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kansa onkin parantunut koko hywin 
ja wanhempansa, jotka owat üätoöllü 
odottaneet poikansa tenvehtymistä. 
cttimat ilomielin wastaan Andrewn, 
joka saapui kotiin mqcMin iloisena 
ja reippaana. Toiwottawasti nuori 
miehenalku on nyt päässyt tuosta 
ifiitoöStä sairaudesta wapaaksi PYsY-
n>äisesti. , 

91.x g). Millsin 

ioituskokous. Tulkaa kaikki opettajat hänMi aikomus muuttaa eteläkont 
tähän kokoukseen 

Karjaa lähetta» 

Karjaa lähetta» R. A. M. Maan-
toilfeliiöm T«mm<al Kcrrjanlähst>»s 
Phdistns tiistaina, helmikuun 7 p. 
Karjaa Kt)e*«tS6tt Paoking Tompa-
itoUc ja et. PmMiil sen r-^uis **, 
jaUefii fumpaon karja on Karianlahetys-yh 
pj pettää. taHito ei imwi.btobie t:iätoma,_ tomnnr.mn 31 j>. 
tiliä WNIrt H«"Ia j^Sán s.ko.a ia lampaita M,,!.. 

. ' itään. Me otamme wastaan rariac 
Ldkkee,«hoitaja. ^ t aamupäiwällä. Ládem-

AutomobiUi.Inpakirjoista luotitet-' (t^uto,eil olisi tuotawa farjmnc 
tlin Otter Tail kauntissa to^roctfaiftn. — Wm. Oman, Liikkeen 
wiime wuoden ojalla 
ilmoittaa walti o sihteeri U?iitv Holm 
samalla kui n hän antaa tietää, ertii 
lupakirjojen hakemusaikaa on piden
netty hiumk. 15 P:iiän ilman ran-
gaistusmaksua. : Minnesotan toav 
tiossa fcrättitit crutompaEiriojen kant
ta toevoja wiime tvuoima kaikkiaan 

Miss Lillian Wapola, Menahgm 
ta, wieraili täällä wanhcnipiensa luo-
r.a sunmmtain tienoilla-. 

' Ruorisov1)di.styksen työkokous oli 
trtinie fcefimiiifona iamniifiiiiTt -25 
pna Kansalliöseurakunlanune firfoS 

P. Miettinen. 

,v fiunitftti! 
MW fedte 3 smsta willalá. 

«ckkoiSta, harmaata, khaki-warm ia 
miSttt $1.40 pauna, 3 pauna 
54.V5 posti maksettuna ja enemmÄt 
H«tt«na »itiä halwemmalla.» 

Olaf Partz» 
Se? 56. New Z)or? Mills, Minn. 

Piilola, Kela & Mattson Co., jol
la entuudestaan on suuret rauta-

riita äskettäin ostamalleen maatilal
le, jonka hän on ostanut Richard 
Tumbergilta. He owat eteläkontrm 
kaswatteja, joten tuttawansa toiwo^ 
wat hÄffe Menestystä AudeSsa ko
dissaan. « 

Heinolan telefooniyhtiön kokous 
pidetään 9ieto Aork Millsissä helmik. 
18 p., kuten toisessa paikassa ole-
wasta ilmoituksesta huomataan. 

10-wuotiseu häapäiwän johdosta 
yllättiwät suuri joukko yötäwiä roii 
me lauantai-iltana Mr. ja Mrs. 

BSssBmssmssssmmmmm 

tuoan wilkon Paitoät kotonansa 
Floodwoodissll. .Hän on työssä 
Park Hotellissa, Evelethissä. 

* 
7* 

»M 
ÄiitaSliitiff; 

Täten lausumme wilpittömän kii-
^ toksemme niilke naapureille ja ystä-

Johannes Aho oli wiime wiikon wille, jotka yllättiwät meidät t. k. 
alkupäiwinä wierailemassa Grand 
Rapids'issü. Hupaisesti oli kuulem
ma aika kulunut. 

M. W. Raihälä myös M Dulut-
hissa asioillaan. 

Victor Kiwinen wiime tiistaina 
baawoitti kätensä sirkkelisahassa. Oli 

19 p. „Heikin päiwänä". Waikka 
olikin pakkanen ja paha ilma, kuten 
tawallisesti Heikin Päiwänä on, siitä 
huolimatta te ystäwällisesti hymyil
len íuíitíe kotiimme tuoden muka
nanne syötäwiä monenlaism. Tästä 
ystawyyden osoiwksesta haluRNNw 

warmaankin käynyt melko pahoin,! teitä kaikkia yhteisesti. 

$5,610,113.60. 200 tonnia teräs:ä f(>. Siinä suunniteltiin yhdistyksen 
tcrtriítim, että" moititit walmiZtaaitoiminnasta ja paatettini, etta Yh-
automoLiilien lupakirja-laput. Äoö^istyZ panee kerran tai kahdeZt-
itämä teräslewyt asetettaisiin Pääk-jl«ukaudessa toimeen ohiclinoiltantan 
fettäin niin ulottuisi niistä muodcs- sunnuntai-iltoina. Ensi terran täi-
tumit linja melkein St. Paulista 

Zwluthiin saakka. 

ltnbct Ictoflt- jft kesápnk«m<Mit o-

loinen iltama on sunnuntaina hel
mik. 12 Pnä" Ohjelma alkaa klo 
8 ill. Kokouspaikka on Kansallis
kirkkomme. Yhdistyksen nimi tulee 

W ,aa*m,i" ilmoittaa olemaan 0. Ew, Lut», 
nxlsti haipuneet, 
Mellin, Räätäli, New York Mills, 

Minn. 

Piirioikenden lavtaknnta mopon* 
teitiin wiime torstaina iltapäiwällä, 
jolloin lautakunnalle alisteitawat oi-
keusjiltut päättgiroät. Oikeudessa 
on roielii esillä joitakin asioita, jotka 
tuomari ratkaisee ilman lautakuntaa. 

, Otto Karjala on ostanut entisen 
Fred Mattilan pallohaalin ja tulee 
jatkamaan liikettä entisessä paikassa. 
Tehtyään korjauksia liikkeen sisustuk
sessa onkin tämä PaUohaali nyt Pa-
remntassa kunnossa kitin ennen. 

Mr. ja Mrs. Antti Jumisko poh-
zoiskontrilta wierailiwat kauppalas-
samnte wiime torstaina liikeasioilla. 

Matti Niskawaara, Brainerdista, 
piKtäysi Millsissä liikeasioillaan wii-
ytc wiikon alkupuolella. 

John Lillqvist, tunnettu maanwil-

Nuorisoyhdisty^.^. f # 

Silmä-spesialisti tu4e olemaan 
Stewart Restaurantissa, Sebekassa, 

torstaina, tammikuun 26 p. ja Mer 
chants Hotellissa, New York Mille
issä, perjantaina, tammikuun 27 p 
Hän on yksi jäsen silmälääkäri 
firmasta trit Larson ja Larson. 

(3-4 5 6-7 8) 

Ew. Luth. Kansallisseurakunnar. 

ompeluseura kokoontui minne tors 
taina klo 2—5 iltapäiwällä Kansal 
lisseurakuntamme kirkossa. "Tarjoi
lu, josta huolehti Mrs. Miettinen, 
eli kirkon lehterillä. Runsaasti otti 
yleisö osaa tähän tilaisuuteen, tar
joilukin tuotti 16 dollaria ja 45 
senttiä. Tilaisuudessa »viljeltiin 
Jumalan lanan lukemisen ja laulun 
muodossa. Seurakunta on kiitoili 

ncn osanottajille. 

Pnhäkouln on ensi sunnuntaina 

Mtja Seikasta, oli wiime perjan-' helmik. 5 päiwänä klo 10 aamulta 
taina Millsissä asioillaan tehden N. D. MMsin Ew. Luth. Kansallts-
matkan hetoosilla ja kehui hiin kelin seurakunnan kirkossa 

ylleen »verrattain hywän. 

Andrew Knkkone», Mr. ja Mrs 

Pyhäkoulnvpettajain kokous 
__ _ pidetään ensi torstaina helmik. 2 Pna 

Elias Kukkosen nuorin Poika, joka'klo 8 illalla pastori Mtettisen asun-
on nli 9 kuukautta ollut maltion sai^nosw Kokouksessa keskustellaan 
raalaösa St. Paulissa jalkaansa sai-pyhäkoulutyöstä yleensä, muttaJtto-
rastamassa, saapui kotiin wiime per j li kuin aika myöntää on tama ko-
jantaina puolenpäiwän junassa. Jal. kous myös pyhäkouluopcttaiaua har-

Penick Siirappia 
1 gal. kannu 45 c. 
1 j2 gal. kannu 25 c. 

Karvosen Puodissa 

HALUTAAN AUTO EU TROKI 
1, 

160 eekkeriä suuri maatila myytäwäaa, joka myös myydään 80 

ccff. kappaleissa Carlton kauntissa, Minnesotassa. Tämä myn-

dään erittäin hywillii maksnchdoilla ja etumaksuksi otetaan joko 

automobiili eli troki, mieluummin Ford-auto. Lähemmin hi»' 

»estä ja maksuehdoista woidaan sopia kirjewaihdon kautta maan 

omistajan kanssa. Maa on erittäin hywällä paikalla, lähellä 

hywiä markkinapaikkoja. Kirjoittakaa osott.: I. K. Möft, Box 

281, New York Mills, Minnesota. 

r~ 
* 

K lnIlsiM 30 piivin tarjiK 
Me «aksamme täyden hUnon Liberty-Bondeistanae. 

Lähettäkää meille Kberty-Bondimre »vakuutetussa postissa. 
Me annamme talletustodlstuksemme kaikista LiberttMondeisra 
^uraamcsti: 1 m ja 5:it sarjan bondeista me annamme teille, 
talletustodistuksen, iofa lankeaa snoritettawaksi 12 kuukauden 
kuluttua 6 prosentin korolla, lonka suoritamme puoliwucsittaw. 

Lm, 3:n ja 4:n fatjan bondeista me annamme talletusta. 
distukseinme, joka lankeaa suoritcttaivaksi 30 fnufouíen ajalla 6 
proientin fotolla, jonka suoritamme puoliwuosittain. 

Kaikki korko-kupongit, jotka ein^ät ole langenneet moksetta-
ivW, tulee olla liitettyinä Boitbeihin. -

3 -1 

Ä-'% "• <* 
,n 

FARMERS STATE BANK, 
Deer Creek, Minä. 

•narafctt» $BXXKi 

faut>öal;iffcet Now Sort Millsissä,^; Rmkan fmiWdMIannne. 
Zcbefam .a MonahgaSsa on oSto-i zq. N»°.is.!°u-°u 
uut John Markitta, Deer Ü-reekisfa,! , " . . . , , ' _ 
_ , - rt; • * • • i kokous on-periantama, helmik. 3 p. 
roaithan ioulimnoneen, joka atjotaan _ , • K , , ' ' r. „„ 
... ..... . . , ^ T, iLegtoitan haaltlla kello kahdeksalta 
mrtaa mammm kauppalan walta-ir , ' 
kadutte ja torf«ta liifeDuonetafc;. . K° °uks°" l°pu'wa °l" 

nuffelfi, joSfa t»I« aietta,mffi uusi!^'""- ^ t«",lI
r
Iaa'3l-

[jnaraliifc, joko rautafaum» tai y. 5°°^° p'wnman hau-. 
r • r , wu r--* kaa^ St aanpaasy wapwa kaikilta, letnen c|ac^okanppaIttke. Mvosktn . .. 
ai jot aan liikerakennuksen yhteyteen!- Kuoliaaksi tukehtui sunnuntaina 
järjestää öljynmyyntiasema. j Mrs. SJ9iapIe Newalan piktutyttö 

. , , . ^ _ ,L ! nieldshman jonkun esineen. Mrs. 
S.»ta»tHoman 3»5« 3icteata afuu «wch-mpi«.s- $lr. ,d 

valon tDitme toirfoOe Mapita. ̂  ^ 3aa,Man Iuom ete[h. 
WiZ., jcsia han cli tot eroilemassa: ]u?: 
kulaistensa ja tuttatoiensa luona. 

Koripallo-ktlpaisu oli wiime per-
jantai-iltana Perhamissa New Z)ork 
Millsin ja PerHamirt koulujen mä» 
lilla ja millsiläiset joutuitoot tap 
piolle. 

kontrilla 
na. 

Lapsi haudataan torstzri-

Rasputini» seuraaja wangittu 
; ?•. Wenäjällä. 

Tallinna, Wiry. •— Neuwoswwi-

Myöskin kilpailitoat Per-'tanomaiset olvat pidättäneet ja tuo
heni ja Detroit, jossa taas perha-jnnnneet toankcuteen erään Tarába-
milaiset^joutuiwat tappiolle, joten'iew=tnmisen munkin, joka selitti ole-
,.herra se on herrallakin". Suuri wansa toinen Messias. Hänen seu-
joukko Millsin koulujen oppilaita ja talaisiinsa kuului etupäässä naisia, 

opettajia olz.,Perhamissa seuraamas
sa kilpailua. * 

, Fred Nuener, joka on toiminut 
hantaantoimittajana Chas. A. Mata
lan. liikkeessä jonkun aikoa, on e-
romtut toimestaan fa matkustanut 
Park Rapidsiin, jossa hän tulee toi
mimaan jonkun aikaa maatilallaan. 

Demokraatit nähtäwästi ctikotoat 
asettaa ehdokkaansa kongressimieheksi 

joita hän kutsui „enkeleikseen" ja a-
sui heidän kanssaan samassa talossa. 

tietoja kansamme 
KeMMM 

Menahga, Min». 

Piirrän mm|tanmn riwin Uus: 
Kotimaan paistojile. Ilmat oli nyt 

9:stä kongressipiiristä > tämän wuo- tammikuulla niiy kylmät, että ei 
den maaleissa, koskapa demokraatti- ole ollut neljään* witoteen niin kyl

mää, mutta nyt ^o on sietoät ilmat. 
Kuuloni mukaattr Herman Hänninen 
on huonona sairaana keuhkotaudissa 
ja Alsten Baunct' Kli huonossa woitt-
nissa kuusi kutlkautta. 9Zni oli neljä 
wuorokautta muitten liiknteltawana 

Puolueen tvaltiokomitea on kutsunut 
9:nnen piirin kontoentsioonin ko
koontumaan Crookstonissa. • Kon-
wenitsioonün tulee 49 eduskasaa. 

Ehdokkaat kanutin Mirkoihin ja 
oikeuslaitosten wirkoihin woiwat 
WW iiiaän ohdoktuus.ilmoituks-n.^'"'°» uo.emaaá. tarni 25 p. 
fa milloin tahansa tatot. 29 »-ss» «uw°«t omat ,,é kuolleet ,otka $cr-
menneäiä, ilmoittaa tuattion yjfo «if. Maeti, toían pU-a 
kimies. : Sddokkmde» «aition toir. mm, tou-tanfa, fjlla f,«.ban tefonfa 
koihin ia kongressiin on jä,,tiM|noubattaroat 11:^ 13. 

iímoitukfeitfa maaliskuun 31 »Sii-Sn 5Kiman mltttf w°lM pitmn-n 
ia toukot, 10 vSiwSn wsm-m a:aI.^°wmuutIo wa.kuttl ttkmetW 

miit. í äätokjen kirjo.* Ia. Lainlaatijakunta-ehdokkaat tooi 
mat jättää ilmoituksensa milloin hy
ttiänsä toukof. 10 P:ään mennessä. 
Kauntikonwentsioonin edustajiksi ha
lu aNnen on tehtätoö ilmoituksensa 
enrten helmi?. %l P:ää. 

Puhtaita rasuja, jotka kelpaawat 
koneiden y. m. puhdistukseen kirja
painossa, ostetaan Uuden Kotimaan 
konttorissa. 

Arthur Matti ja Peter Kinunnen, 

kun tohtori oli määrännyt, ettei tel. 
meen wikkoon saa koettaakaart työtä 
tehdä. Tohtori oli myös huomaut
tanut, että se oli kuudes sellaisista 
tapahtumisista 'toiinteisfen kuuden 
kuun sisällä. Saisipa ruweta mies
ten olemaan wahan enemmän wcrro-
maista niitten sahojen kanssa. 

Muistakaapa tahtoa Erlandi War-
kauksolta suuri sikaari suuhunne 'i° 
tä hywästä kun on sille lahjoitettu 
tertoe pikku tntär miime wiikon alku-
päiwinä^ Äiti idx lapfi 'woiwat hy
win. • 1 

Uitsi kauntin nurssi, neiti Mucka-
la, Flodwoodin piirille saapui tän
ne wiime wiikon martoTitaina-

Kankaalan perhe, 

•mv York Mills, Minn.// -

BuutoUauDpa 
Koska me Mettaneet 

maanviljelyksen ja olemme myyneet 
yksityisellä myynnillä koneiston ja 
karjan, niin me nyt aijommc myydä 
julkisella huutokaupalla seitraanxui 
omaisuutta 

Torstaina, Helmik. 2 Z^HS22. 
Hitotlefalitja, uuneja, sänkyjä, sän-

kywaatteita, matresseja, ikkunawerho-
?a, lattiamattoja, suuri tooraste 
kyökki-, keitto- ja ruoka-astioita |a 
talous- ja rnaanwiljelys-työkalnja 
Myöskin kaikenlaisia tarpeita, kitten 
suoloja, separaattori-öljyä, harness 
öljyä y. m., ti m. 

Paljo sekalaista tawaraa, puuta 
moraa, 200 bushelia kauroja y. m., 
jotka tulisi liiati pitkäksi IueteII% 

Piano, Ernest Gabler mtulia. 
Ford auto, 1918 mollia, aitoan uit* 
bvt taiierit. -

Katsokaa lähemmin suurista eng-
lonninkielisisM ilmoituksista totoa-
ra=luetteloa. " • ;' 

Myynti alkaa klo 10 aamulla. 
Wapaa lunssi päiluälliseu aikana. 

Maksuehdot: Alle $10 summat fä* 
teisellä, sitä suuremmat summat 
pankkiin . kelpaawaa paperia waS-
taan, 8 projentin korolla, niarrask. 
1 p:ääit 1922. 
Elmer E 

.1 Huomatkaa! 

Olen amannut pajan. Hilton ja 
Wesan rakenmtksessa Menahgassa. 
kaikkea sepän ammattiin kuulnwia 
töitä, hewosen kengitystä y. nt. Myös 
juotoksia (Acetylene Welding ) Toi 
won pääsemani kansalaiSten suosioon 
työni takaamalla. Kokeihtüne. SN 
minulle paras ilmoitus. . 

• Kilnnioittcks-.'ll^ 
Armas Sahlmaq,. 

. £ j 

- Miantapolissa. MV.'_ 
Äifn R.o 1 Lark Nor. $1.36-11 ft 
Nisu N:o 2 Dark Nor. P1.3!^—Itz.Zt 
Nisu 9?:o 3 Dart Nor. ^$*-*-$133 
Rukiit N:s 2 78c—79c 
Oi)rot parhaat 43c—B6c 
Kat irat N:o 2 walkeal * v 33c—34c 
Pellawan stem. N.o 1 $2.i6—$8.28 

New horkissa. 
Paras meijerimoi . M j.. 36c — 37c 
Parhaat munat 49c—50c 

> St. Paulissa. 

.»* 

4 :• 'f-

Munči tyfina 27c 

Menahga, Min^. 
Ui** 

' Holmes Cich, Mfoit/0 Jfr, 

Hartaushetki pidetään . Holmes 
Cityssä Mr. Chas.. MatMm^odis-
s a lauantaina helmii^4 Mä klo Mo 
li 8 illalla. 

Jumolonpalwelus pidetään Hoi 
mes Cityn Ew. Luth. Kansallisseu 
rakunnan kirkossa sunnuntaina h el 
ntik. 5 pnä klo 10 aamulla. Illalla 
ehkä toielä pidetään hartaushetki. 
Puh. 91—2. P. Miettinen, 
Box 265. New Aork Mills, Minn 

MoiMs. 
Suomal. Keskin. Palowakyutus 

yhtiön 15:td wupsikokous pidetään 
Helniikuun.ensimäisenä perjantaina 
joka on 3 päiwa, alkaen kello 10 a. 
jp. New Dork Millsin kattppalassa. 
? !. Luetaan yhtiön tilit. 

Ä. Malilaan johtokunta. 
3. Sekä käsitellään muitakin yh

tiön asioita, jos tarpeellista. 

Johtokunnan pvolesta, , ^ 

John Laide, yht. kirjuri. 

Älkää olko sairaita 

taa muutanfa sana 
Poismenneen toeten muistolle. Hän 
muutti porempayn elämään täältä 
irfurheitten maasia ja itkun korwes 
ta tammikuun päimä 1922 Mc 
dow tonmisia, Wadena kmmtissa, 40 
wuoden, 8 kuun. 19 päitvuu ijässä. 
Hän on päässyt katsomaan weriyljän 
peittämättömiä kaswoja, johon hä
nen sielunsa kaiposikjn Päästä. Kun 
sanelle puhuttiin paranemisesta. 

Kiitvslause. 

Lausumme kiitokset Dr. E. Ma 
Unille siitä kuin paransi meidän poi 
kamme Wiljon, joka sairasti toaikean 

& .ffenry E. Cass,!mununaistautia. Seattlen Parhop 
Omistajat. spesialisti lääkärit tuomitsiwat fen 

farmin" omtsíctmtí ennen Matt parantumattomaksi ja olisikin liäri 
Mäki, 3% mailia länfietelään New 
York Millsistä, See. 14, Twp. 135, 
Rge. 38, Otto Twp. i4; 
Heury Leaderbrand, Hinttokcntppias. 

Chas. G. Hyty, Kirjuri. 

Kvotnia — Perunoita. 
• Minulle tulee kaaranlasti hyuna 

keoruia New Dork Mills'iin Helmi-

niin hän fanoi:,, Jumala fen tietää,!tuu" ,5:«™ »»'«Sn seuduilla, »°iu 
Sebekasta, wierailiwat 
wiime lauantaina. 

Millsissä muita me emme tiedä. Nyt hän on lt?tw&ä halivalla hinnalla. 
Tulen samalla ostamaan penmoi-weisaoinassa loppumatonta tvoiton-, 

Heinolan Apitalehti-RcijmhhtiS n'.'rt,ii '"»ehm ,'Iaritian Häisfä, iillä ta't» marf°n yli markkjnMnnan. 

Piti wuosikokouksensa Heinolan yh»^°n on ivvlltanut wiiineisenkin wi- Etnest Hensel. 

Mhytäwänä 
hywässä kunnossa olewa Attn Arbo-

nstynyt' werrattain hy- wattoman sieltmsa autuudelta, ^ak ^ maksuehdoista woiwat lähellä 
ctfttn koltsoen ja on mei*i^ocl* m alan lapset, tämä ii ti kuole» ^ia suullisesti ja kaukana 

lc wuodelle: esimieheksi entinen 
Matti Johnson, waraesitnieheksi Kal
le Niskala, kirjuriksi enttnen Otto 
Hepokoski, rahastonhoitajaksi Wm 

I. Khs. 

Floodwood, Minn. 
LBtemme ii'cajat Floodwoodissa 

«mwlahti ia j)6tofuntaan Mat-i »mpäri-töllä. joilla on tilausaika 
Hentilä. Oscar ^aairo'a ja Henrv lovvnnut, woiwat käydä mii'masia 
Siíkati. Soin Iähcttäiänä N-S »»«uts-n afiamuhemme Tanfcid 
Nort Milliiin toimii Wm. Ä «nt. Ruohoniemen kantta farmers State 

«Pankissa, Floodwovdissa. 
„ ^ . . . ! Armas Spiik saapui kotisendnl-

* Htimo Surtti to ^lldttha yeen »ltuaon useani-
Solionen owat «IW S-rza»,-.' jySM automobiili, 
Pohzois-Takotassa palaten nlaffal•' 
taan miime wiikolla. 

MrS. Otto Amb erg, Paddockista, 

ole» 

asu-

tiöpnodin yläkerrassa tammik. 23 v.!Eilisen, joka on kuoletna. Hän tooit-
Kokonksen aroasi lyhyellä puheelta41 katitsan toeten ja todistuksensa-
yhtiön Puheenjohtaja Matti John*'11011 ^au^a' ^un uskossa ^orias| •o^lrin Heinänpunttanskone 14X18, No. 
son ja kokouksen kirjurina toimi yh- suksen rocrta sielunsa elämäifi eikä 35 ja g hetoosivoimairten Fuller & 
tiökaupan isännöitsijä Wnt. A. Ant- tätkenyt leiwiskäänsä maahan. Hän Johnson gasoliini-insi sekä htpla-
tila. • Tilit luki kokoukselle t)Htiön c^ Jumalalta saanut lahjan, että tiimien reet. Omistan näistä yllä
si hteeri Otto Hepokoski ja käwi rtiiC-, ^ctroitii epäuskon toankeja, etteiroät mainituista koneista Puolen ja hä
tä feltoille, etta liike oli wiime nilTt välinpitämättömät kuole» luQtstn saada tie myydyksi. Kauppa 

wuonna edi 
win olosuhteisiin kaitsoen ja 
ieri not $5,000 arwoinen johtuen man topous on meille nmistutub-. 
tämä omaijuu&cn armon kohoamia lia' alemn^ toieraat ja muufa, 
tien fiitä, että meijeriSfä on tehty tämän maan Väällä ja obo* 
korjauksia ja unbiitutfia kuluneen tammc 'itä kaupunkia, jolla on fe-
wuoden ajalla. Niinpä on laitettu r"81"6 >° i°nka rakentaja ja luoja 
uudet tänfit. Taitoa, wcsipiimppu i. °'_l ^umc^a- ©inö hänen ateiot'ue-
n. e. niin että meijeri on nyt koko lifonfa, älä ole murheellinen Pieno» 
hywässä kunnossa. Kokouksessa wal- *ai:-teii kanvsa, maikka jumala on 
liisi yksimielisyys ja innostus ja ottanut pois maallisen kumppanin 
päätettiin liikettä edelleen tarmolla -jumala, joka on or-
ebistää. Meijerissä on ollut tooin- »"ien oikea isä ja lestein holhooja. 
telijana Hjalmar Jacobson («innu- loimotan °""°'U°ta mattaa 
néni, joka on etetoő woi>nvalnnUaja toiroaan »omtiisiin kaikille sorointo-
ja tulee toimimaan edelleen samassa rccrm korjaajille. Soitto on tullut 
toimeSsa yht,Sn palwelukseSsa. Mr- karitian weren tantta ja todistuksen 
kakuntaau tuliwat walitnksi alfaneeí. fanon kautta. Näitä muistelee 

muuten kuollut, jos emme fatiuneel 
koettamaan luonnonlääkäri Malinia 
Hänen parantolassaan oltuaan ttoir 
kaksi kuukautta sai hän temagtcnic 
takasin. 

Kiitollisuudella warmmc ílmoii 
taa, että luottamuksella • tooitte kään 
tyä Dt. Malinin puoleen, kun muut 
mebicirie.Iääfärit owat fairauteeitm 
toiwottomia. 
Mrs. ja Mr. Halme, Jlwaes, Was» 

Soap Lake Smnitariuní, 
Soap Lake, Wash. 

f— 

wat kirjeellisesti osoitteella: 
Hetman Ahola, 

N. 2, New York Mills, Minn. 

Metsästi jät 
NYT ON KETUN JA SUDEÄ 

PYYDYSAIKA. 
Meillä on parayt.a myrkkyä Kap* 
Keleissä, suomenkielinen käyttä-
misohjcen kansaa. Hinta $3.00 
Batei (12 kapselia) läheryskului-
neen, kun tilataan odotteella: 

Sodergree & Co. 
Suomal. Ulkoili hety&-Apteekki, 

18 Western Are^ 
Mineeapelie, Minn. 

Hnsmautus Myllh'yhtiön jäsenille. 
Qn tarpeellista, että kaikki, jotka 

eilrät toielä ole käyneet suoriitamas 
sa yhtiön osakkeen tuplaamista Yh 

Heinola» Telefoonit;htisu wvosiko 
kous 

pidetään New Notk Millsissä, Minn.^^n ylimääräisen osakkaiden kokoul 
maanantaina 13 Päiwa helmikuuta päätöksen mukaan, että käywät 
1922 kello 10.30 edeltä Puolen päi-'t-m5n ^kemässä ennen Helntikuun 

watt, jossa tullaan keskustelemaan 1;gtä piimää. Soitte käydä jom 
kaikista yhtiötä koskewista asioista kummassa pankissa Now 
ja myös wolitaon wirkailijat aika- Mi^s'issü sowittaniossa tämän 
tvalle wuodelle. Kaikkien Osakkaitten 0$6ffem oston. Ahtiön puolesta 
läsnäolo tarpeellinen. 

E. A. Pikkarainen, kirjuri. 

Halloo tytöt! 

Qyko teitä, wut ei. Jos on teitä, 
itiin täällä olisi kolme meitä, jotka 
ikäwöi teitä ja haluaisi päästä kir-
icentoaihtoon kanssanne. Niin otto
inapa kynä käteenne ja piirtäkää 
hauska lemmen kirje meille niin me 
piirrämme toielä hauskemman teille, 
niin että ette marinaankaan heti un-

Johtokunta 
•••»f *' 

Hyvää kuumaa 
Kahria leivesten 

' kanssa 
F. M. Butler, • 

N. Y. Mills, Minn, 

•86,000.0ft 

- - 4 £ 
t* I ,»jhi ) V, 

A * r*. 

on saapunut wicrailull? etelakont 
nlle wauhempiensa luo P. Hoyh 
tyaän. Mr. Amberg on ollut mct» 

Paddockissa, mutta nyt cm 

& * 
r

* % ^ 
Ä 

;¥ 

i olalla Grand Marais, Minnesota? 
sa. 

Elias Aho pistäytyi wiime wiZkon 
maanantaina It^eosioillacm Dulut-
hissa. t . 1 

Saima Pmnntala läksi wiime 
mdanaTtfűtna Evelethiin, Minn^ ol^Dak. 

hoita meitä. Kirjeet owat tcrwctul 
lerta Suomen ja Englannin kielellä. <7^;.9) Huomatka»! 
Kirjeet wastaarnme kirjeellä ja wa- Myytawänä käyntikunnoZsa 8TeW 
lokuwat toaíafutoiílű. Siis oikeat meijeri. Ensi luokkainen koneisto 
nimet ja osoitteemme piirrämme tä- Liikesuhteista ja hinnoista jaapi ky-
hän näin, etta kirjeet roarmaan tulist M ofotteella: 
tänne täin. - Cscr gricti.n, C#-. ^ 5, .5«. 6r, 

Jaeok Smed, kirjuri. 
car Poikkiueu, Nbert Qualley, c. o J 
Oscar Erickson, R. 3, Frednick, Se.» 

£*Ut 

(9—10) M. !. 

k 

V^age, WV» 

Glaroät kanat yli 4 pauna#". * 21c 
C la wat kananpojat nc 

Häränliha elämänä . . $3.50—$8.50 
Lehmät ja hiehch^.. $3.00-^$6.25 
Wasikat $3.50—$8.50 
Sianliha elötoärta'. . $G.25--$9.õO 
Lampaat eläwämi . , $7.(to—$13.00 
H e i n .  p u h t .  í i m o t  / . . . . . .  

New York Mills issä. -
Nisu N:o 1 Dark Northern $1.21 
Nisu Nw 2 Dork Northern 
iltiiu 9í;o 3 Dark Northern.-. $1,(1 
Nisu N;o 4 Dark Northern .. <l"03 
Nisu Nm 5 Dark Northern .. Die 
Nisu N:v 1 Durum . 
Nii» N:o 2 SXtrnm . 
Nisu N:o 3 >Durum . 
Kaurat , 
O h r a t  . . . .  . . .  .  . . . . . .  
Nttkiit N:o 1 ...... 
Maissi N:o 2 ....... 
Pellawasiemenet N:o,' 1 

86c: 
. 88e ' 
y '78c • • 
- . 3 0  e  
. 38c 
. 69c ' 
.. 32c y 
$t.9S '' 

©iwmníoincn Parturiliike , , 
Mcnahs^acsa 

Farmers Pankin NakemtuffeSfft, 
Halmitnmat hinnat. ; 

- Hiljan laitettu kuntooti. ) 
Hywä kohtelu. 

i Matt Braa ja Edw. Heli». 

Maalainoja. 
MÄllZ on rahaa asettaa tehttfihtq 

maihin. Meidän taksamme owat oi» 
haiset, meidän palweluksemme no» 
peaa. Me tarkastamme meidän o» 
mat abstracHmme ja niin Pian kui* 
omistusoikeus on hywä, sinun tahasf 
on toalmfiiita. 

First National Batf, 
Menahga. Minn. 

•  • * 1  ( I I  I I  I I  myytävänä 
helpoilla ehdoilla 
m ja ' V-, X 

Maalainsja aina saati-
vana 

F HEITMAN, 
Menahga, Minn» 

Hywöä lignaattikolia 
kaaraan lastattuna. Hinta $2.5# 
tonni ympäri wuoden. Osote: / T, „ 

Herman Nord, - ^ 
Box 273. New Leipzig, N' S 

(8-9-10) Awioero-ilmoitus. 
Jos ei mieheni Alexander Aattil» 

anna mitään tietoa itsestään kolmea-
khinmeuen wnorokanden kuluttaa fii-

ta päiwastä lähtien kuin tämä o« e»-
ti kerran julkaistu lehdessä, «itu kat
son olewani wapaa hänestä ia offe*^ 
tettu menemään uusiin 

Tammik. 27 p. 1922. ^ 
Mrs. Mary Anttila, 1 

R 2, Box 59. Mntahga, Min». 

lent om a!anTían»e 
tehtaasta. Me 

suoraan kuittUo-

Säästäkää 
ostamalla 
suoraan 
myymme 
j iile . 

Concord Villelanltaa ' 
Täysi villaista, valmistelaani 
joka vuosi erikoisesti käsie-
kutojia varten. 

Concord Villalangat v», * 
ovat taattu kestäviksi, sa-
manvahvuisekai, hienebji--
seksi ja värinsä pitäviksi. 

4 02. kerä 50c; 1 pauna $2.00 
5 paunaa $0.00. 

Näytteet lähetetään vapaasti 
pyydettäessä. 

CONCORD WORSTED 
MILLS 

West Concord, N. H. 
. J 

Kiitoslaase. 
Pyydäk lausua wilpittämat kiitok

seni kaikille niille ystawilleni. jotka 
pllattiwat minun Heikiupciiwän il
tana. Myös sydämelliset kiitokset 
niiden arwokkajden lahiain edestä 
Näin elähylitte sen muistoa, joka 
meille ra?as oli. Ilta kului baus» 
kasti ystälväin seurassa henqeílifta 
lauluja laulellen ynnä wierästen wa-
raamia herkkuja nauttien. 3tafa& 
taiwaaNinen Isamme raffouieftwe 
palkitkoon. Kunnioituksella, / 

Anna MarttilO» ' 
G. -.Vi1 Frederick, 

"  ( ?  

ncccrrix/c DA NE 

yv.;.-

... 


