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IES huutokaupan ensi torstaina, fu« 
tett toisessa paikassa oletoasta ilmoi= 

Ilmoitus veronmaksajille. 
Toinen puoli teidän kiinteimistö-

WM, tuksesta moibaan huomata ia tulliveroistanne ott tnaksettatoa tämän 

martoi#abteML 
Minneapoliss». ;•'V 

Matti, Leena, Jaakko, 

Kreeta-Liisä, Jussi ja Serafiina! 

Ilmaiseksi Tämä kuuluu teille 
Siispä lukekaa ja tutkikaa 
tämä alusta loppuun ja 

vielä lopusta alkuun 

Annamme scnrnawat tawarat: 

tämä olemaan yksi strurimpia huu- • kuukauden ajalla toälttääksenne kym. 
tokcutppoja mitä seudullamme on vi<mon?n Prosenti?: rangaistusmakstia. 
detty tänä syksynä. ,• Kunnioittaen teidän, 

Jacob Määttä, ISramcrHMn, joka *' ^"b't™,
r ..". 

«n ollut täällä muttama»*. marital • • Rahastonl.'.ta>°. 

(ilottaan mrs mi^dtrnä ja M-i g ^ g», 
lomagia tytärtään Mrs. Robet De.! 
buskia, lilasi takcksin Brainerdiin i k!"6 Falls, Mtnn 

Nisu No. 1 Dark Nor. $1.14—$1.8! 

f 
Ilmaiseksi 

Ilmaiseksi 

loi ime torstaina. . 

Miss Esther Muckala, joka on 
roicmilhtt jonkun aikaa Duluthissa! 
ja rauta-alueella, on Palannut to
tiinsa aikoen wiipyä täällä taas of» 
nakin jonkun aikaa. 

Andrew Lämpsä on palannut toie-
nnln matkaltaan P oh j ois ̂ Dakotasta. 

Jacob Hietala 

! kaswattajia ja myynä. 

Nisu No. 2 Dark Nor. $1.10—$1.18 
Nisu No. 3 Tark $1.00—$ 1.20 
Nukiit No. 2 . .l. ̂  69c—71e 
Ohrat parhaat ..... 'A *54c—56c 
Kamat No. 2 walkeat .n 38c—41c 
Pellawansiem. yi o. 1 $2.40—$2.43 

New Norkissa. 
«oKStrin.totja"jVor£tg ntrijcrtro14c-4.> 

3.1c-

1 Petri mivvívu kenkiä, ortoo 
1 pari naivien kenkiä, artoo 
1 Pari naivien kenkiä, armo 

1 alumiininen kahtoipannu . 

! Pit it n saakka, jolloin kunkin registerikuitit laskekaan yhteen lito. 
^ ' tettatoieix Hentilöiden läsnäollessa ja nilosten perusteella pääte-

! taiitt kenelle palkinnot lankeawat. -— Saman perheen jäsenten 
3 00' ^ll>taan yhdelle henkilölle kuulumaksi. 

M y y n t i  a l k a a  

Mitrat toiime torstaina Gacklesta, 
Pohjois Dakotasta, jossa Hietala on 
ollut pari ftmFmtttcr töissä. Matkan
sa he tekitoät autolla. Perjantaina 

!Parhaat munat 
|. St. Paulissa. 
Munat titsina parhaat 
Paras meijeritooi 
Elätoät kanat yli 4 paunan 
Eläivät kanat alle 4 paunan 

'Häräuliha elätoänä $".00—$11.25 

Liberty Teaatterissa, New York Lehmät ja hiehot .. $3.00—$8.50 
Millsissä, macmantai-iltana, lokak. Wasikat $2.7o—$9.25 

ja Jacob Sipola! A; p. ffo 8 illalla. ! Sianliha elätoänä . ̂  $7.25—$8.90 

PAID ADVERTISMENT, 

R o K. e r L. D e l l, 

Ehdokas fcimtra lakimieheksi, 

puhuu allamainituissa padoissa ja 

päitoinä: 

32e 
39c 
14c 

9c 

Taimi haalilla, Lehtijärtoen town-!Lampaat eläwänä .. $5.00—13.75 
shipxssa. keskiwiikko-iltana, lokak. 25 r$ünät No. 1 timoteit .... $17.50 

New York Mills'issS. 
Nisu No. 1 Dark Northern 

.... 2.25 

Ne jaetaan Keskiwiikko-aamuna, lokakuun 25 p nm, klo 7 aamulla ja loppuu 
tiistai-iltmta, lofahtmt 31 p mii, kello 6.30. 

Nyt on edullisin ostaa talwitavpeensa. Meillä on tändelli-

z 

sekaisella on tilaisuus saada nämä tawarat. 
t>alfinu«ina iVitniaroillra ehdoilla: 

Ensimäisen palkinnon, $7.00 kengät saa se, jonka fäietgi-

o V t ü t i. c i I u. D .i i j i. n i. i n > n a. i h i tn l nuo n wiikon ajalla. Inen warasto. miesten, naisten ia lasten puktl'- ja ialk'net.'.rpeita 
ostoja " ' ,ata4-ifll«ind»ilJa hinnoilla juuri tätä mi,outia wattén. 

Kolmannen palkinnon, $3.00 kengät saa sitä seuraawa fén-: Paketti-Myynti jatknu. 

rirt fiitei^Lvtajű, ja j Hywää, käyttökuntoista tawaraa on Panht walmiiksi pa-
Neljännen palkinnon, $2.25 niaksawau alumiinisen fahtot-; ketícihiií, sisältäen 50c.—$1.50 apvosta. Ostajalla on oikeus 

pannun ia a ttcljäo siuirin täteisostaja. maOfoioa paketti itsa, mutta ei amata, ennenknn on Maksanut. 
ni. ... 3l .. , , .9, .... . ; PűLiutnfj'ia ci mnöskään oteta wastaan. Paketteja on kahden 
Matst'.esüanne oStokjenne annetaan teille.re^lstertkmtti, )o-v 1 -V f 1 a. ..... . r.v. , _ j ytmatiia, «soe. ia ouc. non fir:otatte it menne ]a pudotatte ien lita warteti toarattmr.i; -

inkitlnnn laatikkoon, iovfa ne säilytetään tämän ?nyynnin lop»! Tässä on tilaisnns saada 50 sentillä $1.50 tawarat. 

p.. klo 8:ít(i. 
Kaikkia äii n estäjiä, miehiä ja nai , 

htlt Gacklesta tänne myöskin Kalle >, fchciíeíaan ottamaan osaa näihin Nisu No. 2 Dark Northern 
Muollet, joka nimikään on oiluti^kouksiin. |Nim No. 3 £arf Northern 
siellä töissä. j -u -f4"jri--- ' ' Nisu No. 4 D-ark Norts>er« 

Puhtaita liinarasnja ostetaan Itu^j ' |)||llt0lt9llöP9 ^0, 5 Northern 
den Kotimaan kirjapainossa, willa- Nisu No. 1 Mixed Durum 

Wuokre.ttuani farmini tulen mYY-lNytl No. 2 Mixed Durum 
mään kaiken perjoonaUisen omaisuu- Nisu No. 3 Mixed Durum 

rasuja -emme toot käyttää. 

I n namln ettomnns tapahtui toi ime 
torstai-iltami flii 9 tienoissa 1 Yi 
mailia länteen Richdalen asemalta. 

! Länteenpäin nten-ewästä rahlijunas-
ita suistui 10 tawarawauntta Ms 
! radalta, m. m. Yksi waunu, jossa oli 
I Seattleen menewiä automobiileja. 

teni sanotulla särmilläni. Sec. 31|Ntfit No. 1 Red Durum 
Newton townshipissa, 3 mailia;Nisu No. 2 Ned Durum 
itään New N ork Milleistä ja 3*4, Nisu No. 3 Red Dunntt 
tnaiíia etelään Kimber JohnsoniníMa11rat 
kauluhuoneelta. Ohrat 

Torstaina, Sotut. 26 1922 |«#mt »e. 1 

myynti alkaen klo 10 aamupäitoäliüi ^ 
! Vellawausm 

ew York Mills Co-operative 
New York Mills, Minn. 

! Tämä jttnarikko aiheutti Wiiwlitystä 
j jmuTli if enteelle ja katkaisi myöskin ̂ täsmälleen 
! wähäksi aikaa säbkösanomayhteyden^ Hewosia: 
j Staplesiin. sillä kiskoilta íitishmeet| 1 harmaja tamma, 11 touot. 1,200. 
Iivannut kaatoiwat jonkun sahkölanka-^ 1. musta ruuna, 11 to., 1,350. 
; pultuäätt, mutta ihmishenkien hukkaa ^ 1 ruskea tamma, 14 to., 1,100. 

Pellawausiemenet No. 1 

. 9 6 c  
92c 

, 88c 
i 83c 
. 73c 
. 77c 
; 75c 
. 71c 
. 72c 

.. 69c 
, 6 5 c  

28c 
. 44c 
. 59c 
. 52c 
$2.21 

100 prosenttia puhdasta 

ttlillalankaa 
•ii tapahtttnut. 

Nuorimies Henry Joki palasi toii 
me torstaina kahden fimfoiiden mat-

mustaa, Harmajaa, malfeaa ia kha-
kin-märistä, 2, 3, ja 4 iäistä. 1 
pauna $1.45, 3 paunaa $1.20. Ke
sällä on parhain ostaa talwitawarat 

Älkää siis unohtako, että tämä myyntiaikaa keskiviikkoaamuna, 
lokakuun 25 pnä ja kestää yhden viikon, siis lokakuun viimeisen päi* 
vän iltaan saakka. 

1 ruskea ruuna, 15 to., 1,200. 
24 päätä karjaa: 

1 lehmä, O to., poikii joulukuulla 

i f aitaa n Saskalchewasta, Länsi Ca-^ ^bmä, 3 to., Poikii marraskuulla ljg nt)t jos teette meidän kanssa im 
j nabasid, jossa hän oli toalwomassa^ 6 to., poikii joulukuulla |pat niin molemmin tooitcunme. 

I joitakin isänsä Adolf Joon maakaup 
ipa-asioita. 

1 lehmä, 8 to., poikii tammikuulla 
1 lehmä 3 to., poikii helmikuulla 
1 lehmä, 5 to., poikii helmikuulla 

>iit Sutela, joka »r. tviimc kosiin^ 3 to., poikii helmikuulla 
harjoittanut mamtmitjdljStö wuokra-i^ 4 „ >#im tammikuulla 

Imaalla H°wiij0°Ila. on ofcrtunutjj k,|mä- 3 „,,i{ü maaUbkuull-

'1 lehmä, 5 to., poikii maalikuulla. taa S asustomaou kauppalassamme. 

j (Lisää paikkakunnan nntisia 5:llä 
j siwnlla.) 

1 lehmä, 4 to., Poikinut myöhään 

Paitoakumh* ia I Miss Olga Nylund ou mennyt 
• MinticctPolisiiit ja St. Pauliin wie-
ra il cm can tuttaU>iertfa luokse. . 

Karjaa lähettää paitsi Gust. Lepistö, joka ei toielä* • 
kään toot astua toapaasti jalallaan,; 

H. A. M. - Maanwilielijäin Termi j jonka toi ime syksynä murskasi tais- j 
tal Karjanlä^tys yhdistys telnssaan raiwostuneen härjän kans 

Tiistaina, Lokakuun 31 p. 

Rütitoíianppa 

Farmi, jonka mina myin Pine 
fa, traan ianSihirtoautua kainalo-! ̂ '»«iltä tulee minulle takaisin, ,0 
santooihin. Muuten on nuori Le
pistö tertoe ja on lihonut kuin ' ro» 
toosti ja toitodtnan jalan pian pa-

Ewert Korkala on palannut Broc-
^ keti sta, Poh jo i s Dakotasl a, jossa 

Mrs A E Kilins Dnluthista. !hän on tyoskenttellyt kuluneen kesän! Lampaita lähetetään tällä kertaa 

o„ roicraittut täällä fifarntfo j >a myijski» sikoja fefö wajikoita. 

vlas Paryn luona. l Einar Somnlaiiten, Mr. ia Mr».! fT!"' rantiiwan kiinttäkimtoon, waikka jää.^'«'Ua huutokaupalla särmilläni puoli 
SititanmttniMo matfttaon 30 icnt>i$ictor Kcmti,laisen waiihiu poika,! i.ti.fceimo!ia;a. ^ lkin hiukan lyhemmäksi. !mailia itäiin Topeliuksesta 

tiä tusinalta Mills'n Osuuskaupassa.! joka on ollut täällä toierailnnassai Kananmunista maksetaan 30 sent-! ^ . 'Keskiwiikkona, Lvkak. 25 p 
! jonkun aikaa, on matkustanut Fergus!tiä tusinalta Millsi» Osuut-kaApassa.! "»lss Kartha ^snm:, lonka lomj Hewosia: 

^ Fal isiin, josia hän tulee toimimaan! „ . ; clfa sitte mainitsimme matkustaneen F^^as ruuna 

ase!napolweltlksess.a Northern Pacific 
! ratitatieyhtiõllä. 

Osuusknupassa on myytäwänä! 
tukknkaupvalmmoMa "fttrnasia" cli j - ViTrinr l:rffri"ln jnt • " "uuu ul,uuuJu'ua- ^ j Nuorimies John Anderson, Mr 
keskus'ünnnityslairtelta. Samoin on; 0^' spcsia/isteja> ^eto Mills, Mma. ! ja Mrs. Andrew Andersonin poika,!2 poikimat syyskuulla 
myytätoänä lämmitysuuneja. ^altoi^^Z!\.„w.,,^ fithttoa» *u.\ on matkustanut Tietou'iin, Wash., 1 poistoa joulukuulla 

(>harles Wrisilit 
gus J-alls, iViiuu. 
suutta ja lainoja 

Company, Mr-
Kiiracoä o műi' 

tekee tuloaan, käykääpäs katsomassa 
näitä lammityslaitoksia, toarmactrt 
olette niihin wytywäisiä ja h'nnat 
myöskin ctoat kohtuulliset. — N. U. 
Mills Co-operative Co. 

lähdetään 
Topeliuksesta 

Tiistaina, Lokak. 24 p. 

Lampaita myös Talietämin. 
Mnif Kunnari. 

John K. Martinin Pallohaali. | Dnluthiin, Kimitin siellä wain päi 
Pehmeitä juomia, Tupakkaa, Kau-; wäseltään ja on hän jälleen Heino 

j diä. Hytoät pallopöydät, hylvä f oh- í Ian yhtiökaupassa myyjättärenä. 
Tohtorien Larson & Kaikki tertoetulleita. 
Larson livkkeestä, jot-j 
ka otoat spesialisteja? 

, silmien tutkimisessa ja lasien iotoit»! Halutaan tietää myyiätoänä ole» j on matkustanut Tietön un. Wash., 

itämisessä, tulee olcmxian yksi jäsen!toasta farmista. Ilmoittakaa hin. 
' Stctoart Nestaurmttissa, Scbeknssa,! ia käteisellä rahalla ja ntuitt yksi-
i Lauantaina, Lokak. 28 p. Antakaa tyisseikat. — D. F. Bush, Miunea-
! spesialistin sotoittaa silmälaisiunc!. i Polis, Minn. 
! (82—83—84) l^r . .... ...... 

Pyiden oi» punti Sitika alkoi lokat, j J ^ I8.Í1C lt3,ä 

Ilo p. ja jatkuu se marras?. 30ZN. Millsin Maantoiljelijäin Kar-
! päitoään.' Monet pyssymiehet cz^ko-! janlähetysyhdiötys 
! toat koettaa taitoaan — ja onneaan j Lokakuun 24 p. 1922. 

Pynn ampnmisess->. Jotkut oivat Myös sikoja ja lampaita lähete-

ten minä olen pakoitettu tn uutta^ 
maan sinne ja tulen myymään per
soonallisen omaisuuteni täällä julkl-

14-touotias tamma. 
9 lehmää: 

1 Poiki toa helmikuulla 
1 poikttoa maaliskuulla 

1922. 

1 hieho, poikinut 2 to'.ikkoa fitte 
12 päätä nuorta karjaa 

26 päätä lammaskarjaa, 1 pukki 

3 sikaa — 30 kanaa 

Koneistoa: 
1 kärryt paksin kanssa, täydellinen 

Me lähetämme lanaat parccfl* 
postissa kotiinne^. Tehkää tilaus 
nyt niin molemmin tooitamme. 

O l a f  B  a  r  Y ,  
Box 56, Ncio Nort Mills, Mian. 

'Tri J. B. Vail, 
Lääkäri ja Kirurgi 

Suomalainen norssi apulaisena. 
Wastaanottotunnit: 10—12 ja 
2—5. Konttori Apteekin yläker
rassa. —New Uork Mills, Min». 

! 1 Nisco Lannanhajoittaja 
1 Deering Painteri, 5 
l 
1 

|1 3-osaineu Boss karhi 
1 Imperial Kätoelyaura 

jalan 

j O on tuntuneetkin. 

JOS olette vailla 

lämmitysuunia eli Keit-
touunia niin Käykää 
katsomassa meidä n puo-
teissa. Nyt on juuri tul
lut hyvä varasto kaiken 
kokoisia ja erittäinkin 
suosittelemme Heatro-
laa lämmitysuuniksi 

wierailemaan sisarensa Mrs. Ed. 
Vlumöergin luo ja mahdollisesti jää 
sinne olemaan ainakin toistaiseksi. 

Äkkinäinen kuolema kohtasi toiime 
torstai-aatnuna ff o 10 tienoissa yhtä 
paikkakuntamme toanhimmista a-
stlkkaista, kun yksinäinen mies Matti 
Pekkala kuoli haltoaukseeu asunnos-

2 poikimat maaliskuulla 
1 poikii helmikunlla 
1 poikii toukokuulla 
1 20-kuukautinen hieho. 

Sikoja: 
0 keivätvovsaöta 
1 ketoöt karju. 
. Koueistoa: 
i uusi Champion mootoeri saan maallaan eteläkontrilla. Pc?- ^ . ,,r 

kala oli toielä edellisenä päitoänä ot-i ^ McCormick Hetnaharatoa 

iyyi htt työhommis'a wntematta mitään-^ ^^iskin karhi 
taan. Me ötainme Mustaan korjaa ^iita sairautta, woikkakm HS» ett1 ^s-wen karht 
fofo paiwän. LSHtmPimS afumieu roiime úitoill„ #ikmm5n aikaa ollut 1 tearattaiset kärryt 

olist tuotama kanansa oikaisin. k,uo>°onw°intinm. Matti Pekkala 
Lähetys lampaista, »uaftfetista! tjffinäifcnä ja BäStftoäifsnS miehenä 

ta sioista 65 senttiä 100 Paunatta, :„K fo„r.mlt m-lkoisen omat. 
muuSto kmrjačta 50 fenttiä 10U t-au-,mlhen_ ^,t oli fuclteSten 73 

jtouoöen ikäinen, oli synrynyt Muo
niossa, Lapissa, 

naa. 

1 Hoosie Drilli 
2 settiä sarmi-työrekiä 
1 3-hetoostooiman Gasoliim-msi 
1 5'tuuman rehumylly 
1 setti haarneksia 
1 No. 12 DeLaval kermaneroittaja 

1 perunankyltoäjä 
1 Aspimvall perunankaitoaja 
1 4 ritoin ruiskuttaja 
1 2-istuiminen Pöki 
1 P & O tiimi-kultitoaattori 
1 1-hetoosen kultitoaattori 
1 hyönteismyrskyn Puhaltaja, uuft 
2 heinäräMä, 1 kirkko reki 
2 työrekiä, 1 pumppujäkki 
1 l'i/2 hetoostooiman 

Morse kaasuinsi 
I sirkkvlisaha-laitos. 

Sekalaista: 
375 bushelia kauroja 
7tonnia apilaheinaä natoetaSsa 
7 tonnia apilabeinää suowossa 

|l5 tonnia sekaheinää juotoissa 
; 2 galwatliseerattua toesitankkiä 
|l tänkkihiiteri, 1 latoatoaaka 
il No. 12 DeLaval kermaneroittaja 
jl pihakeinu, 2 tahkokiweä 
II pesukone, parkittuja lampaanuahk. 
Kasa puita, myöskin uunipuita. 

Talous» ja Huonekaluja: 

n 

Farmilaiusja. 
Alhaisin korko. Nopea paKveluS. 

. , ^ . ,.r in'* > Tämän pankin tekemiä lainoja ^ tar. 
Mmneiá 10 ieu»ilottfe IäI)cttM mlme(fc hywaks»ttä. 

12-íuMin Karh., 1 Sulk» «nra ^,. Rahaa k,Viliä dna Tulka, 

! sisälle ja keskustelkaa asiasta, 
'^irst National Bank of Menah^a. 
! Pääoma ja Wararaho.sto $30,000.00 

>á' ŽÄ 'i iFS ®sa;l «o. 12 kernu.neroi.t-j- } 

Terwe potka syntyr lokak. 17 p. . maassa 40 touotta, joista 35 touot- > ^ «-.ynnyrtn to. - .tankki _ i Keinutuoleja, Tuoleja,, pöytiä 
Mr. ja Mrs. Victor Hopposen per-;ta tällä seudulla. Lähimpiä suku-^^ "sa mkeuv lannanhanotttajaan sänkyjä/ 1 Ompelukone. 

hoeseen. Äiti jo lapsi woitvat yy-laista jäi häneltä kcMi sisarta Galit- | Työkaluja ja paljon muita fatmroi 
metiin, Mieti., jo-sta toinen on Mrs 

Tebekau Ko-Operatiiwisen Meijeri-
yhdischksen 

ylimääräinen kokous tulee pidotta» 
toäkti Sebekassa. Minn, lmtaníahtc, 

j marrask. 4 p. 1922 alkaen klo 11 
:a. p. Tässä kokouksessa tullaan Päät. 
j tämään iosko rakennciaan jäöhtto* 

Fairbanks- j ne tai ostetaanko kone, joka tout it-
'!festään tehdä tehtätoonfä ilman jäi
ltä. Tämä ou tärkeä asia, tuIFaa 

,« j fits kaikin kokoukseen.' Ia tämä o tl 
jpoätettätoä tässä kokouksessa, oli sitte 
! saapittotlía lain määräämä luku o* 
! sanottajia eli ei. Tulkaa siis kai» 
kin. Kunnioituksella, 

Johtokunnan puolesta: 
Aug. Laitinen, Esimies. 

I. P. Pudas, Mrjurl. 
(83—84—85—86) 

l O Ö  
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tout. tarpeita ja muita tatoaroita, joi 
den luetteleminen tulisi liian pit 
kaksi. i 

JALKAA LAPAMATOJA 
•Hemminkin tulee u»*in Alvt-Sitcin 

nautittu» 
Arvoisa Aptrvkkarl: rl iutr.lt klllek*et 

tl 1» ph m* toi# 6 k kew tS Jotik» min* tilailin. ANW 
<\ läliti nyt vatRio H-IO Jalka», mutta yli IU(> J*|» 
k aa varmat-tl ja nyt rVn nllnkulii t vi nro mi«t» 

»M 

Kela, Mattson & Company, 
N. Y. Mills — Sebekfc>— Menahga — Deer Creek 

i ta, jotdcn Iiietteíctninen tultst litani h«: mitvet teutivim--», oio« nydtun«i:i*»»i 
nn « iV1 . . QT, -A írtTírt »en metxeteiiliUeil UUltl Utan •'U*j kUtolüafn. Pü.-sl Kklte Xüki. Aug-'mtíl. Mont. 
Mrs. Frank Ranta ja potkansa'Mana Taiunatnen. jolle ruoremama pltkaku. I ai.vk .satsí Ai.tki-».'!.. n I>w t'ity>n« 

„ ,, ... .. ..... HAt.üin? <-/> rt v. 'ifittrttfnff-it rant. , j kvkslntõ, KAKSINKKI.TAl.VKN VOIMA. MII» 
Harold matkustiwat tonme tustmna p^u^esla on I.motreriu. I Wapaa lansft tarjotaan. Iá i.-»l»a var'.u.«t! ...I«t Za kaikki 
* i.:- c 31 n . „ - , A „ .. v^... i"ioin ^o tonma terayemaa. r * MaMi vioet wát. - yui^t tun». 

.^fciIc "»«mttuaau! R-ntap-Ma my..t°«°.-, bywta ,ío tl „amB(aito««5. Maksurdd.t- «ailti huudot aN«> 
taalla lonkun aikaa. ljaha.waNa. $1 sata paunaa ia joka SBapaa lllNssi torjutaan. i$10 käteisellä, guuremmistn í'w-1 

doista hywäksytaän pankkiin kelpaa-, »»»o. šir,$«et * . ».i».!. » »u». petn-m ^ 
___ ! b< nyrrulnni ja ft.ilukilft.täviä tinit- lt« -vatnaslfc 

sa Lepistössä ja Emi! Lepistössä !me toteooan io5id«i« . ronxn. teifellci. Pankkiin kelpaatoat nuutat,^toa paperi lankeatoa maksettawaksi. 
Ncto A ork műfipUffh1ű4: +rtt,f0F 1 h 1923 8 lokak. 1 p. 1923 ja kantaen 8 pro- c-iMU,Äarm"a.in huvnuuita 

muuujuaui IU1UÜI. L 4.'., XVT s.), °i r x r t timklll^vn, mrmantl Unll madoiste. 

Lehtijärwen Lepistöissä, tvanhas-'o5taa i^a paimaa toi enemmän niin Maksu el. dot: Huudot alle $10 kä-
Lepistössä ja Emi! Lepistössä ítííe '»ieiwan kaswikset ^kotiin.^ --- Pankkiin kelpaatoat n uutat, 

jtotcrciliaxit: toiime torstaina Mrs. Wäyryuen, 
'John Martin, Mrs. W. I. Mucfa-.^1^^ Mtnn. |prosentin korolla, hytoäksytään kor-
!la, Mrs. W. Erkkilä ja Mrs. T?s Maan kaupPlt. Maanwiljelijä. feammtsta huudoista. Kaikki huu-

Hiltunen tehden, matkansa Martinin! C. Victor Mäki on myynyt osan> dot on sotoitiatoa ennenkuin tatoarat 
! autolla. Hytoin olitoat Iuotolaiset | nwtstctcnt, 40 eekkerÄ, ruotsalaiselle j woidaan kuljettaa pois paikalta, 
soineet. Lepistön tyanha muori cL|Nels Eklundille. Toisen osan maas. Charles KaugaS, Omistaja. 
jiut tatoallrsella reimalla tuulellaan >taaiT Mr. Mäki wuokraa aikoen'Henry Leaderbrand, Huutokauppias. 
|ja molempien talojen toäki tertrema; muuttaa pois seudultamme. Hän Pi-^A. E. Anderson, Kirjuri 

sentin korkoa. 
Kaikki huudot on sotoittatoa en-

valkkcl ivlt& oli» nUkynytkilfln tarvotta t«dÄ-aat. 
j — Täin fi I.APAM AT01.Ä XKE ou luUu t taa-
I oetBlmiuakal ja euoeitula-i.iaktrt kuin m!kU» 

„ . . . .»*.-.•! men auomalnlsten myyaä Ja. valmlttama 
nenfuin tatoarat too.daan totcda pat-1 m&ttiiiiw Awritum. 

I LIQN6LL1N ALVE-*AT»l 

C. Victor Mäki, Omistaja 

Henry Leaderbrand. Huutokauppias. 
A. E. Anderson, Kirjuri. 

(Kakn'iiktrUi'ivn volroa) —- IJl&ke roldaan 
tl4 .lman W»kkM-o mekvua tuntematta. —• 
LHhétetailn postimsiisuirteen fIJIO btnmH# 
UydeUtPet ohjeet mukana. 

—l.lgnellln Api »ok kl on anurli— 
—Saoni. A; tfekkl Yb*yetalloiaaa—• 

». A. LIQNELL GOu iBuperloP, V% Ä 
»1 
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