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Helmikuun 25 wmwteme II«ff» fiwncfl, |T^= 

Ctetola kansamme Res-
•"^f?' - • - - V 

>- f'- Kuudesta. 
Hlansan kirjeitten kirjoittajille ha» 

Ittawmc huomauttaa, että. mc aina 
koitamme julkaista Kaulan kirjeet 
uit n pian kuin mahdollista» mutta 
nykkisin on kausnnkirjcNmihto ollut 
irSn wilkadta, että tulee kirjeet toiv 
pyittään, kun kaikkia et hioi panna 
yhteen lehteen, tulemme kuitenkin te
kemään kaiken hioitohmmme, että ne 
tnlcc luettiimaksi mahdollisimman 
vian. Kirjo ittakaa wain paikkakun-
tänne tietoja, i> osoita», että lehden 
lnkiakunta on yhteistoiminnassa 
kanssnmme, saadakseen sisältörikkaan 
sanomalehden — lisätään paperia ja 
isonnetaan lehteä, jos ei muu auta. 

Toimit»O. 

ei ama luota omaan kokemukseen 
muttet Haluaa fihjttää torjen Me 

Sdi I. H. M. huomauttaa, että wointi siellä walliLsee jota talossa^ .-näyttää kohtamäiltä.. että. He ktmluu 
wiisas ja yhteistoiminnallinen mies ia ihmiset niin yvtäwallisiä, niinkuin aknerikkalaiseeU urheiluun, jälkwäy-

myös sopusointu keskuudessa.- tõksiä.-maailmHt- sodasta. Minä en 
Ia sen täytyy sanoa aiwan puolueet» ole mikään ennustaja, mutta yuo-

nmSta oirmfft hyödykseen. Sen ' tomasta suusta, että ftiíía se fuemíf- -inaati Darmasti että. hiin kristikansa 
myönnän mo-nessa suhteessa oikeaksi, lainen on maanmies.-twnflifc hätt me.^ alkaa hylkimääu humalan sanan ja 
mutta-mitä tuke sen kalleuteen niin nis .minkälaiseen koxpetzn, niin kyllä - antaa-wallan riettaalle hengelle, on' 
monessa suhteessa se tulee liika kal- Hän siellä tekee Mytänsä, ja laittaa, he paljon - -pahempia kuin Afrikan 
liiku. Tl>'in tuo kokemuksen taulu» fütt kodikkaan ta loit itselleen ettii mustat willit, jotta eiwät koslaan
kin ott tallista, mutta tosi järke- sopii kyllä mennä -sisälle, oli sitte ole lukeneet Jumalan sanaa. Nyt 
wän litliimcixm oppi on mõnelt äi- iso eli pieni nähden, waan jo tunnen näilläkin seuduilla ihmi» 
jän wienyt perikatoon, jos. niitä ai-, kyllä. on.sisäpuolella kodikkaisuus. siä. jotka harrqStimat sanan wiljelyä -18 kannattikin käydä > Luutimassa, 
na seuraa. Yst. I. H. M. ei smto - No/ siellähän meni jo kolmisen, wielä kymmenen wuotta sitten, mut.! Kuuluupa osa lähtemän Virainiaatl 
minun oikein käsittämän Ko-operaki- viikkoa Embarrasin kontrilla. Läh- ta nyt he purtimtt hammasta niitä tänä iltana kuulemaan häntä wielä 

toisen kerran. Eipä sitä kyllä sem-
ruoista ptchujaq monesti kuulekaan. 

.Minnesotaa, niin pilasi jonkun wer 
ran rekikeliä, waan tänään on lumi-
Pyry. joka tietenkin-on mieleen met-
ftimiehille. -

Waalitkinhan ne.«m< taaS lähellä. 
Kuuluu -clenxtit suomalaisia runnaa
massa. No, pannaan oikein yksistä 
mielin kansalajia Mirkoihin. 

Kansanedustaja Lauri PerKlaä 
oltiin täältä kuulemassa eilen it-
lalla Ewelethissä. jonka pichetta fyl-

Käypäläinen. 

Wastans Houston, Tex., kirjeeseen. 
Uuden Kotimaan 8 numerossa, 

' Paiiöätty 

sesti eitoäi wastaajat title niin mon
ta todistajaa kutsumaan, joka tun
tuu mahdottomaltakm, kun jo mcl» 
kein jokainen un, käynyt tictowaras-
ton so tyhjentämässä. < 

Min Ü&ci itiön pdifir, Aarne 
Wainio, saapui tänne isänsä luokse 
Turusta, Suomesta, t. k. S p. Hän 
lienee faawuttanut ref orbiit Am eri. 
kaan wlo^sa. sillä ilmoittaa mr. 
Wainio lähteneensä Hankosta, <3uo--
mesta, 23 p. tammikuuta ja saapui 
tänne Kattilajoelle jo 8 p. helmi
kuitta, joten hän ei wiipynyt mat
kaile täyttä 16:ta paiwää. Saapui 
maibitl St.- Johnissa, Canadan 
rannikolla Piletti ollen Canadan 
Pacific linjaa. ; i. / ,; • 

Kattilajoelle oltiin aikeessa pe* 

Valkosen Tähden Linjan K«B-. 
ja Huvipurjehdukset ... 

Linjan valtuutettuna «Ustameheikä 
tulfu järjestämää^ Vftii-, 

• ' v> inatkueita, 

rotsia periaatteita. Mutta sitä, en din sieltä ja ttllin ensin Gilberttiim wastaan jotka uskaltamat wielä e?. 
mene mäittämäänkään. Riutta % jossa onkin paljon tomihoja tuttuja, sittaä Jumalan tartan totuutta nact-
w M menee liika kmtwas wäitök- Tulin ensin Lak-on Rikuun tawalli» purtensa keskuudessa, ja tämän laa-
sessäätt pienten liikkeitten kanssa, suuden mufaatt, joka on ennestään tui f ia hedelmiä niistä nyt micmme, 
Scnftän kaikki käsittää, että myllyt minnn ko>rtteri. Siellä otettiinkin kuin edellä on ferrctht. Jronwoodi-
ja nteijerit ei Torat jola taloon, mutta wastaan naurusuulla. Terwehdtt- laisille jo ennestään tunnettu suom. 
ne sopii joka kauppalaan, jos wain tyäni täällä wanbot titttawat nttn lakimies Louis A. Keary, on saapu-
niitä: farmarit tarvitsee. Ia aina lähdin Palon kontrille, jossa olin :mt keskuuteemme aiumaan. Hänen kirjoitus Texcksista, jonka nimimerk. 
olen ollut sitä wastaan että kahta käm-Yt noin 10 wuotta sitten, jonne wirastonsa ott Iron National Bmtfffinä oli K. K. ja oli kirjoitettu 
samanlaista farntari-yhtiötä ei PitäL fain kyytiä Sipolan Matin Kroseri- yläkerrassa. Mr. Ä. A. Keary on' Houstonista. Asiaa wähemmän tun-
si olla yhdessä kauppalassa, olkoonpa trokissa. fun hän ajaa kroseria -Pa- tullut länsi waltioista tänne Iron»! tewat. owat wlü-et ehkä wäärään 
ne sitte mistä laadusta tahania. lon, Markhmnin ja niille kantreille, woodiin wiinte kuun lopulla. Meilä. Huomioon Rio Grande laakson suh. 
Mutta aina toaitän sitä että kaksi lii- Siellähän saa miíifíti oortata krose- on nyt siis suAnaainen lakimies, johteen, jota pyydän tämän kautta saa- .... 
kettä on kansall? hvödyG paiKakun-/rit wain kuin kaupungissa. Kyllä pulmallisia asioita sattuu eteemme, wähän oikaista. Jos otatte wain je. että se saadaan, ja jos o-
nallit, mittta toisen niistä Pitää ol- ne tuodaan kotia toisena väiwänä. ja niin saamme kääntyä hänen puo- Texasin waltion kartan, niin tulette ristajat rehellisesti ja kunnola sitä 

" ?'Ä r " ' J "" ' r * r "" • " *' ' ' ~ """ se. 

rustaa farmarien ko-operatiivista 

tammik. 28 p. 192/011 Wiömuiicriä, 'imitto niiyttmi -US 
i'iiia IopuIliű'C-ti tulee yksityisten o-
mistcmla osake meijeri, siihen mat-
liin kun pankit y. m. sentapaiset 
laitokset, owat, että äänimäärä on 
osakelmvuu jälkeen. Tulipa siitä 
nyt millainen hywänsä. Pääasia on 

New Aork Mtllsi» 
ko«oiperatiitvisen yhtiön wuosikvkous 
pidettiin heltntkmm 16 päitoii Legion 
haafivTa. Osakkeen omistajia oli 
saapunut kokoukseen koko paljon n>er-
rattnNa pahaan ilmaan ja huonoin 

; teitten tättden. Kvkous oli Milkalta 

alusta 
roja ku yletti 

t«imicUi^W'U • .kilpailtchan tttopi liikei'stäwiä, jo- lossa näilläkin farmi-kontreilla. Ensi. kirjoja kansalaisille konttorissacm-mailia, 'ja. tällä -wälillä ON. suuri, .wiäminen, joka toimt ko°operatiwi 
1 «LrtSä ttiiukuhi mekw'Wpisim- bon on .Menu# íülemte^ Päiwän kun kuljin, niin. sattumatta .221 VdLeod awe, Hän M saanut muutos ilman-alassa Houstonin sou, sella pohjalla, ja jossa Moni- menetit 

. t h toifemme pci- hena ollessa. Mutta-^e o n  kokonaan tulin yöksi taloon, joka olikin tuttua yletön kannatuksen taitamalla ja te, tuwilta, mm se on suunnille totta, .'^jottewt rahansa epäilemättä Wat-
m' . n . . ratkaista ia su- eri asia. jos kaikki liikkeet olisi .wal---.wäkeä: Paawo Ruotsi, ennen asumch.hellisellä., toinlwmM'aan.,- KNnty..si^z. jean hymin alhaista Maatan *utti scn citci paikkakunnan -farmarit 
!^^wa?keinmtankin kysnmykien so- tion eii'tosi merkiiUffeSiä konüan, kit- -WbaPp, josfa Mni aika hupaiseÄi kääppä Mr, M.. E. SyrMn-.puo-'-^^. Houstoniin tulee .kanawaa olleet erittäin innoswnetta rybty. 
tomiolio Kokouksen await totutte ten meidän toimomme on., niin sil- ;Döit. WW. ToisÄsi yöksi oli halitni leen aina. kuin-omaisianne Suomesta, .myöten waltameri laiwatkin, ja fteí- mään, uudelleen samallaisen - mnje-

1 ^ íinttes ^ B Trupukka. loin ei enään tartmtstfi krlpoM ei- jäästä. oman paikkaiseeni..nimittäin Äinne haluatte, tuottaa, niin )e ta-.Katsein sataa ja- ott sumuista ilmaa.-á pystyttämiseen, joskin toisekseen 

Mtte luki miime wuosikokouksen Pöy- kä wois Äään-yksitmnen mschän Mäntä Attiiiitt. jonka misis on kas-.pahtuu. Aämä menee täällä muu-/ Waan ilmanala Rio Grande laak-.llenes-.-suurtmpana^ tekijänä pllut k 
m . . toii touobcn raportin työn wloksilla mk^sätä kuten neMt.wu kumppaniani. Kyllähän silmäni ten eteenpäin päiwä kerralla. - Töitä, sössa on tykkänään erilaista, sen w' ettei juuri kellään näin pian palon 
g* y r . -. tÄewät. '' laukesi entistä suuremmaksi hm näin tehdään, metsissä ja kaivannoissa/^ siitäkin buomata sillä siellä käy' jälkeen ole pääomaa mitä.tällaiseen 

' omistmat näyttilM 0^ Mksikä á B G M. wuosi. kmnka oli-.Antti homesteattnsa nmo. Talwi^ on mitä.herttaisin, En woi tetään keinoihoista kastelua kun Wetscett yritykseen sijoittaisi. Mei. 
. tvvtywäisia ra. toista takaperin «i huomauttanut kannut, pelloiksi ja niityiksi sitten täs'sä olla muistuttamatta, että kun €i kylläfU sada. ja siellä tm im., tulee rautatien ja S. F, Mart-

MDttn 10^ t^n n ^ fun 'hommattiin toista - wiljasäiliotä kämmenen touoden poissaoloajallani. Men litaksenne Uuden Kotimaan keskimäärin notn SOO - auringon .tilan autotallin wäliin. waltakadun 
b^matttuksia waan. hy. »samoin sarmareitten kesken, että nyt Niin myös koko-kontri samaa mukaa, asioille niin olkaa niin ..will you Aisteista päiwää wuodessa, ja sa- .warteen, johon on jo ryhdytty M-

' - mennään wäärään meidän periaat. erittäin se Blue Laken ympäristö, please"'ja uudiÄakqa Heti' tilauksettf' HM, on waan ttom 10—20 ttm- huonetta rakentamaan. 

'•"^oMIataanT rt^oitti näyttänyt - w'sta, koska jo on entinen, johon joka onkin luonnon Mtolesta mitä ne, jos ette ole Mä ^fo ennen uu° maan wuodessa. Siellä^^on barwoin! - Vast. M. N. Westerback, Brad-' 
» - fitäftän ecnme woi- woidaan panna myllyt, lautajaardtt, rhammpia järwiä korkeine rantoi^. distaneet/, Älkää wenytelk.ö oNem^^ stttnuista ilmaa.- ' Meriwlwaa ei doc5ista, N. Dak. wieraili täällä 

- * oi.MuibMiun toct- -p. m. Taisipa olla »veikoilla silloin neen. Ääwin myös terwehttmässä kaan ja älkää odotelko Matti 'Reiniä koskaan ollut Niilä seutuwilla jossa tpiime wiikolka wanhempainsa ja 
neer totroooiaun. wuiuywii»»» V ^ ̂  «r> ' mx ....v:»* .tirm . .... . . . . — ..;v~. pttäen 

.'S ai iiii laivoilla 

"OLYMPIC" 
Lähtee New Yorkista, " ' 
Toukokuun 14 p:n» j 

"CEDEXO" 
Lähtee New Yorktóta^ * 
Toukokuun 21 p:n* ' • 

4 ADRIATIC" « 
Lähtee New Yorkista 
Kesäkuun 1 päiväni 

"OLYMPIC" 
(Mailman suurin v ai ta m érilaive) 

Purjehtii uudestaas 
New Yorkista, 

Kesäkuun 4 päiväni 
jolla suunnittelee suurempi jouk
ko suomalaisia - muunmuassa lii# 
kemiehiä ja laulajia — mennä 
terveh d vsm atkalle synnyinmaar 
han. ' 

Ohjeita pasain hankinnassa, lei-
maulapssa, tuloverojen suorituk
sessa, rantatiekyyteista, matkita
va rain kulotuksesta y m. saa
daan pyydettäessä. 

Ilmoittakaa matkä=atkeestnnm© 
aikaseen ja lähettäkää käsiraha* 
$20.00, että tila voidaan teitS 
varten varata. 

Carl H. Salminen 
Duluth; Minn. 

HUOM.! Matkustajat New York
issa huolletaan luotettavaan, 

siistiin suomalaiseen majataloon, 
ohjataan virastoihin, konttorei

hin ja laivaan. 

Taisipa olla »veikoilla silloin neen. Äawin • myös. terwehtimässa kaan ja älkää odotelko Matti 'Reiniä koskaan ollut Niilä seutuwilla jossa ipiitne Wiikolka 
neer Mutta kokemtik- wanhaa lchttmiestä Eetu Rekosta, .tulemaksi sitä- uudistamaan, 'sifla suomalaiset owat, sillä se seutu on.muiden omaistensa luona, 

htnrmism muri sen kmtlu chkä on toisin määrännyt, jonka, tila on myös tämän ihanan wanha Reitti on nyt kuitannut j o -  noin . 70 ialkaa yläpuolella ^neren puheita iltasin kirkolla, Winauisttn 
jos niin on, niin sittenkin on jätlven. rannaNa. Niin sitä Reko- pinsa.. Reini M.ollut ttskollinen ja pintaa. . " ja isänsä "sekä weljensä, Erick io 

iesia myös ryypättiin kahmit, ja kyl- toimellinen herransa palwelia. Mut- En ole ollenkaan ibmeissäni kun-^hn Westerbaekan taloilla. Past. 

nalla olewia miljoonayhtioitä on ol-
liit welkcMliesten Missä miime syk- lyöttää känärille, ja jos kerta ie 
fjitä ja folion «n wielä jäljellä jem- nfn M» »» joutnn.it timdnn <*• 
motita, jotta ien «te, cnucnimn mmut' nii" w»i fen itiöfälfe ja 
»innot owat kaikki taiottu nocmoa- p°n« känärin Siiman Iille, niin fit-

. , te näkee mitä nuo farmari ukot sii-

I" 

ü on tapahtunut htnnotsja luun 
alennus ja me.dänkin Yhtiö otti suu 

tä»um iBitmeijesjä mw°nwrw»- suksen koulu lxm»to 

fct, joka olifiit oikea teko, silla muus- Mitä 
.a tapauksessa se olis edessä tulewat- n*!n 

niiitio k iraStulen -nmtta me testaamme sen maidon, ja Saárber? lntto» wa»cha tuttu, olipa hän waiwoin wpi saumansa nojassa Texas on suurin waltio Mdyswal-

m<> 0i;mme fatfin Helotin odot'* ioS näemnte, että sen maito on lie- ml^y kymme- liikuttaa itseänsä. Minä ehdotan, loissa, ja siellä oit paljon ihmisiä, 
taiteet iillä olimme nähneet fono- peää ja huonoa, niin me panemine nen touotta Men uskonut machdo li- että wanhallc. ^eli Matti RetniNe jotka otopt siellä syntyneet ja kas-
«tiofriiihtiin »toi buumiin. tiiketan. .!^u. St.. Batüün känäristä. sillä me TihM^n.asuttua kylää, että kerättäisiin m^Mnen elämänsä tl- Maneet ja nekään rimat ole mteksi-

' t^iírt ÁiAmL wmrtaMiVWhtiRHX ««n ní. -emme woi toisen lehmän hyötyä kvllä siellä leötiasiat-?äwi -päinK tana Pietti JfoT?hfí yhteiSwoimin. neel että senlatM woisi olla omassy 
toi» sorpa kulkea päitoii niin, että joka Mlmrn tietääkseni on mr. Reini ol- waltiossa. 

taloon tuli Kottmia ja jos ei tullut, lut uskollinen kutsumuksessaan. Au- Luonnollista on, että sielläkin 
niin kyllä se pantin tulemaan. tetaanhan nuorempiakin ihmisiä e- tm?tyy tehdä'työtä, ei se ole kaikki 

Täältä sitten ItiiiMn Auroraa k oh-- íontiiti taipaleella. Tämä on minun walmista, waan siellä woi tekemällä 
den, jossa myös tapasin erinomat- käsitykseni asiassa. Olisin iloinen, saada asumttkset ja ympäristöt para. 

€'li myös wMkaan keskustelun tä tuumaamtt. Moiko ie ruweta lnp- tain ystäwälliää ihmisiä, niinkuin ios Wit kylänmüeket ja waimot ot- tiisin kaltaisiksi, sillä siellä on nton-
/lrtltVttA iivitft '^ÄiPif'n hh- .samääu jos sitä ruokkis. Mutta mrs H. .Kttuuttila, Mrs West, ja o- tai simat tämän asian hellään, huo- to, joka sen laittaa ihmisen käden 

'sanon, farmari, ukot, että ajatelkaa lihan niitä muitakin nttfih'ia, waan mamina. Kuten jo esitin, pyvdcin, kautta. 
oma mielipide ennen kuin menette ?lin cn muista nimiä, jotta oltwat että empimättä uudistatte farmarien Woileipiä ei tosin Rio Grande 
acwestämään, että ei tarwitsisi jäles- olleet Miime' kesänä N. A. MMsissä äänenkannattcrjan U. K. tilauksen, laaksossa walmiina kaswa, Maan ne 
tä katua. - kesäjuhlilla, jotka olitpat jääneet kun luoksenne tulen. Farmituottchl- täytyy, itse woidella. 

Mitä tulee nteijerin ^ruÄamiseen muistamaan mitlsiläisiä hywällä fth la meidän kuitenkin on elettäwü, ja -Ei kenenkään Pitäisi Niin ajatella, 
tänne Mtllsiin, niin parhaana syynä - dämellä. . ^ Unsi Kotimaa on farmarin hnmä ä» että Texasin waltio on kokonaan ke
eli se, että saataisiin pois nitoi yal Wiimeksi huomautan, että toottic bnlatncn, jota ette saa hyljätä huo- sninaata joksi K. 'K. sitä sanoo. Pah-
kosirkkelin ntalliset dollarit mttuttu- tonnia IL Kotimaan asioita myös neistantte. Samalla kuin tilaatte -'joii osassa jota sanotaan Pan 
moan Setä Sämtn dollareiksi, joka paikallisatiamiehen kautta niinkuin minulta Uuden Kotimaan, samalla handle, siellä on talweakin. 
pitikin paitkänsa. koskapa ne katosi- Palos a Isaac Saarberg, Embarra- tarjoan teille hywiä kirjoja 'suomes-- Werraten Texasin ma Iii on suu-
wat pois nänttämöltä. Ia nyt ia- sissa R. Hamtula ja Elyssä Charles ^ 1'1^^ roaan baluatte helpolla bin- j ruutia, woisiinme sanoa, että jos 
non. että ett tule tämän pitemmälle Herchrickson?M-kautta. Box 936. . naíía. raamatuita • 1.00 alkaen aina kääntäjiimme Texasin eteläisimaän 
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ttöllä on kartwniit niin paljon Eir*, 
joille. Mittta se jäi nykytseu johto-
futuian ja liikkeenhoitajan tehtäwäk.-

• si, että yhdessä katsoa niitten {.H!» 
rään. Sen leikitit itse kukin hymin 
yntmärtää. että yhtiö enempi fuiit 
Muutkaan liikkeet eiwät ole tooineet 
periä saataw'.aml 'isälle tänä snkiy-

« "'i - toaan on täytynyt kaikkien yh
teisesti kantaa nuutilla ja kirjasaa-
totoilla melkamiehensä parempiin ai-

. fnibin,' että maattwiljelijät woiwat 
Myydä ne Mi tiaiset myytäwänsä pa--
f'Mnntosta lhittnasta. Myös päätet
tiin tässä kokouksena että maksetaan 
S prõf. korko pääomalle, waan diwi» 
tentti 'jäi tttíclntlíe ajoille, sillä nyt 
r**nre ole harjaantuneet saatuaan 
mistään ntutlaltakaan dimitenttia, 
"iin siitä ei näyttänyt olewan ku-
faatt htwlissaau. 

Sitte lopuksi walittiin uusi johto-
T'mtfl ia walituksi tuliwat seuraa-

Henkilöt: Wm. Ornon, Vietor 
Mäki, Jacob Rurnti, W. Larson, 
C*1* Austin. '//' ' . 

' /' Saamme olla kiitolliset, että saim. 
we taas niin bMvän ivÄtokunnan 
^^womaan vbtiön parasta. Waikka 

venrrre Moi moittia entisifaort johto-
kunnan jäseniä, sillä ne owat war. 
wnsti myös tehneet Harbaan^a yh» 
f**ti hywäkfi. Waan wanba sanan» 

• lasku sanoo, että pusi luuta lakasee 
•c;Mrr pnbtaammaksi kuin toattSa. 
Siis toimomme, että se entinen sa-
natt lasku pitää nytkn paikkansa. 

Ei tnttuto kitin jäämme taas tyhH-
Vvtf "odottamaan tulemaa »vuosiko» 
bcmsta. Sitten masta tiedämme, 
«titä tämä wasta alkanut wuosi ttto-
t»i biHesfoétt. Piirsi > 

. Msi. mukana Mut. 

teidän kans'anne wäitteloinäan näis-
ítii asioista ainakaait sanomalehdessä. 

M. ,H. Kvr?alo. 
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Vtfe '•< Mills, MmO/ . 
* En"wpr ytta wKstaamatza ystä-

Zpäni^J. H. M. ki^eösKyt/ joka oB 
'Ho. 14, muttrt^en töyHy'Mmun tun-

Wistiw> että Ä: mi^1voi''ckW»etä. tä-
-Own «pitemmälle 'tÄdän ;tenSfmtnc 

-^vüitOytzu. syiltä »Äta •: Miyulla ei 
i i|lc ollut muúéa koKlua kuin Me» 
vmukien foulu, - kuten .teillä -on oppi-

. toulu, tietopuolin» kdnlu ja sichey I 
é  i' *  .*• ^ "I /•= 

, / E. Anttila. ?l5>.00 hintaan asti. Kaikkia mttitr. huipun tulemaan pohjoista kohti. 
—^ . kirjoja myös, mitä, Maan kychtte. niin ylettyisi keski Minnesotaan, ja 

/ / '  I r o n  w o o d ,  M i c h .  luomen almanakkoja wtwdelle 1921 ^ fe käännettäisiin idästä länteen, 

•xanaiftóüt iuitrtautmngetSia '""tte tukuttain ostoissa 6 fentiilä niin fc mcniii Tyyneesem mereen ja 
Mchwu waikka minkälaisia tekoja oi- >-> nkptoilen ássa 10 p7„» luočtoiit tjleftijiii s? sen itäiseltä 

tenttiä kappale. Cttmíko litan kal- rajalta Atlantin mereen. Siinä siis 
liita? Kotimatkalla kalenteria 50 olla kaikenlaista maata ja il-
icnttui kpl. Siirtokansan kalente- manalaa. 

ria samoin 60 senttiä kpl. Näettekö, z Terweysalalw toom sanoa, että 
etten ole häwytöm.' Toiwolla et- Grande laaksoon on mennyt 
tä tämä kyhäyk>eni läpäisee ja peh-! ^xtijon ihmisiä terweyttään etsimään 
.niittää teidän sydämiänne . Luvaau ja otoat sen saawuttaneet. Etenkin 
wielä senkin että annan Almanakan reumatismin, hermotauteja ja csh--
fctupnit päällisiksi sille joka tilaa eli mcia p^telvat ihmiset ylistäwät Rio 
uudistaa Uuden Kottmaan ttlauksen érembe laaksoa heidän onnelaksensa. 

Minnesota* ranta alueelta 
'  •  1  . . .  

Helmikmm 16 p. 1924. ketn pmwäKrjestnksessä. Kain sur-
Koska olen jo kulkenut useita m<i taas. Aabelin J. f. 15 päitoan 

Wiik koja U. Kotimaan asioilla,' niin aamulla noin kello 4:n -waiheissa, 
kyhään wähän hawainnoitani. erit- Pabst mainin muuttohuoneessa, am-
täinkin farmi sen bitiltä. Ensin tuin pumalla wiisi latrkausta uhriinsa, 
ttilitt Embarras'mt, joka seutu olikin tappaen l>eti. Ammuttu mies oli jo 
minulle durrikasta. Waan olihan ijällinen wanhuZ, slaawilainen kan-
niitä sielläkin wanhoja tuttuja, erin- salli)uudeltaan. Hän oli saanut toi* 
omattctin Hannnlan perhe. Mrs mekseen „dry" miehen wiran ja e-
Íaitoi ntinutt hmtcimttict jo kehdosta lätti suurta perhettään sillä toimel-
asti. Sanoipa sotidatelleensa?in mv, la. On ainakin häntä kaipaamassa 
nua joskus. Min, olihan se hattS- 5—6 lasta. Roisto, joka werityön 
ka tulla sisälle, tuttuihin ihmisiin. j teki pitäisi olla suomalainen jätkä/' 

Niin, ensi aamuna tuli lähtö kä- niin puhutaan ainakin ja wielä patf--
welemäätt kantrile päin, kuitti plan- kakunnan luottamusta nauittMau 
kit yhdessä taskussa ja U. Kotimaa farmarin MäMy. Roistoa ei ole saa-

ntinun kauttani. ?)st. teidän v, 

. H. L:n. 

'helmikuun 16 p. 192l.tv 

Mrs Sophia Koski kuoli 5?uuth'» 

Mutta rikoskttmppaninsa iin kan nti n hospitaaliin i k. 15 P. 

- Esittäisin, että K. K. käMisi siellä 
ttttkimassa sitäkin paikkaa, jos malt-
hfla jättää hywän työpaikkansa, ja 
fitten antaisi siitä lausuntonsa. 

Siellä ollut. 

fa Harboriin, Ohion waltioon, josta 
liätt oli saanut past Wileniltä kehoi-
tukseu tämän wierailumatkan teke-
mijectt Han kertoi seutumme paljon 
ntiutiiuiteen sitten kun hän täällä 
wiimeksi käiwi, palowiikolla, 1918, 
jolloin hänenkin lapsuutensa koti oli 
sawuawana rauniona. T. k. 6 p. 
jolloin past. Niemi oli myöskin 
ka ällä, saimme ftntllcr 'kaksi saarnaa 
ja fen liiaksi puhui samana Päiwänä 

R. M. S. P. 
European 

Purjehduks» 

jokaisen kah

den viikon pe

rästä 

O" 

Höyrylaivoin» 

New Yorkist* 

SUOMBfr 

SATAMHH 

Southamptonin kautta 
OEBITA toukok. 21 p. 
OBOPESA kesäk. 4 p. 
ORDUNA kesäk. 18 p. 

tEnsiniii,isen. Toisen ja Kolmannen 
Luokan matkustajia. 

RovcS Mail Steam Packet Co. 

Kettle Riwer Mi»». 
Palojuttujen kuulttstolussa Du-

luthissa on näinä päiwinä tapahtu
nut sellainen käänne, että kantajain 
lakimiehet obat lopettaneet todista-

toisena, että muisttn mitä lehteä o tu kiinni. 
un kaupalla. Ensin kyllä tuntui, an kKketty joka myös on ilmoittanut notn seitsetnänkymmenen wuoden 
käwely hywin waikealta, waan tuu- ampujan nimen. Tuolla roistolla ikäisenä wanhuuden heikkouteen. 
min itsekseni, että kyllä kait työ te- kuuluu oleman jo ennestään mustat Häntä jäi suremaan puolisonsa ja 
kijäusä opettaa, ja niin Mikin. Ja jäljet takanaan. Murlmttu wanhus neljä lasta. 
kauppahan se miestä MirkiAää, on tunnetttt paikkakunnalla hiljaisek- Mrs Ehas Matala ja siskonsa' jien esittämisen ja alkaa nyt was-
kun niitä lehtittlauksia aina M-'M. rauhalliseksi micheksi. Näyttää, msss Koste, N. f). MiNsistä wierai- taajain. Soo Äne rautatieyhtiön ja 
lentoon oikein aika izheKan. Ot?k6 '«M ei enää ole suojaa missään mur- lewat Mr. Herman Sudaan per-. hallituksen rautatiehallinnon kutsu-
kmnma. onHait ne farmarit hvwüt zhÄäjain nuolilta eipä rauhallisilla heessa. Misrkset toimiwat otketn main todistajien kuulusteleminen, 
.yksiimelisiä näikläkin farmikylillä» -Wanhuksillokaan. 'Nüo' parantumat» aimo yllätykset Nick Budayn Per- ^Onkin jo taliakin -perukalta useam-. 
mm 'että • oikein-' -minua - ihmetyttää?tott*i fotMcet. sietäisi 'juurineen hä- ficelTp. kaupunkiin, tulon johdosta, mat saaneet haasteen toastaajatn tq-, 
fuiu trtrwt wain sanottiin, että kyllä -tottfaa maata turmelemasta ja nti- johonka- tilyisuutM. oi.kerääntynyt Eholta. Kutsutut owat tähän saakka 
se Kotimaa meille pitää- tulla, waik- den voittaa sammtmmttomällo -"et.-, -wäkeä.^oikein -kololta..- Kim- aika. ku- , olleet sellaisia _ jotka joko epähuo-
ka Mitä «mitÄkitt lehtiä tulee, wamt teiwät m fiftaift it tin kaiihoasti kuin' luikin lutpajsesti aina pikku, tunyeil- miossa ejt. muuten satuttiin jätta-
kotimaa se kuitenfiu' pitää tulla, .sudÄ Siperiassa. Äko, Mitäs mill'.' -7» asti. Budayp PerSe-^n a-unät^n.^mään kutsumatta silloin kuin känka-

. En olis tooimit 'uskoa, tus o h i  näolo tnntematoin. Minä olen war ^ wäbällä woimalla.. .Metsän . .tun-; ?a tunnetaan, sillä todistajien kuu-
taitettu; että Embarrasin kontri en ma. että tyttäret' ja pojat useinkin nausta o.n .jonkun. Werray. waan (IuStelemiiten alkoi wiime ,syyskmm 
niin muhkeaa farmi Miiii kuin s^ nn. saawat alkuharjoitukset kotonaan' kun tuo tämän taltoeti ilma on niin ^20 p. ja nyt wasta on toisen puolen tantmksia. Nyt ei 
I/»» . . • 1 . t . 1_: .(ff. •«! i.tf . ? e. ' il *f *<. /W .#*? ? - aT (1 IaTTa rtírtft Sk. XiÉ«iTié&^Yí> ^ fr T • 14"í flT 1 tl 

kirkolla. 
Mr. ja mrs Joseph Wehmasto, 

Wiest Dulllt'hista, owat wierailleet 
täällä, Autotnbassa ja Lawleris^t 
tuttawainsa luona. He kertoiwat 
Duluthissa saaneensa tietää, että e-
räätt tnaitoiníon pitäjällä siellä o-
lisi kaswatettawana fitomaímnen 
poika, joka on heillä ollut metsäpa
losta saakka, ja joka oli muistanut 
entisyyttään senwerran että hänet! 
kotinsa oli ollut Kettle Riwerillä en
nen paloa, ja oli ilmoitettu pojan 
nimeksi Heikkinen eli jotenkin siihen 
suuntaan. Täällä on kyllä niihin 
aikoihin asunut kaksikin eri Perhet
tä, joiden nimi on Heikkinen, nim. 
Chas Heikkinen, joka noin wuosi 
iirien muutti asumaan Portlandnn, 
Ore. ja Autombassa entisen Lars 
Heikkisen !*terhe, mutta kummasta
kaan perheestä ei ole lapsia kateissa, 
joten, jos uutisessa perää lienee, on 
nimessä mahdollisesti tullut ereb-
dys. Joka tapauksessa sietäisi tämän 
vojan syntyperästä ottaa tarkempi 

s e l k o .  • " * < * *  '  
Aicuio sää 10 p. t. k. wei lopun-

kiy rekikelin ja senjälleen on ollut 
oikein herttaiset kewät ilmat, joien 
meisänttlotteita jää paljon ajamatta 

ellei wain saada uutta lttuta. Tä-
nään on talwisempaa ja luntakin 
•heittelee, mutta merkit eiwät wielä 
osoita että sika rekikeliksi riittäisi. 

T. ?. 11 P. oli Carltouissa lyhyt 
oikeuden isttmto ja TuuIuUeltiiu 
kansalaiseksi t>yrkiwiä samalla ker
taa. Täälläpäin oli kuuluSteltawa-
na Frank Ora, ja läpäisi hän htf 
ktntton uuhteettontastt ja olisi mutt-
tett saattut kansalaisoikeudet, ittufta 
Ien syyu tähden kun mrs Oja ei oU 
lut iaaptüvilla.' hfättim päperinanto 
kesäkuuhun' saakka,. jolloin hänenkin 
ott 'Eyiätoä mttamässa näytäntö kan -
ia lmskefyoiimittestaa^^ njinl ny 
kyinen asetus säätää. . />' 

- Muistakoon _ jdfaineiiV.fóTíá ok! Ive-
r otettu o irtainta'omaisuutta 'että Ix-
tainwero on maksettawa helmikuu!? 
ajalla jos haltKaan tvälttää liiäftis-

^nään labeteta 

li. £. LIDMAN, iloine a Tulijois-
lännen , Asiamies, 325 2nd Ave. 
So., Minneapolis, Minn. 

Sebefoi Bide & Fur Co. 
Nyt. avoinna liikkeelle raken

nuksessa PARTÜBITU VAN vie. 
ressä. 
Tuokaa sisään 

Taljoja ja Karvanahkoja 
Villoja ja Vuotia 

Kaikellaista tavaraa 
Me maksamme korkeimmat 

markkin aliinii a t. 
Antakaa meille koetus. 

Armeija tavaraa f 

Mina olen palun nut kaupun
geista, jossa ostin suuren varas
ton Armeija Tavaraa ja Kenkiä 
ja minulla on ne nyt nähtävänä. 

Nämät tavarat myydään suu
rella hintojen alennuksella, ntin 
kiiruhtakaa tekemään valintanne. 

Seb eka Hide & Fur Co. 

.r/%" 

^ woi muuta Hnoa ^yin h^oin- tuohisten tekojen sitgrittattiiieen .ja ^MfMian .mallista iällään, sta^at^kuulustelltma. Mahdolli-^ postin kautta ^ttsekullekin tfmoüusta, 

^ % 
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kuten edesmenneenä aikana on allub 
tawsllista, waan- sen sijaan on kaun-
tin lehdissä ollut julaistuna nimi' 
luettelo niistä henkilöistä^ joilta tä
tä weroa menee ja myöskin summa, 
joka on ainoa ilmoitus mitä Tettel-
lekaan tästä annetaan. Werot omnfc 
jonkun werran kalli-mmiat nyt kuin 
edellisinä wuosina, mutta onkoS ih
me, sillä Palkat tietöissä y. m. 
ku?tatmukset ctoat joka alalla puo
lella ja enemmälläkin kohonneet, jo» 
ten taituin, koulupiirin, katinkin h 
m. tarkoiwksiin on luonnollisesti ol
lut pakko takseerata enempi weroja, 
jos mielitään että nämä yhteiskun- • 
talaitokset hysywät pystys-sa. 

, .Kitten lehdissä olleista, iíthotíttf* 
siSta näkyy,, on Minnesotan 'Nait-. 
tiusliiton js S. K, ;$s ZAuran 
fäk-etiiimä luennoitsija ja loticpinio- ' 
jen jőrjeSlajo, opettaja Jwar Aho-/., 
nen täällä Katlilajockla 6 ja 7 p. 
maaliskuuta. Arwatenkin annetaan 
mnöhenttniu tarkempi tieto miefä;-
luennot ttzlewat oemaatL *. 

.' .Ä «' V 
j - ísSfut •%' - o •% .'.L' 

> •  -. -'?>< '• * Ti «"j;-" •''H '• • •'•'V '' -
-  ,  / - 2 » » M m  

ill 

Hi. 
w  

il 

I 

ír* I r 

* li1 V .... * uaÉ&Jfai, IL 
>. - V i „ 

* WÍ» lu-íil1 

DEFFCTIVF PACT 


