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Selostusta Maanviljelijäm 
Puolueettomasta Liitosta. 

4,000 mamMjelijiS Sergs* 
Monlftefa. 

Aattoa l:tta sivuAa.) 

he omat järjestäneet ja keskittäneet 
juMsuuden välineensä, poliittisen ja 
finanssivoimansa saadakseen aikaan 
tämän tuloksen. Koeteltnaan Po-

haja ja presidentti A. C. Townley ja bittisen woimavsa, taloudellisen voi-
Uwkokouksen pääpuhuja oli Pohjois^ monfQ/ waärien syytösten woiman 
Pakotan futoernööri Lynn I. Fra- jQ Knkki kinonsa mitä he owat voi' 
|ier. Townley puhui laajasti Liiton neet keksiä hävittääkseen tämän suu-
Huminnasta ja pankin sulkemisasias» ren liikkeen ja epäonnistuttuaan fii-
Is ja esitti myöskin Nonpartisan Lii» n£f he wihdoin muuttivat suunni» 
ton toimeenpanevan komitean pää» telinänsä ja käyttivät sitä ainoaa a-
zjvsllmsetmaesityksen, joka yksimieli- ^0/ joka aina on osottautunut me-
lesti hyväksyttiin, ilman ainoata- . ̂ tykselliseksi heille ja heidän kaltai-
Daan sorlUläntä. Edellämainittujen silleen — rahavoimaansa. 
DisAsi esiintyi kokouksissa vielä usei-1 „Muutamien viimeisten kuukau-
ta muita puhujia, jotka walaisiwat sien aikana ovat kauppakamaripa-
ejiaa joka puolelta mutta presidentti 
Tovnleyn voimakas esiintyminen sai 
tuutijat tuon tmMakin puhkeamaan 
myrskyisin suosionosotuksiin, joista ei 
iahhmiit loppua tulla. Puhuipa m. 
M. pankin tilintarkastajakin antaen 
erittäin kiittävän lausunnon pankin 

moitit, jauhomylly-magnaatit, rau
tatie-diktaattorit ja suuret rahofu-
nitikaat suunnitelleet yhdessä päivä 
päivältä saadakseen aikaan jnru-tto* 
muuden maantmljelijäin liikkeelle 
joka taholta. He owat Vättv^nneet 

'puolelleen joko rehellisillä tai epärt* 
tilasta. Yleensä kävi selwille, että Pellisillä keinoilla kolme miestä. jo$-
koko sulkemisjuttu oli vaan törkeä hin Pohjois-Dakotan kansa on aset-
poliittinen silmänkääntötemppu tai tanut luottamuksensa ja toimien 
sellaisen yritys. -~" 

Päivän kuluessa sijoittivat 
maanviljelijät waltion pankkitar
kastajalle kymmeniä tuhansia dolla
reita talletuksia ja merkitsivät pää
omaa Skandinavian-Amerikan Pank-
Ziin joten siitä todellakin tulee mo
nenkertaisesti entistä suurempi ja 
woimcrkaampi. Jo aamulla eräs 
maanviljelijä B. C. Anderson, 
Mld Ricesta, talletti „suljettuun" 
pankkiin $5,000 waltion pankkitar
kastajan kautta, joka huolehtii pan-
kin asio/sta wielä toistaiseksi. . Ja 
tätä jatkui prtfiii päivää.' Kokouk
sissa luettiin. joukko sähkösanomia 
muista waltioistakin. joista eräskin 
Co-Operatiivinen yhdistys Colora
dosta lupasi $25,000 Fargon pankin 
«avustamiseksi. 

Mieliala kokouksessa olleiden 
maanviljelijäin keskuudessa oli hy
tein innostunut, Maikkakin katke
ruutta ilmeni niitä waltion virkai-
lvjoita köhatan, jotka oliwat pankki-
jutussa pettäneet yhteisen asian ja 
antautuneet vastustajien kätyreiksi. 

Parhaiten kuwaa kokouksen mie-
palaa hywäksytty 

Päätislanselma, 

joka on kokonaisuudessaan suomen? 
nettuna seuraama: 

„Olkoon päätetty, että me, Poh 
joiS-Dakotan maanwiljeNjät, joukko 

noiden miesten kanssa he owat suun-
uitelleet kieltäytyäkseen tomhtanms-
ta rahaksi maaMviljelijäin pankki.'N 
antamia avwopapereita, kieltäytyäk
seen lainaamasta rahaa maanwiljeli-
jäin laitoksille, tehdäkseen maanwilje-
Iijäin welkakirjat ja maksuosoiwkset 
armottomiksi, saadakseen aikaan pa
niikin macmwiljelijäin palkeissa, 
häwittääfseen maanwiljelijäin sano
malehdet, pyyhäistäkseen pois Non
partisan Liiton ja kaiken sen, minkä 
puolesta se seisoo, pysähdyttääkseen 
myllyjen ja ^viljasäiliöiden (cletoa* 
tors) rakentamisen Pohjois-Dakotas-
sa. He owat walmistaneot ja lähet-

molla dtoufst ja tekemällä -©Eanbino» 
mian-AmerÄan pankin Fargossa 
suurimmaksi pankiksi waltiossa sekä 
pääomaansa että ^vararahastoonsa 
ja harjoittamansa liikkeen laajuu
teen nähden. , , 

„Toiseksi, että , koska Langerin, 
Hallin ja Kvsitzkyn uskottomuuden 
tähden ja kaikkien heidän poliittisten 
wehkeilyjensä tähden ja huolimaita 
kaikista esille wedetyistä wastuksiS-
to, Lynn I. Frazier, kuvernööri ja 
John N. Haggan, maanwiljelilys- ja 
työkomissioneri, owat pysyneet us
kollisina waltion kansan asialle ja o-
Wat tehneet mahdolliseksi sen loista-
wan menestyksen, jota waltio saa-
wuttaa edistysmielisessä työssään.; 

„Sentähden, olkoon edelleen pää-
tetty, että me esitämme Lynn I. 
Frazierille ja John Hagganille mitä 
sydämellisimmät kiitoksemme siitä 
väsymättömästä, itseuhrautuwasta 
taistelusta, jota he owat käyneet 
huolimatta sydämettömästä wqsws-
wksesta ja että me Makuutamme 
heille rajatonta rakkauttamme ja i-
hailucvmme siitä mitä he owat teh
neet ja lupaamme heille harrasta 
yhteistoimintaamme > tviedessään lä
pi loppuun saakka sen työn, jonka he 
niin loistawasti owat aloittaneet 
tuollaisten raskaiden ' vaikeuksien 
wallitessa, ja 

„Olkoon edelleen Päätetty, että 
kirjoitetut otteet tästä päätöslausel-
mosta, tämän konwentsioonin sihtee
rin oikeiksi vahvistamina, esitetään 
kuvernööri Frazierille ja komissio-
neri Haganille." 

Molempien kokouksien jälkeen ja 
vielä Puolen yön sivu keskiviikkoa 
vastaan sijoittivat maanviljelijät 
rahoja pankkitarkastajalle ja mer
kitsivät uutta pääomaa, joten tätc; 
kirjoittaessa ei 

RabmvälitysjiPilettitei-
nistii 
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Suomen Rahan 
Kurssi 'iitšJ» á"\' 
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Katsokaa etuanne! H' UI 

. 5mk. 20;— dollar ill*, 

áummille $20.00 ; pienemmille 
summille Smk. 21:— 

Lähetyskulut: 40 sent, summille 

$40.00^ j<S pienemmille; 50 sent. 
$50.00^ ja siitä suuremmille sum
mille aina $100.00 75 senttiä. 

Välitän matkustusliikettä Suo
meen ja sieltä tänne seuraavilla 
tunnetuilla linjoilla f, 

Scandinavian-Am^peati,' 
Norjan-American. 
Ruotsin-American. » 
Cunard Linjan. ,u 

Ohjeita passien hankkimisessa, 
omaisten tänne tuottamisessa ja 
tuloverojen maksamisessa saatte 
vapaasti. 

CARL H. SALMINEN, 
^ Box 45{y 

Duluth, - Minn. 

SCoM tulee ja sen varaksi on meillä hyviä, lamrnrtysuuneja ja mainioita keitto uuneja.^' : ?^ 

Talven varaksi s» mcUii frntri valikoima rekiR». joten niistä ei tule Puute, *! ' \ ' '' ^ < •• 1 4# * I k 
Nyt syksyllä e* teille varsi» edullista ostaa hyviä kärryjä ensi kesää varten, sillä tilanahtau

den takia myymme niitä nyt halvemmalla. } 
* - ' 1 $' f "-.'i 

Meille on juuri saapunut erityisesti Piilola, Äete, Matts»» é Es:m» «imellä Mlmistettujg 

kärryjä, jotka ovat sellaisia, etteivät «e saa pahentaa liikkeemme nimeä. ' 

l»J4 Suuri varasto hevoSvaljaita on meille saapunut, joita myös myymme erityisella hinsalK. 

KHtoslauseita. 
V Kiitoslause. 

Pyydän lausua sydämmelliset kii
tokset kaikille niille, jotta tulitte 

ole wielä varmaa ^viettämään minun nebjättäkymmen-
tietoa kuinka 'paljon rahoja kaikkiaan tä syntymäpäivääni 20 p. syyskuu-
karttui, mutta kirjeenvaihtajamme ta. Toitte mukananne leivokset ja 
lähtiessä , Fargosta vakuuttiwat kahvia suuren Pannu» ja kiitos sen 
asianomaiset, että Pohjois-Dakotan pöydän edestä, jonka jätitte ikui-
maanviljelijät kohottavat suljetun seksi muistoksi. Erittäin urille kii-
pankin pääoman $50,000:sta tos, jotka hommasivat niin suuren 

' - Mun meillä on B rautakauvp aa (New Aork MllsiSsä, Sebekossa ja Menahgassa) alemme hank-

kineet tavaraa tavattoman suvrc ssa määrässä, ja niin voimme myydä hinnoilla, joissa on turhaa ke

nenkään kanssamme kilpailla. . 

Ainoastaan sellaisia maanviljely»- ja mutta kourit» «e myy® majoille wolbaan saaba „extrojs", 

jos joku osa sattuu särkymään. 

Olemme laajentaneet liikkeemme niin suureksi, että meillä ol isi mahdollisuus paremmin pal

vella kansalaisiamme, sillä näin suurella maanviljelysseudulla, jossa me asumme, tarwitaan »ii» pal-

jon K» «iin monellaista rantatav araa ja koneita, ettei sitä tavallisilla varoilla kykene pitämään. 

Mutta kun useampi mies yhtyy yhteen ja liike laajennetaan suurek si, min silloin on se mahdollista. 

Kansalaiset tulevat varmasti hyötymään meidän liikkeestämme. 

Mtä ikänä rautakaupan ja koneiston alalla tarvitsette, »ii» «eida» pesästä sitä saatte, ja ellei 

ole, niin kiireesti hankimme. ' ; 

«Rehellisyys ja hyvä kohtel»" ovat meidän kuniasanamme ja silloin me varmasti menestymme. 
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Ystävyydellä 

vä!ityslaitosten kautta tietoja, että 
suuri petos on paljastettu, että 

maanviljelijäin liike on epäonnistu- ;^300#000:een ja lisäävät toarara- työn. Jumala vaimanne palkitkoon. 
nut ja että Pohjois-Dakotan valtio 
on vararikkotilassa. He owat olleet 
halukkaat menemään kuinka pitkälle 
hyvänsä saavuttaakseen tarkoituk
sensa ja tässä ilkeämielisessä yrityk
sessään hävittää kansanvallan juu
ret^ Pohjois-Dakotan valtiossa, hei
dän pöäasiallisimman työnsä ovat 
suorittaneet ne miehet, joihin val
tion kansa on luottanut; miehet, jot
ka alistuivat kuinka halpamaiseen 
tekoon tahansa: miehet, jotka olivat 
toalmiit rikkomaan ja rikkoivat la-

"lkta; miehet, jotka joka päivä rikkoi-
vat wirkawalaansa: miehet, jotka 

hastorr yhtä suureksi, joten pankin 
pääoma tulee kaikkiaan olemaan 
$600,000. Siten tulee siitä mahta
va „muistomerkki" sille uljaalle 
työlle, jonka kautta Nonpartisan, lii
ton maanwiljelijät tekivät turhaksi 
tämän waikeimman iskun minkä Iii-

Kunnioittaen, 
Mrs. Maria ja Mr. Jack Terska. 

BrailMd, Minn. 

Piilola, Kela, Mattson & Co., 
Puodit New York Millssissä, Sebekassa ja 

Menahgassa. 

>• 

Farmimaita myytävänä. 

40 eekkeriä, 3^4 mailia vilkkaasta 

Huomattava tunnustus Nonparti-

san Liitolle. 

KiitoÄirM 

Koska kaysalaisemM.INvid Lant-
tű, Sebekan ympäristöltä, Minn., 

ton historia vielä tähän saakka tun- on kerännyt kirjoitus apua lehtiin, 

tee/ < ' ' - «MW sijaa Uuden Rotimram marMnakaupungista Carlton teun 
- — ^paistoilla tälle kiitoskirjeelle. Utissa, joKfa on kauppapuoteja, pank-

Arimd Lüntto $1-00, Kvlle Lant- ^ lautatarha, kerman wastaanott» 
to $1.00; Jakko Niska 50 f.; Ben- jauhomylly l). m. 20 eekkeriä 

. jämin Kumpula 25 i : Johan toiliefotfdlä, 1 l eekkeriä timoteitä ja 
Amerckan Punmnen R.A. °n m- Askola 50 f.; Alfred Jaakola 50 Ioput laidunmaa. Hy. 

kokoukseen kokoontuneina Fargossa nä{.twg(i dwiit mitään o- t 1- H-rman Matt-la 25 f.; Johan $t- ^ (uubm Koneen asmitarakemiuS, 
21 J). Maf. 1919 täten Yhdymme t j w feitc fä ^aj^ta ja ^-sanmaallisille. jotta toaar.n noniemi 25 s.; Elmen Maatta 50 f i tom ^ ito pj^empiä ra-

— KrWC* ' wat R°nvart.!°n L».on maanw.lie- ^ Määttä 25 s,-Miljan.Määt- p ? lypsylehmää (kaikki 
lhock. epaloiaalmna sodan mtana ^ 25 Abraham Matti 50 s.; , [älDiä)j 2 , fifű, 20 ka-

kurninen Miihjm luur. Umo* ,m„ö Koski 25 s.; Mätti Maara 35 mm40eri> t 1 työkär-
tanut toimeeiwanewansa koko maata -. ^han Riippa 50 s.; Otto Kela _ , rrf; i Iar6i i äes 1 for-
käsittawän keräyksen saadakseen tay- 50 s. Edwin Kela 50 i; Oskari ' ' 
tetyksi $15,000,000 vajauksen sotu-'^^ 50 s Summa $8.35. Saa-
rahastossaan ja samalla on Punai-' ^ Suomen rahassa 82 markkaa. ov7 eei^a "muttoito 
new Risti ilmoittanut ei voivansa | Kovin olen suuresti kiitollinen. 

esittämään yhdysvaltain ansan hyö 
dyksi tosiasiat siitä salaliitosta, joka 
johti Fargossa olevan Skandina
vian-Amerikan pankin sulkemisen 
väliaikaisesti. 

JBiisi touotta sitte alkoi Pohjois-
Dakotan waltiossa järjestö, joka on 
jatkuwasti, päättäväisesti ja me-
nestyksellisesti ehkäissyt ja ahdista-
imi monopolististen liikemaailman 
loiseläjien menettelytapoja ja toii-
meisten viiden wuoden kuluessa on 

niinestä; miehet, jotka eiwät enään 
wälitä walitsijainsa tahdosta: mie
het, jotka owat walmiit häwittämään 
todellisen kansanwallan koko wle-
waisuuden tyydyttääkseen itsekkäitä 
poliittisia pyyteitään ja häikäilemät-
tä toteuttaessaan hävitys-ohjel
maansa he owat epäoikeutetusti ja 
laittomasti yrittäneet häroittää tä
män warman, luotettawan ja lujan 
pankin, Pohjois-Dakotan johtawaN 
maanviljelijäin pankin, Skandina 

me täten pää-

ollut wiljakelndttelijain, tarpecho. wian«m-rikan pankin. 
mien wälikäsiett ia monopolististen | .Nyt, sentähden 
liikemaailman loiseläjien toiveena tämme 
ja unelman-, että h- teriHflWäf, @lt}ir( m lefiottammc kan. 
nähdäkseen Nonpartisan Liitloa k»h-^laistowereitamme, Bohjois-Tvko. 
danneen onnettomuuden, että seit so- taltion kansaa, lujaAi kannat» 

tn maan laitoksiaan ja sitä edistysoh-
jelmaa, jonka heidän valtionsa on 
pannut alulle, ci uskomaan mihin
kään vääriin syytöksiin, joita teh
dään valtiota vastaan, luottamaan 
liikkeeseensä ja seisomaan järkähtä
mättöminä, olla olassa tämän suu-

ole ainoastaan unelmoineet, mutta Ven ftiffoen vihollisia vastaan, tule-

ntanerottajct, 25 tonnia heiniä, 70 
busshelia kauraa, 20 bushelia nisua, 

1 eekkeri 
cvx f -o ^ * i- cm- r 1 „ .naurista. Hinta kaikkine irtaimis-

> o tääm °" Iaiffi mm fon,^ !toten niinkuin yllälueteltu $4,000 
to, Montanaa 1° Etela-D-Maa ^ minä koetan taas antoa uutcha , ^ tatjoű ^ UnfiUoa $2,70O. 
Kh,°.ttanw°n láw-n sen w m. lehtiin ja taiwaaLmen Jsqsen tollle mar!etta,na räteifeHä rahalla 

TT ' l rT  • « Ki iwks ia  t eä ä w l f c  - a  ^  t y y d q t t S w i M  e h d o i l l a .  K y -
womlaKainta «°lt.ota mm suures. fahjoittaPe tuhansin fern,n! ^ ^läol^asta 

Witorniolla, 19 p.JyljjSfimta 19 .).• ^ tarjouksista osoitteella: 
A. Ollikainen. 

nomalehdet olisi pyyhkäisty pois, et
tä niinikään maanviljelijäin 
pankit olisi murskattu, että 
maanviljelijäin kaupat olisi suljettu 
ja että maanviljelijäin edistysmie
linen ohjelma olisi sysätty taakse
päin puoli vuosisataa. He eivät 

sa määrin ylisuorittivat aikaisem
mat niille asetetut erät, että olisi 
väärin vaatia noideN neljän val
tion asukkaita lahjoittamaan taaskin 
sen vajauksen täytteeksi, joka aiheu
tui toisten 44 valtion heikosta toi
minnasta. 

Alisuoritukset aikaisemmissa ke
räyksissä näissä neljässä valtiossa 
olivat niin suuret, että ne täyttäisi
vät suuremman vaatimuksen mikä 
noille valtioille voitaisiin asettaa 
uudessa keräyksessä. Tämän joh 
dosta onkin Punainen Risti päättä 

.r-%4" 

A. C. ANDERSON 
Ruumiitten hautaaja, ja lupakirjalla varustettu pai. 

sameeraaja. 

New "York Mills, Minn. 
Puhelin puotiin No. 94 Asuntoon No.J35. 

Bach Fur Co. 

Suomalaisille Nonpartisan Liiton Jäsenille 
Kuten tiedätte annetaan jokaiset Nonpartisan Liiton jäsenelle, joka 

on suorittanut jäsenmaksunsa, liiton kustannuksella yksi liiton lehdistä il-
maiseksi. Tähän saakka on suomalaisillekin jäsenille lähetetty engl. kielisiä 
liiton lehtiä. Mutta nyt Uusi Kotimaa on tullut Liiton suomenkieliseksi 
äänenkannattajaksi ja annetaan se liiton puolesta ilmaiseksi jokaiselle jä-
s-nelle, joka ei halua engl. tielistä lehteä. Saadaksenne Uuden Koti
maan liiton kustannuksella on teidän ilmoitettava nimenne ja osoitteenne' 
liiton pääkortteerii», jossa jäsenyyt ime tarkastetaan ja josta sitte lähete
tään Uuden Kotimaan konttoriin määräys lehden lähettämisestä teille. 

Ilinoittaessanne osoitteenne ja nimenne Liiton pääkortteeriin voitte 
te käyttää allaolevaa kaavaketta. Leikatkaa se irti ja lähettäkää asianmu
kaisesti täytettynä ja kirjekuoreen suljettuna siinä mainitulla osoitteella: 

The Rational Ronportijsan League, /. Z 

Box 495. St. PM, Mmi. 1 

Minä allekirjoittanut olen Nonpartisan Liiton jäsen ja haluan saada 
Liiton suomenkielisen äänenkannattajan Uust Zdotimaa. . V!; . . 

Nimi 

Paikkakunta 
% .. cU t i » .4.1- V . .« 

'„-5.1 ..tU» 

% í
et, 

@cdi*e r°wnshi» Sfconge 

Tilatkaa leipomotavaranne meiltä. 

Pyöreät korput $8.50 viidenkym
menen paunan tynnyri. 
Kanelikorput $9.00 50 pm tynnyri. 
Kermakorput $10.50 50 p:n tynnyri. 
Kova ruisleipä $8.00 50 p. tynnyri. 
Kova kauraleipä 9.00 50 p. tynnyri. 

Tilattuna 100 Paunaa taikka e-

Ilmoitus. 

44) Kaikille niille henkilöille Wa
dena kauntissä. Red Eye tovnissa, 
jotka ovat laskuvetensä laskeneet 
allekirjoittaneen maalle jo useita 
vuosia, pyydän huomauttaa, että 

M avatkaa laskuojanne vesiviemäriin 
, ncm^t kerraNa nurfsamnw me rah ttt j. j0^een ^ai suurempaan veto-

kaiMalle Minnesotan, »scom'inn.j^ kuten laki määrää täl-

nyt, että nämä neljä waltiota owat Maisiin kysymyksiin nähden Minneso-
jo suorittaneet enemmän kuin heille ^°n°nmnssa aitiossa: Että mMoin jonkun 

The Dairy Farm Laud Co., 
Morgan Park. Duluth, Mrnn. 

kuuluvan osansa. * 
Toisin sanoen, jos toiset 44 val

tiota olisivat kaikki olleet Nonparti
san valtioita, niin Punainen Ristin ^ 
ei tarvitseisi pyytää niitä suoritta- ^ellwood Bldg 
maan vanhoja 'laskujaan. 

ulommaksi tilattu.» «n tilaajan ^iwewn ojan takia tulee wettä ala-
niaksettama rahti. ^ • ' | puolella olemalle maalle enemmän 

Tilaukset owat tehlawai osoitteella- fnin mitä ,ltonnogtaan ^ä juok-

Lähettäkää raa'aí vuodat Bach Fnr Companylle, silla on korkeina 
mat markkinahinnat, rehellinen arvostelu niiden koolle ja erittäin va
paa lajittelu, hyvä kohteliaisuus, rehellinen ja suora menettely, maffo 
lähetetään nopeasti ja rehellisesti ilmoitetaan hintojen nousu ja lasku. 

Pyytäkää meidän hintaluetteloamme, se avaa teidän silmänne nä
kemään missä hinnassa raa'at vuodat otoat näinä päivinä. Mää £*» 
katko yhtään nahkaa ennenkuin saatte meidän arvostelumme. 

z Bach F«r Company. 

Ostavat, myyvät ja lähettävät ulkomaille Amerikan 

108—110 West Austin Ave. Chicago, JllinoiK. 

Suorat edustajat New Dorkissa', Lontoossa, Pariisissa ja Leipzigissa. 

. r 

Meidän myllymme on nyt ensi luokan kunnossa 
ja me olemme nyt valmiit ottamaan vastaan nisua vaihtokau

palla. Jauhot taataan ehdottomasti tai rahat palautetaan. 

Viljan jauhamista suoritetaan nopeasti joka päivä. 

DÉBR GREEK MILLING 00, 

Deer Creek, Minnesota.. 

•iii . 

Farmers' Supply Co., 
Duluth, Minn. 

Huutokauppa. 

'Myyn Huutokaupalla isäni Henry 
Petepfonm farmitta seks. 24 Home
stead tovnissa, éy2 mailia itäpoh-
joifcen New Iork Mllsistä 

(46) Farmarein tytöt huom.! -

Olisiko tämän lehden lukijapiiris» 
sä yhtään Kaleva hengistä neitosta 
Kalevatarta, joka olisi halukas al
kamaan seuraelämän .juuri Suo-
mesta tulleen terveen Kalevalaisen 
kanssa. Ikäni on 27 touotta. Ku
vani voidaan saada pyydettäessä. Torstaina, loka?. 30 p. 1919, 

myyTÖi alkaa klo 1 päivällä ja myy- Kirjoittakaa osoitteella: 
dään 6 hyvää.hevoista, joista 5 j  . Väinämöinen, 
tammaa 4—8 vuotiaita: 1 ruuna 110—2nd 'St. N. Virginia, Mnn. 
9-vuotias,' 3 kaksivuotiasta varsaa: i—— 
2 vuoden vanhaa tammavarsaa: 
4 imevää varsaa. Waljaat y. m. 

Pankkiin kelpaavilla Nuutilla lo-

Ilmoitus. 

Wievas lehmä on tullut minun 
allanimitetyn farmille 4 mailia poh-

f°f. 1 p. 1920 8 prosentin korolla. joifeen kauppalasta. Omistaja saa 

sen periä tuntomerkeillään. 
. ^ Andrew ftiemäfy -
I I r New Dork Mills, Mnn. 

Gust Peterson, omistaja. 
H. Leaderbrand, huutokauppias. 

ChaS. G. Hyry, kirjuri. 

P* t )L, fJjtf 
• itä' 

;iri^tŐ§í > • »tó -yV 
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see, on ojantekijän eli tekijäin (tai 
teettäjän) maksettava ojan kautta 
tulleen veden tuottama vahinko, 
minkä se saa aikaan alapuolella ole-
malle mapile, tai avata oja läpi 
veto-ojaan eli jokeen saakka. Niin 
tässä vetoon teidän oikeudentun
toonne, että olkaa hyvät ja avatkaa 
ojanne, sillä tuottamanne vahinko 
on kyllin suuri niin kuin esimerkiksi 
viimeisenä kesänä, eli muutoin olen 
pakoitettu vaatimaan korvausta toe-
benne tuottamasta vahingosta. 
, Lokakuun 20 päivänä v. 1919 

M«tt Niemelä. 
R. F. D. JL. Sebeka, Mnn. 

45) 
Wointekijän PaiNa avoinna. 

Halutaan saada ensiluokan voin-
tekijä farmarien yhdistyksen meije
riin l:sen ja 10:nen päivän välil
lä marraskuuta 1919. On käyn
nissä ympäri vuoden. Hakukelpoi-
sen tulee lähettää palkkavaatimuk
sen ynnä todistuksen, ensi kirjeessä 
osoitteella: 

G. H. Haataja, yht. kirj. í 

Menahga, Minn. 

. Wiljan ostajalle 

M paikka tarjolla New Aork Mllfin 
uudessa viljayhtiössä. Ilmoittakaa 

Suomalainen Parturi '«m™* w m» s-» 
. palkkavaatimuksenne. Se on hyvä 
A. Siren, 

Menahga, Miniig 
Toivon kansalaisteni kantiatustii 

Ensi luokan työ taataan. 

NH».. paikka hyvälle miehelle. 
@b. I. Ryl»»b. , 

Box 191. New Aork MllS, Mnn. 

Myytävänä 
Halvalla 

£ 

o- t :•/ 

V "I •. íí . >*' 

Fordson Traktori ja 
' s n . .  & •  i i l i l  

a u ra .  -  - .  •» ,  < • • i ' i ,  

ensÜaokmn kunnossa; Jottif '* 
täydellisesti koijattu. Myös
kin halvalla muutamia Stati-
onery Gasoliini - konetta. ' . Mn 

Teidän leannettaa kSydS .í j A-'V-í , tf 
katsomassa varastoani myös-  ̂ - H 1 
kin ennen kun ostatte heros» fi 
valjaita. 

i l * - ' > % , *  
ALLENI 

ran ostatte hevos» 

New York Mills, Minn. 
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