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Singeri Ompelukoneita V. :,, 
nähtävänä kaikissa meidän puodeissa 

Piilola, Kel 
New York Mills, Minn. 
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A ' „ Puutavaran hinta on 
Pudonnut 

Puutawaran hinnat owat ottaneet kauan odotetun kyytin ja 
otoat nyt hxtrmalla pohjalla. Meidän uusi hintaluettelo näyttää 
hänmiästyttäwiä alennuksia melkein jokaiselle lajille puutawaraa 
mitä käytetään rakentamisessa, nousten joissakin tapauksissa täy-
dMseSti kolmeen kymmeneen prosenttiin. 

Nämät hintáin putoukset tekewät hywin huomattavan (to-
nuiksen sen uuden talon eli nawetan hinnassa jota te olette halun, 
neet rakentaa. Tulkaa sisälle ja antakaa meidän antaa teille 
nrtoox'telu näiden uusien hintojen perusteella. Jos työn hinta 
on arvosteltu teille emien, niin te mielistytte eroon sen ja uuden 
toäliM. Jos kustannuksia ei ole arwioiw ennen, te saatte olla 
tr.akimtctut siitä, että me annamme teille todellisen kiwipohjan 
hinnan. 

Ja muistakaa että kohtuullisten hintojen ja korkean qrtoon 
taton ran kanssa te saatte ensimäisen luokan rakennustaiteellista 
painelusta ilmaiseksi tämän yhtiön kautta. 

DOWEÍR 
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COMPANY 

Wm. raOP^EAi LiikkeenhoilSja. 

NEW YORK MILLS, MINN. 

Paikkakunnalta ja 
. päristellä. 

Vi tawannut^ Mr. Björklund on synty
nyt tässä maassa, joten Suomen olot 
olitooi hänelle jossakin määrässä uu. 
sia. 

New Dork Mllsin Karjanlähetys-
1 

.«.Aalto vuorisssenran wuosikokous 
on tänä iltana wanhalla kouluhuo- i Yhdistys lähettää karjaa tiistaina 
neella klo 8 illalla. Edustaja Lauri V helmikuuta. Tuokaa warhain. 

Perälä puhuu siellä tn tien. lähtöänsä 
Pohjois Dakotaan. Menkää joukolla 
sinne. 

Neiti Hil«a ShjíuWW saapunut 
kotiin Calisorniasta, 

EnnlMattsva. 

Edustaja Lauri Perälän puheti
laisuuksia halnawicn huomioon. 

Koska hywin useista seuduista saa 
jossa hän on puu pyyntöjä, että Mr. Lauri Perä 

Iän puhetilaisuuksia järjestettäisiin 
myöskin heidän paikkakunnalleen, 
niin ilmoitamme, että Mr. Perälän 

wiettänyt useita wuosia. ,s 

Mrs Kalle Matala antoi edustaja 
Lauri Perälän kunniaksi Wiime sun-, . .... BJ_ ,™ a, m:. 

. . ... .. »r 0..» !matkoin lariestaza on Mr. A. 9ht*-
nuntai iltana Juhlapaiwalliset. Las- ;. A_ * _ m ,, 

pa, osoite 78 Tehaua St. Brooklyn. 
New Nork. Hänelle on siis osoitetta. 
wa kaikki Mr. Perälän puhetilaisuuk. 

nä oliwat 'Edustaja Lauri Perälä, i 
mr. ja mrs J. W. Lähde, mr.- ja m rs 
Kalle Hyry, neidit Olga Nylund, 
Maria Koste ja Ella Hannu. Her
kullinen ateria syötiin ja ilta kului 
hupaisesti soitolla, laululla ja jutel. 
lessa. Lähellä puoliyötä poistuttiin 
tuosta wieraöwaraisesta talosta. 

Edustaja Lauri Perälän kunniaksi 
oli myös juhlaillallinen Merchant 
hotellissa 16 p. tätä kuuta, kun mr. 

Perälä ensi mäistä kertaa oli täällä. | huomioonsa.-
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tawaraa halwalla hinnalla, josta hyöty tulee »tzt 
. 'fix 

....' Ole» ounistuuut ostamaa» suure» summa» 

»Stajille hhwäksi. Güs kaikki jotta tarvitsette oSta» ftwfii, päällyke»kia ja micSte» ja poikai» työ-

ropeSsia, »ii» »iitii o» »tzt saatawaua halvalla. Käyttäkää nyt tilaisuutta hywäkse»»e, silla ei «o-

ncSti ole tällaista tilaisuRtta teille tarjo»S. 

Nimitämme täSji w«a» «»utamia tavaroita ja »iide» hintoja siitä suuresta valikoimasta, joka 

»tittS »*• .... . mm 
•4 U 

4 
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4 Meillä ou noin 5,000 jaardia paksua Flauelli ka»-

, gaSta useampaa lajia väriltään, joka menee uloS v 

uyt tässä myyuuissK . - |... 19c jaardi 

Meillä o» 65 tusiuaa mieste» paksuiuta lajia ower-

haaleja, jotka tässä myynnissä myydään $L76 pltti %• 

f. Kaikista Swetereistä 40 prosenttia pois. 

Miesten pyhähousuja nuukin halwalla ku» $2.00 p. » 

Mlesteu palttoja $5.85 ja siitä ylöspäin " • * , 

I Poikasten pukuja $4.45 ja siitä vähän ylöskäsi». 

Miesten juuio» alusvaatteita $1.15 ja vähä» yli. 

Miesten metsätyõropekset ^ $2*75 

Poikain ropekset : $2.42 # -• 

Kaikista miesten ja poikain kengistä 40 pros. pois. 

Ctt«la. nimi »meti «w°t.»t «iyMnSSfl niin ku!» MÍ....N w«. 

..st. k-StSS, siis k-.w-mpau°kin asujat t»lk.a ,yt trfenuiän kxuvvoj» tofoni, sillä ,yt »n tosi ti-

l°is«>» s..d. HHWSS j. h»lp««. 

HENRY MARJAMAA 
Menahga, Minn. 

Rahanlähettäj ille! 
Maksamme dollarista 

28:00i 

sia koskewcit sekä myöskin. Perälä'i 
yksityiskirjeet. 

©tt toiwoa, että Mr. Perälä woi 
jonkunwerran jatkaa oloansa täällä, 
joten puhetilaisuuksia haluawien on 
ensi tilassa - siitä" ilmoitus Mr. Rii
palle tehtnwa. 

Pyydetään että Päiwälchti ji Tr -i *>••*-
New Yor?m Müijet ottaisiwat täfllän terwetulleita myos. Ta^a on m 

Maita sopii taas ostaa täs
tä Hedelmällisestä seudnsta, 

jossa mustikkakin villinä kaswaa ja kalat omi» noMnsa järwis-
sämme elävät. Kun jo olen yhtä mittaa kolmekymmentä touotta 

, maita myynyt näissä osissa Minnesotaa, niin toita owat kaupat 

ostajille olleet edulliset. Siis imeläkin toi won monta maapalaa 
% untisasukkaille myywäni. Wähällä kasirahalla pääsee täällä al-

Vunu. Kun yksin oleu liiKeessäui, tulen toimeen perin pienellä 

-M.'' voitolla, kuten ennenkin^. '' 

Hnonekaluja o» myös yhä kaupan halwalla.. v , i 

Ruumisarkut ou entistä halwemmat ja toimitns entisen laine». 

Jos terweyttanne takaisin haluatte^ sitä saa meidän tuuuetusta 
löäkekaupasta, kuteu miu monesti euueukiu. 

. . .  ' t .  
Käykää katsomassa tai kirjoittakaa » ? 

F. HEITMAN, 
Menahga, N inn 

Kiitoslause. 

Pyydämme lausua sydämelliset' M-
tokset teille kaikille ystäwille ja nav. 
piireille, jotka olette ojentaneet aut-
tolván kätenne meitä kohti, lastemme 
.sairauden ynnä muitten Wastuksien 
yli auttamiseksi. Siis olemme saaneet 
wastaanottaa rahaa: 
Mr. Matti Räinän kautta... $16.40 
Mr. John W. Lahden kautta $17.25 
'Mr. Karl Erkkilän kautta $22.28 
Mr. Matti Kosken kautta * $35.00 
, Mteensa $90.03 

Siis lämpimät kiitokset lahjoitti 
zille, ja erittäinkin kerääjille, jotka 
aikaansa ja waiwaansa uhrasiwat. 
Jumala waitvanne sata^rtaisesti pa í 

Lähetyskustannukset, lähetettähän summan suuruutex» katssmatte 
25 senttiä postiteitse, $3.50 säh kötettse. 

. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r. I. 
ainoa asiamiehemme vastaa kauttamme lähet# tyista rahoista 

HELANDER & NEKTON 
PRIVATE BANKERS, 

Woolworth Bldg, Room 1104. 233 Broadways Hew York 

Rahaa Suomeen 
3* 
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Kurssi VJQ AA Smk. 
nyt «Ö»UU Dollarista 

NIELSEN & LUNDBECK, 
24 State St. «SSSKSK" New York 

HAARAKONTTOORIT: 

Í176 N. Deaborn St., Chicago, Hl. 115 Cherry St. Seattle, Wash 

1 .jttt,, 

- öt: *2 iti-' .«?• 

Rahoja 
välitämme ' . 

Suomeen 

kitkoon. 
Mrs. ja Mr Maurits Signell. 

TäydelläTakuulla Varmimmin ja Nopeimmin 

Nykyinen C m ( r  *JQ AA Dolla-
kurssi 0111 tv e rista 

Hedman, Hornborg & Co. 
, í;«>í (Vanhin Suoraalftinea Pankkiliike Amerikassa) 

5 Staie Street New Yorfe N. Y. 

. Pilettejä Suomeen 
Östaessanne pi le t t e jä  Suomeen muistakaa että olemme val

tuutetut piiettiasiamiebet kaikille linjoille sekä ENGLANNIN 
että SKANDINAVIAN kautta. 

Finland Steamship Co. Agency 
(Ainoa Suora alainen PilettiliHce New Yorkissa) 

5 State Street, New York, N. Y. 

I 
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Kirjecn-waihto ilmoitus. 

Hello te tytöt nuoret, kauniit, im
met ihanat, kaunottaret. Meitä olisi 
täällä neljä keski-ikäistä poikaa, jotL 
le tuli tuuma soma, että kyllä se pi-
täs olla oma, joka Fordin kränkäis 
ja kermakannun'kyydille heittäs. Niin 
ottakaapas te nyt kynä ja piirtäkää. 
Kirjeet wastataan kirjeillä ja kuwat 

Siihen ottiwat osaa ainoastaan ime 
het ja oliwat siinä läsnä Edustaja 
Perälä 'ja bänen weljensä, maanwil-
jelijä Vihtori Perälä Mandanista, 
Pohj. Dakotasta, rautakauppias STj 

H . 
' 'r-• * 5 

• V Piilola, pankkimiehet.Kalle Hyry ja 
Ennl Anderson, toimittaja J. W. 
Lähde, liikemiehet Olli Pajari, J. W. 
"Trupukka. Henry Kauppi, K. Lakso, 
K. Käsmä, kauppias Kalle Matala 
ia liikemies I. H. Mursu. Pöytäpu. 

# % heita pitiwät Lauri Perälä, J. W. 
Sähde ja Olli Pajari. Se oli hauska 
ilkanwietto. Sitfcf yöjunassa läht> 

' nmt Perälän weliekset Mandaniin. 
Hetki oli merkillinen senkin johdosta. 
että sinä päitvänä Derälan wcljekset 
tapasiw^ tsisensa 30 jtoi^ben^ p^-
rSStii. V '.•$*' • .*»"* 

% , , . . - jyfJ1 fc-> 
— Asiani iehemme Matti Nikkari 

'saapuu pian Cokatciin sfudmlle. Luot. 
/ tamuksella woitte toimia hänen kans. 

:" laan Uuden Kotimaan osioita. 

 ̂ Terwe poika^syntynyt Mr. ja Mrs. 
^Esa Johnsonille 22 p. tätä kuuta. Ui-

, * j ti ja nuori tulokas woiwat hywin. 

Kassal. Charley BjSrklv»d Blo-
'werStownista, on juuri saapunut 

, ^Suomesta, jossa hän fätoÜ katsomas. 
: syntymämaatansa., , 

'*"•'' Hän ylisti maata ihanaksi ja Hel-

Mrs. Martha Ä. Palo kuoli keuh-
Totautiin täällä wiime maanantaina 
22 to. 1 kk. ja 24 pnvän wanbana. 

Häntq.^ähinnä suremaan jäi mies, 
2 lasta, 1 toelt ^ja 1 sisar. 

Tulkaa «yt ostamaa» Sortfta', Bra-
nia ja myös muuta Fiitiä ja fiiti jy. 
toni kuin myös jauhoja todellisella 
halwalla hinnalla. 
Independent Elevaattorista, 

SedckaSsa. „ 

Tällä samalla siwulla näette Hen
ry Marjamaan ilmoituksen Menah-
gasta. Hän Pyytää'kiinnittää lukijain 
huomiota siihen suureen tawara toa* 
rastoon joka hänellä nyt on kädessä 
ja niihin ennen kuulumattoman hal> 
chvihin hintoihin. 

Parempi kuin kulta. 

Jokainen tietää kokemuksen kautta, 
että hyttiä ncMpo on parempi kuin 
kulta. Uutena ja warmana makuutuk
sena siitä on seuraawa kirje, jonka on 
lähettänyt meille Mr. John Murnik, 
Brilliantista, Ohiosta, joulukuun 6 

Sairasten eutfamittät 

^ Tuhansien ylistämä. ^ 
Tuhannet, kärsineet, jotka owat toi-

puneet influenzán kauheista seura-
uksista owat äänekkäät ylistyksissään 
ja kertowat ystäwilleen tämän lääi» 
keen ihmeellisestä woimasta. % 

Bulgarian Blood Tea 
Otetaan sisälle kiehuwan kuuma

na, maata mennessä 
Askän parantamiseksi. > 
Influenzán wälttämiseksi. 
Munuaisten puhdistamiseksi. 
Maksan wahwistamisekfi. 
Sisälmysten tasaisesti liikkumi 
seksi. 
Bulgarian Blood Tea sisältää puh paitoä: „Täällä asuu eräs mies, joka 

on kärsmyt watsawaiwoista pitkän^taita kasweja. Se panee woimakasta 
ajan. Hän on koettanut kaikki mah. punaista werta suoniinne ja antaa 

incmtiie että kirjeet tulisi tänne päin. j dolliset lääkkeet, mutta hänen tilansa teille woimaa woittaa taudit. ^ 
Mr. H. Wärähtäjä, Frederick, üo. 
Dak. Box 27, R. 3.; Mr. W. Kier
täjä, Frederick, So. Dak. Box 7, 
R.3; Mr. I. Mojotaja, Frederick So 
Dak. Box 28, N. 3; Mr- I. Hautowa, 
Heck, So. Dak. Box 60, R. 1. ; 

TSaSa» U»si K-twG ftMUtisv 

Ultl €lfM(R» 

H»omai?aa 
Pyydetään kaikkia Tmii* ,r .Ti 

Lm^ckirjaswn kannattajia tulemaan 
Taimi-haalille tammikuun 30 pai' a, 
1921, kello 2 jpp. jossa wllaan kes
kustelemaan kirjaston asioista, ya 

Monet sydämelliset kiitokset pyy
dämme lausua kaikille niille naapu-
reille, jotta yllättiwät meidät wiime 
torstai-Malla klo 7 rntäti, ystäwälli-
sillä terwehdyksillään, nwnipuolisil-
la tarjoiluilla» ja arwokkailla lahjoit-
laa« 

;:4 Kdith ja Charley Björklund. 

Wadena, Mnn. 

näytti toiwottomalta. Sitten wihdoin j Apteekkarit myywat sitä kaikkialla 
minä käskin hänen koettaa Triners eli me lähetämme sitä teille wakuute-
Bitter Wine lääkettä. Hän noudatti tussa postissa. 1 suuri Perhelaatikkq 
neuwoani, ja tänä päitoänä hän on $1.25, eli kolme laatikkoa $3.15, eli 
uudelleen parhaassa terweydessä ja j 6 laatikkoa $5.25. Osoite H. H. Von 
suosittaa Triner's Bitter Mne jokai-^Schlick. President Marwel Products 
selle jonka hän kohtaa. „Hän woi teh-. Company, 472 Mastoel Building, 
dä sen puhtaalla omallatunnolla, sil. ̂ Pittsburgh, Pa. 
lä Triner's Bitter Wine on toetiüű-1 3 

, maton lääke umpitaudille, huonone Antoi lommollensa Glhseriim sekvi-

tzyydetaän 

' L angin kaupmMa 
V iyiiywipMTO 

kamttMckakst ja io|a tu> 

joilla on lainakir. 
M Taimi-haalille. 

Ilmoitus. ' .... 
• .V . , I"' - ' 

GnömtilÄsen keskinäisen Pa'lowa. 
kutusyhtiön 14 wuosikokokus pide
tään perjantaina helmikuun 4 päitoä
nä to. 1921. Tawallisuuden mukaan 
luetaan wiime touoden touosikokouk-
sen pöytäkirja. Luetaan tilit, toali-
taan johtokunta sekä käsitellään rnui* 
ta asioita jos ilmenee. Kokous alkaa 
kello 10 app. Kokous, pidetään kau-
punk'n haalMa. 
Äew Dork Mills, Mnn. Tammikuun 
25 p. 1921. Johtokunnan puolesta, 
ZchKLaide. yhtiön kirjuri. 

Ä-i - .4, • • 'i 

ruokahalulle, paänkiwulle, hermostu, 
misell^, unettomuudelle ja muille : 
simyksille, zotka johtuwat watsa häi
riöistä. 
Teidän apteekkarilla eli lääkekaup-
piaalla pn sitä toarastossa yhtä hy-
win kuin Triner's Lin irnenföä, joka 
on parhain toalmistus kylmän ja sct-

tHsta.. Eräs entinen kauppias, jon
ka waimo oli kärsinyt useita wuosia 
watsakatarista, wihdoin antoi hänel
le puhdasta glyseriiniä, buckthorn 
kuorta, y. m., kuten on sekoitettuna 
Adler-i-kassa. Msi pullo tuotti erin
omaisia seurauksia. Koska Adler-i-
ka toaifuttoa kumpiinkin alempiin ja 

teisen ilman aiheuttamalle kylmyy-, T .. f,„„Y .... , , , . . 
telle. - L°I°ph T-m-- öntvan.1, fe Po,etoo fmf. 

1333^5 3. Ashland »mc., Chicago. '' amectl ,otfa mtlrT"ftotoiit 

watsaa. Auttaa joka tapauksessa kun 
on kaasua watsassa eli kipeä Wats». 
Usein parantaa umpitaudin. v 

* F. B. Butler, apteeka^ 

"Xii. 

Awiolnttooa Wlhittnu pa^plTašfd 
wiime keskiviikkona Carl Ärwid 
Björklund ja Edith Amanda Lauri
la. Äklhanen on konkrillamme syn-
tynyt ja kaswanut» mutta joitakin 
'.vuosia ollut Suomessa, josta tuli 
pari toiikkoa sitten ja toi tullessaan 
neitiLaurilan, josta on nyt, Hillui 
Mrs. Björklund. . 

Onni heitä seuratkoon! T ' 
3 Häflfttwfc 

- ' • ' h 

(10> 4 Ilmoitus. .w 

Täten saanume tietää antaa kaikil-
le kansalaisille, että sahaamme pärei
tä ensi kesänä John Hawerisen maal. 
Ia. Tuokaa puita kyllä tehdyksitule-
Wat. Hinta on kohtuulline n $1.60 
tuhannelta. 
Kawerisen veljekset, Menahga, Minn 

Uuden Kotimaan matkustawa asia
mies liikkuu nykyisin Wisconsinin 
waltiossa Jronbeltin ympäristöillä 
ja monella muulla paikkakunnalla, 
ja sitten menee Michiganin waltion 
puolelle myös. 

Siis kaikki woitte luottamuksella 
kääntyä meidän asiamiehen Mr. Matt 
Niemelän puoleen kaikissa meidän, 
itlgcamme koskewissa asioissa. . 

Uuden Kotimaan Konttori.' 

Matkustawa . kotilähetyssaarnaaja 
Jooseppi Salmn tulee pitä» 

mään jttmalanpalwcsuLsia. 

.... helmikuulla seurnawan jar-' 
jestyksen mnkagn: 

1 p. Cuyuna Mlle Lacsissa F. 
Hendrickfonin talolla klo 8 ill. * , 

2 p. Crosbysfa ruots. kirkossa klo 
Sill. ,rv 

3 p. Valparaisossa N. Mehmasen 
talolla klo 2 ip. 

4 p. Valparaisossa B. Laukkasen 
talolla klo 2 ip. 

6 p. Kettle Riwerillä S. SI ti: 
kos sa klo 10 aam. ja iltaseurat klo. 8. 

7 p. Kettle 4 .Riwerin wanhalla 
kontrilla SakaA Äammin talolla 
klo 2 ip. 

8 p. Beawerissa suom. kirkossa klo 
2 ip. 

10 p. Finlaysonissa Kalle Heino 
sen talolla klo 8 ill. 

11 P. Sandstonessa motsal. kir 
kossa klo 8 ill. * 

13 p. Nurmijärwen S. S. kirkossa 
klo 10:30 aam. 

13 p. Elkow Lakella Eli Raution 
talolla klo 8 ill. 

Tätä ohjelmaa jatketaan tuomieni, 
pana. Kehoitan kansalaisia kaikkial-
la rientämään näihin tilaisuuksiin 
kuulemaan wanhaa, kokenutta ja ete. 
wöö'Hsrrgn palwelijaa. 

>. •* ' Taito A. Kanto nm. 

Ilmoitus* { 
Maaliskuun 1 päiwästa me olc-^ 

tamme ensimäisen näytännön illalla 
klo 7:30 ja toisen näytännön klo 9/ 
illalla. Mitään wäliaikoa ei ole. 
Tämä koskee eläwiä kuwia. Matkus
tamien näyttelijäin näytännöt alka-
Wat klo 8:30 kuten tatvallisesti. 

Wwien kuwien Teatteri. 

Itlarkkinablnnat. 1 

. 'V *%• S1»- ' 

Ennen kuin ostatte talwiwaraL. 
onne janhoja, kaykS? hi? 
ota Grain Sontia «htttzS. 
i New Serit MMsissa. ' 

•' *' . ». - , \&; 
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Dnluthissa: * 
Nisu Ro. 1 11.65; No. 2 $1.45^ 

No. 3 $1.35; No. 4 $1.45; Rukiit 
Í $l-.45; ohrat 64^; kaurat 39^. Í,-

New York Millsissa: 

Nisu No. 1 $1.44; No. 2 $1.40; 
No. 3 $1,32; No 4 $1.24; No. 5 
$1.15; Rukiit $1.33; ohrat 37p, kau 
rat 28^ psllawansiemenet $1.54.. y» -

$afas meijeriwoi 47ff. pauna.' 
huonompi 42<f. Munat 40c. tufinn. M 
Paras häräuliha eläwänä $7—$-<•• 
100 lb. Lehmät ja hiehot $5.50—$7 m 
100 16.; sianliha $9—$9.10 100 Ib. 
l a m p a a n l i h a  $ 7 — $ 8  1 0 0  I b .  E l ä w ä t ;  
kanat 24^, hanhet 20^, sorsat 22f, 
kKkunat 30c. pauna. 

N«tten, jotka tahto Wat ostaa Ford 
automobiileja saadakseen ne warhaiti ' 
keväällä, tulisi antaa tilauksensa 
pian, sillä tulee olemaan puute tm- s, 
toista. S 

Oman, AsiamiehistS. 1 

ÍF 
Brautwood, Mg.. 

-w 

inssr+f' 

Brvnttoood Supply Co. Tilust
iestä tämä» lehden 5 no. Tammik. 
18 paitoä on epähuomiossa jäihtyt 
toarallisuus pois raportista. OsaSto 
Warat Rahaa käsillä $1,416.39 

Noka täten pyydetään oikaista. 

f™*** 


