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Settle River, Mia». 

Vuosikokouksessaan 1 p. tam? 
« mi kuuta walitsiwat 5WIenialan Kan-

fetfliííeiírafunncm jäsenet yksimieli-
f festi papikseen Richard V. Niemen 

ehdoNa että toalinta saa kirkollisjoli-
í Infunnan hywäks^Htisen, joka on tar-

pttseen siihen nähden fun hän er ok 
« Wiela wirallisena kirkkokunnan pap-

- Pina 

tuifi ^voittamattomia esteitä tämän 
suhteen; ja epäilemättä kirkoMsjoh-
toiunia tekee woitawansa, mikäli se 
on heidän päätettävissään, noudat-
taessaan kirkkokunnan sääntöjä ja 

ritiain suorasukaisia ja tosiasioihin 
perustumia, joista otteet on lähetet
ty presidentti Hardingille, rautatie 
hallinnon ylitirehtööriNe, kongressi-
mies AiarsomUe, senaattoreille Nel-^ 

woimassaolewia menettelytapoja ^ap-ison ja Kellogg, Minnesotan kuwer 

peuswaltuuksien myöntämisessä. % 

— Näyttää, että Duliühin fauli= 
pakamari ja erinäiset järjestöt Du-
luthin ympäristöillä otoat ottaneet 
asiakseen painostaa liittohallitukselle 
palowahinkojen maksamista mahdol-

It simman pian. Heraldista olemme 

lukeneet siellä laaditutta ponsilausei. 

Toiwotaan ettei asiassa koi- ta, jotka sisältönsä puolesta owat e-

noonile ja sekä farmarein, että ran 
tanehallinnon paikallisille Mimic 
HÜ Ic. Näissä päätöslauselmissa nän-i 
tään pääasiassa syy pantapan rau-

iPtichaltintoa edustawiin paikal-

iisiiit lakimiebiin ja beidän apu-

laisiinsa, joilla on epäilemättä Per-

soonallisia pyyteitä ajettawanaan 

Palosta kärsineiden kustannuksella. 

PERSONAL PROPERTY TAX LIST 
' FOR 1921 

TOWIf or BLOWERS, OTTER TAIL COUNTY, MIHIÍ. 
TOTAIi TAX RATE BY SCHOOL DISTRICTS, 

including State County, Town, vr Village and Svltool 
. * District Levies. 

flehool District No. 192. Mill» 40.40. 
School District No. 219. Mills 53.80. 
fkhool District No. 220, Milla 41.80. 
School District No. 245, Mills 44.50. 
Behoo! District No. '253, Mills 42.60. 
School District No. 279, Mills 39.50. 
(Rates of Taxation on Money and 

r 1100.) 

Credit» 30- cents 

/ft 

M; 

-I.-1 

Name of Person, 
i-l • "*' -L Firm or 

... Corporation 
; >Ahe, August 

.Abo, Jacob 
: :.t> .Anderson, August 
- -Anderson, 8. H. 

1< Anderson, Frank A 
, Anderson, Frank L 

* Anderson, John 
Auderson, John E 

•. ' ' Andrews, Frank 
' * Agriineon, B. A 
,-y Agrimaon, Jacob A '.. . 
j'' Hakkv.n, C. M. 

JHay. Isaac 
' > Ilengtson, Herbert 
•; ltvngt.son, Martin 

"tterg, John 
therg, George 

• JJecker, Fred 
Berry, Eugene 
I^jorkiund, Chä9 
Carpenter, Elizabeth 
<Vuhr, Donald D 

' ? ^ • iJougherty, John 
*'• *5 fih rum unkraut, Henry ...... 

»tz, Joe • • 
V'>. Ärickaon, August 

PÜKatlwrg, John 
XJeoner, Fred 

H • " Sluetafson, Frank 
>f >4' tTalliwill, R-.y 
SVUt Jiairuns, J. A 
\ ^ v' lieino, Victor N 

^ Ifietala, Oscar 
' Hktala Emil * 
' Iliiden, Ed. ! 

Hilden, Emil 
Hilden, Sam 

í llollanii, Elmer .. 
. , Hoffman, Anton . ., 

\ Imeande, Ben ry 
I Isaaesdn, John 
John non, Mary L 
Johnson, John 

• • fcant hack, A. J .. 
' Kanthack, John .. 

Kivelä, Alex 
Korva, truet 
Korva, Henry 
Kraywinkel. John 
Kyrola, (lust . . 
lj»ine, AnguM 

I l^aine, Edward 
Emil 

: • Lapinoja Alex 
topinoja, Sakris .... r 
Lee. M • 
Lee, Wm. 
S-ind Frttnb A 
T.imanrn, John 
Ljungren, Albert 

' Ljungren, C, S 
Ljimgren. Robert 
Lind ti! a, Wilma 

f Kikatti, Arthur 
Hat,ti, Abrrih&m . .. 
Matta, Matti 

> Kaki Tapani ..... 
~ . Glaki. Chas 

-• -*'• Maki, Viflentiii 
> MattA Andrew P . ... 

•  ^ ' V  siiatta. Andrew s 
'..-Maiti, George 

fl \" ^Meyn . Jacob 
•§, , \ Meyer, Victor 
|1;- ' Mytty. John, 

•jt;' '• \fiikkavi, M. S 1 

. fikkari, Matti 
Reinon, Riehard . 
Siiemela, Chas 
Nordberg, John 
iKordbeck. George 
jNordquist. ÍÍ 
^)lw>n. Henry 

• fearfion, Fred 
Fetereon, Paul 

sn.' Pihlaja, Che». F. 
•. M s- • • -.M<lo, Kaisa 

» Shitikka, Jolin 
l*ij . Putikk.t, John t. 

Í
* . Pxit.il.ka. Ouo&r .. 

jy Putikka, Victor 
>?/ Itautopellionen, Matti ....... 

•|! ' Renlund, Riehat# 
>;|-i Soiko, Andrew 

iJ Savela, Auguat 
. 5; . Savela, Greda . 
jV- Savela. Hjalroer ....... v — , 
-%?V" Savela. John ...... 

Shrrna. Wm 
Surdb^rg, John ....... .>... 
Sundberg. Albin . .. ......... .>> 
•eadberg,sEdward . 

•äi 

Asaeneed 
Value of Money Amt. 
Personal and of 
Property Credits Tax 

138 5.78 
156 6.63 
93 6.00 
M 1.34 

206 11.08 

80 4.30 
94 5.06 
82 3^1 

301 12.61 
324 13.58 
358 15.22 
102 5.49 
135 6.66 
248 

» 

10.54 

324 , 200 14.18 , 
11 , . 4 4 ;  
20 .79! 
82 3511 

428 17.98 j 
165 x 128 7.05 j 
111 * 4.03 j 

16 .65 i 
177 ,90 7.421 
37 1.50 

296 12.40 • 
124 300 <1.17 j 
120 4.951 
37 1.50 j 
49 1$4 

219 9.31 
158 . 6.72 
111 5.97 j 

71 3.82 
89 6.33 

119 ..... 5.06 
38 1.59 

160 6.70 
24 .95 
119 6.40 

20 ».... .84 
191 8.00 
183 7.23 
219 ' V,* 11.78 
83 4.47 

192 „ . . .  8.04 
163 8.77 
114 \ 4.50 
323 13.11 

94 3.80 
79 3.12 

152 6.00 
67 3.07 

165 8.88 
133 7 1 6  
305 12.05 
86 3.66 

505 21.46 
ns 4.89 

295 15.87 
660 35.51 
178 7.92 

71 3.16 
78 3 47 
22 .87 

152 w . . . 6.00 
49 2.06 

317 17.05 
119 6.40 

321 12.«« 
245, 9.68 
201 7.94 

42 1.66 
36 1.94 
84 3.32 
87 3.65 

140 5.87 
37 1.55 

183 8.14 
185 8.2» 
196 7.9»' 
33? 13.62; 
152 8.17 
130 6.46 
139 k  . . .  7.48 
141 7.59 
138 6.57 
88 

246 » 7 2  
100 6.38 
80 4.30 

88 5,4» 
42 1.66 
»* . 
4» . . . .  ' L*e 

»Stephenson, John .........,. 310 12.25 

w; .60 
Sivukangaa, John 
Sparce, Bros. ............... 384 16.32 
-Soini, Liisa - 329 13.99 
Sullivan, W. J. 227 10.10 
Tolppi, John 166 7.01 
Tuorila, Oh aa 213 8.41 
Vandeventer M. L. 15 .67 
Wallgren, Fred 219 8.18 
Wallgren, Edwin 87 3.65 
Ward, H. E. 164 6.63 
Ward, M re. Myrtle C. . 32 1.2 i 
VValz, Mike 633 25.57 
Windolls, F. F 224 8.0.3 
Windella Fred M. 151 50 6.4$ 
Widell, John 226 8.93 
Ylijärvi, Oscar 130 turn 
Breuiming, Henry F 750 2:25 
Lindula. Matti . 1000 3.00 
Windells, John and Raymond . . . . .  178 .53 

TOWN OF BUTLER, OTTER TAIL COUNTY, MINN. 

TOTAL TAX RATE BY SCHOOL DISTRICTS. 

Including State, County, Town or Village and School 
District Levies. 

School District No. 165, Mills 37.60. 
School District No. 225, Milla 38.80. 
School District No.. 228, Mills 36.00. 
School District No. 263, Mills 36.80. 
School District No. 271, Milk 33.60. 

'Rates of Taxation on Money and 
per $100.) 

Name of Person, 
Firm or 

Corporation 
Broukmonn, Bernard 

Credits 30 cents 

Dykhoff, John J. 

August 

Goldschmitz, Peter 

Hendri|ks. Jacques 
Holeck, Joseph . 

Hume. Albert .. . 

Himmesaete, Ben 
17.ua ta, John 
Hendricks. Louis 
Janke, Godfred . 
Taackla, Henry . 
Jaackla, John . . . 
Jensen, J. L. ... 

Jumiako, Andrew 
Tacquia, Mrs. Ed 
Jorgenson, Peter 
Johnson, Tony 
JWmson, Andrew 
•Tanke, Gotlieb 
K luge. Julius 
Kimball, John L 
Knkkrehm, Fred 
Kevzers. John JB 
Korpi, John 
Kojonen, Emil 
Kloeekeii, Wm 
Knuttila. John 
Kakela, Ed 
Misrhke, Mrs. Karoline 
Mire, Fred 
Misvhke, Albert 
Miro, Ferdinand J 
Nai hnagel, R. A 

Poleman, Nick 
Rut ton, Joseph 
Iiedetzke. John 

ttader. Wm. C 

Roegier#, Emil 

Sorenson. H. W. 

Weber. J. E. 

Vonderberghe. Adolph 

m mm* 

Assessed ' 

Value of Money Arat. 
Personal and of 
Property Credits Tax 

332 11.06 

135 4.86 
536 20.80 

86 ' 3.16 
125 4.00 
150 5.64 
443 16.66 

17 .65 
157 1700 10.88-
311 . . .  11.69 
232 8.35, 
330 12 41 
438 14.72 

331 100 11.42 
268 200 10.50 

1041 39.14 
228 8.39 
198 7.29 
239 8.60 
307 11.05 
240 8.06 

13» 5.08 
416 14.ÖS 
221 7.43 
150 5.04 
161 5.80 
331 11.92 
395 13.27 
91 3.42 

174 100 6.S4 
306 7.75 

51 1.02 
210 7.88 
191 6.88 
560 450 22.41 
344 12.66 
45 1.66 

273 9.17 
74 2.49 

183 6.15 
161 5.41 

1 
29 

. . . .  .04 

257 
1.07 
9.46 

15V 5.85 
121 4.07 
237 ,8.91 
304 10.21 
281 10.12 
328 12.33 

2% 10.63 

i -ir> 
387 

5.5S 
14.24 

T 10.94 
765 28.70 
141 5.1» 
297 10.70 
357 , 12.86 
448 200 17.4^ 

415 15.60 
2V 1.07 

562 20.68 
173 6.37 
584 21.4^ 
238 8.56 
315 800 14.24 

237 500 9.46 
371 13.36 
184 6.18> 
197 7.10 
255 j 9.38 
226 8.50 
174 1460 10.41") 
37 . V i 1.33, 

292 • MAS, 
767 88.«$ 
107 . . . .  3.94, 
32» - 18 'i7 
444 > . . .  1&34 
•7 1 ,'-57' 

. j C'. 1 

Kun asia saa nam yleisen myötätun 
ien puolelleen, luulisi siitä joku 

tolkku tuleman. Kolvin kitsasta ja 
tamallo hidasta on fotointojen tefo 
näihin saakka oIM. 

— Kun jokainen joka on wähankään 
lukuhalun- ia uteliaisuuden basilleja 
:ls?ensä saanut, on halukas tietämään 
'ynnyinseutunsa ja oman heimonsa 
historioa ja menneisyWä, niin toal 
tnsi tuo tauti minut kuultuani, että 
tässä juku kuukausi takaperin on pai 
uossa ilmestynyt noin 200 siroito kä
sittämä nidos nimeltään: „Kansan 
opetus Laihialla", jonka on kirjoit-
tanut laihialainen Santeri Seppälä, 
ia niin tilasin sen itselleni. (Siinä 
tcfibään selkoa kansanopetuksesta 
Laihialla aina uskonpuhdistuksen a 
!oilta saakka eli wuodesta 1576, jol
loin Laihian seurakunta muodostet-

.tiin omaksi pitäjäksi, rouotecn 1920. 
En tiedä juuri milloinkaan lukeneeni 
mieltäkinnittäwämpää historiallista 
teosta ja uskon, -että se on yhtä ntie 
lenkiintoinen kaikille niille, jotka 
joskus omat olleet „Laihian-skottia ja 
fiiffeja". ^Kirjan hinta «on ,sidottuna 
LO markkaa ja on sen. painattanut 
Edistysseurojen .Ei^stannusosakeyh-
tiö, Helsingissa. Mahdollisesti sitä 
im>öefin saa tilata Mr. Riipalta, 
Suomen KirjaNxirason hoitajalta 
4221—8th Ave., Brooklyn, N. A. 
Tilatkaapa laihialaiset se itsellenne 
;a tutustukaa rot elä kerran Koulu-
Mattiin, Koulu-Kreetaan y. tn. toa 
liviufsm tooni) o ih in tukipylväisiin 
Laihialla. Olen warma, että se tu-
tustuminen tulee olemaan teille mie-
iriinen. 

— Kaunti-agentti Skrlvseth il 
moittaa saapuivansa tänne Kattila 
joelle keski tosikkona, 8 p. helmikuuta 
klo 10 ap. ja hänen mukanaan L. V. 
Mlson, toaltion yliopiston farmilta, 
joka antaa ohjeita karjan ruokinnas-
fet ja muissa maitotaloutta koskewis-
sa seikoissa. Jos wain kävtettäwänä 
clewan huoneen touoksi se käwisi laa-
tuun, tultaisiin selostukset myöskin 
kalisemaan heiiastuskuwilla. Tämä 
tilaisuus alkaa klo 10 ja kestää noin 
Puou neljään, eli mahdollisesti nel-
jään iltapäiwällä. Waltion yliopis-
tolta ei aiman usein saada luennoit-
sijoita, joten paikkakunnan farma-
rein olisi saawuttawa tähän tiIcrisuu
teen. Samalla kertaa Mr. Skrivseth 
ottaa esille siememviljan, räjähdyS-
aineiden y. m. tarpeiden hankinnan 

ja mahdollisesti silloin sopisi ottaa e-
sille meijerin perustamis-asia myös
kin, kun on saaputoilla expertti neu-

won<lntajia niissä asioissa. Puheti-
laisuus aijotaan järjestää joko Od-
bercsin haalille eli johonkin toiseen 
sotoeliaaseen paikkaan kauppalassa. 

— S. F. Marttilan ja John 
Näsin „lätsi-mylly" itä-Kalewalassa, 
Aolmin talon luona, käy täydellä 
höyryllä, walmistaen rappauslistoja 
seit kun .chttt. Muuten täällä ci 
lneijähommia viekkaan, johon syynä 
on ie, ettei ole metsiä mitä hakkaut-
taisi, ne kun tuli „hakatuksi" fiidvn» 
käänteessä täällä kaupalan ympärrs^ 
töllä kolmisen touotta sitten. Sen-
tähden jokainen joutaakin ylempänä 
mainittuun karjatalous-kokoukseen oi-
wan huoletta, sillä siellä Pohditaan 
mitä asioita, jotka muodostaa tiist'-
edes toimeentulon seutumme asuja-
mille, kun metsät owat häwinneet, 
joihin edesmenneinä aikoina on pää-
asiallisemmin totuttu luottamaan. 
Csitri nyt on murrosaika eli käänne-
kohta elettätoänämme tämän seudun 
historiassa, joten harrastukset tulee 
johtaa toisille tolille kun ennen. 

I. M. 

Pyytäjä Antti Sandabacka, sai tässä 
joku päitoä sitten kaksi sutta ja yhden 
ilistä hän sai Floödtoood kylän rajo
jen sisältä, toisen hau sai toähän mat-
fan Päästä kylästämme. Hän oli 
tuulemma nähnyt, että oli kaksi sutta 
fulfemit Mustosen ja Sandabackan 
iräliliä vohj-oiseen päin. Kun hän 
tiesi, että minkä kautta ne tulee ta-
laisin, niin hän asetti pyydyksensä 
Tomi Kojon asunnosta roähän mat
kan päähän Floodtoood kylän rajojen, 
sisäpuolelle. Sudet oliroat kulkenee: 

H -'"j.m trmifutoafsi, sillä cn usko lõytywmil jailija Tegner sanoo, että „suuri rmM 
nhtään isää taikka äitiä, joka tooipilmuumaio kalwaa kansaani." Täm» *-f 

hymyillä nälkäisen lapsilauman kes^ on tilanne nykyään. Nuorien pyr- (1-# 
L-ollä. Onkohan »vieläkään aika hera. ?imys cn main lisää moonshines my 
rä, toaan ivieläkö taasenkin luotam^ sen mukana ' 5^ 
me lupauksiin. Päättäkää tooittaa 
'des ne pienetkään tooitot, jotka oJ 

roat saatawissa hywinwoinnin edis
tämiseksi, itsemme ja lastemme eduk-
ii. 

Uudelle Kotimaalle täytyy onton 
tunnustus siitä, että se seuraa tar
ralleen toirkamiestemme toimintaa 

sen kautta takaisin ja yksi niistä oli ja niin pääsemme tietoisiksi siitä mi-

Aloodwoodm uutisia. 
Arlvoisa ^loodtooodin majuri ia 

hotellin pitäjämme on niinikään 
alistunut peruna kaaran kuljettajak

si. Kansalaisemme Hemming Hill 
on ollut siinä toimessa jo pitemmän 
aikaa ja nyt tässä joku aika sitten 
kun Hemming Hill oli saanut toal-
miifsi peruna kaaran lähetystä toar-
ten, niin kunnian arivoinen majurim-
me oli urkkinut sen työn, että hän 
lähtee sen toicntään markkinoille? Jo
ku päitoä hän saapui onnellisesti ta-
fatsin. Siis kaupat olitoct tietysti 
käyneet hytein ja miksei kun sellai
nen herra kun meidän majurimme 

A. Gagnon, ort kauppoja Horn 
maamassa. 

Mrs. Ed. Pelto tm mennyt toie 
railemaan Superioon Mrs. M. Pel-
lon luokse. 

Useita kaupunkrittme emäntiä oli-
n^at tuttawuus-paarteissa Pankkirou-
toa Mrs. Wuus'in Utaua wiune per 
icniaitia. . . ' 

Hilja Seypakwn toterctlt ttnrme 
toiikolla toanhempamsa luona Mood-
woodissa. 

Mrs. X*. Launonen oli toierailc-
ma-Ssii useamman paitoan menneellä 
lriikolla tyttärenpä luona Savannab 
kontrilla. 

?imnn fentrin. ümluisa fűiben 

tarttunut kiinni. Toinen susi kun. 
oli huomannut miten partnarille kä-
\m oli kääntynyt toiselle suunnalle, 
mutta kun Antti huomasi sen, niin 
hän juoksutti pyydyksensä sen edelle 
ja sai senkin kiinni. Suden pyytä 
minen onkin hytoäpalkkaista työtä, 
jos toain saisi, niitä useampia wiikkoa 
kohti. 

Floodtoood taas hätoisi koripallo 
pelissä (Hoquetin pelaajille, toiime 
keskitoiikko-iltana Floodtvoodin haa 
lilla. Floodtooodilaiset otoot kyllä 
paremmin toasta-alkatoaisia ja ehkä 
Fmrioituísilla he tooitoat kehittyä hy 
N'iksikin pelaajiksi. Tulos pelissä oli 
33—13: 

Floodwoodissa onkin nykyään 
kaikki nuoret hytoin. innostuneet ko-
ripallo-peliin. Täällä on jo kaksi 
.'eli-joukkuettcz, yksi rnies'ten ja toinen 
konlupoikasilla. Tytöt otoat myös 
hommassa laittaessaan yhteen tyttö 
jen koripallo-joukkuetta. 

Sannan ajo Savannah kontrilla 
lopetettiin toiime keskiwiikkona. Olisi 
sitä saanut piisata pitemmänkin a 
jan, murto eihän ne kaskaan fauniin 
Puolesta ole paljonkaan teettäneet 
Savannah kontrin teille, maikka olisi 
kuinka hytoään tarpeeseeni 

Mrs. Fielberg on ollut huonon 
laisena sairaana. Kuulemani mu 
taan pitäisi siinä olla sydäntautia, ja 
ehkä wanhuuden heikkous alkaa hä
nessäkin olemaan. 

Emil Mattila ja Martin Johnso, 
äwitoät Duluthissa asioillaan toiime 

tosikolla. 

Aldrich Kitoelän 4 touoden toanha 
Poika on sairastamlt toista silmään-
ivi. He käyttin>ät sitä Dr. Bensonin 
tuona, joka silmää tohtoroi jo sanoi, 
että se piankin paranee tertoeeksi niin 
poika oli tuumannut, että „hytoä tot-
tori". 

Saima Parantala on tullut'toctn-
hempainsa luo Floodtooodiin. Hän 
cn ollut työssä Ed?lethissä, mutta, 
oli siellä luistinradalla loukannut, 
jalkansa, jóta hänen täytyy nyt sai-
astaa. 

Wihdoin toiilneinkin on saatu so-
toiíuí'si eli päätetyksi se yläkontrin 
uuden kouluhuoneen Paikka. Se on-
"iti ollut riidan alaisena jo pitemmän 
ajan. Söi ime tiistain kokouksessa 
äänestyksellä päätetiin se rafentca 
entisen kouluhuoneen sijalle, toasta-
päätä Cedar Nalleyn kirkkoa. Ää-
liestyksessä oli äänet 44—13 ivas
taan. 

Floodtooodin farmarien klubin ko-
fous on siis ensi lauantaina, jossa 
kcskustellaan uuden farmarien peru-
nahuoncen laittoa. Toiwottatoastl 
kaikki farmarit koettamat mennä lo-
koukseen asiasta juttelemaan. Ko
to us Pidetään kello 2 iltapäiwällä 
Cansield haalilla. 

Kaikki, jotka eitoät ole toi elä pan-
nect sisään kaaralaisi haken:ustaan 
olisi paras tehdä se nyt tällä tosi
kolla. Ei se ole mitään mieluista 
maksaa sitä 25 senttiä päitoää koh
taan sakkaa, jos ei Pane hakemustaan 
ennen tämän kuun mii mci siä päitoää. 
Hakemus kaatoa kkeita on saata toana 
Farmers State Bankissa, Flood-
woodissa. 

tv ne puolustaa, meitäkö wai trus 
teia. Mutta mnomattmn Uuden 
Kotimaan „Eskolle" sanon kiitokse
ni oikeuden ja totuuden mukaisesta 
artoostelusta. Antakaa toain edel
leenkin kansan tietiLi missä milloin-
fin mennään. 

Nyt sitä toaan puhutaan jo kirjoi 
ietaan korpirojusta. Sekin on niin 
mukatoaa. Niitä kattiloita saapi 
myydä, toaan ei niita saisi käyttää. 
Täälläkin Duluthissa toaan komeilee 
suuret kattilat pisnes-akkunoilla ei
kä niitä siinä häiritä, toaan jos sen' 
löytämät jonkun muun kotona, niin 
läbtöhän sille tulee. Woi maailmaa 
pahennusten tähden, toaan Pahen 
n ukset kumminkin tuletoat. 

Päätin, että lähetän tämän edellä 
oíetoon, jos se toaan niinkuin kel
paa sinne kansan kirjeitten joukkoon! 
Uusi Kotimaassa. 

Iikka 

; -Ji 
. .  » •  '  

Duluth, Minn. 
Näinpä toaan aikaani kuluttmssa 

jonkun sanan täältä. 

Tässä joulun aikana frta oli pit-
betta, että kyllä niitä työmaita au
keaa. Rautasulimon piti alkaa su-
lawstoihin oikein täydellä höyryllä 
nyt toiidestoista päitoä tätä kuuta ja 
muita pienempiäikin työmaita piti au
eta. Mutta eipä ole niin päin pii» 
cutkaan, koska niistä ei satoukaan 
nouse. Se oli tietysti toain toäliai-
kainen pieni luj^aue meidän työnan
tajain lehtien taholta. Sillä nykn-
Väiroän johtomiehet kylki lupaamat 
ia me olemme tietysti lupauksiin 
tottuneet, me työläiset niinkuin far
maritkin. Wuosi touodelta meitä on 
vjebctly nenästä ja niinkuin toi elä 
fin töhdään ison pisneksen lehtien tá
kolta ja täällä sitä ollaan. Hylvää 
on Intoottu, mutta missä on hytoin-
wointi? Missä on tyytywai'yyden 
leima fostooiItämme? Hytmnwointi 
on muuttunut miljoonien kanfaIaiÄ 

ten työläisten suureksi kutjuiibefsi^ 
Leipäjonot otoat kaikkialla suurem-
m ssa kaupungeissa rifkaimmašt'c 
nxtltafunuasia maan pallon päällä. 
Tyytywálsyydcn leima on muuttunut, 

Brainerd, Minn. 
Brainerdin uutisia näkee niin har-

tooin lehdessä, että aijon tässä mai
nita toähäisen tosiasioita tästä tämän 
kaupungin horrosti lasta. Tässä ky
lässä on asiat kuin ennen Feodali-
kyläkunnissa, että itse kukin toimii 
omassa ahtaassa Piirissään, Ii nitoi ' 
taen itsensä toissien rajojen sisälle. 

Ei koskaan näe kaupungin tool-
tnuston päätöksistä. Ei koskaan sen 
merkityksellisimmistä uutisista, toain 
ainoastaan naisten ompeluseuroista 
ja ja kansalaisten kylässä käynneis
tä, niinkuin olisi tärkeämpi työ seu
rata sitä missä ihminen on käynyt. 
Abraham Lincoln sanoo, että „joka 
ei tutki asioita kaksi Puoli ses ti se ei 
ele rehellistä", toain täällä se näkyy 
oictoar toain oman tatoaran kehumis
ta, joka ei tepsi nykymaailman aika
na. Nykyään on ihmiset sangen ute-
íiaita ja ne katsoivat enempi muotia 
kuin suurta ääntä. Hauskin puoli 
on se, että kun lukee tämän kau
pungin uutisia, niin ne otoat toain 
pieniä uhrauksia jonkun hywäksi ja 
fanfart poiitillinen luonne jää mai
nitsematta. -

Wiime toaalien aikana uniomme 
muodostitoat Non Partisan Political 
Leaguelle apu- eli haarayhdistyksen 
nimeltä Workers Political League. 
Tätä ei kukaan tahtonut seltoittää. 
Englanninkieliset naiset oivat muo
dostaneet Woman Voters Leaguen, 
joka on tärkeä, toaan emme näe yh
tään askelta suomalaisten naisten 
äänestos-yhdistyksestä. joka olisi san-
gen tärkeää työtä. Ia koska näin on 
asianlaita ja sanomalehti, johon mv 

„shimiä 
iuletoat isät ja äidit, kaamea 

se tyhjyys missä te elätte. 

Kansaklisseurakimta on koonnut*; 
rahaa Japanin pakanalähetyksen ht)*.,,'. Í 
waksi ia pttS«y» iltakokouksia je» 
hy!väksi. 1 z ' 

P., Northern Pacific, i'aplá' ̂  
täällä runnaa 7,-päitoäistä tosikkoa. -^,1 

John (lopistrant, 53 to. wanha^: >' !'• 
toanhuö tukehtui kuoliaaksi kuraat ' 
sissaan pattereista tulleesta koasuS-, > 
ta. jota sanotaan muodostuneen sem - i • 
takia kun karaatsin otot oli kiinni M' 'vi 
karaatsi oli lämmin. Hän pani miV 
ton käyntiin ja asphyxiated kaas».. 
oääsi ulos pattereista. '' 

Northern Pacific entinen hoSpitao» f 
Ii tullaan myymään ja osa touokraV 
taan, nimiitain hospitaalin 110 jal
kaa korkea 50,000 gallonaa käsittä • 
iixi tovsitänkki, laboratori ja lauttdry ' 
rakennukset. Tohtorin asunto ja 
toiraauhoitajatarten asumus saamat 
jäädä ylös. Komppania antaa 10 
lrucdtn liisin maatr päälle. Ne saa 
siinä olio tai saa o&taja siirtää ne 
poi 3. 

Tällä kertaa en kirjota enempää. 
Kletra. 

Kaloja. 
Kaikenlaisia suolakaloja saatawano. 

Tänä syksynä suolattuja. 
Sup. järto. herringiä 100 p. $ 5.(ff* 
Sup. järto. herringiä 50 p. ii 2r» 
Alaskan rQy-n>asiUiä 100 p. tl.09 
Alaskan raexajilliä 50 p. 9.(»O 
Norjan silliä 100 p. 13.0»:) 
Norjan silliä 50 p. T.i O 
Astorián lohta 100 p. SG.OO 
Aötorian lohta 50 p. 14 f/> 
Jäätyneitä herringiä 100 p. 1.7ü 
suomen silakoita nelikko 

(55—65 paunj 5.5# ~ 
Johnsonin sokerikocppuja 86 p. 

laatikoissa 20c p. 
Kuhwipöytänne ei ole toalmtS il

man Johnsonin sokerikorppuja, sille 
ne oroat parhaita. On myös muita
kin korppuja ja f uitot» leipiä saata--
toana. 

Raha on panratoa tilauksen mu* -
kana. 

Tilatkaa uusi 1922 Bintaíucttdö. 
Emil Johusvn, 

322 S. 1st Ave. E. Duluth, Mi««. 
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Vakmtainia 
TVtöiile j n pojille. 

No. 884. 
Monen "äri»-iä, irai-
kieea ->n eri k u v». 

Ht*t* 20 s tirahm. 
Kuvallinen 

kstaiooki vapaasti. 
PK1NTINQ CO , fcikHTOWÁ, IttMV. 

Nopeimmat nykyaikaiset höyry
laivat maailmassa. Hyvä kohtelu 
matkustnjille. Teidän paikkakun
nallanne tai lähiseudulianne om 
paikaUisasiamies. 

New Yorkista Snomeen 
Southamutonin kautta .... $112 $114 
Liverpoolin kautta $112 
Glasgow in kautta $107 $116 
Hamburgin kautta (höyry

laiva Saxonialla) 
Vero $5.00 

ASSYRIA 

$110 

Heteik 4 p. 
tiset oina painetaan, on Non ^Jarti»* AQUITANIA .. Helmik. 7 p. 
san Political leaguen lehti, eikä ALGERIA Helmik. 25 p. 
toökaan ole nähiti paikkakunnalta sen SCYTHIA Helmik. 26 p. 

- - ' METROPOLITAN LIFE PUILDING, 
hyiväksi. kirjoitusta, niin f e tuntuu 
sangen tyhjältä tämä Brainerdin. 
suuri iouhtna. 

Sanomalehti, joka rehellisesti aja» 
sorrettujen maamuiljeliiäin etuja jo 
samassa on sympaattinen työtoäen^ 
puolueelle. Tosin kannattaisi joskus 
paikkakuntalaisten antaa edes jotv 
funlaincit lausunto sen hnwäksi. 

Ia welwollisuus, missä se on? Ei
kö ole mitään welwal li suutta Non 
partisan Liittoa kohtaan? Eikö ih ' 
nii'yyttä kohtaan? Te kaikki tiedätte/ 
t ttä on aika alkaa tukemaan työmäen^ 
puoluetta ja kaswattamaan työwäen 
ritoejä ylös. Sillä työläisten lapset 
nääntyivät, he surkastuu päitoä pai* 
toäitö. On sangen kowasydäminen 
mies se, joka juo rahansa ja lapsensa; 
nääntyy, sanotaan. 

Armeniassa nääntyy 200,000 las
ta. He otoot kristittyjä, he oroat 
joutuneet kodittomaksi turkkilaisten 
werilönlyjen takia. Nyt rukoilee pie-

Minneapolie, Minn. 

Or. Charles A. McDonald 
Lääkäri ja Haavuri 

Konttori: 

KarmerS State Pankin yläferralkl 
Eebeka, Miauesota. 

SIEMENIÄ — SIEMENIÄ. 
Sopivia Pohjoiseen Ilmanalaa». 

Varustetaan puurelle Pohjois lännelle 
Kirjoittakaa meidän uutta 

Kuvitettua Katal</Ogia. 
DULUTH FLORAL aed SEED Co, 

Duluth, Minn. 
Kukkia ja eeppelt-itä varuntetaan 

nopeasti. Kirjoittakaa, «iíikötUkiiá 
tai teiefoneeratkaa. 

.rgrjaggrritryyaaBaati-;a.- r, r,r awt • 

Charles H. Pierce 
Lääkäri & Leikkuri 

Pioneer Drug Bldg . 
Wad°wi M i 

•jr 

ttVj, U'-Vi^arMÍ", 
"Y fy .. MS 

net. heikot ja nälästä uupuneet f o-! UI TONfl VFRÍ 
det kristikansalta apua. Croto Wing 
(fountin Rcli^s Committee aikoo too

ta $5,000 näitten hywäksi. Seura
kunnat eiträt ole wielä minun tie-
tääf}<nt tehneet mitään. Eikö olisi 
aika laittaa hätäapu-renkaita outtaaf* 
'emme nääntytviä sieluja. 

Ia tämän paikkakunnan nuprifo, 
j es lähdemme niitä kokoamaan, niin 
pojat löydetään pallohuoneista ja ka
tujen kulmista, tytöt muista jouta
mista olopaikoista. Ei cle mitään 
nhteispyrkimystä, ei kansakunnan ti* 
iattnc:, ei elämän suuri päämäärä hei
ta laa suurempaan rreln>ottifuitfi>cn, 
r.imä tuletoat isät ja äidit. Dc, ei 

ole ihmekään, että Ruotsin suuri fir* 
1 n " * * it * 

I f ^ y f . 1 

1 i/j 

f 

/p'i I 
, -'r , ! * ji'. i R!r.a«i Vi. X'6rit!vi jhcísuii. Küijyt, Ftmui, 

,'n ka:xk; muut tfcufa ib Ota 
/:HVi ^6t eli Toreftl i.vsr 

i«vaii:s.%, j n jos «; i nr* ajfWs x,» 
rAa«<e;» .o! ketil :t7« 
teitl, joka vo; tiHkcnta» f?lirivu!aiAn jn 

»letn kl/j ottaa era* Ken*alitner> !JU$fc*ee-
t&Tltme-, Banttu*. N T 
Arr. AptwkVarl P. A. Llgnti. 

Tiu?Md joen elfce »Ittee lelldl )S*N». 
CT*) jt uu mullilta, »tri ««• » li k rru.vmam x»-
hokte *4!ia olen t*»e t;«n*. JmrtM 
ieonuti mocet )tí Mr. Lua.«<it 

KDr;nku' ufc»All« 
ErikolfWtKe Ro. too on muni» 

5li1tna:r.,ttU:hi!i vHtolbtn. Ea#n ]'*', 1 
hitiivi; su .rt pullo M! ottA, rWa vjteq- * 
pyh-iüi-Uipiiiíiríi «iilStitci-ii n 
1ÍUOM! Joe t•=•;!!* on nívíOtt M iUffe»* 
K."»-V3U#« niin pyytékaft "£***• 

J» tia*. !'•* «*» 
«cyttreima» roiva <-,»>»»-» tu 

tflliom gvyt«k*l 1 il tutkaa „ ,, 
M ro» l&hMlrnme ttvtUrMa 
semaan a.nMin. 

Ela uiftuiia mix» r» »co H »mqtt^a 
»110-

-r; _ 
*v f K ;* ,<•> , - «-.jt-, T i 

, V ;t ' •}+ 
f \,i( .iff . ., !? 
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aiM» «avu, nxij$tu i&ta&f&n taa 
tjuettiea lfcf.«<yftoiiat 
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