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Äufi iWtiwit, Perjttwt»» Toukokuun 13 p. 1921. 

Nuga-Tone 
Stnurcstl rattú xbldna jt Vál-

RMKUd, sanoa Utt. Moravecky 
i. . Midvaie, Ohio. 

V' Vaimoni nautti Nuga-Tone läliettä käyt-
Wohjeittcn mukaan ja se auttoi häntä. Kun 
Min »Ii nauttinut sitä 18 ptivaA, sanoi hiin 
Hl 1 nulle että hSn tuntee itsensä kymmeniin 
Vuotia imonmmalta, että hAnetiÄ on hyvä 
Tmikahelu, eikä vatsahappo vaivaa häetft kuten 

Even. Minäkin nautin Nuga-Tone laticctt* 
tunnen itseni voiinakkaakBi. Minä suosittele* 
<•'* lääkettä kaikille sukulaisilleni ja yHevilleni, 

ANDY MORAVECKY. 
West McLennan, Tex. 

Nupra-Tone on auttr.cat minun kaikin puolin. 
St'fi jálkKn kun mina aloin nuutumaan Nuga-
T<"» laáKyítá, tunnen iteeni min tervpeksi kuin 
pfchk.nft. Jokainen joka karsii mistään vioista. 
agiti4 ;.iko<->n Kita ja tulee autettua. Mmá olen 
»>r ttan-ji sit A enkä kadu että olen maks«u:ut 
*»naam siihen. AUGUST J. KOCIAN. 

Nuya-Tone virkistä* ja voimistuttaa; se 

f ihmeellinen Utit kv hermostuneille, 
•Voille ja rasittuneille miehille ja naisille, 
luo uutta elämää maksaan, ja vatsaan, 

Mattaa munuaiset jlilleen toimimaan, r.taa vieraat ainekset, vatsahapon, pahalt 
haisevan hengityksen ja kerrostuman 

fck-leHH. Se saattaa teille Ihmeefllseti, 
ruokahalun, hyvän ruuansulatuksen, lujat 
hermot ja sikeHn, virkistävän unen. 

Jekainen pullo Nuga-Tone lääkettä 
slfMltitB YHDEN KUUKAUDEN LÄAKITYK-
JJfcN, ja on sen liinta $1.60. Hakekaa 
•»ilo sitä apteekistanne jo tänään; naut
tikaa sitä 20 |>Ki>KU ja jos se ei ole täydel-
li<t"5ti tj vdyttävää. apteckari mielihyvällä 
aittaa teille rahanne takaisin. Jos ette 
v*>i saada sitä apteekistanne, lähettäkää 
nii iMe #1.00 ja me lähetiimme teille yhden 
kuukauden taatun lääkityksen post ii n-
paastl. NATIONAL LABORATORY, SJ7 
So. Dearborn St.. Chicago, III. 

>h.y& 

Li»j«» 'V-T-Sr 
Steffi Huwimatkaa \ 

. „«quitauia" ' ' 
ZMaltameren ihmch t 

$0 

• *:s ~ •" 

, Lähtee Rew Aorkista 
S suletu»* 24 p:»a 

ja jouduttaa duwi matkailijat walta. 
meren yli, niin että jokainen Főutat-
iempaankin kolkkaan Suomessa me-
itijä kerkiää perille eniten keskikesän 

Tulemme järjestämään kakei 
Suurta Huvimatkaa 

SUOMEEN 
Vuonna 1921 
Verrattomilla 

Canard Iónján Höyrylaivoilla 
"AQUITANIA,, 

ÍXH jalkaa pitkä, 4 potkarinen. 
Lähtee New Yorkista 
Toukok. 24 p., 1921. 
"MAURITANIA,, 

790 jalkaa pitkä, 4 potinziinen. 
Lähtee New Yorkista 

Kesäk 9 p„ 1981. 
Kyselkää paikallisilta asioitsi-

jeiltamme tai osoitteella: 
CUNARD LINE 

Metropolitan Life Bldg., 
Minneapolis, Mian. 

Suomalainen Keskinäinen. Palo
vakuutusyhtiö. 

Vakuutetun omaisuuden arVo: 
1.085,735.00 Jäseniä yhtiössä: 
679. Rahaa kassassa $16,297.42. 
Dividenttiä maksettu: $6,900 68. 

Virkakunta: Esimies, Aatu Ke
la, varaesimies. M. II. Korkalo. 
Kirjuri: John Laide, varak. J. 
W. Jacobson. Kassanhoitaja, Ed
ward Larson, varakassanh oita j a. 
Erik Mukkala. Johtokunnan jä
senet : Ben j am Pantsari, Matti 
Erkkilä ja Jannes Keto. Yhtiön 
asiamiehiä ovat: Victor Mvllvkar 
gas, Leander Suomala, Jacob Lal
li, And Sarvi, John Jaakola, Abel 
Ristinen, Chas Kuha ja John Ki
vijärvi. Tämä yhtiö on varmasti 
luotettava ja viivyttelemättä mak 

>» 

saa palo vahi ukot. 
Jobtekunnan puolesta, 

Jok» Laide, 
Kirjuri. 

Bex 171, New York Mills, Minn 

T:RI LINDGREN; 
[oULUTH, MnmtSOTAf 

ii E. S«peri»i 9tttH. 

Farmi «yytäwS»> 

Oulussa, Wis., Bayfield So., 85 
eekkeriä pul»distc^tua maata, 55 eef 
teriä seka metsää. Hywä lähde tseji 
xioksee läpi maan. Asuinhuone 
puuhuone, uusi kärryliiteri, jywä 
huone, heinälato, itawtta, talli 
fmmbutone ja suomalainen seutu. 
Srtrjoittnfoa omistajalle eli suulli» 
fcvti saatte tietoja. Hinta $4,500 
lomitetuilla ehdoilla. 

Alex Niemi, 
Prop, df Superior Blacksmith & 

Welding Shop. 
^31—W. 4th St. East End, 

Superior, : : Wis. 

KALOJA. 

Kaikenlaisia suolaisia kaloja, 
korppuja ja kuivia leipiä saata
vana. ' 
Lake Sap. trautua 100 p. $15.00 
Lake Sup. trautua 50 p. 8.50 
Ijake Super, siikoja 100 p. $18.00 
Lake Super, siikoja 50 p. $10.00 
Lake Superior silliä 100 p. $6.00 
|jake Superior siiliä 50 p. $3.50 
Astorián pun. lohta 100 p. 23.50 
Astorián pun. lohta 50 p. 12.25 
Korjan silliä , p. $13.00 
3Norjan silliä • áöftn,. P* ^,50 
Ijsuom. silah. nel,. (65—-70 p.) $5.00 
Johnsonin sok. korp 30 p. b. 24e p 
Johnsonin sok korp. 12 p. b. 25c p 
I Raha on panUv» tliawlowh mu 
Utena. Tilatkaa mvA lÄBl hinta-
loettelo. 

„Ma»reta»ia" 
Lähtee New UorlM» 
ttesäkuAN 9 päiwäuä 

joten wvelä niillekin, jotka iiroSt «I» 
kaisenunin kerkiä matkalle, tulee ti
laisuus nauttimaan waltamerimat-
kasta keskikesän ihanimpana aikana 

Matkan järjestelystä, Passi«siois-
ta, tuloweroisw, rautatiekyhteistä, 
y. m. seikoista antaa ohM» linja» 
walwutettu asiamies 

Carl H. Salminen 
Duluth, Minn. 

Huom.! Hankkikaa tilanne ja matka, 
lippunne aikaseen, woidaksenne oka 
makuutettu matkalle pääsemisestä. 

LEMEIIEWETTMAIISNAIEHAII uenevenenetie.iei»e* 

sonri 10 frntitt iaatif!# } 

Copenhagen nuuskaa! 
nyt myytävänä. { 

ME TAKAAMME f 

ettl Copenhagen nuuska on ai f 
rtB ollut puhdasta ja on varaaetl ; 
puhdasta. | 

Ellei kauppiaallanne ole tritil, 1 
niin me IXhetamme teille poemía \ 
tavallisella hinnalla 10 sentillä ke»- • 
tikko, kunnes kauppiaanne voi \ 
teille hankkia. Postimerkit kel- | 
paa. i 

Copenhagen purunuuska on } 
maaliman parasta puru tupakkaa, i 

Weyman-Bruton Company, ! 
llOt Broadway, New York. { 

Ykistä untHia 
Boudi roswoa ei tuomittu. 

Chicago. — Valamiehistö Willie 
Daltonin, Norchern trusti i>ht5ött 17-
vuotiaan työläisen, oikeusjutussa, jo-
ka kameli ulos pankista mukanaan 
$772,000 wapauden bondeiösa, il
moitti olemansa erimieltä tänä päi-
toanä ja mapantettiin istunnostaan. 

Walamiehistö oli ollut harkitse 
massa asiaa kello yhdestä saakka jäV 
keen puolen päimän tiistaina. 
miehistön sanottiin oletoan tftföit jae
tuli luielipiteessaän. ; 

32-34-36-38-40-42. 

MORTGAGE FORECLOSURE 

SALE, : 
Befault having been made m 

he payment of the sum of One 
Thousand Sixty-four Dollars 
vliieh is claimed to be due and is 
lue at lli/e date of this notice upon 
i certain Mortgage, duly executed 
ind delivered by Ruben Olson and 
jizzie A. Olson, his wife, but who 
ign their names as tiubeti Olsen 
md Lizzie Olsen, Mortgagers, to 
.latti JfcL Korkalo, Mortgagee, 
3eari»g date the 12th day of 
vlareh, 1920, and with a power of 
tale therein contained, duly re
corded in the office of the -Regis
ter of Deeds in and for the Coun
ty ef Otter Tail and State of M in 
íesota, on the 7th day of April 
192#, at 3:10 o'clock P. M„ in 
Book 107 of Mortgage», on page 
34. 

New, Therefore, Notice is Here-
íj Qiven, That by virture of the 
pwrér ei sale contained in said 
MoitgaSe, and pursuant to the 
statute in such case made and 
previáeé, the said Mortgage will 
he fereolosed by a sale of the pre
mises described in and Qonveyed 
by said Mortgage, viz: 

The Southeast quarter of the 
Southeast quarter (SE^4 of SKVi) 
of Section ten (10) of Township 
me hundred thirty-six (136) 
North and Range thirty-eight (38) 
West of the 5th Principal Meri
dian, containing according to 
Government survey thereof forty 
(46) acres, more or less. 

In Otter Tail County and State 
of Minnesota, with the heredita
ments and appurtenances; which 
sale will be made by the Sheriff 
of said Otter Tail County at the 
Ereet door of the Otter Tail 
Cou»ty Court House, in the City 
>f Fergus Falls in said County 
and State, on the 9th day of June 
1921, at ten o'clock A. M., of that 
lay, at public vendue, to the 
highest bitter for cash, to pay 
said debt of One Thousand Sixty-
our Dollars, and interest, and the 

taxes, if any, on said premises, 
.uid Twenty-five Dollars, Attor
ney's fees, as stipulated in and 
\v said Mortgage in case of fore
closure, and the disbursements 
allowed by law; subject to re-
lepmtion at any time within one 

trem the day of sale, as prc-

Roswv jutteli elämän kertomuksensa 
neljälle henkilölle, otti heidän rahat 

ja kehotti heitä auttamaau hau
ta $25,(XX) roswouksessa. 

9!eljä Minneapotin nuorta ibmcf 
teli kummallisesta kokemuksestaan e 
raäit kohteliaan maantie rocwen 
kanssa, joka kertoi heille kertomuksen 
elämästänsä istuessaan heidän aitio 
mobiilissä ja määräsi heidät ajnninan 
yksinäiselle paikalle jossa hän rostuv 
ii heidät, myöhään miime tiisw'.la 
wasten yöllä. 

Henkilöt oli Mat Ambrose Kiwus, 
717 Eighteenth Awenue. N., automc-
hiilin omistaja; Jerome Scherer, 
1418 Girard Awenne. N.; Miss Äe-
ronica Goar. B955 Rokomis Awe 
ime S., ja Miss Ewelyn 'Holtgren, 
3810 Thirty^Eigth Awenue S. 

Roswo esitti itsensä neljälle nuo-
Roswo esitti itsensä neljälle nuo 

relle henkilölle Miss Goarin kodni 
dessä wähän ennen puolta yötä. kun 

automobiili pysähtyi jättääkseen ha-
net kotiinsa. Hän astui puitten ta 
f aa ja katodi heitä kohden ojennetut-
la rewolwerilla.' Sitten hän kiipesi 
taka istuimelle, istui kahden nuoren 
naisen keskelle ja määräsi miehet a-
jamaan tyhjälle paikalle neljän bio-
kin päähän. 

Matkalla hän kulutti ajan juttele
malla pääasiassa itsestään. Hän ker
toi tytöille, että hänen nimensä oli 
Frank Richardson ja ,että hän oli 
palwellut sodassa Ranskassa ja, että 
hänestä oli tullut roswo sentähden 
kun hänen tyttönsä hyljäsi hänet s'Uä 
ajalla kun hän oli Ranskassa. Han 
oli tienannut elatuksensa roswoainal 
fa ihmisiä, erään sotapoika ystätoän 
sä kanssa, ja he ottivat toimineet kol 
me nöta sillä seudulla. 

kiltit he pääsiwät tyhjälle Totinc, 
hän määräsi kahden nuoren mielien 
astumaan ulos automobiilistä ja seu 
raamaa n häntä. He olitoat onnistu 
neet hänen ketromuksensa aikana iät 
icimään suurimman osan rahastaan, 
ja kun roswo tarkasti heidän tooat 
teet heillä ei ollut muuta kuin $3. 
Kiur he meniwät takaisin automobii 
liin, hän otti useita sormuksia nuo 
rilta naisilta. 'V 

Sitten hän antoi määräyksen Mi 

wusille ajaa kaupungin rajoille. Mat 
kalla hän kehoitti näitä neljää yhty 
mään hänen kanssaan yhteen kahden 
kymmenen wiiden tuhannen dollarin 
roswoukseen ja lupasi heille kaikille 
$5,000 jos he auttaisnvat häntä. 

Useita kertoja rosmon jutellessa 
tytöt nanroitoat hermostuneesti. 

„Jos towerini olisi täällä, nnn 
hän löisi teitä päähän jos te nauroi* 
sitte tuolla tawalla," sanoi roswo. 
„Mutta niinä olen hytoäluontomen; 
minä en woist tehdä sitä." 

Kun automobiili saapui kaupungin 
rajoille, roswo kohteliaasti pyysi hei
dät päästämään hänet menemään ja 
katosi. >-

A. D. 192^ 
o, Mortgage# 

Attorney. 

n 

kysymys tämän neuwoston edessä. 
W. J. Lauckin, taloudentutkijan lau 
tunnon inukaan unioille, ..on josko 
cli ei tässä sodassa uudellen sow.ttu 
misen puolesta, aika on nyt tullut 
työläisten palkkojen alentamiseksi." 

Työläiset sitten esittiwät monta 
syytöstä, sanoen, että nykyinen työ 
kansan ahdas tilanne johtuu suuressa 
mläöräSsä New Dorkin pankkien „ra 
hallisesta yhdistyksestä", teholtomuu 
desta ja hoidannon riittämättömyy 
destä ja. että rantatie teollisuuden 
epäwakainen tilanne, kuten hoidannot 
esittiwät sen, johtuu suuressa lniui 
rässä tnhlaawaisista keinoista raho
jen käyttämisessä ja hoidannossa. 

Tykkien jyrinä terwehtiuyt Woodia 
Mauilau lahdessa. ? í 

Manila, P. J. — Sitrta füttmaa 
osoitettiin kenraalimajuri Leonard 
Woodia kohtaan hätien saapuessa tän
ne tänä päitoänä W. (5ameron For 
bes'in» entisen Philippine saarten 
kenraalikuwernöörm kanssa^ Wzyra^ 
laiwa Warrenilla. 

Kun suuri laiwastou alitc> höyrysi 
satamaan, niin seitsemäntoista tykni 
terwehdys jyrisi linnoituksesta ja Tav 
Maston aluksista 'atamassa. Amiraali 
Strauss, joka ívm.'ríaa Aasian lui 
Mastoa: kenraali Nwidall Keruatn ji 
Charles E. Aeaber. saarten tonrafu 
wernööri, jokainen apulaisen seiran 
mana nousiwat laiwaan laiturilla 
terwehtiakseen presidentti Hardmjjm 
ja hänen puolueensa lähettilästä. 

Suuri wäkijoukko kerääntyi laitot^ 
sillalle, mutta sisäänpääsy oli ainoas 
taan kortilla. Laiwasilta oli loista-
wasti koristettu ;a kun kenraali 
Wood astui rannalle asestetun jalka-
wäki komppanian riwien toälistä, 
niin konstaapelitvoiman soittokunta 
soitti „The Star Spangled Banner." 

Kumpikin kenraali Wood ja For-
bes tulemat olemaan kenraalikuwer-
nöärin armossa täällä ollessaan. 

93 muhamettilaista kuollut taistelus
sa Philippine saarte» Poliisien v 

kanssa. 
Manila, P. Qs. — 93 muhametti

laista tapettiin sunnuntaina taisto 
lussa Philippine saartelt konstaapeli-
woiman kanssa  Sulun m a a k i - ^  

tänä Päitoärtä saatujen tietojen mu
kaan. Kolme muhamettilaista ja yksi 
konstaapeli haawoittui, ' 

aistein tavghtui sen Aikeen kitn PŰÖ1 
muhoiuettiiäl fct - tappaitoat era im 
luutnantin ja kolme konstaapelia, 
jotka oliroat' wartiopalweluksessa. 
^.Muhamettilaisia takaa ajettiin ja he 
puoliistiwt itseänsä Maharajah ti tv 
wngili johdannon alla. . ;: ^ 

Konstaapeleilla oli kuusi Sonetyk 
M. . . 

Lääkäri sanoo maimon kertonee» 
nckottomuudesta. 

New Fork. — Tri Hugh Russell. 
erSs lääkäri Buffalosta, N. A., joka 
todisti tämän päimän kuulustelussa 
atoioero jutusta, jonka on nostanut 
James A. Stillman, New Dorkin 
pankkiiri, sanoi, että Mi's Anne 11, 
Stillman, ollessaan hänen hoitonsa 
alla huhtikuussa 1918, oli kertonut 
hänelle, että hänen miehensä eiollut 
odotetun lapsen isä. Lapsi, Guy 
Stillman, joka on nimitetty äitinsä 
ja Fred BeauMais'in, erään intiaani 
oppaan kanssa atoioero jutussa, fyn 
tyi seuraamassa marraskuussa. 

Maikka todistus annettiin suljettu 

waihtajille. että hän puolustaisi iii 
.iänsä ja todistaisi hänen puolestaan 
i0s tarpeellista. Mr Stillman. jota 
nyös syytetään uskottomuudesta hä 
ien waimonsa makauksessa hänet, 
'yytöksiiu, ei ollut läsnä. 

Tri Russellili ristikuulustelu aio 
tetaan tulewassa kuulustelussa, joka 
)n koetteeksi määrätty toukokuun koh 
!>eMnn5!ksiwista päitvÄsi. , 

Puolalaiset hyokkääwat s»»ttoüttt»eiti 
joukkoja wastaan. 

Berlin. — Järjestyneet puolalaiset 
sotajoukot owat tuailanneet suuria a 
In eita Mi-Silesiassa. tappaen eng 
iantilaiua ja italialaisia sotamiehiä 
ja pakoittaen englantilaisen toaltuus-
miehen luopumaan Mirastaan, tänä 
päi mätiä tulleiden tietojen mukaan. 

Waltuusmies erotessaan toirastaan 
sanoi, että liittoutuneet sotajoukot <'i-
luat ole kylliksi litkmsat kestämään 
puolalaisten hyökkäystä ja takaa 
maan saksalaisten astckastsn tutiuol 

lismltta. I'; 
Sanotnalehdistöti sähkösanomat tä

nä päiwänä wiittasiwat. että tilanne 
on nyt rauhallisempi puolalaisten 
hallitessa alueita, jotka he owat mal
lanneet. -
. Puolalaisten sota joukko M artotoi-
diin käsittäwän wiidestätoista tu 
^annesta kahteenkvmmenee:: tuhan
teen hywin asestettua miestä ja Ma 
rustetuu kctoällä tykistöllä. , 

Pienen italialaisen sotajoukon sa-
ttotaan menettäneen suuren määrän 
miehiä ja englantilaiset kärsimät Pie
nestä nueshufaila 

Saksa tänä Päitoänä odotti was-
tustawan julist'.lkseen, joka 'ili lähe» 
tetty liittoutuneille Lontooseen. 

Osia Ali-Silesiasta on sota lain oi» 
la. jonka on julistanut liittoutuneit
ten wälinen toimikunta. 

Määräys oli tehoton kuitenkin, fit 
;ä suuria joukkoja puolalaisia kulki 
maan läpi, lewittäen fouhuo asukas? 
ten kesken. 

Suuri joukko puolalaisia sotamie
hiä saapui Kattowitziin warhain aa-
•nulla ja ryntäsiwät sanomalehti 
konttoreihin ja poliisi asemille. Rans 
alaiset tekitoät Hyökkäyksen ja puol
alaiset perääntyi toät. Ranskalaiset 
ittiroat kolme sataa pyssyä. 

rakentajien, wihollme». 
Miksi on olemassa yhden ja neljän 

nei» osa miljoonan kodin puute Dl 
"Esivalloissa tänä Päitoänä paljastaa 
tutkimus rakennus kauppojen trus 
'sta New Dorkissa. Rakennus ainet-

den tehtailijat otoat tehneet sopimuk
sen keskenään mäarätäkseen hinnat. 
Hinuat, jotka he määräämät otoat 
Niin korkeat, että keskimääräinen 
mies ei kykene rakentamaan. 

Rakennus aineiden tehtailijat eitoät 
ole ainoat, jotka määräämät hintoja. 
Hinnat otoat määrätyt pitkin koko 
ritoiä. Kotein rakentajia hätoyttö 
mästi sakotetaan. Jokainen ryöstää 
heitä. 

Pohjois-Dakown kotien rakennus 
laki tehtiin kotien rakentajien awus-
tamiseksi. Se teki niin, suuressa 

> "  Antakaa minun ratkaista 
taijeri kysymyksenne. > 

' Ensimäinen tehläwä kun te idtjemtotte toijeriű on arwioida 
Miten se kannattaa. ^ 

' paraan me teemme ja se »rt ainoastaan silloin kun me tte-
dajnme, että te jaatte rahanne emwti, e,itä me tM 
*0*tämään sett^ •' " ' 'v _ • l" 

Me woimme fanoé itirífé torfstn inttŠ Man taijerit hít&ét 
^ mütsamaan teille tuhatta mailia kohden, ja jos me emme ttefcä 
^ Wcinaan, eitit je enempi km« kannattaa teille. Wen me H* 
I nsnime niin. 

^ ^ . ifte moimme myös sanoa teille mikä taijeri antoa teille suu-
^ kimman määrän maileja dollaria kohden teidän e/lWfell? <m-
% toniobi,Iille ja teidän erityistä käytäntöä »varten. 
% ' Meihin asiamme on tuntea taijcreito ja se on ffifciht flwT-
^ Dnne, että keskustelette meidän kanssa Me katsomme, ette ie 

hyödyttää teitä. Mitä Hytoäiija lähdette tietoa tmzereisto, mm 
käykää katsomassa meitä. 

Engstrom's Tire Shop. 
New York Mills. Miv». 

|V::-

"$4 

%[ 

„ 
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' * l'-r' 1 

— PYSÄHTYKÄÄ — KATStKAA — JA — KU UftfifcLKAA . 
—• Täti vieüät ävää tarjousta — 

Kuusi esinettä ainoastaan $6.00 

m 

lxLKJUJTTAivAA. TA.\a i*AivA.\a. Saadaksenne yltä kuvatun Lev» tiU-
varoita ja kun te saatte ne, nayttiikaa nut ii naajuireillenne, ystävillenne, y. 
ja antakaa heidän arvostella niitten korkeaa arvua. 

,l(,s te tahdotte tulla tuntemaan näitten esineitten suuren arvoa, ai)n 
olkaa varma, että olette ensimäinen käyttämään hyväksenne tätä harviruust» 
tarjousta ja te tulette olemaan meidän edustajamme. 

Ehdotus on helppo panna taytant ón, sentähden teidän el tamtse viivy
tellä. Ainoastaan leikatkaa tiimä kuva, kirjoittakaa nimenne ja osottcetme 
SEUVASli, liittäkää sen mukaan 3t> te.ittiä postimerkeissä eli muuten lilhetys 

nlunkeja varten, ja me liiuetamme teille tavarat juun kuten ne ovat kuvatat 
ylhäällä ja nimitetyt alhaalla. 

1 — Arvokas Kukkuu' kello, tehty kalliimmasta ja k estä vimma* tä puna
ta, kauniisti käsin kaiverrettu teos tekee sen vielä arvokkaammaksi, aita le#» 
koonpantu, että se pitää oikean aian, jonka ne tekevät sentähden kun auta 
tasoittaa painftt. ja1 taataan kestävän elinajan. 

22 -— Automaattinen Hiusten leikkaaja, pelkkaa teidän, oman tukkanne juu
ri samalla tavalla kum te kampaatte scja. * '' " • • f 

3 —- liautativ mallin kello hopeaisis5a nikkeli kuorissa, hyvin kiillotettu ja 
kaiverrettu. Sen nikkeli liikunto on nijn kokoonpantu, että se pitUä taamalU-
sen ajan ja se on taattu moneksi vvo^eksi. 

4 — Kulta pteittinen sormus teidän omalla alkukirjaimella. 
5 — ilmapuntari, uusin, hyödyllisin keksintö, joka osoittaa minkälamea Hr 

ma tulee olemaan edeltäpäin siten, et ta naisnukke t ulee ulos ovesta jos on sie
vä ilma ja sateisena ilmana nainen ei esiinny mutta sen sijaan miesnukke tu
lee ulos sateenvarjon kanssa. Seinällä Vien sisällä on lämpömittari, joka osoit
taa lämpömäärän. ls?l lainen käjt anno imen esine, että ei kenenkään tulia, elia 
ilman sitä. 

ti — Muistokirja, nidottu kauniilla nahalla ja peili kaaneaaa, K*ytfc**»lB-
siu esine, joka tulisi kaikilla olla. 

Ki yhtään näistä kuudesta esineestä myydä erittäin, sillä ainoastaan teke
mällä tämän yhteisen tarjouksen me ^Ojmme antaa ne nun halvalla hinnalta, 
että ne ovat kaikkein saatavissa, ja jos te näette, että ne eivät; ole hyviä kak
sinkertaisesti meidän hintamme arvoiset, niin me palautamme rahanne. Titieä 
setti tavaroita varmasti viehättää ystäviänne ja he kiiruhtavat tilaamaa* se
tin niit- ja mahdollisesti te tulette ta tomaan toisen — JUTHiM TUIMIIMME 
FIKAirSEfS l i! 

UNION SALES CO., Dept. soo 673 W. Madison St. Chicago, IIL 

Sen määräsi Ranskan pääministeri aamuna. Mo sotawoima Marsalkka 
Clemenceau^ joka on Jumalan kieltä- Fochin komennon alla tänä iltana oli 
jä ja häwytön waltiomies, jonka ai- 1;000,000 painettimiestä. Tästä 

määrü»|tt. 'se d woinut tietysti Öävjrtoa luottamus on aineelliseen woi- määrästä 750,000 tulee olemaan 
ntä tehtailijoiden trustia, mutta se maan. Rhine wirralla lauantaihin mennessä 
wakawasti uhkasi kaupanwälittäjien 
ja wähittäiskauppiaiden trusteja. 'Ia 
koska kaupantoälittäjät ja wähittäis-
kauppiaat otoät läheisessä yhteydessä 
tehtailijoiden kanssa, niin kaikki yh-

tzosko erkfon tarjous sihteeri 9luí>r aíltvcn ioí>c!íiícn walloittami 
tehtiin rcheNis-sti ja joi- 'm wunnitcll-an aNawan toukokuun 

(o fe cdusti kaikkca mitä tulifi °d°t. MmmmmtoiMa Päwän aamulla, 
taa Saksan makfammr, on kvwnyd ja M.-Ibcimin waNaamijella^ 
asinnwnti joille. Enemmistö heistä „Me olemine kääntäneet kastoomme 

Työläisten oikeus amcrifniaifitn 
eljutapoihm. 

Chicago —Rantatie umon työ lai 

jm omien takana, »im »uoluAajan «ntykseilä hawitt-iä k°ti°n luulaMn_ c#ä fe „„ kaikki iohdcn." I-noi,°m fonlto. 

• " ' ' " "" ' a'C ^mitä Saksa kykeni maksamvan ja. ku- ryt m toirJailijn tänä iröroänä. M lakimiehet mysnsiwät, että se oli tar 
jottu ja sen oli ehdolla hytoäksynyt 
sotointotuomari heidän toastalanseit-
tensa yli. Kysymys sen lopullisesta 

akotassa. 
vXa se on syy n^inkätähden rafkennusi 

! ten London News sanoi, paljon c* tule olemaan mitään takaisin tat-

. ... ... . .. 'nempi kuin liittoutuneet tooitoat toi-,f°n*oa-
waikuwswoimat yhtytoat ilomielin saamansa waltaamalla enemvi! Valmistukset alkoiwat tänä päiwä-

luwallisuudesta tulee' luuítatoa^ti]^0^ katuun Pohjois-Dakotan ^on- aluetta nä kokonaisen saksalaisen lähetyskun 
wäiteltÄväksi Timlustelu otkcustovsfa*] Hoikottamisessa, jotka awUstaisi^ ^ ^ . nan pois kutsumiseksi Parisista Der-

set. ollen huomioon ottamatta kuljet- Kertomusta p'-detaau epasrweelliseuä.! ̂ ^ waltiota rakentamaan koteja. xsa 
tajien wäitöstä haipuneista elinkus- Tri Russell sanoi, että Miss An-^kten ne kaikki yhdi^tywät syyttä' 
kannuksista ja ulfomtokila olemina ne Stillman oli seurannut äitiänsäj niiiärt Puolueetonta Xiiitton kotien ba-
työpalkoista, syyttiwät rautateiden matkalla Buffaloon ja, että siellä toittäjäksi! 
hoidantoja tuhlaawaise.sta tchotto- ollessaan Mr Stillman oli saapunut 
muudesta ja zulistiwat fanijii'ű ..a 
merikalaisen elintawan" puolesta tä 
nä päiwänä rMattetyöläiLten ncu 
wostou edessä.. 

Puolustajan neuwonantaja sanoi tri 
Russell sanoi, että Miss Anne Still-
man oli seurannut äitiänsä matkalla 
Buffaloon ja, että siellä ollessaan 

Wäittäen, et» palk7oje^nuarää.> Mr Stillman oli saapunut. Puolus-
minen elinkustannusten pohjalla olt tojan neutoonantaja sanoi tri Rtisse! 
sodan aikainen välttämättömyyden Iin sanoneen, että isä, äiti ja tytär 
keino, työläiset asettitoat sen syrjään aterioitsiwat tri Rnssellin kcdissa ja 
taistelussaan säilyttää nykyisiä it;5 
palkkoja kun he alotíiwat puolustuk 
sensa palkka kuulustelusta koskien 
melkein sataa rantamia tänä Paima
na. Dksi toisensa perään union edus* 
•njaf lausuiwat, että he citoät ainoas
saan wastustaneet palkka alennusta, 
•nutta tahtoiwat Wiitaw. ?ttä heidän 
käsityksensä mukaan amerikolaisista 
elintatooista, rautatie paikat olitpa 
todellisuudessa liian pienet! 

Alkupeväiset periaatteist, joille 
valkka määrät oliftoat peruvtrttr» 
Wat, owat taloudelliset ja ihmiselli-
set tekijät. „Aksi suuri, alkuperäinen 

myöhemmin meniwät automobiili 
matkalle Hütkíi kanssaan Niagaran 
putouksille. 

PuolustcysN neuwouauti!^l tooi-
makkaasti toastusti tohtorin todis
tusta, wäittäen, että se on ollut ai
noastaan kahdenkeskistä ja etuoikeu
tettua, siten Iutouioitta, mutta >'.yös 
rikkoi ammattiin kmtluwaa siwcy^op-
pia. „ ' 

Mrs Stillman läsnä, 
Mrs Stillnian oli läsnä läpi luu* 

lustelun. Hälvet toi kuulustelu huo
neeseen hänen P: ikansa, James Still-
man, joka kertoi sanomalehti kirjeen-

'V Pankkien ivoitet 

Grand Forks'issa lisääntyiwät wuo-
deu ajalla. Fargossa ne wäheniwät. 
Onko mahdollista, että Liiton was 
tustajien isäntien omistaman sano-
malehden kanta ajoi maamuiljelijäm 
liikkeen ulos Fargosta -

Enempi sotaa. 

Askainen edellinen sota maailman 
historiassa on jättänyt tulemien so
tien siemenen. Ainoa tilaisuus mikä 
oli olemassa Maailman sodan lopct 
tamiseksi eri tawalla oli, että kansat, 
wäsyneenä sotaan, olisiwat myönty
neet sowinnon rauhaan. 

Mutta se tilaisuus meni ohitse fun 
Versailles'in sopimus annettiin maa
ilmalle. Se rauha oli suorastaan 
koston rauha, kuten jokainen nitt 
kutsuttu rauha on ollut. Se rikkci 
melkein joka yhden aselewon ehdoista. 

Britannia eitoät kuunnelleet sellaista 
ehdotu-ta. He toaatitoat heidän liha 
paunaansa —: lisänäisen Saksan a-
lueen walloittamista rangaistukseksi 
Saksalle sen kieltäytymisestä elin lai
minlyömisestä noudattaa fortooufe 
toimikunnan määräyksiä. ' 

Lisänäisen Saksan alueen walloit 
tämineu ainoast. enempi katkeroit-

risis^a. 

Uudistakaa tilauksenne, M tila 
»aikasue ro lappuni Nfaraut [f ^ 
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. <• : w non yoi5 ^janiis-ra '-cer-
Mutta Saksa tarjosi toisen *!«-. liniin. Äi„ Piűn tuin «uhr alueen 

luud-n kansoille tulla Yhteen ja alton, saksalainen lä-
ježtwi ikinaisen antamisen t»r*lla' 6e(ti(äiS j(J Mrfl c6„.,tojllt h 

i° ottaa rauhan, joka .voisi IAa. kutsutaan takain,. ZÄ. 
Mutta Ranska eli Belgia eli Suur, " v  

Kivnt jiloissa Ja tt*?'en nlvellesS flftt jm- M?, 
malkaan koko ruumiinsa, ovat kalkki rea- s|.> 
mátlsniín tnntoirip.rkkp>ä. — Tl ml tauti o» 1#«; 
yleinen l;ansataisteHi:r,« keskuudessa tillil. Si; 
Johtuen ilmasio3uhteü<ta y. m. K'' 

Ktm kipu kalvaa ithak^la Ja munttmi tol-taa kansallisia tonjoja Europassa. v^e, sest a ruuniin osalta loiseen kutsutaan Stta 
-r;ix 1 kuume-reomatlsmlks;. Kun taas kotatns 

vUnOüvtaatt tiree luarmemitioíll ltld'; nmenee jaspni^s.l kutsutaan altS kroonnii-
. ".x., /V-reumatismiksi, ja kun tuntuu kovaa näiset sodat Europassa, niin pian kivi«täviis kipua ja jaiat ajettuvat on 
- . t . , -R- * ^ leini!i eli n. K. klhtH. 
kum Saksa saa takaisin jonain wer- Iá5aa witii tämä wi«> »ooo: 
ran woimaansa ja kykenee diplomaat^ i 

tisesti eroittomaan sen nykyiset toihol-i "njt pj: 

im futat íc wcr/masti tulee teke ' fe 
» , I I.llkfcwt oli siin bjTÄt Jotts ei Tol r«belle p»> j. * maan. ' - «' » - 4  I renpla mada. mfiiil ol<-o nyt al^sn trr*» wle*. 

.#• I Flint kiuuiloltnkwlla, Victor 11*ti. 
'ni' I.I'm' 

Foch komentaa miljoonaa «iestä. 

Parisi.—Ranskan kokonaisen toara 
»otawoimaN, paitsi häwitettyjen aluei-

ErfltAlellSke No. 450 on erinomainen IU« 
fn ' ke yllämainittuihin ktoulhm funkxuvi 

/Müüa Xeuia# .4/ ,H' i». J J* 
pilleri* Ja Indi-voide ulkon. votdettatafcaL 
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