
. Rakentakaa Piirustusten 
Mukaan ? 

\: 

t I  « > * \ , * -k . «j , 
*•£ Walttäkää hätäisen rakentamisen aiheuttamia wai-R' 

keuTsia. 
Me emme waadi mitään maksua piirirstus-paNoc-ü K 

Ulkiestanune — se on yksi 'osa meidän uudesta myyntita- ^ 
tzvastamme. Me wrzoamme sitä palwelustamme, kosta M 
He tefec meille mcchdolliseksi tehdä jloijia i<t tyytywäisiä: * 
Mikevstäwiä. * 

Jos te summi tteletle suorittaa mitään rakennus töi-
.ztp tänä wuonna, antakaa meidän awustaa teitä suutmi* :. ?r 

fcfalteíüBUC ^ .X _,,, • 

DoWEit Lu Company, 

Paikkakunnalta ft 
ympäristöllä 

Huomatkaa! 

Meiltä saatte 3 säistä toiiTnTrmfoQ, 
valkoista, harmaata, khati-iväriä ja 
mustaa $1.40 pauna, 3 pauna 
$4.05 PoSti maksettuna ja euemmält 
tilattuna wiela halwemmalla. 

Olaf Partz. 
Box 56. New Jork Mills, Minn. 

Karjaa lähettää N. §). M. Maan-
toiljelijätn Terminal Karjanlähstys 
yhdistys tiistaina, tammikuun 24 p. 
Karjaa lähetetään Packing Compa
nylle ja South St. Pauliin sen 
jälkeen kumpaan karja on edulliseni-

miellyttäivän makuisiksi. Lemon, Wa 
nilla ia Almond 4 unssin pulloissa 
Ellei kauppiaallanne ole tilatkaa suo-
vaon: H. W. Barker Chemical Co. 
Sparta, Wis. r 

. • '"X-; /: 
Silmä-spesialisti tulee olemaan 

Stewart Restaurantissa, Eebekossa, 
torstaina, tammikuun 26 p, ja Mer

chants Hotellissa, New Dork Mills 
issä, perjantaina, tammikuun 27 p. 

Hän on Yksi jä-sen silmälääkäri-
firmasta trit Larson ja Larson. 

(3-4-5-6-7 8) 

G»St. Suomela, pallohaalin pitä-
jä, oli wiime sunnuntain tienoissa 
wierailemassa Duluthissa ja Supe
rior! ssa. : 'v>:; 

Todellista YhteiStoiminta-ljenkeä 
, o sottaa se, josta io olemme aifai feiri-

»' <aW«8. Lampaita ei I56ctcti j minfill mmmmieet, fml nimittfiin 

äboW] Hepsla uiottei Sebekan ympäristön maan 

wiljelijät'owat wiime aikoina käy 

neet hakemassa jauhoja Millsin 
maanwiljelijäin myllystä, kun hei! 
lä ei sielläpäin ole itsellään tuollcns-
ta yhteistoiminnallista laitosta. Ia 

tällä kertaa. -
Liikkeenhoitaja. 

Mr. ja Mrs. Marti» L. Sonder-
guard owat wierailleet Minnea-
polissa, jossa Mr. Sondergaardin 
isä on sairaana. 

Farmarit huomatkaa! Me j.aiv 
hamlne nyt fiibiä 10c. säkiltä. — N. 
A Mills Farmers Grain Co. 

(2—3—4). 

Pjihtäkirja New York Mills'in 
kauppalan waltuuston »varsinaisesta 
kokoukselta tammik. 3 p. 192*2. 
Saapumilla oliwat C. R. Stinar, 

Andrew. Piilola, A. C. AnLörson ja 
John H. Murju. 

C.'R. Stiuar kutsui kokouksen jär-
jestykseen ja toimi puheenjohtajana, 

koska A. E. Anderson ei ollut saa-
puivilla. . :> 

nyt taas keskiwiikkona oliwat taalla 
samalla' asialla Menahgasta maan-
miíjeftjöt Chas. Kuha ja Andrew 
Samuelson. Miehet oliwat sitä 
mieltä, että maammljtiijäin kai f 
lialla näillä seuduin olisi kannatet 
totoa Milliin ympäristön maanwil-
jelijäin rohkeaa yhteistoimintayritr,?-
tä perustaessaan jauhomyllyn, sillä 
näinä ahtaina aikoina tämä maan 
wiljelijäin mylly tosiaankin tarwit-
seisi mahdollisimman suurta kanna-
tuska otäämpänäkin olemilta maan 
iviljelijöiltä. 

Heiniä myhtäwänä. Minulla on 
Edellisen kokouksen Pöytäkirja - ^yytäwänä 3 isoa suowaa willihei-

luettiin ja hywäksyttiin sellaisenaan. 
Seuraamat laskut esitettiin mak-

settatoiksi: Otter Tail Power Co. 
iätuwaloista $79.91; ' First State 
Pankki Makuutuksesta $10.50; Hen 
ry Neuwonen kauppalan köyhän hoi 
dosta $30.00; A. C. Anderson kaup--
palan köyhän kuljettamisesta $4.45; 
Harry Williams Marshallin palfma 
$30.00; Edwin Koller janitori n 
Ilkkaa $8.00; h. F. Wood palo

kunnan haalin hoitamisesta yhdeltä 
kuukaudelta $15.00. Andrew Piile* 
Ta i'sitfi ja A. C. Anderson kannatti, 
vttii kaikki laskut maksettaisiin sel-
laisina kuin luettu. Esitys hywäk 
syttiin. 

^un muita asioita ei ilmennyt, 
kokous lopetettiin. 

John H. Mursu, kirjuri. 

Äatjne lähettää 

idä Sec. 19 Newton towmsza. Jo-
fa luulee olewan tarpeessa min 
woiph. ostaa kohtuhinualla ja woipi 
käydä katsomassa niityllä ja minut 
kohtaa N. Z). Mills'in kauppalasta. 

I. P. Aarni. 

Pyhäkoulu ' on ensi sunnuntaina 
klo 10 aamulla N. A. Millsin Ew. 
Luth. Kansalliskirkossa. 

Werolista persoonalliselle on?ai-
suudelle asetetuista kauntin, niol=. 
tion ja koulupiirien weroista Otter 
Tail kauntissa New York Mills'iu 
kauppalassa ja ympäristön townshi-
peissä julkaistaan lehdessämme tästä 
numerosta alkaen, joten lukijamme i 
woiwat siitä katsoa werojensa suu-
rimtta? Myöskin kehoittaisiuime 
lukijaimme näyttämöön werolistaa 

,toiskielisille naapureilleen, iillä täi-
N. Z). EDiifts mi ly ympäristöllä ei tätä werolistaa 

Waannnlielnai» Karjcmliihctys-Yh |j„TM3ta toistielifisfő MibtS[ä, romm 

«"«taina, tammikin». 17 D.|otoat kauniin wirkaiüjat antaneet 
MnoÄin litem W lampaita Wte-Ucn Uude,. Kotimaan julkaistawak,!, 

,t,llil1- We otoiitme toaStcnn karjaa ̂ osla suurin ofa mcromimfinrčii 
Ila 0—U oamiilMimdnü. Mdcm. „älliä seudui» on lehtemrne Iuttioi. 
t«nä afuwien olisi tuc:awa karjanmaa. 
aikaisin. — Wm. Oman, Liikkeen-
ho.taja. 

t 3 % 

V 

Heikki Pahkala, Hibbingistä, Jehu 
9»auhan tyttären poika, wieraili mii 

Heinolan yhtiõkaupan wnssikokav? wc wiikon jamassa täällä isoisänsä 
pidettiin wiime maanantaina, tam» luona palaten takaisin tviime maa* 
mik. 9 p. ja ilmeni kokouksessa, että^uantaina. 

vhtiön liike oli edistynyt nmodenj Mills m meijeri),htiöa wuoiiko-
ü-aíla hmtm, tooifMin huonon ojan kv us pidettiin wiime maanantaina ja 
muoksi paljon saatawia on penmär* cU juna runsaasti osanottajia ja a-
tä. Lnkkeen edistymme,: cn suurech seista keskusteltiin monipuolisesn. 
\a maorin ' Mikmsen liifkcenhuician Kokoukselle esitetty wirkailiiam wuo-
Mr.^ Wm. Anttilan ansio ja kokous jiícríornus osoitti, että tämä yhtiö 
kuunkin mielipahatta hänen aiko- M wiime wuoden ajalla tehnyt lii 
luuksensa olewan erota toimestaan. kaikkiaan $150,000 arwosw. 

ANvhíi)fit;num tebtälvAfi jätettiin>WoiraZwasta oli maanwiljelijöilie 
koettaa sopia Mr. A ntulan kanssa 
fonieii edelleen . toimessaan pysyn n ̂  

. jtciii tai sitté walita mtsi liikkeeu-
>. chlzjwia. Johtokuntaan tälle wuo-

; ibrllc tuliwat rralituiksi^ esimieheksi 
Matti Johnson (entinen), irmm-ejv 

• Ameheksi Kalle Niskala, rahaston 

jätettiin fe johtokunnan ratkaista-
maksi sen mukaan, jos katsotaan 
mahdolliseksi myyda pääomaa nti n 
paljon, että rakennus-suunniteln? a 
woi täisiin toteuttaa. Kokouksessa 
esiintyi puhujana m. m. Otter Tail 
kauntin maanwiljelysagentti. joka 

erittäin walaisewasti selitti mami* 
wiljelijäin yhteistoiminnan hyödyl
lisyyttä meijerialalla. johtokun
taan tälle wuodelle walittiin seuraa-
wat henkilöt.' jotka keskuudestaan 
walitsewat yhtiön totifailijat: Jonas 
Ojala, Ed. Larson, Henry Peterson, 
Otto Kankaala, Jacob Nurmi, 
John O. Muckala ja John Per.ilä. 
SUiacnanictina, tammik. 2 p. pibems-
sä meijeriyhtiõn nimtyskokouksecsa 
annettiin támü'Q muAÍtoii.jüautajEfi 
Henry Brillille. * 

Wadenau kanpungin waltuusto 
wiime kokouksessaan päätti ra'eii» 
niittaa kaupungin tallirakennuksen, 
job on maonwiljelijät kaupungissa 
asioilla käydessään woiwat sijoittaa 
Hewosensa. Rakennus aijotaan ra 
kentaa sellainen, että sitä woidaan 
myöskin käyttää tilaisuuden sattueS-
s<t markkinapaikkana, jossa maan-
wiljelijät ..woiwat tarjota kazivaksi 
kaupunkiin kuljettmniaan tuotteita. 
Rakennustöihin aletaan heti. Myös-
fin hywäksyi Wadenan waltuusto 
samassa kokouksessaan maidon iftr 
kastus-asetuksen, jonka mukaan 
kaikki se karja, jonka maitoa myy-
dään kaupungin asukkaille, tulee a-
jettaa tarkastetawaksi ettei se ole 
tuberkuloosin saastuttamaa. Tri H. 
G. Dunn nimitettiin maidon tarkas-
tajaksi $25 kuukausipalkalla. 

Alimman hinna« määrääminen 
nisulle ja mahdollisesti muillekin 
maanwiljelystuotteille on yksi niistä 
suunnitelmista, joita Nonpartisan 
Liiton presidentti A. (£. Townlei, on 
esittänyt ollessaan Jackson kauntln 
wankilassa suorittamassa hänelle 
tuomittua 90 päimän rangaistusta 
Minnesotan waltion sotalakien rtffo-
misesta. Tämän suunnitelman n in
kaan olisi macmwiljelijäin kaikkialla 
waadittawa kongressia ^ asettamaan 
jälleen käytäntöön Nhdyswaltain 
wiljakorporatsiooni, joka toimi sodan 

aikana, ja joka määräsi silloin o!im* 
man hinnan nisulle ja wälitti kaiken 
nisun maailman markkinoille. ($hi§-
tääkseen tätä asiaa tälläkin ympäri 
töllä olitoat' joukko edistysmielisiä 
maanviljelijöitä ja muita henkilöitä 
kokontuneet wiime maanantaina 
Uuden Kotimaan konttoriin harkitse
maan millä keinoin tätä asiaa ryh 
dyttäisiin eteenpäin puskemaan 

täälläkin, sillä tämä suunnit-lm a 
on yksi parhaimmista keinoisto, 
joilla maanwiljelyksen alalla wallit-

sewaa surkeaa tilannetta woitaisiin 
korjata. Kokouksessa annettiin tun-
nustus Uudelle Kotimaalle siitä, et-
tä se oli julkaissut kongressimiehille 
ja senaattoreille lähetettäwän ano
muksen kaawakkeen tässä tarkoituk 
sl'ssa. Ja kokous toiwoi, että maan-
wiljelijät Mills'in ympäristöllä sa-
moin kuin kaikkialla muuallakin ke-
räifitoät nimiä tähän anomukseen ia 
löhettäisiwät niitä Washingtoniul 
mahdollisimman Paljon. Tässä fo 
kouksessa wiime maanantaina walit-
tiin myöskin komitea, joka tulee toi» 
miinaan yleisen kokouksen aikaansaa 
inisÄsi tämän asian edistämiseksi, 
joka kokous tulee pidettäwäksi Nerc 
Jork Mills'issä läheisessä iitlemai 
suudessa ja johon tulee puhujia 
Minneapolista. Tuohon komiteaan 
walittiin Harry Cass, g)aímer Kor-
ironen ja Ralph Sandbank. Kaikki 
kokouksessa saapuwilla olleet oliwat 
yksimielisiä siitä, että tämän suun-

juoksee 6 Pros, korkoa, mutta ne on 
maksettavat minä päiwcinä hywänsä. 
Tämä uusi Bonbilaina on toain toe
tan uusiminen melkein samalla ko
rolla ja asettamalla maksuajan pv 
temmälle. Sillä lailla kun nyt on, 
että on Paljon nmksuvsotuksia ulko
na, ne woidaan waatia maksettawak-

nnlla hetkellä tahansa ja. silloin 
tulisi yhtenä touotena maksaa me» 
roiss<$ koko tuo summa $15,000.00. 
Tämä olisi tullut tehdä jo ennen, 
nimittäin uusia welka sellaiselle poh
jalle, että se ei ahdistaisi joka päi-
wä, mutta ei se ole myöhäistä nyt-
kään. Tässä ei näytä olewan mi
tään tvaaraa 'tarjolla, päinvastoin 
kaikkein ^veronmaksajain tulisi kan
nattaa tätä 15 wuoden 6^ prosen
tin bondilainaa. knn se kerran tulee 
entisen melan maksuksi. v 

10 vaarallista mielisairas^» f:ir-
ictään Fergus Falls'in mielenwi-
kaisten sairaalasta tällä wiikolla St. 
Peterissä, Minn., olemaan waltion 
sairaalaan, jossa säilytetään waa-
rallista jcr rikoksellisia mielisairaita. 
Näitä mielisairaita on ennen lie
tetty Fergus Falls'in hoitolaan 
waltion wankilasta Stillwaterista ja 
oiennuslaito'ksesta St. Cloudista ja 
on niitä kaikkiaan 25 Fergus Falls-
issa, jossa niiden hoitoa warten ei 

ole asianmukdisM lchtoksw,. lute n 
St. Peterissä. 

Wadena kauntin sheriffi Al. xšr-

faiíijtán murhasta 
tiin rotumellakkaan yllyttämisestä. 
Eri lvaltioiden osalle jakautuiwat 
lynkkaukset seuraawasti: 

Alabama, 2; Arkansas, 6; Flori
da, 6; Georgia, 11; Kentucky, 1; 
Lousiaua, 5; Mississippi, 14; Mis
souri, 1; North Carolina, 5; Ten-
nessee^ 1; Texas, 7; Virginia, 1. 

Toista fyytet. Lehti järwellä K»Bts HenMAM M-
Iossa. 

Jumalonpalwelus enfi stUumn-
taina tammik. 15 pnä klo 10 Lehti» 
iätincn Ew. Luth. kirkossa ja har-
taushetki klo puoli 3 iltapäiwälla. 

Ohjelmailtama ensi sunnuntaina 
New Aork Mills'in Ew. Luth. Kan-
salliskirkossa klo puoli 8 illalla. 
Ohjelman jälteen walitaan wasta 
perustetulle nuorisoyhdistykselle 
wirkailijat ja keskustellaan muista 
yhdistystä koskemista esilletáwista 
c.lioista. ^ Mettinen, 
Puhelin 91-^, Box 2(15, 

' New Dork Mills, Minn. 
V "'<4l y,,j L J- J- X  — L  -  - | _ 1  

Metsien haaskaus DhdyswalloLssa. 
Washington, D. C. -4- "Ahdys 

wallat tuottaa emmmän kirin puo 
^et maailman puutawaroista", sa 
noo ewersti B. Greeley, Ahdyswal 
tain metsäinhoitohallinnon päällikkö 
"ja kuluttaa tästä määrästä 95 pro . » 
senttiä kotimaassa. Metsämme al- „/ '^U fű"^r

a
r , . # 

, _ , r v,t.. r V.VC _ , Mina^myyn lulkrsella hittáofan kamat loppua sen tähden ettemme oic . Tr ^ , ,, ' 
. .. , r P f .. , .palla toanhalla Abram Maahion 
hoitaneet hakatulta alueita. -Prcb* , .„ m , 
r  .  f  ' •  I -  ,  . . .  <  3 T  s ä r m i l l ä  S e k s u u n a  3 4  N e w t o n  
leemi kaikes a yksinkertaisuudessa on'. . ...f ... .... . 
... .. f ... T . ' .townssnpissa, 5y2 mailia itäetelaaä 
"""K..*a ai m -uk. 

f,meH.a en mm dw-tm íofato: íé ». 1!)22 
PTrPihtiTT (?nnn ritnitn tmm,in .. poltettu, etteiwät enää tuota mitään. 

Haaskattu metsäalueemme käsittää 
£0,000,000 eekkeriä eli ertemruar. 
kuin kaikki Ranskan, Belgian, Hoi-

lännin, Tanskan, Sweitsin, Espan
jan ja Portugalin metsäalueet yh-
teenpantuna, ja tämä alue on niin 
tyyten raiskattu, ettei siinä kasma 

enää nimeksikään sellaista metsää, 
jolla olisi rahallista arwoü. Tämän 
lisäksi on meillä toisia suuria aloja 
hakattuja metsämaita, joissa kasma a 
wain pieni osa tukkipuita siitä mää* 

win kuoli fotonaan Wadencissa toii*!1^5^ ne todella woisiwat kas. 
me perjantaina sydänhakvaukseen, jtoaa- ^ mäihin suuriin joutilaisiin 
joka kohtasi häntä jo joku aika sitte alueisiin lisäämme joka wuosi rais-

alkaen klo 1 -ift«^äüpällä seuraajaa 
omaisuutta:' 

7 lehmää. • 

• 3 hiehoa -; ^ 
4 toafikkaa. 
1 uusi Deering Binderi. 

r 

ja on hiljalleen murtanut hänen ?-
lcimänsä. Mr. Irwin oli Wadena 

kauntin sheriffinä Piimeisetz 27 
Untotta 'jä oli Hytrin türmettu näillä 
tienoin, sillä usein joutui hän wir^ 
kamatkoillaan kulkemaan-~ naapuri
kaupungeissa. Häneltä kuoli waimo 
Umosi sitte ja jäi häneltä yksi tytär. 

Mr. Saari, PhoeniLista> N. I., 
Tomi Pöykön wäwy, saapui tänne 
maanntoina »vierailemaan. Mr. 
Saari on entisiä Gacklen, N D. 
maanwiljelijöitä ja on sieltä muut
tanut New Dorkin waltioon. \ 

faawalía metsänhakkuulla ja wielä 
tuhoisammalla metsienpoltolla 15,-
000,000 eekkeriä. 

"Tämmöinen asiaintila". sMttää 
metsänhoitaja, "ei woi pitkälle jatkua 
ilman wcckawia seurauksia. Jos 

1 setti työ rekiä. _-lV , 
Tawalliset myyntiehdot.,.. 

Antti Rautio» Omistaja. 
H. Leaderbrand, Huutokauppias 

First State Bank of Newport Mills 
Kirjuri 

Hywaa lignaattikolia 
kaaraan lastattuna. Hinta $2.50 
tonni ympäri wuoden. 

Herman Nord, 
Bor ÄM. New LeipM, N. D. 

Meuahgan Farmers Co-operative 
j Sampon wuosikokous 
j pidetään Meiiahgassa, Viinn., mao* 

, rr . , u , ,, „ jnantaina 23 pniinxi tammikuuta 
tahdomme olla pimtawaraa íuottaiua; ,aoo T, . 
, . v. , .... . ..0 YY . 11922 alkaen täsmälleen kello 1 j. 
kanja, täytyy meidän nwos -olla met-- . . „ * _ _ , 
.... 1 ' . r , , PP., jossa tullaan keskustelemaan 
1 ta kaswattawa ia hottatoa kansa.L -ro. .. . . 

Mi«»eaH,liSsa. 
Nisu N:o 1 Dark Nor. $1.23— 
Nisu N:o 2 Dark Nor. $1.25~$1.30 
Nisu N:o 3 Dark Nor.^1.16—$1.25 " 
Rukiit N -o 2 ,. ^73c i 

Ohrat parhaat •s.'/k'* A 49c—53c 
Kaurat N:o 2 walk eat ., 31c—32c 

Pellawan stem. N:o 1 $2.01,—$^08 
New Korkissa. , 

ParaK titetjcritoot ... r3Žc --85c 
Parhaat munat ,^ 39c—41c 

. St. PickÄsU • f >;»«,•• 
Munat tusina ->«{t*!'2Sc 
(?länxit kanat yli 4 paunalt , Üle 
Eläwät kancknpojot , 11c 
Häränliha elätuän& .. $3.50—S8 75 
Lehmät ja hiehot ,» $3.00—$.5.0C| 
Masikat $3.50—$3.50 
S'anliha eläwäiÄ $4.00—$8.00 
Lampaat eläwänä .'/$6.00—$11.50 
Hein. puht timut $18.06 

Relv York MUls'issS. 
Msu N:o 1 Tcrk Northern $1 
Niju N:o 2 Dark Nn rt Hern $1.10 
Nisu N:o 3 Dark Northers- $1.02 
Nisu N:o 4 Dark Northern ,> 94c 
Nisu N:o 5 Dark Northern 82e 
Nisu N:o 1 Durum .. . 69c 
Nisu N.o 2 Dunlm í.'.v.-., Mc 
Nisu R.o 3 Durum Glc 
Kaurat i1.'.... 23c 
Ohrat ;Y. . f... 34c 
Rukiit N :o 1 ...' ; C2c 
Maissi N:y.K ..... ... 32c 
Pellawansiemenet N.o 1 ...$1.83 | 
— ——— / 

Suomalainen Parturiliike 

Menahgassa 

Farmers Pankin Rakennuksessa. 
Halwimmat hinnat. 

Hiljan laitettu kuntoon» . 
Hywä kohtelu. 

Matt Braa ja Edw. Heli». 

r 

..ff,* 

itcinoin tai toisin meidän tulee kat-
joa, ettei maanviljelykselle tarpee

ton hakatw metsämaa jää joutilaak
si, maan tuottaa uutta metsää." 

Greeley osottaa, että puuiatooron 

^ ^ . kulutus on alati nousemassa samalla 
S,eder°°l..»»m>l-.,»»il.di«yk,-n fm, meiiät oWat Ämmässä. JoS 
ifoíotó »ibetiiin »ilme tiiiiai- ,ätä mmoa jatfllu muutoraan te. 

im t«rit ©ote P-M5I. fauppaíoí.Lcn iIman mctiänMtoa, on 
iQtnme. Tanm yhd.Ä«§ on +,aif(«I.;Wtneriro „ian m maailman mclfig. 
Imet, Dtotóttó*bish,s tomoicn ,s tät,1|irapiä moito. Sml länfimit, 

)an umie»ja mganwi je not e <v.u»| nijon mpi^Q];uce^ mmit:aman wuo-
tüwaííion reserwlpaukilta ja on se 
muodostettu osakeyhtiömuotoon, jos-

kaikista yhtiötä koskemista asioista 
ja walitaan - wirkailijat alkatoalle 
wuodelle. Kaikkien osakkaitten läs> 
näoic tarpeellinen. 

Meuahga Farmers Co-Operative 
Sampo, 

Andrew Sanoi, kirjuri. 
4-5) x , 

Sllmäi: 

ia lainojen saa iat otoat osakkaita. 
Wirkailijoiksi tälle wuodelle walit
tiin: esimieheksi Henry Anderson, 
waraesimieheksi John Perälä ja toi 
siksi johtokunnan jäseniksi Otto .fian 
kaala, Jonas Ojala ja G. H. Suo 
mela. Uhdistyksen kirjuriksi on joh 
tekunia Walinnnt edelleen Chas. (3. 
Hyryn. Lainatakuiden tarkastajiksi 
tuliwat Oskari Pikkarainen, Hjal-
mar Laine ja Abe Lantto. Ketkä 
tahansa näistä henkilöistä woiwat 
antaa lähempiä tietoja tämän yhdis
tyksen toiminnasta ja miten se woi 
atoustaa maanwiljelijöitä lainojen 
hankkimisessa. \ x 

Matti Nikkari, Uuden Kotimaan, 
asiamies, käroi wiime keskiwiikkona 
täällä tri Ohrbomin luona sairau
tensa takia, jonka tohtori selittää 
johtuneen kylmyydestä ja woiwan 
níituiíua keuhkokuumeeksikin. Mr. 
Nikkari meni sairastamaan kotiinsa 
lähellä Sebekaa. 

den kuluttua otoat haaskatut, on tä
mä aste saawutettu. Eteläwaltioi 

Vlclsiä Mitta 
Wiime wnoden lynkkaukset Aroert-

kassa. 
• i f  v . , , . -  T  -  ^  .  . . .  T u s k o g e e ,  A l a . ,  t a m m i k .  1 3  p . —  

"!,er™" -d,->tam,s°rft toimitti. ffluoScn im oiIana lynkh-ttlin 64 

VO», 

U 

f.lioitojafii Elias Pesola, firjitrifii 
ifDtto Hepokoski, johtokunnan toisiksi 

' jäseniksi Ed. Sunn, Walter Kniwi-

f' j ten ja Erick Thumberg. 

H. W. Barkerin perm Hinoia 

Mosteit», tekYvÄ keeki 

maksettu kaikkiaan yli $131,000 ja 
meijeriin oli wuoden kuluessa tuotu 
kermaa kaikkiaan 1,186,000^ pannaa. 
Mills'in meijeri on siis yks: Hno-
niattawimpia meijerUiikkeita näillä 
tienoin. Kokouksessa keskusteltiin 
uuden meijerirakennuksen rakentamia 
sesrä, sillä ixykyiuen on kashxmeen 
liikkeen takia käynyt jo pieneksi ja 
epäkäytännölliseksi. . Wallitscwan 
ahtaan ajan takia «i kaitenkaan leliy 
kokouksessa toarmaa päätöstä uuden 

wa, sillä nyi on aika saada kongressi 
hereille tietämään, että maantoiljcli-
jät toíiaaiifin waatiwat parannusta 
oloihinsa ja että he toimimat myös
kin itse parannuksien aikaansaami
seksi eiwätkä enöan tyydy odotta» 

Emänuvitsija halutaan. 
^oin 33 ikäwuoden olewa yksi 

nämen mies haluaa saada talouden-
hoitajan. Olisi, myös tilaisuus Itiä 
ta emännäksi, jos niin sowittaisiin. 
Ei farmi-taloutta, silla ruunaan se-

den metsät owat lähimain menneet.^än liikettä. Hakemukset palkkamaa 

samaa tietä kuiti Pol)ioish>aIiioiden: *IäHefett(äDat oiott* 

metsät, ja siinä syy miksi etelän puu- ^c^a: 

tatoarakapitalistit owat wiime aikoi

na tehneet suuria sijoituksia länsiran
nikon metsäalueilla. 

Köpenickin kapteeni kuollut. 

Luxemburg, támm f 12 p. — 

William Voigt, tilsitiläinen suutari, 
jofa useitc touosta sitten tuli kuu-
luisolksi esiintymällä saksalaisena up° 
seerina on kuollut 71 -wuotiaana. 

Lokakuulla 1906 hän, krenatööri-
kapteenina esiintyen, toäärennciyllä 
sotilaskäskyllä otti mukaansa 12 so
tilasta Berliinin kaduilta, meni KL-
penick-nimiseen esikaupunkiin ja wan-
gitsi siellä Pormestarin ja rahaston
hoitajan ja otti heiltä noin $1000. 
Voightin esiintyminen oli niin erin
omaisen 'preussilaista', että Por-
mestarikaan, joka itse oli veserwi-
wäen luutnantti, ei woinut huoma
ta petosta, ennenkuin kuuli poliinka-
marissa, että wangitseminen on ol
lut tekopeliä. Voigt, joka aikaiseni-
min werrattain wiattomista teoista 

Frans Tuomi, 
Box 193, New York V!ills, Minn 

Meuahgau Karfaulähetys-Yhdistns 
Pitää wnosikokouksensa maanantaina 
Tammik. 23 p. kello l j. p. p. kaup
palan haalilla. 

A. W. Keksi, Esimies. 
M. Hepokoski, Kirjuri. 

(4-5)^ 

Kiitoslanse. 
Sydämelliset kiitokset meiltä siitä 

uuden wuoden illan yllätyksestä, 
jonka naapurit ja tnttawat teitte 62. 
wuotiZ syntymäpäiwän muistoksi 
waimolleni. ' Hauskasti kului ilta 
hengellisiä lauluja laulellen yhdes
sä. Suokoon luoja, että ystäwyyden 
siteet wälillämme jatkuisiwat. 

•Maria ja Isaac Nylund, 
New Aork Mills, Minn. 

henkilöä, Tuskogee ncekeriopistonj 
antamien numeroiden mukaan, jotka 
julkaistiin lludenwuioden päimättä 
rnneíussa wuosiraportissa. Lynk
kauksia oli kolme enemmän kuin e-
dellisenä wuotena, jolloin lynkattiin 

k 

Sydämelliset kiitokset 
kaluamme lausua kaikille niille kan-
salaisillemme,, jotka niin suurella 
myötätnntoisu^della owat ottaneet 

oli saanut kauan toirua Vankiloissa,! osaa meitä kohdanneeseen suruun tyt-
tuomittiin Nyt neljäksi tvuodeksiÄäremme Violán kuoleman johdosta, 
wankilaan, mutta keisari »raiahlijMyös lausumme sydämelliset Mik-
hänet w. 1908. W. 1910 Wwi hiiu! H niistä kauniista kukista ja lau-

maan tmta herrat SBaeinngtonicm ri Í U ^.P Í -'X  n r , 
OÁi ... r ..... , 61 ihmistä. Kuluneen wuoden lyn 

mahdollisesti nakswat hywakir tehdä. > >- , r , u . , 
.. ' . . ' .. .«mfict lukuunottaen, on Dhdysn>al-

Tama onkin airoan oikem, silla ia? 
säkin pitää Paikkansa, että „ei oikeut
ta maassa f aa, ken itse sit' ei hauki." 

Alilsmärainen koulukokvus kaup-
palaii koulupiirissä tullaan pitä 
mään maanantaina tämän tammi-
kuun 23 p. kello 8 illalla kauppa 

lan koululla. Tilaisuudessa tultaan 
äänestämään $15,000.00 boudilai
nasta koulupiiriä, warten. B>liidit 
kantaa ei korkeampaa kuin pros, 
korkoa ja juoksemat 15 wuotta mai--
sottawa $1.000.00" ̂ wuodessa alkaen 
kolmen wuoden perästä. Sillein 
knn uusi koulu tehtiin niin ääneSicv 
tiin ainoastaan $16,000.00 edistä 
öondia. Koulu maksoi paljon eiu'm-

pt ia se on tehnyt hankalaksi toimin-
nan, kun on aina ulkona seisomia 
maksuosotuksia. Nnt on ulkona sei 
sowia makiuosoituksia noin $14,-
000.00 eli $15,000.00, jotka kyllä 

loissa wuodesta 1885 lynkattu yh
teensä 4096 ihmistä. 

Wiime wuonna lynkatuista oli 58 
neekereita ja wiisi w^lkoihoista. Lkak-
si neekeri naista lynkattiin. 

WiranomaifÄ estiwät lynkkau 
sen toimeenpanon 72 tapauksessa -
sanotaan raportissa kahdeksassa 
tapauksessa pohjoiswáltioissa 64 
tapauksessa etelässä. Asewoimia 
käytettiin kuuden lynkkausretkueeu 
lmjottamiieeu. Eteläwaltioissa toi 
mitettiin 62 lpnkkansta, sanotaan ta» 
portissa. Neljä poltettiin elämänä 
kolme lyötiin ensin kuoliaaksi ja iii 
ten poltettiin. Pclitorowiolle mu
hineita syytettiin murhasta ja rais-
kauksetia. Mdeksäätoitta syytettiin, 
raiskauksesta tai raeskausyrityk'esti' 
VnukatuiSta walkoihcisista neljät 
fuytettim awunan ta misesta pakene 

New ZZorkissa ja Chicagossa. Ame-
rikan hallitus karkotti hänet Sak
saan. 

Uvdistakaa tilauksenne. 

lufööristä, jotka oliwat laitettu hau
tajaistilaisuuteen. Tämä osanotto 
on todellakin meille suureksi lohdu
tukseksi sywässä surussamme ja wie
lä pyydämme lausua kiitokset saar-
n a a j a  A a t u  K e l a l l e  k a u n i i s t a  p u -
6ecstaan ja hautaantoimittaja A. 

, , . .7* 00 . ->x'_. j G". Andersonille palweluksestaan fa-
Onko teitä. Wat et. Jos on icttd,' • * • » --rr » - r •••** 

.. ... .... „ r ' 'iinomkum kaikille niille kani almulle, 
min taalla olifi kolme melto, |cBa;,nff„ 
ikäwöi teitä ja haluaisi päästä kir-
jeenwaihtoon kanssanne. Niin ctta* 
kaapa kynä käteenne ja Piirtäkää 
hanska lemmen kirje meille niin mc 
piirrämme wielä hauskemman ieilfc, 
niin että ette Joannaankaan heti un
hoita meitä. Kirjeet omat tervetul
leita Suomen ja Englannin kielellä. 
Kirjeet iiKtétaamute kirjeellä ja ma-
lokutoat íraíokiüinlla. Siis oikeat 
nimet ja osoitteemme piirrämme tä-
Iki n näin, että kirjeet marinaan tulisi 
tänne päin. — Oecar Erickson, 
Oscar Poikkiaen, Albert Qualley, 
c.o Oscar Erickson, R. 3, Frederick, 
So. Dak. -

lastamme ja sisartamme' wiimsiseen 
lepoonsa. ' 

New Nork Mills, Min., tammik. 
10 p., 1922. 

Mtäwyydellä, * k • 
..Mr. ja Mrs. % S. ja 

' lapset. 

í'ehtiiőrtui jo R. N. Mills, Mian. j 
Hartaushetki ensi lauantaita' 

ÉL* ' ;'r-

JOS OLETTE t!M 
V A P A A  g  ; •  ;  

' LjUi*Uf3tm«IA — ff. O 
•"h* on 7« n i-t c*.., • ,-i T.irfta" Wtf-' 

rnS ztitn rafiiaftin tii> äftiiopn lavUi-i.» 
ii»#! j ÍÜHjííú* «tä v--/ 

r»Qta n<>;»ímn laűKíöwn riixltllecn. «mu>eV:B 
me&iílii  !>ier..-:t j .  m .  

j f , k :rt ole ;»ite7> -UViÄVifhS, Tatu to*t-
> \Äirolwt<4u-. h ii f. titi'mweea on Jo 
I kajetfjty miTTia krtati.ealS vend*, 
f li,; jr-a «saat» vs- aasti .ix pitlliil mi 
f <••*$* Jouti***** scotnabi;.«• Ks.-t t.Mfaex, .MIM wt« 
I tiiy U »!r'i tiit^ varo Uin htimboaid-

ja uembuvM- r«* terel e, 
—f« ; Viritt—-
—Seom. a 1 yb<írwaitoissa— 

PäänkiwiÄysja her. 
nioroiaí johhitodt u. 

sein joistakin näköhäiriöistä, jotka 
asianinukaisestt somitetut silmälasit 
poistamat. Tawatkaa tri Nolon 
New 9)ork Mills'issä taas tammi
kuun 19 p. klo 4 :stä iltapäilöällä klo 
4 :äiin iltapäiroällä tammik. 29 p. 
Vastaanottopaikka Merchants .Ho
tellissa. • ,.(8-34*5.6) 

Maalaiuoja. 
Meiillü on rahaa asettaa tehtYihiN 

maihin. Meidän taksamme owat ale 
haiset, meidän palveluksemme no» 
peaa. Me tarkastamme meidän o» 
mat abStractimme ja niin pian kutu 
omistusoikeus on hywä, sinun rahaft 
M walnviina. 

First National Ba«ch 
Menahga, Minn. 

Maita myytävänä 
helpoilla ehdoilla 

ja 
Maalaineja aisa saati-

. vana 
F. HEITMAN, 

Menahga, Minn, 
Thomsin kontrin maanwiljelijät 

ottakaa huomioon oman kestinaisen 
esäketäupau Perustaman kokouksen 
pitäminen. Koko kus pidetään toronnt 
haalilla 21 päiwä tammikuuta ketto 
2 päiwällä 1922. Kaikki maanwil
jelijät tertoetulleiiö alustamaan ko
koukseen. Toimifuntd. 

Säästäkää 30 % kolilaskustanse. 
Walmistakaa itsellenne kolin 

säästäjä. 15 sentin armosta kemial
lisia aineita, joita on saataroait<i jo
kaisesta ensiluokan apteekista, r.tuo' 
dostaa riittawästi Kolin Säästäjää' 
yhdelle tonnille kotvaa tai »djtncäd 
kolia. Antaa 30 pros, enemmän läm
mintä ja mähemmän nokea. Saattaa 
kotoeituneen kolin palamaan. Tar-
>riMee mähemmän tulta ja tuottaa 
mähenrmän laamaa. Kylliksi kemial
lista ainetta woidaan sekoittaa yh
dellä kertaa koko taimeksi. Tarmit* 
see ainoastaan muutamien minuut
tien ajan. Ehdottomasti tnrwalliL-
ta. Lähettäkää meille $2 nioncict' 
fccri tai drasti ja me lähetämme teil
le tämän lu oietun kaawan kemialli
sen sekoituksen walmistamisesta. jo
ka tunnetaan nimellä „Kale Save". 

'c säästää teille ei ainoastaan dol
lareita, tooart myöskin pmstaa teil
tä koli-wastnkiet. Täydelliset ofijeet 

I ja neuwot jokai'en fachian mukcma. 
Ei tarm:tse ntiiään crikoiMa työtä 
tai aikaa. Liittykää nacpurtennc 
f an g ia ja jakakaa kustannukset. 
Waltiolle. kauni ci lie ja kunnille 
roaruMetaan tätä kemiallista sekoi
tusta ttmlmiirta käytettäwaksi ai
noastaan tynnyreissä, /hinnat an
netaan kesyttäessä. Tiedustelkaa 
Dunns tai Vradstreets firmoilta 
luotettawaiii-uitamme. 

'' ?vt>f"ifb f» Hem imi 
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