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#u$i selitys jääkaudesta 

Jää kaust on ollut ihmiskunnai!? 

mitii suurimmasta merkityksestä ólé
ivá ilmiö fcnnoht kuin ijlofttjä mci» 
hän maapzilammekin, mutta kaikista 

yrityksistä huolimatta ci sitä ole tiv 

hän asti rooitu. tyydyttäwästi selit
tää. Aurinaon woiman lähde on 

ollut toinen jaműtícmeii artoctti* w'n-
mc aikoihin ac-ii. Viimeksi saawu-
tetuL tiedot "ohmisen" sisäisestä ra-

tapahtunut yhden tai useam 
man ferixm, on kulkenut ebu-
loia kantta, aie ollut sellaisten W2.° 

kutusten nlainett, joka ilmaantuu 

jääkauden tawoin. 

Ensinnäkin on hän tutkinut walon 

waihteluja. noin 70 Orionebulassa 

ja sen ympärillä olemassa muuttele-

waisessa tähdessä (sellaipssa, joitten 
w7<lowonna mailjtclec) ja Hatoainnut, 

ettei waihtolu säännöllisesti ole jnf 

sottainen, waan miijitaä alituisesti 

lisääntymän tai »vähenemän. Walon 
kenteesta (ainekäsite ei enää wastaa^^^^^s^ nousee 20—80 pros, suu-

todellisuutta) linjat luoneet uutta nxt* rimniai-ta hawaitusta walowoimas-

loű tähän tärkeään kysymykseen, '&t ^ ZJielä on lian muutamilla syil-

on kuitenkin aiwan toin en asia. soinut päätellä, että näitten täh-
Mitä jättfaiticm tulee, on tehty lu- $ten luonne on aitoan toisenlainen 

kuiiia yrityksiä sen fmihimifett selitta- fuin tavallisten waibtelewien täh-
miseksi ia on käytcttv niin bymin nc 0$T)Qt jotenkin samo.nlaisia 

awai-uudelli'ia kuin maanpinna!lisiä- fuin omQ aurinkomme (kääpiötä:?-
fnt feliiihmi?!ökeitct. tunnetuin jälkimäiset owat 

jälkimäisistä lienee Arheninksen teo glkunebulooseja wzstaisille aurinko-
ric hiilihapon osirwisesw fatoamiíeS-' funniUtl Miläislähtiä), joitten tea» 

la maan ilmakehästä. vthi täyfni j0 todennäköisesti waihtelee fen 

warmoja ei ole oTht mistään teo- motKf ctta niiden ulomnminen pil-

riasta. Marsinkin omat geologit i'v-^^rcs jaksottain ohenee ja tihe 

rin gon kulkiessa nebulosan kautta oa 

käsitellyt saksalainen Fr. Nölke }a 

hänen aíoiillaan woi saada ielmctn* 
mäit käsityksen sellaisesta tapahtu
masta. Nölke selittää että nebnlo a-

aineen oma tiheys tuskin himmen» 

tää buomattawasti auringon säteilyä 

knn '.valosäde maan radan sädettä 

ivastaawalla matkalla kehtaa joten

kin vbden molekyylin 10,000:11c,' 

(inin otaksuu tiheyden wastaawan 
suurulls-järjestystä 10—15 gr. kun 

tiosentille) mutta että aine muodos

taa kiertoliikettä auringon ympäri 

sen wetowoiman waikiüuksesta ja 
muodostamat toaipati, joka olon-h 
teitten mukaan tihenee ja tvetäytny 

snnnnattomaksi pvrstöksi siihen suun 
taan, josta aurinko Mee; itse asiassa 

nänttää aurinko silloin jättiläisko 

loiselta Phrstötäbdeltä. Pyrstö 

muodostuu siten, että aurinkoa ta 

kääpäin lähenevät ainekset törmää 

tikit niihin, jotka aurinko heittää ta 
kiisin tai jotka oivat suorittaneet 

kiertonsa auringon ympäri, jolloin 

ne pysäMtäwät toisensa ja syntyy 
jonkunlainen "mmmmesi". Kun us-

metnme ulkopuolella, mutta sinä 

huolimatta et fitoistyneei ihmiset 

ole wielä sattuneet mihinkään kans-

zakäymiseen mainitun heimon kans-

sa. Henno kutsuu itseään nimeltä 
Chucunaques" jo owat naiset "poo-

»ujo" ei ainoastaan korona Maan 

muuallakin. Naiset määräämät mv 

ta miesten on tehtäwü ia miesten 
cn kuletettawa tuotteensa ja muu 
saaliinsa kotiin. 

Naiset myöskin istumat kokouk

sissa ja muissa hallintoelimissä ja 

määräämät lait ja muut järjestys

säännöt, joita miesten on noudatet-

tawa ja pantama täytäntöön. Heti 

lapsuudesta asti kasMatetaan tytöt 

ÍE6UL NOTICES 
CITATION FOR HEARING ON 

PETITION TO SELL, 
MORTGAGE OR LEASE LANli 

ESTATE Of Henrik Niska, 
STATE. OF MINNESOTA, County ;.f 
Otter Tail in Probate Court: 

In the matter of the estate of Henrii, 
Niska, deceased. 

THE STATE OF MINNESOTA J 
all persons interested in the mortgaging 
o: certain lands belonging to sa; I 

decedent. The petition of Chas. 0. Hyr 
UÍÍ representative of the a.bove nam.v 
d< cedent, being duly filed in this court. 
representing that it is necessary an i 
for the best interest of said estate and 
of all interested therein that certain 

* 

, . .... . . , V ...... lands of said decedent deswibed theri'i- , 
hallltniorkft ia POJ.ai alamarilfít. | be mortgaged and praying that j 

Muuten kuuluu heimon kehitys ole-j licenc be to him granted to mortgage! 
! the same. j 

NOW, THEREFORE, You and ea M Wan jotenkin kimikauden tasalla. 
Kaarivyssnt ja luukeihäät owat ai-
n oat metsästysaseet ja muutenkin 

elämä on oitomi alkuasteellaan. 

Waatetus ja wärit. joita heimon kes-

innilleet kun on lyntynM puhe mtv Mutta niitten tietojen mukaan. 
j ifechra-a!nesta snöksyy aurmkoon, fo 

teim laimenee kuitenkin, niitti ym Maan mycvfír. smnanlanren aikaisem- jou vaihtelut! ja shavley tekee s?n 
pi, aittakin LOO miljoonaa touotta |-cr oikeutetun johtopäätöksen, 

sitten ollut, ioft nänttää olleen pai» maion Maihtelu riippuu tähde'' 
foietieit, eteläisellä -pallonpuoliskolla sitä nmpäröimään n? 

sattunut. Winne aikoina on !isäksi ^^[gf^-Qinceicen ja osaksi myöskin 
eräs englantilainen geologi 2S. >>'- ^l!0 ajne peittää ja siten Iiint 

loonian aikana käytettyjä pukuja ja 

märeja. Muuten eitoät tutkimus

matkailijat ole löytäneet mitään 

muuta warmuutta. joka osottaisi näi' 
den oleman Aztekien jälkeläisiä, e-

.... Í nempäii fuiii itiäkään, että ne olisi-
S°rwta°n htfee - vm i°» ««!«•: »rt ifrbetirä sukua j°Ne«n ioiielfc 

:ia0euu tunnetulle fieimolte. 

Heimon kotipaikka on korkealla 

of you, are hereby cited and require-1 
to show cause, if any rou have, Vefo-u 
this court, at the Probate Court Boon- -
in the Court House in l^iTgus Fail-
County of Otter Tail, State of Minj i -

u s. a- . ..... * .1 „.u, eota, on the 25tl> dav of Auinist 102.'. fiiubc^.o fuDtctonn, kuulumat »mv»,., k á M ;hy ,,f  

tutt^.wan Manhan Egyptin ja Bnby- said petition should not be granted. 
WITNESS, The -Judge ot said coun. 

and the seal of said court, this 22 : J 
day of July 1922. 

E. FRANK BERG. 
Judge of Probate Court. 

Attest: 
A. L. BERG EHUD. 

Clerk of Probate. 
(Court. Sea! I 

Farmers & Merchants 
State Bank, 

mw TOM MILLS, umi. 

iTItid/Jnetty pääom» ja nraraúuurto |Slf090.0t. 

Hari vMikimpi# p Ai-.kkiliikkeiti aii tuiea 1<CIcvet 
yOuiitj-*»»". Maksaianie 5 proeentin koron ea'Asté-

talletnkeista. 

Virkailija!: 

Presidentti —• A. J. Siti 
Vara pr ra. — E. A. Ro osu 
Kaesori — A. E. Anderson 
Apulais-kaseori »— H. P. Wood 
Kirjanpitäjä — Neiti Vieno R. Aarni 

Í 

nebnlo saan, jolloin otaksuttama^tii 
... I iotimt unden tähden hatoaitsemisilmiö 

CITATION FOR HEARING ON 
PETITION FOR DETERMINATION 

OF DESCENT OF LAND. 
„V,....- . ' fJ iíesfi'ítmerifan wuoristossa, josta ESTATE OF A brain Kivijärvi alius 

tuOH PyfatjclDätt watpan lap!, jottk'.t; r, • «> Abraham Kivi alias Abram Kivi, 

gr. usma-.aittesta kuutiosentille au 
íiihíitieteelíiíp: selitysperusteet: 
niaan radat subteissa sattuneet trtim-

antaneensa hamaintotodistuksen, että 
usma-aines, jonka muodostaa kaaiu» 

tofíct jonka rtmfaan maa joincfuina !Hnteibcn hiukkasten sekoitus, 
l'Nwin liarn^inaisina ajanjaksoina \ov* ^issa smtrisia pimeissä nebulosois-
tuisi st'd'.eettoman etäälle, ounngos- ^ meIfoifcMi waikuttaa niiden 

tű ja auringon säteilyn womtelewai^ x^ewien tähtien säteilyn ja 

siiu*, vntiä sella!sel maydoll^et olet ^^^mallttaa, että auringon säteilyn 
tamiifset eitoät iioi selittcä numi-t ro-i(icncminc'n ainoastaan 20 proi. 

luin korkeiniann toisarwoisia ^i- jl)nmitttintään Mankan jää-

futtiiina. • |au^en maan päällä, via kun mv 
Mutta aiwau äskettäin on täann linf£)funíű aifnifctmnin on fnlfemii 

Vätewäitä tavtitivteelltsvltä taholta ^,^sissa awarm,ksissa. joissa noita 
siitetty ain>an toisenlainen teoria ret51,lo^,j,:t näntiäö oleman Paljon 
iaäfandev hiunystä,^ kuin tähän asn rnm^0atamat mifvtoäit taustan 

eiitctnt ia ie uänttää nojautuman ha- ^nonilt ja Härän tähtisikermiin), 
wattuihin tonanoibin. Teorian on R.jn huomauttaQ hän mabdollisnuden 
csittännt nv.on kuuluisa antvrifniai-

täutiiictvtiiijä Harlow ShaP-

OF MINNESOTA, County r-t 

v.«t matkailijat krh°ttawat (cito'!0',*" 

tinflOfb koko malfolle 'auringcSbi''0 mattaitt|«ita ja «°d°m.eh«. ioil; Kivi 

maal)tm, niin Kirapöiatcilt, liman pii: I 'a J" űlíűü ',a 6a'u" tutkia tätä i T|JE STATE "OF "uxxerota TO 
italia wähenee 5 ast., joka riittöci ktjlláfitl m-.e lenki into »»ta htitlioo, I a]] persons interested in the detvr 
WnnNttamään innthiitifpit Kmnal.' käymään heidän luonaan ja roafimt-: mination of the descent of the real j 
!i,«HimiuntQűN iaalyMt,en. Tainat 'Otaie of said decedent: The Petition 
Ia huomauttaa hän, että saattaa tä-! taMat siel.a saaman kaytannollt^.a 0f August Kivi having been filed in 

män teorian nojalla hnwin helposti'kokemnsta siitä, että naiset kyllä-that -«id 

selittää, toisen pallonpuoliskon ^ °^at0 W«6fun»I prior to the filjng thereof?^leavh!.; 
hiituien. Maata ympäröi sen Pienen^taa^sekä pitää miehet fonterutoii -il»! certain real estate m said petition 

|jfi ; described and that no »ill of decedent 
J has been provenl nor administration nf 

Niinkuin ei tuota sitten initttten«;f-ai<' estate granted in this state, mid 
V * ,, . it < Ti"• •• " n» .Ti «..YT'"1 prnvíni? that Tlip d^st'cut of suid r>;,] 
ím ky!la tiedettäisi, ettet lUlliet f .)íía I GSfat(, ))(, determined by this court.: 

on 
no;, 

I0Í nt)t on Harward obserwato-

löytymän, että auringon 
tilapäisesti mntlttunut melkoiseen 

määrään geologisesti haMaitlaMan 
r.o*. WMasa ia se lyimestt sa- ^QlljQfpu fntuessa ja se on synnvi-
noen sellainen, eitä jääkausi on ai- ehkäpä myöskin 

heittunut siitä, että aurmfbkmttammc mWmámm ajanjaksoja riippuen 
tällöin kulki uintton uurnan (Netnt- íianfauí,S ja Peittumis-
losan) läpi. ioka ehkä on tunnetun maifutufiet ^^ymät. —• Esint. 100 

Orionnebulesan syrjähaara ja ctta miI;00na?^a litodes sa ehtii aurinko, 

auringon silloin osittain kätki sen f)mtamme nykyisella nopeudellaan 
ia maat; núlítíá olema »twtuakeito». :  90 fnt. sekunnissa — liik° 
Teoria nojautuu etupäässä tuohon p ^,fQ nQ-n ^ QQO walownoden p'rfui-
lanan iunm-ttmm tosiasiaan, että ai> . ^ 

rinkokinttantnit tulee kulkiessaan^ v 

mam'man aw-trutldesia ivubuítct, io 
fa on tälnuiä äärettömän laajoja pi 

meitä nedolosoja, jotka otakntttaMas 
r u'.ui.dostawat yhteisen fokotviiitiu 

ocn Orii-uttiVvüloiatt kanssa ja toiini 
näkötiesti on anrinkokuntamme. jo? 
s,.» tävtmmt Mi;» (elimien kautto. Mitään Wwaiutoch,» »»K». 
«„Ha tämou VikU on Slroplcl, o- 'uw°2 todistusta MS. että «mä o» 
millä luttimukiiHjiin Oriomtcmilr- m,chdow.-ta mm. etta ptmcat ncin 
hit,, ja sm >.mp»>iStö« liitiiinot omat „iti, iiScita, kita w 

erittäin hmmioci, otettaMen otonf- Woiwat tmomottnrtJoSli linnment.-a 
(.reärtäö tuiimttifien eitö »M futfctoon «urmfloii. ci ele e», 

kuten todennäköisestt on nen ollut. Muita olostchteita au-

wetowoiman tottoFu ainoastaan mitä 

tön waippa, mutta attrittkokunta ne-
dnlosan suhteellisessa kulkusiumnassa 
tnlee Paljon ainesjoukkoja 
mäan maahan jo. ne aiheuttamat1 miestoäkeä. 

lämpöä. Jos tämä liikuntasuunta 

muodostaa situ ro n kulman Päimätv 

t a s a a j a t a s o o n ,  e  i i  m .  p o h j o i s e e n ,  miu  
lämpiää yksin p.hjoispuolikat ja 

etelö i n en jäätyy. Aurinkokunnan 

ortta liikuntasunnia muodostaa noin 

O Pohroiseen htlntan päiwäntasao-
jan tasoa wastaan lälnmviin tähtiin 

Iiutlottclce. että Hän m 

ajatnksettsa on aiwan uusi, joka lax 
sellinen ln.ulo on amerikalaisissa 

yleinen. Siitä on kitenkin kattan 

vnbnttn fioűtreeVüiena päähänpis

tona. ontva iitä käsitelty romoaneis 

stiöknr- \ owat knkenemiä komentelemaen! THEREFOITE YOU. AND EACH OF 
\OU, are hereby cited and required to 
show cause, if any you have, befőve 
thi* court, at the Probate Court Room 
in the Court House in the City of 
Fergus Falls, fn the County of Ot'c 
Tail. State of Minnesota on the :N t 
day of August 1022. at 10 o'clock A. M. 
why «aid petition should not be 

, granted. 
suurem M oista toimintaa kumau o I WITNESS the Jud^c of said cou-t. 

^ialtaon. sekin, mitä kaikkea PO st V 9,1(1 the Seal- thereof this 21 st day of 
July 10*'2 

hallitus iarroitiec tottasi te tnttttíctcm A: ' E ,,r:  XNKBEI.M ! 
Marten. . Äskettäin on ilmestynyt' rroi.aN. judge. 

Utest: 
A. Tv. UEKCERUD. 

tori- ja lmnsta tarweaineista, joika. Clerk of Probate. 

Mitä kaikkea Zhdyswaltain posti- ! 

hallitus tarwitsce. j 

Z)hdne:valtain postideparttementin 

mitatnlna, mutta 70 ast. tähti kun-

taan kokonaisuitdessaan. — Sellaisen sett julkaisema luettelo niistä tont 

iapifultm jäännöksenä pitää Nölke 

Pyrstötähtiä ja rneh'vorvia, sekä muu

ta irtainta ainesta anrinkokunna? 
samme. 

tulee har.kkia tttlewaa ioimitonotta'' . A- S(;TIU^7x'-,-
I Attorney for Petitioner. 

'.varten. (Court Seal) 

PostihaUitus artoioi tarwitsewan-
NÍ f aitoi ii a rw toi da näitä itä j sa tn lew a n wnoden ajalla 300 ten 

föfehtin ja tosiasioita, niin hitotTtcm» í nia taroaUista kirjoittts- ja konekir-^ 
tettakoon etupää siä että Miimeiftn! jc-ituspaperia: 3,500,000 arkkia kar-!-

MORTGAGE FORECLOSURE SALE. 
Notice is hereby given that default 

has been made in the condition of 
mortgage executed by William M. .loha-
son and Bella Johnson. Mortgagors, to 

Kuuluisa kirja nyt suomenkielellä! 

Uusi Uapaus 
(The New Freedom) 

Kehoitvs kansa» ylewíen woimien wapanttamiseea. 

Kirjoittanut Woodrvw Wilson, 

ent. Nhdysmaltain presidentti, 

; Englanninkielestä suomentanut Valfrid Hedman. 

Tämä teos on loistama selostus siitä edistysmielisestä oh-

jelmasta, jota Woodrow Wilson julisti muoden 1912 maalitats-

telusta ja jota ohjelmaa Hän koetti toteuttaa ainakin hallituskau

tensa alkuaikoina. Maikkakin myöhemmin sortui rahunahdin yli' 

woiman alle. Monessa suhteessa tämä teos selostaa sitä mihin 
edistysmielinen poliittinen liike todellisena kansan liikkeenä tu

lee edelleen tässä maassa pyrkimään. Myöskin paljastaa tämä 
kirja Hytoin selmästi ne määryydet, joiden alaisina työläiset ja 

maanwiljelijät ja muut pikkueläjät nykyisen järjestelmän Malli-

tessa elätoci Edistysmielisen poli-ttisen toiminnan kannalla 
olemat saagat tästä teoksesta paljon walaistnt-ta ja rohkaisua 

siihen työhön, joka heillä on edessään. 

Jokaisen edistysmielisen kansalaisen olisi Iit eitama uinu 

kirja. Niinpä onkin tekijä asettanut kirjansa ewlehdelle seuraa. 

Man omistnsluuseen: — „Tämän kirjan omistan kcr'ckesta st'ba* 

mesiäni jokaiselle miehelle ja naiselle, jufa siitä woi saada edeS 

vähäistä sysäystä epäitsekkääseen ysite?shywan palwelukseen." 

Tätä kirjaa cn myyty miljoonia kappaleita englanninkielisenä. 

iädfonbro ,«wtiw.inn> täten cbcllnt-l bor.ioecvia moniäamiito toaricn, |r' a Ral"°- 'laled »• 2it" 

teit, tora 

Plum Blossom a. 

josta aurinkokuntamme 
tulee, ne ivastammi v.; itä paikkoja, 

joissa mtrinkokmiia oli easimäisen n 
wiimeisen jääkauden aikoina, jonka 

moitnme katsoa sattuneen ttoitt 1 
ntilj. ja 50,000 tottoiia fitten. 

toritöiden kortti ja 

täytetään 8,622,000 korttia. 

Kirjan alknlehdellä on Woodrow Wilsonin hieno kuroa 

Kirja sisältää iettraairat lnMut: Wanha järjestys muuttuu. — 

Mitä on edistys? — Wapaat miehet eitoät tarwitse holhoojia.— 

Elämä tulee maasta. — Kansan parlamentti. — Tulkoon wal-

nrnn n|naf> «nlt.J Otter Tail County, Minnesota, on the tz keus. — Tullijärjestelmä, suojelustullit wai erikoisetuudets ~ 
... " ' * '2fith day of January, 1921. at 4:00 X Monopooli waiko wapaa tilaisuus? — Hylväntahtoisuuttako wai 

tMtievlclmm K-arfc,,; „'cl0,t I>. m., to Book 1,0 Of Mortgage. | - Työhön on tarmolla tartuttaja. - gritkiiäütmbm 

S wapauws. — Kansan eläwien woimien wapautus. 
K 

Teoksen hinta ott 75 senttiä ja woidaan se tilata osoitteella: 

llusi Kotimaa, 

, ... j, j I day of January, 1921, and recorded in 
tan, etta ptmect nebulosa on ttom j mikä määrä lemitettynä peittäisi yh->the office of the Register of Deeds of 

70 4 roaloroitoiK'i' Päässä silla bert ncliöntailiu 

junnnalla, josta aurinkokuntiimme tnrtmtnrn tomti.trtpciicintm Ivariéit: o'clock p. m., in Book 110 of Mortgage 
on page 72 thereof. t hat the amount 
claimed to be due. on said mortgage 

Kun nämä paperit on kirjoitettu,!»^ tl,is dflte is the Sinn of Four hundred 
..., • T V, , .c-j+'iforty and 6S—100 ÍS440.68) dollars and 

Ott siliten kulunut kn zot^USMNvt^tta ^XCZ if any; that the premises dea-
59,400 'kwarttia. Wielä tarwitaan! cril)ed in and covered by said mortRftse 

nini. ia ;>u,uuu iDiiotta sitten, ^c-i Q ,Q nnn if Qnn nnn1 are *he Eapt half (E 1-2) of lot six 
dettawästi ei üellä kuitenkaan sel'lai- knmi.e mai a, - ->,< , , I (g) in Section Six (fi), Township One 
,  ;  V v - .  I r e i s i t c t t o o  o f o t c l i p p t t a  l ä h e t y k s i ä  t v a v ^ :  h u n d r e d  t h i r t y - f o u r  ( 1 3 4 )  N o r t h ,  W e  
Va 0,c ~ tletmnmme ne win hh\. 0n nnn nnn Thirty-Six f36). West of the fifth p. 

1R.16 acres, more or leís, 
the T.T. R. fiovernm,--nt 

S?im näitä jauhoja käytetään Wwallisuuden mukaan ja leipoessa käy 

t"t(jiiit hywää jästiä, niin se te! ec leiman, jota. kohoaa täyöciliie^ti, mutta 

ct oa.su irralleen limuilta. LeiMässä ett kultaisen ruskea loistama kuori 

Lei wan -sisussa on hieno, sileä ja silkkinen taikinan hajaantuessa tasaisesti 

' £ euros ei hajoa leilatesia, nmtta pysyn eheänä. Leipä ott kerman wal 

koista, tuoksu tuore ia kiihotti aina muistuttaen nisun tuoksua. Se säily" 

lumútt ia ä n f ny tuo veena ja mehemana useita Paitana. 
Maattwüiolijät. olkaa hnmä ja muistajaa, että tn e maksamme 5 settiv 

Premiumin bus Heliltä hywästä nisusta jauhattamista marten myllyssam 
me ja te saatte Vieläkin suuremman palkkion kun hiotte nisunne maihtaen 

sen jauhoihin. 

N. Y. Mills Farmers Grain Co/ 
A. «K. ^ntfívuhci'-nja. Aew fnxt Mills, Msitn 

TIOLAUSLIPPU. 

, tr . . ... . j tett, 90,000,000 Papertnptdattnta ia ,r ... 
ntiella matkalla — joten tämä sol:-.... Knn • : . , N ' vf- eontamm 

. .. .. . E . .. ! ! 1 o,500. pannaa funttrenkaita. Za j according tc 
.. vutnei^een zaakauteen nähden oitj ~ tifafti suuret määrät toohalaf |81,rve.v thereof, and the South Twenty 

.evutyydyttänxi. Mutta tässä yhteu-l e ' r . ....... .. • t T ! <20) rods of the Northwest quarter of 
V..K .. i kaa, neuloja, ratteja ja minta seí-| the Southwest quarter (NW 1-4-

"V ' l'ú ,.'?^'jlaisiz esineitä. Eiwätkä Mdyswal 'sw 1-4> ™ SfiCt'on Fourteen > 14). 
OH iDOttl ICUrUltflCna niúttn rjiclien - , Y. « . . vwr*! Township One hundred thirty four (131) 
f - j •* Y i .• . , , í TOI tl űiniöűlt rivin. .Ctitll IRan^ Tliirtv piHit (38) Wost 
lamvomaaran alenttimt^esta. jofa ..y . , rt ,V / .V' 1* • • Vn' 
. . .y , ,. . ..... tilataan ertn innotta Marten 2,o<.;0 of the tnth P. M. containing 10 acres. 
lOOt QlHeutltrt ntuts'iűkut llllvtä. ,, . ! situated in Otter Tail County, Minne-
läwastoin Sbaplenn keksintö selmäs^/" ^ 1°^" [mirem™Cm isota; that by virtue of the power of 
, . .... .... .. , . . . .... _. t'konttortn katolla tulee aitta olla! sale contained m said mortgage and 
ton <uue tomai, toniDia enrmfa ne6u; ,i(6umnS, , lwvu. ia to ,h" í"1"? 
tO)Gtn itibcnsmaam on lellmnen, Ctta . r. I made and provided said mortgage will 
, . V, .. , . ., j tuuli alinomaa pieksee rikkt. be foreclosed by the :sa.le of said 
N moi melkoisesti muuttaa CÍlikltífe- ^ _ j premises, at public vendnr. to the high 
Man auringon säteilyä. Ja kutt log i Nämä muutamat numerotiedot bidder for cash, hv the sheriff of 

m «retčmS,, laajoja Pimeitä neiu-jV«W--t im«rm mean f.mrcéta 
losoja Marsinkin niillä seuditilla,! Minnasta yksinomaan yhdessä »CN • e,>v of Fergus Falls, in said county 
joitten kantta aurinkokunta on aikai.'j halliwsdepcrrttem'i'ntsiMa. Mkään and state, "N/»^»rdav tbe . 26th day 

• r a.- . , » r <r ' of '022. at 10:00 o o!ock a. m 
semmin kulkenut, on se mabdolli^ muu maa nmaumasia et iuot se; la: 

suus tari olla, että aurinkomme toar=^'!1 numeroita enttaä. 

haisempina geologisina aikoina on 

EÄHlAir MJXI XTTSTANNÜS-YHTIO. 
YR«v; York Milli, MUUL 

Myötieeura» tz .......... Ü. Kotimaan — _TOo*>kerran 

siUnerctksuksi, joka on lähetetterä oioittcella: 

Nimi .....I . - •' ' 1 

kV; 
M 

' 

Y t y ;  

Postikonttori 

K»to «L Boxi 

VaJtio ei »e 

W*imtk** onko i>Uxie noet eli uudistu». m 

WmáB titaueiipnn voi iáhettii lyijykyniin tiytettynl. 

satnmiaisesti (ttottt 1 tai 2 miljoona-
ra Muonita) enemmän muuttanut fä i 

i.'iítniatt. Se mahdollisuus on men; 
j k'.tykselltnen geologisten seikkojen se--! 
I iwksessä. Ja siten toot selittää! 
vaikallnen jäätymisenkin, kuten pc-

-.kalaisen jääkauden aikaisenkin. j 

Naisten waltakunta. | 

j Me kaikki olemme joskns kuullee^ 

a lnkeneet tarun Amazoneista- eli 

I valtakunnasta, jossa oli naismalta 

'ämä taru on lähtöisin niin Mon

oilta ajoilta, että kukaan ei fed 

: odenperäisyyteen ole oikein iitotta--

iitti jo koko tarukin on alkannt Mä-
iiieUett menettää arroonia. 3žy 
fuitenfitt kaksi englantilaista tutki 
musmattailijaa, nimittäin ntajnrt 

R. Fitzmilliam ja tri Mitcltel-
>?edges kertomat Keski-Atnerikassa, 

i'otn 200 mailia kaiken simistyksen 
ulkopuolelta löytäneensä heimon 

jossa mallitsee naismalta. Todelli' 

iilndessa ci tämän heimon asuin

paikka ole nykyisin erittäin kaukana. 

Moipa sanoa sen eläwän meidän o-

J. C. VEDEN 

Juveeli ja Silmälasien kauppi*e. 
Lasia sovitetaan. 

Kaikki työ taataan. 

Wadena, Mina. 

to satisfy the amount then due on said 
morfra ire, indndincr taxes if any 
t^srether with thf costs of such sale and 
Twentr five í.^ő.OO) dollars, attorney 
fees, simulated in «aid mort^üire. 
Dated this 8th dav of Tv.lr, 1^»?? 

P. O. -RATTTO, 
Mortgagee. 

JERRF < SrTTTJXK. 
A tforn^v for A^ort^nsee, 
Now York "Mills. Minn. 

62-64) . 

New Aork Mills, Minn. ] 

Juuri saapunut 

Suuria kruvaraamatuIta 

kauniissa kansissa. Oikeita perheraamatulta 

Hinta $12.50 ja f 15.00 sekä expreSsi?«!»t. 

UUSI KOTIMAA, Ne~ 

4 

TRI LINDGREN 
E 1ÜLÜTÄ. 
M T« «. 

HINRXSOT' 
Smyertsr Street 

ä 

Paranti hänen | 
reumatismin Í 

1 
3'.vitifii l.ukf inuV.scstii ne hfrvittš j 

\at kärsimykset, jotka reumatismi ai 
h e u t t a a  M r s .  J .  E .  H u r s t .  j o k a  a s u i ;  i  

i»>-S E. (»live St., R. SiiiK Bloon.insrton .l Leni^^oH. V.i>•aMiuai '-una 
_ .. , ..' I verta, poistavat Katoeudea. r:.ansaryn ja 

lu., on niin kntolunen pa-rannettuaan > Elottomuuden seki) kaikki muut, taudit 
itsensä, että puhtaasta kiitollisuudesta I jotka johtuval huonosta vpreaiä. tham.-e.ita 
hän on halukas kertomaan toisille kär- i työnteosta _i. m., joista vioista taas j o li tv. a 

R AUT APILLERIT 

vilsyttftx-ä tunne ja voimanpuute ruumiissa 
Ltgnellia rautapi lierit ov*t helppoja 

nauttia ja lisäävät painoa ja voimaa ruu
miissa verrattain lyhyessä ajassa. 

Tästä näette mitä eräskin potilas sanoo: 
PÍÍÍOI sJale, Mlcfc 

Mr. P. A. Lignell, Superior, "Wis. 
Httuiai'iiícrií «loa nauttinut jn voin teille va-

. . . , .i kuuttia, ft tű lii-ikkef'iitii' on vlnkittoroasti paras, 
oman nimenne, ja. osottcvnno kanssa, ja 8jjig 0Un n> t taydelii^H tetve Ja hyvänä voin 

sijoille kuinka hän vapautui noista 
kärsimyksistä yksinkertaisella tavalla 
kotonaan. 

Mrs. Hurst ei ole mitäiin myytä
vänä. Leikatkaa, ainoastaan irti "tämä 
ilmoitus, lähettäkää se postissa, hänelle 

Maalamoja. 
Nahan korko on meillä laskctu.t f af ti prosenttia, raha omp^wal 

jemmällä. . 

Teemme nyt $500—$25,000 ntoalainoja toitbelfi wuodeksi pää 

aftolitfeMi Minnesotassa. Ei mitään lisäkuluja maan tarkástul iestä. 
Toiminta joutuisa. 

Heitmans Land Office. 
F. Heitman, 

MenalM, Mina. ». 

hän tulee ilomielin lähettämään teille 
tämän arvokkaan tiedon kokonaan i! 
maiseksi. Kirjoittakaa hänelle heti en 
nen kuin unhoitatte. 

Pyytäkää tiedonanto-lehtisiä, joita lä 
ketetään vapaasti vataavikoja kärsiville 

omaa la olen nySF.tlu sitä «sirtSn.v; miilll«>'<in 
tovi-reille Ki.riiiiolt.. H<»rtu9n Tüll. 

Tiiatkal t#ná«tn kuukauden IS lkemaartiys. 
Läheltään postivapaastl kavttöohjevt mu
kana $1.28 hirm t-ta. 3 kunk hitto $3.26. 

—Llgneliln Apteekki cu su.rii:-— 
—Suom. Autee k kl Ttidysvallulsnh—• 

P, Ä. LIGNELL CO., Superior, Wis. 

Maalamoja. 

Meillä on rahaa asettaa tehtyihii 

maihin. Meidän taksamme otooi tl 
haiset, meidän palveluksemme no 
peaa. Me tarkastamme meidän e 

mat oBBtfacíimnte ja niin pian tul; 

omistusoikeus on hywä, sinun rahas 

on toalnrina. 

Hirst Slsflitml "4 

£ Menahga, SRitm* . 

JOS OLETTE WÜ. 
Pyytäkää VAPAA |* 
LÄÄKEKIRJA — No. D 

Siinä on ?ll m. ti ja o.»! t > »nutia «eH» 
tettyaä Kuin m.vö.skin tüj-'lflllneu Ii, New »oo-
ma'.nisista kotilääki - intä. Mfm.ii jokalwn ?Ol 
it if ta]:.t* supi van i.Ui!;k«vn tau-liileeu, »J uaten 
iiijöskiT! lääkki.ittrri -unnat y. m. 

JAäkS et ei vii t ole iiatciilt.iliiilLx, Iti. vaan t«ck» 
pr.nn.alai.-t6 valinlsieita, ><it» '.«uomessa OB Je 
l.ytetty munia kj-mn.^inä yattain. 

Tiiriii:" kiriin sar.tte v.ipoa*t1 la pltillst wa 
r>ila ,iokal"#"Uia suoinnlalsvssii k< sink ett» 
tiiflä kr. s ka sitii tuvi rx.tic. Tarolni* himibueU-
lÄäkkeltä j« bumlmukl toiitnrelta. 

—;. igTH-lIia kil c u s,iu.-,ii— 
—Saotn. Apteekki Yhd*svallolhka— 

P. A. LIQNELL CO., 

I. 

Superior, Wis. ^ 
'  •  *  » i i ,  s  "  '  / 1 : "  >  f '  '  s "  "  "  '  '  v  1  * .  V '  '  M  t  . .  i  ' * j  |  >  .  "  4  ^  t  4  _  >  _  ,  .  , * * . ' 
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