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^ Virkailijat: 

^Itfcesidentti— A. J. Sit* ' , 
Vara-pres. —• E. A. Rousu ,, -- -
Kassori— A. E. Anderson . 
Apulais-kassori — Ii. F. Wood * *. 
KirjunpitJijijL —-" Npiti Vieno E. Aaroa 

s 

Ytotiä Untisia 
/ 

Saanut tietää että saksalaiset 
pmwat haven poikansa va-

koilijana. 

mitään hyötyä. Sanotaan, että mi- liikettään ja muiden keinojen awul-
Dnä tahtoisin aikaansaada juutalais, la koettamaan saada häntä turtui-
Vftoainon. ^<3c on, sekä perätöntä että oon, wastasi Ford, että hän ei toäti» 
t# naurettawaa. Tarkoituk eni vn ai- tä seurauksista. Hän pitää pnhäKä 
^ kaansaada juutalaiskysyniyksen oi- welwollisuutenaan tuoda julkisuu-

koa ymmärtämys. Ainoastaan siten teen sen, minkä hän pitää totuutena; 
Ctnoago. — Viralliset reforbit-Wibaau suhtauwa asiaan sillä m* ja siltä tieltä häntä ei toot syrjäyt-

ja Punaisen Siistin raportit toiwat walla, että siitä koituu kaikille hyö- tää toiho, Wäinö, eikä uhkaukset, i®i-
Mrs Frank Kendallillc kortomuksen tyä ja onnea", sanoi Henry Ford ta hän kyllä on saanut runsaasti o-
että saksalaini mnpuiwat hän:» emälle haastattelijallevu. saksoen sen jälkeen kuin härt aktiiwi 
poikansa, luutnantti Oliwer I. Henni ^ord perusti ..Dearborn fella tmvalla ryhtyi paljastamaan 
ifenhoUiif tixtf oi liiatta juuri ennen Inönpendent". niinisen lehden tam- maailmalle uhkoawaa juutalaiswaa' 
amerikkalaisten ensimäistä tooittoa tnikuussa 1919. Älukli oli tilaaja- r(ta. - • , 
sodassa (Santirtityšsn sentähden kun määrä 72,000. Tammikuussa 1920 ; • Ä. N. 
hän ei ron'nut ilmoittaa scrksalaifil- oli tila-ajamäarä laskeutunut niin, ' 
ie wangitsijiiilleen yksityiskohtia a paljon, että painos oli wain 50,000. iggrahin lakiehdotus wangitsist toir 
merikalaisista sotajoukoista. Mutta näinä päi toina on tilaaja ! ^«ilijat, jotka ehkai'ewat wapaa-

Teloitus tapahtui, raportit satts- määrä 302,444 ja lehden Ictoiffiti\ tn puhetta. 
toot huolimatta siitä seikasta, että rehtööri sanöo kysynnän oletoan niin 
luutnantti Kendall oli täydessä uni* suuren, että toistaseksi ei TäytännöI' 
wormussa kun hänet otettiin timni lisistä sckW WGa M läheskään 
taistelulinjojen wälillä. tyydyttää. 

Siaffi päimää myöhemmin ame-

Tilatkaa Aohasou's Hywakft tunnrtnita . 
Sukk'a Mehitte ja Ruorille Miehille. 'M 

9io. l yiocman's Fine Sutát, marit £- i 
ruuni, omsta ja wattonen, Jjll.OO pari. V; 
, •' Postl-wapaa U. S. Ä. 
No. 2. Roy's Select Nierc Sukat. Wärit, ?' .* 
ruUni ja musta. $1.00 pari.. *. 

Posti wapaa U. S. A. ,j 
Ro^ 3. Bill's Special Sukat. Wävi: ruuni,"; 

musta ja toalkoinen, $1.00 2 :fi paria. ' 
Posti-toapaa, U. S. A. 

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

SiofKt tulee seurata tilausta. I-os sukkien 
^awuttua ette ole tyytytoäifet lähettäkää . 
Wet takaisin ja rnbanne palautetaan niit* 
t"n fnntnnthm. Tilatkaa osoitteella: W.»^. • 

;xsofinfon 420 Lake otov. North Dulutb, Minn. 

iS F' 

j Washington. Raskaita sakkoa. 
toankeutta ja pikaista wirasta eroit-

itämistä ehdotetaan lak.ehdowksessa 
vü*WW4' Vv" r r^iu...' jonka tarjosi tänään senaattori Bo> ^oku Fordin ystawista on lehden 1 . . ... .... . 

Keinotekoisesti kasteltavia maita myypi 

rah, rangaisttlkseksi jokaiselle ylei-
uarei T" vT r r s; ír ZP t L selle toirkmniehelle, waltion eli .liit' ha,.Ä °I. baudattu w!°la.st°n neto: .,W°hap°t-»f°lta n«ttoa W d)Ki#t;i ,üil. 

Lakimies O. A. Wuolle, L. L. B. 
ATTORNEY AT LAW. ! 

609—610 Hobart Bldg. 1 
- Puhelin: Karney 2314. 

682 Market Str. 8AN FRANCISCO. CAL. 

rifaalcifet toailoiititoat alueen jo ensi kertaa ilmestyttyä sanonut hä-
i Hon 
1 riwicn '-"-'se ia k.m ruumib lürref. W, w-Uftá wWipR°iI-,.a «. M^zwattmn ^ruSWÄain to" 
tiin amerikkalaisten hautausmaahan tmtaa pysyäkin." . , . % mr,n^n — 
Bouwillers'iin. Ranskaan, se hot» „Eipä se Fordin autokaan ollut aamaa ' _ . »itä löytyy tässä maassa ja on 
nettiin ftenbaltitü. •' (affinen alkuaikoina ja wahÄpatöi- á «°p°aw á 

Kendall hiipi ulos amerikalalstett nen se lienee toleläkin, mutta tänä """I?* ; " > _ . .. 
IvalMiaudoiSta tarkastaakseen fafio- päilrönä Iita myydään ja liifltetäön a'tt ' ,e! ." '. . , 
«en -iwejä ja 6ä,rtä ci nähty ien enemmän kuin mitään mwto fnlfn- «»»ff!"" 

Alle kirjoittanut _ > ,i 
Orlandissa Glenn Uountissa, Uaiiíorniassat v • 

Kaiken kokoisia lieclelmäfarmeja, maitotaloja ja kanafarmeja. 
Myöskin on minulla vielä jälHlä muutamia kappaleita raakoja maita 
(nimiin jaohvan sänkeä, joihin on vesi valmiina. Äysykää suomalaista 
kirjallisuutta, joka selvittää ja vastaa kaikkiin mahdollis. kysymyk
siinne. Kastelu vesi ja koko kasteluboito on ehdottofnasti paras 

Yhdysvaltain iialhLuJcs^n peraan 

OASPER NYOORD, 

Box 67, Oriand, California. 

niiteen, mutta saksalaisilta toangeil' nemvoa maailmana 
ta, jotka toangittiin samana yönä fn^tuttxi toastaus. 

olt Fordin meristä. Siirtolais fontisfionvrt-
kenraali Caminettista ja postimes- iori:;itű Niin elettiin 

A. C. ANDERSON 
Ruumiitten hautaaja, ja lupakirjalla varastettu pai-

sameeraaja. 

New York Mills, Minn. 
Puhelin puotiin Hiu *'*. .T ! '' Asuntona No. 

Jjihren toroerinla feboet tietää, että Aäytiää todellakin liitä,-että Sot. torifenrmin «iitlefomžto ia »nt űi(otta(1 tuloksia (itäkin suuremmalla 11)1)1011 TOfStOfl ObltOBI 
hänet oli otettu «mgRi. Hänen din lerto wiikoSsa ilmeitywä toiroolla kun ,aw»Itajak°°n ei ollut @uome8,a totrinMn |ltónltonm 

isä Stent Kendall, sen jälkeen tnoV nen .Dearborn Independent" on yk. wwvalle yall.wrsell^ Kats>^ MÄ demtmna fum Kimbal.ssa, En ottaa roastaan (»itatta. Ann 
lut. oli potmeStari ja koulujen su-si halutuimpia ja enimmän luettuja boíli|uuteciL ellín •m in wIu(i näytti toiveet lupaavilta, mutta i|mlla ^ttaluxkiua tlmortotie tau-
perintendentti Naportoillessa, III. sanomalehtiä maailmassa. — Mikä ueuwo» o oi o a i) o jat ' päitoä paiioältä h.mmeni himmene- listanne, niin teille annetaan rieu-

tämän . ^meeUifen laSSrnn ..ftr *on «»Stään, että fun Iuuta.fi oli läl^s „„j,, ja setään lääkkeitä, j» ON 
Biljoonaa dollari» loaatimns Stän- laisuutz. fuin »Bfoirt» !"nin"'; »mtpeen Muimfc niin nollassa el- fifältää , 6o,Iaria. Cmmt-

nen paa on ollut, ^dahon icnaqto iei 'punasta senttiä. Tämä oli barb öliy yhtiötä wastaan. Nksinkertaiie^ti se että Fordin lch- '7" ^v" 4Uit* ei VUHU#1U rc,UMU* x,uulu vu 4innon mukainen menetted, 
^„rnä l(r-l UnfimiPM Z-- Z n 011 kohdan nut kysymystä hcmen tulos ruotsalaisten johdosta, toaan 06tt Kunnioittaen 
filial' «.rt. - 8at.m.e„ ffron- „ WM».„ cnttmn rohkea la Otetulla lainlaadinnalla. tto d tyydyttänyt kaikkia, cnsmkään ' 

"» I He«,. Los Ängelosta, VN ja mifctoalta tawalla kiittämään,: -tto (iän tulee uudel- , , ~ „,4 
rumennut Uncle Sam Cil Com puo. ,ttä ka„s.i»wi«»en mntalaimns « . ^ T»!,s t «1 m wnmlar.ia a, I.lla urfathm mr. 
Urin J ! * * •# leen esittämään lak'.ehdotu'ksen mv Börkiltä rMjoja löytymän kun sen' lesta ajamaan syytöstä '^tandar i-nl fnfn mnnitmaa t ir.or-- io± 

U40O-

iti Torsten Chr be*, 
New Nork Vttlls. l'Mna. 

den kongressin ylimääräisessä istun-

Kun ostatte jauhaja paikalliskauppi-
aaltanne niin pyytäkää 

Pride of Cloover County jauhoja. 

ajamaan syytöstä Standar Oil Amerika^ ja foto maailmaa 
Co:.. alayMiätn Mtaan Ja on «». waar°. - „«ssa ja Waatwam, «alisia luu 
sa kysymys 436,000 eekkerm kasit- Missä määrin vmtalamms <m lMÍ,tpíuito 
tätoästa öljymaasta Oklahomassa ja saatouttaimt johto- ja määräämis, ' '-v'1.' 
joiden rahallinen artoo on $1,000" töa{t0(l Amerikassa, selittää JnÄe-' Liitto otoudtamaon. . 
0*00,000 Uncle 'Sam Oil Com pää- pendent",' käy selwille siitä, että e-j Nat. Popular Cowenmen Siit 
konttori on Kansas' Citys-a. 

lujalle panee, niin kawrkm. Jacob 
Salmonson sattumalta tapasi kaun-' 
tm sheriffin, mr. ConrclMn, iollej ^000 
fcrtoi neutooa kysytoänä, mihin on karja- ja potaatimaata ylä Wiscon-
pääöty mr. Mai'chii. johdolla. M-i- toiIjnlra maaperä. $20-
dän hKinfto {.innon Maikkimme kun eekkeri, 40 eekkerin eli suuren» 

' Oi'.' ... w 4.% 

Mtlytälvanä 
eekkeriä toeljelemätöntö 

sim. maan toaitutustoaltaisin sano-to, jonka johdannon.alla yli maan . fnóífnm'ií " 
Mr. Heney sanoi, eita -him'«m malchdistõ -.on; juutalaisten kasissa, jiewinnyt 'huuto wastaan Palmerin nnSta on tywmyv )aa a '-missa kappaleissa. Suomalaisessa 

tehnyt toalmistawaa työtä jo koko- ?)orkin ^.Times" on juutalais-retkiä, toangitseiniiia ja peitettyä toi- ^ '°n0T m .Jr^Üü^xL' asuwksessa. Pieni käteismaksu, bel' 
naista neljä kuukautta, mutta lo- omistama. 

Nuttakaa jotka ctooi walmistetut Ädiu kotikaupungissanne. 

naart kotitoeroja ja nauttikaa jauhoi . joiden raivintoarwo roetoii roerto* 

c jauhoille oli ne missä tahansa teijnja. ! 
v. ° . , 

Me myös waihetümme jauhoja ja fiidiä visuun myymme jantioja, fii» 

dia, wiljaa ja hiiliä.. : 

N. Y. Mills Farmers Grain Co. 

..Worldin" johtaja inintaa unioita wastustawicen työn-»»vv» -v""»»*»"» t cyDot. Ostakaa omistajalta, 
pullista päiwää ei mielä ole -mää- on juutalainen. Useampien muiden j antajien kanssa on tuotu kongressin ^n, «tto. j&an Kta nnc >en ia tiun a,| Sanborn Company, 
rätty milloin juttu wirallisesti alo- z^tv Porkmsuurlchtten ohjelman lmomioon. tulee áwustamaan xaby 11 nn 'Tc"a ol^oa rayaa m o) ^ 17 Sotibuvii iBuiíbing, Eagte 
tetaan. Uncle Sam Oil Co.,' on määräämät juutalaiÄ. puhumat-telussa Borahin lakiehdotuksen lä- m(xam Tuo vli innoáwa e)oi u Wisconsin, " ' ' 
riippumatoin yhtiö ja sillä on 28, tof„ml w& cLä,,ä. .m.tatoi^i wnemiMü. ' ^Ttllontn £ 
000 osak. omistajaa ja jonka paot" |if(a on kieltämätön malta-asema/. On ilmoitettu että lvtttenkin. ;f*> f^mowUc. xSa i ' 
iaä kärsineen $1,000,000,000 toohm- otyQi 1UöM muut alat tämän ky- k<nnvimpien lcckimievtm kanssa ÍÍ a.L!ft «.ia, .«wiierille 
gon, jonka ' g tonHään., »äffiiilCTiattämän jq tun- maassa °n neufeiritn • faf.itiWti.r- toimin tai-
aikaan Osagen MMntilm^ Okmyo- f€^cmatl rodun hallussa. Ameri- sen Malmista inises a. 
massa. 

Kanppamatkustajat 

misisa sai puheenjohtajan toimen hal
tuunsa sillä tuloksella, että hän, Aa 

Cl en laillinen huutokaupan pito
ja kaikkialla Minnesotaa luaitioina, 
ja minttu myyntikvkyni ou monelle i 

^ u i ^ .tunnettu. Knu tortoitscttc huutokavp-
kan huomattmnmat orkesterit ja '>Se' ehdottaa, että „jokarsta, tofat.^^tomonwn^ kolnten kumppanin piasta ni'n ilmoittakaa siitä »««!• 

suunnittelevat muut taide: elämää edustamat jär- kmniestä, asiamiestä eit Mdoswal- ' <int,hn«,»rh.m nttn- te, telefooni numero on 100 ja post» 
30 päiwän lakkoa. 

Omaha, Neb. — 600,000 kauppa-

, . , .. . ... .. .. «; kanssa íütvetettim Lethefieldiin otta-
i6,EL:rl 'Tl TLl ...aa» w°n-,it!emi»k«ya, ,oka Myös .s.». ̂  P. O. S.ie.-, Mun. 

yksinomaan laiinastou palweluksessa, jo-ka timnrt . .. „„„ta, 
unetut oikeuhcninuktiiseSti annettua Mb* 

joissa keSoitetaan matkuitaim ryh. filmi-magmmtit Adodpy Zukor, Cli- tus Wsk«ä el. muuta Inni waltakir- ' ^ áhelw kehittyi halu soRnl-
Morosco, William Fox. Mar-jaa, astuu sisään ja tarkastaa kenen ' . , . v : 

kontto toa farmareito, ja rahaa myös muis-

catterit owat miltei 

- . ——j——» matkustajalle on lähdetty kirjeitä, heidän monopoli n aan 

Maita Sopii taas ostaa ,. ̂  6 h wii 
v omistajia toastaan syystä, että ho cns, Loeto, ^ew.s & ^elzmök, Larl henkilön hyman^t huoneen, ien)an m^lä maksaa. - Kuitenkin 

f |Y Tlí>hí>Í 111 fiÍí 1 ̂ ristii Sntuvlketoat korkeita hintoja asunnoista Laemmle. Bes^e vasky y. m. otoat rin. talon eli muita rakennu sicl v. ^ kawaltamistaan rahoista, joita Lil IjtvvilllUltl^ t vill V ilvli-* -Lii f ja rimasta. Kirjeet vii lähettänyt juutalaista. Neto N ork on juuta m., eli ottaa papereita, eli yritta _ er^a(ä pankissa St Paulissa ja 
Kansainmälinen Kauppamatkustaja-laisten moimcSkain tukiasema koko hajoittaa jonkun kokouksen menemäl' ̂  muuallakin.'Mr. Bark on Ma-

jo»sa mnstikkakiu Millinä kaswaa ja kalat omin noktinsa järwiS- . järjestö. Kirjeessä mainitaan: maailmassa. Tämän waltion hx* lä pätkälle, on rangaistawa tott en ^ miaifco taas, toaan mr. 
hämrne elämät. Kun jo olen yhtä mittaa kolmekymmentä wuotta i Kauppamatkustajat kautta koko Mernööri on juutalainen, ^n aa mi toden toanfeuivella cli ymmenen jolla jutru oli ensin osa pal-

- ....it. myynyt ,äUfi .M. Mm.es.ta.. M. «°°t. tulto huomaamaan, et- ^funnanj^^ »^on F«. tutan^mWhninfrWh. —n_ ̂  Mm ,nitä oli saanut mr. 

ostajille olleet edulliset. Siis vieläkin toiwou monta maapala» 
«utisasukkaille myymäni. Kähällä käsirahalla pääsee täällä ai
hion. Kun yksin olen liikkeessäni, tulen toimeen perin pienellä 
fcwitelln, fnte* ennetrfi»; # : ,, > .ú. ; ^ 

Hnonekalnja on myös yha kaupan halwalk». 

Nuum is arkut on entistä halvemmat ja toimitus entisen laine». 

Jos terveyttänne takaisin halnatte, sitä saa meidän tunnetusta 
lääkekaupasta, kuten niin monesti ennenkin. . 

' Häykää katsomassa tai kirjoittak^ ^ 

F. HEITMAN, 
Menahga, Minn. •; 

Kunnioituksella» 
Wm. Rnyna, Huutokauppias. 

^ ' H i .  V - — 

Ottakaa huomioon. 
Farmin ostajan tärkein kyshnch» 

on markkinat. Shracnse^in ympä
ristöllä tämä kysymys on täysin sel-
Millä. Kaupungin wäkiluku on u. 
300,000, joka vakuuttaa hyvät 
markkinat ympäri Muoden. Kau 

tä hotellien kiskomat hinnat iuo- talaifin: Wall-kadnn rahorarehet o IamattaiA» fuofcfi»#. »«« ™ keM w-m-ss. ja «»,. 
«iSta ja ruuaäfo omat menneet huip Wat suureksi ofafli juutalaisia. «w- kansalaisille tooStoan kmipungm cli n j,nIHonfo Zyy, miksi olen ««» wilkk.M liite »aifaffi. JR.M 
pmmsa. Matkustaja wcljrtfunnalla läjä moan hall,tusi°neistösi° I»n. waltion wirlailijoita el, as.am.ch.a,, . nut Än meijeri petkuw--jut. »>°°t ka»willis»»dc» »»»Itofa mifo 
<m samat aseet käytettävänä sodassa tun juutalaisten wa'kut.,5 enemmän rikkoen liittotoattan oikeuksia ton- ^ ^ tömä (i ofe clt(i. »-rh.it». DIi« h,win tbnllmta ky-
hotellien omisttfjiu rooSleen, kuin kuin yhdenkään Wfen r.id,.n. Sodan paalle puheelle, chdetetam.. miiimn d myöi wiimei. k»i lifä. «ttojt. 

'mitä yleisö käyttää kieltäytyessään aikana °«wat juutalais. Kiloisen Tarjotessaan tätä IetoWhl#». Niitä iyllä «n halukkaita lois- 3-* ««MW,. 
sangen senaattori Borah sano» ostamasta tarpeita, futt näkemät, et- kuin Bernard Baruch y. m. .. eläjiä, jotka etsiwät tilaisuutta toisen 201 Sabine St., Syracuse, R. A. 

KALOJA 
Suomalainen Keskinäinen. Palo-1 

^kuntnsyhtiö* i 
Valnrotctun omaisuuden arvo:! 

1,085.735.00 Jäseniä yhtiössä: i Kaikenlaisia suolakaloi», Korppuja! j* . # 

679. Rahan kassassa «6,297.42. *«i'« «M """ ̂  
Lake Superior Trautujk *" "" Dividenttiä maksettu: $6,000 68. 

Virkakunta: Esimies, Aatu K^-
la, varaesimies, M. H. Korkal o. . 
Kirjuri: John Laide, varak. J. 
W. Jacobson. Kassanhoitaja, Ed
ward Larson, varakassanhoitaja, 

' Siikoja .../100 ib. $18.00 
.... öv lb. $10.00 

Herring .... 100 lb. $6.25 

tä hinnat otoat liian korkeat. Tä- määräämissä asenNi. a. Rcpnblilaa „Msityisen kansalais siwiilwi-. sarmarven työn tulok 
Iinan johdos^ kehoittaa kauppamaf nisen puolueen w^wStelu,'. ,oh fcuffio otl hiljattain usein uhattu ja _ ̂  m toastaan elää mut-
kustckjajärjestö tämän firtocn saajan tajana oli Will Hah- > - iliii a at monto kertaa kokonaan ?iellettti. Tä- ^ to^ey$ rikaswakin. Joten yllä 
kieltäytymään menemästä sellaisiin wn. - - •* lm tilanne on ollut lisääntymään _perr0i^tt m tvar-oitukseksi. Tässä woi 
hotelleihin, jotka kiskoivat hälvyttö- Lwttelo^MW Maa . HmSa^in toiimeisen neljännes wuosistidan ^oo käyttää toisten katkeraa 
nriä hintoja huoneesta ja ruuasta, kutnka pitkälle. ^ epai ema a Mána. - ... - kokemusta' hyödykseen. Jos yllämai-
Tämä kirjo lähetetään 600,000 kaup tuleekin Aord sitä jättämään. » u ^nnetrmeet fystremiin. mtunknsia yrittelijöitä ilmestyy 
pamatkustajalle ja itse kukin on wel- ma^naailma?. on toielakin autt«mpt- ' Anu sellaiset harjoitukset otoat muiUijnn Lomalaisille seuduille, ol 
wollinen tekemään osansa ja yhtenä tomammin juutalaisten W*l inurtutiect meidän iWcemiin, ci hi- wielä sanottu, että yllä kerto-
tm^fmia on mahdollisuus saada ht- Ranskassa, .«offÄ Ma Englan- kaan toirkaMja erityisesti ole toas- ^ o(íut ^sm-äiiien, missä suo-
ma. - nissakin otoat juutalamt zo kaMN.tin,nalmnen. Tilanne ansaitsee > öisetkin joutui kärsimään, sillä I . 30 päiwän lakko kautta kolio rin° määränneet Europan smansst elg- leistä harkitsemista ja itämäistä ^ touofi paperin eräs mr. P.! 
toman pakoittaa hotellinomistajien män. < . . . _ käsittelyä. Minä olen sentähden Cc s^h-omion nimeä käyttäwä mies 
taipumaan kohtuullisentpiin hintoi- Maailmansodan syitä on tnttttm ^ämrf tämän iakiehdotuksen. joka 
chin. Kun menette hoteMin ja re° laajasti ja tuoma selityksiä on \ült on walmistetw yksityisen kansalainen 

'ais^seraatte, ja kun on teille sanottu annettu. Mutta pääasiallisin 'YY ja suojelemisesi hänen perustuma illi-
hinta, niin -jos katsotte sen kohkmt- toaikutin, sanoo ..Independent".' joh- Mja oikeuksissaan, eirttäinkin r 

tui juutalaisista, fr rnímai wta- leisten toirkailijoitteu itsewaltar^ Zűunin toaűU on ähellä, muisto 
aseiden walmistuksesia oitoati Iu«- jQ laitamia tekoja toastaan. ' ^ ̂ ^ilijain nimitys >ko-

50 ib. $8.60 $4,934,880 nostetaan antomobuli- yrityksen, ^ongen taitatoin emotn M.nusta näyttää, että se toMtv g ta^0tte omia kansalai 
tomlte. he siis lietsoitoat eäin intohimoissa m koskee tätä tilannetta ja awus- ^^n towkown^ M» ilU,«#t-

toibaa eri kansojen kesknndesla.. eo- toisi suuresti tüman kaöwawan pa- ... ' 

(26) 

lkvsi fnnti 10 sentin laatikko 

Copenhagen nuuskia 

French Leikin nurkalla tc'ft scrmallai 
sen kaap^au^lj'en kuin yllä mainit^ 
ntotti Etelä Kingstonin Nieijeri-
micifiit ja onistni toei kaikki. 

. lOOjb. $16.00 

M. Paul. Mmi. -r* Waltio tulee toilxta 

storian Punaista Lolita. .100 lb. $24.50 

touodessa dan aikana ja sen jälkeen on heilin fan parantamisessa Kaikessa ta 
werois^a automobiilel, näyttämät sitten mainio tilaisuus innoittaa pauksessa, se on ehdotus, jonka ym 

60 !b. $3.50 nostamaan $4.934,880 

nyt myytävänä 

MG 1AKAAMMb 
ettil "Copenhagen l uuaka or a 
n# ollut puhdasta ja un varn asti 
puhdasta. 

Ehei kauppiaallenne ole sitä, 
nim me lähetimme teille postása 
tavsllisella hmnallh 10 sm tilli' 1 ta
likko, kunres kauppiaanne voi 
teille hankkia. Postimerkit kel
paa 

Copenhagen pururuutke on 
maailman parasta purutupakkaa. 

NVe\ man-Bruton Company, 
1107 Broadway, New York 

REUM ' nSMi 
»r- ' .J'"u 1 """"S cbuStojofiuonctn j° fenootin aliko- wanhaa i° Wwin «Mu» nchmlai. .«wíbemicW «tbnttt» d.,rj,ill«I.« «wtt-ja -«MB 

Mäen johdolla. . - ; 

Norjan Sttliö.. -• »liOO lb. $13.uu - - ' w -x , , 
50 lb. $7.00 miteoiden walmistamat laskut moot' naajan M koronkiskurin ammattia, wmdaan rakentaa "jBrik Mukkala. Johtokunnan jä 

Raha sillä he jo ennakolta laskitoat, että 
Erkkilä ja Jaunes Keto. Yhtiön .. >, ^ õo ib. $«.õo ^ Itämään hlMen teiden sodan näännyttämät maat tuletoat 

ov.t: Victor Myllykai, -•* Mimautk„ tWntõõn ̂  

p»=, Leander Suomala, Jacob Lal-, „ p$MM «. «„tomofcttim määrä, joita tul-¥,ttaiLeen etta fobon «"• 

Jű And Sarvi, John Jaakola, Abel pauna 27c.- (ocnv toeroittamaan on artoioitu o" destirakennusta toarten 

•; 4 ^Ristinen, Chas Kuha ja John Ki-

1'^, ' äijärvi. Tämä yhtiö on varmasti 

>V- ? ' 'iaotettaT» ja viivy^elani^^ak 

. ;f «aa palo vahi nköt, ^ ^ i . EMIL JOI 

*iwU 

situta= 

Dassel, Minn. K 
Holmik. 28 p. -. 

Erkosta wankiloan, niin kätoi utt. 
Vartille. E'elä-Kingstonin cre.mtc-

«amoja Í2 paunan laat., pauna....28«. {^„ 27^,000. pienin tocro tulee Tmsd wtooittelewat siis maailman- ryiniehell?, jonka petkutuksesta on hinta $2.25 panna, lähetyskulut iii 

TuítkM ^^"bhitatoe'n!^ okemamt $12 Ford Mtoille, $15 waltoa kaikMa aloilla. ^ Uusi Kotimaassa ollut lyhyt kerto, hen luettuna. Lanka on kaikki kolmi 

töin tarpeellinen. 
St con L-eikm koululla tulee piak 

*  f t '  •  1 .  • „  n n i v f Ä ä s  Darkaat Kiv,lt J»lnl"S Ja kitsien nivelissä sek* yi»-koin jota.N jUUTTO. nayraas, ^ H JM malkaan koko riMimii>ss, ovat kalkki rtiu-
rii.'thiji;H tuiiiomprkkejä. — Tämä tenti oa 
yleinen Iransalaiítenime kp-skimdpssa 181114, 
Johtuen llmasirnnhteista v. m. 

Kun kipu kalvaa nliak.-ia ja muuttuu toi -
sesta rutiiniin osasta toiseen kutsutaan sltÄ 
kmimc-rpumatlsmlksl. Kun taas kolotus 
Ilmenee jfneni<»8 kutsutaan eitä kroonllM-
spksi renmatl^mlksi. *a kun tuntnu kovaa 
klvisttivää kipua Ja jalat ajettuvat on se 
leinfä e'l n. k. klhtlil. 

Lukekaa mltS tlimii mies »anoo: 
TVtrelt, Ml no. 

Armiaat Herrat: Kiitoa kiristiinne. J?yt 
melnltw n että olen seennt n>* lääSkeet la nyrfie 
mnttlnnt ne t.-litün «äflntSi r.iv mukn«n. Xj» 
«x«n t»'IIIe tubanr^t kllli.kwt ti-lrtäo ptIu* 

; Huomatkaa? 

j. Allanimitetyltä saa tilata toilla» 

lűiuoa. barmotita, roalteaa }a khaki' 

JOHNSON CO., 

-iJt; 

F.a . 

/^'Johtokunnan puolestA, 
John Laide, 

v ; :  ̂ ' 

]ISt So. I at Ave. IL, Duluth# Äa» 

mikille auwille jotka painamat yli . Haastattelijan kysymyks«n, eikö Siis edeM ' olleen • Ii'$ft $äi8tö. Uttihan, tuleie seurata,tií^Sía. 

2,000 paunaa, ja kes ^imaäräinen Ford pelkkä tämän voimakkaan woimme mainita seuraamaa. Wa- Kred^ Wapola. F 

tieto kaikille automobiileille «8. propagandansa seurauksia, esim. sii- hinkoon joutuneet farmarit yhteises. . ^0r( Miiis. Minn 

.1 " ... íkj.fi.7/» oHü iiilltftlflífó ia ihetl* Vi Ín#nii¥5í>8(n hri/rrtritnrtt 'nntflil Iflíí» . Uit nr: 

> & f 

H *j 
Kirjnri. I Tilatkaa Unsi Sotiman ftknlwistl 

.V4B0X 171, New York Milla, Minn, («ne ja 6w«ec|t? 

'f,» 
j 11 ; vi v Í 

__ muodossa, että juutalaiset ja heil- ^5 kokouksessa päättitoat antaa lafl-
Serbin ''ot« jnntalaisnntta wastaan \e suosiolliseet raliamiehet ryhtyisi, miehen haltuun ja niin sopiwat la- ' ti 

„Minä en tothoa juutalaisia, minä to£t wastapainoksi tai kostoksi jär- kimies M-archin kanssa^ joka otti ju« 
«n' toihaa ketään. Wihasta et ole jestelmäNiseStt 'poikottamaan bänen fain ajaakseen op paifaga/ 35t Äol- ft •« lelNWWl^ 

V--: ^ • ,r fr 1 ' •„ ^ 

: r  * -  '  -V .  v r  v . - . -  .  ?  - u '  * '  '  '  
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'Ä 
^ w K", "M ""'«TFi f 

^ jr-f*'!*,# s j, 

•1-14 ^ 
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vmnlm-sta lUflkkeeetiinnt-. j-e).ä r<br11 i«y>.li-itiwiw 
IJi'lkki-i.'t ill T'ltn Jiyvilt el vol r*h«!l* >«. 
rcmpl» -aeda. wtn* oli n nyt aivsn rerve mlv*. 

Piirsi knnolottuliselto. Victor Mäki. 
Erikoisin,'ike No. 4BO on erinomainen 188« 

k? yllämainittuihin ktoulhm 
j .iti toi JV /.au m . ./}/ y> y jj 
j Pilleriä Ja lixli-voirK- n Ikon. voiUt!tavalisl. 

Tilatkaa m*kcm8ärilr« No. 46'.. IMhetetM» 
I poatlwa lähetyskulut giiorttettane, $z.f,0. 
I —LliroeUtn Apt.vkt.1 oa «rertu— 

—ínoo. Apteekki ThdysriillnKj*-
fV Aa LI0l|£U, 00^ 
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