton suo-
situs. Hänen mastaehdokkaanaair 
on Rudolph Lee, Long Prairielta, ja-
ka sikäläisen Leader^lehden toimitta-
jana on esiiiüynyt yhtenä kiukkuisiin-
pana maanwiljelijäin edistysmiel'.-
sen liikkeen wastustajana. 

Itsenäisen Nuorisoseuran kokous 
Pidetään Amerikan Legionan haa-
lilla torstaina, toukok. 18 p. klo -S 
illalla. Uusi huwi tonni kunta mali-
taan tässä kokouksessa. 

Maanwiljelijäin Tekmmal ÄÄt 
jaulähetys-Nhdictyksen wuosikokous 
pidetään New Aork Millsin kauppa-
lassa Legionan haaliila maanantai
na, toukok. 22 p. klo 10 aamnpäi 
tikillä. — Adolph Hepola, Liikkeen 
hoitaja. 

Topeliuksen Karjaulähetys-yhdis 
tys lähettää karjaa tiistaina, touko?. 
23 p. — Matti Kunnari, Liikkeen 
hoitaja. 

Maanviljelijä Aapo Paakkonen, 
Aurasta, wieraili täällä wiime per-

! jantaina jar lauantaina íjiíeaftotí 
' laan. 
j Waltion kotttrollilautakttuta on il 

'tier Tail kauntin ko 
luisille taiteilijoille, jotka niin hno 
mattawasti edustamat suomalaisuut-' maittanut 
ia ja suomalaista ̂  lanlumainetta missioneereille, että lautakunta .ei 
suurmaailmassa. Kaikissa engl. tahdo pakottaa kauntia olemaan käyt. 
kielisissäkin ilmoituksissaan nämä tämättä wanhoja wankikoppeja uu 
taiteilijat ilmoittatoat suomalaisun- dessa wankilarakennuksessa, jos kaun 
ttnsa, antakaamme fiiZ heille senkin tin toiranomatiet katsoivat nuo wan 

Hat wankikopit kelwollisiksi 

Me woimme warnstaa heti 3 tai 4 

takia tunnustus 

Mr. |« Mrs. John Viitamäki 

Sahamylly myytävänä. 
R. R. Howell & Co. sahamylly, 

jossa on kolme head lockia kolmen 
sirkkelin kanssa. Myöskin insi ja 
kaikki muut laitokseen kuulumat ka-
pineet myydään, jos halutaan. Myn 
dään kolmasosan hinnalla, maikka on 
yhtä hywä kuin uusi. Lähempiä tie
toja saa oi otteella: 

Wm. Sandbank, 
Box 111, Neto Aork Mills, -Mnn 
(39—40). 

Halvennus! 
Missä? 

Andersonin ja Mattilan Partnrissa 

Parran raakaus 10c 

Hiuksen leiffmiB .... 20c 

Hair Tonic wapaasti hiuksen leik 

kuun kanssa. 

K Anderson ja Mattila. 

New York Mills, Minn. 

(37—39) 

poikansa Arthurin ja tyttärensä Bert- ^00í>cr perunankylwökonetta. Jo? 
lian kanssa lüierailinxit toista wiikkoa ^ tarwitsette ^prayeria tai Deere 
Eweletliissä John Kowani^men per- Mtiroaottoria niin nyt on 
beessä y. m. ranta-alneella palaten Qn*aa tilauksenne ollaksenne 
tokaisin wiime keskiwiikkona. Heidän saatte ne aikanaan. La-
mukanaan meniwät Paloon, Miitn.' ^^täkää tilaukset The Marckel Co., 

Mr. ja Mrs. Arthur Tiala, jotka P^'^lnn, Minn. 

siellä wierailttman jatkamat edelleen' Mrs. John Wälimaa ja Mrs. 
matkaansa takaisin Aberdeeniin.! Leander Sahti, Heinolasta, meniwät 
Wash. Wiitamäellä on kaksi poikaa ja- sunnuntaina Minneapolisiin, jossa 
yksi tytär Elveletbissä harjoittaen be wiipytvät miifon päiwät kylätie» 
siellä kellosejpänliikettä. Toinen siellä mässä. 

olemista pojista Aler tuli roanftcm-; ®not mmi wiime 
tncnm muíam Kintic romalfe ioffifin fu„n„„iaina SaSsemm „rraaffeci 
aifoa ia mnččemrain 'tulee tünne iici(5 Norther? Pmifici» a-
tm N en potta ja tytär wiettämään 
kesälomaa. Muuten Mr. Wiitamäki 
kertoi kesän oletoan 

semalla. Hän on työskennellyt sa-
. . : maila alalla ennen täällä Millsissä 

, ...fr. ,....rr. )011;f0n .^l : ia toiimcksi Hatolcyssa, Minn, 
ti'minoua taalla Millsin tienoilla ^ 
kuin rauta-alueella, toaait työolot @mil Auqustfon, Susijar-
kertoi sielläkin jo jossain käärin pa->^'^ on ^ällä wierailemassa Ko 
rantuneen. j nmlaisen Perheessä y. m. wttawis-

' saan. 
Langattomia sähkösanomia Millsiia Kr±r. ~ _ 

. . . . „ . I ®r*n eiilittoatt ^ebekasta, ia 
madaan Pialfom, ntia takalayen^,.., ~ ........ 
L r í • - • r -y» v. ., • , . . ^tt.el Hepola. Menahga^ta, kutottoar 
telefooma^eman Inffcenhotiaia Jess ~ , ..... , 
.-X. T - - , x to n me lunnuntaina Detroitissa teh-
vsohn on on ryhtynyt rakentamaan * L 
r u r ven paluurnatfan Mli! in kautta, 
langattoman lennättimen wastaan-

Mrs. Julius Cook meni perjantai-ottolaitosta, jonka tulisi walinistua 
näinä päitoinä. Clarissan telefoonia-!lla Mnmhgaan kyläilemään. 

soman johtaja Art Butler ott awus-
tantassa Mr Johnsonia. Tämän ase-' Ehdokkaat lainlnaiijakuntaan Otter 
man kautta woidaan tänne saada uu
tisia, ilmatidoja, markkinatietoja, 
aifaticioja 

Tail knnnticsa. 

Toukok. 10 p. päättyi lainlaatija-
n11flmta"« Pyrkilvien ilmoittautumia. 

ia ZWlM.-ta. m.n.:eife ja mälicätg„ űjon fm-u(,ifa 

tn olema mo, tuntia rnyoSim tiami ,3 i)vl,fil5ä ilm°ittoutuiw«t 
ten fmfften on„att-mau lennäth-Ltfirtnp íoinlaatijofuntaan Otter 
men oiennen fan* Wj5 c6ateljeű tä3, 

!T ?r"l!Ű1a mC e"r0t,aä,;« kuntfeta nolitacn lopuMseÄi 
tot,n >če,ette,a fono,nm, ,os nw«.| ftli8maofciMa. ftpfäf 19 „ M 

oonoiblo,totimme Uu ,,ij tuiifa „wichöwM-isst. mtótö fof. 
feen tunto»,,. Täten tul,), New N°rk meöwtoisw kohdetsan enimmän ää-

ntä saaneita tulemat olemaan lopul-Mills suoranaiseen yhteyteen fuur* 
maailmait kanssa tietojemvälitykseen 1;,-^+: ' ̂ "«*T' =1V"7"n

r 
lvv"! 

ni koto,,1,Maan loitorsei, johtokun. rMben^ TOii,, se maoiinm kchittm^õat otoai feuroomõt, ndiSmiin-

:,!;n 
Troughtin, Fergus Malisista. Johto- mys sekään, että paikkakunnallamme! 
kunta walitsee keskuudestaan laitok- mahdollisesti tulee lentokone-asema- J"^? H- Mursu, New Z?ork Mills, 
sen warsinaisen johtajan, jossa toi- kun ilmaliikenne esimerkiksi Minnea-!^' Chapman, Lak Walley. 

Paddock ja Red Eye, Minu. 

1 nr *1 h i stnflf ett oW'lma-ilta 
ma on Paddockissa Mr. A. Roikon 
talossa lauantaina toukokuun 20 p. 

klo 8 ill. 
Jumalanpalwelus on Red Eyen 

Ew. Suti), kirkossa ripin ja H. P. eh-
toollisen kanssa sunnuntaina toukok. 
21 pnä Ho 10 aamulla. Hartaushet 
ki saman Päitoän illalla klo 8 Red 
Eyella Mr. Antti Kiillösen talossa. 

Jumalan palmelus Paddockin Cw. 
Luth. kansallisseuraknnnan kirkossa 
sunnuntaina toukok. 28 Pnä klo 10 
aamupäiwällä. Sen yhteydessä käy-
toät rippikoululapset ensi kerran H 
p. ehtoollisella. 

P. Miettine», 
Pubelin 01-2, Box 265, 

New Dork Mills, Minn. 

Wr»«nadimmi>. 
Minneapolissa. 

Nisit No. 1 Dark Nor. $1.60—$1.Oil 
Nisu No. 2 Dark Nor. $1.5&— $1.6;» í 

Nisu No. 3 Dark Nor. $1.51—$1.6 jf 
Rukiit No. 2 >... $1.04—$1.05 
Ohrat parhaat ; 61c—64c. 
Kaurat No. 2 waited .. 36c—37c-
Pellawansiem No. 1 $2.88 —-$2.86' 

New Aortlssa. 
Paras metjerttooi .. ....... 3i^ 
Parhaat munat 3^ . -. 

St. Paulissa. "" 
Mlmat tusina * 22t'^ 
Cläwät kanat ylt 4 paunan 24c. Tr 

Elämät katlanpmat 20c <v 
Hc-ränliha elämänä $4.50—$9.U<) 
Lehmät ja hiehot .. $4.00—$6.50 ' 
Masikat >.... , $3.00—88.5H -
Sianliha elStoaita $7.00—$10 50 "ä 

Lampaat elänxiini $8.50—$14.50 
Heinät puhtaat timoteit $21.50 • 

New Aork Mills'issL. z 
Nisu No. 1 Tark Nortljcrn $1.45£; 
Nisu No. 3 Dark Northern $1.30 ' 'f« 
Nifii No. S Dark Northern $1.35 ^ $ 
Nisu No. 4 Dark Northern $1.25 * . 
Nisu No. 5 Dark Northern $1.13 . 
Nisu No. 1 Durum $1.13 
Nisu No. 2 Durum ...... ...... $1.14 !,i| 
Nisu No. 3 Durum $1.04 . \ 
Kaurat 35c 
^Wt 46c 
Rukiit No. 1 ...... ...... 95c 
Maissi No. 2 446"^'. 
Pellawansiemenet No. 1 ........ $2.60 • 1# 

Ew Luth. Seuraknutapiirin 

wuosikokous pidetään Lehtijärwen 
seurakunnan kirkossa, Helatorstaina, 
t. f. 25 p. alkaen klo 10 a. p. Koko
uksessa luetaan Pöytäkirjat ja tar. 
kastetaan tilit kuluneelta Muodelta 
sekä keskustellaan ja Päätetään mut
ia kokouksessa eteentulewia seuratun-
tapiireille kuuluwia asioita. Kaikki 
•piirun knuluwat seurakunnat toimo? 
taan oletoan edustettuna kokouksessa 
S. piirin puolesta. 

Takri Paiunpaa, Esim. 
John Wormas, Kirj. 

(40—41) 

r .  

Katsokaa 
Knn meidän Pnnanen Peipi tulee taloovne ja sen 

mukana meidän cxvvrtti. Jos ette tarwitse ostaa mi-

ta» niin antakaa hän?» katsoa joS teidän koneenne tar> 

wujee mitään karjauskappaleita. Se woipi löytää nn» 

»eron Paremmin särkyneistä kappaleista »ii» silloin 

saatte senlaisea kun tarvitsette. 

Piilola, Kela, Mattson & Co. 

mesin ennen oli tri. Nelson, ^j o ka 
myöskin erosi samalla kuin entinen 
johtokuntakin. ' 

14 ftmtöotä esitti kauntin suurjy-
.n wiime torstaina Fetgus Fallsis'a 
piitoikenden tuomarille. Suurin osa 
syntetiiistä on wielä wangitsematta, 
jvten heitän nimiään ei ole wielä jul-
faistu. 

Tuurjyryn jäsen linnaan. Kun 
kauniin piirioikeuden suurjyry wii
me torstaina oli juuri lopettamassa 
istuntoansa huomattiin edellisenä 
taita yhden lautakunnan jäsenen Sf. 
H yaarstabin, Aastadista, joutu
neen wangituksi juopumuksMa. Fe'--
Ms iXűIlun kunnallistuomari Bac-
' es tuontitsi juovnneen lmitakunne t 
ja lenen 15 päiwäksi mcmkeuteen. Tä
mä rangaistus on ankaranwi kuin 
tawallisesti juopumuksesta, kosk2 
suurjyryn jäsenelle tuollainen esiin-
íT'ttiincn katsottiin raskanttnwam-
ntafii hairahdukseksi. Lautakunnan 
jäsen selitti tutkittaessa • saaneensa 
väkijuomia eräältä "Mr. Andersonil
ta", mutta tuota "Andersonia" ei 
löytynyt, teáikká häntä poliisien kans
sa haettiin kaikkialta Fergus Falisis-
ta. 

Me korjaamme särkyneet linssit 
' i lmälaseistanne. Lähettäkää ne i i i?  

meille. — L. A. Hedine & Son, 
Alexandria, Wiwk (39-4041-42). 

pölisin, • Fargon y. m. suurempien j «>icrman, Scambler. 
kaupunkien toölifla järjestetään. 

Lähettäkää Meille kellonne jot 
juMelitatoarannee korjattatoafsi. —-
Kaikki itiö taataan. — L. A. Hedine 
& Son, Alexandria, Minn. 

(39—40—41—42). 

Maanviljelijä John Saari lanti* 
sen Lelitijärwen eteläpuolelta wie
raili kauppalassamme wiime lauan
taina. Mr. Saari arweli tulewan 
käytoä barwemmin Millsissä nyt 
kun on tullut uusia kauppaloita sin
ne lähemmäksi. Niinpä hänkin toi e 
maidon OttertaiLn meijeriin ja toi 
set wiewät .Henningnn siltä ympä-
ristöltä. Mutta Millsisiä sanoi sen
tään ttmttiwan niin kodikkaalta mil-
loin täällä tulee käytyä, sillä täällä 
tapaa aina wanhoja tuttuja kansa-
laisia. . 

Kuollut. Kansalaisemme Hermoa 
Emil Nebentimtpotio Hilden, syn
tynyt Keuniun pitäjässä Suomessa 
hclmik. 27 Pnä 1868, kuoli koio-
nomt Paddockisi'a, Blowers townis-
sa. wiime tiistaina toukokuun 9 p:nä 
'ydäntautiin 54 wuoden. 2 kuukau
den ja 12 päitoän ijässä. Hänet 
haudattiin miinie sunnuntaina tou-
fok. 14 pnä Blower? townin hau-
tau^mackxkn. Walimyaa lähinnä 
suree puoliso ja 9 teste. 

C. W. Bergen, Fergus Falls. 
Jacob Damschen, Pelican, Rapids. 
Sarah «Sprague, Pine Lake. 
Ron E. Dunn, Pelican Rapids. 
Hannah I. Kempier, Friberg. 
T. I. Hilden, Tordenskjold. 
xsohn B. Hompe, Deer Creek. 
Henry Npcklemoe. Fergus Falls. 
Nels T. Moen, Fergus Falls. 
A. B. Cole, Fergus Falls. 

Lainlaatiiakunnan fylälmonMmt 
eli waltion senaattiin walitaan Otter 
Tail kauniista yksi edustaja eli toal* 
tiofenaattort. Tähän wirkaan on ni-
mityswaaleissa kolme ehdokasta ja 
kaksi enimmän ääniä saanutta tule-
Wat olemaan ehdokkaina lopullisissa 
syyswaaleisia. Ehdokkaat tähän wir-
kaan o-Mat seuraawat ensiknmainittu 
ollen Nonpartisan Liiton suosittama: 

A Lund, Wining. 
H. A. Putnam, Amor. 
Elmer Adams. Fergus Falls. 

MyytäwLua kaLypaliike, 

joka on hywässä käynnissä ja johon 
kuuluu puotirakennukset ia- 9 huo
neen asuntorakennus. Kaapatutta-
mat omat maanviljelijöitä, enimmät. 
teen suomalais a Myynti tapahtuu 

hywista syisiä* 
Jos. Bertrand, 

ősiedé, M 

Farmi myytäwänä. 

40 eetk. maata. Noin 15 ccrf 
puhdistettua ja loppu metsää. Wäi: 
tätnättömät huoneet, ilman irt. 
$j,000. 40 eekk. homesteadin lu 
toutan ostajalle, jossa on heinä ja 
metsämaata. Hinta käteinen. Hin
nan woi saada ensi wnotena takar in 
myymällä metsää ja perunoita. To-
Merin sahalle ostetaan boxi-lantapu' 
ta. Suomalaisia ympäristöflä ia 
suomalaiset omistajat. Sijaitsee 
Itasca tien toarrella 8 maii la To
merista ja sama Angorasta. Íí':r 
joittakaa heti lisätietoja. 

Henry Heath, 
Bor 1483, Tower, Minn. 
(39—40—41) 

Tämä yhdistys, on walmis I 

ottamaan wastaan lainahakemuksia 
FcderaalvMaapaitkm kautta maan 
wiljelijöiltä, jotka asuwat seuraamis 
sa tomnshipeissa: Blueberry, Shell 
River, Huntersville, Meadow ja Red 
Eye, Wadena kauniissa; Runeberg, 
Spruce Grove ja Green Valley, 
Becker kauntissa; Paddock, Ctter 
Tail kauniissa; ja Seksuunat 25:5to 
36 :een Straight River townshipissa 
Hubbard kauntissa. 

Laitto ia nmönnetään ja lainaha
kemuksia wastaanotetaan ainoastaan 
maamviljilijöiltä, jotka itse asuwat 
ja wiljelewät sitä tnaata, jota was 
taan lainaa baditaan. 

Tebkää kaikki kirjeentnoihto sei 
raawalla osotteella: 
Richard Haarala, 

Kiristi -Nabastonhoitaja, 
Menahga Rational Farm Loan 

Nssociatio», 
Menahga, Minn. 

Farmi mnytnwänä! 
Matti Backman wainajan tnaq oit * 

määrätty myytätoaksi. Ihanalla. ^ 
paikalla Long Lake'n rannalla hy-
to«n tien toarreUa. AsitinraFeininS#" ,, 
nawetta, heinälato, warastobuoue jar . 
hywä kaksi-hiioneinen sauna. Maar 
on suomalaisella kontrilla CorbinissaA 
Minn.. Löhempiä tietoja antaa i 

Henry Korpela, 
Pesänhoitaja. 4> -* 

R. F."D., Box 53, Palo, Minn. 

il 

Parturi-hinnat 
Parranajo lét 

Hiustenleikkaus 2Qg 

Ensilnokan ft)3 ja PalwelnS. 

Braa & Koski, 
New Dork Mills, Minn. 

Täysirotninen Percheon Ori f 
aina fäntcltätoiinä kotona. Pajlio ^ 
1,820 paunaa. $l0 warsalta. 

Ab. Johnson, ::-v 
New Aorf Mills, Minn. ' ? 

1 Kysykää 

! "HEADLIGHT" Jauhoj» 

, Jokainen säkki ehdottomasti 
1 taattu. 

: Myyvät seuraavat liikkeet: 

ilOHN L. KARVONEN, 

New York Mills, Mi/nn. . 

8EBEKÁ CO-OP. CO., 
Sebeka, Minn. 

FARMERS GRAIN & 
SiíIPPING A SS'N, 

Menahga, Minn. 

BLUFFTON MERCANTILE 
ASS N, 

Bluffton, Minn. 

G. KINNUNE», 

Wolf Lako.  Minn. 

Hnomantns 

Menahgan ja ympäristön asukkaille! 
llusi autojen korjausliike ott a'.c» 

tettu entisessä Lscar Grönlundin 
Garagessa. Hywä työ taataan ja 
hinnat kohtuulliset: 

Nick Raski?, OmiStaja. 

V .MM •fM 

vW,J 

m 

120 eekkerin maa 
myytänLnä ihanan Susijarwe» ran 
nassa, jossa on 20 eekkeriä peltoa 
ja 50 eekkeriä hywäa niittyä ja lop 
pu hakamaata. HywLt rakennukset, 
kaikin puolin walmis talo. Posti 
tien warrella, kolme wartti-mailia 
koululle ja kaksi mailia meijeristä, 
puodista ja kirkosta. Kunfäõ kat
somassa toi kysykää labemviä tieto» 
ja: , 

Salamon Makl, 
R. 4 Box 10^ ' Frazee, Minn. 
(39—40.) 

Oppikaa Partnriksi. 
e Prosessori Leen parturin opptfi«r8* 
sl saattaa oppilaat kykenewitsi íorfea*1-. 
Paíffaijiin pa-slöihin. Osamaksus 
nyt fäytiinno:<ä. TÄtdellinen kurssi 
$•"0. Pyytäkää wavaata fatalooc;tat 
osotteella: National Barber Collég:, 
Tept. H, 250 E. 7th St., St. Paul^ 
Minn. 

iopüMnnan 
ALLA ' 

ja Vatsassa. r-:''tn.-. KitkerM vetts 
soussa, Sylirm rf ; < i'V,. f ,-jk . u» sctilasft Ja 
feyikilu 'Ifit* all.'». Sa[ |'iiautl, KeltUautl,'' 
Kova t, aisa Ja yieMHk heikko riiuiiisulstus 
ovat kit.kki Vateefcatarrio ijuu,merkkejä. 

Tiiniä fftuti on hyvin yi- irt^n kunrarnnif K<1-
kiiwl'-MW ja -f.-n Dlrt-et 'ivat niin w.ii't J« 
Irrat. • ttil moniklo lu jlt-»- itwi8u valvsa rae ny > 

•liin . ki'oliko- f. m. tsndin. vaikka w »I-
u'.ahtaan t* rnmmeeliuokwís. La k»-kas 
niiti tJUmi mies eaow läEkkf*»tS: 

Lewler, Mian. 
Mr. P. A. l.$go«-t?. 

Tpllt* t!V.aiiwol IS/kkfen Ne. 2'«0 ol»n Idiyti 
•Ínyt mukfirtn t» - 1>>o taas trrr? mii* 
Kiitin t.illf tyv*nä laEkkf^t*. 

Knnniol*., OanlH Kallismaid. | ' "\>^ä •" 
liydflllwB knii! ii vunil jmüo iJilkvt-

t3, peiTvrla Ja pilli rU Ki-iU-wntl nantittavil, • • s*i 
täjrrl kw.ti bolto. Tllarkas lääke No. 2r,i.. Lihe- Vtidfc '. 
tetSi* poetises pc^.tikulut *uorltett una $2.80. • 

- hlfewlVv Apri-ekkl oo rntirlo— • •/ -;fö 
—Soont. Apt fhkl YbíJj'MvalJoi.ee— " 

p. h. LIGNELL CO. Superior, Wis. 

Uvdistakaa riietafftniir ajoissa, end 
keskeytystä lelidea lähettksesst ' -

ta^ahtmfi» 4-wS¥! 

6*7 ui- »Ää L'.á 
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