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BidsWböl# Tammikuun 27 p. 1922, 

HEDMAN, HORNBORG & CO. 
Maksava Cl) «»"»»«.»"Iaii. 

wUflUydollarista raha-
lähetyicsistä j S M K .  SUBH1B8ÍI 

:i 

FINLAND STEAMSHIP CO. AGENCY 
5 State Street, New York, N. Y. 

rüyy pilettejä kaikilla linjoillá 
, > y\ič 

SUOMEEN ja SUOMESTA 

tään mainitsemaan sanomalehden 
' Palstoilla. Joskin miime aikoina on 

iltama-tilaisnuksiimme saapunut y-
leiföä toäiiän puoleisesti, niin kum-
minTftdn un f a ei ole ollut siinä, että 

hiellä, tanssitaan, ei, maan toifa on 
• sylvsmmäilä. «. 

y^\; Wiime kesänä kun yksi osa paik-' 
"íafuttíalaiiia pyysiwät wuokrata sen-

,V V 

•r?* 
ii, •' 

ran haalia, pannakseen toimeen kent-
täjuhlat lainakirjaston hywäksi. Miü-^ 
ta kuinkas katot, haali kyllä luwat> 
tiin, muita samalla nostaa täräytot-

näkyy enin olewan kaikilla. Talwi 
se näyttää tuletorn, koska näkyy maa
kin saawan walkean tompatt päälleen. 
Maan sehän on ollut ihanaa sekä! 
herttaista toimea tähän footfa. Onir,ut ,amaH r0IllldIe' 
pääifcei autollakin liitelemään min- fun »«rapulin", mutta ^näfirt-

fa" on näköjään toalmnut kuitua n 

Krapu kirjoittaa Uudessa Koti 
maassa t. k. wiidennessä numerossa, 
muun muassa seuraatoasti: „Kyllä 
Krapu ihmettelee kun ei „Heinäsirk 
la" omista wettä, waikka on pesänsä 
rakentanut saman puron warrelle 
iuiit Krapukin", ja että „Krapu ei 
osannut tehdä kauppaa Äkä kumma 
jos et osannut, sillä Krapun päässä 
ti ole Suomi-Opiston kauppalurssi 
niinkuin on „Heinäsirkan".'- Tämä 
edellinen lause siis todistaa sitä, eitä 
lujirää olisi tehnyt koulusitotstys 
Krapullekin, ei se että hän ei osan
nut maan kauppaa tehdä, mutta se, 
että hän koskettelee „Heinäsirkan" 
koulun käynnit, joka ei ole ollen-
kaan tämän asian kanssa missään 
yhteydessä, nim. koulun käynti. Tosi 
kyllä, että „Heinäsirkka" on rakenta-

ne suunnalle tornit 
Tänne on meille saapunut Toka-

tosta koulun käynyt hieroja Kalle . 

Paikan, ettei pesäpahnat kastu. 
Jkäwää kyllä, että täällä ei ole 

Oja, jota kyllä teille sanoo ifännät,!,00"ut ,eim,m kupá wa-
emännät ja palkallitt. mikä waw»-'^» I» c>ur,nlopa.°t-e-,a foUeama 

teidän fuitoanutio roptianne. Xau* KiraniteHä m tolluiíhl wrkit scW> 
tuloa wain keskuuteemme. 

Fred Sacharias on ollut totcrotlc-

sä huoneessa käännyillä. Ensiksikin 
kun täällä et ole kiwiä ja toiseksi, et 

ta päällä, ollessaan korjaamassa epä-Iomain havaintojensa Lautta niisiä| men aikaan kunakin arkipäivänä jäi-
untoon joutuneita telefoonilankoja 

Pnkmäässä. Seuraus oli, että säh 
lötoiría antoi hänelle sellaisen tä 
»äyksen, että menetti tajunsa ja rc 
peytyi irti pyltoäästä pudoten se 
inenttifeííe katutäytäwälle sillä ikä 
mäilä seurauksella, että hänen pää
hänsä tuli arnmotteroa reikä ja mctt= 
n ett kuminankin puolen leul aluni 
poikki, wasen jalka pois siioiltaan 
?cr oikean jalan katkettua kabdesia 
kohti nilkasta ja reidestä. Hänen 
tilansa on hywin artoeíuítatoa., Ta 
mä onnettomuus tapahtui t. k. 16 p. 
kello ch: n aikoihin illallOL No. 1, 

massa SUimiefotan rauta-alneella^ ?syn.,t miestä tulla toi-
tiin touofraa kokonaista 4 ja puoli 

dollaria, joka olisi siis ollut tuo sie-!^..„ v,. " """I meett täällä, mutia kyllä tänne wain 
tarinoi summa 11 Moria, 1°»° °n- jo ^ 
Näissä oloissa on mahdotoin nmf-

I 

saa. Ia kun wielä oli kysymyksessä! 
niinkin hywa yritys kuin lai naki r-
jaston perusiaminm, joka olisi mitä 
parhain tiedon letoittajä paikkakun
nalla. Jotatoastoin toisille rnhrttii-
Ic on haalia luowutettu aitoan too-
PaaSti hutoitilaisuulsia Marten. Täb 

kin siellä kolme. 
John «toista lähti a.MSconfit,iinlmään niiniuin ^merkiksi Krapukin 

setänsä «iwiWa tykö toicrai[emaan':iai «>°» to,totla laIonfa »ib--» im 

'cli talwitöihin. j tuli tänne ja seinään tocttn saa pu° 
cn.. .. .. ' ... ± v .r c„ . hua' kyllä sieltä wastataan. 
Nnn, etlictn natn ialttnsydamen at* L , , r« Tf ..... r . • . ... Tietystikään et maila ylyaisemmu-

kana.. tahdo olla nnta yhtetspyrtnnot'!,,.. / , . . ' ' 
la maillakaan atna menesty kaswtt 

täkään nain fanniseudulla. Waan 

. Kwtyre, N. D»k. 
Ilmat on ollut sietoät iällä Tori» 

telillä, waan ehkä muuttuivat kuu 
rulee täysi kuu. • -

Tenveys on toähä sekäisin. Mrs 
Ruut on wuoreen omana kurKurau-
hasten takia. Samoin Mrs. Free-
man. 

Mr. Roy Miller on saapunut ko-
ti harjulle oltuaan jossain Minneso
tan rauta-alueella töitä paiskamas-
sa, ivaan huono aika Föibtti keulan 
kotia. • 

Näin kirjeen Braddockista tämän 
lehden 10 Pä-wän numerossa, jossa 
„Scpitlooni" ajatteli piirtää ja sa-
Malla piirsi eikä jäänyt ajatuksiin. 
Ihmetteli kahta eri nimeä Braddock 
ja Kiittqre. Se onkin soma, wain 
minkä sille tekee. Nämä ei ole ai
nakaan samalta taholta, kuten S. sa
noo. Niillä on kymmenkunta mailin 

saa. Walaistükscen puheensa ainet-j keen puolisen, mutta se usein myö» 
ta, esitti hän muutamia sahkökuwia, hästyy. Ilusi Kotimaa saapuu täit» 
joka- olit.n suuresta merkityksestä sa-! ne keskiwiikkoisin ja lauantaisin ja 
ucimt kysymyksen ymmäriämlsessä.' saadaksemme Pyhäksi lukemista on 
poikia neuwoi 'hän Pysyttelemään e--Uusi Kotimaa myöZkin saaiawa PY--
nllään tupakasta,. Marsinkin siknre-^ bäksi kotia, sillä se on meidän — 
teista, sanoen sen tieteellisesti todis-, kirkkomme. ^ 
letun sadoilla esimerkeillä, että tu-
vaaassa olewa nikotiini 
kutiaa kaswalvaan poikaseen 

man turmiollisesii. Pysytellä erillä ja kinokset yhä suureniwat. Siitä 
tupakasta ainakin n:in kauwan kun-.huolimatta poika ja minä waljas-
nes on täysin kehittynyt mieheksi, et- timme Worsen reen eteen ja läbdim-
ta woi sitten it)e päättää, josko iäy-jme myötätuuleen 'kaupunkia kohti, 
tenä miehenakään tupakoiminen onEmäntämme kielsi ja siunasi, siunasi 
tarpeellista, Lys ei íurmioíliéta etuiä ' 

nojaan ilmaiseksi? Jos hän sen te» 
M, olisi hän samanlaisessa asetnaS^ 
sa kuin sellainen maanwiljelijakin^ ' - ^ 
joka uhraa kaiken aikansa maansa^ V' ''/Jll 
päälle, mutta ei saa maastansa miV' ; 
tään tuloksia." •/' 

» • > * «- '.j e • 
,Aniti" ja Pekka" (A. ja &!y 

oliroat ostaneet wierekkäin o leivät 

l'&é* 

olisikaan. • • * - ;' 

Lopuksi nSyteMin Ford Motor (to. 
ivalmistamia elämiä t'ittoia Uellow 
oíonc puistosta (ellen toäiirttt n tui s» 
ia), joissa „tina-Liisa" luonnollisesti 
myöskin aitta esiintyi ja wielä yksi 
humoristinen silmi, jonka perästä 
kaikki haiaantuiwat koteihinsa, jok* 
feeitfin iayiywäisinä sanotun hom-
niQn menestykseen. 

Jos kaupunkien kanppaklupit ot--
taisitoat myöskin sydämen asiaksi 
kaslvattaa ttetoisnntta nuoreen wäeÄ-

Puolelle tuosta wanyasta raja-aidas-'.. 
to kaksi radia. Nyt Pekka kysyy iox*£\ 
mitukselta, kelle tuo roctnha raja aita > • , 
kuuluu? Toimitus mastoa: „Tuo VV; - "k 
wanha rajamaita ei kuulu Antille cif(t'%f 

ia kielsi Miemäsiä, miatta fun ei Pekalle, waan rajalle. Anttn ja 
myrsky meitä estänyt lähtemästä,-P^an on Yhteisesti siirrettäwä se ra-
niin ethän toki akkakaan ja m in m ?paIie eli jos he suostumat' kustan- »1'^ 
menimme. Ja sanon minä herran- ^maan paremmat ainekset uudem-
pojat, että jos meillä olisi ollut huo-;raja-aidalle, saawat he kumpi-
nompi Heinonen, eli waikkapa au- jtin käyttää wcmhasta raja-aidasta 
tomobiili, niin sinne olisimme jää- 40 raadia johonkin muuhun tarfot-
neet kahden mailin matkalle,, kun ta-sukseen." Antti, luullen entisen rä
käisin tulo oli mi elä kurjempaa kuin j j°n alleen oikealla paikalla, oli is-
sinne meno. Päästyämme taliin e- Auttanut hedelmäpuita pitkin wan-
teen, katsoi hewonen mettä ikäänkuin ^ajaa omalle puolelleen. Ra
viisi halunnut kysyä: Oletteko te ian siirtyessä oliwat nuo hedelmä-
ihmiset — hulluja? Siitä huoli- puut joutuneet Pekan puolelle. Ant. 
matta Uusi Kotimaa on fotona, mc kysyy toimitukselta, josko hänellä S ;f 4 V 
ÍaÍ fíí ****** Y Vo r rttt nrPmii? n V «ÍY ? i ^ 

ehkä he taasen kewään tullen herää-
.... j eikä mi íja yhtä hywäsii, sillä täällä wälimatka. 

• , V , i myös sataa roisinaan, se on'luonnot 
la!''et tapaukset juuri toieroiitatoat,r,ai' ^toaiatirutfo alfaa jUiä ^ehän ollaan kaikin sa 
yleiiöit haalilta pois eikä ainoastaan ^ ammi an.aan. ' nyan an mfin haimaan alla, mutta täällä sen 
tanssi. Ehkä toiela muistat, että < • maan mi o^. tn un ^õas. laskee mesi pois mailia eikä set 
wiime kesäaikana oli tnhmrS tnTTnm,íüí"c on myynyt 80 eekkerin maan,1 * r . « 11 lUItE xe,uauniia 011 m^au-' J°uom:- v,. , s; no ittna toiiitofaitsia kuten ie teke!. 
ctonra haalimme oli liian ahdas,!kauppasummalta wnstwhaiia Mr., omlnm,/ maalla' ia parin hänen 
"M vleisoa cli sitsi polion ja W»-!** Svanista. «wn. ^ 

rm WiÄ- 'n",to íe Ci mi,ä8n "«gmmvrCs Xa7^clJ Soifeti '«tä W>-° Toiwola-sa toi 

töön osuusioiminialiikkeen alalta,!kaikki istumme lämpimässä huo- on oikeus edelleenkin omistaa nuo 
niin saisimme ioitooa joskus lähiw- neessa ja milkuilemme ulos akku-^^elmäpuut? Toimitus toastaa: 
lewaisuudessa löytymän enemmän nasta nähdäksemme elementtien rie-' -Mikä on rajan siirtyessä joutunut 
ellaisia joukkoa, jotka woiwat har- huniaa. Kalenteri ennustaa näille^Pekan puolelle, se on Pekan." 

kita itse selwltyksen jokapäiwäisiin!päiwille „blizzards" (lumimyrsky-l Oskari Tähti. -
leipäkysomyksiin, Nyt löydämme! iä) ja sitähän se nyt onkin. 

waswstajaimntekin joukosta henki- Luin Uudesta Kotimaasta heti en-
löitä, jotta owat meidän kanssamme fimäifoffi alFitartiffelin 

Hei immet ihanat! 
Täällä olisi yksi nuori leski, jolle ... - „Lyhennet- , r. -

Yksimielisiä siitä, että „siksausta" tar-^ty Isämeidäk rukous ja Jumalan ,omaf eiiä ottaa emäntä 
witaan paljon halliiusasioissa ennen-'waltakunta maan päällä." Sen e-? °m°' kahmin keittäisi. Mas
kuin rehellisestä työstä saadaan re-!räässä kohdassa mainitaan: ^efuf-lí06" kirjeet kirjeillä ja kf.wat FutoiV 
hellinen tulo ja palkka. Mutta kun! sella, kuningasten kuninkaalla ja Y-> ®Iotoäin älkööt waiwatko 

li aittaa näkynyt tekemän ei wanhem 
piinkään, Päintoasioin se waan toir maan toisilleen siementen Pnhdis 

imeen tullaan jotakuinkin, niin hy-
. • f Win ainakin kuin siellä „Krapun" 

ft^ii Sii-i tiűinctnetit iiniot toönn * ^ mtiifaiaifia fictncnid itii® ... Y#V' fv. r vuinmuxn Pviar roaan ....... .. .... ^ entisellä patlkakunnallakm, silla olen 
eieenpäin 'a pannaan aitta io^kus kyl.oetäun ens> kewinnä, että se . ». . » f luum ' •Hiiimiuu uinu ju^rud juHeenktn warma, että taalla et kel
tői meen humeja muidenkin hywien ^ tuottaisi sarmarttlekm zonkun pikku^ oifi fűnat cifä 

f n i  ctest niin follä yleisöä kaalille rotoon tyonia prosentiksi, koska näyt- f .... ' ' »»«.*¥"« "iei'oa vaaLUU- i-.. .... ^ t* ^ • * t: morkettssa osuuskauppaan ei ka kum-
saapuu j taa eita on toeromakkaa toatn koho 

Moukka. itettu. ipaankaan kauppaan entisten syön-
Itien edestä niinkuin huomasin Uu-Mr. ja Mr?. Lampert Larson o- . „ .. . , ... of„ 

toat iDuaCratmeet Mr. O-kar B-rkko. dcn Kotuuaan t.k wndennessa mm* 
Menahga, Minn. r 

Saíwt m. tällä kertaa mitä fotoin.'maat,Ian' I-nne^nuuttiwat asu 
rossa uutisen sieltä „Krnpun" enti 

i scstä kotikylästä, eitä siellä on ka-

mm 
ta laatua, ivaan niinhän ne hxmhat; ' J Onmh- wJirif mt trfinitf * !nat, lehmät ja kaarat morketissa o-
sanomat,  että ei  mene kesä mesittä ei-  .  S l r t U n  f v l la  on ' 

sait reisiin omielltiesii iitoben tulle»-: enruteit 1tl01UIvn 
' i ä  t a i m i  p a k k a s i t t a .  ujirr* edestä ja että siellä ei ole moniakaan 

Onhan niitä ollut kirjeitä Uudes- ! ^ miehen alun isälle ia .f - oniasia talossaan 
*n O if-nt.'inSiit trinity n,oih,>rt tshh ^ Mn ennmälnen. Warmaanktn 7lUran' 10 .a aiu" omQ5;a mic^aan-
; K.i.ittaasia taalta tneiörfrt !apy- u hwcffn iuwnfi Luulen, ettei taalla on hywtn Mahan 
kontrilta ia minäkin olen mitä sen- . fttitoir 9>nH Maisia isäntiä, jotka eitoiit asu o-

• ZZ w°l- -» -Uut auttamassa huon-töis^ ">°ss° talossaan. S- on paremp 

»ún.'1-ia S ST ÄuTnC « «r. jo SRti. Pirilää sekä on cttft ^ mmccn,a 10 ^ pitHhshla ajiat n>ahan n.mkmn toi- v rr ,täo itseään eteenjűfűííoiTtattommi-
no&sa, koskapa sanomalehden pals-! . , iestä, eikä siitä paikkakuntaa halwek-

* toilia toisiaan solmaawai, joka on mi-^.. arrmn ^'watiri^ ne näkyy nayi- , T 

* iiu^rn aiman jõutama ja turha tapa.1 tntoű11' m pitäisi niitä Pian tulla/ ^°..sÄwaa. 
^os tulee joku hankaluus naapurus
ten wälillä niin Moipihan siitä suo
ri utua muutenkin, että ei tar to itse sn 

• imit yenaatsta nam tnirotmdnmen 
kaikille onnellista 

häitäkin. Jos heihin, on mitään! Kewäällä taas tttlee uusia sarma-
luottamilta, waan näistäpä wain te^a ^aiwOtaan ja kyllä tänne sopii 
kuulukoon, että lemmen jumalatar iulla, sillä täällä on ensiluokan 

nömalehtiä pitää' riidan' wälittäjänä wk »-»«WtS nLW^ «-l«is,dSm-n,V^^ 

.1 

Xf ' 
* '  

tk 

ia niin »SHSMSisiS asioita toobe fon» •fo"»tólS tultac,n """rison 
zullisuuteen ja yleisön IiEettatoaksi. rin^0T.)nt' 
Onhan sitä tänä fitiWfen aikaka». Ann. «»tmpmka, koita mmSt-m 
tma tosistakin t-komista. Waan tai.'»'"^ '-k» "M Uuden. Kotimaan 

palstoille, ettei tarwrise sanoa: El 
taaskaan näy mitään täältä. Saan 

teakin se olla siinä syy, että kun ih
miset fotoin kiusaantuu leipähuolteu 

Uuden wuoden jatkoa. 
Piikki. 

Mandan, N. Dak. 

Talwi on ankaraa laatua, pyryä 
'.ja faimen inuittcn nxntoojen ia f i„ Jtmtootiaű paljon tilaajia Uudellepa pakkasia. Lunta ei ole kowin pal 

tausten kanssa, niin ne tulemat niin ÄotimöaIIe' f? on ?lliíctt?!n W i°'>> f«fi wa..n, että reellä saattaa a-
-kärsi inättömäksi, että puskemat toi- fo tlr0 iaIai Xcihau |iclla- Karjanrehun puute on paik 

Tannnen Kiertäjä. ftaau. Minä sanon puolestani, että 
ike'itäkää jouiawai pois. Parempi 

•ittihii foiüinto kutti lihawa riita. Wai 
miten? 

Lemmenliiton solmut ja kuoleman 
tapaukset owat tätä nykyä harminav 

! kakunnallcmime, kun Miime kesänä 
! saatiin 'kowin wähän karjanrehua y. 
int. Taas Minnesotan pojat kuulit-

* • *",* »,t 

Toiwola, Min«. 
Terme iaaS täältä yhdestä pav>at saaneen erään meidän kylän tyt-

haimmista ma antoi l; oly S seuduista.' taren. 
Parhaimmista, niin sitä todistaa joi Muuten elämme hiljaisen raubal-

* '  f i a  t ä ä l l ä meidän knlällä. Sairaana!itse Mkkakunnan nimikin, maikka^armielämaä näin talmisaikaan. 
ctoar tiitä nykyä Alöten Panna, John «näyttää, että on Yksi henkilö, ninttt-1 K°Tptf ojustokoon ei ole haittaa, kai 

% IBtivkoIa, Mrs. (^u5t Kangas ja Mrs. | täin „Krapu" tääila omassa fiiläs-1 rojniehtaat iuokempana luullak-

Iohn Aho, ivaan tc unoian heille kai-j samme, joka näyttää Päässeen aitoan fettL 

kiile pikaista parantumista ja hy-!nxiärään käsitykseen tästä paikasta, Kasa. 
jhnntooiittta ja lopetan tällä kertaa, j sillä hän on jo kaksi eri keijtaa kir-
'Toiste lisää kaksi toertaa, jos tämöijoittanut Uuden Kotimaan palstoille 
filmuittna roskakorin. Toiwotan mv'hwttt solwaawasti täältä. Hän syyt

tää paikkakuntaa siitä htit hän on it
se tohnnt tyhmän maakaupan, „säkki 
päässä ostanut maan" eli ttctoart, 

Pöllö, sanan toarsinaisessa merkityksessä. 
niinkuin „Heinäsirkka" kirjoittaa 
Uudessa Kotimaassa t. k. G pnä. 

tä parhainta meneSttistä Uudelle Ko-

•M' .. ti m «alle ja sen laajalle lukijakunnal' 

Brandon, Mian. 
<?n tiedä minne lienee tämän pait-;9>í uria on „Kropulla" fin mi af tn puo 

Sepulooni kehuu olemansa maiv 
himpia asukkaita. Soit olla, en j 
r.ätta, tnaan siitä panen hakahan,!aletaan keskustelemaan keittmsiö,íínnmms^ ""ym'itfeä5n- Osoitteeni on näin, että 
kun - ' ' ' * 1 J" " 
Mi 
wointini mukaan, waan Sepulooni näkemään 

' .' r— .^Hítvtuwiiuuii tciiiuis?ui,M.mirnaiieua papilla on maan yru . , _ ' 
m sanot etta en muista äitiäni, niin heti nousse „tie pystyyn". El°jruumis, mutta se on meretoin ' §c! 1 h,Ilfl iänne ^'äm: Mr. M. A. 
luistan kyllii ja olen kuuliainen | lei nuorisoin»»! silmiä saada mtfilfaS anto! Wercnsa wiimeiseen tófe.;®" 147' ""-e- Wie, Mch. 

on Tuin häijy konsanaan, muistaa 
kyllä äitinsä, wami ei tottele. 

S, puhun hetoosilla kilpa-ajosta 
Se on oikein, että on wissi paikka, 
johon ajaa, sehän on wissi eikä hor 
iuma niinkuin äidistään eronnut Se--
pulooni. - "V 

S. sanoo, että joku wuosi sitte et 
joudettu nuorisoa muistamaan. Se 
on satumaisia. On niitä muistettu. 
Ensinnäkin on saatettu pyhään kas
teeseen sitä myöten kun niitä on syn-
tynyt. Pyhäkoulu on ollut käynnis-
sä kymmenisen touotta. . 

Ei muuta kuin hywää hurinaa 
Uusi Kotimaalle ja sen laajalle lu-
kijakunnalle. 

Lukija. 

näitä suuria ristiriitai
suuksia oloissamme, et silloin ole wie-
lä pitkään aikaan toiwotiawa menes-
tysiä millekään liikkeelle, jonka oh
jelmana on Iiiketootton toähentämi-

werensä wiimeiseen pisa-
raan asti maailman elämän • edestä j 
ia sitte nousi Isän tykö- iperettömäl-L , .. _ 
IS ruumiilla.- - SRiäiriitmsuuffo!® " , T """"f 29 " 

... rv r , .. «alkaen kello 1 lalkeen puolen väi-

Auran Kansallisscnrakunnan 

ilmenee kaikkialla ja Jumala aittaa 
anteeksi meidän tyhmyytemme. Us» 

jälkeen puolen pai-
wän Matti Pellisen talossa. Kaikki 

nen. Ellei kansa yksilöinä käsitä! kowai sei saarnaamat meille, eitä m ei- ^.i.tää harrastamat saw» 
mitä he tartoitseroat olojensa paran-^ dän tulee „ottaa järkemme mattgik-1 w ou seen. 

Mex Sovring, Esimies. 
Box 44, Richwood, Mi nti. 

Lucky Lake, SaÄk., Caa. 

Taimi on ollut mitä suotuisin 
täällä Canadan aawikolla. Siis' 
töyhempikin on ollut kykenewä osta-
maan itselleen ritäatoästi poltto
aineita. 

Tätä ympäristöä kohtasi wiime 
muonita osittainen kuiwnudesta joh
tunut kato. Niinpä „Canadian?ted 

lokimnan khnam'.ehet siwakkausa tto-Uia maan kaupassaan. Hiirten ei tar-j Cross. Society" ulotutti autiawan 
tat ohjanneet, fun et ole näkynyt ^witse femätfin pitkästi käwellä kuni kätensä tällekin ympäristölle. Täncä 
Nud-N ?h)timaan palstoilla mitään j mettä tartoitsee. Hän saa ikkunasta, hywäntekewäisyys yhdistys jakoi ettv 
tanaan aikaan. Ei luulisi olctoan jtooin ottaa kauhalla mettä pannuun-
fen syynä, että ei olin aikna, kun sitä sa. 

ti'#-

X 

JuvH saapunut | 

Suuria 1^uvaraamatuita J 

kauniissa kansissa. Oikeita perhsraamatcmta 

Hitita $10.00 ia $13.00 sekä expressrkulut. 

UUSI KOTIMAA, }&***• f f !  

ten puutteeseen joutuneille maate* 
atoiiStnksia hymiit runsaalla kädellä 
ia niinpä osa fuurberheisistä ih
misistä sai aina $200.00 asti nouse-
vtiia tawera ordereita. ihan uusia ja 
cttsiluoffatsia tatoareita. Tatoarat 
lähetettiin mittojen mukaan, siis jo 
kantén sai sellaisia kuin oli toitoo 
nut tahi anonut. * 

Kauppalassamme tapahtui ikaiuä 

(tapaturma. Mr. A. Roanen, joka on 
j toiminut „Good Luck Rural Tel 
;Co." toafihtisena telefooni-inspehto 
! tina ia nmoiun yhtiön laim-miehenä. 

Stanley, N. Dak. 
Mrs. Katariina Hartström wai-

pui kuoleman uneen t. f. 19 p. ko
tonaan lähellä Beldeniä sairastettu-
aan useita Miikkoja sisäisten kaswan-
i:etisten seurauksista, joiden poista
miseen leikkauksen kautta hän oli jo 
ikänsäkin puolesta liian heikontunut, 
ollen 09 niellä ikäwuodellaan, johon-
la hän itse ei enää halunnet antau-
iltakaan. Wainaia oli asunut täällä 
wuodesta 1907, tullen miehensä Al
bert Harlströmin ja toimen täysi-
ikäisön lapsensa kanssa Annandales-
ta, Minnesotasta tänne homesieadille. 
Syksyllä 1918 kuoli heidän wanhin 
poikansa William ja ainoa tyttären-
sä Hilma, siihen silloin raiwoawaan 
lentsuun ja waikka Mrs. Hartström 
otti surunsa wastaan sillä toafaiv 
muksella, että se oli heidän osalleen 
sallittu, ei se kuitenkaan woinnt it* 

•nohina jättämättä wanhukseen kal-
toüwaa surua, joka epäilemättä ly
hensi hänen elämäänsä. 

Hän oli syntynyt Korungissa, 
Suomessa. Lähinnä kaipaamaan 
jäi häntä ijäkäs awiopuolisonsa ja 
yksi poika, Fred, ynnä limit a suku 
laisia. Hautaus tapahtui sun. t. k. 
22 p. Matti Koski, Nollasta, toimien 
pappina, 

„Isäin ja poikain" yhteisen koko
uksen laittoi Stanleyn kauppaklupi 
t. k. 19 p. illalla, joka onnistui ko
kolailla hywin. Kaikki kaupungin 
pojat oli kutsuttu koolle ja jokaisen"* 
tilaisuuteen, saapuneen miehen piti 
ottaa „Pöjakseen" yhde» pojan, jos ei, 
hänellä itsellään sitä ollut ja edeltä
väin ma# aibi j ett ohjeiden mukaan-
tuoda illallisen itselleen ja Wallise-
malleen pojalle. Kun illallinen oli 
wöiy peíasiwat tilaisuudessa toalitut 
, lihawa:" ja ..laihat" pojat „kori 
palloa", jossa „laihat" suoriutmtoat 
toottiajma. ' Muutamien Mä hmm-
nirmerőiben suorittamisen perästä e 
frettiin illan puhujaksi Dr. Archie 
A!cCannell, Minotista. Hänen Pu 
fieensa oli osoitettu isille ia Pcjiííi 
yhteisesti, koskien se sukupuoli kysy 
:nysiä, josta hyjtvtn paljon puhittaan, 
maan silti hywin wähän tiedetään 
Hän keh eitti isiä lainaamaan eneni 
inän huomiota tulevaisuudessa niil 
ie asioille, joita potkamme täytytoiii 
tulla myöhemmin käsittämään, että 
l>2 saisi irat oikeaa käsityksen riisti, 

in nti seksi, niin muutamat n. k. ,,joi)=|si"! Kristus opetti järkeen perus- i 
tajat" eiwät wot niitä muutoksia tuohtumaa taloustiedettä. Tämän maan; 
da ja jos ne joSkus wäliaikaisesti sat-i hallitus toangiisi E. V. Debs'in! Halloo hrima-siskot! 
ttiukin tulemaan, niinkuin Pohj.-! ruumiillisesti, mutta eiwät .moineet: Täällä Aurassa olisi poikia settse-
pakotaan esitti. Non-Partisan Liiton-wangiw hänen järkeään; ja Debs'in män, joille on tutfui seikkailu soma 
fciitta, et mitä salitta Panna täytän-filosofinen katsantokanta elämästä että keilakin saisi olla jo oma, sillä 
toon, ennenkuin ne jo „kumotaan". > on mielestäni paljon jumalisempaa, keeki-kahwit hywältä. maistaisi' kutt 
mtnkmn on wiime Maalissakin teh-.kun „toangittmtn järkeen" perustu- to0an olisi oma, joka laittaisi jo aa-
ty. Enemmän huomiota siis nuori-,»a kristillisyys. musin toarhatn. Siis tehkää parhain 

Edessäni on muuan „toiskielinen" toaliitiänne tästä, kun olemme nyt 

maanwiljelyslehti, jossa on kysymyk- läsnä. Ikäkin saisi olla yli 18 ja 
siä ja wastauksia useammalta eri a- alle 3 ja nolla, kun ci mc aimon 
laita. Eräs farmari ensin tekee sel- wanhojakaan olla. Nimemme ja o-
mää, miten hätt oli mennyt jonkin fottteemme piirrämme tähän, etta 
pätemän lakimiehen puheille saa- kirjeitä' ja kuwia tulisi paljon, eikä 
dakseen häneltä auttaman neuwon wähän: 

waikka se tttulis mistä." Tänä tal-j pulmallisessa asiassaan.. . Sotimiesj Haapa, Koimu, Leppä, PetäK, 
wena ja näillä seuduilla näyttää e* j oli neuwonui farmarin miten mene- ©eetri, Tuomi ja Köntys. Box 31. 
telä-tuulrkin olewan kylmää, sillä hiellä ja sitten myöhemmällä lähettä- ̂ 7) Richwood, Minn 
eilenkin — 21 päiwänä—oli -tuuli|nyt $10.00 laskun farmarille nett-j — 
koko päitoän «etelästä päin ja nitttj tooMaan. Farmari, joka luuli saa* j Jnmalanpalwelus 
kylmä kuin kylmä saattaa olla. Nvt'^neensa tuon „tepsimän rattoon" il- ^tetich Laken seurahuoneella teafa 

svammá kohtaan tälläkin alalla. 
VstÜwyydellä, 

28. I. H—a. 

Eagle River, Wis. 
Kuulin erään suomalaisen sarto-

wän: „Tuo Pohjoistuuli on kylmää. 

se on Pohjosessa ftmnnassa ja otak
sun nyt olewan kylmimmän ilman, 
mitä ott wielä tänä talwetta ollut, 
waikka tässä eräänä yönä oli 35 as-

maiseksi, sitten kysyy lehden toimis-,tm!. 29 p. klo %11 ap. 
totta, josko hänen on makse!iama tuo | 
— omituinen lasku Toimitus — 
toastaa: „Sinä olet melwoiiettu (7*8) 

John Urpilainen. 

Halutaa» 

Wanhanpuoleinea cmõnaõttftjS 

rin artooinen. Korkeasti oppineen ^!01?!00!1 ainoastaan huottees 
nollan, niin sen laskun mukaan oli henkilön ei kannata kustantaa kal- 't,a ot§^' ^h^mpiä tietoja saa 
silloin 67 astetta pakkasia. Posti- lisartooista konttoria, istnakseen kai-' Leskimies Henni Niskaselta, 
junan pitäisi saapua tänne kello M- ket päitoät siellä, jakaakseen — neu- Dor 48. Woodland, WaSH; 

tettet alle nollan ja fun tiedetään, ̂ maksamaan tuo lasku. Sakit;eteelli-j 
eiiä tämän ntaott lämpömittarin nen nentoo on aina fijnmtenm della-! 
utukaan mesi jäätyy 32 astetta yli 

Northern's Kanaripoi kasten Ruokaa 
Kasvattaakseime kalanpoikasenne oikealla tavalla, tulisi teidän ruokkia ja kehittää ne Northern Baby 

Chick Feed'illa.. Ke ovat puhtaita ja ravitsev.a ja oikealla tavalla eekoitetttija, siksi taaten teille parhaimmat 
tulokset kasvattaaksenne ja kehittääksenne tananpoikns-enne. 

LITISTEYT KAURAT (ilman kuoria) oikealla tav».!>6. sekoitettuna liha-, kala- ja luu-muherroksella, vih
reillä kasviksilla tai muulla munanvalkuaisánetta (protein)- sisältävällä aineella, saattaa se joutilaammin ka 
nanpoikaset kasvamaan isoiksi ja ha!vemn*l/a kustannuksilla kuin millään muulla ruualla tai menettelyta
valla. / , 

Kun teille tulee kananpoikasia, älkää uihoittako olla antamatta NORTHERN'S KASVATTAVAA ja, VOI
MISTUTTAVAA RUOKAA, joka on parhsinta mitä on markkinoilla. 

Olemme valmistaneet tämän ruokalaan Western Washington koeasemalla valmistetun ohjeen mukaieeeti. 

' " 1  • "  h <''' í .. 
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Northern's 

Northern's A" 

,:j >, S.ä' »: ..VI-

j joutui jollain tawalla kosketuksiin 
sähköjohdon kanssa, jossa oli níítr 
iciiaa noin 25,000 igoltir» sähköwir eikä sellaiáto, kuin momfin toukka 

BABT CHICK STARTER—Litistettyä valmietett*. Litistettyjä kaerejs, 
leseitä, luujauhoja ja hienoa puuhiiltä. Tällä ruokitaan enaimäiget wiM 
vuerokautta. 
BABY CHICK SCRATCH FEED. Valmistettu hienoksi nisusta  ̂ koornista Jr 
kauroista ja tulee käyttää ensimäiset viisi viikkoa. 

DEVELOPING MASH. Valmistettu jauhetuista kauraryyoistä, leseistä, alem
piarvoisista jauhoista, h ien a n net usta lihasta, kalasta ja jauhetusta hiiles
tä, alfalfan lehdistä ja kukista. — Tuke ruokkia jälkeen kuudennen vuore. 
kauden. * 

DEVELOPING SCRATCH FEED. — Valmistettu nisusta, murskatuista 
- koorneista ja kauroista. *Tällä ruokitaan jälkeen viidennen viikon. 

HYVÄT TULOKSET JA TYYTYVÄISYYS. ETTA RAHANNE OVAT SAANEET PARITA AV . HOIDON 

Northern's Bear Brand Poultry Feed 
Myydään "rahanne palautus" takauksella. -

NORTHERN FLOUR MILLS CO. 
Vancouver Milis, Vancouver, Wash. 

Valmistajat Nerthera'* Poultry Feeds--jotka on valmistettu Slump's ohjeella. 

Finnish Mercantile Co. . t. 
Grange Warehouse 
Grange Warehouse 

MYYDÄÄN SEURAAVISSA KAUPOISSA: 

Astoria, Oregon Farmers Co-op. Trading Co. Woodland, Waá 
Wialetk and Toledo, Wn. Farmers Co-op. Trading Co... HogJsiowa, W^sh. 

Woodland, Wash. 
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