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Uusi Kotimaa, tnStaiaa Lokakuun 10 p. 1922. 

•flWtkakmmaliala 

lW 

H. M. Maantmljelijä^a Termi 
i$6! ÜBatjtinlaíietys yhdislyK 

Tmwlna, Lokakuun 17 p. 

Wmpaita lähetetään tältä kertaa 
id M^kiu sikoja i-tfä wasikoita. 

Adolph Hevvla, 

Sitifec-nboitűja. 

Ov«A«mimista maffct.intt 30 fcrtt 

ra n f f o, M "S. Iobn Ojanperä tyt-> Matti Nikkari kuollut. Uuden má toinen smiri tulipalo lylnten ojan'autolla. Meljcksilla oli erittäin! 
täreirfä foiiSfa sekä Mrs. Win. 8ref-! Kotimaan niomwuotmeii fiertäträ a-^s'söllä osottaa Blusftonille palokuit-jhumin kehittyneitä maissinkäpyjä! 

;f:i, Maikkakin toisella kaaralla mert- fiamies Matti Síiffari kuoli toiims nan ja sauusMusyMineide» -tarpsel-: matkassa, jotta näyttelevät ja torju* 
j f uitajat olitoat lähteneet matkalle^ torstai-aamuna klo 7 ScMan hos-liwuden. t •' V,, ' , . , simat siemenkoornia kaupaksi sitä 

1 toisto tietä. j pitanítéiű toerenmyrkytykseen. Ku-' ^rfTi Za,.ppalam ne> painamille. Sanoimat hymin on< 
« Mytäwänä^, áisemmin olemme ol-iiff'oU^ on 0äfm,ut!mftimecnfa maanwiljelMeösä iän» 

Icln^lTSä 'iuffufautywfiinnoilln "hmmsia" foSten Nikkaria tap°.I,ám°biilw «iime »iifotta. fefana. 

fröfu»!S,„mit,Maineita. Sam M»;™ Moriani Zsf 2! Miss EÄhe. Karjala on mmnyt °» dmbelufmran : 
nnmliimiinä lämmttnSuimcia. Talwu " «w-arinla ^i-a^Wadenean. jeSfe HS» tulee lMk°».^«keu» to.ttonfoira, Met 18 p. 
telce tuloaan, (ätjläöDäž fofíomaáial"; . i ^ !!!„ . , itelemääit . . fcafn ^alimpaan talolla 
näitä BmmiWtofiia, mannaan: Jni,er'on 

t
3i,f,an 

s
ra^'i 1™ •• 

tietie niihin i,)«t.,mäv!iä ja t,innot kalla Supmorá farmveuM-x',: Slltcb P»da» oli »time »ufolla 
mi;i)»fin omat kchtuullisct — ?! S fu" r,c oloiroilt m,}onla »hteen eraou^roäbtjä!# trieraiienraSia loitafin 
silli e»-o¥crati»e 60. ' ' >a»taar.htti;an kanssa 7 «Mn^piiiwiö. 

.... . . - , Superiorista. TAsi wpa-i vhas. Pclto «ipij wiime wiikolls^nrkkilebii "Moukari" 
taoteh,.ta tmm.famnotfa louBafi WFori j°lkm-!a.>Dulu,h,in ja muualle raute-aluceltei ' ' 

;nnoeia olowia ^e^cval fermauc» fofton muiden toammoien oíiclla tu-^ - ! 

Jtsenöise» Nuorisoseura^ kokous 
pidetään torstai-iltona, IoM. 12 P. 
Legionan haalilla. Kokouksen jäi* 
jfeen "ilmestyy" myöskin seuran 

Lentokoneet ja linnut. 

Lentämistaidon tutkijat koettawczt 

Mnrtdila. Mykaä noutamassa. 
ök.t Pary. 

Z. Martinin Pallohaali. 

markkiiMbiiieat. 
Mmae»polissa. - •: 

t*fisu No. 1 Dark Nor. $1.10-%ít7 
Nisu No. 2 Park Nor. $1.05—$1.14 

Í Nisu No. 3 Dark Nor. $1.01—$1.11 
Nukiir No. 2 66c 
Ohrat parhaat ........ 57c—59c 
Kaurat No. 2 walkeat . . 36c—38c 
jPellawansiem. No. 1 $2.33 

Myöskin monenlaista! New AorkiSjC» 
........ 45c 

Parhaat munat 
St. Paulissa, 

Munat tusma parhaat ........ file 
i Paras mcijeritooi ......... 37c 
I Eläwat kanat yli 4 paunan ' ,..#j:i8c 

^ I Eläwat kanat aAe 4 paunan .. 11 c 
• ! Haränliha elämänä $5.25—$11.25 

! Lehmät ja hiehot . . $3.25—$9.00 

Harvinaisen hyviä 
Suolattuja 

Rasva-sillejä 
juu vi saapunut ja nchydaän kohtu-^ 

hinnoilla. 

nnmta suolakalaa on nyt saatamana,! Paras meijerimoi 

kaikki juuri saapuneita ja hywiä. 

Frank (viní'rrn, 

N. A. Mills, Minn. 
kunnosía oiowia XeXicval rermancH foí}on muiden Mammojen ohella tit'l

)ö;Cra^tmaQn 

M Milliin Osuuskaupassa.!roittajia ja 1 kuuden jalan pern.nan-!^ haawakin. Hän kuitenkin jatkoi- ^ ft ' ' f 

Kr"»'äkkiä inhiitiiaöim TiíiTvdűí1c'^a^roaia- Püíoifl/ Äclu. Mnttjon.rncKfaartia, kunnes tunsi itsznsä niin! ?? ^n<t ct^onf j0^a on °^U ihrtt.(.n:rf +* -£+ « ... ... 
3ct *(orfio ) m im Iya .öűiic „ '*,'»» «tix ynHi.v,, u-ei^tt wlikkoza NoPentingin sairaa.iparha.llaan ratkaistu a]iyntyvta sir-

. il. } ' ... .. V1 ilassa jalkaanss sairastamansa onl^ millä tawalla albatross ja nmutf , Vasikat $3.00—$9.75 
e». .SirtH. KansaU,s,c-.-k«n»°n^ebeka°u WY-,. 2o p. ^ r^nna'.Jiiot "Iiiteietoät" linnut moroat t*| 1W6»I« i- «emfrt.M Sitmlih» riötoänä ..: »7.25-$0.2S 

cwwlufeiiw# fititoitorjoilit on fim-,lomrUetttta iutftmullen danen iiWi' ja ^km'tam, .«M i« lüffua äätcttömatlä «open-!pidetään HolmcS Cityn ero. luti). Sampaat elämänä .. $5.00-$12.50 
ol-ewaswi .. , " . !v^ .... «kirkossa sulmmrtaina 15 päiwäna. H^nät No. 1 timoteit .... $17.50 

York MMs'issa. 
Dark Northern 

2 Sark Northern .. 92c 

nuoinattim rniasHa nimtöiiict lokakuun 15 pätmanä Ho! laeni 

somassa tytärtään ia; New Bork Mills, Miu». kaikki! 

Kananmunista maksetaan 30 seut 

j ehkä to o itu pelastaa, jos jalka olisi 
I íjeít iatkaistu. mutta oli sairas liian totiset hurjistuiwat Miime lau 

- neettoman lentotaidon näyttelyssä Utapäitoällä, heti jälkeen pyhäkou-^^^. No. 3 Dark Northern ., 88c-

Ranskassa, Saksassa ja 
lähettää Häbita» <« «"» (»We ^ÍK

:!tötó"to™n^ 
xweitsissä^m. Nuorot ja wanhat. rientäkää^M^ No. 4 Dark Northern .. 83e 

ituhan kokoukseen. Siinä Malitaan z^su No. 5 Dark Northern .. *l$t 
w ^ . f. ft1v . _ !muutaman päimän sisälle kotkaisi Wllta hauen ollessa Ptttit Co:nj _ _,„.!wasta-perustettuun nuorisoyhdistyk-^isu Na. 1 Mixed Durum .'. 70c 
*l A SB"Bte Ma.m-.lM»»! M.,« ,»>»her en »,fl-a-lciMnot olänmulm,kansa. Matti Nik-venma wamswh.wneeUa Z£Z & wirtailM ja neutooteltaan vb-Risu No. 2 Mixed Durum 

>•»«« oli fontwt mt*m, »aas-n.!k««n»a° t«h-ent°mS«p. mtjon^ Iiiffumntto;u(tt I^toi lä I ! d-Äykftn manifesto t°inch.«ast°. Risu No. 3 Mixed Durum 
L°k-k»m, 10 ». 1922. IISMžiS. ja oli .hän kuollessaan 67;t..uHaanttn lu-nsmmm .«"«dto-j ^^®U'a 

a'ä Sofouffcn alottao Mr. Antti Moi-^Nisu No. 1 Red Dnrum ... 
«tjSSfin fifoia ia lampaita O-j 3«!«fí ampni «ahingossa miime:touoben itäinen, ©in oli tullut ja farrot farfoitoni wii-i ' -. . glap.» )« W» sitS ainakin ! M.Risu No. 2 Red Durum ... 

iirtctään. $ie otamme roa6taan!
It",<1"toin« f-mtoalaStammc «mutta-,W maahan 1881, fiiS 41 wuotta.km lonfuntoermn, mutta hew»,»! rcw,tetot Ij.bel. kmmes wirkailijat owat walitnt. Ju- Ni!,, No. !! Red Durum ... 

letina He 6—11 aammÄiwiillä.»« mailia etelään 35-touotiaS Dkfi-:fitte, asuen ensin Smincrbi5ia>'toat louftaantuneet, Watffa juof!i-|fc S(. imltinMna
: mala {innotiom taiHea seurakunta.,S(mrat ................ 

StiWänä asumien olisi tuotan.,!"m,wn mies Ole Anderson (?okoa)^Mwn.. ipffr «f'«=1^^^»«» kulkemia kohokfeita ri-lW !Ohrat 
t»** «Ifoiffn. |J"Ia »s»» «"««M I- ioefiensa And.!Hanna Seikkulan kanssa 1883, lajtouto>aton »oi.Hetmm.lla thfeEaduit-, „ torfeiblito n-io 

Emil M°tts°». !"*n kanssa «anhalla SlnM Mw-jnumtitioet he maanwiljelijöikst «l»-jla. 1'rimit" otoat ja mikä on niiben tel). 

*6«# tällä luiifulfa on faatama,:^:!í"".""f°- eli^Sedekan kontrille.j S»°nn S»noobi« ompeluseuran!lämä lennossa, on toielä Ni,kyisin (a-

ra Uuxtetta 

68c 
6^ 
66c 
6St 
B8c 

;9iukut No. 1 
Aura ja Plummer. Min». j Maissi No. 2 

^umalanpalwelus pidetään Au-! Pel!awansiemenet No. 1 
lohta »5 fenttiä fauna lmmnki-aamuna metsästämään IHoSfo otsat senMeen ainneet ie t-I.^^witarM., 01. Wkiwiikkona, i-i-iraperäinen; mutta fe ,!«rkitsewS-rasia ripin ja H. p. ehtocllisen kanö. 

ta?wenkin moralle "JT"" '""»nm.t mineet. Noin kuusi muotta Titte ,af u m 2 i. p. A. C. Ande-, sá on oteltu fiuon.ioott, että fol-jfa sunnuntaina lokat. 15 pnä klo 10 

. 43c 

. 54c 

. 49c 
$2.(10 

Ostakaa nyt taimenkin Maralle suo 
lattaNMi. Olaf Pary, 

N. A. M iii s, Minn. 

tulla kotiin puolenpaimän ajoi^fa.; luopui Nikkari marsinaisesta maan-
Kun miestä ei alkanutkaan kuulu-^ wiljelystyöstä ja rt)hit)i asiamieheksi 

sonin talolla. killa parhaimmilla liitelijöillä" ne. aamulla Goat Nanchin koululla.. 

w .. .... . , .. Mrs ^üiin Marti» ia Mrs lm oMat, kun sensijaan linnuilla, jotka! Hartaushetki pidetään saman Pä> 
t*™,. T . _ if. . Lau lab : foWi na* kaus-^Uudelle Kotimaalle ottaen myöskin : <^ » w ikon jamassa'wain woiwat liikkua alituiseen sii-!wän illalla klo 8 Mr. Nestor Pell-
«Nitoi. Robert Mell.n on muut- fo «„maan ijautä ja löydettiin hä-, tilanksia ja toimien asioita MRfle.;*»™0 ®Crm?°L?;utott ^'"ipiään täpi,Itämällä, sellaisia ei «k. j manin talossa. . 

Eräs sangen kekseliäs armelu en| Hartaushetkiä pidetään Plumme-
fe, että näiden "ritoien" awiUla nä-i rissa: Tiistaina lokakuun 17 pnä 
mä linnut ikäänkuin keskittäwäti klo 2 Mr. Matti Pokelan talossa, 
taikka puristamat tuulen sitpterti'ti ja koululla klo S saman päimän il
olle, sen kiitäessä heidän siipiensä | lalla. 

tanut -liikkeenjä samaan taloon, jossa net ruumiina noin puolen ritariini fin lehdille, jota tointa on sittem- kutrilla 
jttftri ennen, toinen talo etelään päässä kotoaan sunnuntai-aamuna.! min harjoittanut. Näillä sanoma 

joululta maltekadulla, N. A. Mills. Hän oli nähtäwasti ollut monossa! lehti asiain,i.Z-madoillaan Nikkari 
Talo wuokrattawana. 6.huonemen:üibalt alitse, jolloin pyssy oli tart*; joutui kulkemaan melko laajoissa pantoina. 

Mr. ja Mrs. Maiti Lohi, Menah-
gasta, Vieraili. Millsissa toi ime per-

talo Smith puiston laidassa, íaffi | titiutt ;oi]onk.it ja lauennut. Pp'-.^y>piirei»sä kansalaistemme 
r-fofia keskikaupunailto. 2ähempiä!oIi kaksipiippuinen Haulikko ja panonsa marsinkin Minnesotass. 

keskiludes' Gust 5wukas/Sebekasta, oli lop-
sa ^ ja o^.^uíyitíoUű täällä mierailemassa - alitse, ja siten pystymät ei ainoas-

tietoja saatte kun puhuttelette Bm>n W<unM keskelle rintaa tehw.iha» hilloin tunnettu ja «autti sunr- $nf| Itaan laamaan ilmasta "tohotuStoci. 
Trupnkkaa. N. A. Mills. Mwn. |í">*ren re„m ,a aiheuttaen kuorta luottamusta ja suosiota. «Mk 5"* man,»' roaan myöskin "työntömoi-

—• x-" *-•- hän toimitti asiansa täsmällisesii j-.=loiB-^fota&ta. soaSut miemilemaan, ' ' 

P. Miettinen. 

man heti. Vainaja dli lwwin wn^ 
Löndetty kaaran toeitot, jonka ö-;Untht seudullamme ollen täällä syn- rehellisesti kaikkien kanssa. Paitsi!N'udullemme Miime lauantaina. j ntania eteenpäin. 

"listoja toe petiä aMttpihnheétto.jja kaswanut. Hän oli fiiw» ikuisia tuttommcn jä ' ystäioiääitj Eftaim Sol|»ntn, joka on «llntj,.^„ k°°lwa sellttaa se,. 
Jacob ituukas, N. f). SSiBt. | ja suosittu liittamienia keskuudessa lansaloisiemme keskuudessa meidllemtHfe». kuukautta @ecHc8fc Poh»! tt„ , Í"! 

;. ... ... . , , . ] .' . .„ . ,, I. _ „ , ,. , ,. „ ... .. ' Imuka kyky tärisyttää naennai esti 
Charles Wright OomUaa», ger-j» Hänen nam onneton kn-lemawa! packkatmmckla laitoat nam obotta-liois-Dakotasta, flolast totiin »nrnc! rii((llmattomia siieiäiil, (itm dtä 

s Selle, Mwn. Kiinteää oma:.;0" feanut aikaan surua ci ainoas matta poismuuttanutta lähinnä fa;.;lauartaina. lm,„ wmHaifet "riwit"'kiibdnltämA 
' f .*-» t\ rti C i V»-» »At rt44 rSt .^4-rVV» Vvs AAH L. - ... ^ L.-. ^Y: C r ^ 1 .V t.i.1 ' l ' ' * 

(PAID ADVERTISEMENT) 
N. P. R. Nelson 

Kannti-Komissioneeriksi 

100 ptofcittfia puljuasi» 

Mlalanltza 
mustaa, Harmajaa, walki-aa ia khch». 
kin-märistä, 2, 3, ja 4 säistä, t 
pauna $1.50, 3 paunaa $4.35. St#» 

! säilä on parhain ostaa talmitamarat 
; jo nyt jos teette meidän kanssa täi* 
I pat niin molemmin maitamme. 

Me lähetämme langat parcels-
postissa kotiinne. Tehkää tilauS 
nyt niin molemmin woitanvWe.. 

O l a f  P a r  Y ,  
Box 56, New Dork Mills, Miu». 

I taon fäheisimpien omaisten Maan paamaan puolisonsa ja setimato.it 
nn s 
suutta ja lainoja 

Mr. Alfred Ollikainen 
tetil] Northern Pacisi 
sekstnlnamiesten työnj 1 «r *• ' " • < V uti» v*fc »vs*!!»! mivimv. i;/,. ;r.n ui il. ^^uin.iuisi u. ü/i. uih. . • t » v • 

iMieden mukanaan janhoia. 

tapauksessa omat tutki-
mie-

„ jj 0 . . „ . . kuuta fttte tryskikoneesia ja senjäl-^lenkiintoiset muillekin ihmisille, ei 

<?afe Parkissa. Mr. Ollikainen cn paljon muita omaisia. Lehtemme! kon saattamana seinäjoen hautuu- ^ *l J*tt ^1 .Tí"tui<Tr 
pitemmän aikaa työskennellyt siinä painoon mennessä hautausajasta ei'maalle ollen kaikki lapsensa ja Iä=j ny^ism. kumlle lunouliioille lilla tuon ia-
työssä, jota hän nyt tulee jahte-wielä ollut tietoa. | tjimmat omaisensa tässä tilaisuudes-! Mlätt»s-illauwiet« olimat jT?Jv«íCI ; ,°"CCn 

maan. ' 

Andrew Sarwi, timnettu Pad- tuulen kulkua siipien alla ja sit.m 

Põikan Ui. Mr. Matt Osu,an, joka on oi-,Anderson, joka harjoittaa rnacntotMMrs. Nestor Laitinen ja Mrs. En'.il^ T. ,... rr. » 
lut kanan tässä toimessa, on ny!!ji.lnstä täRlä ia William, joka pitää Carlson BreinerdiSso. Minn. »ai-|~ ° W ,tma, T ™c- «o«e«|«. »ch«a>«!a mm i 

luia luopunut ja saa eläkkeen nil-'cutotaXIi-Iiifeitö Heinolassa, ja kaksi|naja haudattiin wiime lauantai,»./?". tt«a.«aUa 
tiöltä. Hän on aiettumit asumaan veljeä, jotka asumat muualla, íeka; lufaf. 

Mrs.! ]a mukana. Uusi Kotimaa me- sat ystälvänsä järjestäneet Miime! 
märtää nyt jokainen, joka on "for* 

5 @bnti»ub Hyrt|, 2)ir. ia zi/tiv.| i" "w'1 olul''"'"u "lv i|VA*, ' "" ,VI""V biafiiait" kerran oiritiit mutta tois 
Ludwig Pajari, Matosta, Minn.,Chas. G. Hyryn wanh'-n poika, joka!netti Matti Nikkarissa toimeliaim-perjantai-illakst kotiinsa Mrs. Elias ^ Qmin ^^umoinsa' omin taitot 

ia Lemi Vaiar! Rrpttcíi Lakelta!oit sairastellut ionkun aikaa, on man asiamiehensä. Aina hän suo-Kukkonen, Manhemmalle. Ilta ku- ..... . .. . r ' _ T, . . . .. . . 
SÄÄ kaupMasfaiitnu taas parantunut jo käy foulusfa.i Uitti tasnmllisesti ja h.mäntahto, tui hauskasti nauttiessa ^ Ja 4:„ S é|1 ^ilri ä(tn(i. 

. .  ... I L-.i-xi ±-2-iíírí f -ti. *  ' t »  rns.w.j$*«TT«8f.> vv,i>uu« livun iimmi peuoa au», fatúU. Fnitnfi M,«» 

és 

•m 

miime perjantaina matkalla Sudi*j picric happoa on tilattu Otter-' ** asiansa täällä lehtemme konr-^tuomia MirMokkeita ja seurustellessa, 

maniin, Eebekean ja SKenaljgaait! 
ioiI kanntiin yli Mii tonnia siíie.1 ^ri'5ia £ tilaajien puolella ei foä-| „ Sotimnae painokonerahestoon 

termehlimään sukulaisiaan je luita- r,einäk. t p.än. Tähän sisältyy tu.!*lla" -ullut muiswtuksm, -olka oli,!. otDai cntig(en nfar(i Inh-vittaneot 

tuisista "tropelíeiéta" koneistossa. 

Jumalanpalweluksia lokakuulla: 

täjille, Ottertail kauuti, Minn. 

Mar rask. 7 p. te äänestätte k i> 
missioneerin tässä piirissä. Minä 

klo puoli 3 i. p. 

Menahga, Minn. 
Urpilainen, 

Selin, N. D., Lokakuulla: 
Jumalanpalweluksia. 

21 p. Chas Johnsonin Muoro on 
hakea Rullasta. Jltaseurat sama
na iltana Johnsonin talossa klo 8. 

lauluseuran jäseniä tule-

Jllctlla Nuoriso!, ko-

I. Haakana. 
Nolla, N. D. 

loiaan. Tulomatkallaan tänne -li. fc(Bmen „oimmi tilaus, jonka 'fonv..itoat «kameet huolettomuutta tai z^^rem Anderson. Fort Bragg, Cal.! Sunnuntaina 15 P. Menahzassaiolen ehdokkaana uudelleen m.ri.ian 
met he »vierailleet HslmeS 6itw'tin agcniii on tehnyt moidarfeenl1"'1"^- W -li tnhanlie»^ jft SuolfanetI; ClatKkanie.!^ puoli 11 e. p. ja Pason talossa ja pyydän teidän ääntänne jo k«. 
Iiioinaltiiiella maenwiljelyial»ee.le,s»lM vimmplä tilauksia ms86cm.lian?,a tck-milizsä wwoiien MucSia.;^ $1-

clleu tämä -.tt-retk-nj-i jm'kiái. min. Tämä tulee myntäloäksi sa-jUu^ ?-tt^e» » J^enk,.okun-; „i^sg^, Mal SS 
nen loma aika titrcmipiento.uen rna-;n,aIIa hinnalla. Jos ette ole toielä|ta ,tinm-ci taten omtl'10 ia ^an.- .... .. .^mbivvien koka. 
lillä. Ludwig Pajari on lehtemme j silanneet tai haluatte lisätä aikai-, ien tiínaiűin puolesta kimniottiif» >;fu, lImv tct u toMnchiMen koko 
e a*. ot,. r « • . i iuuiineer im yauiane n,ara atrat mi.ipfr.Tr- US, jos ia jaetaan malli-Maaltlippu-
kiistannusyyt on ofetfeciiomistaie ia ^paa tilauSia niin mnitie sen te6-!""la toam.1.!im mmstoll. za osnnot- ' . ári. ia fono. 
tiimi (iän nyt ensi kerran katsomassa, tästä ylimääräisestä 1000 lxnt.;tc'n'a ímo'í'tt kohdanneessa (urtu-sa. J. ., .' * ' ® 
„ ., .... iuu Tajia *>«m«arttMes?ia pav | 9?. 4.„„„,..n;f0£<-i 1 rcSfiniiesehöoffaiiJemine sanomat. 

omaisuuttaan taalla ollen uihen f •nan tilauksesta niin pitkälle kitin i ^ ^ iaitha»|a tunnuiliešh+iikan, f f Pi tarfe-K 
bymiu tyythtoäineit. Paitsi itäita!rtiftiiä Kirioittakaa tai Mää vu-^'^^msi suorittanut iybtotoert,1 f... Í . ' . . 
t . .r. / .. i1IlIiatl- "iricirraraa tai rayraa pu-, *ttnniyn itaan kuviakin township?sia za etta 
Mterailno ta on nelta pain wrerailu-Zauntin. agentin korttbvi3-!1?*tattti ja tl,nnon koUiQlcitnen. , - r malli-Maalilivut 
matkalla toisiakin Sefrekan ja Me-jfa «ettnjncr gn|llu i » fj f f r,, ... '! Pyydän .. . ...... an . ... j'a' Punnng, j/t.un. . Tulipalo hawittl miime torstaita Käyttäkää lehtemme Miime nutne-l « 
nahgan tienoilla, nunittain Mrs. Le-i .. ,v • , I .. ^ imaan klo 7. 
Mi Patari, Mr. ja Mrs. Henrik f Waarinvmuuirrysta on ^ ̂  Ll°hfa ^ m 

(rrfTi 22 *• Haalilla jumalanpalmelus 
' . , jhuomattamasti nitben kyselylistojen samme -Zlusftonwsa sitalaisen utto^kppna, ellette ole jo sita käyttänyt, ej^ 

» m I T  n n n T  »  l i o h ö a s t a .  j o i t a  ä s k e t t ä i n  l ä h e t e t t i i n ! » l e ' s e n  k i r k o n  j a  w p i ' l a n .  S u l e t i |  M a i t - t - l o u s - N i h t t e l »  a l k o i  M i n -  k o u s .  KIPU RINNAN ii5l,nt n konttorista ja joissa; onotaan saaneen alfm„a kirkon to-|nrol„,Ii5iS|l, toiimc lauantaina. Kes. . 
. . . .  ^  t i e d u s t e l t i i n  n a u t a t a r j a s t a  j a  s i i p i . ^ a o , a » . a .  K u n  B l u l k t o m s , - .  «  oU|]moiietow n „ tooitlc 6en. g, 234, ALLA !karjasta. Torfotuš on saada mah-^ita-n sanotlaw.q palosammutus- H# g z>tter Tail ~ 

Tri J. B. Vail, -
Lääkäri ja Kirurgi 

Suomalainen uörSsi apulaisena. 
Wastaanottotunnit: 10—12 ja 
2—5. Konttori Apteekin yläker
rassa. —New Aark Mills, Miu». 

Helsingissa tutkinnon suorittanut 

Kätilö 
Mrs. Aino Wayrynen, 

Ph. 80. New York MilK Mim. 

Tri Henry Johnston 
Suomalainen Hammaslääkäri 

324-325 New Jersey BIdg. 
Duluth, Minn. 

Farmilaiuoja. 
Alhaisin korko. Nopea Paltvelus. 

Tämän pankin tekemiä la'noja ei tár* 
toitse lähettää muualle hymäksyttä-

uatnstanne. Jos te olette tyllin! «vaksi. Rahaa käsillä aina. TulÄ» 
hymäntahtoisia Malitaksenue minut! sisälle ja keskustelkaa asiasta. v 
uudelleen niin minä Makilutan fa' > Hirst National Bank of Meua^ga. 
fin totooni yrittämäni täyttää toul m Pääoma ja SSararahažto $30,000.00 
Molli süüteni huolellisesti, uskolli
sesti ja rehellisesti ja samalla ta-
Malla kaikkiin piirini osiin nähden. 

Wilpittömästi teidän, 
N. P. R. Nelson. 

(PAID ADVERTISEMENT) 

Ja Vatsassa, Päänpakotus, Kitkerää 
suussa, Sydämen poltto, pakoius 
Itylkiltit'leii a1 la, Sappitauti, Keltatauti, ! 
Kova 
Ci 

veta idollisimman täqbcUinen luettelo puh.jmal neita mm kut,uttnn Mta ensm .^ ̂to-karernaaniin, joka in 
..... 7. jd°sro!>,iseSta nauta, ja siipikarjasta. M».t, iiabt nau palokunta. Mu! a ^ menemään nävttelyyn, kuten l°h. 

!k-nwLsiamme. -M "iiden myynti^-Zaoenassa on taa- moaraye. ett,.:.flnme toiime numerossa lähemmin 
Tllmü tantl 011 hyvin ylcim-n kansamme kes- j ja llW-HtOO Moitaijün edistää. Slaun= palOtUilta Ct jOfl MCima UltOplIOlelle Juullkyyti on myöskin .. 

"»«. «« e«tó«o »•*. .wwte «»••« » |f"t agentin fentteriin tulee usciNi loupung.n rajojen, ia sieltä .Shetet.^^^^^ tähän näyttelyyn meni-, janiaino. Erittäinkin kiitän niis 
iiYMitS teloita paikallisilta oSrn.i'im awuksi Ivaan sanko-komppania. . tä arwokkaista lahjoista 
lüXía ja toisinaan ulompaakin. 3o«; ©'tt™ Wtjbettiin otnm «ew Bort. ' • Kunnioituksella 

Ktitoslause. 

Haluan lausua sydämelliset kii-
lokset niille ystämille, jotta otitte 
osaa minun yllätykseen Miime Per» 

' tfr. P. A. Lignell. 
Tr s Itä tllixanmul Uiiikkeen No. 250 olen käyt 

ta nyt öbleiden cinkaau Ja clvn taa» ti'rvo miu». 
Kiitoa ttillc Lyviistä lääkket-KtU. 

Kuunio.t-, Daniel Kalllomuki. 
Täydelliseen Loi toon kuulun suuri pullo iati»et 

<*, pulveri» ja pilleriä slsälUsf^ti nouti m. via. 
tftyal liuun hoito. Tllut'iaii lääke No. 250, lühe 
Cellar. pobtlosD t>od ti kulut suori ttttuna $2.50. 

—Ligri.'lltn Aptvpkkl on «nurin— 
—Suom. Apteikki 1 hdy sva Iloissa— 

Kunnioituksella 

Martha R. Jonas. 

Menahga, Minn. 
Lokak. 3 p. 1922. 

luettelo karjasta olisi konttorissa,^Millsistä ja Deer Creekistä ja met-j ^bert HolmqmSt saapm SMo-
T:t:n olisi mahdollista soada aikaanhan palokuntamme olkin siellä Puoli.^sta, zosia on ollut tyohommissa, 
useita myynti- ja waihtokauppoja.'j tuntia senjälkeen kuin kutsu s a a p u i ,  wl'me lauantaina. 
sc-ista ei perittäisi mitään Mälitys-!ia Deer Creekin palosotilaat hiukairj Mike Kampsula koieentui wiims 
makwa. Siis mitä tahansa teillä! myöhemmin. Jos hälyychs olisi iä-!pcriantaina Red Lodgesta. Monta-
liekin karjaa nyt antakaa f.itä luet-'Metty MillSiin heti niin monet ar-Anasta ja on myöskin ollut Dako-

». A. LtoNELL 00.. Superior, wis.: ieíc. Te moitte myydä . joitakin'weletoat, että pappilarakennus olisi'taDsa. :i?\ ; , 

— Unsi Kotimaa on halwin kai^ niistä tnlewaisn,:dessa ellei nyt. !tvoitu pelastaa. Katolinen kirkko ja ^ Halkr«««« Äeljeksck „ 
liita useamman kerran wiikossa ií»| Charles Wright Company, Fer-I^applla olitoat Blusftonin komeim-jQ Leonard, Holmes Cityn uäyteuumeroita autaakseuue 
mestywistä suomeukielifiSta lehdistö; gu? Falls, Minn. Holstem karjan Pia rakennuksia ja aiheutti tulipaloikontritta, mierailimat liikeasioillaan^ niitä sellaisille, joille Uusi Kotimaa 
Amerikassa. ' ' lu»wattajia ja myyziä. isns suuren toahingon. Ehkäpä ta= j täällä lauantaina tehden matkansa! ci wielä tule» 

? . •ii1--. '  -  i  *  • • • • . - •  •  -  - •  . . .  

m m m ,  m  m  ~ . • Mi. ^ W » fl>» m m  Ú  I - . 
Paddock, Miim. f 

Hartaushetkiä pidetään Paddock*-
issa: Tiistaina lokakuun 10 pnä 
Mr. Jaakko Ahon talossa klo 8 ill. 
ja keskimiikkona lokakuun 11 Piti 
Mr. August Ahon talossa klo 8 ill. 
Näiden hartaushetkien päätyttyä kes 
fuSteiee allekirjoittanut seurakunta
laisten kanssa seurakuntatyöstä, 
Häkoulusta ja nuorisotyöstä. 

P. Miettinen,' 
Puhelin 91—2. Box 205, 

Neto Pork Mills, Mintt' 

Munuais- ja 
Rakliotauti 

ÍÜÉI kivinen Ja tomu/nr-n virtsa, lilan 
rvtiteleva tunne virtaan heitossa, selkl-

*— Asiamiehiä halutaan letoitta-

maan Uutta Kotimaata kaikkialla 

Kysykää ehtoja. Pyy-®ffliam,:ameti,"Sf" 

Aohu H. Mark 

ilmo'ttaa ehdokkuuteni» 

»udelleen wnlittawaksi 

Kauuti» lakimieheksi 
Wadena kaunti, Min». 

. Entinen saatoutuksensa ollen ' 
Tehokas ja säästämäinen palmelus. 

Sakotus, kivut munua-s s#» ja rakossa 
lunualset ovat veren si.vii lt Ja jellel veri 

Hile oikealla tavalla isllvuwciyksi Ja puhdla-

v...* 
I r. ^ ' 1 't 

y^j,^* Vti' ' s.St. ' 'i'T' --ohh i'lJ?h^ }4"A„f 

leiutsl, niin voi siltä syutya monia vaaral
lisia tauteja. 

Huomatkaa mit* tlraí mies sanoo IMfee 
Meestamme: . {• 

Washoe, Mont. 
Arvoin* Apt. P. A. lignell. » ' 

Oim nauttinut loppuun 1 liikkeen Ne. 366 j» 
dlen täyeln terre Ayt. 811 Lii kiitoa teille. 

Kaanlottuksella, Wm. Neat. 
Erlkotslälke No. 350 cm mainio Utte 

ÍÍ
Il8matnittulhm tauteihin. Kuun kestSvS 
nndfl Johon kuuluu iso pullo li&ketti J§ 
asia hermoplllerlä. Tilatkaa lääke No. 356, 
ihetetään postissa, lähetyskulut suoritel

tuna 92J60. 
—Llgnellln Apteeldtt on «mnrtn-» 
»--Suom. Apteekki IMymUrtm -

P« A. LIONELL CO» Superior, Wit 

»T Él 

1 n * 


