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>. Jännittäviä Romaanikiripja 
Alennetuilla hinnoilla 
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.C Koska meillä on vielä varastossamme melkoine» 

määrä seuraavia jännittäviä romaaneja ja kertoi 
" ' : v  m u k s i a  n i i n  o l e m m e  p ä ä t t ä n e e t  m y y d ä  n e  l o p p u  u t t  * . .  

j.,, . X* suurella hinnan alennuksella. Kaikki ne kansalau ; • 
settime, jotka eivät vielä ole lukeneet näitä jännittä^ 

;> „ via kertomuksia ja romaaneja, saavat nyt tilaismi* 
' i - ' ; , d c m  o s t a a  n i i t ä  s u u r e s t i  a l e n n e t u i l l a  h i n n o i l l a .  N # - . , •  

V ovat mainiota ajanviettoa pitkien talvi-iiltojen ratok» m 
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Ottoja kansamme 
keskiiiKksta 

• • •% **+ *•**+++*+•+M ' Kohtalon yhdistämfct 

Mustasukkaisuuden ulirit 
Köyhäinhuoneen Prinsessa 
ESTER, mieltäkiirinittävä kertomus 
Ajan Ratoksi, kokoelma pieniä kertomuksia ... 
Kaivannosta Hautaan . > 63G 
Sibillan ennustus — —*—5®*; 

Tilataan osoitteella: - > s 

U U S I .  K  O f  I  M A  A ,  
"íMew York Mills, Minn. , ' ' 

N 

Farmers & Merchants 
State Bank, 

MZW YORK MILLS, »NM. 

Ylennetty pääoma ja vararahasto $36,000.00. 

Yksi vankimpia pankkiliikkeitä aiotussa '' Clover 
Countyssa". Maksamme 5 prosentin koron säästä» 

.< talletuksista. 

;* . '  ,1 

ihminen, 
tottinaian 

Kotimaan 

h 
* flrksilijal: 

V.V* " ,  . • ^ • • - V '  .  

Presidentti — A. J. Sitz, 
Vara-pres. — B. A. Roosu . 
Kassori — A. E. Anderson 
Apulais-kassori — H. F. Wood 
Kirjanpitäjä —• Neiti Vieno E. 'Aarni 

Jokaiselle miehelle, naieelle ja lapselle, 
v ? joka haijoittaa kirjoitustyötä 

REMINGTON PORTABLE 
KIRJOITUSKONE 

Remington Portable (mukana kuljetettavia) Kirjoituskone 
ön mu fa toa, kaikille sopima, erittäin käytännöllinen kone, ro f ei t» 
tietiu köytettäväksi liikemiehille, naisille ja lapsille kotona har
joittelua rocrten. Marsinkin koululapslle, jotka opettelemat 5s-
««kirjoitusta on se sopima — itseasiassa jokaiselle miehelle, na> 
Mle ja lapselle, joka harjoittaa kirjoitusttzötä. 

. - Ht on kaikkein käytännöllisin kaikista kirjoituskoneista. 
' IBoiöctan' kuljettaa kotelossa, joka on ainoastaan 4 tuumaa for
feit. Samoinkuin kaikki Remington koneet se on luja, nopea, 
kestämä ja tekee kaunista työtä ia erikoinen hywä ominaisuus 
ftinä on se, että se on toarustettu Standard Keyboardilla, jota 
yleisesti käytetään. Niin pieni kuin se onkin toimii se airoon 
samoin kuin tmvallinen'Remington kotte, yhtä helposti, yhtä ns-
peasti, yhtä yksinkertaisesti. . Hiata kotelon kanssa 

Woidacm tilata osoitteella: 

U»si Sotimaa, New York Mills, Mmn. 

HUONO VERI 
Miirkiv.1 ihotHtiTi. N.lpyt. nnmt, 

*)ÉitrkaiMav,u ja kaikki muut ntutlit j.>ika 
{ituin.it liPikosta cli Hunivstn Yptvstii ovat 

yviii iax .illlsia, JR JOS vi viita ajoita pa
rannet» v<it niisti helutt:, ii paraiH'U;aton 
taut!, ,u>ka vol heikontua elinvoimaa ja intoa. 

Niin kirjottaa eräs k itn salainen lääkkcea-
Shmtm': ilsirkiiis, N. Y. 
jfcrv. Apteekkari P. A. l.tgv-11. 

'niiiMix joku »!ti» sltt'Mi töiltä liičkkcvn No. 
WOO .ia ^aan mainita el ta av <>li kerrassa*;» 
fcnla» 1: iki-, sillä ->1> n tn as t.iysin tervv, >osht 

• Mesiin monet küteksfI tcillr Mr. Llgiill. 
Kiiimitítukwíl». Job». UavUlurol. 

Sunn. t9 p. Gilbert, klo 8 UI. 
Kcsk. 22 p. Virginia, klo 8 iii. 
Sunn. 26 p. Peyla. klo ap. 
Sunn. 26 p. Pike River. Ro 

paitoälla. 
Sunnuntaikoulu Virgi mass-

norj. ew. luth. kirkossa jofaifeni; 
sunnuntaina klo 1,15 ip. 

Ensiketoiiisiin rippikouluihin il-
Erikoislaatu* No. 500 tm mainio lääke . . . ... 

ítomainitíutiun \iisoihin. kuun tuntoo» • ntotiraututtecr ouoot mitä läsnä JU 
{tuiiluu iunrl pullo lääkettä. rasta vciem-
»uhrli-tiisjnilpriä sl^ti-i^tl naut.itaUA 
MUOM: Jus trilia on nävv.vjl t'V l'innif 
Sasii.!s-n inn pyytäkiui rasia "kasvojer 
*aii!i!>t;isvv'.(H "ta" Ja tiuts jos on syyhy6 
«li k'iikiMiraa thus-a uilís.t osassa hyvänsä, 
Dilloiu pyytúkitíi "klinikan -yvtiyvoiíjetta". 
Witma salvat l&heunuuo lääkkeen muka::.i 
*anK..Ui h.ntaan. 

Sn.s Matkaa lääke No. 500 Ja tlmottakaa 
jninka si'van hah'.aíte Mitkkwn miiUaua. 
Ltokc liihvinlän post.ssa l&heiyskulul 6Uo-
flteuunii S2.40. 

— 1 .!iw<vilin Apti-rkkl on iuiitla— 
— SI K»V ' . Api.inkki Yhdysnlloisae-— 

f». A. L1GNELL CO., Superior, W*. 

malanpalwelustila- s uuksi Lisa. 
Artturi Karen, 

Bor 779. Virginia, Minn. Puhelin 
1665. Asunto 201—3rd St. N 

%íkc> za fuctnntiínifauíjiü juaiUié1 

k»ussa. 
)Snnn. 12 p. Finlayson, firfTe klo 

10 op. 
ttrít. 16 p. FoirvaükS, No 1 tp. 

en.rcfunr.aa BniiiiMoiiS hkt, jS-.!z„ tikli? 
testä. 

Su»m^ 19 p. EmbarraS, Mätti 
OitlisD. H. p. eht. kanssa, klo 1 ip. 

Myytäwanä? Pallo-sali (Pool ffioonV 
suomalaisessa kaupungissa. Koli^c 
pöytää y. m. täydellinen kalusto. 

Myydään rakennuksineen haimalla 
hinnalla. Hinnoista y. m. kysykää 
kirjeellä eli muuten o f otteella: 

Chas Kanerw», 
Cromwell. Minn. 

mitä maailmassa tapahtuu, niin tilaa 

Aasi Kotimas 

Miu». 

Tertvehdy!' taas täältä Jumcrla:: 
selän takaa Uuden ^Kotimaan luft ia-
kunnalle. Luuta f uin aina wain' 
tulee lisää että pian ei pääse kul
kemaan kuin wain waltateilla. Tie-
täjät täälläkin ennustelee pikaista 
fptoäätt tuloa, wain eiköhän he nyt 
pahasti erehttineet. Eli liekö hs 
tutkineet jonkun lämpimän tímon* 
plan ilmakalenteria ja jen jälkeen, 

énnuMeíftoat. ^ ( 

Kuoleman enkeli wieraili paikka-
ktinnallamme meden mennessään 
Mrs. Oscar Hännisen. Hän oli 
wielä nuori ja täynnä elämän in
toa. Mutta eihän se kuolema kat-
'o kenen se wie pois. Se oli Os-
kerille ikäwä ja fotoa- kohtalon ko
laus kuin nuori perheen emäntä 
kuoli jättäen jälkeensä kaksi nuorta 
lasta. Wainajaa jäi kaikki ikäwäl 

muistelentaaR. Hän kuin oli 
ystawällinen ja iloinen 
Keweät mullat nuoren 
haudalle. ,x ' ! •' 

Dien lukenut Uuden 
palstoilta niitä nitnkutsutuita moon 
shine-ilmottuksia joka paikkakunnalta 
Miksi te hywät ystäwät lehden pals
toilla ilmoitatte tuosta kirotusta 
korpirojun walmistt^ksesta. Jo» 
teillä on kerran kaikki sellaiset wir-
tamietict, joiden welwollisuus olisi 
liäwittää Pois nuo pimenden Pesät, 
niin antakaa heidän huolehtia siitä 
asiasta. Muistakaa myös että te, 
oikeina toi t-Ameri fart kansalaisina 
tooitte auttaa tttirfantiehiätinc h'ä-
mittämään nuo forpiroiutebtat. 9íj 
henkilöt, jotka rikkomat Amerikan 

erustuslakia keittämällä sitä ilo
lientä omat suuri maava meidän tM 
teiskunnallentme. Se on teidän 
melwollisuutenne ilmoittaa toirfa-
miehille tnissä moonslnnia keitetään. 
Näin te tosi-amerikalaisina puolu2-
tatte meidän maan lakia. Se hen-
kilo, joka toarmerstt tietää missä 
moonshima keitetään eikä ilmoita 
tä, hän itse rikkoo iaiia» :nyös. Sil
lä meidän ehdokkaamme kongressissa 
laatii latt )'o se ott nrcrbän tehtätoa 
että näitä lakia nntidatelaan. Ja me 
äänestämme ehdokkaat, jotka katsoo, 
ttä lait pannaan käytäntöön. Sits 

tnlewaisuudessa kaikki yksimicltseSti 
auttakaamme wirkamiehtä hätotttä* 
maan tuo moonshine lääke pois mei 
dän keskuudestamme. Jos me toi 
m:mme oikein ia karkki itse nouda 
hnitme lakia, niin Pian loppuu nuo 
tn o onshine-kirjoitukset lehtemme Pals 
foilta. -

Olen wielä lukenut ja kuullut, et-
tä nuorta kansaa moititaan ja or-
toovMíaatt liian ankarasti heidän 
tanssinsa ja myös heidän käyttäyty-
misensä takia. Te jotka heitä üt> 
wostelette ette warmastikaan ote 
käynyt joka tanssi-haalilla. Minä 
itse kuljen tanssissa i° tiedän että 
et kaikki ole niin kuin sen on jotkut 
sanoneet. Nähkääs, ei kaikki nuori 
konsa ole tanssihaalissa päissään, ei 
edes uksi joka kymmenestä. Wa'.kka 
Totfut nuoret owatkin päissään, niin 
k on toaan wähemmistö. Jos yksi 
nähdään juopuneena min silloin ss-
notaatt, että siellä taas olitoat nuo
ret aika kmtikassa. Siis älkäät ar-

ostelko ja tuomitko kaikkia yhden 
synnin takia, ja to elä lnulen, että 
sillä haaltlla, jossa Päihtyneitä 
nähdään, ei ole ollenkaan iäriestyk. 
se:: pitäjiä. Jos olisi yleisillä tanssi-
pahkoilla sellaisia henkilöitä, jotka 
nlläpitää järjestyksen niinkuin sois 
sain Peikoin on, niin et tartoitsisi 
sanoa, että siellä oli taas moonshin 
kekkerit. Ja mitä meidän tan?sin 
tyyliin title? min sitäkin armoMel 
laatt aiman määrin. Ei kaikki Pa 
f,cci lähde tanssihaalista. 

Ia muistakaa, että kyllä sitä wau° 
hassa maassakin oli tansseja, joissa 
ryypättiin ja fittc oike n hämtäläi-
sillä nykäistiin. Eikö silloinkin ar-
wosteltu nuorta kansaa samoin kuin 
nytkin? 

Enköhän lopeta jo tämän ícíier-
tyksen. Sattuu että tämä kiriotus 
joutuu rovkakortttt itiin tnctte^ kaik 
ki päänwaiwat tyhjään niinkuin kä-
wi kerran yhdelle farmarille. Näh-
kääs, bön oli heiniä hakemassa ja 
fu:n pääsi kuorittansa kanssa pienen 
mäen alle niin hewonen tekikin la-
kon. Mies niloin keksi konstin ja 
roirittt nttotion hcwosen mahan al 
le. että se lälitisi tueta mään. Mutt;; 
Wit sas bewonen wetikin beinäkuer 
mart wain sen toertran eteenpäin, á 
tä heinäkuorma rupesikin palamaan 

Mies hädin tuskin fai kuitenkin het' 

täkuormansa pelastetuksi. SiiS se 
|ftn pään aitwt rnetti turhaan. 

' Aankee. 

Albio» HA, Mentorina, California, kun Posti kuletetaan lähelle kotia. muutenOy. se Mi kuRlut ja ai. 
Ei o íe näkynyt tältä paikkakunnas Olihan se aika lumituisku, ktm ei f aa. 

ta wielä kirjettä tä^ä meidän pa^i tahtonut sekaan sopia ja sitte wis'! » , . 
Perissä. Niin Pitää minun rylityä kun jälkeen aanfulia, kun lähdin u*'. osi okouK on maalis* 

' l-s niin -wi oli min padalla pääl.'^5 ^ Mmstakaa saapua kö 
, koukin Z» äänestämään. 

koska et ole paremmät kynämiehet 
rumenneet. 

Tämä on semmoista hywin muo
rista ja jyrkkää seutua. Wait^ kyllä 
ne silti koettamat farmarit kynnellä 
näitäkin maita. Hywästi ne kas 
wawatkin niin hätäkös se silloin on, 
fun siihen wielä roahän siwustakin 
on tienestiä. Tänä taimena ei ole 
ollut mitään muuta kuin sadetta 
ja Pakkasta. Nytkin tulee toettä 
niin paljon kuin taiwaasta mahtuu. 

lä, että ei auennut. lutt 
stormiowi aukeaa ulos kasin ja o-
wen taka oli tullut noin neljän ja
lan wahwuinen kinos, niin ei ollut 

S. S. O. talolla on 25 patinan 
illalla näytöskappale nimeltä ,,Ak». 
karoäen tvalta". Mennään sitä jou«i 

muuta keinoa kun lyödä saranat keila sitte katsomaan. Kehoitan ti' 
irti, että o wen sai lykätä ulos, että! laamaan Uutta Kotimaata, joille 

pääsi ulos. Olisi ollut liian kauan se ei wielä tule, sillä se on työläisen 

ben fietimaoti toimitukselle jo fem, 
laajalle lukijakunnalle. , ';í 

Osuustoiminnan kannattaja. ^'|íV, 

; X'ifj*fy£h 
U«dista?a» tilanifmie ajoissa, «ttd ,fH»; 

ke»ketzttz<tä lehden lähetykse»fi 

isto Ätsilu-• "f • • • *1 .* 
"* * 1 • ,V h " t • "1? ,i. *, * í ,. I ' 1 ' f't • % >'' í${ •:*! V ... 
( F F ,  V  '  ^  ^  1 '  '  ,  

'• iii. 

odottaa, jos olisi odottanut, että ait 
rinko sulattaa hangen. Tätä kir 
joittaissa on ollut jo sietotä päHuiä, y— 
että lumi on laskenut jo toista jai 

Pora? lehti. Hauskaa kewatta Uu< 

Jos tahdot tietää 

iuiiä Maailmassa tapahttm, nH« Mlo« ^ 

. . U«si Retimes • U 

Tickkikämpät täällä ruiinoatoatjfca kinoksissa. 

lomaa toauhtia, maikka sateleekin. 
Mrs. John Johnson se kämt ulko

mailla ja ttit oikein Puls-kcm jMjan 
tullessaan. Onneksi wain. 

Jos tämä kirje siwuuttaa Wka-
forin niin toiste lisää. . 
! . t 

r 
y Ensikertalainen. 

VM / —u. 

New Zor? Mills, Mt«#> 
Haluan tuoda mielipiteeni litta, 

ettei minun mielestäni fattontalehit 
ole mikään somelias hengellisen sa
nan lemittäjäksi, sillä onhan sitä • na ei tullut Paljott siidiä, kun ne 

marten kirjat ja minun mielestäni 
on niitä kirkkojakin niin paljon, et-

Pitäisihän sitä toähärt puhua 
paikkakunnan tapauksista. Täällä-
km alkaa elukan rehu mennä wä-
h.in joiltakin, toaatt toisilla on si
ten myydä, että ei tule hätää, koska 
on täältä ja lähetetty monta kaaran^ 
ifivtia heiniä lännelle. Jo ne tä
mänkin kontrin farmarit otoat huo
manneet, että pitää toähän Yhtä 
puolto. Jolla on roähätv pisnes. 
miehen toikaa ja on toaroja, niin se 
tilaa siidiä, sillä kun tmi mc touon 

tä joka halajaa sitä hengen rieskaa, 
min niillä on kyllä tilaisuus käydi 
k'rkossa sita. kuulemassa ja »autti-

massa. 

kuumat tuulet kuiwasiwat wiljan^ 
kesken. Eräs farmari menee etelä* 
Dakotaan ja ostaa sieltä koontia 
mistä halmimmalla saa. Tämä on' 
jo tuonut 3 kaaranlastia koontia ja. 

myy siten toisille farmareille 30 J 
senttiä haltoemmalla bushelia f oh* 

kuilt tämän paikan eiemaatto-j 
Siis sitttä sen näkee mitä ne 

oen 
Toiseksi: Eikö se, olisi sopimam-

pi, että sowittaisiin ne eripurat situ* 
det,joi4a on ett uskontojen toälillä ia 
mi eläpä keskenäänkin johtuu, ' että j lvälikädet kiskomat, ei ole kumma, 
ne sotoittaisiin keskenään kaikessa'että ne saamat heriastella, kun far» 
hiliaimdessa ja ei pantaisi sattoma=jmari on min typerä ja lahjottaa 
lehden palstoille kaiken maailman niille, jonka on kotoalla työllään 

Arvokkaita tieteellisiä^ , 
ja uskonnollisia kirjoja i 

Tahtoisimme erikoisesti lukuhaluisille ja its^,;. [ 
! kasvatukseen luottaville kansalaisillemme suosittaS^^-.n 
seuraavia varastossamme olevia arvokkaita teoksiaí 
Amerikan Suomalaisten Historia, nidottima .... f>Oe. i 
Amerijkan Suomalaisten Historia, sidottuna 75c. 

; Raamatun Historia Amerikan suo ma 1. nuorisoa 
varten, kirj. J. K. Nikander • 606. 

,/ Martti Luther, kirj. J. K. Nikander ...» $1.00-
^ ' i" Armisen ja Aaltion suomal.-engl. Sanakirja 1.25 

i/.i' ; Suomalainen Virsikirja (uusi; ja evän kelin rai-
. I* kirja I. ............m.*..».......1*50 ^ :,i 

Valtiotiedon Opas ^ 
'• y Kuvaraamattu,' suurta kokoa, hyvissä nahka-
r kansissa . 12.50 ; 

Kuvaraamattu, komkansissa 15.00 
Kaikki nämä kirjat ovat sidotut koviin kansiitt 

ja lähetetään yllämainituilla hinnoilla postissa katk-' , 
kialle. pilatkaa osotteella: i , , ! TV ( I !-< ... 

U U S I . K  O T I M A A ,  K  
N • New York Mills, Minn. 

S..-*mr'.ir nnr fi'ih 1-ir .rt'" • - • 

tiedoksi. Se et ole kaunista, että 
uffonmeljet riitelee keskenään. 

Ei pitäisi oleman kuin yksi tie, 
joka taimaaseen wie. — En kirjoita 
enempää tällä kertaa, mutta jos toi» 

ansainnut. Tämä sama farmari on 
tilannut kaaranlastin siemenfaurr 
ja ja kaaranlastin sietnennisuja da-
nadosta, että saisiwat Paremman 

I sadon ensi kesänä, jos íaítvm tule
mi tus suo t'laa tälle, niin toiste! maan touotta ja kun kerran fartna 
sitte taas jatketaan, jos eletään. -

' Farmaripoika. 

Heelo, S. Dak. 
Taos Pitää' antaa toähän tieto ia; 

tit alkamat puhaltaa yhteen hiileen 
ja työläiset mukana niin kyllä silloin 
saataisiin jotain parempaan Päin, 
waan jos ne mdämät erilleen niin 
olisi fuitt jos Panisi kaksi toasikkaa 

täältä Moton (totoifolta kuin on|lu,ton momm >a l,ltc ^ mai" 
I65ite Ui» fctocnntáütt Snaj^amp"ní -nU«n ia inmuancnfn, 
mcräfu&tä, jofe riciut kalidoSkymm..!^^"'. Foba omonfo niin 

m toinen päiwa Mmifuuta. Dlcn!"!'" t6»0»' toain i18 « W 

nafimrt fänomoMMSK fen olleen m-\ a 

min taajan. Säälin myös oli mu-j molemmat smft O. 

tatiet aitoon hiljaiset junntn tuL|'an^a' 
tutin nähden. Ei saatu postia miS-l Nyt lim on taasen fe tmaliwuoji 
töiitt Päin fahteeen Päitoäön ja ei j niin mcimäänpäs yhdestä nenmoin 
ollut oikein haluja ulos lähteä sillä^ia äänestetään farmarien kokelaita! 

se oli niin ankaraa ja tukehduttajia totcdäatt m isi k set litukatta, sillä! 
n>aa se hieno lumi kuin oli ilmassa.'^kyllä ne I V. A:t'in koittamat par-J 
Lunta on kasaantunut simrn kinoks haansa. Syy tähän ahtaaseen ai -j 
siä etenkin asuntojen seuduille. Mut-^kaan on Niirt pitkälle kuin minä yni-I 
ta siitä httoiimatta on täällä kuulu-".ärrän siinä, että lvaltio-koneisto o:-i 
nut tuo lemmen jumalatar knlke-I jostain winossa^a tulin siihen joh | 
ncctt, josta olen itäin tupa-jussina, topäätökseen, että ne ruunaa sitä. 
ajatellut, että tulee k emät kuin sel-^ koneistoa täydellä höyryllä, kuten ne! 
laitet linnut liikkuu ja sillä kum on^ sen olkoimat sodan aikana niin kau-I 
sellainen tcubotoointa, että se mällin; en kuin marastot riittää. Ja fyííti 
ajattaa eksyksissä pienetkin taipaleet ne tietämät, että kaikki toälirattaat 

fyörimät, maan ei ne perusta jo? 
pääkone pyörii eli ei ja jos ne pa-

tae s lähimpään asuntoon. Maan 1c nee jonkun tutkimaan, ja jos se huo-
o\i tuo lumikin, joka se tekee Paljon! maa, että pääkoneistossa on ham 
ballack lempimille kuin otoat tiet^ paat pilalla niin se sitte'jotentut ^ 
tukossa. Toiset kyllä otoat saaneet Pyörähtää, toaan ei se oikein run- AMMMAAÄÄ 
sellaisen toakanmuksen, että kuin py- jnaa.  Jos me etnme mene yhdessä 
syttelee toain kotisalia ntnpätiUä; ncutooiit ja pane kaikki uudet ham-
niin kyllä sen eukon saa. Ia miksei! Paat ja sitte alotamme ja jos naem-
saakin. jme jossain mikahantpaan niin pan» 

'• Lieneeko se Maailman Mattiks naan uusi ensi tilaisuudessa tilalle. 
joutunut tällaisen kohtalon uhriksi | Olin unohtaa mitä kuul n tänä 
kuin tnittä näen sen niin harwoin. Päitoänä, että yksi farmari länsi 
esiintymän enää Kotimaan palstoin PttoMIa Missouria oli mennyt fen

je toäliin se särettää märkitkin tai 
paleella, että on sitten turtoattuna 

Ei mikään sisääntulo 
liian pieni. 

Joillakin ihmisillä on sellai

nen käsitys, että ainoastaa suu

ret sisääntulot oikeuttavat pank

ki tilin avaamista* 
Mikään sisääntulo d ole niin pieni* 

että tämä pankki á voi olla palveluk
seksi teille ;a me sydämellisesti kutsum
me teitä tulemaan sisälle niin, että mei
dän monet eri osastot voidaan selittää 

Mc autamme oieniä sisääntuloja kasvamaan suuriksi 
sisääntuloiksi. Voimmeko me auttaa teidän omaanne/ 
Me maksamme 5 prosenttia Kaikista ajalle asetetuista 

talletuksista. 

FIRST STATE BANK 

• New York Mills, Minn. 

ie. Waro toain Matti, siitä tooi koi
tua monta ikäwää hetkeä nain tal-
teen sikana, toai m'ta artoelet? 

Punkiin ja mennyt pankkiirin Pu
heille, että jos satsi sen kantta hom
matuksi elukoille rehuja, maan Panf-

Mitään erityistä toahinkoa eit kiiri oli sanonut, että ci hän tooi an-
tämä myrsky täällä tuottanut, sillä taa, niin farmari meni kotiinsa ja 
ainakin tällä Paikkakunnalla on tar-J otti Pyssyn ia ampui kaikki elukkan-
peekfi elukan rehua küitt M wa.n ̂  sa ja oli sanonut, että ei hän ha 
jaksaa saada kotia. ' i j Iita nähdä niiden nälkään kuoletomt. 

Täältä meidän kaupungista Hcc-j No niin, se kumernööri Nestos toi 
lasta mietit n Yksi toti nmt myyjä, sitä rahaa, että farmaritkin saisiwat 
Síf'crdeeniitt muka toastaamaatt b*jsitä ja siltä se näyttää. Nyt on ra
oistaan, toaan tuomio oli h>etrattain ha aiwcm yhtä lujalla kuin ettnetv 
alhainen, kymmenen pä'w)nä wan 
kenttä, joka on toain innostusta sel 
laisille pisnesmiehille kuin 
toähälla pääsee. Jos on minkälai
sia kokouksia niin siellä aina on mö-
lä^öljyn myyjiäkin ja kuin tm myy-
siä niin on ostajia j. n. e. Mini 
ajattelen, että tämä on toain sel
laista kuin leikittelyä totrfailijoitren 
Puolelta kuin eitoät tartu kotoa kot'-
raifennnasti näihin asioih'n kasiks',' 

rin, ellei lujemmalla. Ja kiillä j 
niitten met saamista taas Tuulee tä-

nottt  no kesättä, toain ehkä niitten hi ir 

ten jo farmarit alkatoat ymmärtää. 
Ehkä íopeton. To'ste lisään kitit 
aurinko paistaa ja linnut laulaa. 

• ;«**; E. S. Teppo. 

Toiwola, Mina. 
Ketoään. hengähdys käy htounosni. 
mirkistöä Tnaantoilieliiäi! mielen, 

stliii se riippuu jo itse kunkin kaup-!keität tuo tullessaan työtä ja intoa, 
jaalan toirkailijoista. Taidanpa näin, Aattelin piirtää jonkun sanan kun 
ensikertalaisena lopettaa jö hanskaa 
ketoäen tuloa iottooo 

Tupa-Jussi. 

Medina, N. Dak. 
Aiatte?tn taa-? piirtää jonkun.li

roin U K. palstoille, koska ei ole 
muuta tekoa, kun sanomalehtiä ItF 

luin Wright, Minn, uutifra, että 
taotettiin yksimielisesti ostaa o-
nm^ta yhtiö-stoorista. Se on Hn-
>rä, taitoon että se menestyy. Mell-
lä kirn on ollut osuuskauppa io 
moniaita touolta, niin ajattelin toon n 
että täällä Pitäisi tehdä valion mn-
ltstuetyotä fen miatt eteen, että ka?k-

, -f 

j" 

„ . .. ) --i :>• 

feo ja kun on niin paljon lunta, ?j ykiim'eliiesti ostaisi onMsta fr.i 
ette ei tenttii kändö kaupungista,^pasta, mutta ortbatt paljon jarkäiita-
jos ei fptu tupakka loppumaan ja'mättõmia osuuskaupan kannattajia, 

'• • ,.f • í '• -I : « i T 'i . »>' -' ..'i ' 
,' I • . V^ ' ...' { £r . * T -v. . ... 

s »s, 5' .... • . jffv; • ^ S 
ifeif V _ |  f .  •  ,« ' f . ' i  . *«-vr 

L A H J A K S I  
Uuden Kotimaan Ystäville 

Useiden lehtemme ystätoien kehoituksesta olemme Paättänttt 
wielä jonkun aikaa antaa ylläkntoatun paistinpannun lahjaksi Id», 
deu Kotimaan ystämille. Tämä lahja annetaan jokaiselle henkikR^, 
joka uudistaa oman tilauksensa wuodeksi ja hankkii yhden uuffiht 
muoöen tiIoukien tai kaksi uutta puolenmuoden tilausta Uudelle Kd-
tiireatille. Myöskin moi tämän lahjan saada hankkimalla kaksi uutis 
foto wuoden tilausta tai neljä uutta puolenwuoden tilausta. t 

Tämä lahja on kaksiosainen Pyöreä AluminiumiPaiMnpanr. ̂  
(Touble Roaster) walmistettu puhtaasta alunttnutnisío ja myõski»' 
tnoiiiaan molempia osia käyttää erifteen keittojen ja IvÜDoMen wöí* 
mistomisessa. Pannun koko en 7%X10 tuumaa siiäitä; 5% it m», 
maa jytoä; pannut toeiätoät 3«^ ja 2% kvarttia. Täma matim*,' 
pannu maksaa jälleenmyyjillä $2.50—$3.00. Tässä cn -teÄiä.M»!. 
suus saada se toähälla toainxtlla. . .itAvni-f} ndi-fti».! 

Mitään muuta asiamiespalkkiota ti nSiM '' 

tä ja on raha lähetettäviä tilausten mukana. t" '1 

jí/Ttj.;nt rütmi 
Aikaisempien iarjoustemrne kautta c lem mu» >dl]ettiwei ujčwb 

satoja rmitä jcmroia lahioja lehtemme yschMte ouí|6' mee
ta ja yksikään la&jan saajista ei oie llchp^ttciiiyt. mati* 

uieat otoat kiitelleet, että se oli par^M.iatM Lum:^ .Ms&éái 
^an. «o nO .uúíimutifiiéjftt nö.'/Htf 

Tehkää tilaukset osoitt«l!a;^^.> *«. /«'rMot nr<r.\ -oil 

" • uusi kotimaa,!,S"1:;: 
VOt fimt Mill», Mix». •' * 

iIttm IntxlxA nrtrfM r.y.hVrti 
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