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i j| I Pyhäkoulua pidetään ensi sunnun-
1 fflvHiNlllMRM |d täina flo 10 ap. Kansallisseurakun-

]. MrS. William Matti lab joiM m ie 
chelletlsä komean pojan nriintc sun 
nunwina kätilö Mrs. Aino Wayry 

Jen awustamana, jonka luona Mrs 
Matll ja pusi tulokas oivat hoideltu 
toona. 

nan kirkossa. 

Karjaa lähettää M M Mills'in 
Maanwiljelijäin Karjanlähetys-yh 
distys tiistaina, tammikuun 31 p. 
Myöskin sikoja ja lampaita lähete-
tään. Me otamme wastaan karjaa 
Elo 6—ll^aamupäiwällä. Lähem-
pänä asuwien olisi tuotawa karjunsa 

eikaisiti. Wm: Waaá, Liitteen-
tjoitajil, • 

Karjaa lähettää N. g):M. Maan- ^ c Mnuttonen, osuuskaupan 
wilzeliMn Terminal Karjanlahstys ^sfeenhviitaja, fötoi liikeasioilla 
yhdistys tiistaina, helmikuun 7 P^Duluthissa tämän wiikon alkupai-
ii or taa lähetetään Packing Compa-
nyllc ja South St. Pauliin sen ' ^ <m-*2 « 
•7* 1 . Mr». August^ Makr matkusti 

zalkeen Tuutpaan karja on eouUl,sm- . f * , . ~ 
1 to mic • hmnuntmna Crosbyyn. 

Minn., zossa hän aikoo wnpyä toti-
kon päiwät hoitaakseen poikansa 

Mr«, 

pi lähettää. Lampaita n küheletä ^lluc 

tällä kemaa. — Adslph Hep»!» 

Liikkeenhoiwja. 
waimoa Mrs. (imetit Thompsonia, 

:nr kylmyyteen ja. kipeään j0fa on symiyttänyt kaksoispojat, 

kurkkuun, H. Ei. Barkerin waímlvtej toinen uusista .tulokkaista painaen 
on parhain lääke auttaen tchi; hinta! 71/2 paunaa ja toinen 7% paunaa 
50 senttiä. Ci iici apketaciílamie o ii 
tilatkaa suoraan: H. W. Barker Che 
mical Co., Spuria, Wis. 

John Maijala ja Ii a: teit äitinsä 
palasivat toi ime keskitoiikko-aamuna 
Palosta, Min::., jossa he owat Vie-
roiZlect pitemmän aikaa. 

$15,000 bondilaina koulupelkojen 

maksamiseksi päätettiin ottaa Mills-
in koulupiirille miime maanantaina 
toimitetussa äänestyksessä, jolloin 

Silmä-spesialisti tulee olemaan 
Stewart Restaurantissa, Sebekassa, 
torstaina, tammikuun 26 p. ja Mer
chants Hotellissa, New Aork Nills-
issä, perjantaina, tammikuun 27 p 

Hän on Yksi jäsen silmälääkäri^ 
firmasta trit Larson ja Larson. 

• (3.4*5.6-7 8) 

Pitkälliseksi toeni)t) piirioikeuden 
istunto Fergus Falls'issa tällä ker
inä ja on mahdollista, että se ei eh-

105 äänestäjää kannaitiitoat lainan^ di päättymään ennenkuin liittowal-
ottamista ja 37 wastustiwat. Itiön piiroikeuden istunto alfaa hel-

Kanppias Chas. A. Matala käwiiwikuun 1 P. Ellei alemman piiriot-
oKuNxitoita liikeasioillaan $!iimea.|lei!bc;i munita foba sila enne;, 
^joliöfa. i päättymään niin on sitä jatkettawa 

. .. . ... * „.A kaittipngintalolla tai jqssain toisessa 
„«det fero«t. ja k-,°pnkom°ll.i fraä íűutlHn oiíe.tóroone 

w°t I°apu,.«t ia h.miat omat fo-|on (uotoutcttotoa ujjtowaltain fiitt 
masti íjaloimceí, ilmoittaa Roberts 
Mellin, Räätäli, New Aork Mills, 

Minn. 

(5.has. Tuomela, Mr. ja Mrs. G. 
H. Suomelaa poika, on matkustanut 

MinenaPoliS'iin wierailemaau. 

Nestor Hill on ostanut 20 eefke-jmnn joukon neljättätymmentä ala 
rtä maata Alex Cookilita noin "4 j nollan ja maanantai 
mailta länteen kauppalastamme. j aamuna oli jo neljästäkymmenessä 

oikeudelle helmik. 1 p:nä. 

Kowia pakkasia oli näilläkin iic> 
noin tämän toiiioTt alkupuolella, ku
ten kaikkialla muuallakin Pohjois-
lännen waltioissa. Wiime sunnun-
tai-aamuna osotti ilmapuntari jo hy-

taa 

Tiistaina alkoi ilma hiukan lauhtua^mik. 5 pnä klo 10 aamulla. Illalla 
ja sittemmin se* on ollut taas sen^ ehkä wielä pidetään hartaushetki, 
tään suunnilla. Mutta eipä ole^Puh. 91—2. P. Miettinen, 
kumma, jos täällä oli pakkasta, kun Box 265. New Dork Mills, Minn 
tiedot kertomat, että eteläisessä Ca--
li somassakin oli jäätäwä halla ja 
lumipyryjäkin ja 25 pro setittä kai
kista appelsiini- ja sitruuna-hede!--
mistä arwioidaan tuhoutuneen. 

Kansan Ääni Kustannusyhtiön 
johtokunnan kokous pidettiin lehtem

me konttorissa keskiwiikko-iltana. 
Saapumilla oliwat kaikki jäsenet. 
Liikkeenhoitajan selostus liikkeen ase. 
masta osoitti, että liikkeemme on e* 
distynyt werrattain hywin ahtaasta 
ajasta huolimatta kuluneen tilirnuo-
den ensimäisellä puoliskolla. Muita 
juoksemia asioita käsiteltiin. 

Huomatkaa! 
Meiltä saatte 3 säistä millalankaa, 

Valkoista, harmaata, khaki-wäriä ja 
mustaa $1.40 pauna, 3 pauna 
£4.05 posti maksettuna ja enemmält 
tilattuna wielä halwemmalla. 

Olaf Pary? 
9ox 56. New Jork Mills, Minn. 

John Mike on ostanut 40 eekkeriä 
maata Northern Minnesota Trading 
Co ilta 4% mäilia itäpohjoiseen 
Mills'istä entinen Similän paikka. 

!>«»!«!. 

Wm. Halmkrnna, Holmes Cityn 
kontrilta, wieraUi täällä alkuwiikos-
:a kyläilemässä. 

Suomal. Keskin. Palowakuutus-
yhtiön 15:ta wuosikokous pidetään 
Helmikuun ensimäisenä perjantaina, 
joka on 3 päimä, .alkaen kello 10 a. 
p. New Dork Millsin kauppalassa. 

1. Luetaan yhtiön tilit. 
2. Walitaan johwkunta. 
3. Sekä käsitellään muitakin yh

tiön asioita, jos tarpeellista. 

Johtokunnan puolesta, 

V John Laide, yht. kirjuri. 

Jos tahdot tietää 

m?tä maajlmassa tapafituu, niin tilaa 

Uusi Kctimaa 

Babbitt, Minu. 

Knlmää, pakkasta ja pyryä cn 
tammikuun ilma tänäf tottonná. Ci 
tahdo pysyä tie auki Virginian ja 
Babbittin wälillä, wmkka on tehty 
luiniaitoja aukeille paikoille ja lumi 

rc,_ e . r o+ a r refi on kulkenut joitakin kertoja I tahansa, kun wacm My höylä-myllyn 
am. «uh». M°na»g-s-°. Sanfan fau{ana 0„ fcjämaan ilmÄ näiltä läpi. ° 

i-íí rt ti t itixrmtyti tHnnrrmt nf rtt-t rnS Vr»tO-' _ 
Paikkakuntalainen I. Terho, yksi-

mistä alkaisin ja mihin lopettaisin, 
hm ei ole korpirojua. Katsellessani 
kansan kirjeitä.,Uusi Kotimaasta u-
sein pistää silmääni eräältä paikka-
kunnalta nuo korpirojukirjoitukset, 
joissa rehdään selkoa sen hajusta ja 
ivaikutuksista. Mutta täällä metbäu 
HUjaisesla Aurassa ei ole näkynyt 
rojua, et hajua, eikä sen tooifutuk' 
f:a, ne kaikki owat jääneet muinais» 
muistoon, joka on hywä asia. Toi-
woi sin, että jättäisitte pannut kuiwu-
maan sielläkin, jossa 'se tekee tuhoisia 
waikutuksia, joten kirjoituksetkin 
muuttuisitvat ainakin sanamuohol-
taan. 

Paikkakunnalla wierailee Mr. El-
Ttt Pellinen, Maplesta, Wis., sukt»-
laistensa tykönä ja kuuluu hän toti-
Pywän täällä kewääseen saakka. . 

Mr. Erick Kangas, Maplesta, 
Mis., on ollut jo jonkun aikaa töis-
ui maantui lj el ijä Abel M af et)'n far
milla auttaen häntä ratapölkkyjen 
laitossa sahalle, jonka omistaa Mr. 
Makey. Täällä omin ollut kotoa 
kiire täisien katkaisussa ja nyt mt)i«! 
íylíe ajetaan, että lumi pölisee. Shut-; 
lemma Pian alkaa Mr. Nestori Pel I*.j 
man pistclemään puita uuniin ja. 
sillä tarkoituksella, että wesi alkaisi! 
kiehumaan höyrypannussa, jolloin! 
pillit Pihisee ja pyörät hyrrää 

tä wauhtia, sahaten tammet täisiksi! 

Red Ehe ja Paddock, Minn. 
Hartaushetki Red Eyeilla Mr, 

Kalle Polkin talossa lauantaina 
tammi?. 28 pnä klo puoli 8 illalla. 

Jumalanpalwelus , funmuttaina 
tmnmik. 29 pnä klo 10 Red Eyein 
Ew. Luth. kirkossa. 

Iumalanpalwelus samana päiwä-
na klo 2 Paddockin Ew. Luth. Ston* 
sallisjeurakunnan kirkossa. 

HartausheM saman pättoän illal
la klo puoli 8 Mr. August Ahon 
talossa Heinäjoella. Tilaisuudessa 
puhutaan ntl>o§ nuorisotyön tärkey
destä. 

P. Mettinen. 
Puhelin 91—2; Box 265, 

New Dork Mills, Miim. 

Ta muu Puut laudoiksi, joista moi j 
laittaa waikka minkälaisen huwilan 

Ääni 5iuStnunuSyhtiöu esimies, toies'feu&uilla 
ratit M ills issä keskiwiikkona ottaen 
osaa liikkeemme johtokunnan kokouk
seen. 

Kyntäjän tappelujuttu on ollut 

SitttM'MkMjtchlia on wietetty 
naapuripitäiässä Waasassa ja niissä 
on kai joitain sieluja ehkä pelastettu 
pontikan käsistä ainakin toistaiseksi, 

esillä Fergus Falls'iu piirioikeudes-^waan epäilen josko se on pysywäistä 
sa. M si seitsemästä syytetystä, Cas< laatua. 
per Grangruth, asetettiin ensimäi-

Olen huomannut tässä lehdessä 
I-kl. w».it«-°r>. ,» obottamattonmn ufcin fit|oimriia, >i8[„ tämelläält 

Wtoicrt. toattWhn tama enitmat-tttnííia io f{n faimuffia i6m;gtcn 

nen mttu nmmOmm. I»iu moraalissa ja haUm. tuoba mi-lipi. 
auwkunta juítSt. hänet imjUifeli, tcetli juIit tanSjin m<xn ^inun 

6ort,ttuaan asiaa no,n Mfi tumia.'lmiIIaffl,ni ton9fi mt ,oi6etia ja tai, 

Kuoman langctt, I,anelle $250 fai. ,ecn harrastaminen d.toWam, taan. 

h,tuomion tm f,mj. kuukautta n.mt.;nuta ihmistä, se joka tapaukinsa Ie 
teutta ra malitsr Grangruth rouufeu-t)itiää • Jokainen ihminen on kerran 
ben amafin i-M-is-kfi. 2»I.tään oil„t nuori ja muistaa miten Hans-
suoranaista tobtSiufha watimalioi.;fo oIi oHa tanssissa ja miten paljon 

kutomalankanne 
tehtaasta. Me 

suoraan kulutta-

Säästäkää 
ostamalla 
suovaan 
myymine 
jille 

Concord Villalankaa 
Täysiviilaista,. valmistetaan 

" joka vuosi erikoiáS^ kääoe 
kutojia varteo. 

Concörd Villalangat . 
;vovat taattu kestäviksi, sa-

nianvalivuiseksi, h ien o! a ji-
.' seksi ja värinsä pitäviksi. 
4 oz. kerä 50c; 1 pauna $2.00 

5 paunaa $9.00. 
Mäytteet lähetetään vapaasti 

pyydettäessä. 

CONCORD WORSTED 
MILLS 

West Concord, N. H. 

Älkää olko sairaita 
Kiitvslause. 

Lausumme kiitokset Dr. E. Mc 
nainen poikamies, on kuulemani mu 
kaan saanut suuren suden, kantaen!.. .jr ..... 
fen kotia hiki hatussa, -waan silti í,Ie 'lLía fmn t)orűn,*í meiböH *>oi 

imurin,ja parta, saaden totoom5aa:,ammc ®'ljcn' fairoSti waik-0« 
toaltioita $7.50. 1 , mummatstautm. Seattlen parhaa 

<>1 .. • o an arm z. ....! ̂ 'esialistilääkänt tuomitsilvat sro 
• n  h  f , ?

r' / J "l'a?iPorontumaitomarti ja olififin lian 
rmJrt 'i "aanía muuten kuollut, jos omme sattuneet 
t aIrr' e'"™* koettamaan luonnonläiifäd Mainia 

l J-Í n n" fa'raSt»;»*t Simen parantolassaan oltuaan not» 
»"kolia ollen a.wan Mecn;fofii ,lmFautto jai 6än tűOTe9tenii 

omana, waan toiwottawasti Ptatt Pa- tafcífin % 
ranee JRif* «^er Spring pitiig Kiitollisuudella tooimjne Nn,oi. 
to, ubenhoitoa „ff. fum Mrs. Harru tofl/ cttä luottamuksella rooittefään 
saawuttaa terweytensä. 

Ilmat owat olleet siewät koko tal-
tyä Dr. Malinin. Puoleen, kun muut 
medicine-lääkärit owat sairauteenne 

marktiiitdtHuttat.=^ 
Mlnueapoliss». "í;. 

Nisu N:o 1 Dark Stor. $1.36—$139 
Nisu N:o 2 Dark Nor. $1.32—$i.37 
Nisu N:o 3 Dark Nora $1.23—$1.31 
Rukiit N:o 2 74c—76c 
Ohrat parhaat 52c—95c 
kaurat N:v 2 wasteat' .. 32c—38c 
Pellawan siem. N o 1 $2.12—$2.17 

New Asrkwfa. 
Paras meijeriwoi ...... 3Sc-M7c 
Parhaat munat 43l—5öc 

St. Paulissa. 

32c 

»K 
11c 

• $3.50-r-$8.5() 
$3.00—$6.06 

\3.00—$9.00 
$6.00—$8.75 

$7.00—$12:75 

$18.00 

M uitat tusina 

eiämät kanat yli 4 pauntyt 
iTliiroät kananpojat '' ... 

Häränliha eläwana 
Lehmät ja hichst 
Wasikat ... 

Sianliha eläuanä 
Lampäat elämänä 
Hein. puht. ii mot 

New York Mills'isfa. 
Nisu N:o 1 Dark Northern $1,18 

N:o 2 Dark North05^, ^1.16 
Nisu N:o 3 Dark Northern . $1.08 
Nisu Nio 4 Dark Northern .. $1.00 
Nt4' N:o 5 Dark Norihem 
i V i i n  N : o  1  D u r u m  . . . . . . .  
Nisit 9t:o 2 Durum 
Niitt N:o 3 Durum ..... 
5^5! urat 
Chrai 
Rukiit N:o t , .x.....,.; > t 

M a i s s i  N : o  2  . . . . . . . . . . .  

Pellawasiemenet N:o t ... 

. 88c 
,. 77c 
. 74c 
. 69C 

. 37c 

. 24c 
. 85c 
. 32c 
$1.92 

Suomalainen ParturMike 

Meuahgossa 

Farmers Pankin RakemwkseSs». 
Halwimmat hinnat. 

Hiljan laitettu kumoon. 
Hyn?ä kohtelu. 

Matt Braa ja Edw. HeN». 

Olen nwamnlt pajan Hilton ia Wesan rakennuksessa Mknahga-ssa. 
T«n kaikkea sepän omntutitm suuluwia töitä, hcitiosett kengitystä y. m. 
Myös juotoksia (Acetylene Welding). Toiwon vääsewäni kansalaisten 
susiivon työni tnkaamaNa. Kokeilunne on minulle paras ilmoitus. 

Kunnioituksella 

i ; " : $  E r n i a s  $ a m  
Mcntthflű, Minn. 

'emc >< &• * n 

gal. 
gal. 

kannu 45 c. 
kannu 25 c. 

Karvosen Puodissa 

KALUTAAN ÄÜTO ELI TROKI 
160 eekkeriä suuri maatNa Mytiiwänä, joka myös myydään 80 

eekk. kappaleissa Carlto» kauutissa, Minnesotassa. Tämä myy-

daä« erittäin hywillä marsuehdoilla ja etumaksuksi otetaan joko 

automobiili eli troki, mieluummin Ford-anto. Lähemmin hin-

»asta ro maksuehdoista woidaan sopia kirjewaihdon kautta maan 

omistajan kanssa. Maa o» erittäin hywällä paikalla, lähellä 

hvwiä markkinapaikkoja. Kirjoittakaa osott.: I. Ä. Mäki, Box 

281, $cm l?)urf Mills, Minnesota. 

. . , *U»IV|1»|U |U illUvil fJUiJUJl * ' -*• 
inuiien hanottanuiesta et wo:tn e- ihailtiin hywää tanssijaa-ja jokainen'-an 10 aiföfin fuu 011 tammikuun 
l.ttaa Laspcr Grangruthia tr,aSta<m,'foclti ^rhaansa jaawuttaatseen hy 

wen, maan näinä toiimeisinä päitoinä toitoottomia 
on ollut Pyryä ja paNasta. ja on- $ir6. jo mr- $aItne, 3rÄ,„„f toa6„ 

m"tta,,íl'ntin
r V-W«wk. «z„ tanssitaidon. On faljon kanto-

Ma kaiitli lautakunta hänen kui. ja, jotka panemat tanssia to meen ko. 
«nkm olleen osallisen mellastan,!, („nam. perheen fesfuuksja, eikä M. 
re" "m,n,t"c""ltiin ü,0!Iiief. bEtä minS6n sopimattomana jos 

ft. Tama kahakka lapahtni Äyntli- harmaahapsi wc»,hus tanssittaa las-
,an Hartilta Paddock townissa Mii-tenja lasta. Se on heidän riemunsa 

wc foto. 30 ». ia on ma let,».i0 fi[[oin wanha muistaa olleensa 
lammc io tchty selwaa e,fa Oikeuden- hänkin nuori. He otoat samalla ket, 

:mmms,ataan Wa mitään uutta taa totisempia uSkowaisia mu-
ilmenneen. Muuten olkoon raaiiut-nitam, mcibän ^eimoäto nllft)iiän. 

t» että sptetyn p„«a ei esitetty ma .aasen tulee niinsanottuihin 
nataan to6,Sut|m oiieWlK!itf(.«nmälW.!tW«toetTBfii„ tansseihin niin ne on 
tiistaina sitten tomen (TOtetmitä httt,cfiuttatoia ja niitten ebiStäiinä 

loppu. 

Kynä. 

A«tomba, Minn. 
Kyllä se itiin näkyy oleman, eitä 

jos en minä kirjoita Uuteen Koti. 
maahan, niin ei näy toisetkaan kir
joittaman. 

Ilmat on ollut hywin kylmiä tä
nä taimena,* on ollut pyryä ja taas 
pyryn Perästä Totoa pakkanen. 

Paperipuu harwesti on täydessä 
köynnissci, toaan kuuluu oleman huo
no hinta toerraicn wiime taimen 

Soap Lake Sanitarium, 
Soap Lake, Wash. 

Metsästäjät 
NYT ON KETUN IA SUDEJf 

PYYDYS AIKA. 
Meillä on parasta myrkkyä kup
leteissa, suomenkielisen käyttä-
misohjeen kanssa. Hinta $3.00 
satsi (12 kapselia) liihetyskului-
neen, kun tilataan osotteella: 

Sodergren & Co. 
Suomal. Ulkolähetvs-Apteekki, 

18 Western Ave., 
Minneapolis, Minn. 

oliot, jotka harrastawat niitä jossain 
maksoi sakon heti. Casper aitoo wiä[i6fä tartonunčsir SBaäii fčTiii'i toin hfikanreiiästä alaspäin mene-,. 
mcöriin suorittaa sakkonsa muuta- jcfaift,n yhdistyksen tai seuran toei-1!0™' "ii» kyllä on wielä. hintaajla v'>w'n o,akkcen tuplaamista^ 

ieriois 
Me maksamme täyden hinnan Liberth-Bondeistanne. 

Lähettäkää meille Liberty Bondinne makuutetussa postista. 
Me annamme talletust obismffcrnnte kaikista Liberty-Boadeista 

^ur'anmnc-ti: ' i:n ja ü.i; sarjan bonbeistg me annamme teille 
tallotustodiswktVtt. joka laukeaa suoriicttatbaffi %%• kuukauden 

kuluttua G prosentin korolla, jonka suoritamme puolimaasi train. 

2:n, 3:n ia 4:n sarjan bonde'sta me annamme talktusto-

distuksemme, iofa lankeaa snyntettawaksi 30 kuukauden ajalla 6 

prosentin korolla, jonka suoritamme puoliwuofittain. 

LkeKki korko-kupcngit. jotka eiwät ole langenneet maksetta

viksi, tulee olla liitetty'->ä oondeihin. 

'^FARMERS STATE BANK, 
Deer Creek, Minn. 

Pääoma $25,000.00. * Wararahastv $5,OOú.e0. 

. eiwät wielä ole käyneet snorittainas-

Yh 

man päitoän kuluttua. Toiset wiisi wolliuus rajoMa"tanssia"ja'wk^-'jműün toCTran- kijein se pam??lfidn ylimääräisen osakkaiden kokoul-
syytetyistä toapautettiin ja syytökset nään kieltää semmoisten siweettö ^rmari-paran ajattelemaan, että jo<^" ^otofs-en mukaan, eM käymät 

heitä wastaan peruutettiin. Näiden mictt tanssien tanssiminen feskuit* foíjan pit«á panm bampaat naulal= jtaman tcfemäŠiä ennen Helmikuun 
juiiuien näin Pikainen ratkaiseminen vessaan ja forpirojun kauppiaat ia'Ie fumieS ajat parane. £bo.i1:5itl ^mroa0: >^ttte käydä jom-
lyhentää hnornattawasti piirioikeu- fen j lrojat  ol i f i  pidettätoä ulkona-^^'essa ollaan, cttä jokohan ensi ke.'ma5fa kummassa Pankissa N.m 
den istuntoa, joka uhkasikin wenyä bitwei^ta jo tykkänään kieltää fieiliä !Í Ladaan Soolainilta rahoja, Mtlls'tssä sotoittamasfo tämän 

ictwattoman pitkälliseksi. |jäsen oikeus niin kauan kun pahet- ^ m »icmeniä ostaa ja yrittää c,affccn 0§íün- »,ön ^olesta 

Tyhjin käsin palasi takaisin apu- ^ harjottawat. He owat niitä,uudemman kerran, että jos ne; 

iaissheriffi Herman Slatieu Sferguo ]otfa faaitaimi nuorten rointíomnt aT^ ipi'onna on,ln;-'ta!fl fremmm- | 
. . .. ... frnhttf PhrtfttnooTTJion». I AytelSpyrtNNotta Cl ole fűltűttn, 

Maakainoja. 
Meillä on rahaa asettaa tehtychiq 

maihin. Meidän taksamme owat ai* 
haiset, meidän palwelnksemme noe 
Peaa. Me tarkastamme meidäq o» 
mat abstraetimme ja niin pian kuin 

omistusoikeus on hywä, sinun rahasi 
on toalmr.ma. 

First National BatH, 
Menahga. Minn. 

Maita myytävänä 
helpoilla ehdoilla 

ja 
Msalaiiioja aina ssali-

- vana 

F. HEITMAN, 
Menahga, Minn. 

dz 
Johtokunta. 

Ahteispyrinnöitä ei ole sanatta 
ounr mi, Ä-tuinuuux-iu, joi'ia yan oil „ r _ l ** >" • #•••• , ... , 
ollut kuukauden karkotuksella saada ^ wastaan ott nuorten tarstcltalua. " F . 

kuljetetuksi tänne Montanan lain-j £n määrin, että jotkut wanhem- ^ aí)íma",ti 

laatijökunnan jäsenen Elmer J.'mat fieltäwät tapsiltaan heille kuu-
Mo'n, iota Otter Tail kaunti Mf.luwan elämän ja huwin. Ei nuori. ̂  ° ,5?^ ^ 

m waimonsa ja lapsensa hylkäämi- ihminen ole sillä tyydytetty, että tS«itia lmokai^sut tn^TnT' ^ ° !"• 
seStä 11 muorta fitte. Mr. Mo ase,'tuu illan jossain hartausseurassa 7*1 l«* 

tcttun täällä syytteeseen ja hänen Päiwät tekee työtä. Sellainen Yksi cniu osa äänesti fnnnm^ T/'-rr 
tänne knljettamisekseen saatiin Min-'toikkoinem elämä tulee iköwaksi ia fonaresíiin Pttn b m f 11 ű| 
newiCtn kuwernöorin paperit. Mut- tuntuu jvangin elämältä ja niisiä hän »n w ^ ^ ^ °° ^ l 
V or , ^ r,. 1 ,lll^iU.oan wahingonkorwauswaat mukset 
ta lUontanan maltion Ylmtkeus, jon- moneett tulee hywtnkin riwoia l)cn-: hiű» mrfipHnmnfa t^r -n '• I 
ne syytetty wotosi asian, kieltäytyi kilöitä, joita sillä tawalla wangi-!»inäs <>. nct.e ,0|~ 0 . 

Imitiä luowuttamasta Minnesotan taon. Siitä johtui ennen CleL^tt» hTT dtäl >.• t """"TT 
Miran-maisille, koska sikäläinen oi- Pohjanmaalla Suomessa fe tm.!" °s<'"*** suur, ahdmko. Wam^.deiaan 2 » maalikuuta 1922 fci-

I tatin tottoeet mem pat n mäntyä.^ lo 10 e. p. seurakunnan kirkolla, eli 
f?1' j Taitaa Pitää wain antaa maat her-'jos on kylmä ilma, niin sitten jossain 

Hyvää kuumaa 
Kahvia leivosten 

kanssa 
F» M• Butler, 

N. Y. Mills, Mimnu 

UmoituS. 
Braddoekin, No. Dak. itsenä (Ten 

kens selitti, että asia oli jo liian luisa puukko-junkkarien aika. 

tuanha. Kun M o oli Otter Tail loin Kiir-t uskonnollinen herätyksen r ^ ,, v rtJ . „ ,v 

fauntin apulaissheriffin toanfhu aalto läpi Poöjanmaan ja wanhempi «äm » ,1TT , • . I ? ' "f' f" 
niin faiian Tuin osia ylioikeudessa kansa joka joutui sen HmWfet, • toIoaI,,a>na »"torn for. '»alle »uobelle, fesiuSiellaan papi,, 

ratkaistiin täytyi Mr. Slattenin waltaan, aikoi kuria käyttäen pafoiv 
tuiipyä Montanassa niin kauan, taa nuoret luopumaan, huiveista ja 
Otter Tail fauntin olisi nyt wedot- ja pukemaan körttiräijy päälleen, 
tama asia Nhdyswaltain ylioikeuteen, Waan se ei onnistunut siinä missään 
ws tahtoisi wielä yrittää iaabc mie- määrin ivaan fat nuorison raiwmhin-
Hen toastaamaan täällä rikoksestaan, sa. kun fen täytyt ottaa uhalla wa-
Kerrotaan, että Nhdyswaltain yli oi- pautenfa jota fe sitten niin rvitvo--
kous kumosi New Uorkin waltion ten käytti 
ylioikeuden . samanlaisen päätöksen 
.«carry Thawn jutussa useita wuosia 

Muorien poika. 

sitte. 

Holmes Cith, Mm». 

«edmWS piMään Holmesw * 
^iWd Mr. ffSai. Matsonin kodis. ^ ^'^.áUa hal,a »u. 
ia lauantaina helmik. 4 ftnä klo pu°. I°I!fa-=Iet"?n !a"a" bil-
li 8 illalla - wtsta clamaa natn taímt^yímnna, 

' s llä ei dl?„. EiiiscTauéíafaan kuúlunuí 
Iinnalanvalwelus pidetään Sol- täällä DÜföän aikaan, joten íumvm 

mes Cityn Ew. SutH. Kansallisseu- welwolliluudekseni antaa jotak'n tie. 
, tofimnan kirkossa sunnuntaina hel- toa täällä kykyni mukaan. Mutta 

.t: 

ja S'ka, kun ei ole monellakaan wa- walinnasta, sekä muista eteen satttt--
roja ostaa talwiivaotteita. Ei tah- vuista asioista. Kaikkien jäsenien 
do woida lapsia kouluun lähettää, läsnäolo toältiämätätt. Seurakun-
itaan kun on se suuri pakko, niin nan Puolesta: 
täytyy antaa lasten kärsiä toilua Arwid Roüsu, John Kylmlpää. 
wasten tahtoaan. Nätit on meidän j Esimies. Kirjuri, 
konhäin asia ja aina wain joka ta
holta suunnitellaan, cttä miten niitä 
farmaria kutittaa, että ei ne wain 
fai fi sitä Nonporiían Liittoaan ko
min laajaksi. Waan minä puoles
tani tuumaan niinkuin entinen äi-

Täfen saan teriucMäii liitfi Koki- jä, cttä antaa huhkia toaan! Sen , 
parempi mitä suurempi Liiton jouk. 
fo on. Ei täällä maailmassa enää 
muuten näy pärjäämän eller tässä e-' 
teensä katso. . 1 

No, eiköhän se nyt tass jo riitä 
tälle kerralle. Toiste lisää, jos mus. Ins tahdot rictaä 

tepulloni Pysyy sulatta. > itniiä maa:Imaifa tapahtuu,min tilaa 
Pnmäfuu. I Usft Sotimaa. 

,  - . ' :  •  ,  y ' At. 

Hywää lignaattikolia 
kaaraan lastattuna. Hinta $2.5# 
tonni ympäri mnoden. Osote: 

Hermon Nord, " 
Box 273. New Leipzig, N. D 

CliKkecnS>ctta|an paik* 

Ka svoin«a 

Liikkeenhoitajalla tulee oN« kek-
sinkertaisen kirjanpidon taito j« scl-
wä Ettglannin- ja (Suomenkielen 
taito ja myös suosituksia ja takaus* . 
komppanian takaus $3,000.00. 

Todistukset tulisi olla täällä 
man kuun 28 p. Huone on wccha» 
ja toa (o ja lämpö. Kirjat on Kihe-
tettätoä osoitteella: 

Oscar Anderson, Kiriini, 

East Lake, Minn. 

/7-8-9) Huomatkaa? 
Myytäwänä käimtikunnossa »leint 

meiicri.. Ensi luokkainen koneistu. 
Liikesuhteista ja hinnoista saapi ky, 
syä osotteella: ' 

Four Town Co.-Op. Ertz AssU, 

Jacob Smed, kirjuri. 
Sl7 ^ Osage, Mini» 

Äiro, Minn. 

(8-0-10) Awioero-ilmoitus. 

/ Jos ei mieüroi Alexander Anttila 
anna mitäätr tietoa ireestään kolmen
kymmenen »vuorokauden kaluttua fit 
ta pöiwästä lahtien kuin tämä on en
si kerran jnlkoistu lehdessä, niin kat-
fen ole wan i waylia hanívtö ja oike«-
tettn menemään uusiin naimisiin. 

Tammi k. 27 p. 1922. 
Mrs. Mary Anttila, 

h 2, Box 59. Menahga, Minn. 

Meuahffan Farmers «o-õpetatile 
Sampon vuosikokous 

Pidetään Menahgavsa, Minn., maa
nantaina 30 Päimä tammikuuta 
1922 »alkaen täsmälleen kello .1 j 
PP., jossa tultaan keskustelemaan 
kaikista hfrtiöiä koskemista asioista 
ja walitaan wirkailijat aíkamalle 
wuodelle. Kaikkien osakkaitten föÄ-
naolo ̂ tarpeellinen. 

Menahga Farmers Co-O^erativst 
Sampo, 

Andrew Sarwi, firjutL 
4*5) 

Taimi Raittmsseurak 
ja lainakirjaston wuosikokous vide-
tään Taimi-haalllla 5 p. helmikuuta 
1022, jossa käsitellään WuosiSofeujE» 
selle kuuluwat asiat. » -

Iohtöku«ta.^ 
fr* & i' v:-


