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Kysykää 

"HEADLIGHT" Jauhoja 

iTdkaiSeii säkki ehdottomasti 
taattu. 

Myyvät seuraavat liikkeet: 

JOHN L. KARVO NEH, 
N<*v,- York Mills, Mian. 

6BBBKA dO-Oi». CO», 
Sebeka, Minn. 

•' *' fiJ-iMEES GEAIN & 

SHIPPING ASS'N, 
Menahga, Minn. 

BLUFFtOtf ME&CAÄTILB 
ASS'N, 

""** Bluf fi on, Minn, 

ö. KINNUNEN, 

, Woli Lake, MittiL 

Ilmoitut. 

Suomesta 
Wangit yrittäkett inratrt jltttasta. 
Heinäk. M päiwanä hrtttt pari' .. .. .. . ...Y, >•— , - - — , 

niankia karata waukiwaunusta Wiip!. Alkeiden lukkien zalkeen. Omegin poliifiwitös taasen ei hilut ac^-jokea on siinä onnellisessa asemassa,^ 

fttriji)ppi)tti *;r] viti f f to spriin ass- j iltoöt he ryhtyneet mihinkään toi= jltuiottiit Ííofütiii'fcu toimesta suunni-
ntésta. Wiemista sairasM ystt • rhcHpitcifiitt koska tapahtumien j tcltu jatfettameffi yhä fguemntiS 
fttiú m dfb jd astiáttpez.ijá, torpdtl j tíiitieít) kuului Muka kaupungin poliu ;-pohjoiseen, ja woiSaün olla tocitnt^ja 
Ifdimo O. KöUn:nsn, jefn dii juo* j fimitmtdnmifilTd, tapahtumapaikkana! siitä, ettöi mene pitkiä aitoja ennen* 

piitut lasissa otleen jäännöksen, fucii: fittt oli ketuin kaupunki. Slaupu)i=iíutti toäeStö länsipuolena Zotitiou 

MNUt. 
iiiiait eteläpuolella hyökkäämällä! 

i tiicvtiianfa kimppu M. Maunussa 
: oh samassa kop-vsa kolme murhista 
; oljiiiuutisecit kuritushuoncwankeu-
' Hei: tuomittua Wankia, joita tuotiin 
Culim Iä,lnimu3rlfiidstc. Wartijoi 
na olilödt Waasvn lääuimuctnfilcm! 
martija S. Hautamäki ja warsinaisen! 

'!. .ttkawartijatt sijaisetta , 17-wnotias 
! lyseolainen Aarne Salmi Wdasasta. 
i WilppulaU asenialta lähdettyä Pyysi 
! e m? wmtgeistc^ Toiwo Riekko wet-
Itä, jota Salmi toimitttkin ottxttcttj , W1 

• kopilt dtoett. Tällöin iski Niekka hän KClrl teriön 

saivastmteisda on kuitenkin jo iot«jtoatnmi märata miehistöä maalais-!että se on hallituksensa toimest"!! 
fttnndn. käräjä paikalle. — Uita jul-! saanut rautatien, joka ulottuu kauas1 

kein lain ja oikeuden loukkaus pai-!Lappiin:faoffö, missä puutteiden 
MkkS lhÄNyt HhthuuMtt ^Kukolltt Jíteíantt siis toillafeíla, sila kysymys-jkeskellä eteenpäin pyrkimä iniiesiö' 

rintaan. • Ihän on lähinnä waratuonmrista. ! sitä hartaasti odottaa. Mutta mitä ^ 
Heinäk. H P. ilmoitettiin Waasds-! . ^ ' • sanoo tväestö Suomen puolella ra-' 

Isa Poliisille, että joiu nainen, jötaj KmättuvöikS áiydáwat waHmgotl .aä krintän nähdossään? SUUreUa' 
oli lyöty puUfolIö, makasi toeriS-| 
sörni puietosühíoalía Kirkkopuistikon 
ja Naiihankadun kulmauksessa. 

Sclwille fäibi, että puukotettu 
nainen oli rttrn (511 ti Maria Britwin. 
Sarjan Hoyryleipomossa p$llwk-

Pcriipohsvlassa. rtoaittmíTn, pi ro! i m uof ifijrnmeittii sitä: 

Pvräpohjvlvu müaHiytlieln6f?itrű:r tumaasti pyydettyään ja lähetettynän | 

$.ji' 'T i.iituUv.raon, että itse nuiji 
á>.udlpi''.-u N o 

u Mi ills, foitlu nemnožto 
.,;"t>art urakkatarjouksia janitoripaltve-
^"'ftifiesto koululla 12 kuukauden ajal
oid alfat1!', elot". 15 p. 1922. Tar-
^Dnkset on jiitettiiirä H. F. foodille; 

Üi tikarilla, joka hänellä nähtäwästi 
vii ollut timftfnartn jo Oulusta läh
dettäessä. watsaau ja yritti emiiri 

£ulun Muin Maaherralle tekemän> lähetystöjä toisensa jälkeen hallitut-
esityksen johdosta on mactaíousmi= | sen luo sai tämä wäestö aifnnn: 

tiisufiS, itHhkutn enuenunin on ket*; sen, että Karun gin 'rata, joka toeitäj 
rottu, kehottanut Oulun läänin inaa.-i lniswallan aikana ja Wenäjä n ton M 

Britwi'tiin waimo j-berrdä' ryhtymään ídmtertpítirvtiti; íidn toimesta rakennettiin, omditiia 
Tointiterussa tttikiMUkjessa ilrneUi,!wismeköwäisten tulwa;vdh!ukojen tm-^vku kuukausi sitten liikenteelle. 9h 
tttü rwa Gtittvlu ott. ntninitíuttd da-! NtuttaMiseksi jd arwiöiwiseksi Simo-! ta sai maata muos-kausia fäyttitmiii-

i muna sddpunut kotiin Helsingistä,!57e!ni^ jd TdrUiSUjOkiWdrsitta» MtŠnt; toimina ja näytti siltä, että rata jok.) viuutvtll, JUtlljUUll J[U IfCUlt fltimt. . ,.r , ,, . -- r, , I ' ' ' * ~ -
ivisdit tolvvvfhkt fánssű: hmteiitita h*!_ l)nn oíl Vatl wukkod cillut! ttiahöollisesti wiiine kewääna M sat'j Mtään Sahanaan paikoilleen tai pü 
lo? kopista. Wdrtija Hautamäki oli! Wetc"K illonct- ®*tl ?ancn totun,tunut tiltocrlltvtn ttihvilampiä tnlto:a|ictaait. Kun sitte! 
kuitenkin Melua kuultuaan rivntäintiiuiiHdan 11 ̂  ml(l§ lyädytS feia samalla keyottaiNlt maaherraa: fentevlie, huomat ii 

iän, «ra ujenuisen; fol ^katukii' ta !'^ältt" ^inföUct dntsttfl- Rwd B:n aikoinaan ma^dlousluinisterille toUlolefaok niin \úüb'áv. 
47, R°v 9"t ffl , |||( ^ wfibdMttwi«"»--«»wj-» «..!«. «.M 

°'ma itt eri» jtmučfa ollut I»Wri <mtol!,mmt » m.» mc Xt» A «AMKf.M»! Hl I 1*1» ii\ •»« AA. frtf.* iti;. jd eräs jn 
hacttooiiituieelic ensi dtoint. 

Ialkrtpttllv ottelu ltitfdtCi— 
^šaifatidllcdttclu Unkari—Suomi' 

on jo ennenkin uhannut tappaa sekä 
hänet että lapsetkin> joita on kolme, 
kaikki alaikäisiä. 

Hra Britwin, joka pidätettiin, 

Heti hättett kotiin, tUiiut tawaltišta tuhoisampia iitítoioiictaan. Kitit sitten tata saatiin I:i 
iii, ettei liikenne 
ta kuin niitä rau-

'ttdmavu wtkiM!tstett tulokset o-'tdtielaitdkseu taholta wäitettiin. jl 
rttatt lausuntonsa keralla uiistä toi-! nimittäin hirnuitííaiva, että raída .:t; 

EEömSBiEESEMEEliSiB 

Ei mikään sisääntulo oie | 
liian pieni. i 

Joillakin ihmisillä on sellai

nen käsitys, että ainoastaa suu

re# 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, etta mei
dän monet eti osastot voidaan selittää 

• . t» t ^UUUVUlU'UUtUl 411UULL ^ . . 
'.«dMiiae. tol ClM. «, Hyrylle. civifll(l..lfettiin |jt,inaI 18 & min jä l»h«)olt|i. f^m-cia »alm«.an wtutoat-

inicfidle. clofumi 12 M-SÄ» teUejg WitfatllaiW WOis'lf11 W" toetlMett PUMkõ tup-s. 
*8:oCit iltetiti, 1928. IhWwt 8—1. CttrSun oli tetfewdčf#! e , . . 
Ä "ieiunodtp pidättää itselleen o,feu- ...1.. 8 oöo t * • h ' hihr ' Wallermn Bntlviit ott syntynyt 

* t Mntä mtivM tdha-nsa Idi kdik-i^aattikwtta Pallokenttä oli k/" - !^S9U' oIflto(t,t wenäläinen, nyt Sno^ 
.S' t^buki-t. jirttrt lT„f«Hn, j- !>!u°tsin!^" a'°mm>>r» j» H-lsm. 

H. S. W°°i. Kirjuri. j lipu!,,, ffrduontoetett ttiuti rtot-j ?bfc„ m"Ü* °u«t W«-»°Sso ,o pr, 

r~~~ w Ifabriitttt »imfiuni.; mfc"' - r 
il! ' att : limta soitti Unkarin ja Suonten 

.iti*j<i tNaíídii {jűf06 ^euttiiä, 92ut'* kansallishymnit 
tfioit pitäjästä, SBaaían läänistä» 
eitomesfa, nykyään kultaista A m eri» 
kan wapautta nauttii. Hän lähti! 

•JsLuome 

EnoAi MtttkailijdMMnS. 

Mei-.piteistä. joihinka tutkimukset <tn-'käytä yksinomaan Suomen Puolen 
koriat aihettd. | toäeSrö. Niiu lyhijt kuin se onkin/ 

Kehoituksen johdosta ott ntdahcrtdj tapahtuu usein, että matkustajat ra 
määrännyt asianoniaiftn piiriagro-'jan toiselta puolen käyttäwät tätä ra-j 
noomin tutkimisen ja arwioimisen^taa käydessään Torniossa asioillaan.! 
toimittamaan. ArwioimiStilaisuulsiin! Syynä tähän owat knrssiolot. Ruoc-. 
en myöskin Maanwiljelyssenraa jaj sin rahan orroo on atitd ollut for-! 
asianoniaisia íulroairahinejosto kärsi.ikeampi fuiu Suomen, jonka touoksi,! 
liettä kehotettu edustajansa lähete*; jos rautatie mahdollisimman pohjovj 
tttnän. ' seen pitkin Tornionjokilaaksoa jaätav; 

—- j siin. tulisi koko Tornionlaakson wäes 
Työselkkaukset Pvhjois-S«s«esja. |to käyttänläad tätä rataa hywäkseen 
Pohjolan Ammatillisen piirijär-^ässä 6i kuiteittaan ole otettawa yf 

Me áutátitmé niettiä sisääntulqja kasvamaan * uuriksi 
ftfeääutuloikai. Voimmeko rae auttaa teidän u.v.aftnne.'' 

Me fnakaamme S prosenttia Kaikista ajalle a-t tctuii,»a 
talletuksista. 

FIRST STATE BANK 

New York Mills, Minn. 

it icwmitto nauttii, «on läyt! p " on- m,cn °«iMatti Säiläni 
aomo-ita 23 »notte fitten eitä ISj^, í56iilt dakennt^alia ía^mice 

tóuotcíii .'is poSiimcrffciljin ta^tcnlí, j6 f0fe,min;rtn. mntWltnnn R kunl.ia, jüiiien fltionm lm-jliiiiminibtcrm I 
' - ~ - - if'" mnWctltoan^ |lfella! );QrttfíSra ort Wjtonla 14.805,00Õ -

Maatalonstnotannon edistäminen. . iestöi- toimeenpaneman ivaliokuiinatt: vnontaan radatt kannattawaisilutla. |. 
Maataloustuotannon edistämtsek-! jäsenten wmlgitsemiseu johdosta f?i*i Kysymys on samalla waltiolttselbii \ 

ji perustetusta 3.0 milj. martan iäi-.mi Amumttijärjestön Pnheeujohtdja|Xmtn.alta mitä tärkein. 5bm olot mu-! i 
jnarahaxttosta on, kuten ennen vl^MMj Wiisönen yhdessä Haukipu-!lemmin puolin ^rajaa^ omat näin eri-! i 

ncen K. Heinojen kanssa z laiset, joutuu se osa wäestostä, jiu*d; | 
luona. : asuit waikeammissa olosuhteissa, iv j j 

Wäisänen oli ministerille seloste-!sein miettimään oloja, rajan toisetta 
ja í t ec jiihe.t tUlök.een, itta euo|ulmj ^ bÖ9 ohutSfqsfttd, joiden aUo-^ nnt Pohjolan tamänkewäisiä palkka-'puolella joen takana, ja silloin teit'' 

rahaansa kuluttanut. Nat kun olen; 

if.re.uV kanssa niin tiedonhaluin olifU „,41.,}^ ^ i'^16 lainamäärä on bo,206,000 mk. ! liikkeitä sekä himottanut itse olleensa ! mieliala omaa hallitustaan l ohtaan! 
rauttÄltaa» luotnasm tn-, »,tn totea on fuiin nläfttö lolttdrt! tefimäsfö firjdmäit, joka wa«M-.jk°ttm>itwu. S- fm. Sawwnüt kr.! 

"* "L* eiwät ott j miset Óit aili,át?tmtut ja jossa lakoni ta toisensa perästä hylätään, fynn'ni*! 
ishalli-.uhalla tvdadittiin työntekijöille pa-!itiö se maalle suorastaan wahtngol-^ 
, terrtpdd hklMa. Hän ' kysees. lisiskin ajatuksia. Tällainen mieli- j 

"fertiia' fetetövfj btWii huhtaan pnlkk^.tdisteluu,!ala Äaliitsi yMnainituSsa Karungiu! 
tulewiaijosta ei koskaan ensinkään ole wal-jkokouksessa, joka päätti ryhtyä he!:j 
tulemia! tiovetossyytteitci Uöstettu jd WdatiUointenplteisiiu, jotta olot n ieudiil^ 

iätä!siin paitsi tässä» ..työsfin; 
19 löuobeii Maitiolon jälkeen kun! ' taroa rdhaMä-irä. 3)!aataloushalli-! sichttom^it henkilöt Pääsewät PiM wa- > muissa kohdin siedettäwimniiksi. Ko- • 

rrlilamminttutt herrasmiestä, oItad;m t? «uvmeen ;mftt riri l ! kasteses iiiltiuuiij0§td ei koskaan ensinkään ole wal-ikokonk! 
hywät ja kirjoittakaa minulle wai-j .. r V ]X~ . ' eítli -todSíeí)e§ tulemia!tiovetossyytteitä nöstettu jd wdáti! toimen 
molleen. kyllä waiwa-nne palkitsen,' maQ - v' jftnontUFjici tbhticn todrdhmn huomat-! tutkimusten . jouduttainistd, jotta! la far 
19 wuodcn wait!olon jälkeen kun! .. i tawa rdhaMaärä. 2)ZtiaiaIottsi>olli=! fifytiomat HettFiftit Paiifiimät pt-cttt toa= > muisse 
Moisin jonkun riwin kirjoittaa. 

Sofia Penttilä, 
27 Upíafű St., Worcester, Mass. 

(01—62—oi>). 

I Ä r • . , f .t _ . jiivkfen mielestä alisi nui jaeitaiba 
,"lnl,"lul"' V»luS!a. jft<rftt m mitj j0 l0 miIj mf ,a, 

! olewa l»»ni=.|il,ttätoii mi,51)imrtin löimitcttaM)0„ 
I limu n soíalmtóiK4, löljoii fiinluinaij |r|íoa 

ristctijöt "Claus - Horn", "Mtif pn;„níl rt„ t^rr„ r.,. 

piiksi. jfoufjeit puh.eniohtaj. tottui m aa ui 
Miuislefl Äli tähän maininnut d-\ wiljeliiä S. Palo ja sihteeriini op.'t i 

id walttollisM Yöliisin ciuiaf f dii e-j íaiaíai: nti Martta Raina. Kokous! 
boisia päättäen ei kyseessä ole itiin» j päätti perustaa wä!iaikäisen tohui«i 
kiitin ibidfoin homma, wadn on| htmioit Tornionlaakson frjstjiuykji-H 

Neiti Vieno 8. Afcrtti 

; .a» f Fr* u to?,i trtfäP.w' ^ tu"1 1U!UU,m yomma, •• maan oniiunnan mormon taarion tylyni 
! hotoehc "S3" saapui heinad 14 ívlüff í^lná „Í!!"1? .iaU°r "^^^tMndssa Idaja poliittinen jui» warten ja tuliteat toimikuntaan Sitarnatonetoja elokuulla. 

Vi.rjknpitäjä 

ruumiin 
pnm wälirylj. Lainat on myömntt! toa, että Mangeista on jo toinenkin mokketta nxviiaifmsta: "tii,u 

w. I - . -- , 1UU, L-uu tuiintivtsta VN 10 Totncntm kun nali i slantakunnan esirnie: 
17 p. Kettle Niwerillä Chas. Nik-' mala^.UtrialmfM mjakomtvjty niissä raioisw ja niillä ehdoilla,! tunnustanut, eitä lakot olt tuieraai-i.firkoufuiästä, Toimikunna 

Fanners & Merchants 
State Bank, 

**w VOEK MILLS, EIÄa 

Tltouetty piäoro* j» tarxr^vssío 

t'küi i-AiUíitop)* pftukkiliikkwtä • aíotiiiiiia "< ;o*.*r 
012tttyens' , Mnksamme 5 pro«if*Qtm koron «üeitS 

Utitettiksüt* 

Virk&üijftl: 

Fresiilentti — A. 

V t'rá-prea. — E. 
Któsóri — A. B. 
Xpulais-kMsoih' 

J. SitB 
A> Rault 
Atiiler^ufi 
- H. V Wood 

k.lan -r. klo 8 ill.; 
IS p. Nestor Peters in t. klo 8! 

iii.;!; 
2(T p. Moose Laken Manhan 

r.oiim sivonmíttttet waltuutetut se-^ jotka mainitaan rahaston johioiääu'i ta tahotta puuhattu ja eitä tte olifr 
^ taiirell, orkeusniinisteri non sisältämässä wallionenwostou mat renkaana kommunistisessa tmi 

Palo j 
tehtä-

; Lilius, yli-insinööri Malmi, minis-!päätöksessä hithiifintn 22 ptttä. 
itcri Tanner ja tohtori Nninettn läh- antaman 

lankuutvusliikkeessä neuMostozärjes-
telmän toimittamiseksi Suomeen. 

sä. 

~'7 +'• ^'ooie .vnrcn «zanyan t.; t > - ; L AadkaloUslldllittlkM «mtujaiu reuna» toimittamiseksi- Suom 
kirkossa eirankelium! juhlat alkaen! "u. 1 

r' . i | UUikadu m.ú tod rat jae- Tuttunuksia jatketaan Helsinqisk 
klo iS^ap. Pyhäkoululasten juhla| tut ..ostmskässvw jäsenmäärän zaj .  !L 

tBitUitiittrt'tték jnlkapüllo-jvükkue 
tttiferlin ja Puolaan. 

uiiiit soattaa pitää íüatnta 

ät. ifihi: : jÄimt mw.ict Itiatoiktctut laotut, MtKtiiiaUiltlilt oifeiiiaiua ' '»ksvnii Silomsn yydis 

28'i. vnrfcr&fa iWiM-» J. k-"»- RaMtt. jo-5iá|fo6»eit 350 mf. |ídt(r UafdrttU id «uotben ,Inkan 
2 i(i.; _ t ilo 8 ilt • jU'iiireiu)iil:i ttiät oltutont. Sfttttnii! äS. ill. ftiitíMtiMt flMnfli 

21 p. Scäbftin lit-fóSfö ffoj"n iuUmiiklw feBtflWJu 3 wiikkoa. iitojij Íminctí: 
ld:$)A'. i» HdBetm toitfofid Ho I . , I <!ii#ÍitKti'tóeit fimti 
2 ifr; 6:-temi; tiwlulld Ho 8 Itt.: i 8,Iwe **W« •»«!»» |touoHÍDiimSti 2S,D00; 

Plum Blossom Jauhoja, 

25 p. L'aN'lerissd Kallion 
30:39 - cp. ja Matti RiuttrM. 
2 ip,;; 

Henttusissa V. fikkarin ST p 
klo 2 i 
S i l/' 

aiiierdissa kirkossa fio 

iv. V. 
•síi n 

NlöMi, 
n, MiUN 

A autettu s efiitoäpol v^eorae Gran-

wäksi jätettiin aluksi nentootellci fmt«| 
non wiranomai?!<'n kanssa edellä- ^ 
mainituista seikoista, minkä jälkeeni 
toimikunta nnrodostetaan ujaimat-j Kiin nä tti jauhoja käytekään tamalttsnnden utubaii jo Ioinusja f. :; 
seksi. Lähin tehtäwä sen jälkeen tu»s ketään hnmaä jöstiii, nfiit se tekee leinan, joka kohoaa täydellisesti, mittn 
Ice olemaan ensi sijassa rautatiekö! ̂  püisu irralleen fitunilta. Leiwässä on hittatseu ruskea u.isiaiua im-rt 
symykse» huoltaminen. j Leiwän -sisussa on hieUd, sileä ja silkkinen taikinan haiaan.-u.sia tasattestt 

0ír.rí. „ f, „ . . .. , ' . ! LSiwOs ei hajoa lei fates! a, unitta pnsyn eheänä. Leipä on kerman 'oa-
Xitjaffi rtthttm toimikunta tomteiM , er ; . . . .... ,,t . ... _ .. . 

. .» . í « .. ,x ! kaista, tuoksu tttor-? ja ki'hoittalva muistuttaen nisun iitohna. »üuvl 
«• Sf.^ lifTTrJr»sm, ti-omna Ia mel,elräuä ujcita piliwiä. 

|dttdM.fojoiilfiié Ktjteé ntot-j r0| "„hisittilin loVnl Maaiiwüjelijttt. difim llUltti ja muiitefd* että mc lii.tumm, s «.vii-
tnfdttiU id Puolaa,I. mtfOtiJ Z VZ ̂  ̂  ̂"!""iuii. dii-hcl^lta h.,w«Aa I.is».w ja.chatiam-sk. ,*i», 

Mdt lai^lttset lausu!Bdt uttnittäin Hettinsls-jküännyttäwä rv <tortanteittt&tottíme te ídttttc toilIiiritt suuremman palkkion kun tuotte nisunne waihtaeu 

7finnf. !|? . ̂ öíftaTötfet icr^ctuííetf-; ̂ «oičcn^ ennenfuin"|en korjaamiseen! 
fl.uaí^' nlí; ehdottiwat ot ^yhdyttiin. Myäskin kirjastvkysy ; 

- wättul,h'íupatmdk'í Mahunt ló PÄwää! s ja aloitteen tekeminen osmts-i . Quiiitittrtii'• 17-; nAn. I ^ . «. „ . , ; I 1« uwuiccu ivivwinen. Vsuus-I 
• ró m n ! m - fddmifefji HmtmmlU M! 

' ' Z"Ctj'a VVM> .!i°a IoMlli!«M fodtcUM, mutta c„t.|tt,imi[m.mn !ull)1WtatettEfi. @ahi,.! 

mc lirnle oMDatt mitäöii MS til- nmlchdi-tiiii kautw to,mottiin font» 

N. Y. Mills Farmers Grain Co. 
A. A. 8'nntt;^ Ltiffceuho'taja. New «)ctf Mills, Minu 

'*la °^cu,° asianajaja saa^nilun hnwäksmnistä wastaM. 
esi-ntyä oikeudessa. ! Sa/i.atta matkalla otteleMat suo 

erg oli- " Heinät. 14 Päiwanä Pidettiin Ke-inmlaiset Puöiassa. Melä on mah-^k^fn^°/'> , wastmiella rajatta. | i f Tn J fTjf'll 1 
cltä <rrf TILAUbLIPPu. 

^ ^ ^mon, -eiwölan.tsm» wuonntt Italian kanssa. . Mmüt inbn 

Munuais- ja 
Rakkotauti 

LM ja.työmies Uno Stranberg oli 
' tv at lähte n e e-t kahden muun henkilö 
joissa purjehtimaan ia saaton 
^ Andalstärin luo alkoi yksi. miehisiä,j pitäjien karäjäkunnan oikeuden is-, 
lEanteliiis, pelästyttää mitfdita ole-tunto. Saapumilla oikeudessa -ajiadj 
!waa wanhaa Miuluuiekt-aa kiipeänml ^ajamassa cli :1c. M., eräs warátuo^ ,-jr jiu uti ty 

1« mastoon TäliÖiii f-Mtui toeit^mdri, iofd dsiiuiyi täqft» huinalai-!im^n"kuntaI-!iw"k^on!im^ Ka 
-!'MW0N la Dritt.icsiääu miia rankan.s.Ila. ilman itiä faieilMääu -Iisi otjnramit IkhwMän NuotiloiMtai! 
, iltr J Ftt*>*vzs4- rfcbkvi rf A-.i I i..i ILlXt* t— . —,. . - ^ 1 ' 

Watt koko maan huomio fmmitetyri: 
oloihin Ruotsiu wastaisella rajalla. 

i.im«aEaew*8E*a»B! 

Otot Tsrmoulsakssssk. 
Heinäk. 14 p:uä oli joukko Ka-

käywät jopa suorastaan Maltakuu 
yalle Määrälliseksi jos tilanne edel 

ldeu rajaseudulla saa jjotfita sellaise 
nd> ettei walttowallau taholta Em 

ba toteuttamaan niitä uudistuksia, 

....... ]uataiuin terjatuttit. Harlem kyjy-
ytoan Humalan perustellen.- mys tällä hetkellä on rautatien jät-l 
jjitlÖ, että kun tUoMacitkin kauiinett ííarunqtsía Pohjoiseen pii»' 

te-estii 
Washoe, Mont. I . 

s-avu- apuna. 

"iÄ™ ""VSXt i^WWerJWlá «lieot licefcät ottcetjjoalrot juoda vmitaiicmäiia initt to{.;fi„ XotmonjoKtóariío, nii «WW. #lt Cionttocn, «but 
-Iwnalasia. _ .wvchan l.ekii,. Se-niin M>iki».jMt«mI»« SeuaetiČjoctfc. Sfuion ' 

fcbiH .vitva. ^utiiuu' it-it. piiuo .laiRrt^ m •; Miehet.-tuomittiin -siitä mistä. -jyhwltunnettua Wrklitwo mtn» Mwí.» íéíia n t!.,.%> -.Jena. 1 uatkfi* ifeiue >o. 35a ! thwii,ltjir'; .!Ur -, -t r 41 
1 iuiua Muttfee rajan totjeua 

põsttsft*. lihcfyžMWrt BUétitet. . -w»tmMtffí I)vprayaat. j hoita ivastaan olt nostettu, mutta.hu-j pttolekla monia kertaa sisdettämäm-
Äskettäin njictcitiin IlontdMsin. malaisina oikeudessa esiiniyntisestäi mat ^ olot: Ruotsin hälliiuksezt toi-

äRflt!;. t» 
I.--IN h -tf.1311 iicria. j uawi* jBaxe >o. 350 

po^tisSÍ, lähetyžättiiit BUétltet* 
tuna $ä.EO. 

V.: ;nallin Aiitpnktl on (niúrtb-* 
A$,1'5<2kM YbdySvMUllK»*— 

p. A. LIONEL!. CO*. 8r«Dertor, wtt 

• v-'v vS^Hnbcéfa Kotimaassa. 

} '»Jt :<*« mÁ-' íjÉki vU,.'lfei» 4*f. > 

^«t^nran Wm MKtófcii ta.jci {.oitótSon wngaiAu - «iwd.-mM, 0„ fimm «-
b»p°ah»>ta. lolka wallh!!vat h°n kinn aiionidja-todmtuomoriclfetoettu »»utotie, jofa tälli! beUtV ' 

6Wom 'kdwdMl idiratta. áuslaan. —.Poliislwiranomdisia Oli oi lä ulottuu-,Witornioll^ s-akka Mi! 
>!°á tor,oi, näet -rchdiffsessä t.'io^mSeSfa «,«w»idki» läina. mutta Puolella taina.. A, diída (61-68-^83-) 

tüfen ilmoitan kaikille Sypästen 
táajilía tiedoksi, että »oitis läheitti-ij 
ttíaufseitno knien ennenkin osstteella! 
Kettle Űlm, Minn., Bor 28. 

Peter Parwiaine». 

Luusua Co.-

JUÜflAlf ÁXHI KÜSTANOTS-tHTlÓ, 
Hew Ifark Miilu, Müul 

Myötíeeursa U. Kotimftsn 

ttixeettUilarukil, jolat ott labotetiírí dioitlsellii 

Postikonttori 

Kit e eli Boií 

•aitio 

chlii, I» lll«l 

tvotlktrrac 

k > «ui...I 

Mwmi »iiiimmiwi. 

Mliiaitkáa öfctko tilaus uuii eli uudisttte, 

Timin tiíltislipun toi lfchettlfc iyijykytoiliä tlytattytil. 


