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Me ostamme nyt perunoita marMno lle. Kun käytte kauppalansa mit» 
Mkää tapaamassa meitä. &U tofemitiue nopean paítotó^ vltm Pun-

vtttlsen ja käteisen rc-han, 

. Pctttt Ärai» & Potato Co., ; - ry 

O. Mailssn, LlÄsenhoitaja. > New Avrf MklS, Mnn 
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pipärisiölii 
Maantiellä New f)orf Millsin ja 

Mujstomn toaliliä työskentelee ny
kyisin kuusi tr okia, jotka toetätoät 
gmroelia tien päällystämiseksi ja il-
moiietnant gratoelin olctonu hywää 
laatua, joka kowetwu heti kun tielle 
ajetaan. 

Antvlaisilain rikkomisesta on \ca-
puiuU tietoja toaltion r/ulafirnielien 
konttoriin kaikkialta waltioZta ja sen 
jeljöuvia on ylilakimies antanut Icu-
fiumott, eitä jos jpaifallifet toiran-
emoi'ct citoi.it katso, eitä tätä lakia 
noudatetaan, niin tulee heitä was-
iamt tehtäwäksi syytös samoinkuin 
niitäkin ivastaan, jotka lakia rikko-
Wat. Ali 300,000 autolaisia on jo 
Anastettu Minnesotan toaltiossa, 
mutta satoja on toielä sellaisia, joilla 
ci ole lai fejű. Niinpä kahdesta pik
kukaupungista ilmoitettiin äsken yli 
100 autoa, joilla ei ollut toaltion 

lain määräämän laisia. 

Heinänsiemeniä ostamme. 
Apilan ja Timotein siemeniä 

Fiske weljesten tallissa. 
Peterson-Bcddick Co. 

(79—80—81) J. W. Niska. 

Tuoretta lohta 25c paunalta saata-
tonna joka päimä ja myöskin lähete-
tään lehta postin kautta ulommaksi
kin samalla hintaa. Parhaita nisu-
säkkejä myndään haltoalla hinnalla. 
Manttelilampun laseja, manttelia ja 
sydämiä on myöskin saatawana. 

Olaf Pary, 
New York Mills, Minn. 

<80—81—82) 

Keskiwiikkona, lokak. 12 p. pide

tään Millsissä se suuri wastalause-
kokous Nonpartisan Liiton presiden-
tin A. C. Tonmleyn puolesta eli nii
tä wai no-toimenpiteitä mattaan, joi
den alaiseksi hän on joutunut miime 
wuosina ollessaan sen taistelun etu-
nenäsio, jota edistysmieliset maan-
toil j di; at o wat käyneet niitä suurfet» 
noitelijoita waZtaan, jotka touosi-
kymmeniä otoat heitä nylkeneet. Huo-
innttamicr puhujia tulee olemaan 
täällä silloin ja paljon toiskielistäkin 
tväkeä kaikkialta Otter Tail kauntis-
10 toiwotaan tilaisuuteen sqajnttoon, 
sillä kokouksesta on ilmoitettu eng-
lanmnkielisillekin. Kokous on klo 2 
iltaväiwällä. Ajetaanpas silloin joit-
Ivlla kaupunkiin ulompaakin niin saa-
baan täviä huomattatoa kokouS. 

Kariaa lähetetään tiistaina, lokak. 

11 P. New Uork Millsin maanwilje
lijäin karianlahetys-hhdistyksen toi-
mesta. Sikoja ja lampaita myöskin 
lähetetään. Karjaa otetaan wastaan 

. klo 6—11 a. p. ja niiden, jotka asu-
ttot lähempänä, olisi tuotawa karian
sa aikaisemmin. — Wm.Oman, liik
keenhoitaja. 

Lohta postin kautta on alkanut 
»välittämään paiítafimíammc wan-
ha liikemies Olaf Pary eli Pajari, 
jqka ennen on myynyt tuota mainio» 
t£ kalaa poikkakunnalla ja saawutta-

uut sille niin suuren menekin, että 
menee yli 400 paunaa wiikottain. 
Kansalaisemme muillakin paikkakun-
«illa wcislwat tilata tätä kalaa mais-
tettawakseen, si.'la se on tosiaankin 
ihan tuoretta, tulee suoraan Seatt-
IMa expressissä tänne jäissä. 

Otter Tail Power Co., joka wa-
riTsíaa sähkotooünan ja -welon New 
Aork Miiluin ja kymmeniin pienem
piin ja suurempiin kyliin ja kaupuu-
feihiit nä illä tienoin, on toi ime aikoi» 
na edelleen laajentanut Itifciiääu. 
Äsken on yhtiö ryhtynyt johtamaan 
sähköä nudella linjalla, joka ulottuu 
Fergus Falls!sta Elizabethiin, Roth' 
sayhin ja Pelican Rapidsiin. Myös-
kin on yhtiö irhnnt 'ontrahdin wa-
rustaakseen ui f) fon Hawleyhin, Minn, 
ja tulee tämä linja »valmiiksi ensi ke-
wannä. Niinikään parhaillaan wal-
mistetaa» sähkö johtolinjaa, joka kä-
stttää 5!> mailia, Hancockista. Minn. 
Bensoniin, De Grafsiin. Mnrdocliin 
ja Petinocfiin, Mintt. ja näinä f au-
Pungit tuleioat saamaan Jähkõu sa-
malta yhtiöltä jouluk. 1 p;Sta al> 

facn. 

S?ht on parhain aika puhdistaa fa-
wupiiput ja uuninfortvei Kylmät-

. ijjjf, 1 ilmat ciiööt ole enää kaukana ja on 
•p'5 Paljo toaikeampi tehdä mitään täl-

f 15 alalla sitte fun uuneissa täytyy 
•.'* pitSti tuli yhtä mil. ia. P^lowakuu-

HmSyhtiHtdeM asiami chet 

että 67 prosenttia kaikista tulipalois 
ta tapahtuu asuntorakennuksissa jt 
että 40 Prosenttia noista tulipaloistc. 
^voitaisiin helposti wälttää. 
warot'emo on sawupiippujen ja au 
nintorwien puhdistaminen. 

Ncw Uork Millsin Ew. Luth. Kan-
ifllí il seura fun n a n ompeluseura " lo« 
fcontuu ensi torstaina lofatuun 13 
p mä Mr. ja Mrs. Wäinö NiSsin for-
mitaleSsa lähellä kauppalaamme. 
>Zahwipöytä on katettu klo 2—-5 il* 
tapäiwällä. Mrs. Nissi toiwoo saa
vansa silloin paljon wieraita. War-
maan jokainen, noudattaen emän-
rtcii toiweita, saapuu tähän yhteistä 
.tsiact torkoittatooQ kokoukseen. 
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jklittdtoöt, 
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Tapatnrmaiseöti ampm 
Henrick Hansen niminen 24-wuotias 
saksalainen setänsä. George Frostin 
farmilla Butler townshipissa wiime 
maanantaina ütüpäiluüllä; Hansen 
lähti yhden Frostin tyttärien kanssa 
hakemaan lehmiä la:tunteita ottaen 
Pyssyn mukaansa tavfotufselia .am
pua samalla retkellä jonkun eläwän. 
Kulkiessaan risnlossa Hansen oli kan-
tanut Pyssyä piipusta kiinni Pitäen 
ja oli hana kai tarttunut johonkin 
sillä seurauksella, että pyssy lauke
si ja haulikkopanos tunkeutui hänen 
ruumiiseensa simulta haawoittaen 
keuhkot y. m. Haawoittunut kulje-
tett ii n heti taloon ja lääkäri haettiin 
Paikalle, mutta kolmen tunnin kulut-
tua hän heitti henkensä. Näin su
rullisella tawalla loppunsa saanut 
nuorimies oli syntynyt Saksassa ja 
kaswoi siellä sekä oli sotapalveluk
sessa Saksan armeijassa maailman
sodan aikana. Hän toimi kotimaas-
saan pankkiwinailiiana ja saapui 
New Zlork Millsim wiisi wiikkoa sit
te wieraillakseen setänsä luona ja ly-
hyellä täällä oloajallaan sai hän u-
seita ystäwiä. Häntä jäiwät lähim-
Pina sukulaisina suremaan äiti ja 
kaksi sisarta Tanskassa ja Frostin 
perhe täällä. Hautaus toimitettiin 
wiime keskiwii?kc>na New Dock MtlL 
Iissä ja hautausseremoniat suoritti 
pastori B. E. Williams, Perhamis-
ta. 

"The End of the'Read" (Tien pää) 
on iermeysfmoa, joka on hiljattain 

annettu nleisön nähtawäksi, ia tulee 
esitettäwäksi Qlsonin Teaatterissa 
New J ork Millsissä tiistaina, lokak. 
11 p. Tämän waikuttawan kerto

muksen on kirjoittanut T:ri Kathe-
tine Dawis, joka on naisten työnjoh-
taja terweysosastolla. Samalla kuin 
kuwa on hywin puolcensatoetänjä dra

maattisessa ja huwittawQssa suhteessa 
antaa se nuorisolle inafatoao opetus 
ta siitä suuresta Maarasta, joka ai-
heutuu tarttumista sukupuolitaudeis-
ta. Jokainen pappi, lääkäri ja ajat
telema mies ja nainen, joka on nay-
nyt tämän kuwan, hywäksyy sen si
sällön ja opettawan tarkotuksen. E-
sittäjät otoat parhaimpia ja on hciSän 
etunenässä Claire Adams ja Richard 
Bennett. Lapsia alle 16 ikätouoden 
ei lasketa katsomaan tätä kutoaa el-
leiwät he ole wanhempiensa mukana. 

Mr. ja Mrs. Walter Peltoniemelle 
syntyi tertoe tyttölapsi lokak. 1 p. 

Mrs. Matt Ruikka, Mrs. Wm. 
Maki ja Mrs. August Blomberg mat-
fustiwat wiime torstai-aamuna wie-
railemaan Minnesotan rmita-alueelle 
tehden matkasa Blombergin autolla. 
He wiipywät tuolla matkalla toiikon 
päitoiit ja palattuaan sieltä Blom-
bergit tulewat maffusíomacm Dayto
niin, Washington in waltiossa. 

Rnppaita toaithnific tapaa täällä 
Millsissä ja ympärcställa kansalais-
temine joukossa paljon ja mielenkiin-
toista on heidän kanssaan keskustel-
la, sillä paljo ja monenlaista otoat 
he elämänsä taipaleella kokeneet. 
Tästä asiasta saattoi meidät mainit
semaan, kun wiime Perjantaina John 
Suomela, eteläkontrilta, täytettyään 
mainittuna päitomiii 71 touotta, wie-
r a iii kaupvalassa ja pistäysi toimis^ 
tessammekin juttele:nassa. Mr. Suo
mela onkin toielii toallan reipas mies 
ikäisekseen, toaikka on aikanaan raata-
nut kotoissaki» töissä. Nyt hän ele-
lee hywinwoipana aineellisesti kin ko-
meolla maatilallaan, jossa poikansa 
io otoat ryhtyneet wahnu?sen töitä 
jatkamaan. On erittäin miellyttä-
toaii totoata sellaisia fnnmoitettatoia 
wanHuksia kuin Mr. Suomelakin on. 

Lauantai-koulua pyhäkoululapsil-
le pitää pastori P. Miettinen ensi 
lauantaina lokakuun 15 pnä New 
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New York Mills Co-! ! 
X . , «PM» 
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s: Te Toitte rakentaa oman kodinne nyt halvemmalla kuia 

moneen vuoteen. Me uskomme, että kun ajat parantuvat 

ja rakennustarpeiden kysyntä lisääntyy niin kodin raken» 

taminen tulee maksamain paljon enemmän kuin nykyisin. 
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On atnoa pmtarien omistama ja tontrolleeraama kauppaliike Ne» 

York Millsissä. 

Jokainen omaa etuaan ja yhteistä hywää harrastawa farmatt ostaa 
siis kaiken tawaransa yksinomaan osuuskaupasta. ' 
Koko aikaisempi Waate- ja Kenkätoarasto myödään älte tamänpäi-

wAAen nl.a^kkinah^ntojen. 

Me voimme varastaa teille piirustukset, jotka sovelfcú- D 

vat teidaft erikoisiin taipeisiinne, ilman mitään kustannuk* 

«ia teille. Meidän arkkitehti-osastomme on, olemassa «itä 

M li ja tulee hän lunliatoasti asetetta» 
maksi lääkäriniutfinnon alaiseksi jär-

K jentilansa suhteen. 

varten. 

DOWER LUIH 

aiálMytÁ.'. 

)? Company 

Wm. Trupukka, Liikkeenhoitaja. New Y<s*k Mills, Minn. 
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Henrik Niskan perintõjuttn. Fer-
K gus Fallsin Journal kertoo toiime 
^ numerossaan seuraamaa: Tämän 
ijp kaupungin perintöoikeudessa on alet-
M tu kiista perinnöstä, joka jäi Hen-1 
P rik .Niskalta, asuwa Newton tow-j 
E nissa, lähellä New York Millsia. Mr.r 
I Niska kuoli lokak. 30 p. 1920. Hän i 

p oli 61wllotias ^kuollessaan ja pesän-! 
^ hoitajan hakemuS-waarimuksessa sa-; 

U notaan, että hänen perillisensä otoat 
K toaimonsa Sanna Niska ja 6 lasta,! 
m 

kirkossa. Koulu alkaa klo 10 aamu
sella ja ?estää puolitoista timtia. 

Saapukaa, lapset, joukolla tähän 
lauantai-kouluun. Terwetulleita o-
lette myös mukaan te, pyhäkoulun-
opettajat, jos on tilaisuus! 

John A. Niska, 45-wuotias; Axel. 
i 41; Mrs. Amanda Isaacson, 36; 

me tiistaina ottanut hoitoonsa S. C. Mrs. Katie Harris, 34; Walter Nis-

poikii tonkok. 22, 22; 2 hiehoa, 2 
touotiaita; 1 härkä, 3-ton oti as; 1 
härkä, 1^2-wuotias; 10 kappalettc 
wuoden toanhoja toasikoita; yksi 35L 
paunan painoinen sika. 

šlüiteiõioc: 1 McCormick Sain der i 
melkein uusi; 1 John Deere diski 

.drilli, melkein itusi; 1 Teering mo 
wen, melkein itusi; 1 McCormick hei 
näharawa, melkein uusi, 12 jalan; j 
di ski karhi, melkein uusi; 1 team 
maissi-kultiwaattori, melkein itusi; j 
silityskarhi, melkein uusi;.! murto 
aura, melkein uusi; 1 sänkiaura, tficl 
kein uusi; 1 suurikokoinen kannon 
ottokone ja 75 jalkaa kaapelia; 1 setti 

^ työreki ä; 1 kirkkoreki; 1 letoeärattoi 
luen työkärry kaksinkertaisella paksi! 

Olson, joka on sitä ennenkin hoita-
nut. Mr. Olson omistaa myäskin elä-

ka, 23; jet Wendla Niska, 20 Pesä i 
käsittää persoonallista omaisuutta. 

, la; yksi kaksi-istuiminen peki; yk i 
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Mmneapolissa. 
.Uifufí:o 1 Dark Nor. $1.2^—41.t| 
^isu N:o 2 Dark Nor. $1.24—$1.2* 
.'iifu N:o 3 Daxk Ntir.„,|1.13—$1.24-
itukiit N;o < 79c—861 
-Ohrat parhaab •> 50c—64e 
o?aurat N:o 2 walkeat 27c—24c 

stem. N:o 1 $1.86— 
New Avrkissa. 

ParaS meijeriwoi . . 44c 
parhaat munat 

St. PanMfa. 
Munat tusina 

pauW 

• • lie 
52.50—58.75 

ooc-
-46c 
-60t 

*Sc 
Lläwät kanat yli 4 
iictoat kananpojat 
Häränliha elämänä 
^vhuiät ja hiehot 
•Vaiikat 

Sianliha elämänä 
Lampaat eläwänä 
Hein. 

$1.75—$6.5# 
$tl.00~$9.5» 
$1.50—$7.8S 
$1.50—$9.0# 

puht. timot. $14.00—$19,0* 

New York Mills'issa. 
Nisu N:o 1 Dark Northern 
Nisu N:o 2 Dark Northern 
Nisu N:o 3 Dark North m» 
Nisu N:o 4 Dark Northern 
Nisu N:o 5 Dark Northern 
Nisu N:o 1 Durum 
Ni:ir N.o 2 Durum 

Nisu N:o 3 Durum 

wienkuwien teaatterin paikkakunnal- j joka jm arwioitu $1,200 ja kiinteää 
lamme ja hänen ja toimeliaan toai-
monsa johdon alaisena otaksutaan ho» 

entisen hywan maineensa yhtenä par- tä Mrs. 
hainnrtifta hotelleista näillä tienoin. 

Hartaushetki pidetään Neto Aork 
Millsin ew. luth. Kansallisseurakun-
nan kirkossa ensi sunnuntaina loka-
kuun 16 pnä klo 8 illalla. | Ialmer Hoppjpttcn, Virginiasta, 

P. Miettinen. jMiim., õit ollut täällä mierailemassa 
wanhempiensa Mr. ja Mrs. Esa 

lelli-Iiikkeemmekin'taas mawuttawan.wainajan tyttäristä, joka wäittää, et-

1917 mallinen Ford auto hywaSsc 
käyttökunnossa. 

fflllälueteltu koneisto on kaikki oi 
lut käytännössä wähemmän kuin yh 
den tonoden ja kannattaa siis ottaa 
huomioon. 

menminittim lasta eiwät ole perilli-! toltu" ionkko muita esineitä, jbtfn 
sia, ja muutamat toisista lapsista | tu^ifi liian pitkäkst luetella. 

j omaisuutta, arwioitu $2,800. Kiis- í 
j tan on alottanut Mrs. Harris, yksi -

Sanna Nidka ja kaksi wii-

Minulla olisi myytäwäuä toähän 
pidettyjä miesten Polttoja je puku
ja, joita saatte ostaa halwalla. Käy-
tää katsomassa. Robert Mellin. 
Räätäli, — N. U. Mills, Minn. 

Nuorisoseuran wirkailijoilsi toa-
Iittiin toiime torstai-iltana pidetyssä 
seuran touosineljännes fafout'seSsa, e-
jimteheksi, B!rs. Frank Lake, wara-
esimieheksi Frank Tuomi, kirjuriksi 
Miss Vieno Aarni, rahastonhoito-
iäksi Chas. Käsmä ja johtokunnan 
toisiksi jäseniksi John H. Mursu, 
Miss Senja Raistakka ja Wm. 
Muckala. 

Kastettu. Mr. ja Mrs. John 
Partasen poikalapsi kastettiin toiime 
'uununtaina ja pantiin pojalle ni

meksi Thomas Clifford. 

Avioliittoon wihittiin totiiüe sun
nuntaina Menahassa John I. He-
pola, Jacob Hepolan poika, ja Lempi 

M. Lohi, Matti Llchen tytär. Onneksi 
olkoon. 

Suomi-matkan johdosta aijottuun 
fafonfjeen toiime lauantaina ei ollut 
saapunut kansalaisiamme enempää, 
kiireelliset työt ja touhut, fun owat 
parhaillaan kaikilla rnaantoiljelijöil-
iäy »varsinkin. Mitään toarsinaista 
kokousta ei siis pidetty, muita muuta* 
niot asiaan innostuneet keskusteliwat 

siitä Yksityisesti ja oltitit siinä käsi
tyksessä, että lähempiin puuhiin asian 
suhteen woidaan ryhtyä jonkun ajan 
lilluttua, futt syystyöt on suoritettu. 

Siihen . mennessä lupasiwat asiaan 
innostuneet keskustella aijotústa 
maanwiljelijäin huwimatkasta naa
puriensa ja tuttatoiensa kanssa ja si

ten saada asian alulle tälläkin seu
dulla. 

Nuorisoseuran uäMclijcit ctoat al
kaneet harjoittelemaan hauskaa näy-
telmää "Kun routoat eväilctoät", jo
ka ai sotaan esittää Pikaisessa tule-
waisuudessa. 

Rauta-alneelle wierailemaan lähti-
Wat toiime lauantai-iltana Mr. ja 
Mrs. Eli Kukkonen, Mrs. Elias 
Kukkonen, toanh.. Miss Seidi Kukko-
ucn ja Mrs. I. S3. Engström. Brai-
nerdiin menitoät samassa matkassa 
Kukkosen nuoremmat lapset(glora ja 
Eleanor. % • 

94-wuotiaana kuoli Elizabethissa 
toiime lauantaina yksi Otter Tail 
kauntin toanhimmista asukkaista, 
maantoilseiljä S. D. Nygren, joka on 
asunut samalla farmillaan 50 touot
ta. Kansallisuudeltaan hän oli ruot
salainen. 

Hopposen luona..,. 

Henry Oman, Hibbincsistä, on wie 
miilut täällä isänsä Isaac Omanin, 
toeljiensä Wm>. ja Peter Omanin ja 
sisarensa Mrs. Fred Pohttlan luo-
na y. m. sukulaisia ja í utta toi a ter-
tvehtimässa. 

Karjaa lähettää tiistaina lokak. 18 
p. Maanwiljelijäin Terminaali Kar-
janlähetys yhdistys. Iineskin sifj-
ja lähetetään. SeNaisilta, jotka Ä- ^ Ai. r., . 
miit ok »foRfmomStoiia, =i>=ritä aimoeron ja 

komissioonia tai jaardikuluja encm 
'Pää kuin osakkeenomistajiltakaan. 

toiiittätoät samaa. Asiassa käy sel-
Wille, että Mr. Niska oli atoioliitos-
sa neljä kertaa ja kiistan alkajat 
wäittäwät, että kaksi noista awiolii-
toista eiwät ole laillisia. John 9ä§-
ka, joka mainitaan ensimäisenä pe-
rijanä hakemnokirjassa, on ensimäi-
sen waimon poika. Cnsimäinen 
toaimo kitolt touosta sitte ja Mr. Nis
ka meni naimisiin toisen kerran. 
Axel, Amanda ja Katie owat toisen 
tvaimpn lapsia. Toinen tomrrto tuli 
mielen Mikaan ja oli sairaalassa usei
ta touosta. Kun hän oli sairaalassa 

Lampaita ei tällä kerralla lähetetä. 

Lake Nordenista, Etelä-Dakotasta, 
tvierailiivat täällä wiime perjantaina 

lMeni naimisiin kolmannen kerran. 
Kolmas toaimo myöskin kuoli ja hän 
meni naimisiin neljännen kerran, 
Mrs. Sanna Niska ollen neljäs toai
mo. Hänellä ei ole yhtään lasta. 
Kysymys on awioeron laillisuudesta. 

toeliefset James Salmonson, F. O. I Sanotaan, että mielisairaalassa ole-
Salmonson ja Öetoy Salmonson, jot'-! walle waimolle annettiin haaste ja et-
ta owat hywin tmmetuita kansalai-! tä hänen etujaan toalwomaan ei ase-
siamme sielläpäin. Kaksi »veljeksistä i tettu ketään holhojcra, ja kun hän oli 
otoat maantoiljelijoitä, mutta F. O. sairaalassa uitit hänellä ei ollut mi-
Salmonson harjoittaa apteekki li iket-
tä Lake Nordenissa toimien tuolla 
alalla jo toiimeiset 7 touotta. Wel-
jekset olitoat lähteneet liikeasioille 

tään tilaisuutta puolustautua asias-
sa. Sen perusteella tuäitetään, että 
awioero oli laiton ja että kaksi seu-
roatoaa awiolitttoa, jotka tapahtui-

Park Cityyn ja jouduttuaan mattus-' Wat ennen toatmon kuolemaa, oli-
tainaan Detroitin tautia päättiwät, wat myöskin laittomia. Kiistan al-
pistäytyä samalla reisulla katsomassa j kajat waatiwat, että elossa olewa 
tätä Amerikan suurinta suomalaista toaimo ja tocli- ja sisarpuolensa kielle-
maanwiljelysjeutua, kun kerran noin | tään osallisuudesta perintöön. Was-
lähellä olitoat. Kiireellisten asiain-! taajat kieltäwät, että atoieliitot oli» 

jsa takia eiwät joutaneet tällä ferrctl-! toat laittomia ja toaatitoat osansa 
j la wiipymään enempää Pai!kakun-1 omaisuudesta. 
j nallamme, mutta toiwottawasti j 
> saamme tatoata heitä täällä toielä' 
! toistekin. U«dÄstgk«a tilauksenne «joissa, ettei 

keskeytystä lehdes lähetyksessä 

tapahtuisi. 
Lainakirjasto owattu. New Dor? 

Millsin itscnaisey nuorisoseuran lai-
noTirjasto on nyt omattu yleisön 
taytettäwäksi Elias.Kukkosen suutari-
liikkeessä. Kirjasto on atootnrta jo
ka päitoä ja ilta ja saa kirjoja laina-
ta toapaasti luettawaksi. Lainaus-, 

aifo on titjojen fo'on mutaan 1. L ^crry TownshipiZsa. feFiuuna 36, Vs grönöm? ffinoVcrmaTcróitfa 

Wuokrattuani farmini tulen myy-
mään julkisella huutokaupalla Blue- nänfTajoittaial 

Myynti alkaa klo 10 a. p. Wapaa 

lnnssi päiwällisen aikana. 

John Jacobson, Omistaja. 
Fred R. Miller, Huutokauppias.. 

Farmers & Merchants State Ban! 
of Menahga, Kirjuri. 

huutokauppa 
Päätettyäni lopettaa maanmilje 

lyksen minä tulen myymään julki sel 
la huutokaupalla kaiken persoonalli-

sen 'omaisuuteni särmilläni se"suu 
nassc? 19, Rocktoood Townshipissa 
6^ mailia länsietelään Sebekasta 
12 mailia itä-pohjoiseen New Jer! 
Millsistä ja 11 mailia pohjoiseen 
Wadenasta 

Perjantain», Lokak. 14 p. 

, Hewosia: 1 musta hetoonen, 5° 
touotias, painaa 1,550; 1 music 
tamma, 6-touotias, Painaa 1,450; ] 
riumt hetoonen, 5-touotias, painaa 1, 
300; 1 ruuni hetoonen, 11-touotias 
painaa 1,200; 1 harmaja Heinonen, 
4-rvuotias, Painaa 1,300; 2y2 settil, 
työhaarneksia; 5 hytoiä hetovsen ka 
leria. 

32 päätä karja»: 18 lypsylehmää. 
Poifitoat lokakuulla, marraskuulla jc 
joulukuulla ja loput kewäällä; 3 hie 
Hoa, poikitoat maaliskuulla tai huh 
tikuulla; 10 toasikkaa;, yksi Holsieir 
härkätoctsikka, 8 kuukauden ikäinen 
45 lammasta ja yksi täysirotuinen 
pukki. 

Koneistoa: 1 McCormick Bain-
dcri; 1 Minnesota motoeri; 1 Mil 
toaukee motoeri; 1 heinäharatoa; 1 
Light Draft Kentucky Drilli; yksi 14 
diskitt karhi; yksi 16 diskin karhi; 1 
toieteri Pii karhi; 1 kahden hetooser 
maissi-kultiwaattori; 1 John Dee
re sulky-aura; 1 Imperial fätoely 
aura; 2 työfärryjä; 1 tru*'.kärry; 2 
Paria työrekiä; 1 Rock Isieni) lan 

1 apilanpunitaaja; 1 

ja 3 wiikkoa ja yli määräajan pita- j mailia itäetelöän Menahgasta, 
misestä on lainaajien suoritettawa • seuraatoan persoonallisen omaisuu> 
sakkoa 10c ensi toiikolta ja 25c sen- den 
raawilta. — E. Kukkonen, Kirjaston
hoitaja. 

Mr. Oscar Anderson 

Torstaina, Lokak. 13 p., 1821. 

Hewosia: 1 ruuni íantma, 5-touo-
maíífusti I ttas, painaa 1,300; yfsi nmntnhar-

pcrinaa 1,-tottiNe tiistaina Virginiaan, josta hän ; maa tamma, 5-touotias, 
matkustaa tyttärensä Iitan kanssa 300. 

Noche^teriin, jossa toimitetaan tar-! 31 päätä karjaa: llehmä. 5-touo 
fas?tu§ Miss Andersonin jalassa, jo- tias, juuri poikinut; 1 lehmä, 6-touo 
ta hän on faira^teLut ja lähes touo- tias, juuri poikinut; 1 lehmä, 4-touo 
den ajan. 

Walter Westerlund, 25-wuotias, 
on wcmlsittn syytettynä erään tünte

ti as, poikii lokak. 19, 21; 1 lehmä, 8-
iruotta», poikii lokak. 27, 21; 1 leh
mä, 8-wuotias, poikii marrask. 1, 
21; 1 lehmä 3-wuotias, poikii mar-mattomon miehen murhasta toiime 

icsfitoiikfona lähellä Detroitia. Wes-. rask. 10, 21; 1 lehmä 5--touotias, poi-
. terlund toangittiin kotonaan lähellä ?ii joulut. 10, 21; 1 lehmä 7-touotiaZ 

Amenran Legioonan pojat otoat^Red Lake Fallsia Becker kauntin she-'potkii jouluk. 31, 21; 1 lehmä, 4-
ír„í9ncet ^"^"upiteinin walmis- j rt f sin toaatimuksesta ja kerrotaan ha- Í touotias, poikii tammik. 2, 22; 1 leh-. 

e ia seen ohjelmaa Afelepopäitoän ;p€n tunnustaneen ampuneensa mie-jmä, 6-tonotias, poikii tammik. 17, j 3red R. Miller, Huutokauppias. 

!uhla lisuuksia Marten marrask. 11 ̂ cn feurouFena heidän toälillään,'22; 1 lehmä, 5-touotias, poikii tam- Sebekan Farmers State Pankki, 
Kirjuri. 

?o 

jo: yksi 3-reifättcu öljyuuni; yksi 3-

hetoostooiman äljyinsi; 1 halkosaha' 
1 sepänpalkeet; 1 lammasten keriisi-
met; 1 urut. 

Wiljaa: 500 bushelia kauraa; 
noin >0 bushelia ohraa; ja muita e 
fineitii, liian lukuisat ma'mittawaksi. 

Mitään omaisuutta ei woida siir
tää ennenkuin kaupat on sotoittu. 

Myvnti alkaa täsmälleen klo If1 

a. p. Wapaa lunssi puolenpaitoär 
aikaua. 

Maffnehdvt: Kaikki summat alli 
$10 käteisellä. $10 ja suuremmista 
summista annetaan aikaa syyskuun 
1 prääit 1922 pankkiin kelpaatoac 
paperia toaZtaan 8 prosentin korolla 

August Laitinen, Omistaja. 

o. Ohjelma, tules suoritettatoaksi syntyneestä riidasta. Sskä murhaa».mik. 13, 22; 1 lehmä, 3-wuotias, poi-
Olsonin teaatterissa ja useita etetoiä 
nuliujia aijotaan saada tilaisuuteen, 
musiikkia y. m., joSta lähemmin il
moitetaan tuonnempana. 

Merchants hotellin, jota wiime ai
koina en hoitanut Mr. Drake, «n wii-

y. i 
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ja että murhattu otoat työskenrtel-, kii helmik. 15, 22; 1 lehmä, 3-touo-
Icet Becker kauniin farmeilla. Wes- j tias, poikii huhtik. 17, 22; 1 hieho, 
icrlurrb on tuotu Detroitiin oikeuden • 24vuotias, poikii huhtik. 2, 22; 1 
eteen. Wiranomaiset hänen kotipaik- hieho, 2^-touotias, poikii huhtik. 
kakunnallaan otoat sitä mieliä, että 3, 22; 1 hieho, 2 Vk-touotta s, poikii 
häne» mielentilanpa ei ole normaa-. huhttk. 17y 22; 1 hieho, 2^-touonas, I 

' 9' ! , ' * Í ' * " ' - ' 

TopelinS, Miu*. 

Ensi keskiviikkona lokak. 12 P:n" 
klo 8 ill. pidetään hartaushetki To 

peliuksen kw. luth. kirkossa. 
P. Miettii ' 

Nisu N:o 4 Durum 
Nisu N:o 5 Durum 
Kaurat 
Ohrat 

Nirftit N:o 1 

Maisi N:o 2 
Pellawansiemenet N:o 

$1.15 
$1.0* 

98c 
90c 
78c 
78c 
76c 
Tie 
65c 
85c 
17e 
84c 
64 c 
2Sc 

$1.6$ 

FRANKIN PALLOHAAU, 
New York Mills'issa. 

Pehmeitä juomia, sikaaria ja tu
pakkaa. 

Unhoittakaa murheenne pelaa
malla kei m in palloa. 

I Dr. W. L. WILSON 
|| Hammaslääkäri 

<1 Kontori Farmers State Pan-
lj kxr yiäkerraiiva, - Täydeili-

nen nykyaikainen. u 

Sebeka, Minn. 

Huomautus kansalaisille Sobcka ^sa. 

Kätikäa suomalaisen ratointolassa. 
kaupungissa käydessänne. Saata
wana kaikkea mitä ensiluokan restau
rantissa nautitaan. Kohtelu hyHä j» 
hinnat kohtuulliset. 

Nstäwyydellä 
Mrs. Stewart, 
Sebeka, Minit. 

Maalamoja. 
Meillä on rahaa asettaa tehtyihin 

meihin. Meidän taksamme otoat aU 
haiset, meidän palweluksemme n#» 
petta. Me tarkastamme meidän »• 
mat abStraetimme ja niin pian kuia 

omistusoikeus on hywä, sinun rahaH 
on toclnr ina. 

First Nailonal Bank, 
Menahga. Minn. 

Aura, Mina. 
Jmnalanpalwelus ripin ja Herra» 

P. ehtoollisen kanssa pidetään Ai»-
ra'n ew. luth. seurakunnan keskuu
dessa Goat Nan ch si n koululla sun-
nuntaina lokakuun 23 p :uä klo 10 

mmulla. Rientäkää kansalaiset sa
na* ääreen. — P. Miettinen, 

New Fork Mills, Minn. . 

Lehtijärwi, Mimi. 
Hartaushetki pidetään Heinolassa 

Mrs. Lyydia Karhojan fotona lau
antaina lokak. 15 p:tia klo 8 ill. jo 
jumalanimltocIuS Lehtijärwen ew. 
luth. kirkossa simuntaiita lokak. 16 
p:nä klo 10 aamulla ripin ja H. P. 
ehtoollisen kanssa. Hartaushetki oit 
saman päitoän iltapuolella klo 2.30 
samaksa paidassa. 

V. MiMn-n, 
Box 265, New Dork Mills. Minn. 
Puhelin fc—2. 

Matti Eitikka 
Huomauttaa, että muistoa 
omaisia jcr ostaa hautctfito':, \ÍA-
ia hän myy halwemmalla 
emut. 

Huomatkaa. 
Minulta saatte 3-^.istä toillalAii-

'aa, mustaa, harmaata, toaífov:ta e-
V khaki toäriä. $1.50 panna, Po5ti 
maksettuna wapaaSti. Raha tulee 
eurata tilausta. Fred Wavola, 

New V?rk M'lls, Minn 

Heleingiesä tutkinnon gaorittannt 

Kätilö 
Mrs. Aino Wäyrynen, 

Ph 80. New York Milla, Minn. 

im, 25,30 ja 35c.! 
Esittääkseni fafrtrioni lahtiin rnn- ^ 

saan näytteen yhtä lajia 10 sentillä,, 
tai kaikkia kolmea lajia 25 trntilB. 

C. T«cdback, Upsala, Äiwu 
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