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Erikoi nen tilaisuus tilata 

Autorenkaita-Tires 
ajan halvimpiin hintoihin 

Sxrarx-mmoisen nivnukiii perusteella, mikä. on ollut Stauilard tuur Cxi.n 
"Prrmo" non skid autorcnkaille sekä American A. T. C. tahtaan "Miles' C<»vd-
reilkaille voimme varmuudella vakuuttaa, että ne ovat parhaimmista aineista 
valmistettuja ja voittavat kaiken kilpailun laadu=sa ja kestävyydessä sekä ovat 
ne luhtaan alkuperäiselä kääreellä vii pakkauksella ja nimellä varustettuja, sa
moinkuin täydellisesti taattuja. Sääbtiikäa rahaa ja tilatkaa heti! 

"Premo" non skid '"Niies" cords 
taattu 6000 mailille taattu 10,000 mail. 

30x3 
,Wx3 1-2 
32x3 1-2 
31x4 
32x4 
33x4 
554x4 
32x4 1-2 
33x4 1-2 
,^x4 1-2 
35x4 1-2 
36x4 1-2 
37x4 1-2 
33x5 
SSx.l 
37x5 

f 6.60 
7.75 

10.30 
31.10 
12 95 
13.70 
14.00 

20.35 

24.Í5 

12.05 
16.36 
18.35 
19.45 
20.00 
20.50 
24.15 
25.00 
25.85 
26.35 

27.30 
28.70 

Challence Gray 
red tubes tui>cs 

S 1.15 $ .95 
1.30 1.10 
1.45 3.15 
1.(15 1.45 
1.70 1.50 
1.75 1.55 
135 1.65 
2.10 1.70 
2.15 1.75 
2.20 1.75 
2.25 1.80 
2.30 1.85 

2.35 1.R5 
2.40 2.00 
2.50 2.00 

Jos katsotte tavaran hyvään laatuun, niin ette voi sivuuttaa tätä tarjousta. 
Tilattaessa tusinan tahi enempi myönnetään 5 pros, alennus. 

'"Challenge" Extra Heavy Tourist, punaiset sisäkumit sekä harmaat- Msäikumit-
ovat ehdottomasti ensiluokkaista valrnint.vtta, tuoreita, joustavia ja sitkeitä sekä 
valmiiit ponnahtamaan ulos siroista laatikoista, joihin ne on pakattu. 

Älkää lähettäkö rahaa, mutta voitte maksaa sitten kun tavara on .saapunut 
VÄHtaanottoa-si-malle tahi postikonttoriin. Kirjeet vastataan myöskin Suomen 
kielellä. 

Independent Sales Co., 
Factory Distributors. 

Tilaus osoite: INDEPENDENT SALES CO., 
3103 W. Harrison St., Chicago, IIL 

Ei mikään sisääntulo ole 
liian pieni. 

Joillakin ihmisillä on sellai

nen käsitys, että ainoastaa suu

ret sisääntulot oikeuttavat pank

ki tilin avaamista. 
Mikään sisääntulo ei ole niin pieni, 

että tämä pankki ei voi olla palveluk
seksi teille ja me sydämellisesti kutsum
me teitä tulemaan sisälle niin, että mei
dän monet eri osastot voidaan setittä e 

Me autamme oieniä sisääntuloja kasvamaan suuriksi 

sisääntuloiksi. Voimmeko me auttaa teidän omaanne f 

Me maksamme 5 prosenttia Kaikista ajalle asetetuista 

talletuksista. 

FIRST STATE BANK 

New York Mills, Minn. 

Suomesta 
Aoko talouwaki palimat Haapajär

vellä. 
Äskettäin tapahtui Haapajärtvellä 

kamala, -mieliä järkyttäwä onnetto
muus, joka waati uhrikseen Kala-
kankaan talon toäen. Talo oli sy
dänyöllä asukkaitten nukkuessa syt
tynyt palamaan ja sisällä olleet fái
mat liekeissä surmansa. 

Tulipalo sattui yöllä kello 3:n 
seuduissa. Kalakankaan talo, jon
ka omistaa maanwilj. Heikki Wan 
tänen, on 6 km. päässä kirkonky
lästä yksinäisellä paikalla, minkä 
wuoksi ^ammutuswäkeäkään ci ehti
nyt ajoissa paikalle. Kun ensimäi-
set apuun rientäneet laQpuitvat onnet
tomuuspaikalle, oli asuinrakennus jo 
sawuawana rauniona. Ja pian ka-
wi fflroiííe, että palaneesta talosta 
ei ollut pelastunut ketään. Tulen on 
täytynyt letoitä siitä päättäen tawat-
tomaii nopeasti. 

maaneuwos, jonka halliws määrää 
kolmesta maakuntapäiwien ehdok
kaasta. Maakuntapäilvien edustajat 
koaliltaan kolmeksi wuodeksi, paitsi 
yllämainittu kolmasosa, joka wali-
taon kuudeksi wuodeksi, ja josb» joka 
kolmas wuosi eroa<r puolet. . 1 

Maäkuntapäiwien lähimmät teh-
täwät tulisiwat olemaan sairas-hoi- j 
toa, lastenhoitoa ja teitten kunnossa- • 
pitoa koskmiain kysymysten selwit-1 

tely. ' : I 
Järjestelmä ei tule tuottamaan j 

lisäkustannuksia, koska se toirfmnicj*; 
komennoltaan tulee olemaan war sin 
yksinkertainen. Maaneuwoksen wi -1 
raston yhteyteen kartoittanee lähin -! 
nä sihteeri ja kamreeri, mutta man-j 
herran wirastossa tooidaan henkilö , 
kuntaa toäbeittää, koska sen Piiris-! 
ta tulisi siirymään pois puhtaasti! 
oikeudelliset kysymykset, jotka hilUU 
wat alistettawiksi suunniteltuilun 
uusiin alioikeuksiin, jollaisia koko! 

maata warten tiliisi kolme. Töniä j 
merkitsisi muun ohella sitä, eita j 
maaherrankaan Mirkaan ei olisi lain j 

kaan tarpeen nimittää juriidisecu 

tammen »vaatii ainakin 2 wuoden 
ajan. Puhuja kannatti w«ltiowa-
rainnmliokunnan ehdotusta. 

Keskustelun päätyttyä tähän c 
duskunta hywäksyi 95 äänellä 58 
Nastaan walttowarainwattokumm n 
ehdotuksen. -

Asia oli näin kantelin loppuun. 

Näin surkealla tawalla kuolema ni ^ 

ioiihmeet oliwat maanwilj. 11 fouíuutetu henkilö, kuten tähän saak 

ta on pidetty suotawana Wc.utanen, hänen waimonsa Aino 
Wäntanen, heidän 10—12 wuoden 
ikäistä faksi poikaansa, sekä talossa 
»vierailemassa olleet emännän su
kulaiset, Pyhäjärweltä kotoisin ol
leet Paajalan toeíjefset, jotka kuu-
luwat palwelleen sotawäessä. 

100 touotta I 
tuli toukok. 23 p. kuluneeksi Oulun j 
kaupungin palosta. W. 1822 tou-! 
kok. 22—23 p. hawitti nimittäin iu | 
li melkein koko silloisen Oulun fiiv j 
pungin, jättäen kaupungin Eteläpää s : 
ic pienen osan jälelle. Lähes õOj 
touotta aikaisemmin oli tuo tuhoisa j 
elementti riehunut Oulun kaupui. > 

Uuden läänijaon suunnittelut 
Suomessa. 

Hallituksen asettaman Professori 
Antti Tulenheimon puheenjohdolla! gissa, häwittäen 2 wuoden wäliajal 
työskentelewän, kuntaa laajempien j la kaupungin melkein maan tasalle 
itschalinto-alueita suunnitteleman ja! Se mitä kaupunkia oli ehditty ra-
zärjestäwän komitean suunnittelema! kentaa tämän puolen wnosisadau 
itsehallinto-järjestelmä pohjautuu^ waliasalla, muuttui tuhkakiii touko? 

Plum Blossom Jauhoja. 
Kun näitä jauhoja käytetään tawallisuude-n mukaan ja leipocsia käy

tetään hywää jästiä, niin je tekee Ieinxin, joka kohoaa täydellisesti, mutta 
ri paisu irralleen siroitilta. Leitoössä on kultaisen ruskea loietatixr kuori 
Loiwöir sisuosa ott hieno, sileä ia silkkinen taikinan hajaantuessa tasaisesti, 
i'eitoov ei h-iina leikatessa, mutta pysyy eheänä. Leipä on kerman mai
koista, tuoksu tuore ia fruoihertoa muistuttaen nisun tuoksua. Se säilyy 
dywin ja pnsyli tuoreena ia ntebeiväiiä useita päitoiä. 

Maanwiljelijat. olkaa bnmii ja muistakaa, että me maksamme 5 sentin 
Premiumin bushel!lta lmwästa nisusta jauhattamista warten myllyssmn 
me ja te saatte mieläkin suuremman palkkion kun tuotte nisunne waihtaen 
sen jouboibiii. 

N. Y. Mills Farmers Grain Co. 
Ä. A. ViiffíU itlinitaja. Wc la ?)urf Mills, Minn. 

uuteen maakunta- ja läänijakoon 
Sen mukaan tulisi maa jncttatoaffi 
lääneihin ja läänit maakunniksi seu
raamaan tapaan: 

Lapin lääni, käsittämä Lapinmaan 
ja Kemin maakunnat, joista kuiten
kin wain Kemin maakuntaan asete
taan alempana mainittu maaneu
wos. Maaherran ja maaneuwoksen 
asuinpaikkana on Rowaniemi. 

Oulun lääni käsittämä Oulun ja 
Kainuun maakunnat, maaneuwosten 
asuinpaikkana Oulu ja Kaj,acnn 

maaherran Oulu. 
Etela-Pohjanmaan lääni käsittää 

Kalajoen ja Kyrönmaan maakunnat, 
maaneuwosten asuinpaiffouia Z)li-
wieska ja Seinäjoki, maaherran 

Waasa. 
Turun ia Porin eli Länsi--Suo

men lääni käsittäwä Ala-Satakun-
nan ja Warsinais-Suomen maakun
nat, maaneuwosten asuinpaikkoina 
Pori ja Turku, maaherran Turku. 

Pohjois-Gämeen lääni käsittäwä 
Keskisuomen ja Nlä-Satakunnan 
maakunnat, maaneuwosten asuin-
vaikkoina Jywäskylä ja Tampere, 
maaherran Tampere. 

Etelä-Hämeen lääni käsittäwä 
Hämeen, Päijänteen ja Zlä-Uus-
maan maakunnat, maaneuwosten 
asuinpaikkoina Hämeenlinna, Lahti ja 
Hytoinkää, maaherran Riihimäki. 

Wiipurin lääni käsittämä Kymin, 
Äyräpään ja Wuoksen maakunnat 
maaneuwosten asuinpaikkoina, Kot
ka. Wiipuri ja Käkisalmi, maaherran 
Wiipuri. 

22—23 päiwinä 100 touotta sitten 

Tri N. R. of Itrfi» wangittu | 
Suomessa. 

Tri Nils Robert of "Ursin, Yksi > 
Suomen huomaiuimmista sosioI?-. ! 
teista palaasi to. k. 28 p. Tukholma^ j 
ta hl. von Döbelnillä. Etsitoa kes
kuspoliisi otti hänet ja hänen seu-
raajattarettia haltuunsa. Heidät lä
hetettiin saman piiitoän iltajunalla 

Helsinkiin wtkittawaksi. 
Kapinan jälkeen oli tri N. R. af 

liriin paennut Turusta Venäjälle 
Syyksi ilmoitti hän sen, että häntä 
oli uhattu Turussa. Kun olot Pie
tarissa tulirvat nälän ja kylmän ^ 
.touoksi sietämättömiksi, siirtyi Hän! 
to. 1920 Tukholmaan,, jossa hän on! 
siitä saakka asustanut. Pietarista j 
otti hän mukaansa esilukijattarekseen^ 
17-wuotiaan Gertrud Wilhelmünaj 
Tiihosen, joka seuraft häntä matf >lic | 
tännekin. Tiihonen on Pietarin j 
suomalaisia ja saanut opetusta jov | 
sakin komtnunistisessa opistossa. i 

Kotimaahan Paluunsa syistä uit, 
tn af Uriin maininnut, että hän oli j 
halunnut päästä tänne wanbuuden | 
päiwikseen, jotka oliwat yhä scltoei:v | 
min' rumenneet lähestymään, õän 
toäitti olemansa attoait puolueeton 
eikä hywäksyn>änfä kommunistisia 
taikka sosialistisia ohjelmia. Samal-
Ia Hän korosti sitä, ettei hän ollut 
ottanut osaa kapinaan, josta Hän o:: 
väsynyt syrjässä. Turun Punaista 
komendanttia miliisipäöllikkö Lund-
bergia ei l>än ollut tuntenut mies-

Täten saamme ikätoällä ja fat 
pauksella ilmoittaa, että Ju

mala näki tnMaksi wiisaw-
dessaan pois kutsua rak
kaan puolisoni ja äidin 

Sofia Harj», 
(o. s. Niemi). 

>uioIi Jamestownin hospitaa 
lisfa N. Dak. 5 päitoa kesäk 
1922, ollen kuollessaan 52 
wuoden 3 kuukauden ikäinen 
Sontynyt Suomessa, • Karstit 
Inst'a, Vaasan laänssä 1870 
lätti jälkeensä ikämällä kaipaa 
maan minut, hänen puolison 
ta ja yhden tytön, jonka täten 
uedotsi annamme ystäwille jc 
sukulaisille tässä maassa ja 
Suomessa. 

Jacob Harj» ja Senia 
Brocket, N. D. 

VICTOR H. GRAN 
.Suomalainen Lakimies» 

200 Torrey Bldg 

Duluth, - Minn. 
Jos tahdot tietää 

mitä maailmassa tapahtuu,niin tilaa 

A«si Sotiinsa 

REUMATISMI 
Kivut jaloissa Ja kSsien nivellss.1 sekä y!l-
;i &!kaaa koko ruumiissa ovat kaikki reu
matismi» imitomerkkej.1. . . . Tämä taut! on 
iiyvin yleinen kansalaistemme kesken täällä, 
johtueu ilmasto- y. m. suhteista. 

Kun kipu vaivaa lihaksissa ja muuttelee 
toisesta ruumiin osasra toiseen kutsutaan 
sitä kuume-reumatismiksi; koloiuksen taas 
ilmeiesiä jäsenirsa nimitetään siiit krooni!-
ilseksi reumatismiksi ja kun tuntuu kovaa 
kxvistavuii kipua ja jalat ajettuvat, íüloin 
on se leiniä eli niin kutsuttua kihtiä. 

Säin kirjottaa täfiiä henkilö: 
Mr. P. A. I.lgnvll North Adams, Mana. 

Vuosia olon falrastnniii reiunatlsmla ja nyt 
ok-n vaiiaa r.iltfi, nnutit tuani läftkkvfo No. 450. 
3iis kiites teille. Sm »lttplfn tHtii lSftk'.»ttä ' li-
kllle tul ta viileni täällä. Tosi tuvvriiudcllu, 

Mrs. Toivo Kettunen. 
Erlkolslääke No. 450 on mainio lääke 

.yllämainittuihin kipuihin. Kuun hoitoon 
Kuuluu pullo lääkvtta, ra.Ma pilleriä Ja indl-
voide ulkonai^e^ii \ o;deitavaa. Tilatkaa 
iääke .No. 4f»O, lrii;eU'tähii postissa lähetys
kulut »uoritetiuna ^2.B0. 

— IJ#r:i-?lin Apteekki on sivuin— 
— Suom. Apteekki TMysvalloi.-isa—> 

. A. L1GNELL COM Superior, Wis-

1 -

Suomeen 
Valkoisen Tähden Linja 

Southamptonin kautta. 
Pikaisia ja mukavia yhteyksiä höyry* 

f aivoilla Pohjois-Europan kaupunkeihin 
pikainen matka ja varma matka tavarain 
kuljetus. , 

OLYMPIC * Heinäk. i$ 
HOMERIC Heinák. i, aa 
MAJESTIC , HeinEk. 8; 89 
' (56,000 tonnia). 
Maailman suurin höyry]*!**. 

Liverpoolin kautta: 
ADRIATIC, Kesäk. 34; Heinák. ,» 
CELTIC, Kesäk. 3; Heinäk. 1; »9 
BALTIC, Kesäk. tg; Heinäk. 15; Elok.ia 

Lšhtöajat Montrealista: 
CANOPIC, Kesäk. 24 
CANADA, Heinäk. 1 
REGINA (uusi), Eeslk. 10; Heinäk. S; 

Elok. 5 
MECANTIC, Kesäk. 17; Heinäk. 15? 

Elok. 12 
Tuottakaa ystäviänne ja omaisianne 

Europasta meidiin muknvilla, lüiv">illam» 
me. Hyvä ruoka, ykaityishvt tejä, muks-
.« kaluRto, kohtelias palvelus. Erikoi-
een halvat hinnat etumaksu-tiketeille. 
Kirjoittn ka n: 

PASSENGER DEPARTMENT 
O. B. BECKE, Northewestern Passenger 

Mgr. 
121 So. Third St. ,  Minneapolis, Minn, 

taikka 

Walistunvt maamies 
suosii aina niitä Iiiffeitä, 

jotka ilmoittatoat 
líttbeéfa Kotimaassa. 

r 

9hit loppuu surkeuteni, Mä le 
roolle jo pannaan: Ah, korjaa 
Äesus, sieluni, Sen jalkais 
juureen kannan, Sä annoit 
fin sen minullen. Sen jälleen 

timn nyt sinulle, Sun armoiliis 
sen annan. 

Jacob Harju. 

.Hymyilen itteissäni Siis silmö 
lapsesi. Kun hautaan sywiiir 
•Päänkin Käy koitto taitoahan 
í)ur luotan woimaan Herran 
ZNistän laupeuttaan. Tie hau. 
5"n Päättyy kerran ikuiseen 
kunniaan. 

Senia. 

iäteit surulla ja murheelle 
ilmoitamme, että rakas 

poikamme 
Emil Johan Laituri • 

joutui tapaturmaisen kuoleman 
uhriksi ja kuoli kesäkuun 1 päi 
n>n 1922 kärsittyään kolvia tus 
fia. Johan Emil Laituri oli 
syntynyt 1902 heinäkuun 25 
Pöitoä, Elys ia, Minnesotassa^ 
Bii§ nuoruuden elämä päättyi 
odottamattomalla hetkellä meil 
ic wanhemmille ja siskoille. 

Arvokkaita tieteellisiä 
ja uskonnollisia kirjoja] 

Tahtoisinnne erikoisesti lukuhaluisille ja itse
kasvatukseen luottaville kansalaisillemme suosittaa 
seuraax'ia varastossamme olevia arvokkaita teoksia: 
Amerikan Suomalaisten Historia, nidottuna .... 50c. 
Amerikan Suomalaisten Historia, sidottuna .... 75c. 

Raamatun Historia Amerikan suomal. nuorisoa 
vartan, kirj. J. K. Nikander .^7^:.. 60c. 

Martti Luther, kirj. J. K. Nikauder $1.00 
Armisen ja Aaltion suomal.-engl. Sanakirja 1.25 
Suomalainen Virsikirja (uusi) ja evankeliumi

kirja 1.50 
Valtiotxedon Opas 65 
Kuvaraamattu, suurta' kokoa, hyvissä nahka

kansissa 12.50 
Kuvaraamattu, korukansifcsa 15.00 

Kaikki nämä kirjat ovat sidotut koviin kansiin 
ja lähetetään yllämainituilla hinnoilla postissa kaik
kialle. Tilatkaa osotteella: 

U U S I . K  O T I M A A ,  

New York Mills, Minn. 
V 

Salvon lääni käsittäwä Suui -j kohtaisesti. Lundbergin kanssa hän 
Saw on ja Talwisalmen maakunnat, ̂ oli joutunut persoonalliseen koske
ni aaneulvosten asuinpaikkoina Mik tukseen wain kerran, jolloin hän oli 
feli ja Kuopio, maaherran mahdolli yakemassa jotakin lupakirja, 
sesti Kuopio.' j Mikäli Turun Sanomat Õit kuul 

Pohjois-Karjalan lääni, käsittäwä lut, on todennäköistä, ettei tri af 
Laatokan ja Pielisen maakunnat, z Ilrsinia woitane asettaa syytteeseen 
maaneuwosten asuinpaikkoina Sorta- ̂ waltiopetok^sesta. On niniittäui! 
roata ja Joensuu» maaherran jompi^ waikeaw todistaa hänen ottaneen ^ 
kumpi näistä. ! osaa kapinaan sillä' taiuaOo, että! 

Puhtaasti ruotsalaisia lääniä tu*'siitä julaistujen armahdusten jäl-
lisi olemaan kaksi, Korsholman lää-.keen woitarsiin nostaa syytettä. Toi-1 
ui, käsittäwä samannimisen maagiselta puolen tixtpautiaa Tarton 
kunnan, ntaafierran asuinpaikkana j raubansopimus hänet maanpetosta 
Waaia, joka ei kuitenkaan kuuluisi^ koskemasta syptoksestä. Näin ollen 
i iäniin sekä Raaseporin lääni, kä-! lienee todk?nnäkäistä, että tri as Ursin 
jittätoa Ala-Uusmaan ja Turun-, woipi tutkintojen jälkeen toapaaita 
maan maakunnat, maaneuwostia.l j miehenä muuttoa HämeenlinnaQN, 
asuinpaikkoina Turku ja Tammisaa-! jonne han, kuten sanottu, mkoo aset-
ri, maaherran Tammisaari. tua. 

Jotta joku alue lasketaisiin kak-
sikeliseksi, täytyy ruotsia puhuwio; Nuntitehdas perustetaan Suomeen 

Sun seurassamme wieläkin ha 
íufaő oli s mielemme, Sill' olit 
Otr.i sä rakkahin myös suuri 
meidän toiwomme. 

Viimeinen terwehdys Eeme 
lille. Isä, äiti ja siskot, 

Henry ja Sanna Maria 
Laituri. 

Mitrn 

PAREMMILLE 
KANSALAISILLE 
PAREMPAA PALVELUSTA 

E
DISTÄÄKSEEN turvallisuutta Standard Oil Company 

(Indiana) on järjestänyt 24 eri tutkinto-kuntaa.' jotka 
tutkivat tapaturmia, jotka tapahtuvat komppa,nia:i 

automobiilien kautta. 

Eväitä tutkintolautakuntia kutsutaan "Sat'ety Courts" 
(turvallisuusoikeudeksi.; 

Näiden tirtkintokuntien alkuperäinen tarkotus on vähen
tää hirvittäviä automoluiiioiinettomuuksia. T&mä komp
pania tahtoo saada työläisensä ymmärtämään velvolii-
üuuksiaan toiaia kansalaisia kohtaan. 

Nämä tutkintokunnat l<ukoontvivat kerran viikossa ja 
niiden tutkittavaksi pitsi» saapua jokaisen joka on edelli
sellä viikolla ollut jonkunmoisessa automobiili onnettomuu
dessa, olkoonpa hän sitten liikkeenhoitaja tai kuorma-
iiuton ajuri. Työläinen tulee oikevishuoneeseen syytettynä, 
henkilön kanssa, jonka hiin on valinnut lakimiehekseen. 
Tutkintokimnan puheenjohtaja toimii tuomarina. Kaikki 
toiset tutkintokunnan jäsenet toimivat lautakuntana. 

Jos tutkintokunta huomaa ett£ syytetty on joutunut 
huolimattomuuden takia, onnettomuuteen, niin rangaistua 
langetetaan. Rangaistus 011 useasti yhtä uusi kuin tämä 
menettelytapakin. 'Esim. kun erästä kuorma-auton ajuria 
hiliattain syytettiin huolimattomuudesta, niin hänet muu
tettiin varsinaisesta työstään kahdeksi viikoksi ja määrät
tiin komppanian varastohuoneelle tavalliseksi työläiseksi. 

Tällainen menettelytapa on voimassa Standard Oil Com
panyn (Indiana) laitoksissa 11 keskivaltiossa ja ovat he 
tämän kautta vähentäneet 50 prosenttia automobiili-onnet
tomuuksista. M 

Nämä tutkintokunnat tahtovat teroittaa työläisten mie
liin *itä vastuunalaisuutta, jota heidän tulisi tuntea yn-
teiskuntaa kohtaan. Samoin kuin se ''vuosimaksu"-järjes-
telmä, jonka hautta työläisen tulevaisuus on turvattu, ja 
se "Osakesijoitussmmnitehna", jonka ohella työntekijä voí 
säsistäil aina 20 prosenttiin asti vuotuisesta palkastaan, 
tällä "Tntkintokunnalla" on joku vissi tarkoitus, nimit
täin opetlaa ihmisiä tuntemaan enemmän vastuunalai
suutta toisiaan kohtaan. 

Standard Oil Company (Indiana) yhtämittaa tutkii me-' 
nettelvtapoja joiden avulla .voisi parantaa palvelusta keski
lännellä. 

Standard Oil Company 
(Indiana) 

910 80. MICHIGAN AVE., CHICAGO. 
2800 

olla toähintäin 10 Pros. 
Maakuntalaitos tulisi toimintaan 

kamaan tapaan kuin kunnallinen 
elämä nykyään, kunnan waltuus-

Crbuikunnan to. k, 29 p. istunnos
sa esiteltiin ainoaan käsittelyyn eh
dotus ruutitehtaan perustamisesta 
Waltiowarain waliokunta ehdotti a 

toa wastaa maakuntapäiwat, $ih'--jüaa koskewassa mietinnössään, että 
nallislautaknntaa maakuntalailta-^ waltivneuwosto oikeutettaisiin rtiTitt)--
funta. Makuntapäiwille toaíib'ce; rnääit toimenpiteisiin ruutitehtaan i 
fttfitt kunta kaksi edustajaa suhteelli j verustamiiekii maahan jo että tar*! 
'illa waaleifia. Kunnallislautakun 
tien pllbeenjohtajat ia rahatoimika
marien sihteerit walitsewat kolman
nen osan inaofimtapäimien edusta 
iistä. Maakumcpä.wät kokoontu 
war kerta wuodessa korkeintaan kuu 
hvkfi pärwäksi päättämään maakun 
ncr. asioista. Kokous roalitfcc maa 
kuntalautakunnan. Maakuntalauta 
kunta 6oitaa maakunnan asioita 
maafunicpäimieit wäliaioilla. Mo 
lempien elinten puheenjohtajana on 

koitusta warten osoitettaisiin lisäyk-
cnä kuliitoan wuoden ylimääräisen 

menoartotott kuud-mteen lukuun 12,-
000,000 morfait suuruinen siirto-
määräraha. 

Edustajat Puro ia Laukkonen eh
dotti wat sosialistien toast ilauseen! 
mukaisesti, että ehdotus bnlättäisiin 

Edustaja cf ^forieilcs piti ruuti» 
tehdasta ^välttämättömänä ia walitti 
että asian ratkaisu on lnkkäänttinut 
tähän saakka, koska laitoksen perus-

Uudet suuret nykyaikaiseet höyry
laivat Bostonin ja Montrealin välil
lä. ~ Purjehduksia joka viikko. 
3:mas luokka 102.50 ja ylösp. 
Salonki (Cabin) .. 145.00 ja ylösp. ; 

Nopea yhteys Englannin ja Suo
men välillä. Useita nähtävyyksiä 
ilman eri kustannuksia. 

Käykää lähimmän paikallisasia-
miehen luona tai kirjoittakaa osot
teella: 
Cunard, Anchor, Anchor-Donaldson 

Lines, Minneapolis. Minn. 
' / 

Farmi myytäwäna. 
Maata on 160 eefferiä ja 105 

eekkeriä kylwetty seuraawasti: Kau
raa, ruista, nisua, koomia ja 20 
eekkeriä elukkahaakia ja 40 eekkeriä 
sifahaafia. Asuinhuone, natoctta, 
nisuaitta. Lähellä kaupunkia, -2^ 
mailia kaupunkiin farmilta. Myyn
tiehdot. 80 dollaria eekkeri wi l j öi
neen. vuoli maksua käteistä jo toinen 
puoli 6 prosentin räntyllä, jos os
taja niin haluaa. Lähempiä tietoja 
saa omistajatta paikalla eli kirzeelli. 
sesti: -

Walter Santoja, 
Heckla, S. Dak. 

TRI LINDGREN S 

Far mers k Merchants 
State Bank, 

KXW TOM MILLS, m**. 

Ylennetty pääoma ja vararahasto SSfOeC.OO. 

lk«i rankimpia pankkiliikkcit» aiotussa "Clover 
Conntyeaa'Maksamme 5 prosentin koron eäästS-

talletuksista. 

Virkailijat: 

Prefijiientti — A. J. Sit* 
Vara-pree. — E. A. Bonsv 
Kalori — A. E. Anderson 
Apnlais-kassori -- H. F. Wood 
Kirjanpitäjä — Neiti Vieno 1. Aarni 

-Í 

F. •CLOTH, MIWKESOTJ g 
LiFa TS ?. Sewrlwr $tr»et. N 
te 

Uudistakaa tila»kseu«. 

Farmarit huomatkaa! 
St. Louis ja Itasca kaunteissa vakauttakaa omaisuutenne 

tul ipa j on varalta hyvin luotetussa Suomi MaanvUjelijäin JK.ee-

kinäisessä Palovakuutusyhtiössä <Seomi Farmers Mutual Fire 
insurance (Jo.) Wawina, Minn. 

Kirjurin oeoite: Emfl K&ntto, Box 118 
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