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; ftefa mvStikkakin willmS fiMtt j» kalat emi» »skkinsa järwis-
: fämmc kläwät. Ku» j» ole» yhta mittaa kolmekymmentä wu,tt» 

.'»naita myynyt iiäisfä osissa Ml«»es»taa, niis totta o taat kaupat 

«Stajille olleet edulliset. Siis wielaki» toiwou monta maapalaa 
«utisasukkaille myywäni. Wähällä käsirahalla pääsee täällä al

kuun. Stun Yksin ole» liitteessäni, tule» teiromi pcritt pie»elU 

»voitolla, kuten ennenkin. 

Puonekalnja o» myös Yhä kaupa» halwaka. " 

Mnmisluckut on entistä halvemmat ja toimit»S entise» Ui»ek 

JoS terweyttäuue takaisi» haluatte, sitä saa meidän t»»»et»st» 

lääkekaapaSta» kuten »ii» Monesti ennenkin. . 

käykää katsomassa tai kirjvittakaa . ... 

: .*,í 
Gebeka, 3Rt»«: 

MaanwiMijäiu kauppayhtiön 
kokous oli täällä t. k. 8 päiwänä, 
jossa käsiteltiin menneistä ja tule
mista asioista, mitkä koskee liifet-
tämme, ja watittnn uudet wir?aili-
jat tälle timobclle. Kokous oli hy-
win säännöllinen. Aleisö seur^i 
asioita hywui tarkasti, ja sitä joh» 

WM Uliisi» 
7 A 

ju, kohtasi kuolemansa epäonnistu-
' MBpeessa taistelussa nälkää ja kylmyyt-

tä wastaan Canadan pohjoisissa e-
Sanppa m lm ja nlkomaide» va. rämaissa 1»19—1920 taimena, ker-

Iil i käynnissä. tomuksen unikaan jonka on tuonut 
KonstantzZpoki. — kolmella. S. P. MoCleanghan, joka tunne-

F. HEITMÁN, 
Menahga, Minn. 

ifY*EiC^aTSrBanljrc5rSanQft3igiigBni«yitžIiaTO 

ZürVilaisoza -ÄakuUtuksis. 

First State Bank of Floodwo< 
Floodwood, MinR. 

Pääoma ja Alijäämä $20,000. 

Tskee yleistä pankkiliikettä^ 

kymmenellä maalla, niiden joukossa taan Hudsonin lahden seudulla ni-
liittolaisten maita ja entisiä Saksan mellä „Curly, the Trapper". Hä-
liittolaisia, an poliittisesti ja kaup'- uen kuolemansa tapahtui pidit jäi-
paedustajawa ^pienessä Georgian ta- keen huhtikuun yhdekjänneu. pättoim 
sawallassa. Tiflisissä, Georgian toMnna 1920, ptiiroätivjan nutfonn, 
pääkailipungissa, tiedetään hytvin, et- jota löydettiin kuolleen miehen ta-
tä nämä eduLtajat owat Europan e-, warain joukosta. 
Li maiden^ Amerikan ja Aasian wi- Rein h art lähti Duluthista kesällä 

dettiin kahdella kielellä. Kokoukses- xMisia ItMwosw-WenäjäW - Metti- wuonna 1919 ja ryhtyi pyytämään 
sa tilit näytti, e.m toi ime wuonna *I5it8 - eläimiä pohjoisessa osassa Cauadaa. 
vn tehty isoa -liikettä kohoten yli Nflis, waan ei Paris eikä Gene- Hän siirtyi The Pas'ista, Manito-
$10,000 kuulutta kohden. Maan cbugta tm fcrtaQ fanfain, baSta, elokussa, 1919, pyynti seu-
Mwä kyllä, silti oli kärsitty tappioa isyyttä. Min woimckkas on tä. bulle Barren mailla, 200 mailia 
lifcito tuhansia, waikka tawaraa oli väliaikainen kansojenliitto, joit» pohjoiseen The Pas'ista, lähimnms-
paljon myyty 30-40 pmientm liv fa ^rkoitukflna on päästä käsiksi tä kauppa asemasta. Sieltä „Cur-
ketvmtolla, kohoten ama 80 pta» kauppaan, että Saksa ja ly" löysi hänen ruumiinsa miime 

senttiinkin. ^ , ei r Latvaltakin owat lähettäneet ,T- lokakuussa. 
Auotun myös esrlle, että on pai» ^;in epätoiratiifet Wenäjän lähetti- miin löydöstä maakunnallisille Po-

Iminfä, jotka Ranskan. Englannin liiseille. ^ 
ja Zhdyswaltain edustajat owat jät-., Päimäkibhs-^Hohon «Ii ensimäisen 
täneet rauhacnt. g "1 kerran kirjoitettu marraskussa w. 

puminen. Oli liian paljon tilattu. Ihmeellinen tllMe. löydettiin majasta josta hä-
tawaraa kalliilla hinnalla ja täy-s ihmeellistä tapauksia sat- nép ruumiinsa löydettiin. Sisään, 
dytään Niyydä niK sitä alle sisään- ^ täällä/johtuen nykyään maail- kirjoitus, joka oli tchty maaliskuus-

m. ostohinnan. Tuli myös syytteitä mQ§|a wallitsewista omituisista fa- sa, 1920, nnyftää, että hän oli sil 
m. wicfcfunnalia, että meidän entinen XonbeIIf»i§ta ja poliitillisista syistä, loin wuoteessa ja oli ottanut kaikk 

j tt.kkeenhoitaiamme (wiime wuonna) tanskan ia Englannin lähetystöjen ruuat wuoteeíeen kanssansal' 
61vn ollutliiakji itsepäinen, on hekin tiflisissä on Turkin natio-. Kykenemättömänä liikkumaa' 
h j Huolimatta tilannut tawa^ ^glistien lähetystö. Amerika laiset wuoteestansa, bänen tulet sammu 
U jran y^i tarpeen, joka on wieläkin t?aupan tawoittolijat elämät läheises- ('toat ja wesiwarastonsa lodwn f! 

on waituttanut tämä yleinen liike eS 
Ininän lamaannlis ja tawarain hal-

m 
nemmäti tehnyt wahinkoa liikkeelle. 

5 prosenttia korkoa 

maksetaan ajalle afe> 

letuista talletuksista. 

-1 MAWiljeltyjä 

, Farmeja 

Myytawäna. 

Ja ^ monia muita syytteitä tehtiin 
G i häntä ivastaan. Oli ostanut kesällä 

> m 2 fpl. sian porsaita ja niistä mäk-
D i sanut $5.00 kpl. ja sitten antanut ne 

m 
n 
m 

sä kosketuksessa saksalaisten kilpaili- jäätyi ja hän hitaasti kuoli nälkään, 
joitten fa kanÄa. Dhdyswaltain janoon ja kylmyyteen. 
Standard Oil yhtiön ja Wenäjän j Wiimeinen sisäänkirjoitus päv 
ofuustoimintmnieston toimistojen o- iväkirjaan oli päiwätty huhtikuun 
wet owat wierekkäin. Englannin,' yhdeksäs päiwä, 1920: 

mukaan, 
eräälle suku 

uf€ií! hallituksen lähetystön ?äytä)vät. We- loiselleen, Waldo Rinehart'ille, Sha-
klmkausia. vitien hän oli , niita rg^n on keskusteluaineena wanossa, Wisconsinissa. Hän tuli 
myynyt 5 kpl. sille hoitajalle $3.00 árwmtoloissa ja 'hotel- Pohjois maahan ensi kerran myö-

ls-pn mhhnftt mt>o§ nniä r .,f. • T:v 

^! ̂ ^tettäwäksi eräälle farmarille ja tanskan ja Amerikan liikemiesten! „Curly'n" kertomuksen 
|i' stoorilta myös antanut ilman nnl- j0U^0 ^yttäa Wenäjän neuwosto^ Ri neb art jätti kirjeen eräc 

le fiidin. 

(First Pubi. Feb. llth, 1921.) 
CITATION FOR HEARING ON 

PETITION FOR ADMINIS-
TRATION 

Stet| «I Minnesota, Coitaty of 
Otter Tail. In Probate Court. 

In the Matter of the estate of 
Matti Niemelä, Jr. Deeedeöt.. ? 

The State of Minnesota to All 
Whom It May Concern: 

Thtt petition or Lena Hyrynkan-
gas formerly Lena Niemelä ha
ving been filed in this court, rep. 
resenting that Matti Niemelä, Jr., 
then a resident of the County of 
Otter Tail. State of Minnesota, 
died intestate on the 10th day of 
November 1918; and praying that 
letters of administration of said 
estate be granted to Lena Hyryn-
kangas. 

It is Ordered, that said petition 
(Surly" ilmoitti rmv# t>e heard and that all persons 

interested in said matter be and 
hereby are cited and required to 
appear before this Court on the 
15th day of March 1921, at 10 
o 'clock in the forenoon or as soon 
thereafter as said matter can be 
heard, at the Probate Court Room 
in the Court House in the City of 
Fergus Falls, in said County, and 
show cause, if any they have, why 
said petition should not be gran-
,ted and that this citation be ser* 
ved by the publication thereof 
according to law. 
Witness the Judge öf Ntaid Cottht, 
this 3rd day of February Á. IX 
1921. ;; r.: 

(Seäl pf Probate Coinf.) 
A t t e s t :  - y U ^  

B. T. Hanson \ 
Clerk of Probate. 

E. Frankberg, 
' Judge of Probate. 

Tilatkaa Ioh»»o«'s HvvAst tn»»et»ita 
SnKia Miehille ja Rnorille Miehille. 

No. 1 Norman's Fine Siltti Sukat, nxtrií: 
ruuni, musta ja waltonen, P1.00 pari. 

Posti wapaa U. S. A. 
No. 2. Roy's Select Nterc Sukat. Marit, 
ruuni ja musta. PI.00 pari.. 

Posti-wapaa U. S. A. 
No. 3. Bill's Special Silkat. Wäri: ruuni, 

musta ja walkoinen, $1.00 2 :fi paria. 
Posti-wapaa, U. S. A. 

Tilattaessa selostakaa, joko No. 1, No. 2, 
eli No. 3 on .jota tahdotte. Myös, Wäri La 
sukka eli kenkä numeronne. 

Raba tulee seurata tilausta. Jo S sukkien 
faatouthta ette ole tyytywäiset. lähettäkää 
liikat takaisin ja raflanne palautetaan niit-

.. ten saawiittua. Tilatkaa osoitteella: M.F. 
Johnson 450 Lake ali«e. North Duluth. Minn. 

kpl. ja itselleen myynyt myös nuia 
5 kpl. $5.00 kpl. Maan yhtiö ei ol- j ' ( 

Iut mistään kirjoista -ktä j„ aftÄm 

»«"i» nc mafianut. «an totia . mgib,n mli6„ toililli 

sanoi ne mataneensa ja koitti kui
tillaan sen todistaa, raami kuitin sa
nottiin oleman petin ja matressin 

i maksusta eikä mistään sian porsas» 
ten maksusta. 

Sitten 'hän oli tilannut Yhden 
kaaralastin äpyliä, Andry Johnso
nin kanssa kahtia ja heti malsanüt 
niistä puolen niinkuin mies tawal-
lise'sii mafiaa. Waan niittenkin 
jaossa hän oli jäänyt 900 pannaa 
wähemmälle kuin toinen. Näissä-
iin kaupoissa näytti osakkaille, että 

I» 
ulotetta. 

Kauipantawoittelijat usein kerto
ivat toisilleen yksityiskohtia uhkaa-
wasta teollisuuskri isistä ja rahalli-
sesta Panikista kotimaassaan. He 
owat wakuutAwja, että teollisuus-
laitosten. kmijSätt ja työwäestön wii-
mekalltinen toiminta tulee lyhyen a-
jan kuluttua pakottamaan kimfir| 
maan muuttamaan yleistä poIitiiN 
kaansa WenäjÜä kohtaan ja kään-
tymään tuon maan puoleen saadak-
seen raaka aúreitű wasttneeksi tch 

Kun ostatte jauhoja paikalliskauppi-
aaltanne niin pyytäkää 

Piida of Clai/ar Gjuityjaiiluja, 
jotka owat walmistetut teidän kotikaupungissanne. Auttakaa maksa-

nouu kotiweroja ja nauttikaa jauhoj, joiden rolointoartoo wetää werto» 

a jauhoille «li ne missä tahansa teh yjä. 

Me mtzos wkihetamme ja»h»ja ja fiidia nisuen myymme jauhoja, M» 

dia, wiljaa ja hiiliä^ ^ 

N. Y. Mills Farmers Grain Co. 

hänellä ei ole ollut kyllin paljon ne- 'háwtteillM^ ' 
routta eikä áchtoakaan hoitaa kun. | @eorgio§fű oIetoű M^näjän lähet 
nollisesti liikettä. v>a si ä e wa pn ilmoittanut, että kauppa-

, litsiwatkin kolme henkisen komitean 
tutkimaan luinen jälkiään ja on» 
toitoat myös sille toallan käyttää la-
kimieötäkin apuna, jos tartoe waatii. 

SíSstü jo yleisö näkee Evähän mi-
ten on meillä täällä liikettä ruunat-
tu. Ehkäpä tästä joku toinenkin 
-kirjoittaa, joka on tästä asiasta e* 
nemmän tietoinen. 

Wähän Mäwä. 

Enkterwille, WaSh. 
- V Helmik. 14 Y. 1921. 

Pyydämme sijaa Uuden Kotimaan 
palstoi'lla seuraawalle: 

sichteet' on iosiajm^a uusittu Wena 
jän ja useiden maiden wälilla. We--, 
nii jälle on saapunut tawaroita Eng, 
lannista. Ruotsista, Italiasta ja 
Mdyswalloista.' Lähetys amerika-
laisia kenkiä saapui äskettäin Geor-
fliaan, josta se oli suunnattu 23o^ 
kuun jaettawaksi Wenäjällä. Eng-
lanti lähettää pääasiansa rautatie» 
ja sähkö tarpeita. Italia lähettää 
Wenäjälle automolnilejä ja maan-
wiljelystarpeita. Wiimeisten Wiik-
lojcn aikana on Wenäjälle wirran-
nut Saksasta erilaisia tawaraluet-
teloita, mutta mitään tvarmoja kaup 

häält wuonna 1919 ja rupesi haeske. 
lein aan metalleja ja pyytämään e-
läimiä Adolsson weljesten kanssa, 
nnitta erosi heistä saawuttuaan st» 
wistykselt ulkowartioille. 

(12) Tärkeiden asiain wuoksi ha-
luaisin saada tietää missä on nyky-
&m William Oja, eli 5ttwioja. syn-
tynyt Humboldtisia, Mich. Ole h-y-

Ruiimiin löysi majasta, 500 mai- 011110 tietoa itsestäsi, eli jos jo 
lia »otioifetn T!,e Pasista, pilaan- »« «nm tietää ««»<«-. niin hywan-
timccäfa titaSfo, „Ciitltt" ja eraS, WotfcMi antaisi hänestä tietää 
toinen pyytäjä, jatka palasiwat f itu- "soitteella: Mrs. Matt Johnson, 
ÍKvii Timfaubcit pyynti retkeltä Pah' j 293. Hecla, S. Dak. 

jjois Manitobasta. j ^ 7" * 
Tämä on mii des kuolemantapaus toat salaisten tieteiden tutkijoita loy-

mitä on tapaíitimut Pohjoisessa simat poliisit heidän työhuoneestaan, 
mnoden 1920 erittäin ankaran tal- Salaperäisia kirjoituksia ja kuwioi-
wen aikana. Eräs mies nimeltään ta löydettiin paljon, jotkut koskien 
Egon teki itsemurhan paleliuttnaan egyptiläisten auringon Palwelijain 
pahasti ja koirat söimät hänet. Toi- muinaisia teorioita ja toisia nykyä-
nen menetti kontrán we^iõenO Y'» 'jan 'sowitussysteemistä sekoitettuna^ 
li ja hukkui; sudet söiwät erään kristillisyyden kanssa. " 'i? 
intiaanin kun hän yritti suoiella Mitään hauiausmensja ei toimi? 
koiriaan pedoilta ja sudet tappohmtií tett insoäidin haudalla. Miss Town-
myös yhden intiaanin waimon. 'end'in selityksen mukaan, heidan 

. uskonsa tähden, että ei ole kuolemaa. 
Hantasiwat äidin kukkatarhaa». Hän sanoi, että hengellinen keskus-
Chicago. — 91 muotia mi Mrs telu oli olotettu työhuoneessa heti 

Nancy C hamberlaini n ruumis, jon hautajaisten jälkeen. 
ka salaperäinen katoaminen hänen: „Ruumis ei vle mitään", miss 
tyttärensä ja tyttärensä tyttären ko- Townsend kertoi. 

Tulemme järjestämään kaksi 
Suurta Huvimatkaa 

SUOMEEN 
Vuonna 1921 
Verrattomilla 

Cunard Linjan Höyrylaivoilla 
"AQÜÍTANIA,, 

901 jalkaa j>itka, 4 potkurmen. 
Sfchtee New Yorkista 

Toukok. 24 p., 1921 » 
"MAURETANIA,, I 

790 jalkaa pitkä, 4 potkur&Bea. 
Lähtee New Yorkista 

Kesäk. 9 p., 1921. 
Kyselkää paikallisilta asioitsi-

^oiltamme tai osoitteella: 
CUNARD UN* 

Metropolitan Life Bldg  ̂
Minneapolis, Künn. 

f First Pubi. Feb. 18th, 1921.) 
CITATION FOR HEARING ON 

PETITION FOR ADMINIS
TRATION 

State of Minnesota, County of 
.Otter Tail.. In Probate Court. 

In the matter of the estate of 
WILLIAM MÄKINEN, Decedent. 
The State of .Minnesota .to All 

Whom It May Concern: 
The petition of Augusta Mäki

nen, having been filed in this 
court, representing that William 
Mäkinen, then a resident of the 
County of Lake, State of Illinois* 
died intestate on the 14th day of, 
January 1920; and praying that 
letters of administration of said" 
estate be granted to S. J. Haarala 

IT IS ORDERED, that said 
petition be heard and that all 
persons interested in said matter 
he and hereby are cited and 
required to appear before thie 
Court on the 19th day of March 
1921, at 10 o'clock in the fore
noon or as soon thereafter as said 
matter can be heard, at the 
Probate Court Room, in the Court 
House in the City of Fergus Falls, 
in said County, and show cause, 
if any they have, why said petit
ion should not be granted and 
that this citation be served by the 
publication thereof according to 
law. 

Wittness 'the Judge of said 
Court, this 8th day of February, 

1921. 
(Seal of Probate Court) 

Attest: 
...B. T. Hanson, ... 
Clerk of Probate. 

B. Fran^ 
Judge of Probate. 

A f D .  

toa on ollut poliisien tarkastuksen a-
laisena, löydettiin haudattuna asun-
tton takapihasta Wiidennellätymme-
nennellä seitsemännellä kadulla, jos
sa perhe asui. 

„Isoäiti on silti meidän kans
samme, sillä 
woima on aina läsnä." . 

I Tri. Joseph Springer, ruumiin-
katselijan lääkäri, ruumiintarkas. 

KALOJA 
Kaikenlaisi a suolakaloja, Korppuja j» 

Kujvaa leipää saatavana. 
rakkaus ja humalan -Xj&ke Superior Trautuja.... lOOJb. $15 00 

Kaksi päiwää kyselemistä tuotti tuksen jälkeen, julkaisi mielipiteensä 
Mrs Ruth Townsend'ilta, ijätkään 

Kntsnkirje kristittyjen yleisti» I»*, pauthtdta Wenäjän ja Saksan w6/naisen tyttäreltä, ja mils Marian 
•—£r-:- • v- * Townsen'ilta, hänen tyttärensä tyt-

oletvan. että wanha nainen oli kuol
lut luonnollisten syiden tähden. 

Keinotekoisesti kasteltavia maita myypi 
AUe kirjoittanut 

Orlaadassa Glenn CountUssa, Califortlassa. 
Kaiken kokoisia hedelmäfarmeja. maitotaloja ja kanafarmeja. 

Myöskin on minulla vielä jälellä muutamia kappaleita raakoja maita koolle näihin 
(nisun jaohran sänkeä, joihin on vesi valmiina. Kysykää suomalaista; mättäin odotamme Pichuwaisia mie 

konksiin. 

TLmän fjjutta tehdään tiettäwäkfi 
että kristitwien ifot ieiirat pidetään 
^enterwillessä, Wash., aikain 7 P. 
Kesäkuuta 1921. M? to itoomme, 
että tulee runsaasti Herran kansa-a 

kokouksiin. Erino. 

Iillä ei ole wielä perustettu. 

HHvkokauppa ilmoitAs 70 Umotta 
• fittc. 

SherW I. S. MllinyS muuta-
mia 'päitoiä takaperin huomasi seu
raaman bimtokaiippailmoituksen ko
pion eräässä sanomalehdessä, joka 

kirjallisuutta, joka selvittää ja vastaa kaikkiin mahdollis. kysymyk- j Hiä' sekä läheltä että kaukaa tule* jnlfni»tu Nmonna I8o0. 
öimne Kastelu vesi ja koko kasteluhoito on ehdottomasti paras maan ja wirittämään sydämiimme »Koska olen myynyt f armun ja 
mitä löytyy tässä maassa ja on Yhdys valtaim hallituksen perään sitä tukta jota Jeesus on tullut sy» "j®" Missourin wattioon, 

' I iyttänlään maan päälle ja jonka täh-- n^n n«)yn yleisellä huutokauipall^ 
CA8PBR NYOORD, ^ on että 'e enemmän palaisi. M- W maili länteen ja neljä mailia 

Box 67, Oriand, California' - » 

katsannon alla. 

MaanjOstajat Huomatkaa 
'Minulla on nyt heti myytävänä äärettömän halpa Fanni, maa on 

SO eekkeriä, josta 33 eekkeriä hywää niittyä, 4 eekkeriä peltoa, loppu jon 

funtoerrmt pryskiä ja polttopuumetsaä. Uusi, hytoä asuinhuone fa taite 

ttitioincn paana, itymmcnen hywää lypsylehmää, 10 päätä joutokarjaa, 

teímc hetooäfa, niin myös karkki maalla tarwittawa maanwiljelysko-

mi§tu, ja kaikki huonekalusta. Maa on hywässä aidassa. Tämä tarjous 

Sestaä ainoastaan toahätt aikaa, sillä tämä maa myytaMa nyt het|. 

^into on ainoastaan $4,400 dollaria SM maksettawa käteen $1,500 

,$eppu erittäin hywilla ttyíwiUdk* ', Kysykää nyt ^ •> . 

.tään suurta emme woi edeltäkäsin etelään Harrisburg'ista. Ky., lauan-
I lumota, syystä kuin se ei ole mei- taina, syyskuun 23 päiwä, 1850, 
i ton »vallassa, waan rukoilemme ja 'euraawan omaisuuden/ nimittäin: 
j uskomme, että suuri Israelin Ju. Mi uros neekeri, 25 touctias, Pai-
'mala edes katsoo uhrin näialekin ko- naa 2'10 paunaa; 4 neekerinaista, 
j kouksilft. Tule sinäkin orpo lapsi 18 ja 24 wuoden wälillä; 3 neekeri-
kuulemaan ja kätkemään Jumalan Poikaa, kuden touotiaai; 13 neekeri-
neuwoja omalle kohdallesi. Wielä kuokkaa. 1 petäjäkelkka, 6 paria har
on taiwaallisen Ysän syli avoinna kiä. Hytvin kesyt: 10 härän kaulam-
ottamassa wastaan tuhlaajapoikia ja ia, 2 härkäwminua kuuden tuuman 
tyttäriä, jotka wieraalta maalta pa- Pyõränwanteet, 1 satula, 3 kaksin-
laamat Totia. Herra Israelin Ju- kertaista lapioauroa, 10 ja 12 tint-
mala antakoon siunauksen Iesuksen man, 25 yhden kalunan whisky 
annon kautta näillÄin Wlewille ko. rukkua, 100 Muuttaa omenawiiniä. 

it. 
lv * 
A», 

ie 

Sebska, Minn. 
i ih< 

<\ n ä 

koukulle, ja polttaklwn Pyhän .Hen-
(ten tuli meidän sydämistämme kai-
ken sen mikä ei ole Herralle otolli-
Nen, että Herran Iesufsen tunnusta-
lilla olis y?«i sydän ja sielu. 

MeiZten kokousten toimikunta. 
Iasedlj Anderson. 

1 tynnöri Hywää sokeriruokoa, 2 
tynnöriä wippuaa, 2 tynnyriä 
kvanttia, yksi erinomaisen hywä nee-
keriruoska, 2 tonnia tupakkaa, kah-
den wuoden toänhaa. Myynti alkaa 
MIo kymmeneltä. Ehdot: käteisra-
^a. Minä tarvitsen rahaa. Cvl. 

KokoiGelle tarkoitetut kirjeet on G. W. Johnson, huutokauppias? 
joioitetttttodt ... 

Assevh Anders»»; 
ft, 2, CeNkettcklle, Wash. 

Bill Crowford^ Hoe. Cooley, 
omistaja.* ' . I' • 

I »-* —1 • , 

Ä*oli ykii» eramaassa. 
I Dlsluth, Minn. — A. O. Mne-
hart. joka upeita kuiikausia asm Vasa Siletho Nnsi S«tm»a f*frnl«ifil 

Idit >4"^,hotellissa, 1529 fEkäi Superior ka-

tareltä, salaperäisiä rnastauffm, ku
ten „Äiti on onnellinen rakkaudes

sa". ' 
Warhain tänään miss Townsend 

tunnusti erään Ehicaflou lehden kir-
jeeMvaihtajalle^ •että toanha nainen 
kuoli luonnollisista syistä wiime ke-
säkuussa ja. eitä Miss Townseiid ja 
hänen äitiitfa hautasitoat hänen ruu
miin takapihaansa jossa toainaja oli 
eläessään huolellisesti hoitanut ku?-
kia. 

Suuri köyhyys Pafoitti kahden 
naiden hautaamaan ruumiin salaises-
ti, Miss Townsend'in wnnuswksen 
mukaan poliisi Rouwa Mary Do-
lan'ille. 

„Meillä et ollut arkkua «M hau-
tauslupakirjaa", sanoi miss Town-, 
send. „Me peitimme ruumiin ja 
panimme kukat tasaisen haudan Pääl 
le. Meille hän ei ole kuollut, ai? 
noastaan haudattu. Äiti ja minä 
wannoimme, että emme koskaan pu-
huisi mitään siitä koska me olimme 
'nimelliset rakkaudessa." 

Mrs Chamberlain, hänen tyttä-
renKt Mrs Townsend oli olleet HY-
min tunnetut kaupungin soitannolli
sissa piireissä, ja siihen asti kuin 
he immttitoat pois Etelä Puolen 
taiteilijain osastosta wiime kesänä 
heidän kotinsa oli monen seuraelä-
mä tilaisuuden keskusta. Astäwat 
sanowat. että ijäkkään naisen katoa-
mi'en iälkeen Mils Townsend lak* 
kasi etsimästä työtä, luopui seura-
elämällisestä toiminnasta, ja heidän 
sisääntulolähde kadonneena, vihdoin 
joutuivat avuttomaksi. 

Todistuksia siitä, että naiset oli-1 

Tuluthilainen tyttö kadonnut; toatt-
l,emm at petfääloät hänen karan

neen. 
Duluthissa <m töitten mitoti nai

nen kadonnut salaperäisesti viikon 
sisällä. 

Mrs W. O. Miller, 110 North 
Twenty seventh avenue. West, il
moitti tänään, että hänen tyttären
sä SEophana, .15 vuotias, lähti ko
toaan puoli kahdeksan aikana eilen 
illalla mennäkseen liikkuvien kuvien 
näyttelyyn erikin nuoren miehen 
kanssa, jonka nimi sanottiin olevan. 
Iaek Victorson, ja ei ole palannut 
kotia. 

Poliisit ovat sitä mielipidettä, et-
tä he ovat karanneet ja, että van
hemmat mahdollisesti saavat heilfá 
tiedon muutamien päivien kuluttua. 

Mitään jälkeä Miss Mildred 
Moo-re'n olinpaikasta, joka katosi 
viikko takaperin, ei ole saanut Po* 
liisit eli hänen vanhemmat 

Euomalaiset olleet ofolFüa. 
Fronvood. Mich. — John Men* 

tolan, suomalaisen räätälin tunnus
tuksen jälkeen, että hän oli John 
Warrasen kanssa kun Maaranen 
ampui Blaze Kocevar'ia viisi ker-, 
taa ja tappoi iiii net varhain tiistai
aamuna, poliisit, konstaapeli ja she
riffi voimat etsivät ?)lä tticmefe^r 
ia Pobfois Wisconsinia löytääkseen 
Warrasen. - - t 

Kocewar'in Neltäntyminen ' <mta« 
masta heidän nukkua kaivannon 
„kuivaus- huoneesi aiheutti am-
pumisen, Mentolan kertomuksen mu» 

„ 60 lb. 
„ Siikoja ... 100 lb. I18.W 

" . „ .... 60 lb. $10.00 
f . Herrlag .... 100 lb. $«Ä6 
' * • ,t .... eo lb. 

storbm Punaists Lohta.. 100 lb. $24.80 
..50 lb. $12.7» 

Norjan SUlio 100 lb. $13.00 
, . 60 1b. $7.00 

Alaskan Rasva Silliä..... .100 lb. $12.00 
.60 lb. $ti,60 

Suomen salakoita nelikko $9.60 
Jäätyneitä Ilerringiä 100 lb $5.50 

Johnsonin Sokerikorppuja, 30 paunaa 
laatikoissa pauna 27«. 

Samoja 12 paunan laat, pauna 26e. 
llaha on pantava tilauksen mukana. 
Tilatkaa uusi hintaluettelo. Siinä «B 

paljon uuaia hintoja. 
EMIL JOHNSON CO., 

zz» So. ist Ave. Duhith Mi*. 

'  j j i ' l i i a '  Mlullini RXlMTftSSr, Jm m#» 

•eifuaor nt limai tolaniiL 

l 
Jalkaa Lapamatoja 
ie «HemMÖiUcin tmiee tutim n>rtlt(u 

JSTXPJSSTA 
el lähtenyt rartin 200 jelka*, »»II» yu 100 JU 
ku Tarmaetl Je nyt <*• ellatodo totaea ma*m 
Me lUkki-et teki tr ti tiri oat. tlts •rl'BrHlint 
IlltoUlarn. Piirsi Kalle Haki, A agent*, Meet. 

AX.VB-8AT8I: Apteekkari Ueeelhn eri
tyinen keksintö, KAKSINKERTAINEN 
VOIMA. T&mä lääke tappaa varmasti 
lapamadot ja kalkki vatsassa olevat ma
dot. — Matojen yleiset tuntomerkit ovat 
seuraavat: Vään te Itä rinnan alla, muut 
tuvatsta kipua vatsassa, kova ruokahat 
kuin myöskin ruokahalun puute, vats* 
täyteläisyys, frknentarn'.nen tnt Li!pum* 
oksentamaan, siniset renkaat silmien ali 
painon välientyminen ja epämieNyttäv# 
tunteita vatsassa.® Monet kärsivät tä# 
yleisesti tuloksena sopimattomasta ruoka 
l&rjestelmttstft Ja moni Joka on sairas eik4 
löydä mitään huojennusta tavallisista 
lääkkeistä tuskilleen, varmasti karsii m»-
(loista, va'ikka ei niitä ole näkynytkin» 
tarvetta tehdessä. 

— Tärnii LAPAMATOLXXKB on telliet 
tunnetulmmaksl ja suosituimmaksi. kii te  
mikään muu suomain IF ten myymä ja vai» 
toistama lapamatolääke Amerikassa. 

LIQNKLLIN ÄLVE-8AT8I 
(Kaksinkertaisen voima) — Liike veMaan bs^Ib' 
tJa Iinan llitkkeen makaa tnnti»matta. — MH*' 
tetään poeti ma keel aeee $1.60 hinnalla, tSydefc-, 
llaet ohjeet mokana. r 
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