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ttitfi Kotimaa, tiistaina Lokakuun 24 p. 1022. eitos 5 

^ft'IIrt ehtiä eteen Maanwilieliiätn ̂ pros, korkoa meidän rahalle suloin j toin. Syyskuun tu ii tite päiwinä nuun hän clöti ehkä hän olisi kuol' 
^ucluveitoman liiton to.miuitasta ia | hiiu tocccmnafjajat yli rooliton omat | iäätiä fontrimme länsiosassa oli mci=|Xut" (Joh. 11: 25.) 

jtilä tufa uuttaa fitti liikettä siinaahtaalla ja koettamat maksaa 10 pros. ̂ säioalkeat koko uhkaawat. Poltti pal-s Näistä Jesuksen salmista toarnta-

toctil tossu. ! korkoa pteniéta lainoista. Jos tamäjjon heiniä sekä. ttgtoawattti koko pa* ] na sai yllämainittu waiuaja timmis-

Minn-esotcm imitio» pikkupolitl-iPerustuslakilisays No. 1 menes &• 

#• koidsijat owat huomannee!, että jotain,pi tämän syksyn naalissa niin se on 

_. tulisi tehdä mamtiöHjcltjtiht hywäksi askel sinnekänn että tämä maiti o 

^ässäk.n ivaltiossa cli ainakin sitä tu*5 tulee tuleivaisuudessa lainaamaan 

V cob Sippolan t. klo 2 tp.; four-

naa R. P. Niemi. 

4 p. Marrask. Thomsonin t kirjossa 
rippilasteu stsääukirjaitus syysrip-

pikonluun klo 10 ap.. j 

õ p. Thomsouiu k. kirkossa klo 10 
ap.; Midmaylla Pine Hillin fou-
Iislla klo 2 ip. j 

9k V. Niemi, 
Puh. 89—3. ° Thomson, Minn. 

Hän omisti annon armona ja eli 

uskon elämää jo lapsuudestaan as-

larjctta, muita jos te ei mene waali-! jansa ja karjansa sellaisiin aikoihm i myös jonkun toerrau wioittui. For-

päuoauä maalipaikalle ja äänestä j kuin ie on hyödyllisin myydä ja ei! di oli Esraimin omistama, luonnol-

tämäu PerustuSlakiiisäyksen huolesta antaa niitä keinottelijain käsiin sil-i lista että hän itse oli ajurina. Jh-i ti. mutta erittäin toiime aikoinaan 

nim si iloin, te olette hyljännet sen-! loin ftún* niitten hinta on kaikkein! mishenkeä ei yhtään mennyt, jokai--ajatteli ja puhui hän Jeesuksen liv 

kin wähän hywän, jota teille on'tar-'alhaisin. Tämä perustuslakilisäys |nen sai kyllä sen werran waroitus-! nasmstyöstä ja siinä omisti köyhänä! 

hoin pilalle. j taa svlmänsä tälle maailmalle lokat 
Sunnuntaina 1 p. t. k. kontrltiime! 8 päiwä klo 4.30 i. p. Hänen ter-

nuoret miehet Albert Esraini, Victor'weytensä oli heikko jo noinJO touot* 
Johnson sekä yksi Parwiu p»oika ajoi-!ta. Viimeiset 4 wiikkoa oít Hän 

Iiii jotakin tarjota niille, jos nc fit-iiätä rahaa, joka on nyt rautatiebon-!wat Fordinsa fnnrnta-autoti kanssa'wuoteen oinaita sairastaen munuais

en sitä halumvat niin wonvar itse ideis;a, Minnesotan roaliion maau-! yhteen sillä seurauksella, että Fordi' tautia, joka mii mew katkaisi hänen 
feu ottaa. T-iissä je nyt on teille! viljelijöille' että ne tvoi pitää wil-!sai wiimeisen iskun. Kuorma-auto elämänsä lanaan. « . . . 

' Awtocroien kaupunki. 

Se kaupunki, jossa atoioetojo u-

seimmiten fothm, on Finnte. Šhtien 
tunnettua, ei awioero ole Italiassa 

iksi kaikki ne italialaiset, 

jottu ja joka on todellisuudessa Min-'myöntää waltiolle oikeuden antaa!ta, että kuuwalo ja gasoliini ei sow! j syntisenä kaikki syntinsä sowitewksi. )otka owat kyllästyneet awroliittoon-

nefoton waltiosfa yksin Maanwilje^! luottoa yksilöille maanwiljelystar • j Yhteen. j Wainaja oli syntynyt Saarijär- *' ^ aöa ^ amamt imn a.t-

liniin puolueettoman liiton talsteUnijkoituksiin ainoastaan. Silloin se wot-! En tiedä onko se hywän toot huo-!wellä, Waasan Mnisjä. Suomessa, c^mU"f J1*! • ^Ut°ll"' ,im 

Yhtenä tuloksena, että on pa'.oi:ettu^pi jo tehdä lainoja entisiltä waltionjnon ajan merkki kuin noita huuto-unaalisk. 25 p. 1881, tuli ' ^lumej'a ie a wte.e e a natse 

Pittlipuliitoitfijat fenwerran alentu-jwaroista sen mukaan kuin niita riit-! kauppoja on melkein joka päiwä. 
inaail, että ne on M antaneet teill.:!tää. ^Farmit jää autioiksi, osa muuttaa 
tämän tilaisuuden. Siaksi touotta Jit= j Toinen perustuslakin säys tänä ̂ teollisuuden palwelukseen ja osa toi-

ten oli meillä myös perustuslaki-!syksynä on tehdä rautaoori tonniwe-!sille wiljelysalueille. Jos tuo huu-

l.säys, yksi jonka tunnemme Babeock^rclaki perustuslailliseksi ja sen te! tok^uppa-homma hiota kyytiä ke-

maantiejärjcStelmänä eli systeeminä, ̂ yllä tiedätte miten äänestää, iillä ^hittyY, niin ei ole pitkä aika kuin 
Linukausia ennen 
kyllä kaikilla 

tähän! 
maahan to. 1902 ja meni atoi oli it-

toon Kalle Johan Wtrkkasen kans-

o-
jtoat yhtä oikeutettuja purkamaan 

awioliittonsa, niin usein kuin he sen' 

. . T... al ^ haluamat tehdä, owat Fiumeeit tas ui 
|a, losta atoiolntosta hetlle syntyi!^,r „ • ,£ . _ . ... . J# V jtockotmtic&ia saapuivat ttalmlm ei 
o potkaa ja 2 tytärtä, totka fmfktL » , r. , ... 

. . .. . ... x . pakottetut enstu naturaltioitumaan, 
nyt ynnä atotopuoltsoma seka toan-!r;- ., >• » r , ...... 
r , r. ... f„ j surtymaan Ftumen kansalat tk t. tiu
hemmat, to.tst toelioa ia yksi sisar Iti-í* v,- r  ...... ^ ... i...... . t  T. S .. tv • e r , r. .. .... ... . ! men kan alarstkst on tahan ntcnnesia 

ennen waalta íetila oli!intet on tapeltu kyllä palzon tasza on wumeinen. Ja >\ofa sen pttaa lunna jattoat mutsteleinaan hanctt j .r nnn r r •-* • , 
I - • I » , „ , !. f i • ,, • /vv» * yt** V- »i.II j •• . r» • I • 1 ij , • lOjuDu Ttauűtai£>ía jo. f vi 
la tietona |c että |rtía iu-iiüaIttoo|a. Meillä on Xo.Fi fita luat-imm sula on Paljon irtainta onuu-^pms menoaan. . • r T ^ 

lee kysymys syyöwaaleissa, sitä kyllä ten, mutta emme tiedä josko 
ilmoitettiin ja näytettiin 

on hiyitä ja hyödyllinen. 

näe niitä suurta ilmoituksia 

sä eikä kulje puhujia pussaaiuasja asiasta, toiste lisää. 

tätä malttoi* Paikallista luottojärjas-1 John H. Mursu. 
teininä, joiut se tunnetaan tämä pe-! 
ruStuslaki lisäys No. 1. tämän sy?- Virginia, Minn. 

oitj mutia. Ja se tulee niin käymään, 
mau ajan kuluessa Fiumessa on 

Wainaian maalliset jäännökset saa- j myönnetty entisille Italian kansalai. 

txmntcsm 

syli maalissa. Ci kannata suinkaan! 3^(1 ia m Na hja nuori lakimies i2 :vcu puttiin Pauna niin nuo huu-

sementti-lrnstin pauna rahaa tämän-lkotoisin Chisholmista, on äskettäin>tokauppa-nuntai jää maksamatta. 

lisäyksen läpisaamiseen koska ei näe!amaitmti konttorin^ Virginiassa! MteiSlwmmista .en minä paljon 
iiitii 'iiiarinfacm Uiiiolhiffia, ci ta»a!$iioiwl Drug Storm »eCctoSfa,!^ ktrwittaa. htm ei niita «äälläl^"'1 

'.bint laltoniaitmajatfnan, jatka kfto1 State «an, df «.rginia» »iMC$f8.;oIe d »to M""« wnk-seja jo fcu- ' 
töcfä maiti ii jo NinteiimMailw^jKr. Rahia suoritti loiniliiict laki.Iwtunkhommw. imin niistäkin 

Ct. ol,e ,"™.uta fum "!.'fa ,íf"'f:'tn miíiiiűut pastorit Urpilainen jajiä, onmt iloišiomi niiraniicct tautnm. 
"".".. íe I l ,It mcncc om"" taI

1
0ltótal":maämu: «iile fuuria summia puhumattakaan 

Pctfttn. Kutu perunoista saamme^ .. .. .... Y. . t  ..S... , „ ' . .. r 
! ,An . Y. . , , „. , _...i Hanckla olt jo tieto ulotta Paiwtagnusta korkeista maksuista, joita He 
S40c 100 paunalta ja karjasta 1 :£ta; .... Y./ . r , l , , r . r ' / 

ennen etta Hari ?aa pian mnuitaa omat saaneet suorittaa tise aiuto-
! taiwaan itiautuuteen. Niinpä 8 p.l erosta. 

! aamuna hywästelikin kaikki lapsensa ! ^ — 
y. m. sukulaisia makuuttaen että pian; IvS tahdot tietää 

j niitä maailniaí^Q tapahtuu, rmn ttiit» 

myrskyistä! ®aít S oft moe 
iloon 

•* -'rt 1-Syrup Pepsin Avustaa Luotitpa 
Antamaan Helpotusta 

E 

Kaikki perheet voivat kokeilla . 
sitä vapaasti. 

Tuhannet vanhemmat kysyvät 
itseltään: "Mistä voisin iövUiii 
luotvttavan uloetuHaineen, jota jo
kainen perheessä voiai käy tt. ait 
umuifttnneieuudiiaea?" Minä ke-
lioitan teitä koettamaan Syrup 
Pcpsin'ia. Minä annan ilomielin 
vapu a n korpulion, joka on riittá 
vii pätevälle kokeellt. Kirjuitta-
kaa minulle mihin Jähettuä s<». 
O«oit-o: Dr. W. B. Caithvcli, 4H6 
Waiihington St., Montuaailu, Illi
nois. Tehkää ee nyt! 

J 

j Koettakaa sitä tarvitessanne ulostus-
I lääkett& nähdäksenne ihmeel

liset tulokset. 
I OLE välttämätöntä ottaa vä-

kcvuä ulostuslääkettä niin yk-
biukortaiselle häiriölle kuin um-

mfttuixeiHuus. Ja kuitenkin monet 
ajattelemattomat vanhemmat aura
vat elohopetui calomelin mutxlossa ju 

hiilitervaa phenolin 
muodossa silloin kun 
luounöHinen kasvLsüe-
koitus, kuten Dr. 
Cahlwell'in Syrup 

Pepriui suorittaa työn 
yhtä hyvin ja ilman 
vaaraa. Ihmisten tu 
Iisi huomata, että e- tuota kipua tai tuskaa. Kaikki ap-

j lohopea pehmittiiii ja joissakin ta- teekkarit käsittelevät sitä ja pui 
! paukuissa irroittaa hampaat; että lot ovat niin suuria, että annos ei 
I phenolphthalein voi aiheuttaa der tule maksamaan muuta kuin yhden 

matitisin tai muita ihohäiriöitä sentin. Te ostatte sen sillä vmniäv-
j huolimatta millit nimellä ja miteu rykseliä, että ellei ne vaikuta, niin 
j se on salattu makeisiin; että suola- saatte rahanne takaisin. Kaikki ui-
j vedet ja jauhot voivat hyydyttää ueet mitä lääke sisältää mainitaan 
; veren, kuivat» ihon ja aiheuttaa vä- paketin päällä. 
j symystä. Mrs. A. Arceneaux, Orange, T*Xivs, 
I Te voitte nauttia itse Tri Catd- kärsi n m me tt u imlfin udesta. kmi»i 
! vvell'in Syrup Pepwiniä tai antaa sitä vuotta eikä löytänyt mitään helpo 
j «viilap^ell»Tme. kuten tuhannet äidit tunta ennenkuin httn nautti Tri 

tekevät joka. päivä, siUä luottanmk- Caldwell'in Syrup Pepsiniit; ja Mrs. 
j sella, että se on turvallisin ja para- («us Anderson, Ball, Kans. korjasi ) 
i hin lääke mitä voitte käyttää uin- Biiolistovikau*» niiu että hän nyt 
I mettuneisuuteen ja sellaisiin vaivoi- svöpi ja nukkuu normaäliseHti. 
' hin. Teelusikallinen tulee antamaan Hankkikaa pullo Tri Caldwell'in 
j teille helpotuksen yön ajalla, vaik- Syrup Pepeiniä kotiinne ja antakaa 

kapa ummettuneisuus olisi ollut perheenne käyttää sitä ummettunei 
kroonil!i,4ta vuosia. Tri Caldwell'in suuteen, päänhuimaukseen, hengen* 
Syrup Pepsin on sekoitus Egypti Hi i- ahdistukseen, vat>akaa#unn, pällnki • 
Kestä sennasta ja Pepsinintä hyvä- vistykseeri, puhalluskohtauksiin ja 
hajuisten höysteiden kanssa ja se ei poistamaan kuumeita ja kylmyytlii. 

taiwaan Rahja suoritti lopulliset U»i-j • ' mnntlrnrru mennht 
kn lutt aa rahojaan tämän lain ilmoit-! nziestnttintonja winne kesänä Min-!^" kirjoittaa sen joka paremmin t:e-mj 

tamifcen. 1 nefotan uliop.stoa lnFitictcv«iie6jä»«me kirje°ö,Sni di pieni .......... . 
wirbe nimessä kuin tuo A oli. tullut! Stoll ystawat taas tawataan 
T:n tilalle. Se pitää olla ! täältä ennen jo muuttanehet, woiton 

Suoianaisest- on tämä yksi niistä tiedekunnassa, ollen siten ennoinav 

waivimnksista, joitten takia on ta-! festi warnstettu ammattinsa harjoit 

inänkin waltion ediSiy^mieliset maan->tautista warten. Toiwomme että! 

iviljeLjät antautuneet poliitilliseen! hän saawnttaa menestystä paikka-

taisteluun. Ei se loukkaa tätä kysy- kunnallamnte 

mystä jos sitä kannattaa Farm bit 

Tiinan Poika. 

North Jronwood, Mich. 

Miller Tr u u k-ticu awaus t. f. lij Tuonnottailt katosi Mr. N. Hauta> 

iwirsiä weisaellaan, siellä kuiwuwi 
!kyynelehet! 

I Monet tuhannet kiitokset pyydäm-
; mc lausua kaikille, jotka niin lu-

PsikKakttiiiiaitaia 
ympäristöltä 

Miss Edla Piippo, jotka tulihxit sici-! fauniin kuutamoillan lnljaisuudeösa 

ta Mr. ja Mrs. Herman Hännisen > ja toiwottaen onnea ja hywästi^ättöä 
kyydissä torstaina. Sunnuntain ai- !talon wanhintmalle tytölle ja pojalle 

tana käwi Mr. Charles Peterson ̂ heidän tnatkustaessaan Superioriin, 
hakemassa autollaan mieratlijat to-i Wis., josta nuori mies Ahto palaa 

titn. Wälintaassa oliwat perjantai- takaisin wierailtuaan tätinfä Mrs. 

Miesten ja poikasten kenkiä 
juuri saapunut warastoontme 

z C  ,  Y .  .  .  ,  I  f  f  .  . . . .  t  .  _  j  F i u s a s t t  o t i t t e  o s a a  s u r u s a a t t o o n  j a  i t t t y ö ö f i n  m i e l t e n  i a  p o i k a s t e n  t a l m i ^  ^ a n a a s  t e h d e n  s c b c k o i f t t ' - c i  n t a t k a u j a  e r k a n e e  n s t ä n i ä t k i u  t o i i t i M a a i i  t o a a t t  p. Eveiethts a olt luuremmotuen tot- lan lehma mtnkntn tma tuhkaan.! ...... .c,.. . .ri ri^e?,íía r^FfVt ,r , « muuuuiu.irwmi risruroniuii loivaan, roaaji 
hitusta mon sta kukkaseppeleistä villla rop^oua, takk.a za kankaita, ^uurt.x^^.^^ autolla. Muisto kumminkin jäa. 

! na myöskin wierailemassa Sebekas-

|ta Mr. ja Mrs. Siswert Samuelson, 
õu Mrs. Abel Sawela, John Niemi, 
^ Wm. Stonelake, Niek Lake ja Gust 

Maikki Takalan luona, hxxm nuori 
neiti Minnie jäö sinne työhön. No 

niin, ne ihmislapset ihailee hetken 
yhdessä oltuaan, woan eron teille 

! koristitte haudan. 

Adolph iS\ Rajanen, 

. Wainajan px^i. 

Angora, Mi im. 

Miime perjantaina klo" 12.17 Ca-

Einar Lnhti, joka on harjoittanut 
walikoima aluiniiniastioita: ja muu 

ta taiDciraa on tnnöstiit in m i saapu- ^ 
itut.—Si. 9. «ii!» <5. ! maanw, Suiilärtom tonlril-; 
' • ^ |ia, matkusti mttme torstaina Cro?- -

Myytäwönä . keitetty höyrykone,. ja muualle rauta-alueelle atko-

lS-htnnobicoiutairtcn, 100 ja'Iaii toeto^ rrtiifscííct asettua sinne asumaan ja 
hihitä. HciiTy Anderson, R. ^,! työskentelemään. Mr. Lahti oli sa

vean eli jos sen on suur-liikkcen e 
imetajat laittaneet pöydälle. Jos scjiititus. Sadottain autoja saapui sil- Hautala haki kadonnutta Perjakkaa 

on hywä niin ottakaamme. Se oit'Io'it kanpnnkiin. Niitä oli yksistään'läheltä ja kaukaa, mutta ilman tu | 

l.yiva toisissa waltiotssa, miksi se eiiDuluthista yli kolme ja puoli sa- losta. Mistään ei kuuluuut mitään! 
ole meille. Suurliike ei puffaa tä- j taa, puhumattakaan niistä lukuisista kadonneesta lehmästä ja niin hiiu j 

Kt eteenpäin, suuret sanomalehdet et;autoista, joita meni heitä wastaan^palasi kotia, m eli wähän mustana! 
iiiä pusfc ensinkään. Jotkut radi- ottamaan. Liikenne^ tällä uudella^siitä, että kun katosi kaunikki teille^ 

timiisemmat maamviljelyslehdet, fit-!tiellä on nyt täydessä käynnissä. Nyt tietymättömiue. Mutia äläs souda,! , , 
ten Farm, Stock & Home tekee sen-woidaan siis ajaa feuieittiitietä Vir-lhän muisti etia on tehty uhkauksia,nadaan meitetoii D. W. & C. rauta-! Õttortail, Minn. (83 80—8<)!motitfuin moni muukin kyllästynyt 

hvmäksi kaiken saadakseen sen läpi.!giniasta hamaan Tuluthiin saakka, «hänen maitomasiinaansa wastaan• tien pikaiuna ajoi Cookista, Minn.j Nashwnukeesta, Minn. wiercnlU-niaanwiljeli/kseen ja lyönyt laudat ik-

Jos tämä knsymys häwiää syyswaa-! Lukjaimmc huomioon pyvdämme• sentähden että 'se on wähän tottele-j olctoait Benson & Losgren C:n au- ivat täällä sunnuntain aikana fait», kimoihin maatilansa asunnolla, koi-
ivivi'i, iiiiohi suurliike sanoo, ei kiinnittää edusutiesehdokas Risto j maton kuten muutkin pahankuriset, ̂ totrukin päälle Tower-Jtasca tien tokunnan johtaja Victor Taipale ja. ka ei ollnt tawannut ketään, joka eti-

Minnesotan waltion maanwiljelijät!Lappalan ilmoituksen lchtemme toi-!s. t. s. se on aitomns, ettei pysy ai-^risteyksessä. Trukissa oli itse Mr.^kau'vpias John P. Raattama, jatkaen.si halunnut wuokrata maata niillä 
us-tv sellaiseen, koska se on sonalis-! spssa osastossa. .• Niniit-yswaaleissa ̂ tauksessa, se menee waan minne tyk-j Löfgren ja Mr. Wm. Ougalo ja täältä matkaansa Minneapolisiin lii-^tienoin. Maanwiljelys on tosiaan 

miä. He sanomat että me attnmm-1 sai hätt parituhatta ääntä. Luettelo iäti 

mv heille tilaisuuden ääneotää kysy-^ äänestyksestä osoittaa, että hän sai 

inykscstä, joka olisi myöutänyt oi-Maikilla suomalaisilla alueilla, sel- ja näit lähti waunonia tas>a naapu 
kenden Panua kolo toalt o yhteiseen^ laisilla kuin Palo, P.ke, Embarrass run kysyntään kadonnutta lehmää.6'lssä kun tntki kaatui nurin ja sär 
kiiitnityl'seen ja siitä saatu raha lai-!Waasa, Lake Vermillion. Morse 

nata sitten niille, jotka olisi sitä ^ Sandy, Wuori y. m.', kaikki suoma 
tanvinneet. Sanokaamme hciilc laisten äänet. Kauptingeis'akin oíV 
Marraskuun 7 p. että meille kelpaa asianlaita sama. Kansalaisemme a-'Ja taas Hautala lähti naapuristaanristeys onkin hywin waaral-^osa kaarasta muutenkin murskaan-^.va yrittää eteenpäin ja koriattapa 

kaikki mitä on hnwää ja että me ns-i wustawat parhaiten hänen ehdok-i kotia kohti,'ilman tulosta, ctjatukset j *''ncn paikka, siinä ei näe kuin joi-tui. Auto täytyi jättää A'.tk> niin Asemaansa jollakin muulla totun itt 
komme että jos waltiolla on oikeus kuuttaan siten, että ääncStätoäi m-! hywin ̂ ekawina niistä tunteista joi-1 to^n satoja jcvlkoja kummallekaan. korjattawakü ja miehemme turwau-,5uin hylkäämällä maansa. Ia tiiö 

militarismin hywäksi antaa waltio!«vastaan häntä, maikkapa on tilat-1ta saattoi mieleen keskustein kadon-'stolen tietä. Tällaisessa paikassaitmwat jnnakyytiin ottaen auton Ait^läisten myöskin olisi h^dyttäwä yh-
k inuitukseen nun miksei sitten maan- j suus äänestää kahta. Äänestyslip-! neesta kaun ikistä. Ennenkuin en-!^äisi muistua jokaisen auton ojivjfmifta Paíiimttatfaííaatt. ; teisi.»: mi iltaan maanwibieliiäin ia 
milielyfsen hywäksi, josta kaiktein e-pu ei mene pilalle, jos äänestää? nätti Hautala kotia niin matkalla ̂  ̂ "eleen, että "Stop, Look &| • ^0rm Newala» knol-emannutisessa^man asemansa parantamisessa, sillä 

läntä riippuu tänäpäiwäuä ja on Lähemmän kuin se sisältää, mnoas-jfaatoutt hauet sanantuoja, samasta ^iswn!" ' j lehtemme wiime numerossa tuli se-ios mcanwiljelysalueilw fiturem-
rii opitnut aina maailman alusta asti taan liika monta äänestäminen sen halosta josta Hautala lähtikin— et-j Samoin pitäisi kaifl:en ^5twuia-!^^ etta mainittiin hänen ol-j""ssa joukoissa alkaa wäkeä siirtu i 
ja tulee olemaan niin eteenkinpäin. -tekee armottomaksi. tä lehmä on löydetty heidän pottu-listen mennessään waalipatkasle!^ 40 wnotta, maikka pitäisi!tcollisnnskeskuiksiin nim wot «se 

kellarista. Se oli ihme knn ei ^eh,^narra?k. 7 p. pysähtyä ^niettinman,! 28 touotta. i noutaa aikaa sielläkin. Cnsi mar-

mä tullut ulos, toaikka otoenkin oiiu,cttä fc,ienfä "imen kohdalle ristin! _ hrti..nn , msk. 7 p. ott maamviljeliiöillä ja 

pitänyt olla auki, ja niin lehmä tyk-^erkitscwät. ^^ Mntstakaa ^ ^merkitä j wiikkoa kestäneeltä toicraiíu-í^510^"'1^ t<mS kilaisuub tehdä iota-

Mukalta ollut 

olitixtt he tulossa Toverista stmren;keasio!lle. Matkat liiat lälitimät ko°- kin tuotianut huonoja tuloksia maa-

Ia nyt Nestori sai sanat suuhunsa'hnottcfalurhtojniau kanssa. Oli th»;toaatt autolla, mutta kohtani heitä: miehelle wiime aikoina, mutta sitte-
ja uiiu lähti waimonsa kassa naapu-'ule, etta miehet velastuiwat heu- onnettomuus Aitkims^a, jossa sikä°' ?in owat ajat myöskin cpnttrormni; 

läinen faaraiallitt Pitäjä Jacobson! teollisnnspaikoilla, joten emme tie-

Minnesotan waltiolla on rahas-! 

tessaau noin neljätyntmentä miljoo-^ 

naa dollaria, joka on Minnesotan! 

Kirjeeuivaihtaja. 

Fittlalsso», Miu». 

iwUu'» twranmaffajatn »maa. W->l-!. .Koska rotirnc toirori roSMorirtlKii olla toapacOtoifcäfct 'nrotfaitm.» SBiinncfoton roufcMtfwd-:^» ia tun 
pflFft knptnit liuhp^tn.: innri mnntrr hmnrnfrntHit fen fmt PUOllteCN ehdokkaiden tttllttett lüh • iotakiN Ött aanestaa ivftrmct'öí tio antaa luottoa suurille korporat- j siwuutti niin ehkä koetan uudesta.! saan monta »vuorokautta. Ja kun puotueeu eyoortatoen ntmten roy"z ' , "iotafin" on äänestää Farmer-Labor 

.si omalle, üe ott sijoittanut toaro- !Aina se on wain yhtä kniwaa. Kun- ei edes kuollutkaan, kun kaikki potut nimittäin waTtio-äänestyslis-, _ _ . .. 'puolueen ehdokkaita. He ainakin 
jaan rautatie-bondeihin, koulnpiivl,. nollista sadetta ei ole ollut sttte kuin'oliwat kellarissa ja lehmä niiden íű*fa' terästrusti n ehdokkaiden! Mc niitisa n kontrilta wierailiwat rehellisesti yrittäisitoät tehdä par* 

kauppala ja townshippi dondeihin. heinäkuun alussa. Maa on siksi!ääressä. Taisi olla suu kiinni M kohdarle. ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ jfmtppaíavfaimrie wiime perjantaina olojen parantamiseksi, knn 
jotka tuottatoat keskimäärin noin 4 kniwaa, että kyntäminen on mahdo oliko muuten huono ruokahalu, kun! GnkcUessti mitä bamän- kanntin (maanwiljelijät John Kajtren ja sensijaan wanhan kaartin politikoitu-
- —J lei potut maistunut. Tawallisissa ^ibin tulee olisi minun mielestä-^Mikko Kärkinen Woden wiljaa tätä- ^ ̂ laau "lohdnttelewai" maanwilje-

oloissa jos lehmä-eläin pääsee peru- äänestettäwä edelleen C. H. 99ett-,Iäiseen ntaaittoilicliiäin myllyyn ja aikojen pavcmtitntifclla yrittä-

nakasalle ja on siinä monta lmtoro-!,lc* koulujen johtajaksi, sillä hän on wieden mennessään jauhoja. Smnal-^ättäkään tehdä mitään. 
kautta, niin bartoöMa tadaukiesin le l'mwmt hywin Arkaansa tähäu.la pistäytyiwät miehet myöskin Itu-] . w ;rflhltai^ - h Vaununlasti Omenoita 

rautatiellä 
Ainoastaan $1.10 

bushelin basketti 
Apiian Siemeniä $13.50 ja ylös 

mmm 

asti. 1 öett Kotimaan konttorissa ja kirja-! 
Hanskan illauwieto»' pcmiwat tri-

lsäästää henkensä, sillä lehmä on min,™; ; v r. . , T „ >7. ^ ^ meen lotat. 9 p. maanantai-iltana 
f tollo ettei ie ofaa «xaoa sitä ettet! Uudm flohmam. lukijat, tuleeko pamo-ia to:orand|a uuno fome.ta „ 
•nicltsi isoa perunaa joka tarttmi"^^än naapurillenne Uusi Kotimaa?. koneitamme za mutta uudistuksia ^-'t ^l. ^itttfau asttnuolla, kun n >. 

sen kurkkuun Waan nyt on ollut «'iin pnbukaapas heille tästä joita sauoiwatkin olewan niin ettei, ret ystäwät läheltä ja kaukaa saapui-

toisin mikä on entänyt eläimen syö- fatlfatt lehdestä ja ottakaa heiltä ti-!enää tuntisi wanhaksi Uuden Kotl-^tvat monenlaisten wirwokkeiden ja 

mästä perunoita, emme warmuudel-'^^- ^ lähettäkää oitis toimistoon, maan pajaksi. ' Iherkkujen kanssa nauttien ja leikkien 

la tiedä. .°!t öinoa..!uo!i Mr. August Sillanpää on ollut #g= j. 

Täten ilmoitamme, että Herra 

kaiktiwiisaassa nenwossaan 

kutsui pois rattaan 
poikamme 

Walfrid Mattsonin, > 

joka sotareisnlla Ranskassa sat 
kaasnmyrkytyksen ja siitä asti 

sairastettuaan Rochesterin sai-
raalassa kuoli syyskuun 1(> p. 

to. 1922, 27 wnoden 11 ft.  4 p. 

wanhaua Wainajaa jäi lähin

nä suremaan isä ja äiti, sekä o 
weljeä ja 2 siskoa täällä ma to -

sa Y. m. sukulavfta ja tuttamia 
täällä maasla ja Suomessa. 

Wainaja saatettiin Mc-Kinlevs-

tä Biwabikin kalmistoon syysk. 

20 p. suuren yleisön ja wan 

hojen sotatowereitten saattama-

na, Biwabikin soittokunnan pu* 

hoitaessa surumarssia, josta 

osanotosla lausumme sulimmat 

kiitokset kaikM surusaattoon 
osaaottaneille. 

Mmi ja Matilda Mattso» 
LBox 15 

McjNnley, Minn. 

Ia joskin pitais kuoleman 

mun äkilliseen surmaan. Sota

han, ruttoon julmahan Toi 
.muuhun tapaturmaan; Kaikk' 

käyköön, niinknin tahdot sa? 

Äl' a n si ostan' tuomitse, Waan 
laupeutes mukaan. 

I 

K—ja. 
Imenftelinett lehti, joka rehellisesti' toiime Päiroittä niaalaileinassa ja, 
>iao tíiölüiéten jo mamtroilielijiite: t i.femä6iS rauita uubl8tuS, ja for. 

etuja, ttiafaomme timmi^Imiieeffi,• jgustgux Iliiben Kotimaan kiriadni 

Menahgá, Minn, 

Heina Johanna Wirkkasc» muistolle. .. .. . .... , ... , 
I etta Uu st Kotimaa zokatseeu tontit! 

Täällä ruobo lafastuitpi, kukka j ^otiu. 
I tuoksuu hetken waan. Ihmis-ilo ka-j - • 

toaat)i kmn ei o ltd ollutkaan. Mutter; Saarnawnoroja Lokak««a loppn-
' joka herraan luottaa, sit' ei mikään! puolella. 

hukuta, waau hän saapuu kanssa her-'28 p. Finlaysonissa Mattsonin t. !60c., Wäinö Kujala, N. 9). Mills' 
ran iloon, riemuun taiwaban? : \ fj0 8 ill. ! ietn 50c. ja Fred Wapola, N. Z) 

i joustotta Uuden Kotimaan kirjapai
nossa. 

it. Kotimaan konerahastos» owat 

lahjoittaneet ennen ilmoitettujen ii-
saksi Jacob Määttä, Bratnerdista, 

SMK 

Sitä ntetlie taasen muistuttaa -se 29 p. Finlaysonin kirkossa klo 10 ap. $1.00. 
kun Helga Johanna Wirkkanen, ja {f0 2 ip. 

maa sukua Rajanen, sai kutsun siir- 23 p. Kettle RiveriLä J. Winfluist' 
tyä taiwaan iki-autuuteeu. { j g ^ 

t <v5*?fu§ sanoi. ̂  Minä olen ylös- 29 P. Kalawalan kirkossa klo lQ,aP. mes Eityn kontrilta Mi^s Ida Pe-

^ jmmsemus W elämä, joka uskoo mi=l29 p. Moose Laken wanüalla f. Ja-1 terson, Mrs. Eharles Peterson ja 

Mr. ja Mrs. John WLltmaan y 
m. sukulaistensa ja tuttawtertía luo

na oliwat täällä wierailemassa Hol-

Aft iiii Dollariste 
Maksamme T V l U U  Nykyiwn korkeimmea 

kurssin 

* Rahalä hetyksistä Suomeen 
Rahssev pikaisesta ulosmaksusta h»olehtiw«t Pohjsis««ibe» Ahhtz»» 
paakki je Helsingin Osake Pankki. 

NIELSEN & LUNDBECK, 
21-24 State Stt New York 
W»»hi» j« Stsfit S«»»tlai»e« Paakklliike Ktteriltif*» 
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