
flitfi Äottnuu* Ziietumn Tmmnikuxn 13 p. 1020. 7. 

KUOLLUT 
ma 

Elämän jo- kuoleman Herra on 
|nähv.yt tmmäiji imiiiroiiianbe^ 

I Icon dfiliii'cn ajaUisi".? inolcmati 
tautta feMtutbct>iammv pois 

tutsua raffaatt intimme 

Henriika Win, 

jofa rauhallisesti waipui kuolon 
luteen iuanaimne tvloobitioobis 
sa joulukuun 30 ixiiiöai! illalta 
1ÍM1). Wainaja oli syntynyt 
Wihannoisteu pitäjässä, Wan 
fan läänissä fcfäfintn 13 p. 
1842. Ollen fik- fuolicvfaan 
77 ronobcn (> fimfaiihcn ia 17 
päitvän ikäinen. Jätti jaífmthi 
jtfutfait jcufon sisarten ja Inel-
jiert lapita, litfuifnn ivuton tae-
iä maaosa ja Suoincvfa, jofa 
täten ftoiUe t cí! ti liv rivboffi an 
netaan. Mocbmoobivia, Minn, 
tammikuun 7 väitoänii 1920. 

Fohn Wilminko ja perhe. 

fäpuolelta suljrttawan kahden säpin 
kummallekin puolelle porattu reikä» 
joten helposti »voitiin omata nekin. 
Varkaiden on ehdottomasti täytn-
nr.r tarkoin tietää infon ja säpvieu 
; clikat, sillä poratut reiät, joita 
irvessä o ti kaikkiaan 12, otoat fai, lU0llta 

Tiitus kertoo Leppawirra» torpan 
maista. 

Onhan iriitö sieltäkin. 
Siellä letpäifellä Xieppäimrialla. 
Semmoisia runsasruumusia ja 

äweriäitä isäntämiehiä. Monta, 

runeet jmiri iiitlie fobbille, joista 
oi. tooitu atpoía suliimét. JSJnrfivI 

Siitin muövkin se vritwncn isäntä 
ja se eriininen torpanmies. loin tui-

ia ott ollut pietit täsi, fovfa lurun; nvn niaalianfa — taikka ianofaam-
jc.erctt poratusta reiästä ht-tvi | lllc tävniälliiemmiit: hänen entisellä 
mahtuu keskikokoisen naisen käsi ji maaliat?m — on asunut. On ani-
'iiiin. rtut toistakymmentä touotta jo on 

Polusien í o imee npanuma.v su tor - j nhtä pitkän ajait ollut kaikenlaisissa 
ravtutjcdsa todettiin toaracietulfi, selwityksissä isäntänsä fauc-ja. Jok-
t.rt'eiéía hinnoissa olmia turkiksia.' ka fe hoi tn ff ei otoat olleet nseimmi 
yhteensä 3ÍUW* mkn arwosta. Suu j ten niin waileataiuisia ja moninmí 
riit osa mainituista esineistä otimnt1 faiefa laatua. et!ä ne owat olíert 

Mä että täältä erkane», sen 
katson monokseni. Sill ilon Jee 
juv i jät sen suo luona? sielulleni. 
Mnö? ruumid joka ínboomaan, 
kuin siemen maahan mullataan, 
taas nousee firffabana. 

asetetut liitteen näyteikkunoihin Ai
noa vi aan joitakuita lallivavMoisia 
turViffia säilni toarfailta ja suurem* 
p! summa rahaa, joka oli wie.'eisessa 
huoneessa awonaisessa laatikossa. 

Toistaiseksi ci poliisi ole päässyt 
mavfaibett jäljille. íoiiucifa kui 
teitfiti on. Tapabiumasta on ntt)ö*5-
f;n ilmoitettu yksityisille etsimille. 

Mäntsälässä kapinan aikana tapah

tuneet murhat sclwiytymäosä. 

Kitten aikoinaan on sanomaleb-
bivjä fíTvorm, tapdbtui unune kapi' 

alistcttawat Levpäwirran korkean oi 
keuden kaikinpuoliseen ja puolueet^ 
tomaan harkintaan. Mikä taas, ni
mittäin fortea oikeus, on näiden 
wyyhtien telmitteltrvfä saanut wälistu 
kuluttaa tof o naisia tniimii tantin, jos
ta taidetaan ímot'easíi haluni ta, että 

j niiden ratkaisu lakiatuntcinattomiUe 
! aitallisille puolille olisi kaiketi tuot-
! tanut jopa ivoittantattomiatin tvci 
: keuksia. 
j Koska nyt sitten tämä uitti asetus 
! wuokra-alueiden lunastamisesta rooi-
maan astui, niin tunsi ebelläinai-
nitlu torpanmies mnövtiu fihuaon 
haiun päävtö torpparista isännäksi. 

M elä Pyydämme lausua sy 
Däiueilisvt kiitoksemme kaikille 
nii lie nvtäroillemtne ja naopu* 
reillemme, jotka niin suurilukui
sesti otti Mat osaa jtuufaattoou 
ja Hautajaisiin. Kilin myöskin 
ir-iiuaiiriiűifeíle mr. X. Kanto ̂  
'elle ouettatuűvta ja fobiititeüi| 
Iestä puheestaan hmttajaistilav 
:uit)evfa. 

SlMoracsta. 

nau at vana Mäntsälän pitäjässä im 
. toäu joit loit toistakymmentä raakaa Moidakseen ripustaa rukkasensa oman 
j nuirixta, joista useammat otoat wii- talonsa naulaan, ja alkoi rnhtiiä ate-
; me aikoihin asti olleet Hämärän pe:-- tuksen säätämään ensimaiseen toi-
tossa. Syyllisenä mihin evätltiin menpitceseen asiassa, nimittäin anta-
kyllä m., tn: työmies Wäinö Kahi-' maan isännälleen imoitnsta siitä, 

I i'i'ö Saloa, Mäntsälän pitäjän Oh- niitä hänen torpparillaan mielessä 
I koiott «kylästä, mutta rooltiorifo^ oli. 
I oikeus tuomiksi kuitenkin Hänet f o* Mutta nyt tapahtui, että joka ler* 

j !'af. 18 p:ttä 1918 ainoastaan ta kun torppari tässä aikomuksessa 
} airiirrannosta IdűI ti op et of fee n ja taloon saapui, huomattiin isäntä ta 
; rnóvíovta fi mttoden kuritus-Huone- donneeksi. eikä häntä löytää me itu. 
j rangaistukseen ja laskettiin Hän ar Isäntä oli muuttunut näkmnätto-
; mahbuvfirjatt perusteella tmpaalle mäksi, niin näkymättömäksi, ettei 
ialalle. Talolliseitpoika S&alfrib torpari ruumiillisilla silmillään Moi-
Ahokallion, jonka pimaiset niinikään nut hänestä yhtäkään nappia nähdä. 
[uurlxifitDttt, otiunsci kääntnimät fui- maikkakin torppari salaperäisellä 
tettfin asiassa lakiasiaintoimisto Pel- kuudennella aistillaan aarnisti isän-

, Ii nett & Niemelän puoleen faabat- tänsä näkymättömän läsnäolon jos» 
seen poikansa murhaajan tuomituksi sakin tiedemiesten pohtimassa net-
ansaittuun rangaistuikseen. Tämän jännessä ulottuwaisuudessa. 
johdosta Möngittiin Wäinö Salo wi- Ia se torppari meni aiita synkiä-
ranomaisten toinista Miime ft)ySfc- nä pois, tähystellen teräwästi nm-
säilä uudelleen ja on asia fitten ol- piirilleen ja nawetan taakse ja ait-
lul waktiorikosoikeuden toisella tojen alle, mutta palasi aina uudes-
osastolla useamman kerran käsitelm- taan päättäväisenä takaisin, kuiten-
wänä ja julisti oikeus eilen asiasta kin yhtä epäsuotuisalla tuloksella. 

jolla Wäinö Kabinus kunnes hänestä lopulta aitoi tuntua 

nät kuitenkin tukewampaa te
koa ja torppari kutsui wierasmie-
hensä riiheen ja autot sen mustien 
porsien alla isännälleen ilmoituksen 
torpanalueensa Iit nasiami sai keistä, 
minkä tehtyään Hän astui jälleen 
ulos ' raikkaaseen syysilmaan ja ka
meli suoraan lähimmän lautamie-
he n luo haastattamaan isäntää fa
ra iii n Mäkiwaltaisesta esiintmnises-
iä torpparinsa nenää kohtaan. 

Wnorkalautakunta on tmttemntin 
julistanut torpparin isännäksi omal
le konnulleen. 

Kihlakunnanoikeus on puolestaan 
tarkastanut sitä nenää ja siihen kuu
lumia asianhaaroja. Neuätapaus 
tuli maksamaan isännälle sumuta 
Smk. 1,500: -, joten se lienee fal
iéi rt ote, mitä isäntä on riihilapiol-
laa n suorittanut. 

Ja nyt he alkamat jatkaa elä-
määnsä, ci enää isäntänä ja torp^ 
parina, Maan sellaisina rakkaina ra* 
janaavnrtiiiina, jotka katfismuFien 
mukan kuulumat jokapäiväiseen lei
pään myövftn (cifiätseliä Lcppaw är
rälläkin. 

Hvomautus tilaajille. 

Jos joku lehden tilaajista jostakin 
syystä ei saisi lehteä, niin hntnäntah* 
toisesti ilmoittakoot nimensä ja o-
soitteensa tämän lehden toimitukselle, 
että Moimme katsoa, missä on wika 
ehei le':ti ole saapunut. 

kiroan Pietaria seuduilta paenneet 

. suomalaiset. 

Lnoteiswenäläisen rintaman olles-
íj Hatsinan seuduilla, pääsi rinta- päätöksen, 
m ut läpi valkeiden puolelle joukko. Salo tuomittiiu Walsrid Ahokallion silta, ettei Hän mahdollisesti saa ta-
iuofttalaista pakolaisia, jotka keräy- murhasta ja awunannosta waltiope- mata isäntäänsä tästä maallisessa 
tulvat Narvan seuduille. Kun Wi- tcckseen elintäuttiseeir kuritushuonoe- elämässä. 
»o hallitus ei ole päästänyt pato- feett sM menettämään kansalais- Torppari oli kuitenkin yhä edel-
la> ia Wiron rajojen sisälle, otoat luottamuksensa niinikään dinijük leenfiit sitkeä aikomuksessaan, eikä 
lie olleet pakotetut majoittumaan seen, minta ohessa tixtítioriiosoikeiv:- Halunnut heroiüä heittää ii nr estää n 
J.e: loille ja metsiin ja oroat he nyt jätti asian, mikäli se koski erinäisiä järtoceit, ja kun hän taas kerran 
Kvlä mitä suurimmassa Hädässä muita murhia, joihin Wäinö Saloa moniohtona, kahden hhtoäntaineiieit 
ia Maarasia." j myöskin epäillään syylliseksi, was- ja esteettömän Mierasmiehen keral-

Vjzltiolieutoosto on käsitelyt Hei- toisen tutki mukien Maraan. K^in la lähestyi emäntänfii o litisi joja 
'ev. citoustamistaan koskeman asian mmitamat näitten murhien tekijöis- ManHoissa asioissaan, kiinnitti hiv 
m sn myöntänyt 100,000 mkn sun-1 tä mielii otoat kadoksissa» ei täyttä tien huomiotansa lyhytaikainen, nmt., 
ru ien-mijärän Pikaisiin toimiin rniv selwyyttä kaikista murHVsta toiela ta mieiiätiiiuiittätoä näky, nimittäin 

ole saatu, nmtta iodtunäföistä on,!lihatoa jn íamect inhimillinen pirä-hxidän. atoitstamisekseen. 
•_ Malla sn toaítioueutoosío wal-
?u ttanut ulkoministeriön lähettä- ( 

,.r Viti toiipnntäiiä sowe-iaat henkilöt 
,;r iusiUstö järjestämään. 

V ikofofííteít-- MkvSfa olemien S uv 
t;1: i kansalaisten lukumäärästä ei 
o!' toarmaa tietoa# mutta arwel 
loit heitä oleman ainakin useita 
sat -ja. Pakolaiset lienemäf pää aft* 
iiS 'i Venäjällä ja Inkerissä oles-
rt' ?ito maatyöläisiä ja elinkeinon 
ho- soittajia. 

. llkoministeriön lähettämät atous-
hü seit järjestäjät lohíenetoíit mat-
faüe piakkoin. 

Suuri murtovarkaus. 

Iouluk. 6 päivää toosien yöllä 
m hauduttiin A. N. Lohtisen turk-
ku liikkeeseen Fobianinkadun 81:ssä 
joi..oin varkaiden saaliilsi joutui eri
laisia sangen arvokkaita turkiksia 
noin 40,000 mk:n artoorta. Mur 
ro ii havaitsi tapahtuneeksi mainitun 
tiun talonmies lauantai-aamuna 
m nnessään ntoaamaan talon pää-
fä".t3toän ovea, mistä kiintő1 

si'. mkäynti Lahtisen liikkeeseen on. 
T.-mahtumasta ilmoitti talonmies 
Hrrt etsiwälle poliisille, jotka paikal-
'l> .• iltuaan hatoaitsiwat murron ta» 
pi l mneeksi seuraamalla tatoalla: 

7 aras tai toarfaat olitont Poran 
rs ei oveen tukon viereen niin suu 
ien %etättV cttii käsi mahtui sisään ja 

•sillert atoannnt Infost, jonka atoaiu 
lev.stä otoc.imet olitoat tatoanmukoi 
fe.'i rttpvnmassa. Sitäpaitsi oli si 

että neftit tulevat selviytymään. peili., joka jumi siinä samassa sii 
mäuräpLiqfiessii. litoahti sisään riihen 
o mesta jo jonka torppari wonhasta 

K»»v» murfimäiilfitnö tu,,to,mitiK.to olisi tooiimt lonunoo 

'.Keskiviikkoa," marrask. :2G; -p:ää| kuuluvan oleellisena ja eroittamat 
vasten yöllä tapahtui, Simojoen^ tonmna osana hänen etsittyyn, mut-
Martimo-ojalla tiirijyttätuä murhe-1 ta aina kateissa olevaan isäntään 
näytelmä. Kruununtorppari Kalle sä. Ja koska torpparin tiedossa ei 
Salo oli, toistaiseksi tuntemattomas- ̂  ollut tjhtään sellaista tapausta, et
tä syystä, sanottuna yönä kotonaan tä tällaiset inhimillisen ruumiin 
kiivastunut hyökäten vaimonsa ja Imaisemat, tukevainmatkaan, yksik 
lastensa: 14-vuotiaan Pojan jo seen ja ilman omistajansa seuraa 
vuotiaan tyttärensä päälle rääkäten 
ja pieksäen vaimoansa kaiftrt tavoin, 
kunnes kuolema vapautti onnetto
man pedon kynsistä. Waimonsa 
murhan tehtyään hyökkäsi Salo las
tensa päälle, pieksäen näitä halolla 
y. tn. ja lasten päästessä ulos tu-
mosta, hyökkäsi heidän peräänsä. 
Saavutettuaan tyttärensä, löi Salo 
Hänet yhdellä halontskulla kuoliaaksi. 
jolloin tytön pää meni mäsäksi. Poi
ka oli tiiliä toölitt päässyt pakene-

olisivat liikkuneet riihen ovella, 
niin teki torppari tästä sen järke
vän johtopäätöksen, että Hänen isän
tänsä, sikäli kuin Hiin todellakaan 
ei olisi noita, täytyt luonnonlakien 
pakosta olla tällä hetkellä riihessä. 

Näin ollen astui torppari riihen 
otoelle, mutta tunsi sen sisäpuolelta 
suljetuksi. Kun ei sanan voima, jol
la esi-isämme ovat Pohjolan har-
maakiviset vuorenseinätkin avan
neet, tuntunut tehoavan tähän no 

maan turmaan 4 km. päässä ole* kiseen riihenovcen, niin ryhtyi torp-

S  A L  AI S  E  
Miehen taudit 

T  

>»„ I foelriiüeet vuodot, V»ronnif¥Jijt*,a 
&r h »reodot 9. ta. o\ at »ei tetty .iUkr»»: 

hi ute ümoítetto " 
kirjaaait No . I , jtika on vapee.' 
V RT k ii (6 SU Olli 
roiehiile, jotks 
eitä yrytftvä» 
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vaan naapuriin, josto ihmiset riensi-
vät aamulla vangitsemaan tihu-
työntekijää. . 

Salo tuotiin vangittuna Oulun 
läänin vankilaan, jossa häntä tois-
täiseksi säilytetään. 

Mikä Salon saattoi edellä kerrot-
htihiit Peilimäisiin murhatöihin, on 
toi elä tuntematonta. Itse vangittu 
ei -anya tapahtumasta mitään tieto
ja, on kertonut vain kiivastuneensa 
ja sen "muí'á" johtaneen murhiin. " 

Se, että murhat tapahluiwot yön 
aikaan-ja että Salo. an- tunnettu.pa
ksuiseksi ja sydämettömäksi mie
heksi, antoa aihetta epäillä, että ky
symyksessä "õit. ÍKtrfittu murhatyö. 
-,!'Saío jo hänen vaimonsa oivat 
noin 40 vuoden ikäisiä eikä heidän 
välllläiin tiedetä ennen olleen pm* 
rent pia riitaisuuksia. r : 

©Miiseliä Päivänä oli Salo 
eloonjääneen poikansa kanssa halko-
metsässä ollessaan puhellut hyvin 
sekavasti, joten teko voinee olla 
myös äkillisen mielenhäiriön seuraus. 

pari viljelemään aineellisempia kei
noja, soiden tuloksena oli, - että ovi 
lopulta rempsahti auki, ja torppa-
riita oli tie auki riiheen. 

Torppari kurkisti ensin ovesta si
sään. Riihi oli Pimeä, eikä siellä 
näkynyt ketään. Mutta torppari ci 
jaksanut uskoa, että riihi olisi ihan 
tyhjä. Olihan torppari nähnyt tu-
kevau Polon isäntänsä vähemmän 
jaloa .ruumiinosaa, joten Hänellä 
yli syytä otaksua, että muukin osa 
isäntää" löytyisi riihestä." Torppari 
astin siis ylt kymmk;en ja raatiasi 
tulitikulla, tulta t .! 

—Wai t m ne sina telet minun 
riihtäni Polttamaan! kuului silloin 
jyleä ääni uimiutofaa, ja iiiiutä 
seurasi riihilopio, jo/a näkymättö
mänä mutta ilmeisesti tukevan F8-
den Heittämällä lensi vasten torp
parin naamaa. Jos torpparin-nena 
olisi ollut Porsliinista, niin olisi 
torppari tämän topan f seit jälkeen 
saanut matkustaa porsliinitehtoa-
seen tilaamaan itselleen uuden ne
nän. Onneksi ovat torpparien ne-

CERTIFICATB of INCORPO
RATION 

of 

THE MILLS OIL COMPANY. 
We tiu; imäesri^ned. for the 

purpose of forming a corporation 
under and pursuant to tiio pro
visions of Chapter fifty eight 
{r»S) General Statutes of M m-
nosota for 1913, and any amend
ments thereof, do hereby associ
ate ourselves as a body eunKH'ale, 
and do hereby adopt the follow
ing Certificate of incorporation: 

ARTICLE I. 
The name of this corporation 

shall be 
THE MILLS OIL COMPANY 
The genera 1 nature of its busi

ness shall be buying, selling and 
otherwise dealing in oils, refined 
and unrefined, or both, either as 
retailers, jobbers, or Wholesalers, 
or either of sueh, and to such 
ends to own, lease, operate, and 
maintain, storage tanks, ware
houses, railway tank ears, truck 
tanks, and other epniprueut for 
the carrying on sueh business; 
to own. lease, bi-y and sell pro. 
perty. either real or personal: 
to enter into trade agreements 
and contracts with person, per
sons, firms or corporations; to 
own. buy. transfer, deal in sec
urities and bonds necessary for 
the carrying on such business, 
a mi t o -affect sueh loans as may 
be necessary in the business. 

The principal place of trans
acting the business of this corpo
ration shall be in the Village of 
New York Mills, Otter Tail Conn--
tyj and State of Minnesota. 

. ARTICLE II. 
The time for the commence

ment of this corporation shall be, 
July 22iid. 1911), and the period 
of its duration shall be Thirty 
vears. • V'.'.-.. 

4 ARTICLE III. 
The names and places of resi

dence of the persons forming this 
corporation are: 

C; R. Stinar. New York Mills, 
Minn. 

Andrew Piilola, New York 
Mills, Minn. 

Chas. A. Matala, New York 
Mills, Minn. 

Chas. Lakso, New York Mills, 
Minn. 

Chas. G. Hyry, New York Mills 
Minn. 

C. H. Perle, New York Mills, 
Minn. 

A. O. Mattson. New York 
Mills, Minn. 

A. E. Anderson., New York 
Mills, Minn. 

J. W. Trnpukka, New York 
Mills. Minn. 

John II. Mursu, New York 
, Mills, Minn. 
I Fred "VYapola, New York Mills. 
Minn. 

Harrv Almquist, New York 
! Mills, Minn. 

Knut Hong, New York Mills, 
Minn. 

Frank Lake, New York Mills, 
Minn. : 

ARTICsE IV. ^ 
The management of this corpo

ration shall be vested in a Board 
of Directors composed of five 
members. • The names and ad 
dl^Fses of' ihe ,fis<i;Boards offjDi 
rectors' are: ' */ ' •„•*. . 

iP.. "W. TrupujíM^ ' ,;*brfc'f 
fiilis, Minn: ' T I 

j Andrew Piilola, New • York 
A. E Anderson. New York 

Mills, Minn. 
Chas; O. Hyry, NeV York 

. Mills. Minn-. , .. 
j C. R. Stinar, New Ytig.k j$f«Jls, 
sMinu. -
J The first officers of- this corpo
ration shall bet ' * *u-ä 

«iv- W. Trnpukka, president, 
C. R. Stinar. Vice-president. 
A. E. Anderson. Secretary, 

• Chas. G. Hyry, Treasurer. \ 

All of the above named officers 
and directors shall hold their 
respective offices aforesaid until 
the next annual meeting of the 
corporation to be held on the 
second Wednesday of January, 
1920, at which time and annually 
thereafter, a Bonrd of Directors 
shall be elected from and by the 
stockholders of this corporation. 
The annual meeting of this cor
poration shall be held at its prin
cipal place of business on the 
second Wednesday in each year 
Immediately after the election of 
directors, or as soon thereafter 
as practicable, the directors shall 
meet and elect from their number 
a president and vice-president, 
and from their number or from 
the stockholders a secretary and 
treasurer. 

Any office except »president, and 
vice-president may be held by 
one person. The directors and 
officers of this corporation shall 
hold their respective offices until 
their successors have been du'v 
elected and entered upon the dis
charge of their duties. The 
first meeting of the stockholders 
and of the Board of Directors 
shall be held at New York Mills 
Minnesota on the 22nd day ol 
July. 1910 at 10 and 11 o'clock 
respectively. 

ARTICLE V. 

The amount of the • Capital 
Stock of this corporation shall 
be Ten thousand dollars ($10,0(XV 
which shall be paid in. in money 
of property, or both, in sueh ma' 
ner, at such times and in such 
amounts as the Board of Direct
ors shall order, 'Hie capital stock 
shall be. divided into four hund
red (400^ shares of the par value 
of Twenty five, dollars ($25.00) 
each. 

ARTICLE VI. 

The highest amount of indebt
edness or liability to which this 
corporation shall be subject a* 
anv time shall be the sum of 
$30.000.00 

IX TESTIMONY WHEREOF. 
We have hereunto set our hands, 
this 22nd day of July, A. D. 1919. 

In presence of 
John A. M iie kala 
Thora Stinar, 
C R. Stinnr, 
Andrew Piilola, 
Chas. A. Mii tala, 
Chas. Lake. 
Chas. G. H cry, 
C. II. Perle, ' 
A. O. Mattson, 
A. J. Anderson, 
J. II Trnpukka. 
John II Mursu, 
Fred Wapola. 
Harry Almquist, 
Knut Hong. 
Frank Lake. J 

State of Minnesoti j 
County of Otter Tai! j 

On this 22ml day of July, A. P . 
1919. personally appeared before 
vne C. R. Stinar, Andrew Piilola, 
Chas. A. Matala. Chas. Lakso,j 
Chas. G. Hyry, C. II Perle, A. 0.. 
Mattson. A. E. Anderson. J. W. j 
Trnpukka, John II. Mursu, Fred ' 
Wapola, Harrv Almquist, Kuut j 
Hong and Frank Lake. J 

To me known to be persons • 
named in and who executed the 
foregoing Certificate of Incorpo
ration. and each acknowledged 
that lie executed the same as his 
free act and deed, for th.l us^s 
and purposes therein expressed. 

John A. Muekala, 
Notary Public. Otter Tail 

County, Minn. 
Mv commission expires July 

29th' 1925. 
(Seal) 

Mesaba Coffee House, 
Virginia, Hie. 

Raakaa ja Paahdettua Kahtia. 

Uusi keino jauhojen 
Voitte ostaa jauhaja ja fiidiä posti» kautta helpommalla hinnalle 

kuin tavallisesti saatte máksast. . , 
Nämä eivät olo mitään halpoja tuotteita tchtvjä myytä'; akii 

halvalla hinnalla ja korkealla hyödyllä, vaan ne ovat"kork^aim-taina 
patente iittuhoja. Mv takaamme jokaisen »likin olevitn eioak«#p?u«i--

jauhoja. 
Teifliin rahanne liihetetaiin tinkimiittrl takaisin elleivät iauhot 

ole tyytyviiieift. EI MUUTA KUIN PALAUTATTE JALELLÄ OLE
VAT JAUHOT TAKAISIN. 

Ker« >ki a nn a piireillenne tästä ja saakaa heidät yhdessä teidSo 
kanspanno t<.kemä:in tilauksensa. 

TV xiiiistätte iauhois.=a ja kuluissa. KysyküS meiltä hintojamme. 
Luottoa uimo kysykää Deer Creek in First National pankilta. 

Peer " eek, 
DEER CBEEK MILLING CO. 

Minnesota.. 

Ostamme viljaa 
päivän markkinahinnoilla. Oikea punnitus ja viljan arvostelu, 

.lauhoja ja fiidiä myöskin myydään. 

Kunnioitukselle 

Menabgan Maanviljelijäin Eleva tori-Yhtiö. 1 

JJJ-J .... , J.E. 

lüloksej 20 
päivässä bhl 

ahaane lakaislis» 

A 

tata Kusitil PLrs,tsai vercs. 

UUAT. ESTÄVÄT 8E8M8T. tXSiWi-

MAISIA HIE8IÄ JA NAISIA. 
Kurt olfltv. nitiiC/väjKv-et fv"v 

tuksenne tylsistyy ja ruumiinv 
V tv-nne, Imn nfrt-

M 

Xutíriíxr vnivoiíi^a, kuten huono >uvkAÍ»e^n, ruv-io.itü»tu«i, v:*;.fu-Kaíí.3c jä txirpf^xM Vuta*-;, kvvii vaty^, mnrf aLnu*-i^, reunfraf us 
yaánííiviityg, liezTriots, .<!U, vlinvoirpuute, iiorraoatu-

heisxmz> j» uneUmuui*, johtuvat KcrmtvV.»iran puv.tteesta, hei-
^ .Vlja huonolta vvrvtki<rrc5tc. 

#*o.iftisor. trhhmen, r im;toiminnan teht*';ka>nu« rí:r)p»a 
litu mo-Voimis ta. Tirr7nr-VuTa». on vatfiar, rraksan, jva. m u ai et f/"; n 
Í* suoliston,^ lynnr.in j.% vt>r<-u\ii+rroi\ voi» 

4 Vi hc.*ri>oillo fyy5iii;*fie»ti fap-y'yV' 
ii a» ts tär» ilf'ty 

Nuga-Toro panee maVara toimintaan, saa ^uoTWton Iiuntc^n, 
n? ia ^tUi u» liik it uv At yv&nn Se el uittaa o unu:ii»et« "^J! 

taa rnyrkyU'.flct, hika- ainee*-. Ei v?ri iär \aa,wa «iks xurvobista, >'.> 
**•}. l-ahanhaj;iî tA ĥ Uíritysta cik'i ia)inai?tn kiéitől Ki eníJiri Kiptia „•> 
särkyä \ í. dntAít iíirrtooIH 4oa hy>*Hn r'iufutsuin,-

njat íj e rmot ja vo.nai^tiv/an unen. Ntixa-Ton'.' rii.as-tut taa v?ren, psraritsa ver:RkierTcn, anty-a terveyden vuiian kasvoille 
JJ K!r',p'íau^eI? Pjíp5i':!«íl P#? Íek'í'í yiiiehiä j;i te, v^enopiä, ksuinz . , . , BMJ Nuifii'- rei Kisülj cpiunia eikä hivimnavia íj-n eft a—ei mi''üán mikä pakoittAiei niH£ uMi, 
nauttiroaar. Vsvi.ern.-iin. I«xiin_ on tarpeeiiitta. Nuí»-Tom liUietc-tÄitn ptenietiit paketeie»*. 

vn eukcriUft paiií'.yatvttyR, hyväi.makuista. ja helppoa nauttia. Koettakaa, »itä, ja »G-
tiiietie <»»;ttäm.8.äa siUt tuUovillenn-i-kin 

MEIDÄN F-KDOTON TAX.CTJMVÍT: ?.'u?,-i-Ti>ncn 'im .,! on yV «i ($1.001 io.1»? i jrui 
Jofta. .lok.iinen pi; '& sisä)tiri yhde".iAÍr.kynanteuí< ;SC) pilleriä, itolu nateen iiu-.ihivnclet., 
t«n>cea. Myytlääa kutti pulloa, kuvri-n kuuk.mden forve. viidellä lif 5.00> doOafilla. 
N aut t! l, M Nufa-TontR kakt. i'«c mii <nei> t ä (20) puivaa, 
painstte-kaa jä>.'ia olevat 1-äüKoij kanéi.* «neille. n tin 

. fi'ette oie tyytyvüi-ier. tuloiniir, 
- . -tin me lähetämme rahanne heti ta» 

Te ette häviä tmittiältöiir. N$o pieárr ;r»e v Ab in gon. 
• ••• KÄYTTÄKÄÄ tVlTX KVPONK1A TT,^TESSANNE in. i ,n 

liatoil Labor&Wfy, Fú, 2i>—-vii7 South Dearborn St., Chicago, ill 
Herrat:—Lähetän tässä kirjeessä., 

Nitgit-Toru». 
. . . .  j o l l a  l ä h e t t ä k ä ä  aiingll*. .»«M» 

Nimi 

Kata ja numero tahi R. F. v. 

Kaupunki Vait k» 

Teidän halunne^ aamulla, päivällä, illalla 
ja joMud muulloinftn on saada fu^tuinen hywää fa^Ma ZoZ tulee 
Vieras taloonne niin halunne on tefjoia sillekin. 

Te tooittc saadq maistumaan toi;minne hy!valtä, jos tilaatte má
ban kauttamme. $chrointme Paahdiaan samana Püiwänä, fun lähetys 
tapahtuu joten ne eitrat ole wäliältyneitä. 

Me käsittelemme kymmeniä eri y-ntasia ja lajisia kahwcja, nuitío juU 
kais mme himamme ainoastaan joutakin, ^lffl swat MQhöetut trit^fdk 
ti suomalaisten makuaistia silmällä pitäen. 

100 paunaa 50 paunaa 

Aütmerfe Special laji 
Godthj?nst „ 
Victory . „ 
^hiHertoo „ 
Salama „ 
T>asie'ö Pride » 

25 paunaa 
$ 9.25 

10.75 
12.75 
13.25 
•13 50 

, 13.75 

i 0 paunaa 

F.80 
4.40 
5.20 

5.30 

5.40 

5.50 

$35.00 ' $18.00 
41.00 21.00 

,49.00 25.00 
50.00 25.50 
51.00 20.00 
52 00 26.50 

Waikka hintamme owatkin alha set nykyisiin hintoihis toerratlunt, 
niin maksamme me täällä rahdin faffiaíTe Minnesoian. Wiscvnsimn. 
Michiganin ja molempiin Takatan waltioihin. Ulommaksi tilattuna on 
tilaajan nraffcttatoa rahti. . Liikesal isuutemme on tehdä wähän voittoa, 
mutta paljon kauppaa. 

^o§ tawaramme ei miellytä ti aajaa olemme aina töalnriit otto» 

maan sen pois ja palauttamaan ralpu taks.isin. 
Tehkää ensimäinen koetilaukwme tänään. 

Sellwood Vldg. Farmers' Supply Co. D:ü«tb, Smmtefete, 

J. L. Egleston s 
silmälasien asettaja. Taat- Ci 
tu kahdenkymmenen vuo-
den kokemus silmälasien! 
asettajana. Työskennellytl Úfc 
Wadenassa jatkuvasti hy-S^ 
viiilä BieneHtyksellrt. 

Wad»na, Minn. 

fiVvZ tilaisuus tienata rahaa. 
Poismuuton takia paikkakuniialta inyyn hywassä ja ajannnikaisessa 

käyttö kumi o b f a kolmelle lotilt e rakennetun fflitnoíiifftcn, tus t ntthuo-ncct 
siihen luettuna, joita t>n 4 huoruutta alsrkern^ssa ja 3 huorrotta ylÄcc* 
rassa, kaikki hywässä iuntwšta, sopima wuokraüa yksityisille. 

Sauna sijaitsee tvilka-liikkeisessä Chisholmin kaupuirgisfa ja liike 
tuottaa keskimäärin no m $350.00—$4.00.00 kuukaudessa. Hinta kah-
d-'Mrn whatta balBatia, jo4ta summasta nxiabtfoutT $5,000.00 5Aeen ja 
loppu sopimukftn mukaan. Myynti fcstää ainoastaan 90 päuoiiä. fiä* 

htmpiä tietoja saadaan joko suullisesti taikka kirjeen kautta. 

Anton Peterson, 
216 E. Birch St., Chisholm, Mi»». 

Charge 

TILAUSLIPPU. 

Kansan Aäai Kustannus-Yhtiö, 
New York MjUs, Minn. 

MyÖtäseuraa I ' ' U. Kotizna4»;_rrr^ 

tilausmaksoksí> joka on lähetettävä osoitt<ellar . 

•uostkerrao 

: ; ;h 

Jt» • 1-. ' - ;r - ' - - * '* 1: f * 
Niini i. i * : e Í > r - '  u n  hi n ffi'* 

JOS OLETTE KIPEÄ 
Pyytäkää VAPAA. £• 
LÄÄKEKIRJA — No. ö 

<>" yli '25 ihifstPh jn naistnn 'tautia !>. 
tett.x iu. Kvitn öskiu tiiydoLIiifn lnctt< lo svi>-
laaJaÍMlsta kotlläüitkwtfi. Mistä jokainen ">i 
Hae vulits gepivau läiikkeen taudillct-n, sar'üvn 
mjrHskin lBitkk"itt' n Linnat y. m. 

iJäiikk^t V-ivSt olv i^itt iittiläakknltä, vaan tf i-
encmalaisla • vaimintfita, joi'a Suomessa no j«> 
käytetty monia kymmoniä vuof.ia. 

TJImiin kirjan sant ff vqvaasri ja pitäisi wn 
olla j<)kaltosfiii suoma ia Ívessé kiwliisii, sillit , ite 
tiedä ki»:ka t.'tü tnrr;t.-ottf, vnrckaa Lumbuakl-
tiiiikkvitä Ja tiiunb'inki-tohtoreita. 

—i.igneiriB ' AiOjxkU- on «nnr! n— 
—Suom. Apteekkiliike "hdysvaitolaaa— 

P. A. LpaNELL CO, Superi , Wis. 

Posttíkonttofl rraäi, ia»» 

Katu cli Bcrti„ 

ValtloL 

4-

* • . 

"it" »v; ,Jv I'; 

b 

Mainitkaa onko tilaus uusi eft uudistos. 
j 5 " A 

Tämän tilaoslipun roi lähettää lyüykyoIDl «Mettynt. 


