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VAPAASTI! 
Ford 

mennessä emme wielä tietäneet mihin 

tulokseen Henningin kokouksessa on 

tultu, mutta ensi numerossa rooimme 

fntä antaa lähempiä tietoja. Meije-

rtmichiä kyyditsemässä Hemringnn o? 

li Mr. Avcmt Lake komealla taaral-

laan. 

Metsästyslakista on waltion yli-

lakiniies hiljattain antanut sellaisen 

seityksen, että laki, joka rajoittaa 

Metsästäjien saaliin päiwää kohden, 
on käsitettäwä siten, että kukin met-

Estäjä on päiwää kohden oikeutettu 
ampumaan 15 sorsaa ja 9 preerika-
»aa. ... 

nomalla Duluthista. ettö he tulewat 

pitämään hartausseuroja Mills'issä 
maanantaina-, "syyskuun 19 p. ja 

myöskin tiistaina ja keskiwiikkona. 

Jumalaupalwelus New Aork 

MiUfin Ew. Luth. Kansallisseurak. 
kirkosjav on ensi sunnuntaina j^ysk. 

18 p na klo 2 iltapäiwällä. 
P. Mieittitcn 

Jumalaupalwelus Synodin kirkos

sa ensi sunnuntama klo 10 ap Pas-

j töri Taito Kantonen saarnaa, . 

5?titospäiwänä pidetään Legionan 

hnaiilla Synobiit ompeluseuran tci-

S e Xi 

•'f 

Annetaan Am 2MB Champidn Spark Plugia o» mWty 

v: Dfctofnn Champiou Spark Plug nim 

saatte »««ero»!^ 

•' Yksi tilaisuus saada T-mallim'n Fordin Äouring kaara annetaan jo-

fatten Champion Spark Plugin -kanssa, j of a meiltä ostetaan farati isiämme 

tai näyttelyalueella Wadena kauniin näyttelyn aikarka. Arpominen tapah

tuu silloin kun 2M0 plugia on myyty. 

R. A. Stunrebccf, 

SBdituutcttu myyntiasiamies, 

Wadena, Minn. 
S 

paikkakunnaita ja 
ympäristöltä 

Sassal öisemme Oscar Hill sairas

taa heikkona keuhkotautia kotonaan 

Eteläkontrilla. On ollut useita Wiik-

koja »vuoteenomana. 

Karjaa lähetetään Terminal Ship 

ping Associationin toimesta tiistaina 

syyskuun 20 p. — Adolph Hepola, 

Liikkeenhoitaja. 

Suutari Jacob Zämsä, entinen 

millsiläincn, joka kolmatta- Umotta 

on ollut Lnddcnissa. Pohjois-Dako-

tttöfa, jossa niyrsky särki hänen huo

neensa, on palannut takaisin Millsiin. 

päinsä on rakentanut itselleen Huo

neen seppä Tuomen pajan lviereen, 

zossa- hän tulee suorittamaan kaiken

laista suutarin alalle kuulumaa työtä ' 
kohtuhinnoilla ja toitooo kansalaisten f tettäwäksi markkinoille 
autawan hänelle työtä niinkuin ett-

nenkin. 

Vhi.qitot Illikainen, :'luvavta, mat-

kallaan Moose Lakelle, roieroiii Mill-

sissä nraanatitaiita. Mr. Illikainen 

menee tapaamaan tvaimonsa sukulai

sia M oose Lakella-. 

Carl Kieri, Mr. ja Mrs John Kie
ri n pieni poika, jonka päälle "ajettiin 

automobiililla j ohi aika fittc, alfaa 

hiljakseen parantua ja onpa to ilveitä, 

että toisesta silmästä, jonka yntpä-

rnstä loukkaantui pahoin, ei sentään 

mene näkö kokonaan, knten alussa 

Dcl jättiin. Tnnnottomasra ajajasta, 

joka jätti pienokaisen kadulle tajutto-

maan tilaan tehtyään tuon kauhean 

tekonsa-, ei ole mieläkään marmoja 

tietoja. Pojan parantuminen on 

suuressa määrin tri Ohrbomin hno-

lellisen hoidon anfto. 

Andrew Järwimäki ja Gabriel 
.ktinnimrit, z Sui'järmeltä, käroitoät 

tiistaina Mlilsissä tuoden mtfilastin 

elukoita, jotta täältä lastattiin liihe 

im. . - - . . mesta myyjäiset ja Tukkopäiwälli-
MiimeiotÄ« rtttaruoholaH zynka! ̂  

perustuslaillyuus asetettiin kyseen-^ * - .. ( . 

alaiseksi äsken oikeusjutussa Grant 

kauniissa, on nyt siellä julistettu Pe-

rustuslailliseksi, joten kaunti on maa-

rätti) nimittämään rikkaruohojen tar

kastajat niinkuin laki jäätää. 

Sähköä on taas kylliksi, thmntt 

taan Otter Tail Power Com pää-

konttorista Fergus ^alls'ista. Uu-

den 2,000 hewoswoimaisen turbiinin 

osat, jotta äekeit jontuimat känttökun-

iiottomafsU oroai nietettu paikoUleen 

ia oroat sen suorittaneet tehtaasta 

tänne saapuneet erpertit. Miehet saa-

puiwat Fergus Kalls'iin wiime pás 
iantaina ja työs-k5nneltyään yötä ja 

[ Lehtijärwi, Minn. . 

I Hartaushetki on L-ehtijänneNä Mr. 

I Antti Pajunpään talossa ensi lanan-
1 touta snnskmm 17 pnä klo 8 illalla 

j ja jumalanpaliDelus ensi sunnuntaina 

! syystunn 1S pnä Lehtijärwen Ew. 
Luty. firfuvia klo 10 aamulla. 

P Miettinen. 

Topelius, Mitut. 

Siuualajtpalwiis pidetään Tope

liuksen Cw. xii;tli. kirkossa ensi sun-
mtntaina syyskuun 18 pnä klo 8 i! 

P. Miettinen. päiraää t)btiimitiaiiec>ti omtistuitoat • lotla. 

saamaan suuren turbiinin jälleen; 

kämitiin miinte smtmmtai-acvmuita.! 

-Mitään enempiä Maikeuksio ei uuden j 

koneen kanssa odoteta tuleman ja ellei j Meuahga Health Home suljetaan 

Menahga, Miuiu 

mitään odottamatonta' omiettotinmtia 

tapahdu niin sähföiuoimoa iveibaort 

mantvtoa riittämästi, sanotaan yh

tiön lehdfUemnte lähettämässä selos-

tuksessa. ^Htiö pyytää kauttamme 

kiittää Miilsitt asukkaita siitä kärsi-

Cofak. 1 p:nä taimen ajaksi. Tri 

Inrwan osoite Dnluthtssa ilmoite 
taan myöhemmin. 

(73-74*75-76) 

Lsiintnlleista syistä on näytelmä 

iltamat Menah^an itäkontrin nuori-nxillisnydestä jet yhteishengestä, jota- jr f fr n itatontrtit nuori 

k>e ofottimat tämän maatukien aikana, i e ' ..Ú !!.ű^ ^' t0 päiwä^tä t 
«i... , . ..... h» 2o ipattnaan. Siis tniifn» u «;<; 

„Me in käsitämme, että tämä on 

saattanut häiriötä liikkeellenne ja ikä-

Munksiä monelle teistä," lausutaan 

Yhtiön lähettämässä kirjelmästä. Ia 

inc fnllä tooimmc makuuttaa lukijoil

lemme, että tosia-ankin meitä harm tv 

tutti tuo * sähkön katkeaminen. Se 

saattoi lehtemme ilmestymään aino

astaan i siwuisena miime tiistaina 

ja puutteellisetta sisällöltään, mutta 

taitoomme, että jo tässä numerossa o* 

Ipantuiäit. Siis toiifon ja päi-
won ensin ilmoitetussa ajasta. 

silatkaa tlufi Kotimaa 

Cíetoja liáKsammc 
Rcslíiiiiaesia . 

Mr#. Clituin Mäkinen tuoli miime 

maanantaina keuhkotautisten sairaa

lassa iairastettuaan tuota Hiimitta-

N'a« tautia to;-?ta muotia ja ollen 4 

• j lemme ainakin osittain korinamieet i 
Ida Koiwisto. Wadenasta, niatkus-1 tuon puutteellisuuden. j 

ti roiimc „manmitoiim »iontflome-1 Sw j,„, Mill-iu' 
ryi)n, Minn., jossa hyn tulee toimi 

/ Plummer, Minu. 

maan opettajana. 

Herbert Hela, Menahgasta, wierai-

li miime tiistaina Wadenassa tapaa-
kuukautta jo sai taalassakin. Hän oli ntassa fititamiaati ja liikeasioillaan. 
J W. iWi-toatnaian tytär ja oli - ai) ,er ti £jr , .. .. 

Mrs. Elias tiukkunen palan Mu

ine maanantaina Dakotan matkal

taan, fossa hän wiipyi neljä Miikkoa. 

kuollessaan B7 Muoden ikäinen. Hän 

asui miehensä kanssa- Aräkin farmilla 

MamlchlMnäytteWsn aik^mtf 
kauppalan waltunston kokouksesta, | ji^cn toaIii"'n 

i»r. Pihiin StMmrin ton.tJvmiá! , Z ^ 
tiistaina, ionsfmm 9 9. 1ÍI21. So- . i"'1" opettama.>!>' 

. ... . ... moiunlatvtett uutuukuensa, keksintö 

jentä ja ihmeellisten esitystensä kaut

ta, joita )uoritetaan|iimasfä, medessä 

jc tttaah päällä. Mutta noista itäke 

misistä óit kansan ' iiritciifin ai11Q 

ja iähiúit häntä suremaan paitsi 

miestään kaksi poikaa ja lukuisa jouk-! Otto Laitinen ja Antti Lahtinen, 

ko sukulaisia ja us tiimiä. Hautaus Duluthista, lälitimät tvtime maa nan-

toimitettiin roiimc keski mii kkona taina paluumatkalle oltuaan täällä I trftiui mafiettanuifsi:, 

Prairien hautausmaahan hautauksesi MierailemaMa- ja liikeasioillan pari j Otter Tail Vomer (5o. katu-

ta huolehtien Andersonin imutaustoi- päiwää. | maloista 

konkiessa- oiituat saapumilla C. R 
Siiitar, A. C. Anderson, A. E. An

derson ia xtobn H. Mursu. Laapu 

millä ei ollut Andrew Piilola. Ko

kouksen kutsui järjestykseen esimies 

A. E. Anderson. Edellisen kokouksen 

pöntäfirja luettiin ia hymäksyttiin 

sellaisenaan. Seuraamat laskut esi» 

misw. 

Uutta Mi lisissä 

vperatiimiucn puoti 

$63.50 

säännöllisesti pitämään iaatamana 

Mouialaisen keskusosuuskunnan let-

pomossa Superiorisso, Wis. malmis-

)ohu Zurwauen (Jacobson) joka | 

on se, että Ko-' oli täällä joitakin päimiä tri Dhr-! 

on rnhtynnt bomilta saamassa lääkärinapua, mat-! 

fust; miinte maanantaina Nurmi jät* I 
melle, jossa hän nyknisin asustaa ja | 

ö;foi Pian tehdä nmöefin matkan j 
tettua tuoretta (Graham ja ruisleipää Holmes (iiti)n kontrille, josta Hiljat-1 

ja fahmilcimofiia. Näihin saakka on- ^ tain muutti myutyään siellä maatv | 
kin Milljisiä saanut juosta melkein l ltv«ja. ! 

mupäri kauppalan saadakseen leipää,! Iärkyttiiwä itsemurha tapahtui I 
Zrazeessa muutamia- päimiä fittc, kun |n. A. M-lls'in palokunnalle. 

Mrs. Maud Debler kylmämmfc?-1 Mrs. Nylundin tuliv. 

tt myrkytti itsensä stryktiinillä. Hän! N. f). Mills'in palokunnalle, 

oli mennyt apteekkiin ja ostanut hio- j Winogradojin tulipa!, 
ta kuolettamaa myrkkyä sanoen tahto 

maiisa hämittää rottia. Eräs naä 

jos on sattunut kotitekoinen leipä lop 

puinaan. Nyt sitä on aina iaatama-

na ja sitte sellaista leipää, että se jol

lekin tiittistuu ia iotokiit m^tkyttaa, 

kun sitä poskeensa pistelee. Muuten 

on Ko-operati imisen puodin nusi isän-

United States Rubber Co., 

palölctku-säilioistä 11.74 

Kansan Ääni'Kustannn?yhtio, 

laillisista ilmoituksista 1 ;>.ö() 

Tomer Lumber Co., 

íuliuerteista 18.05 
Matt Nuikka, katutöistä 1020 6.00 

William Hanson, työstä Palo

kunnan Päällikkönä 68.00 

Robert v Ageter, työstä 

Central puistossa 190.00 

nö tsijä lumannut lelidt'siiimine eitti ;-fr r 
..... *"n iattl" Wfalfc liliom fim nainen 

tilaisuudessa tarkemmin ilmoittaa 

tästä ja muista uudistuksista tässä 

kansan liifkecssti Mutia jo etukäteen 

woimme makuuttaa, että tätä täällä 

uutta le! ̂ ää kannattaa kyllä ostaa. 

Meillä en ostaja hymälle kaksi-

tstnirniteile fatiopäälliselle bogille. 

Me myöskin haluaijintnie hymän 

sekoitti tuon myrkfyannoksen ja sanoi 

I)äit sen oleman lääkeitä. Ryypätty-

ään tefotuksen naapurinsa läsnäol

lessa hän mäbäri ajan kuluttua kaa

tui maahan kouristuksissaan ja kuoli. 

Pian. Hän on asunut erossa iniehes-

tään, joka koetti laa da naisesta cnvio-

eroa. Wähän ennen kamalaa teko-

N. ?). Mills'in palokunnalle, 
ylimääräisestä työstä 

maffettoma rabat, ^a onhan se luon= 

nollistakin, iillä eihän rahatta m tää» 
saa- nykyaikana. { 

Plummerin markki napäimä on 

taas t. f. 16 p. Perjantaina. Siellä-

kiti annetaan palkintoja monista eti 

ÍQisísta maautuoíteisía. Palkinnot 
annetaan rahassa ja monenlaisessa 
tamarassa. Noin sadan dollarin ar= 
mosta rahapalkintoja jaetaan urhei
luissa parhaimmille, Kaikkiaan lä-

hes parin sadan dollarin palkinnot 

odottamat näillä markkinoilla tämän 

ympäristön maanmiijelijöiiä. Kait 

nattau siis laittaa näytteille kaswi-

tuotteita, jos on jokin lajt hymin me 

nesiynyt. Ia fftten urheilussahan 

j suomalaiset omat kaikkialla maaiL 

5.00 j nm^1Q niittäneet mainetta. . Sonnus-

: takaamme siis kaikki itsemme matkal-

31.50 ! 'c ^usi perjantai aamuna nähdäkseni 

j me niitä ihmeitä, joita siellä on lai-

ftettn nähtämäksi. Mutta erikoisesti 

Winogradosin inlipal. 17.00 l0^'1 suomalaisten oltama saapumilla 

Sril) í'litbcrion, riffanwfu'icn !fr" cti:i ntre,,fö ™ wlaincn 
IciffauffoHa tiautauim. 15.01) i™**0' e,tä "wmalaiskn ia toicfieli? 

ii. *• Stinaritt efitnffcetä jo H. 6. l'!" « áwiWSS »«-on. 
Stním»»™ fannottmnmta faiffi 6» I '°>>^nwed°z,a. Seen fnlia 

fut »Kihini,, suorittaa fellcifiua "« tow 
turn ne efitrttiin ja luettiin. "' 1tto,a k-""pva,lu-.sa. waan 

E R. Stinar esitti ja A. C. An-

mänä ja kuulta-mana. Wiime muoden 
ihme siellä oli puhe kuuluisalta We-

näjäty aswita tuntemalta micsolen-

noita, nimittäin waltiomme kumer-

nöörtltä, joka siellä kertoi ihmeellisiä 
asioita Venäjältä, tietysti kuule

miaan juoruja, sillä hän ei niitä a-

sioita- tuntenut paremmin kuin se 

näyttely-yleisö, jolle hän noita juttu

jaan jutusteli. Mutta joillekin ihmi-
sile kelpaa kaikki todesta. 

Merkillistä kyllä, waan totta on 

seuraamakin kumma. Sotarahastus-

muofinakaan ei panfkiireilla ollut 

niin suurta hätää raban hankkimises

sa, että olisi maa-ntoiljelijöitä käsiet-

ty suorittamaan meikojaan kattomai

ta sitä moimatko he sen tehdä tai ei. 

Mutta nyt on pankeista ilmoitettu 

maanwiljelijäille, että se ja se sum-

ma on rnakscttaMa tänä syksynä mäli-

tämäitä, onpa osalle annettu määräys 

maksaa koko melkansakin. ArMata 

fopii, että tämä on taas' isku, joka 

koskee maanmiehiin, kun se mähätnctt 

Wiljo minkä omat saan^ pakotetaan 

myymään polkuhinnasta Maikka 

miljan onkin tullut wähän niin sillä 

on hymä tehdä rahaa niiden, joilta on 

malta. Isot pankit omistamat pie

nemmät ja myöskin omistamat ne 

jauhomyllyt ja wiljanostopaifai. 

Siis niiden on Nyt lähdettäwa oike

asta Päästä, että saamat ensi kemäu 

iiä tehdä suuria moittoja toiljolle jo 

huutaa kansalle, että wiitne wuonna 

tuli mi li aa wähän ja sen tähden k nyt 

maksaa. Mutta kansa maan yhä ih

mettelee, että on merkillistä kuin 

tuolla lamalla milferoat ihan inlkises 

ti, elmätkä huomaa, että he omat itse 

antaneet litmait ryöstää itseään iii 

loin fun äänestimät Mirkaan miehiä, 

jotka eimät muuta luroaimeettoan 

kuin,ryöstää. Syyttäkää siis itseän

ne, mutta ikäMää on, että minä ja tuo 

naapuri saa tuossa kärsiä yhdes'ä 

kanssanne teidän ymmärtämättö

myytenne tähden, uskotteko ten9 

Hj. Hill. 
/ 

käytetyn kassakaapin. Mitä teillä!aan ^tti nainen saada somintoa ai

on myytämänä? Kirjoittakaa meil-

Ie. — The MorcftI Co., Perham 
Minn. 

«kex. Ranua, Menahqasta, ioka 

on kuitu päimät ollut Maymillessa, 

Pohjois-Dakotassa, Palasi takaisin 
miime keskimiikkona ja toteroilt pa 

luumatkaliaan Mtlltissä. 

Mr. (5has. A. Matala on palannut 

liikeasioiltaan Chicagosta ja on taas 

hymysuin tekemä s-

Läbi 
taas 

.  V J  . . .  
1 ' ''S, ,.itoS)a puodista 

K ̂  4 ^ kauppaa niinkuin ennenkin. 
' - tulevaisuudessa fai iaantine 

•ii# > S, V' nähdä Matalan erikoisen ilmoituksen 
íV;isi)ystarioulsistaan. 

. • t 

jt* iii* 

I 

S . Sv t (r HttomatftHU '.,-j 

, SRifttiftö saatte 3 iäi?tö willakan-

'Saa» mustaa, harmaata. Maikoista e 
Ii khaki toana. $1.50 Pauna, posti 

.^maksettuna mapaasti Raha tule 
Seurata tilairsta. 

iá* -

Fred Wnpvla, 

klón miehensä kanssa, mutta epäon

nistuttuaan siinä teki hän kauhean te

konsa. Häneltä jäi kaksi poikaa, jois
ta wcmhin neljän Muqden ikäinen. 

Suurin merketti Otter Tail f'aim-

tissa faiíatriiit Fergus ^allsissa 
kauniin registceraaic.it konttoris'a 
miime perjantaina. Se on $74,647,-
000 kiinnitys ja käsittää koko Soo 

Linen rantatiesysteemin. Lakien 

mukaan on morketti failattama jokeri-

fesfa kaunri|ia, jonka lämjjtie. rautatie 
kulkee. 

N clv Äfirriii ntciierthljftBn 

iobtorunta otti ojaa miime kesktmitk 

koita Henningissc. Pibeitämääti tämän 

lendun nieiieriyhdistnsten kokoukseen, 

jossa keskusteltiin näiden seutujen 

meijereiden yhtymisestä Minnesotan 

maiti on ko-opcratrimisten meijerien 

Inttoon, johon kuuluu io suuri jouk

ko Minnesotan maltion ko-operatiimi 

( New Avrk IVilís, ^iinn.sia meijereitä. Lehtemme pornoon i moinen 
'* •' • .k" %A -tv., Ä.' •/ -nij j-\ W il J L 

.,M. h f .i * -if) t-. JNI* M-» 
5 ' ' * V * * / '''' Áti' »ičx 

T 

derson kannatti esitystä, että kirjuri 

määrää rautatieyhtiön asettamaan 

säbkÖmalot paikalliselle a-semahuo-

neclle. Esitys Hymäftnttiin! 

C. R. Sihtar esitti ja A. C. An

derson kannatti esitystä, että maltuus-

ton ylimääräinen kokous pidetään 

tiistaina, snyskiiun 20 p. 1021 tarkoi

tti?sella Harkita tarpeellisten palo let-

kittéit ostf.mifesta kauppalan palo

kunnalle. Esitys hywäksyttiin. 
Kokous lopetettiin. 

John H. Mursu, kirjuri. 

Mrs. Hilma Marjala, Snsijärmel-

th, Mr. Victor S. Komulaisen sisar, 

tnieroilre täällä Komulaisen perhees

sä. 

Huonona sairaana on yksi seuttnn-

me manhimmista asukkaista. Antti 
Rimpilä EteläkontriNa. Rimpiin on 

81 muoden ikäinen ja on asunut tällä 

seudulla kolmisenkymmentä muotta. 

caaritoajat Möättälä jo Saaota-

ilmotttawat nieille sahko'a 
V - •- I .. . _ 

-tJ : ' * *»,, . '. 

lemmé paikalla. 

Kauppias J. L. Johnson on ollut 
maanwiljelysnäyttelyssä kaksoiskan-
P4itti?ei§fa ja samalla liikeasioillaan. 

Romámén ja Johnson liikeraken

nus on nyt perustukseltaan Toriattit, 

k kun kansan ja taiuaran paljouden 

takia oli painunut niin sywälle mus

taan multaan. On Hau:-f aa syrjästä 

! katsella fttti tuomGiaiiei lyhyessä a-

jassa omat saamuttaneet niin yleisen 

suosion liikemiehinä. Kun nyt wielä 
saisimme koite- ja- rautatamarakau»* 

Piaa n kunnollisen suomalaisen, niin 

hänellä olisi täältä hytvät mahdolli^ 

suudet. Ja sepällä olisi myöskin Hu-

toä tilaistms, sillä entinen on liian 

ankara taskulle. Kaiketi tämä joh

tuu siitä kun banellä on aina Iran 

paljon työtä tarjolla ja on hän jo 

huonossa termeydessLkin. Siis, kun-

noUiset sepät, ottakaapa töinä huo

mioonne. 

. Red Lake fauniin näyttely on tä
män kuun 26, 27 ja 28 p. Jbmeelli-

.syyksiä sielläkin on kuulemma nähta-
, V !' . ^ * v. » 
k K *"Í' 4#» 

Riiliams, Minn. 

9?iitä on useita Uuden Kotimaan 

lukijoita/ joilla on omaisuutta täällä 

ia taas loksil la on omaista, joten he 

ehta mielellään lukemat ne pikku-

uutiset tilitä täältä on kertomisia. 

Wuodentulo täällä on jotenkin hymä, 

maan heinäiuuosi enempi huononpuo-

Icinen, samoin kaura, mutta rukiista 

tulee sato hymä ja perunasato on 

myöskin enemmän hymänpuoleuten, 

maitta koppiaisct osasta hämittimät 
marhaiiemniat kylwöt. 

Tämän kontrin manhin suomalai

nen Eemeli Oksanen myi maansa 

ruotsalaiselle Carl Olson:Ile $55 eek 

teriltä 80 eekkeriä. Oksanen or asu

nut täällä 15 touotta aitoan toiskie

listen keskuudessa ja nyi hän mattus 

ti Suomeen Perheineen to. k. 25 p. 

Matti Jäkiläile tuli tuohinko kulit 

menetti toisen bemoieu Muoden sisäl

le, joka on tuuri wahinko uutiswil-

jelijälle. Hän onkin ollut yksi niitä 

komanonnen lapsia. Viisi muotta- sit 

te häneltä paloi hywä asuntoraken

nus ja jäi hänelle ainoastaan ne 

»vaatteet, jotka oliwat päällä. Moni 

olisi Matin asentassa joutunut epä-

toiruoon, mutta hän on yksi niitä, jot

ka eimät pelkää työtä. Muistuu iäs 

ta mieleeni tie ojat kun tulin tänne 

ja maanwiljeli jäin täytyi itse tehdä 

tie, että pääsimät kauppalaan. Matri 

oli aina siellä tietöissä. Muistan 

eräänkin kerran, kun telit ii 11 newou 

Ylitse puista siltaa, joka on tänä päi 
mänäkin maltat c. Meitä oli siellä 

kymmenen miestä ja yksi tiimi ja kun 

illalla rumettiin niittaamaan silta-

niin huomattiin, että Matin osa sil

lasta oli pitempi kuin toiitcii yhdek

sän. Niitä on paljon ihmisiä, jotta 

halukkaammin tukkimat teitä kun nii
tu rakentamat. 

Mrs. Ralf Denionen mietiin Fer-
flus halisin meleitmi kate ten sairaa

laan, maan ci ole roielä tietoa tuleeko 

hän Parantumaan. Hän oli jo kol

mas nainen, joka ,on tullut täällä 

heikkomieliseksi yhden muoden sisälle 

ja kaikki mielä omat naapureita. 

ixarmarteit yhdistys lähetti miime 

maanantailta en simaisen kaaran far 

jaa, mutta emme ole mielä saaneet 
tietoa onko ne myyty,, maan pitääkö 

tot elä lähettää * heinät, että t'aawaí 
ruokkia 'talmm yli. 
\ . Ehas. Trupukka. 

t-
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tenkin, että lapset eimät jääneet tulen 

uhriksi. Rakennus oli kylläkin toa-

fuulettu pienemmästä summasta 

St. Louis jokilaakson maanwiljeli-

jäin keskinäisessä palowakuuws-yh-

markkiMbiMiii. 

Minueapolissa. 

NnuN:o 1 Tark Nor. $1.5^—^.^7/ . , 

Äisa N:o 2 Dark Nor. $1.46—$i.õl 
íttifii 9Z*n 5í íi Q7 »1 1,' - ' 

t ,-e 
>'' I 

distyksessä, joka on kyllä pikaisesti 3 3)^1 itot. $1.37—$1.46 
• • Rukiit N:o 2 $1.02—$i.o.i ja rehellisesti toiminut ja ilman mi

tään mutkittelua maksanut määrätyn 

wakuutussumman, joien woin tuota 

yhdistystä suositella muillekin rehel-
lisenä yhtiönä. 

Muuten en tiedä mitään erikoi-

fempmi, mutta hio kiusallinen kesä-
lentsu täällä kulkee talosta taloon ja 

melkeinpä se kaikki koettelee, että ei 

ole montakaan, jotka eimät ole tuota 
tautia sairastaneet. 

Mr. ja Mrs. Aate Hepola-, Chis-

holmista, o loat täällä tuttatoiaan 
terwehtimässä. -

N-o niin, jätän nyt hywästi ja toi-
tooton hymää womt'o kaikille Uuden 

Kotimaan tukijoine ,a lehdelle paljon 
uusia tilaajia. \ M. H. 

Brandon, Mi «m 

Uusi Kotimaan toimitus, Mr. %oi> 

roo Hiltunen, New York Mills, Minn. 

Terwehdys täältä ja saan toiroottaa 

teille onnea ja menestystä uudesta 

toimessanne jo pyytäisin, että julkai

sette lehdessä myötäseuraawan kir
jeeni. ' '<• , 

Ismoistahan sitä aina tawalliscsti 

awtaan. Ilmat omat täälläkin ol
leet wiimeaifoilta hyroiiVlämpiinät ja 

kuituai, joten ei ole" oikein kyntämi

nen tahtonut käydä, mutta äsken saa

tiin hywä sade, joka oli hywä kaikille 
ja nyt ivaan sopii maamiehen' muo. 
kata Peltojaan. 

Täällä on ollut kyläilemässä Mr. 

ja Mrs., Henry Julin ja tyttärensä 
ilutte, Minneapolisko, ja poikansa-

Henry, Aurorasta, - sukulaistensa ja 
ttMmiensa luona. ' ' 

^ Jaa, minäkin tahtoisin sanoa jon

kun sailan tämän kontrin tansseista, 

joista manbcminat äijät pitämät niin 

suurta hälinää, kun eimät omat töp

pöset enää n kestä hypellä. Eimät ne 

tanssit täällä ^ol| sen irstaisempia 

fuin miiiiallakaait. Minä en tahdo 

silti puolustaa tanssia, enkä kehotta 

ketään niihin menemään, mutta se 

nuori luonto tahtoo nuoret ihmiset 

sinne miedä niin yhdellä fuin toitel-

lakilt kontrilla, eikä niistä noin hir-

meää melua muualla pidetä, joten 

minusta iunhtu kuin se olisi oman 

kontrimmc maineen loukkausta nämä 

tanssit leimata erikoisemmin irstai 

sikii, kuten tnituatt kirjoittaja sanoo. 

Enkä minä usko, että se näillä ar-

wosteluilla paranee. Minä tahtoisin 

pyytää näiltä tansseja kauhistutuilta 

äijiltä, että tttokaapa teidän oma en

tinen nuoruuden ajan elämänne ia» 

itomaletidcn palstoilla esimerkiksi tu

lemalle . sukupolmelle, mutta- minä 

luulen, että monenkin näiden tanssia 

fauliistmnain äisköien ei tee mieli 

elämäänsä esimerkiksi esittää. Maik
ka en puolusta tanssia, niin eimät 

namii meidän kontrin nuoret miehet 

Ohrat parhaat . 55c—59c ; 

Kaurat N.o 2 walkkyt ' 36c—37c 

Maissi N:o 2 keltainen 48c—49c 

Pellawan stent. N:o 1 $2.10—$2.1:]'" 

New Horkissa. 

Pa«ck meijeriwoi 49c---4öc. 

Parhaat munat- 47c-r-49c 

. . .. ./.m • 

Munat tusina 
Elämät fanat 

Elämät kananpojat 

Perunat, uudet . 

Häränliha elämänä 

Lehmät ja hiehot 

Wasikat 

Sianliha elämänä 

Lampaat elämänä 

Hein. 

tlk 

f., ' 2vc 

, -. Xik^ 19c 
, *• 3c patuni 

M00— 

$1.75—$7.0A 

$2.o0—$11.5'* 

$2.00—$7,90 

$1.50—$9.25 

Puht. timot. $13.00—$19.0^ 

New York Milleissä. 

Nisu N:o 1 Dark Northern 

Nisu N:b 2 Dark Northern 

Nisu N:o 3 Dark Northern 

Nisu N.o 4 Dark Northern 

Nisu N.-o 5 Dark Northern 

Nisu N:o 1 Dnrmn 

Nisu N.o 2 Durum 

Nisu N:o 3 Durum 

Nisu N.o 4 Durum 

Nisu N:o„o Durutn 
Kaurat 

Ohrat A 
Rukiit N:o 1 

Pellamansiemenet Ä:o 1 

$1.35 

$1.30 

$1.20 
$1.10 

f5 c 

$1,06 
$1.04 

97c 

' 8i»c 

79c 

• 25 c 

4itc 

87 c 

$1.8(i 

FRANKIN PALLOHAAU, 

Né°^¥ork Mills 'iseä. 

Pehmeitä juomia, siksoria ja tu
pakkaa. 

Unhoittakaa murheenne 

inalla keimin irnlloa. 

^ 

Maakaiiwsa. 

Máílö on rahaa asettaa tehtyihtu 
maihin. Meidän taksamme ctvat al

haiset, meidän palmclukscmme ito» 

peaa. Me tarkastamme meidän o 

.mat aõstraciimme ja niin pian "f uin 
omistusoikeus on hywä, sinun rahasi 
on maimuna. 

National Ba»t, 

AMertahga, Minn. „,.;S 

.a, !*::* 
muastch» 

Matti Nuikka 
Huomauttaa, että 

omaisia ja ostaa hauiakitoi, 1 ei
ta hän myy halmcminalla fuin 
muut. 

kuitenkaan punkko kädessä häärää 

niinkin n täälläkin kuulun ennen oi-
leen koko laajalti tapana, on ne ai

nakin fen roerran simistyneet, maik

ka eimat ne nyt niin hywiä olisikaan 
kuin saisiwat olla. Ja minä toiwoi-

sinkin, että nuoret miehemme ja nai

semme eläisitoät pa-r-emmin kuin nuo 

parannutien saarnaajat monikin ri

mat eläneet nuoruudessaan. "Eikä se 

tartoitse olla komin suuri asia wielä
kään kun tulee suusta p —le. Kyliä 

ne nämäkin nuoret lopettamat kaikki 

turhuudet ja tekewät parannuksen, 
kunhan ivakaaninwai. 

Nuorempi. 

Näytös' ,'a ohjelma-iltama 

pidetään Sebekan sosialisti hcalitia 

syyskuun 25 päimän tilalla Wenajau 

itälfääfärsiwieit hywäksi. Näytös

kappale oit Taamctti Sylwesteriii 

kirjoittama kolminäytöksinen htitti 

näytelmä „Naima hulluja". Omi 

maksu on 50c miehiltä jo 25c naisil 

ta. Tanssia wapaasti lopuksi. .Kaik

ki termettil lei ta. Humitoimifunto. 

Topeliuksen koutrm 
isäntien kokous pidetään Arolan ja 

Tnmbergin puodissa, syyskuun 19 P 

kello 10 aamupäitoälla, jossa keskus-

teilaan kesäkuun 5, päiwän piknritis* 
tä f erääntyneistä tahoista, että mi

hin ne käytetään. 
(73) I. R., kirjuri. 

Heyla, Minut 

Jkäwä svahi nko kohtasi fanfofai 5 -
tamme Matti Holappaa täällä wiime 
kitult 20 päitoä, kutt paloi afuiitra-

kennus niin perinpohjin, että ei saa

tu mitään pelastettua, paloipa rahaa

kin lähes $300 ja ka'kki mitä oli, ar 
wopapereitf> jo mnitta omaisuutta. 

Tulipalon sattuessa oliwat huonees

sa sisällä lapset, joita oli kolme, ja 

oliwat he saattaneet tulen irti, kun 

äiti oli lehmiä aiantasia ia isä oli 

kaunim/tiellű työssä. Onni oli ku'-

Proctor ja Missabe 1'iiijnlta. 

Harmoin tästä kaupungista on 

suomalaisissa lehdissä kirjoituksia, 

tod oirfohan koskaan ollut; Ei tääl

lä kyllä ole-miuun tietooni yhtäkään 

suomalaista perhettä, tvaikka on per

heen joitakin jäseniä, ja sitten yksi
tyishenkilöitä. 

Hiljaista se on täälläkin ollut tiina 

kesänä, niinkuin taimen aikanakin. 

Komppania on kuitenkin rakentanut 

noin kolmekymmentä huonetta, joista 

kymmenen konfriitieta-, jotta on mä-

hän ollut työn apuna. Sitten oit ka

tuja ja uusia käiitämiö tehty myös. 

Sitten täällä o|i ensi kerran t oi» 

kein farmarien kekkerit, kun oli "St. 

Louis County Comunity eli Proctor 

^air", jossa oli kaikenlaisia maan 

tuotteita ja karjaa. Tämä "ffatr" 

oli hymir. onnistunut, silla siellä oli 

laaja tila ja hnwäi rakennukset. Tä

män olimat hommanneet Proctorin 

liikemiehet jo suurimpana ympäris

tön farmari klubit. Paljon olimat 

farmarit saaneet aikaan, kun ajatel

laan, että ei kauan fittc kuin moni 

olimat kaikkensa menettäneet meiiä 

malkcissa. 

Nautamuttaa fitä liikutetaan ta-
malliseu paljon, mutta kim auia tu 

ice isompia kamoja ja suurempia we 

; t -f 
r% 'V, . I V, X ; t>£ i? t ' 

Niitä Suomen karstoja 

on nyt säätämissä $2 00 part ma-
paasti postissa kotia lähetettynä 

kuin raha seuraa tilausta. Kunn. 

Floodwood Cash Store, 

(70-71 72-73) Floodwood, 
Minn. 

turta, niin .vshemmäM mUS'«yot 

maila tullaan toimeen. 
Uusia rakennuksia ne farmarit 

wain näkymät pitkin linjaa pystyttä-

män, wa iff a o>n wiime aikoina taa*» 

metfätoolkioita ollut jonkun tDcrrcu. 

Hull Junctionisla f aimet aan pa

rasta aikaa ojia, ia niiden tumpalle 

tehdään tukkitietä. Mitä olen kuul-

lut ja itse nähnyt, niim pitäisi tehtä 

män kahdeksan mailia länsi etelään 

Hull function!?ta rautatie uusiin 

metsämaihin, niin moi siellä päw ol

la töitä tämä taimena. ,v ' . 
Wiime maanantaita wasten polla 

paloi Rust mainilla koli tokka-, joten 

sinne rnenetoät oorijunat täytyy kicr^ 

tää Mitchellin kautta ottamaan ko-

linsa. ' 
Sääliksi käy inh näfee miehiä!&• 

welemän pitkiä matkoja pussit sela^ 

M n rautateitä myöten kun ei ole 

marad ajella mannuissa. Jos ei olis 

meilläkin junamieliiilä trim kowat 

säännöt niin pysähtyisimme marinaan 

ottamaan kuntille. Toiste lisää, kun 

bisnes paranee. 
- .v/M- Firemanni. ̂  Ä 
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