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muun tuotteiden kaswattajat owat'ainoastaan $2.67, ja kaikki muut roe-
joutuneet tekemään, esimerkiksi toil-jr oi omat samassa suhteessa. Myös 
jan fačinattajat, ja toiijct kuitenkin se, että monissa kauiüeissa Pohj 
g,n tarpeellisempi ihmiskunnalle kuin Dakotassa, kuten Nelson, Ramsey, 
Omenat. Walsh ynnä muissa, on irtaimen o-
i; Uutta kotia täältä itselleen otoat maisuuden rocro laskettu aiwan suh-
tulleet tänne etsimään Arwo Hukari teettömän pieneesi ja maawerot nos-

^kiwan ..plöröksi" uhkaa tämä mei-perheineen Etelä-Dakowsta ja se-j tcitu samassa suhteessa, nähtäwäst. 
ilon Hutilan taitot lopuksikin mennä, moirt perheineen pastori Oniaskai-'johtuen siitä, että farmarit sanotin--
f uit aina maan riittää kylmää ilmaajneit, Canadasta, toaan kylmä nlaisen sa kaunteissa otoat äänestäneet liian 
ja tunto on ollut maassa jo W"-1 toažtaanoton antoi Hood Riverin'monta loiiaria y. m. kjerrasmiesta 
mittaisesti lähes pari «kuuta, joka on (taitot uusille tulokkaille, että saapi kauniin Mirkoihin, jotka sitten otoat 
jotain, jota ei wanhatkaan asukkaat waan nähdä että eikö „Hood Riverin tahallaan luokitelleet toerot siten, et* 

«mistä ennen tapahtuneen. Ei täVfvitmc" jäähdy poiS. |tä nc olisiwat farmareille mahdolli-
mä taltoi nyt sentään keskilännen Chas. Moilanen emäntineen, Bro- simman epäedulliset, siten saadakseen 
pakkasille toeba toertoja. Onhan cfet, N. Dakotasta, on myös täällä asioista tietämättömät ihmiset siihen 
tuossa enimmäkseen wain 26—30 taimea miettämässa, samoin heidän luuloon, että werojen epätasaisuus 
astetta yläpuolella nollan. Saan nuorin poikansa Arthur ja hänen johtuu waltion Miroissa olemista 
unhan sitä siinäkin tämän feubim kumppaninsa, nuorimies Werner Non Partisan wirkam'.ehistä, ja siten 
talweksi. On paljon ihmisiä, joilla Kokko, Sebekasta, Minn. ^fcadakseen farmarit toihamielisiksi 

on käsitys, että.Hood River on kesä-! Ujeil1 jQ(t iufCQ rahamies-luokkaa Non Partisan aatteelle. j 
maa, toaan sitä se ei ole, sillä il- puoltatoista lehdistä, miten Non' Myös mitä farmareitten köyhtym?-
mastotiedoiws tilastoissakin mmm- spartiianii otoat panneet Pohjois- seen tulee, niin on suhde samanlai-
taan M Waan lauhkeim talwen sen-' Dakotan hallitus- y. m. asiat ihan nen joka toaltiossa. Waan mikäli 
imisi. j hunningolle. Korkeat toerot, farmarit olen Tuullut ja seurannut Pohjois* 

Omenasato toiime wm?nna tuli wararikon partaalla y. m. s. on u- Dakotan asioita, olett tullut siihen 
noin keskinkertaista toähän .parem* fensiifiu otsikkoina noissa uutisissa, tulokseen, että sen farmarit otoat 
pi. Hinnat tulee olemaan ehkä jo- ^a kaikkiin toaan on syypäänä ollut eniten tiukalla asioissaan kuin mo-
takuinkin „mukiin mentmät", toaan muka Non Partisanistein kelwoton nessa muussa toaltiossa, johtuen tti
et ollenkaan niin korkeat kuin moni',hallinto toaltion wiroissa. Waan lnä siitä, että heillä oli sota-aikana 
f tn ennusti toiime ketoännä, että ne kuitenkin on kummallista, että jos miltei rajaton luotto ja samalla Uv-
tulee olemaan sillä perusteella kuin wcrtaa esimerkiksi Oregonin ja Pohj- pysytoäiseen korkeaan toiljan hin-
ihan w<»ltioissa pakkanen turmeli Y-^ Dakotan toerorilastoa, niin huomaa taan. jotatoastoin monessa muussa 
teisesti koko vahoin omena satoa.! ibmcekseeu, että Oregonin toerot o- toaltiossa, kuten esimerkiksi täänä 
Waan kun ottaa huomioon yleisen la- wat paljon korkeammat. Esimerkik- Oregonissa, ei farmari saanut ra-
m o n mm k) en kaikilla aloilla niin si waltiowero on Oregonissa lähes haa pankista helpommin kuin ennen-
saamme, ehkä olla kiitollisia, että ei 11 millsiä, Dakotan ei ole toarsin kään. Eikö ole totta, että silloin 
aiwan sentään, tappiolla tcmrimmt kahta millsiä. Oregonin yleismero kinn pellatoat oli $5.00 ja nisut 
kaswattaa omenia, kuten monen henkilöä kohden on $12.12, Dakotan $3.00 busheli, farmarit miltei ylei-
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ja melkein yhtä letveä. Sen lisäksi 
ivielä tulee uusi fafti noin 80 raatia 
itään entisestä saftista. Siis sietoa 
lisäys Cuyunalle ensi kesänä. Uu
den shaftin sijaa on drillattu jo pa
ri kuuta, joka yritys kumminkin itäni -
lää tosihommalta. Rivertaunin moi-
ltv.t sanotoat alkaneen toiime wiikolla 
täydellä höyryllä. Rats-Brown ei 
ole mtelä työtooimaa lisännyt. Her
rat on puhunut, että kun täi rupeaa 

elämään kortpM;Wa tuin fiäe. al
faa rynnäkkö. . 

'r :i ' E. k 

bOL'ut ollenkaan makuutettu. 
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irtipääsy on tuntematon. Se oli fi Kotimaa koteihinsa, sillä tätä leh-
inylly, jonka toalmistamista toär- teä kannattaa fiitooin ja rehellisin 
reisiä kentiesi suurin osa Palon font- kansa eli lukijakunta. Sen näkee ai-
ria on rakennettu toiime wiidentoista na kuin lukee Uutta Kotimaata ja 
wuoden aikana ja luullakseni jfe Ä tarkastaa sen sisältöä ja kirjoituksia. 

Eräskin toaiitto kirjoittaa Heclaž-
ta, So. Dak., poika-toainajansa 

Vanhuksen toihjaitffta. 
Maikka tässä lehdessä onkin qöin 

aikanaan selostus siitä New Aork 
MUlsin ympäristön osuuskauppojen 
yhtenestä kokouksesta, niin kuitenkin 
suotanee minunkin siitä joku sana 
lausua. Tämän kuun 18 päi toana 
kokoontui täällä New For? Mtllsissä 
neljän eri osuuskauvpoin johtokun-
tain edustajat ja liikkeenhoitajat, tar-
koituksella yhteisoston kautta saada 
tawaraa haltoemmalla kuluttajille. 
Waikka en ole yksityiskohbaisetmnin 
kokouksen päätökjistä kuullut, niin 
terwehdimme tätä toimenpidettä ilol
la, nllä joku päitoä sitte kuulin Neto 
Acrk MU ii n osuuskaupan liikkeen
hoitajan sanotoan, että esimerkiksi 

(5ukeksia" yhteisoston kantta tilat
tuna aletaan miiömään. ulos sillä 
hinnalla, millä tehän saakka on si
sään ostettu. Kun rahamiehet ja 
suuret yhtiöt yhdistytoät niin he ei-
ivat tee sitä lähimntäisen rakkaudes
ta eikä ihmisystäivyadestä, ivaan sen 
tähden he yhtyivät, että se tuo heil 

muistolle nturtunein mielin. Niin-

Linden Orotic, Minn. hän se on, että kuolon kylmä käsi ei 
Kuin on nätit koluat pakkaset min; säästö ketään eikä kukaan tiedä ke-

on tässä aikaa toähän kirjoitella im- nen touoro se ensin tulla taitaa. 
tUia. Niin, siinä se aika ntenoekin Tcirtoit^emme waltova jo käydä tietä 
aiwan tätitoäftö passatessa. Tulee kaitaa, niaikka jonkun omaisistamme-
usein ajatelleeksi, että kuin olisi niin kin hautakumpu peittää. Heria Je-
hytoissä Maroissa, että saisi maata fus uskon kautta omana jet ei ai-
sängyssä jalat seinää toasten ja syl- jo heittää. 

TILAUSUFPU. 
KANBAN ÄÄNI KU ST ANNU S - YHTIÖ, 

New York Mills, Mina. 

MyMteeuraa tz. U. Kotimaan moiikeiraa 

tiiaiiBtnaksuka% joka on lähetettävä osoitteella: 

Nimi 

Postikonttori 

Katu eli Boati, 

. Valtio 

Mainitkaa onke tilaus uusi eli uudistus. 

TSauän täauslipmi voi lähettää lyijykynällä täytettynä. 

Bulgarialainen Veri-Tee 
AVUSTAA LUONTOA 

Puhdistani aan verta. Toi^tainiuvi kylmyj'den. 
Saaítaniaaa maksan toimimaan. F.-stiimääii Influensan. 
Puhdistamaan munuaiset. Suojelemaan teidät keuhkokuumeelta. 
Pehmittämään vatsan. Tuntemaan itsenne vuosia nuoremmaksi. 

'Nauttikaa sitä kuumana maata pannassanne saadaksenne Terveyttä, 
Voimaa ja Pitkän elämän. 

Bulgaria lain p n Vrri-Tec antaa teille mehun Juurista, Parki at a, Leh<íist'i. Mar-
joiattt ja Kukista, joita on koottu Europan, Aasian ja Afrikan rikkaitta m a ape-
rilti. Pitäksü laatikko Bulgarialaista Veri-Teetä ama saatavilla. Myydään kai-
Idasa Apteekeissa, tai lähettäkää $1.25 yhdestä suurikokoisesta perhe-laatikosta, 
tai 3 laatikkoa $3.15 tai 6 laatikkoa $5.25. Osote Marvel Products Companv, 
472 Marvel Building, Pittsburgh, J'a. 

Kun ostatte jauhoja paikalliskauppi-
aaltanne niin pyytäkää 

Priia of Glover County jauhoja. 
totfa owat valmistetut teidän kot ttaupungisfanne. Buitafoa maff* 

swan kotiweroja ja nauttikaa jauhoj, joiden ramirvtoartoo wetää werto» 

» jauhoille eli ne missä tahansa teh yjä. 

Me «tzSS toaififtfitnme joaJjoja ja fiidiä vis»»» mtztzmme ja»hoj«, fii. 

kH, »iliae ja hiiliä.. 

. Y. Mills Farmers Grain Co. 
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Farmers & Merchants 
State Bank, 

NEW YOKE MILLS. MINN. 

Tl ennetty pääoma ja rarar ahast d $30,000.00. 

Yksi rankimpia paalckiKikkeita aiotnsea '' Clover 
Couutysaa". Maksaanne 5 prosectm koron BäastÖ» 

talletuksista. * 

Virkailija*: 

Presidentti — A. «f. Svtü 
Vnra-pres. — E. A. Roust 

f assori — A. E. Anderson 
pulais-kassori — H. P. Wood 

kcampaa hintaa ja ottimat rahaa 
pankista lainaksi, jota niistä miltei 
•iiffimaíía työnnettiin siihen aikaan. 
Ia sitten fim wiljan hinta odotta 
matta putosi ja idän rahamiehet we-
liwät rahansa potS pankeista, siten 
lopettaen luoton, niin lujalle se eh 
boticmasti Pani welkaisen farmarin 
olichlm kun sitä toi elä seurasi huo 
nonlai set sadot, ja sarm aus ulosme 
not, kuten koneet, työpalkat y. m. 
ptjsrntoat yhä waan sota-aikaisella ta-
solia. Tuskinpa siellä Dakotassa^ 
kaan selaiset harwat farmarit, jotka 
arwasiwat myydä Miljansa korkean 
lnnnan aikana ja Panna rahansa a 
iioiden korjaamiseen, ole erichisem 
min lujalla, kun muuallakaan, war-
si itkin jos eiwät eläneet tulojensa 
suhteen kuten sanottiin Lapatossun 
ennen eläneen. 

Eiköhän wain se runsas luoron 
aitio farmareille ja sen äkkinäinen 
lopettaminen, yhdessä wiljan hinnan 
pudotessa, lienekin ollut hienon hie-
no „sotajuoni" Wall Streetillä far-
mareita wastaan, saadakseen niistä 
c.Fein lujan „niskaotteett" ja siten 
pakoittaakseen farmarit „Pois politii-
kasta" ja „sikoja ruokkimaan", kuten 
heitä kuulutaan komennetun ennen 
Dakotassakin. 

Tuossa wielä lopuksi Pyydän huo 
rnauttaa Oregonin ja Washingtoni n 
fatmareita, että Oregon Cityssä, 
£tC; on alettu painamaan erästä 
Producer Call nimistä wiikko-leh 
teä, hinta on $1.50 wuosikerta. Sc 
on farmareitten asiaa ja puolta aja 
wa lehti. Olen siinä mielipiteessä, 
cttä olisi jokaisen tuottajan ja wc-
ron maksajan welwollisuus Orego-
nissa ja Washingtonissa tilata, lukea 
ja lewittää sanottua lehteä. Sillä 
c>n jo tosiaankin aika täällä lännellä-
kin ihmisten tulla tietoiseksi waltioi 
den ja kauntein asiain hoidosta ja 
cttaa niihin tarmokkaasti osaa, ja 
lovettaa tuo ääretön kansan warojen 
haaskaus, mikä pannaan noihin mi 
köala-maaá'ihin ynnä muihin yhtä 
it ähän farmareille tarpeellisiin hum 
puuteihin, fitten tuo Portlandin 
1925 maailmamtäyttely-hommakin 
on ja samalla lopettaa tuo alitui 
nen werojen ja muiden kustannusten 
lisääminen farmareitten niskoille. 

M. A. U. 

<V'f, 

' ' • f r :  VX  

jSarjanpitäjä —• Neiti VicQO B. Alvat 

Cuynna, Mnn. 
Puhutaan paljon Cuyunasta, mut 

ta monikaan ei tiedä missä sen nimi 
m n paikka onkaan, waikka tämä on 

jCununa renssin pääkaupunki Rabilt 
j Laken eteläsyrjälla Soo Linen war-
^reUa noin Sfá tnailia pohjoiseen N. 
iP. tieltä suoraan linnun teitä. Meil-
le koittaa nyt aika, jota ei ole wielä 
tämän kylän historiassa ollut. Meil-
Iö on tuossa pohjoispuolella järwt, 
neljä mail;a pitkä idästä länteen, sen 
salmessa on 40 raadi a pitkä silta. 
Äeini Co. on hakenut liisin sen jar-
wen päälle ja nyt pikapuoliin rupeaa 
fiiä järc>:ä kuiwaamaän. Järwen 
länsiväästä vn ne tn 80 raatia Mis-
s si'ppi jokeen, jonka west on 16 jal
kaa alempana kitijx järini, ©tiimi-
lavio alkaa Pian sitä kannasta kat-
'asemaan ja Pitkän sillan salmeen 
tehdään tumppa ja niiti sywimmistä 
poukamista pumppu wetää weden 
tnmpan yli ja min Rabbitt Lakesta 
tulee suuri awopitti, 2 mailia pitkä 

jcskellä kaltoa kohti. Mutta eihän 
se köyhän auta kuin mennä wain. 

Täällä ei ole ollut nyt toähäätt 
aikaan mitään erityistä tehtäwänä. 
On wain joskus akat käyneet kylässä 

Toiwon onnea Uusi Kotimaalle ja 
sen Lukijoille. E. F. 6aiSn -

Lake Norden, S. Dak. 
Koska miime kirjeeni kesti Uuden 

ja bcukkuneet poikia kuin ne pakkas- Kotimaan painokoneen painaa pals-
öillä hyppää tyttöjä katsomassa. Suk- teilleen niin kyhään uuden kirjoi-
sen jälkiä niita näkyykin joka pellon tuksen täältä Lake Nordenista, 
ylt. Ja mitäpä sitä muutakaan te-J Ilmat on olleet l)titotit maihtcíe-
fifi. Phonograph in soittamiseen pian wai set. Kylmää, sietona ja mietoja 
ft;litisit)t) ja kataloogan katsominen lumipyryjä, waan lunta, ei ole jjt* 
ei tuota mitään muuta ku!n mieli-, nottawasti maassa. v . *, . 
harmia, kun ci ole tahoa millä ostat-' Tertveys on pcttffaftmttalla kyy-
si. \ dhttätoä, jos ei ota lukuun Yskää, 

Oli puhe, että täällä Linden Gro» jota tapaa ollA aina toimella waih-
ve townissa olisi pitänyt alkaa työt telewilla ilmoilla. _ , 
kauntin teillä. Mutta siihen se on' yhteistoiminta täälläkin affnta 
ntennyt wain lupauksiin niinkuin en-'saada huotitattatvasti jalansijaa 
nen pikkupoikana äiti lupasi, että kutr On meijeri, wiljaelewaattori ja nyt 
haet sylillisen puita niin saat käntiä. toimii karjanlöhetys yhdistys ja siitä 
Ia käntiä sai wälMä odottaa ensi onkin jo saatu tyydyttäwiä tuloksia, 
kertaan asti. j Kolme dollaria peritään jäsenmak-

On ollut puhe, että täällä alkaa sua wararahastoon siltä waralta, jos 
ensi kewännä maini käyntiin. I. joku eläin eli sika turmeltuu toäliUä 
Goodwill aikoo alkaa katsomaan, että n tm siitä maksetaan omistojalle 

le dollareita ja se ott se ystäwyys,'jmttä siellä maan alla on. Tietenkin täysi arwo, ettei joudu omistaja 
jok» panee heidät yhdessä toimimaan. !Pohjois.Minnesotan samea paksusti wohinkoon. Tämä on pieni jäsen-

!"P 

sa sanoo, että kuinka indiaanit 
poimut heidät. Sitä on fuifdett* S 
Norjassa ja wiisaat tehneet työtä, V" p ' 
mutta sitä ei tahdota uskoa. Sano- $ /-
toat silloin olleen Dakotan aawiko» 
merenä, johon kirjaimet toii^aa. 

Muuan professori on laskenut, 
että 2,000 wuoden perästä ei tcrlrn-
ta laiwoja Atlantin mereM, mutt* 
fttä en usko. 

Nyt on 41 touotta siitä kuin Itusi 
Kotimaa syntyi Quincyn koulnhuo» 
noella, Mich., ja Nylund-wainaj» 
pani sille nimen Uusi Kotimaa. 
Siinä oli niinkin äkäsiä miehiä, ette 
fänottoat: Maikka haita päältä sen 
pitää elättää, joista tuskin on mon-
ta cnään elossa ja siinä annettiin 
5 dollarista ylöspäin ja päätettiin 
alfaa lehti Minneapolissa. Sielt'z 
siirtyi se Astoriaan, Ore. ja Olli 
Pajarin awulla raas Millsiin. jht-
Ec häntä siitä kiittää? Kutti katoitt 
Neiv Uork Mills'issä 1884 niin 
Uusi Kotimaa oli tullut ja Nnltntd-
wainaja kyllä osasi kiittää Olli Pa» 
jaria, joka oli silloin prinsipaali 
Mills'issü ja sanoi, että jos Pajari 
ei olisi auttanut, niin hänen olisi 
täytynyt lopettaa koko homman. 

Orpo poika. . 

* Z 

Siis miksi meidän pienet ja wähä-
wäkiset yhiiöittGic olisi pakoitetw toi
mintaan erillään silloin kuin yhteis-
toiminta on tooimaa! Siis kestä-
rryyttä ja hytoää jatkoa sille yrityk
selle, joka on alulle pantu. Älkää 
lannistuko, joskin siellä taipaleella 
wastuksia ilmenee. Mallankin näin 
alussa niitä woipi ilmetä sisältä 
patit, sekä ulkoa päin. Maan te, 
jotka olette antautuneet yhteiskun
nan PalwelukseeNc niin uhraatte tar-
monne hywän'asian eteen, huolimat-
ta siitä, waikka suuri osa siitä pai-
wettäwasta yleisöstä onkin epäkiitol-

linen. , 
Minä olen aina ajatellut, ja nyt 

minä sen sanon, että mikä siinä 
mahtaa olla kun meidän suomalai-
set sanomalehtemme täällä Ameri-
?a§]fl, jotka kehuivat olemansa kan-
sa:ntne walisttiksen waalioita, niin ei 
sanallakaan toe selkoa tämän maan 
leinlaadinnallisesta toiminnasta. 
Mutia sehän ei olekaan mitään toa-
listustyötä. Mutta olenpa seitsijaan 
buontannut siwumääriä ltlfomaolat-
sista parlamenttisista toiminnoista. 
Olen toiime aikoina kuitenkin lukenut 
Itusi Kotimaasta sekä englanninkieli
sistä edistysmielisistä lehdistä, tä^ 
mön maan lam-laadinnallisista toi
mista, ja on joskus tuííitt ajatelleek
si, että jos ne ei olisi tosia, mutta 
kun muut lehdet ei ole niitä toal-
heeksikaan sanonut. Niin totena kai 
ne täytyy pitää. ' Manhus. 

Palo, Minn. 
Ajattelin pakista jotain täältä Pa

losta Uuden Kotimaan palstoilla, 
koska täältä näkee niin toähän kir
joituksia lehtien palstoilla, maikka 
täällä luullakseni olisi kyllin hymiä 
kynäniekkoja. 

Nykyään täällä on täysi talwi ja 
luntakin riittäwästi, koska lumiaurat 
on liikkeellä. Täällä pidetään hy* 
mii huoli kesää talvea etenkin wcrlta-
teistä. „ • 

Kalle Niemi on alkanut kanahom-
maan. On rakentanut kanalan 
5,00 .lle kanalle ja lähitulemaisuu-
dessa aikoo isontaa liikettänsä. Hä
nellä onkin mainio paikka miljoona-
tien warrella, jossa on koroa liike 
etenkin kesällä. Saa panna wain il 
moituksen tien warteen mitä on myy 
mistä, niin kyllä toiedään kotoa päin 
etenkin tuoreet kanan munat. 

Meijenyhdistyksen kokous on pää 
tetty pitää 1 p. helmikuitta Koske 
lan talolla alkaen kello 10. Ehkä 
pä sinne kokoontuu paljo ukkoja kes-
kastelemaan tärkeistä asioista^ 

Joban Maijala, Millsin kontrilta, 
on seudullamme kpläilemussä sisaren-
'a ja suLwerinsa Kaantän tykönä, pa-
laten takaisin jonkun.päitoän kulut
tua ja toie samalla äitinsä, joka cr; 
cllut täällä kolmisen kuuta tt?ttönsä 
ia toäwynsä A. Kääntän luona le-
wahtämässä. Näyttääkin hywizt ter
veeltä ja reippaalta nyt. 

19 päitoän iltana klo k>:den tie-! 
noissa hälyytettiin ihmisiä tulen sam-' 
mutukseen Johan Eriksonin fahatrmí-
lylle. Siellä oli mylly ilmitulessa, 
fmt vmpäristöläiset sen huomaiiwat. 
Kaikki paloi. Ei saatu pelastetuksi 
kun kaara, joten wahinko oli monen 
Uhannen dollarin suuruinen. Tulen 

ja sitten kotoa kiwikerros ja mitä ructfíu, jos katsomme asian tarkoin, 
muuta onkaan. Jos hänen tuuman- Ensinnäkin Lake Nordenin puntari, 
sa toteutuu, niin woidaan toiwoa tä- jossa sikoja punnitsemat paikalliset 
män paikkakunnan wahän kaswawan.^ ostajat ja yhdistys, täällä kun sika 
Jos ei muuten niin ainakin jänikset painaa 210 paunaa niin myyntipai-
mimttirtoat sywemmäkfi metsään ankalla painaa 215 paunaa. Siis 5 
sumaan. ? kappaletta tekee enempi kuin jäsen-

Muun muassa mainitsen, että taha ja myös hinnassa on ero. 
Meadow Brookin haaltlla Pitäisi o-Muuan farmari tiedusteli paikallisel-
leman ne niin kutsutut „Hard Time".ta Possun ostajalta hintaa, niin se 
ionrsit. Se onkin mukawaa, että saa oli sanonut menneen alas possun 
edes kerran tanssia polkkaa oikein hinnan, waan kun farmari sippasi 
a^kiwaatteissa. Ei suinkaan tie ower- sikansa niin olikin päintoastoin ko-
haalit siitä pahaa tykkää, waikka ne honttul, jos en Määrin muista 65c 
mähän kowempaa saamat pyöriä. 100 Paunaa kohti. Kyllä meidän pi-
S is tulkaa te wanhemmatkin kerran täisi Yhtyä yhteen kaikilla liikealoil-
meidän nuorten kanssa huonolle a-jla ja Poistaa noita keinottelijoita 
jolle näyttämölle, että orfitoaotteet-{pois niin paljon kuin mahdollista, 

km kelpaa tanssisaleihin. Esillä yhteistoiminta on tooimaa, 
Lemmen jumalatar ei ole liikku- jonka eteen kannattaa toimia, silla 

nut nykyään ollenkaan meidän jou- yksilönä toimiminen on jo tvanhaa 
kvssamme. Lieneekö tullut lm otto ja se toie yhä sytoemmälle perikö-
pottumuosi, wai onko näin kylmät toon. 
ilmat siihen syynä. Taitaa olla, että Maitten hinnat on Pudonneet cv 
huono aika Panee pojat ajattelemaan., las. On jo tarjolla 65 dollarilla 

Olen kuullut, että jossain tanssi-'eekkeri. 2—3 touotta sitten oli 150 
haaleilla ja myös manttelia on näh- ja yli ja tämän korkean hinnan pe-
ty ie toattha paholainen. Onko se rusteella on artoiotitt tocro mailit, 
ollut sitte ihmisten mielikutoitusta joka onkin keskimäärin 1.00 eekkeriä 
eli jonkun taiteilijan hytoästi puke- kohti. 

ma substituutti ei toiclä toarmaan1 Täältä Lake Nordenista on yksi 
tiedetä. hewoswaljaitten korjaaja ja tnyyja 

Enköhän lopeta jo. JoS tämä telebtooonannut kantapäilleen ja läh-
menee sensuurin läpi, niin toiste li- tenyt kyykkimään ja jättänyt taton* 
íöá. „ Kannon toihaaja. ;rot ja työmiehen töihin siihen ja 

— ! kun isäntää ei kuulu takaisin, niin 
Portland, Ore. j Security State Bank myypi 21 p. 

Mitäs muuta kuin kynään kiinni, t. k. sen tawarat saatatoistaan, jota 
waikka on niin kylmä, että ei tahdo kuuluu olemankin lähelle kaksi ja 
nmste juosta kynää pitkin. Mai on- Puoli tuhatta ja wielä muita sitou-
ko kitjurissa rutka. No niin, toiikko welkoja siihen lisäksi. 
toista takasin, oli niin lämmin, että Muuten täällä onkin rauhallista 
ei tocsikäärt ulkona yöllä jäätynyt ja ja hiljaista elämä. En ole kuullut 
nyt on niin kylmä ja on pari tun* naapurienkaan toälillä huomatta-
maa luntakin maassa. Onpa kunt- waa eripuraisuutta. 

maa kesämaata kuin on niin kylmä,' Piirtäkääpä toisetkin Uuden Koti-
että kananmuna muniessa jäätuy maan lukijat tietojanne ja mielipi-
hövoeniin kiinni niinkuin entisen teitänne täältä lehteen. 
miehen kädet lehmän nisiin Minne»! Lopuksi kehoitan teitä ..Esko", et-
solassa. Wain mikäs kumma se on, tä Pitäkää kongressimies O. I. Lar-
jos luontokin muuttuu kuin kaikki sonia asiansa. Älkää antako Pujah 
muulttt muuttuu kurjemmaksi. Sil- taa kiitoskirjeitten suojaan, johon se 
lä toääryt)dellähän nykyaikana enite näyttää hartaasti pyrki wan 
eletäänkin ja jossa ei toäärynttä teh- Maan tonfija. 
dä jossain suhteessa, niin ei lantit 
taskussa kalise kominkaan isosti. 

Aikaa sitä on täälläkin Portlan-^ 
dissa Porwoon mitalla. Jos ei sai- nim wanhaksi elänyt ja paljon 
rastaa tarwitse niin eipä tartoitse maailmaa kulkenut kuin minäkin, 
töihin kiiruhtaa. Näyttää siltä, että kuin maailma kattoon. Kun olin 
täytyy oppia elämään syömättä kuin poikasena Norjassa ja kuiwattiin ka-
ei töitäkään enään ole niille, joiden loja kitoien Päällä niin toattha äijä 
ansio riippuu töistä jo elämisen katseli ikkunasta ja puisteli pää-
mahdollisuus. lään ja sanoi: Minä muistan senkin 

IMi KotimD se wain tulla tas- ajan, kun lai toot seilasi tuosta saa-
suttelee tännekin Portlandtin, waik- rcn wälistä ja nyt kuimataan kaloja 
ka wälistä pyryn ja pakkasen takia kiwien päällä. Ja kaikissa paikoin 
päimän myöhästyy. En woi sanoa Norjassa, joissa on pellot korkealla' 
kuinka moneen taloon täällä lctoiää maalla, niin on kraqkun kuoria, jot-
tämä lehti, mutta harwoin näkyy ka ei laho koskaan, joka osuttaa, että 
uutisia täältä Portlandista. Tokkäi- se on ollut emt en nteren pohjana, 
iin, että paremmat kirjurit kirjoit- Kuin katselimme jäämeren mailla 
taisi uutisia ääläfm ku n minun Spitsbergissä,' jossa ei mikään laho, 
titiotoarasteni on niin lnhyt. On- siellä tunturin Iaidoila on suuria 
han se huroittatoaa lukea Itusi Koti- »valaskalan luurankoja ja puita j uu
maa lehteä, se on siitoo ja totuutta rinetit, jotta ne on sinne kuljetta-
vuollustaa ja parhaita kansankirjei- neet. 
tä on Uusi Kotimaassa eniten kuin Noin parikymmentä touotta aikaa 
missään muussa suomalaisessa leh- löydettiin Kensingtonin, Mnn., Iti-
d^xfä ympäri Amerikan ja wielä heitä suuren aska-pensaan alta kiwi. 
Luomestakin. Minusta ainakin pi- ioka oli kirjoitettu Norjan pikofir» 

taisi jokaisen suomalaisen tilata Uu- loituksella 13.sta Vuosisadalla, jos-

120 eetterin farmi myytawn»g 
Sec. 34 Huntersville Totolt. 14 
mailia itään Menahgasta ja 6 mal
lia itäetelään ' Huntersvillesta. 
Äkaalla on toältiäroät hirsi huo neet. 
S eekkeriä Peltoa, 30 eekkeriä huiuäii 
ntuuweriniittyä ja yli puoli miljoo
naa jalkaa petäjä-metsää. Zämli 

myydään werrattain halivalla kitin 
omistajat on toanhat ja tortoitsetvat 
rahaa,. ainoastaan $2,000.00, ioSia 
ainakin Puoli käteen ja loppu aialla. 
Ja myös on toinen 140 eekkerin 
farmi myytäwänä 4 mallia länsi-ete
lään Menahgasta. Liittäkää 2 sen

tin postimerkki wastauksen Maralle. 
Matt Nelson, 

?o? 45. Menahga, Mnn. 

J. C. VEDEN 
Juveeli j» Silmälasien kauppias. 

Lasia sovitetaan. 
Kaikki työ taataa», 

í Wadena, Mina. 

Farwell, Minu. 
Ihmetellä täytyy sen, joka en 

Eksiima Salwa 
Parantaa Eksiiman, Suolamme .V 
min, Parturinsayhyn, Satoipuol 
toanhat artoct ja kaikki muut ihasyy. 
hyt. — Rupisalwa parantaa Seitse^ 
mänwuoden syyhyn eli Prairiesyuhy» 
jo Ruwet muutamassa päiwässä. Ei 
koskaan ole jättänyt parantamatta. 
Hinta $2.15 kukin saltoa. Ilmoitta 
kaa kmnpaa te haluatte, Eksiim» 
Saltoaa tai Rupisalwaa. — S. Al«-
klov, Apteekkari, Box 115, Coopers» 
town. No. Dak. 

VAPAASTI (30.0a 
kultapäällystetty kello hienoimmalla. 
»ivuNtnlla ja pnnllil miehille tai nai*itk 
fFittääkKemme tavaramme kaikkhtlV 
tniFten kansallisvnikHicn keekmidtssa aev 
ja'amme 5,000 näitä ibmeellifiä kelloja 
vapaasti. Lähempiä tietoja ja katalogia, 
kirjoittakaa' ja lähettäkää 12 'geetSifc. 
postimerkeissä: 

PEARL TRADING CO^ 
Box 42, 189 Pearl St. New York, *. T. 

Citation for Hearing on Final Accevafc 
and for Distribution. 

STATE OP MINNESOTA, County sf 
Otter Tail, In Probate Court. 

In the matter of the estate of K&fchaa 
Erkkilä, Decedent. 

The State of Minnesota to all pcrfwie 
interested in the final account ud 
distribution of the estate of tmié 
dwedent: The representative of th 
above named decetdent, having filed m 
tliiH Court its final account of the *«t 
ministration of the estate of s»wi 
decedent, together with its petitioe 
praying for the adjustment and ivllow-
nnee of said final account and for 
distribution of the residue of wM 
e«(ate to tho persons hereunto entitled; . 
THEREFORE YOU, AND EACH Of 
YOTr, are hereby cited and required 
sIkiw cause, if any you have, before 
this Court, at the Probate Ouit 
tir>oms in the Court House, in the »*ftj 

! of Ferpns Falls, in the County of (Hter 
Tail, State of Minnesota: on the •Ih» 
day of February 1922. at 10 o'clock A. 
M., or ae soon thereafter aft mié 
matter can be heard, why said petitica 
should nõt be granted; and that tbw 
citation be served by thereof accirdinfr 
to law, and by mailing a copy of t'.ii* 
ritntion at least 14 days before sail day 
"t hearing, to each of the heirs of »a id 
decedent whose names and addrrwees 
are known and appear from the f iloa ef 
this court. 

WITNESS the Judge of said Oosert, 
this 5th day of January A. D. 1i»2i 

Seal of E. FrankÍHTít, 
Probate Court. Judge of Pre*»*» 

Attest: A. L. Bergerud, 
Clerk of Probate. 

TÄMÄ NAINEN 
klrjottau: stpr'itoo, ont., Oid*c-'«. 

OUn aeanat T**tfienotUft tfllt* lBBtepoBee 
Äo. <V.O Ju bermojilitrl* jbrtcr. Joka 
ftltri bitten Msdn kirjeen t«lltÄ ky«yrt'• ol#-»-
io m a nut tak,;i,.lri. jot TO gas n li.-.v» 
taa ettI okn t»rre Ja kohd kl!tí*a aiiir<«ttu.e 
tf'ltl terv /destiir.i. kfhőtan kanna 1*1 
*»ar.{ hieir. .vian Uäaurm-ü n tti.Uin pti.-i .-DÍ». 
Keentr.ituk*-21a, MKS. WEKNER J AJ. AS J OKI. 

Epäs3'iD?)üIliio.i kuuivautis^t nimkiila 
liiaa tiheät tai taas liinn niuk«t Juoksui, 
Pä.inkipu, Selkäsärky, Hermostunitofta 
y. m., Johtuvat ylläolevista syistä. 

Tilatkaa naisten lääke No. 650. Hie
ta fcLBO po8tirnaksuiaeea, täysi kuw 
hoito. 

—LtgnflHn Ar>t»ekH nn miarln — 
—8k,to. Apteekki Y bdy*velloi» ia— 

P. Ä. LIONCLL CO., Superior, Vflk -
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