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' yieisia utttisia 
Maailman kuululle f ott ht mestarille 

julkuin Tuluthissa. 

Wiime perjantaina oli Duluthissa^ neen ollessa pysähdyksissä, mutta 
suummitotfet juhlallisuudet sen joh- j *utt taso oli cttää wain 200 jata it 
beeta, että Baiter Hoover saapui korkeudessa, syöksyi se yhfäkkiä mact 

taan, oli ohjacmtassa. Noin 2,000 
jalait korkeudessa joutui moottori 
epäkuntoon, kertoi luutnantti Mur
ray, jof-a sai lieivempiä tottmmoja 
fiáit hänen totoerinsa. Leikari on 
nistui kuitenkin liukumaan alas k» 

' 

.kotiinsa Englantiin matkaltaan, jossa 
hän oli tooittanut maailmcmmesta* 
tuuben suurissa kamaintoa lisissä sou
tukilpailuissa Thames joella. Hoo
ver on nyt maailmanmestari yksin-
soudnssa ja tooitti Hän Amerikan 
mestaruuden Philadelphiassa joku 
aika ennen Englantiin menoaan. 
Hän kuuluu jäi en että Dulutlnn sou* 
tuflupUn ja hänen saawuttamansa 

lian, osuen kahden talon toäliin Far 
?>ockatontm suurimman kadun war-
rella, ja särkyi pirstaleiksi. Sa
malla syttyi taso palamaan. Wiime. 
tingassa cliti poliisimies Louis 
Stammer paikalle ja ennätti vaaba
ta tajuttomassa tilassa olemat len
täjät pois koneen sirpaleitten seas
ta ennenkuin he joutuiwat liekkien 
uhriksi. Miehet wietiin St. Josephin 

maine itsdiecu ja kotikaupungilleen i sairaalaan, jossa huomattiin, eitä 
on saattanut duluthilaiset juhlimaan! wutuatitti Murray oli niin lietoästi 

luinen kunniakiocn tatoattoman suu 
remmoisesti. Kokc kaupunki oli lii! 
fecllä Perjantaina Hooverin kunnia! 
ft, liikepaikat olitoat lipuilla ja Hoo 
verin 
Iit 
trät sankarin saavuessa 
rautatieasemalle perjantai-aamuna. 

loukkaantunut, että hänet tooitiin 
pian sen jälkeen toiedä kotiinsa, 
mutta Leikari oli niin imikectsti. . ... , ... r 

wwmnwmt. ettei tooirmt tuir-y61"""0" "«»Smtioz,a taittaa font-

tyksellä jé maan tarjoamilla tuot. 
reillä". 

Herra ja rouwa Ewans aikowat 
i!se rvalmistaa kaikki ne esineet, joita 
he tulemat tarvitsemaan, ja raken-
mtoat omin toottntvt itselleen jonkun
moisen majan tai asettumat asumaan 
wnorenonkaloon. Rouwa Ewans on 
erittäin innostunut suunnitelmasta, 
wai^ka hän tietääkin hywm, eita 
Eewana hänellä tulee olemaan pal
jon enemmän puuhaa kuin nykyajan 
ruumilla yleensä on. 23aatteensa ai
koivat he walmistaa kaswien syistä 
ia kaninitlnahkasta, mutta näitä 
toaatteita tulemat he pitämään wain 
kylminä wuodenaikoina. Ompele-
minen suoritetaan omatekoisilla lutt-
neuloilla. Tuli tehdään, kuten toti-
leiliä kansoilla wielä nykyäänkin on 
tapana, hieromalla w-astakkain kah-
ta puunkappaletta, joista toinen on 
kowempaa ja toinen pehmeämpää 
ainetta. Edelleen aikoo rouwa Ewans 

' Um^a<'1 umvtu 111 Vüü" S.. ... ... - (malta ja nahkaa ja hoitaa taloutta 
nia kumilla fottftetal ia wiM ^ k». ^ fli6m flljn 6äncn micr,enfa B„ 
t I- ti.mB-.it WloIWMt 1= rám,öaufatrt ettwit ole fctfuipmalmiStetaan tu. 

Duluthin ratjemtmn ilmoittaneet Letkartn T , rr, 
hmmmoien laatua. New A->rk .'"J" f"'0" Ian,"nE»6a- mut-
ricoi. liesi tertoa, että tränen M 'tc fumfo rc,tim8tiat w-lmist-wan. 

Kuolleita. 

Heinä k. 2-1 p. kuoli Osceolan ta
kalistolla Cawmetin alueella. Mi-
chigauissa, Mrs. Kaisa Karjala 61 
touodcn ikäisenä. Wainaja oli syn 

hett Puolustajat usein täyttämät 
tehtäwänsä, on käynyt kiusalliseksi ja 
hywin usein myös tuskalliseksikin 
ameri kalaisille agenteille, jotka toie-
railewat ulkomaalaisten majoissa 
"Pisnestä" tekemässä. . 

Tästä syystä Penltsylwanian lain-
laati jakunta hywäksyi lain, jota sää-
tää, että wain amerikalaisilla on 
oikeus pitää koiria. Ulkomaalaisen 
ei sallita omistaa koiraa ja jos jol
lakin sellainen tawataan, kuka ta* 
hansa woi sen lam mukaan c:rv 
pui ja on oikeutettu saamaan wai
ts olta korwauk^en työstään. 

6'cnjälkeen kun mainittu loki as-
tui woimaan, on muodostunut eri* 
koinen ammattikunta, joka fuitrella 
tarmolla on ahdistellut ulkomaalaiZ-
ten koiria ja waltion rahastonhoito-
jaa. 

Amerika on totta puhuen mitä 
simrintvicn ristiriitojen maa. ®o;*!$jitoän tilalla, josta kirkossa co 
tia jumaloidaan ja usein niitä fas''ímí^a tarkemmin ilmoitetaan. 

XX' 

Jumalanpalweluksia ja t hartaus

hetkiä ensi elokuun alkupuolella. 

Jmnalanpalwelus perjantaina 4 
pnä Randallissa, Minn. Mr. Erick 
Michelsonin talossa joko iltapaiwA-! . . ^ 
iä tai illalla. Jutnalanpalwelus! ̂  waihdetaan muuhun omaistmieen, Tractoriin tai karjaan. R.ak?nnuS 

sunnuntaina 6 pnä klo 10 ripin ja J sijaitsee luonnSn ihmtalla paikalla pari blokia keskikcntpungilta. Lähem-
H. p. ehtoollnen kanssa Mr. Matit pitä tietoja saa allekirjoittaneelta. 
Johnsonin talossa Grey Eaglessa/ 

Minn. Hartattshetki samassa Poi
kasia saman Paiwän illalla klo 8. 

Hartaushetki perjantaina 11 pn$ 
klo 8 ill. Sebekassa, Minn. Mr. 
Eric? Sulltwanin talossa. 

Hartaushetki lauantaina 12 pnä 
klo 8 ill. Holmes Cityssä, Minn 
Mr. Abram Hookanan talossa. 

Jumalanpalivelus stmnuttimt: 
13 pnä klo 10.30 ripin ja H. v 
ehtoollisen kanssa Holmes Cityn jiv. ; S 
luth. kirkossa. Hartaushetki saman 

J. W. NISKA 
New N o rk Mills, Mintt, >:« 

watetaan suuremmalla huolella kuin 
sapsia. Maassa on sairaaloita, lää 

P. Miettinen. ! y 
:a. waa*)a on rmmaiotra, ma« P^^lin 91-2, Box 265, 

karetta, sairaanhoitajia, kynsttohto- • 
retfet y. m. koiria warten. Rikkaat 
naiset knluttawat suurimman osan 
elämästään koirien im ottamiseen sei 

ruunia oli tűrtem*. ei WKK ole tietoa. Wmii riip-!niiden kanssa leiMmiften. Onpa 
poikki ia että luin oli saanut sisällt-^"" múk Akalle nama nyky-j elemasm amertkalattten sananlasku-

siä wammoja. 

N. A. Mills, Minn. 

Lmttnatttti Leikari oli joitakin ai
koja ollut wapaana ^vakituisesta 

ajan Aatami ja Eewa ascttuwat, ja 
minkälaista raaka ainetta siellä on 
saatawissa. Meistä, haarukkaa [a 
lusikkaa ei tulla käyttämään, silla 

tynyt Kemissä, O. l., mutta siirtmg bo-toeM^ta ^metia.sa, mu,ta tiedetään, eitoät Aatami ja 
nuorena Norjaan, josta 40 wuottal num^ kesän atkana Han on pa^nn myöskään hmteneet näitä esi-

fiiti? muutti Amerikaan. Miehensä,u^cc^n ®nut !i}^Ta4I H ^>ritö.. Kylpeminen suoritetaan joism 
iltnzli pari wuotta sitte. jchel Fie.dm lentokentällä opetta- .Q mr{oja ei tuIc 0icmaan 

Haneockisia, Mich, kuoli heinäk. i ma^sa tmorcmpia Majta. „Minä ja mieheni", on rouwa 
26 v. Mrs. Sofia Siekas, John! Sen jälkeen kuin edelläoleva oli ̂ Ewans sanonut, „emme ole kokemat-
Stekfaau vuolrsv 45 wuoden iEiie-ifirjciíettu, kutoi lehtemme edustaja^ tomia kanpttnkilaisia. Me olemme 
na.- Wainaja oli syntynyt Alitor^ St. Josephin sairaalassa katsomassa! olleet metsaschsrvtkilla Canadan 
niolla. Ruotsin puolella ja oli ollut luutnantti Leikaria, ja ilmoitti! erämaisia, mutta siellä/meillä oli 
Amerikassa 20 touotta. > lääkäreitten kertoneen, että hänen mukana teltta, kiwäärit, astiat, sai-

Heittäk. 24 v. kuoli Champion 
kaiman nolla Michiganin kupari-
alueella/' tnpahirmaiie-qti Kalle 
Wuolle 46 wuoden ikäisettä. Ha-
iteVtä jäi toaimo ja fakit lasta. 

Heittäk. 22 p. kuoli Astoriassa, 
Ore. kattsal. John Stark 62 wuoden 
ikatsenä. Läbinnä kaipaamaan jäi-
ivät mainio ja kolme lasta. Stark 
oli siintynyt ZuomeSsa ja oli asuttuf 

Astoriassa 30 touotta. 

Jlmailuonuettomuus kohdannut suo 
malaista ' leutäjää. 

Mew 9)otf, heinäk. 24 p. — Dh 
dyswaltain armeijan ilmailuosas 
too rt reierwiuv'eerina futtlutoa fuo-j 
rnalainen lerttäjälinttnantii Mikko S 
Leikari Brvoklnnista putosi tänään 

parantumisestaan on hvwät toitoeet 
— N. g.lT.t. 

Aatami ja Ecwa» 

Eräs Englannin armeijan upseeri, 
majuri D!cEwans ja hänen maimon* 
sa, kaunis ja hieno 38-wuoden ikäi
nen nainen, owat tehneet harwinai-
sen päätöksen wetäytyä jonoufirt syr-
iäiieen paikkaan Englannissa ja 
irtettää siellä primitiiwistä elämää 
Aatamin ja Eewan tapaan ottamat-
ta mukaan minkäänlaisia tuon istuk
sia. He aikoivat perustaa oman ia-
louden köyttämättä hymäkseett min-
käänlarsia itnfnajan siwistyksen tar-
joamta apukemoja. 

„Me tahdomme todistaa", on ma* ilnmtasoincen alas 200 jalan kor
keudesta Far Rockawayn laitakau-íjuri Ewans laumnnt haastatte!isal-
pnngissa labella New Gorkia. Luut-^Ie, „ettei siwitztys ole meitä hetken-
TKtntti Leikarin tnukana oli luut-'tänyt, ja että kaksi ihmistä, jotka 
nantn Charles D. Murra1.), mutta lähiemät erämaahan ottamatta mu-
Mikko Leikari, joka on Mitchel kaan minkäänlaisia työkalttja. woi-
Fteldin lentokentällä saannmanut Wat hankkia päälleen toaatteet ia 
erikoista tunnustusta .cntotaidos-' elättää itsensä kalastuksella, metsas-

Kaksi 80 eekkerin Farmia 
• • I •• Myytävänä 

Lähempiä tietoja voi saada kir= 

joitta ma'ila 

Uusi Kotimaa, 
New York Mills, Minn. 

lykkeitä ja muita fitlhturi-ihmisen 
tarpeita. Nyt me emme niitä tarwit 
se. Kun olemme Iötitönect sopiwan 
vaikati, heitämme heti Pois maat= 
teemme jo käymme työhön. Tämä 
on wain foe enkä moi sanoa, kestäm
mekö sen. Joka tapauksessa tootmine 
me sitte tehdä selkoa muille, woiko 
ihminen wiettäessään Robinsonin 
elämää tuntea itsensä ottnelliseksi 
ja tyytytoöiseksi". 

Majuri Ewans on jo matkus
tanut waimoineen pois Lontoosta. 

alko-Säilyttäuvt isänsä ruumista 
hoolissa jo 37 touotta. 

Ranskan sanomalehdet kertotoat, 
että siellä ihanassa wuoristolaaksos-
sa, Pauy de Dome piirikunnassa, 
erään kylän hautausmaan ulkopuo
lella on Pieni kappeli, jonka on ra-
ken tantit eräs muinaistutkija to. 
1885 silloin kuolleelle isälleen. Kap-
Peli on ollut tarkasti suljettuna kai-
kilta uteliailta silmiltä. Tämä kap-
peli sisältää sinkkisen ruumisarkun, 
joka on warustettu lasikannella. 
Tässä arkussa lepää muinaistntfijan 
37 touotta takaperin kuolleen isän 
rtinmis alkohoolissa. Ruumis on 
Puettu towalliítm waatteisiin ja on 
ien säilyttämisessä nottdatettu aitoon 
samoja menetelmiä, kuin noudate 

kin: "Rakasta minua, rakasta mi-
nmt koiraanikin". Ja scmtalla ker-
taa on hywök'ytty laki, että uiko* 
maalaisen koira on ammuttawa. 

Täsia Pennsylwanian koiralaissa 
erinomaisella tawalla kuwastt:u se 

Nlunääräiueu osakkeenomistajien, 

kokous. 

Täten ilmoitetaan, että Maan-
triljclijäiu Wiljayht'-ön (Farmers 
Grain Co.) ylimääräinen yhtiökokous 
pidetään osuuskaupan haalilla New 
Uork Millsissä elokuun 12 p. 1922 
klo 10 a. p. tarkoiuksella antaa 

SFÄK AO fiíl Dollarista 
Maksamme I L l U U  Nykyisen korkeimman 

kurssin 

Raha lähetyksistä Suomeen 
Rahsje» pikaiseora ^losnutksueia Dhdtz»» 
tzaukk! j«? Helsingi» Osake 

NIELSEN & LUNDBECK, 
21-24 State St. New York 
W«nhiv jt Ejíüií* Enomäletti!» Braniiiijs, 

totu millä siirtolmsiin »ikcus myydä NYWÜ.1 
taon erinäisissä piireissä 5)[|Mi5h>aT' iVGrmrl^ Co:n omistamat ta-, 
toiSfa. Siitä fttotólmi fe tttfetä > toSIinerf. Bert 
ulkomaalaiswiha, mikä ott lewia-
mäsiä ameri kalaisten kesktntteen ja 
mikä johtaa ja on jo johtanutkin 
moniin koiramaisiin lakeihin. 

Häikäilemättömyyden huippu. 

Eräs julkea warkaus, joka oli niin 
häikäilemätön ja suoritettiin sellai
sella kylmäwerisyydellä, että sila 
täytyy mallan ihmetellä, tapahtui 
äskettäin Berlinissä MoaBithv suu
rensa tuomioielissa. 

Kun tuomari parhaillaan hätyyt
teli uppiniskaista murtowarasta saa
dakseen tämän tunnustamaan, astui 
'aliin työmekkoon Puettu mies kan
taen kainalossaan kepeitä Portaita, 
jotka hän asetti warowasti salin sei-
nällä riipvuwan kellon alle. Qikeu-
den puheenjohtaja kääntyi miehen 
pnoleen ja Huusi hänelle tuimalla 
äänellä: 

„Kuka te Tuulette olewanne? 
Kuinka rohkenette tulla tänne Writ-
semää jutun käsittelyä? 

Mies wastasi mitä kohteliaimmal-
la säwyllä: 

„Anteeksi, herra tuomari, mut-
ta ntirtä otan wain kellon. Se on tar-
kastettawa ja korjattawa". 

„Siinä tapauksessa saatte tiuta 
takaisin jonkun toisen kerran!" 

„Mielelläni. Herra tuomari mut 
ta minä olen käynyt täällä jo kuusi 
eri kertaa ja olen aina saanut f ään-
tyä owelta. Isäntäni on moittinut 
minua ajan hukkaamisesta. Eitä 

! paitsi kello on korjattawa eikä sen 

Millsin Farmers Elewntor Co:lle 
sowitulla hinnalla. Tuo Hinta ja 
muut yksitniskohdat selostetaan täy-
dellisesti sanotussa kokouksessa. 

Jokaisen osakkeenomistajan tulisi 
olla saaPuwilla, sillä jotakin täyty o 
tehdä yhtiön asiain rahastamiseksi. 

Johtokunnan määräyksestä: 

Henry Peterson, Kirjuri. 

(60—61—62). 

Ilmoitus. 

2 lottia ja kolme runmanen Huo
ne Crosbyn kaupungissa myyn tai 
waihdan pieneen maatilaan. Kirjot-
táa osotteella: Jacob Kyklöneu, 

Autómba, Mitut. 
(58=59=60) 

40 eerkeriu farmi myydään 

kohtuullisella hinnalla. Hinnoisi 
sa muista seikoista sacchi tietoja 
kirjoittamalla osotteella: 

Mr. Alex Takala, 
R. 1, Box 48, Vrantweod, Wis 
(59—60—61) 

Jos te woisitte toieraillct meidän suures-
sa puhtaassa leipomossamtne Minneapolis 
sissa ja nähdä kuinka huolellisesLi ivc 
walmistamme Butter Krust-Toastit, nim 
ie tietäisitte kuinka hywiä ne owat. Ne 
on tehty maidon kanssa attoatt kuin 
J KaHtoikorput" wan hassa maassa. Sitoel-
iää ne tooilla ja syökää kahwinne kanssa 
Koettakaa niitä jellyn, jämin tai jmtsioit 
kanssa. Antakaa niitä lapsille. 

Pitääksemme ne tuoreina, mureina js 
makeina, me vakkaamme ne kosteuden pi-
täwäätt keltaiseen pakettiin (käsittäen 24 
leikkausta) ja myöskin 5 pannan far to o 
neihin. 

'R Baking Co 

Excelsior Baking Go., 
Minneapolis, Minn. 

taan ruumiin osien ja muiden ele! 
listen esineiden säilyttämisessä nvyA ottamiseen seinältä tartoittaifi kuin 
tomisissa museoissa ja opetuslaiwk-> yksi minuutti". 
sissa. Saatuaan siwili- ja firfoírí=| „No siinä tapauksessa tehkää teh-
silta toirauomorsitia luwan fnppeiin, latoanne, mutta pian", wastasi tuo-
rakentamiseen ja ruumiin säii^mM mari naputellen sorminaan herrnos-
seen, rakensi mtnnaistutkija tämän, tilneesti pöytään. 
kappelin, jossa bän nyt joka aamu! Kaikki salissa olewat henkilöt seti-
käy tapaamassa jo kauan «•fn kuol-. rasiwat jännityksellä miehen liikkei-
íutta isäänsä, iokct on säilynyt nhtäjiä, kun hän nousi warowaisesti Por-
hywin kuin olisi wielä el osia. Mui-'taita ylös, otti kellon irti seinästä, 
naistutkija itsekin on io kahdeksan-!astui alas, pisti kellon toiseen kai-

Yhdysvaltain hallitus 
on määrännyt takaisin Immstettawaksi Victory Liberty Bondit 3% pros 

JRämä bandit eitoat tuota mitään korkoa jälkeen heinäk 15 p. 1922. Jos 

teillä on yhtään näitä Bondeja niin tuokaa ne meille ja saatte rahanne 

Tämä Pankki ei toaadi mitään kottvausta näiden bondien käsittelemisestä 

The First National Bank, 
Menahga, Minn. 

„Dhdpswaltain hallituksen suoranaisen tarkastuksen alainen." 

M. Ristinen, Presidentti. C. R. Lee, Kassööri. 

Zoseph A. Quinn, Warapres. W. Jörtoinen, Apulais KassöSxt. 

kymmenen touodeit toattha ia jru-
taa itsekin pian "kannutettawaksi". 

toiseen sekä 

Suni 

ttaloonsa ja tiiatmut 
Poistui salista. 

Illalla, kun isttmto oli päättynyt, 
So. j alkoi oikeudenpalweiija ihmetellä, 

mihin kello oli joutunut. Hänelle se-
l'tettiin, että joku mies oli käynyt 
noutamassa kellon. Samalla saatiin 
kuitenkin kunTa, ettei kelloa oltu 

M' 
' kfc' 

A 
; /ii;? 
: »H 

%, • 4'; 

HEDMAN, HORNBORG & CO. 
Maksava M O  nnSStateSt..NewYork.N.Y. 

|^r "jplL g U y Dollarista raha-SM lähetyksistä Suomeen 

V .1 

FINLAND STEAMSHIP CO. AGENCY 
.5 State Street, New York, N. Y» > -

myy pilettejä kaikilla linjoilla .' l 

SUCMEENja SUOMESTA 

paukkiroSv o«s 
tassa. 

Harrold, S. D. — Holabird'iss'i 
sijaitsetoa ^tate-pankki ilmoitetaan 
rostootnn keskiviikkoa totisten yöllä 

Rostoot olitoot saaneet pankin kas > lainkaan aiottu korjata, sillä se oli 
sakaapista. ionfa olitoot räjäyttänee" j ollut mitä parhaimmassa kunnos'a 
rikki, "'WO r"rva ja $40,000 arwos 

toaihtok'lpoisia ta toaihtok'lpoisia artoopapereita. 
Roswot pakenitoat autolla. 

GTt jaksanut uida ylitse. 
Lontoo. — Ranskalainen uimari 

George Michel, joka aikoi uida Eng
lannin kanaalin yli. oli pakoitettu 
lnopuinaon mitykjeotaän uituaan 
1H tuntia ja ollessaan kuuden nui 
iin Päässä Englannin rannasta. 

Ulkomaalaisen koira. 
Wewelandissa ilmestymässä Puo

lalaisessa lehdessä, Wiadotnsci Cod-
zienne, kirjoitetaan seuraawaa: 

Pennsylwaniassa mainari — til-
komaalainen — joka ostaa itsellensä 
mökin, ei toot tulla toimeen ilman 
koiraa. HanM täyh) olla koira 
loka haukkumisellaan toaroittao mö
kin asukkaita taloon tunkeutuwien 
toieraiden suhteen. Se tunnolMuts 
jolla nämä ulkomaalaisten oikeuk-

Kysykää 
"HEADLIGHT" Jauhoja 

Jokainen säkki ehdottomasti 
taattu. 

Myyvät seuraavat liikkeet: 

JOHN L. KARVONEN, 
New York Mills, Minn. 

i. 

SEBEKA CO-OP CO., 
• > • 

Sebeka, Minn. r. • 

GRAIN 
SHIPPING ASS'N, 

Menahga, Minn. 

BLUFÍTQN MERCANTILE 
ASS'N, 

Bluffton, Minn. * 1 

V ^G. KINNUNEHi 

Wolf Lake, Minm ' 

Ainoastaan Kahden 
Kuukauden Gasollinlvarasto 
Todellisesti Olemassa 

Wlimeisten muutamien toit kko jen kuluessa on puhuttu paljon niistä 
suunnattomista määristä g-afoIHrtia, joka o rt toarastoissa, ja menet oroab 
tehneet nä iden lausunto ien perusteella johtopäätöksiä, jotka eiwät kuuetv 
kaan ole tosiasiain mittaisia. 

On totta, että tämä käsillä olewa warasto on melkoinen suuri, mutta 
fun tätä warastoa werrataan kulutukseen niin sen suhteellinen koko supis-
ijuu nopeasti. 

Tammikuun I p:n ja Kesäkuun 1 p:än wälisellä ajalla säilytetyt ga" 
^oliiniwarastot lisääntyiwät jnoin 270,000,000 gallonaa sensijaan kuin 
kuukautinen kulrchls lisääntyi ainoastaan 224,000,000 gallonaa; mutta 
kesäkuun aialla kuluws lisääntyi suuresti samalla kuin warastot pysyi-
!vät entisellään. 

Wtimeisten kuuden wiikon. aikana warastot owat wähentyneet, kuten 
oli odotettawissakin, ja tämä wähentyminen tulee jatkumaan ainú myö
hään syksyyn saakka. Squraawat owat toiimeisimmät tilastot otettuna 
Nhdyswaltain Kaiwostoinüston kertomuksista: 

Gasoliiniwarastot, Tammik. 1922 586,087,132 gallonaa 
Gasoliinin kuluws, Tammik. 1922 274,844.808 gallonaa ! 
Gasoliiniwarastot,. Kesäk. 1922 856,607,102 gallonaa • 1 
Gasoliinin ?ulutus, Toukok. 1922 499,242,343 gallonaa 

Kaitoostoimiston walmistamat tilastot kesäkuulta eiwät ole wielä 
saatawissa, mutta me tiedämme omista kirjoistamme, että kulutus toä* 
hentää warastoia hywin huomattawasti. 

Maikkapa kulutus pysyisi nykyisillään ei toarastor riittäisi piteni, 
nmlle kuin 60 päitoäksi. joka, katsoen tähän olikaan ivuodesta, on totoal* 
lista nHihemtnän. Tiedot öljynpuhöistusalueilta wiittaawat siihen, et-tä 
puhdistuslaitokset kaikkialla maassa owat käynnissä täydellä tooimillä, 
ja me emme odota gasoliinin Puutetta, maikka ennustuksia siihen fttöii-
taan on tehty. 

Standod Otí Wonchanyn (Indiana) tapana on ollut aina käyttää 
puhdistuslmtaksiaan niin täydellä tocitnalla kuin mahdollista niinä kuu
kausina, jolloin kiilu rits on alhainen, eitä sillä olisi nittäwät warastot 

,*'• käsissään niinä ajanjaksoina, jolloin kulutus on suuri. 
*•' , - Ainoastaan suuri ja tehoisasti järjestetty yhtiö toot warustaa fcKot» 

toäiineet, jotka tekemät mahdolliseksi paltoelufscrt suorittamisen huoli* 
matta kysynnän suuruudesta. Sentäbden, että Standard Cil Company 
(Indiana) tuottaa jatkuwasti aina, kuukausia eteenpäm,. se tooi luAKtta 
joka aika toarmcm, jatkutoan, lnotettatoan paltoelukfen. 

Standard Oil Company * 
f . '  .  -  ( I n d i á m * )  
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