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my> pilettejä kaikilla linjoilla 

SUOMEEN ja SUOMESTA 

kauaksi, että saatiin uusi iiiallc. 
Onni maan, ettei enempi toahinkoja 
tapahtunut niinä koroina myrsku-
paitoina. 

5iansallisseurakunnan kirkossa oli 
toiime pyhäiltana lastenjuhlat, jos-
sc. pyhäkoululapset iausui runoja ju 
laulusen va esitti kuorolaulua ja 
seurakunnan Pastori piti Puheen il' 
lan merkityksestä ja fchoitti jatka 
maan alettua työtä, silla toatik.x kuo-

-ja heillä tummallakin oli la* j on särkenyt sanhupiipun, että rv aiv 
irifi loki takanaan, joka onkin koko husten piti jättää asuntonsa n.in 

tzy»» esimerkki siitä, että cnhau 
tueiHä siitä kansanwallasta to ie !á jen 
Wrrau ja lvi la, että kun tulee oikeat 
miehet ohjaksiin niin se tapahtuu. 

u'.'lchan sitä maailmassa vvain 
•raekitaan ia rcirot* monin 
puoluetta ja jota pttolueella monta 
l;ywäa puhujaa, jo* jolloinkin tun
tuu Hxihän leikilliseltäkin. Tässä 
UttHinoítain piti erään edistysmieli-
|e»i puolueen naispuhuia puheen suu--
reUf kuulijakunnalle tilaisuuteen so-
weltuneella haalilla ia nuttu: muas 

häti sanoi, että me Amerikan työ-
Iäiset emme tule laskemaan sctalai-
tioiotniue Meksikon mesille ollenkaan 
ia mikä haiivfinta kuin eräs etupen
kiltä istutoa innokas kuulija otti hat
tunsa ja sylki sinne ja lausui ääneen* 
s». „Perkele, ci nyt ole enää n mii-
läiän toätiä" ja poistui tilaisuudesta 
ju se seikka tuntui huwinawan koko 
suurta yleisöä. Minurta tuntuu ih-
meteltuiöäitä se kuin jotkut työläiset 
eiroät uäe sitä, että maata tinljdetoä 
wäestö on työläisiä. Mutta minä 
fanon, että niille ei sada mannaa j joille täältä Shan'ista. Tuskin on 
taitoaasta niinkuin ennen Israelin koskaan nähty uutisia lehtemme 

ajiot ole oikein nykyään, niin tulee 
han taas tilaisuus toatita uusia kan 
fan edustajia, jos wika on nykyisis
sä. Omasta luokasta sitä pitää toa
lita, jos toitvoo mitään etuja saa
rnansa. S&iifka f en työläisen toäri-
kin toaalenee kuin se tulee dollarin 
bohtoon, on enempi toitooa sittenkin 
kuin siitä, joka ei ole koskaan ollut 
tnöiäUcn eli maanwiljelijäin ase-
massa, eikä niistä mitään tiedä. 
St uin taas äättesMäätt, niin katso 
taanpa toäfiän etemmäksi, kuin hei-
inolaisuuteen ja sen semmoisiin. 

Kiitoksia „Kannonkiertäjälle" sal
kun selityksestä. Kun en ole ollut 
Suomessa en saanut sen parempaa 
selkoa kuin on sanakirjassa. 

Ehkäpä olen kirjoittanut liian it* 
sein, mutta kuin on ollut palson ai
kaa niin mitäpä muuta, olkoon sitten 
joksikin Okaa. 

Mäkitupalainen. 

Ludden, N. Dak. 
Arwoisa Uusi Kotimaa. Minä

kin aja t te l in  tehdä uhkarohkean t ) v t *  

tyksen ja piirtää Uuden Kotimaan 
palstoille ntuutanian ritoin, koska 

Ilmanala oit täällä tettoeelfinen 
ei palellu kortoat hattu lakilta näin 
ennettkuiiluntotonna jäyhänä taltoe 
nakaan ja kesällä ei tukehdu furnnuu 
teen niinkuin toisinaan idässä tahtoo 
tehdä. Harakka täällä nauraa niin 
kuin Suomessa, eikä se ole muutto 
nut yhtään toäriään eli kokoaan 
Hytoää menestystä tälle lehdelle ja 
sen suurelle lukijakunnalle toirooo 

I G. A. Harju. 

. . täältä meidän kontrista ci enää ku 
ro on ollut >«.«.-> .vaian oifeo, mh(am| á«- outoa mitään tietoja 
he suorittamat 
wästi. 

cy 

ohjelmansa krtcttä- isolle maailmalle. Onhan se Hans-

T .., ka joskus lukea oman kontrin la-
»0- lopetan tanmn, ta.toa lehdon paBtoilia. 

Pitfafft, ettei ioa tuoa Uuden Soti- Mai on oI[ut ,ämä 6eImitull 

7°°" »"«á ia että en bu'faif, r„Imä jo Illnla on fatanut monto 

fctaan tollo »mffofunnallo «ta,^irogä> täniÄn „„ iietoä „mo, 

muualla- En hywokw r»tokir,o..^á fglmä. Niin se näytti» ole. 
tut,m io.ftotunn.lta. M.oita» -ai!. „„„ muuallakin maailmalla. Kyllä 
(.a h acmaan Uutta Sotimaata,-c ^ ctK toIltlm aifotra 

lilla se on kansan lehti. V „„ 

S.iton Poika. HöiStö ei kuulu mitään täällä mci-

«t 
< hl 

I 

dän kylällä. Lemmen jumalatar ei 
Sijan, Mm». uskalla liikkua näin kylmällä tai-

^bdys Uuden IM. to(,ira onc„raall| maa„ n,6en jj, 

jaan rohkeitakin. Misikset teketoät 
_ , tuhkatiheään Ranskan reisnja eitoät-
hiille Siinoin fovtoešto, toaan «... »altto,11« täältä, maitta niitä tulee fg ro5M wRafiSta ,„itään. 
deu täytyy tehdä työtä- za kotoaot:- useautpia tänne pikkukyläämme. Tä- ™ «nr= eimer «oohnitrnm Dn 

Su tchdä työtä, jos aitomat «. mä o„ .vielä d*m uutU-fontria, Ät 
fia on oikeastaan näin ja asian ei ole teitä toielä paljon ensinkään. . r . asti toi kaksi poikaa Elmerille tuli-

i""i ollen mc emme tarroille muuta farmarit saawat ama kesällä mistä c,i)iffi jo Jpoifa wi ln)tom 

fuin *bcn Vnolueen ja silloin meil- j faunon kolosta sattumat Ms-mSän., gn #fbä Etaako toimitu? tämän 
lä »n nraUbolliseeti tulokset roiien-jSVomWaniat emät toäM teistä ei- mclmä VDiuoSta lPain fuin. 
JaiW mitä efiuietifi on nai,ttam,t| o kouluista, mutta ,o3 u«ti$ai.iRa«t {mn mcinä rtBiR oUa wälit. 
"wljöit asti. Mitä useampi koks',!saatvat tiet ja koulut tehdyksi niin Syrjästä kuuntelija 
itä huonompi soppa. O. Imberg. i kyllä silloin yhtiöt on toaímiit fo«| ^ 

j rottoinoan maiden hintoia tntoMIa 1 Weston Ore 
^inlűD)o»f Mitta. I Heti. Mutta syy tähänkin on siinä| • 9irro ltuben <^otinműn 

Tulen tässä pati'en man toähän^ puutteellisuudessa, joka tässä yh-
paikkakunnan uutisia, (huilt mai ^ teiskunnassamme toielä 

! VlllU. l-lUVVll tTTUllUlUUII toimisto 
ia suurilukuinen hajalla astttoa Ii iki > 

toallitsee jafunta Ensin mainitsen ilmoiSia. 
«itie,, ilmoic-ta, että taalla on tullut, hnfeSto fellitijkfeitä lluolimatta. ' m<.m „„ wi„ taltoi mitö junm-

lunta oikein Porwoon mitalia ia Mr. ,a Mrk. »att Anderioi. toiet- toon Umatilla fonntin bwwriaSsa 
5-kká on aina jälteen tu.čfuii.|titoot hoiealiiiitääu tämän kuun IS jQ aina fitä & 0,„ 
SteoDiintari on osoittanut 30. ictwjVatwÜ ja tilaisuuteen Viti saatma fuutaut rűM]Vin IaltIlJa fitte Iuin 

40 olle nollan ttäimi paitoina, eita j pastori Muhosen, toaan jonkun es 
oi: täysi tyv toetää puita sisään, että 

torkeneisi. . 
Olen kuullut, että tämän päikke-

ftnnmit meijeri yhtiö <m ostanut 7 

lusto, sillä fitä Pitäisi suurentaa ei
kä ole tilaa mihin sitä jatkaisi. Kau-

tammikimn alussa. Maa et ole ol
lut puhdas lumesta fitte fuin kiitos-
päitoän aikana oli se iso lumimyrs-
ky yli lännen. Ja on sitä ollut ai-
na Pakkastakin: johan se nrcrkkasi 

Ionia kauppalasta ja aitoo rofentaa;te„ kulieltainisen teljtäroäkseen, joten mcn;i aammm täälläkin mäellä 9 
».ubtii meijerin, tmi entinen on li'ka! lapset iam.ot aloittaa foulimlätm. aI(c imIIcn jn Neonissa hiukan Dli. 
pieni eitä waStaa nntöaian tarfoi- ttufä lielimkmm « päitvä. On ikä- Äinä on SiIjaUte „aj,, tal. 

t»o kun lapset ntoät saa käydä tou- lwIla- iwStä kun ei näillä *ö. 
Ina aitanaan, mutta kun on niin riSf5iHS tU taisi, eitä paperipuu 

f,.Iniset, Ottakaa Imomtoon, sillä en^nttat mattat, että lapset eiroät ole farmausta ja iffltoin loäliän roaiira 
uieincn kokous tässä ketoäällä jajtooineet omin nentooin kulkea fou-

saapukaa miehissä fcífustelcniaau a 
apua, että tooitiin alkaa kuljette 
maan lapsia koulussa. 

i'unta on satanut oikein runfaaS 
ii ja toista tulee kunhan joutuu ja nietfä^fä. 
Pakkaset on ollut ankarat tänä tai» 
toena toinin4 taltoeen werrattuna. 

teen takia ei tooiniitkaan saapua. 
Pastori Muhonen on ollut jo u-
seantpia kertoja ennen täällä. ! 

Mr. Matti Anderson sai koiilulas* 

. . taoit lehmäin nisiä lypsyllä täällä 
ušfa ia nyt Wasta saatiin kaiuttiíta {U;n on taltoitochnä ja lihakarjan 

kasivatns ja myös lammasten hoito. 
Wiime kesänä oli yli 140,000 lam
masta laitumella kauntin kansallis-

Myöikrn näillä ylängöil
lä kastoatetaan suuret määrät Peru= 

. 1 noita y. m. juurikastoeja. Kaste-
.varmant taalla runnata resuirtta. Iu„mino kaswatetaan suuret määrät 

näin fuiitfn motita kauppalan PiS-Irot, toaifka tWW.il. pienessä määrää- oml,nr,itn in mnita hedelmiä ja hei. 
nesmieshL vu siellä, toaan ei niitä sa. sillä fnntofarmarien täytyy niit-
ollut xibirtait toaan kaikki olitoat tää satonsa talwlla kotoimmalla 

siasta mitenkä olisi tv h tämä. Heittä
kää pois se entinen eripuraisuus ia 
!yoskeni?elkää yhdessä, sillä yksimie-
íiun>§ kaikki moxttaa 

Tämän f mut t vauva oli mci jr. 
iin johtokuntina koious, jossa olin 
kätnnässä sillä tarkoituksella, että 

niä. Näin ollen on täällä elämä 
, . riippu toa yksistään kesä-sarmaukses 

maan^iljeliiöita. jotka oli johtokun-^ pakkailla. Taalla et särmäämällä tQ GIufűt ja i)Ctuojvt Anelee sän-
tt»s(d, eikä atuxm lmnhoillisia,'vlä eikä täällä korpirojun keittäjät* 
toojótt tietääkseni kuulumat moneen kääit tee oikein kunnollisesti elä-
fOiítfantoaUaiíecn hommaan. Heidän määnsä, sillä että niitä on liian pai-

iivoiuuf sen ja oli, että kaikki, jotka jon näiit pienessä kylässä. 
erkaantuneet Finlaysonin farma

rien yhtiömeijeristä, tulistivat siihen 
kokoukseen pohtimaan tätä uuden 
meijerin rakentamista, sillä se cut 
tarpeen 

Sitonsta katsoja. 

giköillä ja kiertelevät olkisnotoia, 
joten farmarit istun keinutuolissa 
lämpimän uunin toieressä túi pp n ami 
poltellen ja> Iaattatupakkaa pureskel
len suurimman osan aikaa päitmltä 
näillä kuukausilla. 

Onhan meillä Westouin perän 
farmareilla jotain uusia toitocitu. 

West Tuluth, Minn, 
Onhan sitii nykyään kirjoitettu sii 

Heitetään pois kaikki entt-!tä täydestä „dhtner^ilistä", mutta e„ii Män" muttet kaunti on päättä-
fe* wäärinwmnärrykset ja toaltootaan eiköhän monen peili ole sisukset nu»)n^ tónne hiilille uuden oiko 
asioita uudella tarmolla. Ci nyt rin jossain ^rähyllyllä Pitkän ajon tien uoin o ja |iitä ü,tcc 

lä 5 pros, marffinattc. Siihen on tooi sanoa, että kauppalan Iiikentit* j tontut Päällä, toieläpä sitten ntoini* 
het onnit tarkastanet toiimc muoiiíet takaan että siinä jotain olisi. 
tilit, sillä itäin 3 farmarin nimet| Tulihan se Congressional Record 
Mikirjassa, jotka olitoat ?trtoid, taas postissa pitkästä ajasta ja ei-
ttarlsu i, E. Koitoivto ja Bentson. I köhän Pian seuraa myös Minnesota 
Siis poistetaan mätiä n manbeja wi-j Issues. Warnta merkki, ettu toaali-

Crhstal Falls, Mictz. 
Lunta täälläkin oit tullut oik:in 

Porwoon mitalla ja aina toaan ui:t 
to tulee. Olen nyt alkanut kehoit 
tamaan näitä toisia farntaretla 
täällä tilaamaan Uutta Kotimaata. 
Kun olen lehden lukenut niin olen 
wicnyt sen heidän Iuettatoakfeer 
koska tätä lehteä ei tule tänne mielii 
kaikille. Olisi hytoä, että Uusi fhti 
maa laittaisi asiamiehen paikkakun 
nalle, jonka Puoleen tovisi kääntyä. 

Mutta minunhan Piti kertoa siitä 
ihmetvasikasta, jonka John Kosken 
lehmä synnytti tämän kuun 7 Pai 
toä. Käniin sitä itse katsomassa, että 
tootsin kirjoittaa sanomalehteen tuo» 
ta kummallisesta ' tapahtumasta. 
Tuolla toasikalla on kaksi päätä yh 
desiä kaulassa. Sillä on neljä sil 
mää ja kaksi kortoaa ja kaksi suuta ja 
juo se kummallakin suulla, toaan et 
toielä jaksa Nostaa mitä kahta pää 
tä ylös, kun ne 'Otoat liian raskaat 
kuuden päitoän toanhalle, mutta 
muuten se tooipi hytoin. Jos t* 
elää niin Koski aikoo saada sen kau 
paksi jollekin sirkukselle. 

Silmin näkijä. 

• Calumet, Mich. 
Olen Uusi Kotintaa-lehden kään 

tämjt puolta jos toistakin, että eitö 
joku antia mitään tietoja iästä kuu
lusta Calumetista, toaan turhaan. 
En ole löytänyt ntitään, on ikään
kuin olisi jo kartalta pois pyyhkäis
ty. Ei suinkaan ole syytä noin ih
misten heittäytyä toelttouteen, toaik-
ko olemmekin yhtiöitten pakottamana 
joutuneet työaseet heittämään syr 
jään siksi kunnes rahamiehet otoat 
malmi it siihen, että työkansa tahtoo 
olkapäänsä asettaa heidän koneiston
sa tooimarattaaseen letoähdettyäan 
10 kuuta. Monikaan ei ole saanut
kaan työtä, jos olisi halunnut, kun 
ci ole ollut niitä tehdä, kuten herrat; 
otoat toastanneet. Waan nyt on a-
lettu moniaita shasteja aukomaan, 
sillä niissä on folion työtä ennen
kuin niitä tooidaan ruroeta kitoct; 
nostoon käyttämään, sillä ne otoat 
siksi romahtaneet toanhuuttaan ja 
tuon Pitkän Icpogjait otettuaan. En 
tooi sanoa onko ollut hyötyä toai 
tappiota yhtiölle tuosta fcutocmtc-
jcit seisottamisesta> Herrat sen ii^ 
tää paremmin kuin miltä. 

Sen toerran kitit minä olen saa
nut tietooni on C. & H. antanut 
polttoaineita ja ruokaa kansalle. Pu
naisen Ristin osasto on jakanut toaa-
tetta, kenkiä y. m. Siitä toaan on 
nuo ruoka-annokset olleet parempia 
kuin entiseen aikayn kun Mayer oli 
täällä Eallumetissa, että silloin piti 
olla piketti toahdissa, että ci ke
tään päässyt töihin, mutta nyt o-
toat saaneet loikoilla kuten otoat Par
haaksi nähneet. Kun on äitiJtoäfi 
mojakka-padan pöydälle laittanut ja 
aseet käteen niin oit suolittHö Pysynyt 
entisellä tasolla. 

Tcrtoeyde,! puolesta otoat ihmiset 
tooiiiect kiitettäwän hytoin. Ei ole 
o'Iíut kulkutautiakaan liikkeellä. Seu
roja on ollut uuden tonoden aikana, 
joissa olitoat puhuiina Paul He!-
dernan ja Jaakko Halmari. Kansa 
otti osaa suurella hartaudella. 

Talwi-blniat on, kuten taimella 
on taltoen tawat, pyryä ja pakkas
ta. 

Ruostunut kynä. 

Oli hauska kuulla, että meidän 
fauntimme poika Charles Repola 
on nyt siellä Mills'issä toitoon täh 
tenä pallotiimisfä. Repola enkin 
reilu poika. 

Olof Olson (Katrkua) ma antoi í 
jelijä Copper Falls'ista, menetti 
kaksi hctoosta jokunen wiikko fitte. 

Christ Senlaub, köyhä ja työhön 
knkenemätöin farmari Arnoldista 
myös menetti toisen heroosiStaan 
Riston hetoonen on kuulojen mu 
kaan kuollut tkätoään, silla hänen 
tapansa on sitä mustalaisoppia. jo 
ka kerran siellä tuhatjärtoien maas 
sa lietoostaan opetti syömättä du 
mään. - a 

Paana palot 12 p:n aamutta la 
hellä Phoenixia, Houghton totonshi 
pin supertoisori John Hcptingin 
maatilalla myös palaen kolme här 
kää, kättöt ja kauroja kuin «chös 
lautoja. 

On hauska nähdä, että Minneso-
talaifet alfartxtt tutustua Hon. O. 
I Larsoniin. Amcrikalainen sa 
lookin, että ei uskoa miehen näköön, 

»vaan hänen tapoihinsa. 

Olen Paljon lukenut tansseista jo 
I] mett clen miksi sitä muutamat 
tiin ylistelee. Sanomat, että tanssi 

et miestä Pilaa. En minäkään luu
le, että se pilaa, jos et mies tanssi, 
(in ole kosiaaan tanssinut, toaan 
useasti olen ollut siellä uteliaisuu
den puolesta seinäkukkona ja en o"c 
toielä nähnyt, ettei siellä ole tasku-
matti myös, enkä ote liioin kuullut 
En vole koskaan tanssinut, toaan 
olen senkin nähnyt kuinka nuori tyt
tönen on houkuteltu ottamaan yfft 
toahtoistus, ettei toilitstuisi kuin on 
menty toä hän jäähdyttelemään ja 
kuinka usein olen kuullut kuin ue at 
na puhuttoat miten sinne ensin juo
mat laitettiin ja luulen, että tanssi-
ali oit yksi otot alamaailman to'ettc-

lyihin. joka johtaa helwettiin. 
Näin t. k. 10 P. numerossa kuin

ka se puhuja ott faanut uhkauskirje! 

tä sieltä Mills^in naapurikaupungis
ta ja ihmetellään mikä siinä on, että 

futoaita v h ti ö kauppa järjestelmä 
entelmiä. Minä sanon kuuloni 
kuin olen aitoau puolueeton. Sano
ivat, että tämä pukuja ott liian mut
kainen ja että kun saadaan kansa 
touhuun niin siihen sitte esitetään se 
superi alainen tukkukauppa ja niin 

tehdään lotzimus, että tästä se pitää 
kaikki tatoara ostaa ja tämä on tti;v 
tallishintaineit ja myös osa taroaraa 
aio artooisto ja niin täytyy myyda 
jitä, jolloin toiset otoat etusijalla ja 
myös, että heti kaikilla tähän ren
kaaseen kuulutoilla yhtiökaupoilla on 
pottu takertunut emätortoeen, jota 
aina Pitää pnoskaroita niiden osa! 
keen omistajain, josta toaan hyötn-
toät yksilöt, tixmtt et ostajakunta. 
Minä toaan toitooisin, että kania jät
täisi nämä Puoluerajat ja rupeaisi 
ymmärtämään kansan tarpeen. 

Olen lueskellut turpeen kääntä
jäin ja työtä teketoän kansan selityk
siä kymmenisfä eri ntaantoiljelys-
lekidissä ja tullut siihen käsitykseen, 
että he kumpikin toistaan toihoatoat 
ja luuletoat, että toinen ja toinen 
i> on syyllinen. Jos nämä kaksi 
maamme Parhaista valtoclijotsta 
joskus heräijitoät 'tästä houriosta 
ja sopifitoat fitten yhdelle penkille 
juttelemaan heidän talousaskarcis-
iaait ja käsittäisitoöt, että ci pm-
lueellintus mihinkään toie ja yksin 
tooimitt alkaisi toat rakentamaan fitä 
yitämyydcu polkua. 

Legionaire. 
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Maksamme 

, dollarista 

OPOOI 

f •;* iC\, 

skustannukset, lähetettä» än summan suuruuteen katfemet» 
te, 25c postiteitfc, $3.50 fähköteitfe. 

u f 
Cieraea Oss«Ska«tzpoj en keskuskunta r. I^5 ^ f 

rattaintehemme, toastaa ka uttanune lähetetyistä rahoista. 

-,v HELANDER & NEKTON 
Private Vanker». 

Wooltoorth Bldg. Suite 1104. , Veto Fork City. 

iyw>ftftftOfti^ieftooww^o«wwtoeocinnnnoo>in(inn n n mi 

A N C H O R - D O N A L D S O N  
MATKUSTAKAA SUOMEEN 

maailman itopoinimilla laivoilla ja 

laivayhtiön järjestämästii käynnistä 
nauttikaa samalla maksuttomasta 
maailman suurimman kaupungin 

LONTOOX kautta. 
"Aquitania" 901 jaL 45,647 tonnia 
"Mauretania" 790 jäi. 30,704 tonnia 
"Berengaria" 919 jal. 52,022 tonnia 
Liilitevät New Yorkista joka viikko. 
Myöskin suuret Cuna.nl Linjan laivat 
Bostonista ja Montrealista. 

Uusi suora linja Suomeen Hampu

rin kuutta. Yhtämittaiset hinnat. 
Kolme persoonallisesti johdettua 

huvimatkaa Suomeen "Aquitanialla" 
toukok. 23 p., "Berengarialla" tóu-
kok. 30 p. ja "Mauretania 11a" ké
sük. 6 p, 

Käykää lähimmän paikallisasia-

mielien luona tai kirjoittakaa osoit

teella: 
Cunard-Anchor, Anchor-Donaldson, 

Lines, Minneapolis, Minn. 

Miksi sairastatte 
kun 

Terweys on woima». 
Selkäranka^iikamien paikalleen 

asettaminen auttaa hermoston toi
mintaa puhdistamaan ruumiista 
tautien siemenet, tekee sokeat ntifc 
wiksl, rammat, kuurot ynnä sisuö-
tautiset normaalikuntoiseksi ilman 
lääkkeen nauttimista ja leikkausta. 

Mtatoyydellä 
Hj. Erickson, Chiropractor, 

LBox 361. South Range, Mich 
Andersonin suutari liikkeen päällä. 

Tilaa pitkämatkaisille. 

Suomen Karstoja 
on taaskin saatalvana $2.0® pari» 
toapaasti kotia lähetettynä yesksfa, 
kun raha seuraa tilausta. '/ 

Kunnioittaen , 

Moodwood Cash Store, 

(14-15) Floodtoood, Minn» 

Maalamoja. 
Me>!llä on rahaa asettaa tehtyihi? 

maihin. Meidän taksamme otoat ai 
haiset, meidän paltoeluksemme no 
peaa. Me tarkastamme meidän o 
mat abstractimme ia niin pian kuii 
omistusoikeus on hytoä, sinun rahal 

on toalmr.ina. 
. First National Ba«k, 

Menahga, Minn. 

Maila myytävänä 

ja 
Maalainoja aina saata

vana 
F. HEITMAN, 

Menahga, Minn. 
Halutaan tietää 

missä Antti Inhon poika Haapalah* 
ti on. SBeljenne John Haapalan 
kuoleman johdosta haluan päästä 
kanssanne kirjetoaihtoon. — Mr. 
Mike Somero, pesänhoitaja. Box 
285, Ely, Minn. (15-16-17) 

ÄttlllutsS. 

Holmes Cityn Kansallisseuraknn-
ta pitää »väliaikaisen kokouksen 
Maaliskuun 5 päi im 1922 seurakun 
nan kirkossa. Kokons alkaa kello 10 
e. p. Kokouksessa keskustellaan ja 
päätetään papin suhteista. Seura
kunnan jäseniä pyydetään toälttä-
mättä saapumaan tähän kokoukseen. 
Kalle Juutuue», Chas Matts»» 

Esimies. Kirjuri. 
(14—15—16) 

feia ia noustaan miehissä oia ncanjcika lähesk>y. Äumma kutt ei ne 
•maa etuamme tarmolta. j muulloin tule. tzi suinkaan ole kõy 

Onhan täällä ollut tulipalo Ln^hä, jonka nain huonona aikana kan 
Maisen K. Jakobsonin talossa, toaan| nattaa läbcttää lehtiä ilmaiseksi, 
ei flitinht saada suurta tulioa, toaan Kosket kuuluu toalihtfsia, että ei 

Juuri saapunut •* 

Suuria kuvaraamatulta 

katmits9» kansissa. Oikeita perheraamatulta 

Hiv ta $12.00 ja $15.00 sek» cxpresstkulxt. 

UUSI KOTIMAA, Nm YorfciMilU, 
Minn. 

ottanut osaa yksityiset ja liikemiehet 
noin $3,000.00 edestä. ' ?lrrodetoat 
että se 3 mailin pala tulee maksa-> 
maan iitortettrmä lähes $45,000.1 
Mutta se saa suuren mulliswksen 
näille ylängöille. Perunain kastoa-

* j tuft'elle on k suuri cdistt)s. Ia tu-
° letoatfuudessa tooi tänne kehittyä ar» 

jtoofas omenafoniri kuin isot miehet 
I huomaa mistä merkityksestä tiima 
nurkka on omenatoiljelyksen alalla. 

yhteistoiminnan alalla on nämä 
ympäristöt toielä oitoart sikeässä u-

, nec ja, ellvmme ota huomioon raha^ 
miehiä. Ne wain on herännyt ai-
f oinaan ja ei toaitoaa uneliaisuus ett-

: fiitfään. 
Olen minä fuulltit, että suonta 

laiset rakentaa kirkkoc Pendleton'iin 
ja oikein 20 :n lruosiiaban toaatimuf 
sia nxistaan:an. Mutta tarkempia 
tietoja fen ko'osia y. m. minulta 
t uuttuu. Hrtrottomat kirjeet toastit 
táü lukijait, joten en epäroarmojc 

tietoja toiitfi Ftrjoiti*. 

Mohawk. Miclj. 
Mr John Dahlgren saapui ko

tiaan Mohatokiin, W. Virginian 
kolifuopilta, jossa Juhani noin 6 
kuuTautta työskeitteli Glen Rogers 
mainin nostoimylän sinkkauksessa. 

Mrs. John Waara palasi kotiaar 

m 

Phoenixin takalistolle Hancockieta, 
jossa hän on ollut tytärtään neiti 
Carolina Bammerttia katsomassa. 
Miss Bammert on toisen kerran 
ollut leikkauspövdällä St. Josephin 
hospitaalissa rmnrtaman toiikort st 
tällä. 

Jonas (Tony) Bammert oli toä 
I hällä pahoin loukkaantito fuin hänen 
tiiminsä pillastui jn itse joutui reen 
jalasten sekaan. Mr Bammert on tie-; 
vaasina Delawaren ymmmtölla. 

Uusi julkaisu (lalimtetmt. Pas^ 
tori Paul A. Heidemanin johdolla 
alfaa pian ilmestyä SMtoojcn pai
nosta kristillinen fuiikatx)ilfhti 
„Rauhan Tertoehdys". Toiwon, ei
tä lehti pääsisi reippaasti toimensa 
määrään, toaan me suomalaiset c-
leirrrne useinkin liian puolueellisia 
naisia lehtihommissa. 

Taaruawuoroja helmikuun lopulln. 
22 p.Walvinan k. Salon kirkossa 

klo 2 ip. ja Konsta Luoman t. ilo 
8 i{l. .' 

24 p. Tamarackin k. Matti Kin 
nan, lyanh. t. flo 1:30, ip. 

24 p. Latolerissa Kallion t. klo í 
ill. 

25 p. Latolerissa Waisasen t. klo 
2 ip. ja Aution t. klo 8 iii. 

26 p. Beaverin kirkossa klö 10:80 
ap. ja Rannan foululla klo 2 ip. 

26 p. Latolerissa Gustaffonin i. 
klo 8 ill. 

25 p. Kettle Riverillä I. Sin-
quistin t. klo 8 ill. 

26 p. Kalatoalan kirkossa klo 10 
ap.; Nestor Peterfin t. klo 8 ill. 

5 p. Maaliek. Thõmfonin k. kir
kossa klo 10 ap. 

5 p. Midway n fouluhuoneella fin 
2 ip. 

e: B. Niemi 
Puh. 89—3. Thomson, Minn. 

1  L A H J A K S I  
1 Uuden Kotimaam Ystäville 
JcZ 2IÜ 
I /Useiden lehtemme ystämien keHoituksesta olemme päättäneet 
^ toielä jonkun aikaa aittaa ylläfutoatun paistinpannun lahjaksi Ui.-
i| den Kotimaan ystätoille. Tämä lahja annetaan jokaiselle henkilölle, 
íj joka uudistaa oman tilauksensa touodeksi ja hankkii yhden uuden 
H tonoden tilauksen tai kaksi uutta Puoleittonoden tilausta Uudelle Äo-
I ti maalle. Mnöskin tooi tämän lahjan saada hankkimalla koksi uutta 
M foto tonoden tilausta tai neljä uutta puolenton-oden tilausta. 

K Täntä lahja on kaksiosainen pyöreä A lumi n iumi Paistinpannu 
^ (Double Roaster) »valmistettu puhtaasta aluminumista ja myöskin 
^ tooidaan molempia osia käyttää erikseen keittojen ja leiwosten toal-

mistamisessa. Pannun koko on 7%X10 tuumaa fifältä; 5V2 tuu-
^ maa sytoä; pannut toetätoät 3^ ja 2% kvarttia. Täntä paistin-
h Pannu maksaa jälleenmyyjillä $2.50—$3.00. TäKsä on teillä tilai» 
p suns saada se toähällä toaitoalla. 

II Mitään muuta asiamiespalkfiota ci näistä tilauksista myönn? 
tä ja on raha lähetettävä tilausten mukana. 

aft 
É Aikaisempien tarjouStemmc kautta olemme lähettäneet useita 
p satoja näitä samoja lahjoja lehtemme ystätoille kaikissa osissa moo» |§ 
D ta ja yksikään lahjan saajista ci ole moitteita lähettänyt, mitfta tk 
W useat otoat kiitelleet, että se oli parempi lahja kuin he otafíuiiofit- A 
i faon 
j Tehkää tilaukset osoitteella: 

I UUSI KOTIMAA, 
l«?rö • 7 

f New York Mills, Mi«». 
m db ~ 

Scarnatouoroja helmikuussa: 
Kesk 22 p. Virginia, ttorj. em 

íuth. kirkossa klo 8 ill. 
Sunn. 26 p. Peyla flo %9 ap 
Sunn. 26 p. Pike River, flo 12. 

päi toäM. 
Virginiassa sunnuntaikoulu joka 

sunnuntaina klo 1:15 ip. . 
Artturi Kare», 

Puh. 1665. Af. 201—3rd St. ^ 
Box 779, > Virginia, Minn 

SMK AO nil Dollarista 
T * g  N y k y i s e n  k o r k e i m m  

kurssin 

Rahalähetyksistä Suomeen 
Maksamme 

Rahojen pifaifeéta ulosmaksusta h»olehtiw«t PohjoiSmaide» Ahdds-
paukkl ie Helsiugiu £faft Pankki. 

NIELSEN & LUNDBECK, 
21-24 State St. T New York 
Wauhi» ja Saurin Euomalaiaoi JasMIiike Äraetiio^fe. 


