
QEttträ 8 ttsfi Kotimaa, PerZ«aial«, Elukuus 11 $. 1922. 
m>«w«r.s i i p 1  > » i i . m m ü  

PaiRMtmnaííaja 
ympäristöllä 

1 ön[i fi» ;*ít ii íi'rti fsa f t. f. 13 p. fiv: yen fiwrven Farmer-Lubor puolueen; % Jpr; i»3íc, Minn. ja pari fim-Mut-
ice olemaan Millsin palloketnällälwaallkokoiikseen Millsissä, joka aÍTao fa fitté ošti talon žcitti) Hibbiug^s-! 

.j aas jätmittoroä pallopeli Badenan! klo l:ítö i. p. ensi iiinnimtaina. j ta, jossa nyt asustaa. Mr. Pihlaja > 
Automobiileja - Traktoreita 

Garmer-Labor puolueen 

ja Mrlljm tiimien tmilittä. Wade-
mm tiimi tnoitti Millsiu tiimin viv 
sitnäisessä otteliivsa toetun uTftellä 
jnofiu-IIa, toamt nyt oifototrt MiUsiU 

Kananmunista maksetaan 21 sent' 
iiä ti'.sinaUa MÜlsin Osnuskaupassa. 

ÍíUrkKin-3bi;ma(. 
1 Miynl-!pvli->sü. 

traktorit, Nisu No. 1 Dark Nor. $1.26-—$1.41 
ostmieet! Nisu No. 2 Tark Nor. $1.24—tzl 88 

Wievailijat íimtuiwot hywin • ihas-!useita käytettyjä'kaaroja, jotka tulemme myymään kohtuullisilla hinnoilla.!Nisu No. 3 Dark Nor. $t.20~$1.55 

on taas erään suuren tukkukauppa-j Me olemme oston lautta saaneet haltuumme ne autot ja 
liikkeen edustaja rauta-alueella.ajotta John H. Mursu ennen omisti. ja olemme niiden 

Barkerin Snpersine mausteet an-ihmeen seudumnte Iuoitnonfmmeu*: Meillä on aina f tilillä 
iaaaIiloííu-5 ensi sunnuntaina alkaa te[)bii saman kepposen wadeus», tewat teidän ieefeillerme ja frostin-j tern, wa-Makin Hibhingm mtsi fau«j 

fip l i. p. <2T:nitr> i íaiftílc kuin Iie tekiwät 
^.cirna tulisi jefai': ̂ ,5ijmc mtnnmiaiua. tossa Sí il it is ;ä. 

Pcríjamiííe geiHcttne "sen todellisen maun, joka.punki tietysti on komeampi kuin! 
Milliin pojat' tyydyttää." Se on micllyttätoä eikä j meidän MiTsimme. Watrhalat oli* 

Miss Helen Hukari, Brain^dista,! 

toi että' 

[en Pitää mielessään ja järjestää a* j a-f oivat näyttää tmaPiinMupuitkV! haihdu Paistaissa. — Myytäwänäjwat ensi kertaa Millnsjä. 
imusa niin että joutuisi sinne 1;liten sitä palloa oikein ve- i kaikissa ^rocery-kmtpoissa. 
«W. m foto* SobM 0tt 6wä ttw,j 5oI||l * mM, 

' Tn ^ rsin ft!mM,to .'m pitiu^ olto.I")ro"il- 1"", Pehmeitä juomia, 
Oíl púlíúptil» 10 í m: oí^TVif It!V HiliiÍDülttciCt SEtiv /*• ... . f t .. * r, ; , 
vOmak piilmmaan sen-! N ^NÄW ^aa^ kcttsomaa»!^' Hywat pa lopoydat hywa U^mUmaan * Iwww 

r n -iifTÍnf Mer -nthišFin tov' mennaan á rm,i.ma ^elu. . Kaikki tertoetufteito. j maim suMoi Mmta ja tuttotownia j 

ilím iZ -n Lm rfic eufi suunm.tm,m r»u,Ia Nm -Ä-.Z New N°.k Mills. «iw. ilmma. Misz Hukari »al<» tafaijm 
W ̂  ototóta^ .ní,Ií,mm.„C.lI,lSfa iűbt,rr,,[in fim„. thrift»! „ . WAu°».!«n>i«.diw «* smmm.t.w-. j 

Kowaniemi, Cwe*' 
toierailemasia i 

Viitamäen perheessä | 
löi ime pertan- | 

,Tlie Wonder Store, Wadena, Mmn.jtűirto vieraili hän Mrs. Lassilan! 

f ' T i  J o k a  h a l u a a  s a a d a  p c r u n a n o t t s k o -  k a n s s a  M e n a h g a s s a  t r i  A u r w a n  p a - !  
Farnn'r-Labor puolueen eh-!Mrs. John Hanntft-lle^ete^kontriNa.jufei| njj|1 nijta on ^ielä saatawana.-'rantowssa. ; 

fun tulette heti, sillä wcrrasto pian! yír, Carl Sorien, Chicagosta, on! 
loppuu. - Pttlola, Kela, Mattion, m mm ro-eroiTma§hl Mr. ja! 

%oxb Sedaneja 
Ford Tpuriag Kaaroja 

Traktoreita 
Ford Trukeja 

Traktori Auroja 
^ # . í" . . .. Meidän liikepaikkamme on wastcipäätä Motor Inn G-iragea ja me>Parhaat rrtunat 

„ ^ rín r' !»ttí)l11 roiime: olemme aina walmiit mieiihytoullä ilmoittamaan teille hintoja ia esntä i 
itparfaa, m ami antama paiffiskvitinaUemmc mään näytteitä. 

Auto Sales Company 
Wuokrattawana tieni [/.'Ma i«lzn-''ink'esta n-Shdääit: Char 

uksen IoPnmta. 

Frank Lake 

Not Incorporated. 

New Aork Mills, M»«. 

J. Hendrick H. Peterson. 

utelut halíihtHi'n faittta kielii tinit1 

3i>}ivm crvfua leini ti iin lä itä; Knnd 

fcvfas Kongressiin 0 :stä piiristä, jo-= j kätilö Mrs. Aitw Väyrynen to»-
j^eu jncfiit hi ui u m tue; A. ($. Soluen,! mitti synnytyksen ja a isi ja lapsi 

jute on yksi etciDhntiiii edistyöm'eli-
sen äiffeen puhujia koko maa-sa ja 
Otr Layahaug, moantoiijdiiäiv Puo-
i.uvciijCHiait Öisitou Maltiokomitean 
puheenjohtaja Minnesotassa. Jokai-
sen olisi scwwiittanxi kiu=íeiitamt uni-
Ui etM-iä puhujia ja Tehoitettatoa 
T.űapureitoanFin tttícmann, sillä nä»| 
raä Puhujat marmaíti kykenewät se 

mo ima t hywi n. 

Patriarkka A. Lillwis, joka oli 
& Co. 

joitakin päiwiä täällä wiime Wiik»» 
olfupäimirni, matkusti tiistaina Su-
sijärwelle ja Snellmaniin. (SicIta j 
hän mielii palaa Mil'! uin ennenkuin | 
jatkaa matkaansa Pohzois-Dakotaan., 

Mrs. Harry ?llmqnistin Tuona, j 
Awioliittoon on wiliitty Miitnea-Hiin tuli tänne Wiime sunnuntaina I 

PolMiísa Mrs. Etoa Koljosen tytär! Crosbysta Mr ja Mrs. Hugo Sllni»' 
Miss Judith Koljonen ja Ed. &rao*|qutstitt ja heidän lastensa kanssa cn.i 
ner. | telia lvierailtuaait fefiä jonkun 

Miss Anna Tumi ja Mrs. 6Ma littaa. 

j Pernu käwiwät wiime keskiwiikkona j Mrs. Mike SkMck ja lapsensa. 
Kadotettu maantielle Per'uunin 'jcv drainer dis jet. i jotta oivat täällä toieraiEeet useita! 

iikkoja Mrs. Skarra-n äidin Mrs.! 
izzie Auderson!nl luona, lähtitoät j  

. ,Hi'bbingistä, saapuiwat roiinte tiis- ̂ wiime tiistaina Braimrdiin, jovsa | 
ivania $cur:towmi henkilön olisi saa- üle. Wadenaan. (62) | taina muutaman väiwän toierailuííe! loeroilenxtt ja sitté jatkawat matkaan 
foirttaipa tähän tiíaismiteen päästäk 

see 
íiikfee 
na icriiüna ei.mnnnaa.i uufia Banksia hankk 
,ű iisejden muiítenliri torflíio i b ín^pj«, £ j f 01l lopana oli hän Cehtijiiv= 

aiitiies-j<í elama Asa Bheivetoävfä j toe^. j6 j ittemrniTi Sebekan ja Me 
W y s w a - a ' l ' ^ ' a . ^  M u i s t ű f o ű ,  • e t t ä  k o  ! n c r r } g a u  y m p ä r i s t ö i l l ä  j a  p a l j o n  o n ;  
f o ii s ackaa täsmälleen klo 1 ja icr= | taa§ tuonutkin tilauksia. Nikka , 
iestäkää »sianne niin että joudutte^. ferto* ^idenkin tilaajien toaliicV1 

(IfH juhlakentälle. Kaikki tertoetitl- Um fun Wí d tullut kuin yhden! 

'^C^G • kerran toi ime toiifotla. Mutta, jos 

liitden Kotimaan toanha asúmiies i íeubnlíetmne Pitäen |xiäfortteeriaau';ta kohut Port »irthurnii, (.anaOa^sa. 
. . v:... x-.r-rf^l 

paikkakunnan «niisin 5:11a 

sitonlla.) 

A V A T T U  
5c ja 10c 
KAUPPA 

Olemme järjestäneet erikoi-

sen pöydän tanxtroilíe, joista 

ei mikään maksa- enempää kuin 

5 tai 10 senttiä. Pistäytykää 

kattomassa. Jokainen esine on 

toastu warastvon tullutta ta-

toaraa. Ei mitään käyttökel-

wotonta. 

N. A. Mills'in Osuuskauppa, 

New Aork Mills, Minn. 

10'hmotifiS tammahewvnm, paino 
5,400, myytäivänÄ Piilola, Kela; 

Nattson & ilo:osa. 

5 ja 10 sentin kauppa on perutztet-
tu Mills!n Osuuskaupan yhteyteen, 
kuten rooiti»e Huomata toisessa pai-
kassai olvttrasta ilmoituksesta. Käy
kääpä katsomassa tätä nutta osastoa 
osuuskaupassamme. 

9-tottottad tammahewouen myytä-
toiinä. Paino 1,200 pQNnaa. — 
Piilola, Kila. Matoon & Co. 

Täten ilmoitetaan kaikille New 

nämä tilaajat tietäisi toät mikä suu
ri työ oli painokoneiden kirÍTettor'v 
sessa ja ylöspanemisessa niin He, 
citoät toalittaisi, että Yksi lehti ;ai 
ilmestymättä, toaan pikeinmmfin1 

ihmet teli si toät miten edes tällä toii-i 
kolla ivo imme julkaista kaksi nume= 
roa. Wiime toiifon maanantaina ? 
^tnotmme roielä lehtemme toanhalla. 
painokoneella ja, jo tämän toiifon j 
maanantaina painettu n uudella fo--' 
noella. Wiikon alalla toretiin toau-; 
l?a painokone Merandriaan ja tnc-1 
tiin sieltä uusi tänne ja Pantiin s^j 

|5arf BNllfin asukkaÄle, että teidänTämä oli saowmus, joka toov-j 
o« leifatiatoa ja hätoitettän>ä kaikki, ttin saada aikaan ainoastaan siten, I 
rikkaruohot jn kasw't rakcunusteime j foneen ylöspanossa toimineet i 

ympäriltä elokuun 20 p. iltaan men ^x^tit ja kaikki Uuden Kotimaan! 
ncSfä, 1922. Siten vooitte wälttäa • kirjapainon ja konttorin miehet työs- i 
sen, että kauppalan hallinto teetät- fentelitoät melkein yhtä mittaa yofi I 
:'iä tuon työn ja ntakfu siitä liitetään t;aht»ää koko wiime toiifon. Mutti | 
teidän omaisuuseroihinne.—Kaup- turhaahan on näitä muistolla, meil-! 
^•alati n>ä-iluusto. (62—63). on nt}t uusi Painokone käynnissä > 

ja tulewaisuudessa ei enää tule ta-! 
pahtinuaatT niitä Wiiwytyksiä, joita 
tämä koneiden warhtamrnen on ai

heuttanut. 

PaSt. A. Karhu pitää jumalan-
paltoelnksen N. A. Millsin Enomi 
^Synoodin kirkossa ensi sunuuntckui, 
elok. 13 p. klo 10 a. p. ja klo 8 

jSfhifiit No. 2  . . .  ..... 7te 
j Ohrat parhaat ........ 50c— -2c 
i Kaurat No. 2 walkeat .. 29e—^ic 
' Pellawanjiein. No. 1 $2.51—$2 5.1 

Rev Dorkissa. 
Paras mvijeriir-vi 31c—fJftc 

i^c—^4c 

St. Paulissa. 

Paras metietitooi 29c 
> Mmvstt tufiiia ... 17c 
: Elämät futici yli 4 Pui tn n- , . 17v 
j Elätoät tartat alle 4 Pturaatt .. j l: 
' Hnräliiiha riätoänn $3.00—$9.50 
Lehmät ia hiehot .. $2.25—$8.75 

! 6Bdiäfat 1^4 0(>- -$S*.5U 
I Sio.nliha eläitoänä $(>.00— 
! Lámpád '.liitoänä ^2.00- -$11.2.' 
i Heinät No 1 timoteit ..... ^'17 0 » 

! New York MWg'íefi. 
»Risti No. 1 Sai1 f Norther ii $1.07 

: 9i:iiu No. 2 Da t k Northern $1.01 
. 98c 
. 90c 
. 7Sc 
. r4 lä: 

70c 
. . 01: 
,  2»ic  

T;r»c 
. r,9c 

. 45c 
$2.15 

Niw 9ío. 3 Tark Northern . 
Nim Sio. 4 Tar! Norífurn . 

Tar? Northern 

FARMER-LABOR RALLY 
r on 

SUNDAY, AUG. 13th 
Beginning 1 o'clock P. M. Sharp 

at 

Kananiuttuista maksetaan 21 sent
tiä tusinalta Millsin Osuuskaupassa. 

Karjaa lähettää 
N. A. Mills'in Maanwiljelijäin 
Karjanlähet^s-yhdisrys 

Elokuu» 15 A. 

Mnöskin sikoja ja lampaita iä-1 uiaíla ja» Paddockissa samana päi-i 
hetetään. Me otamme toastaani^änä klo 2 i. p. ! 
tarioafto 6-11 «mmivSteSIU! 8„emiritil Wn% {(#whoeti 

toiewm »(«».en oi,h tuoton, Imhne: 

toiifon torstaina Mrs. Annie Isaac-. 
Heitä! 

kyrjansa aikaisin. 

J. W. Niska. 

"From School to Position". St 
Cloudin Business Collegessa alkua 

son ja Miss Manne Salo. 
kyydissä oli Wm. Isaacson ja to ie» i 
taiíitocrt he ensin Sebekassa ja ioii •, 

syyslukukausi pian. Ilmoittautukaa\ me tiistaina käwiwät naiset MiHns 
nyt. Oppikaa kirjanpitoa, pikafir-
jvtusta, konckirjotusta. Panííilíifet-
tc, sitoiihpcltoelitšto, mnöskiu op
pikaa käyttämään pankkittlikonetta. 
lyDkukonetta. monistuskonetta, mi-
meografia, diktasoonia y. m. Wal-
mistantukaa hytoään toimialaan 
Suuri kysyntä. Antakaa meidän 
sanoa teille miten vooitte säästää 
$10—$100 meidän iufufaubcUan: ! ,~ 
me. Kertokaa meille suunnitelmis-
tonne. Pyytäkää wapaata katalo
gia. — Bari) & Ah lev. Propietors, 

(00-—61'—62—-63—64) 

fä Mr. Richard Pajarin kanssa 
bekasta. 

Topeliuksesta Iä-hctetään karjaa 
ensi tiistaina, elok. 15,P. Lampaita 
myöskin lähetetään. — Watt Kun
nari. 

Gnst. Kästämä kuljeN wiime 
tiistaina kauppalaan melkein koko
naisen ranta: iewaununlastin karja 2 

t. Pauliin lähetettäwäksi. Karjan 

Smith Park, New York Mills, Minn 

SPEAKERS: 
Charles A. Lindbergh 

of Minneapolis 

10 years in Congress representing thé Common People of Minnesota 

* Vf 

Author of "The Money Trust" 

lähetys seudultamme onkin ollut ta-
wallista suurempaa wiime aikoina. 

Mrs. Emelia Tuomi tyttönsä! 
kanssa Minneapolisista on saapunut 
toieraiíemann Mr. Chas. Määtän 
perheeseen toiimeinainittu ollen Mrs 

M. Maanwiljelijäin Termi! Tuomen serkku. 

Ltto Town in trhSkiyhtiöu kokous 
pidetään ensi sunnuntaina, elok. 13 
p. alkaen klo 10 aamupäitoäliä Jo
nas Ojalan talossa eMcifonftilla.: 

Saapukaa . MyMa, että ehditään jii-i 

Karjaa lähettää! 
K d 
#eí KarjanlähetyS yhdistys 

Motaina, Elokuun 22 p. 1922 

«i' Uont):aita lähetetään tällä tertan 

« Adol Ph Hepoli^ 

•"t LiÄettchoita^a, 

Knud Wefald 
of Hawley 

Farmer-Labjr Candidate for Congress from the Bth District of Minnesota 

A. E. Bowen 
of Minneapolis 

One of the ablest exponent of the Progressive Movement 

Ole Langhaug 
of Alexandria 

Chairman of the State Executive Committee of the Farmers Nonpartisan League of Minnesota 

Remember that the meeting starts 1 o'clock P. M. Sharp. 

j Nisu No. 
> Nisu No. 1 Durum .. 
;Nisu No. 2 Durum .. 
; Nis-U No. 3 Durum .. 

.Vt aurat 

vt,nxt 
Rukiit No. 1 
Maissi No. 2 
}jeíaít> infieiiivnet No. 

of 

Tri J. B. Vail, 
Lääkäri ja Kirurgi 

Suornaífiiiten norssi apulaisrua. 
Wastaanottotnniiit: 10—12 ja 
2—5, Konttori Apteekin ti'öfjr-

t rafsa. — Mills, Mi»m. 

VM* —IMIHSy»: mm "P' 
Ilimäärainen osakseenomistajiea 

kokous. 

Täten ilmoitetaan, että Maan-
wiljel'.jain Viljayhtiön (^farmeri? 

. Grain Co.) ylimääräinen yhtiökokous 
pidetään osuuskaupan ha ali Ila New 

i Aork MiH|iss| elokuun 12 p. 1922 
: klo 10 a p. tarkottik''elta antaa 

johtokunnalle oikeus myydä nykyisin 
termers ©rain Co:n omistamat rcv 
kennukftt ja wälineet Neto Aork 
M'llnn Farmers Elewatcr Co:lfe 

• fowitulla hinnalla. Tur hinta ja 
nmut vk'sitniskobdat selostetaan täy
dellisesti sanotussa kokouksessa. 

Jokaisen osakkeenomistajan tulisi 
jolla saapiiwilla, sillä sotakin täytyy 

'tehdä yhtiön asiain rahastamiseksi. 

; Johtokunnan määräyksestä: 

Henry Peterson, Kirjuri. 

(60—61—62). 

I Kun sairastutte | 
x »iin ajcis.!a kmiaUssse 4 
^ l aonnonparaniolAan, jossa o a huo- X 

matu iti oloi r.etitt maks.it. j oh- ^ 
ujana 

f T:ri O. O. Jurva 
A Kirje- ja s&likä-osoite: 

S MEKÁKGA HEALTH HOME, 
^ Menáhga, Minn. 

^ 

Huo. .au^us fa.'ipbftyv:ämiUt 
Sebekassa. 

I Saan ilmoittaa, ettA olen ostanut 
! Louis Danoskyn warastou, joka ;;-
: jaitiee itäpuolella rautatien Farmer? 
l Equity rakentiuksessa. Tulen piui • 
! nlääit täyden tmi ra ston tuoia*, 
maate» ja kenfätawiraa ja hintan» 
tulemat olemaan mahdollisimman 
halivat. Ostan kaikenla sta: farmi-

; tuotetta ja maksan forinmmau 

markkinahinnan. 
Siis tulkaa katsomaan. 

I Wläwyybellä, 
Sebcka Bargain Ttore, 

j Wm Sal::tela. Omistaja. ^ 

j ftiittfi. 
! Pvydtimme. lausua sndamelli'st kii-
! toiset niille yátfitoilíc; sotka yUatitte 
j meitä elok. 3 p.än 'ílaíía, Mantu? 
. päiwän johdoSta, ka^oAe pöydän 
I kaikenmoisilla herkuilla. Kiitos 
; paSi. Mietti sekle, Mr. ftimmkille, 
Mr. Mäelle ia Mr. .VumrartUe fau-

! mistä puheista ja Iauliit »tc. Erit' 
! täin kiitos niistä ar nokkaista lah-

^ joista. Jumala runsaasti Palkit-
ikoon t?ilíe; ysMvyydel.ä 
j Maria ja (Mn St Por?ko«ev, 

ja perhe. 

1 Ne» Aork Mills. Rinu. » 

rn HOME, 4 

linn. X 


