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Kamalat koke 
mnkset haaksiri' 

Ron uhreilla 

Wehnän kaswatus ja myyntiin 
asettaminen. 

Muutamin pair oi ti maatamiuc on 
toeljnä melkein yksinomaisena tuot' 
le et ta, josta moammljelijä saa ra
ijaa, esim. suomalaisseuduillakin Da» 
kotvissa. Kolmasosa eli noin kaksi 

ölisi päätöntä Ih
misen ruumista 
Kydetty järvestä 

Autolla yli Saharan erämaan. 

j  Pariisi. — Tänne ilmoitetaan, ei= 
J tä joukko ranskalaisia tulee yrittä-
' unin n matkustaa ali Saharan erä-i 
! maan erikoisesti Itä warten toal=, 
j niisiehtlla autolla. Matka lullaan ; 
! alattomaan Taggart'ista, Algerias- . 
) ta. Ranskalaiset uskomat pääsewän-j 

2,000 maanwtljclijää odotetaan j 

Si- Pa »liin. j 

Kahtatuhatta Tnaanmil selt jää o do-! 
teíaau saapumaan St. Pauliin tarn-} 
mik 1 p.. jolloin Minnesotan Maan-» H||t hlflílíflttiöírill? ! ostetaan suurin 

•""* limiBWVV>l lil# jtoiifcit maantoiljelys oppijakso mitä 

jón Ahdystoalloi-sa wiela pidettt). 
««we, »18. — Uusi käänne »»I Oppijakso alfaa tammik. 1 p. ja 

Suomalainen ryöS' 
tänyt ja murhan 

mies surmani»!: 
Itsensä ja Holmi 

lasta 
Seattle, jo uluk. 25 p. — Emil Sault Ste Marie Mich $vvpJtn'tiocman fürmar'ű kaowattaa weh- Bastrop, La., jouluk. 2(3 p —jta- * ' . . , ~rr.— . T. A~, 

iii ainakin toiifot. 'ennenkuin kaikki'^ä AhdyZtoalloissa. W. 1921 kor- Wiranomaiset, jotka otoat fmtfmtsi-lf* Timbnctoon, iota on Ntger.,oeUa,! tapahtunut suomalaisen Matt ^ \ioppim tammikuun G p. Suomala:.jN^uriter niminen mies surmasi 
tammikuun alfupäitomn. G. M. suksen wäkiwaltaisen kuoleman ta-j jia  macnwilzelijöitä ja sanomalehti-tänään Engel nimisen perhon 

pauksen tutkimisessa. Matt $<rom:Bj mici)iä viimeisten tietojen mutaan kolme lasta ja sen jälkeen paatti a. 

tää 
fohxtotmiseii tvehnásato maassanlme rlTlääriä toimittaneet tutkimuksia Merj 
m. l)aafiir:fcwT^mmcit!!w!™i,i»0'mtta cekkernialalta Siormaa-^ougéssa toiímc etofuuifo wpahtu.ZSa-rd^án^M m wri ISH 
fqfoueioät -mntfiiätainaan tmiltii fo-j11'"1" se o» neliaS maannnliclvihiot-j,,,,,, wäkiwallautyon johdotta. toa-jW Marsetllest^ Algírim. 

Tällä focretfeíla on suuri Mökkiteihinsä, sillä nim kolvia oliroat hei»l teistämme^ ollen ainoastaan foonit,- kuuttiwat tänään, että waltio lyk'.n-
dän kärsimyksensä sen lalleeu kun^^"^ ia suurempi tuotan-välittämään toteen useiden nvfen 

nolleen. Wehnä jtítoma m ianhoina!liamnioiiujcn faapurxieffojcu henii ia ima haaksirikkoutui Lizard-saaren 
luona. 20 pelastunutta inch 
ne ja otoat he lääkärien howettawi . .. . ... v . , ..... „ , 
tm. Walter Lon^acre nim.idtä ou-r^1'1"^0 arto0*iaim kanjanuvalises-1 ollen Watt Daniels ja THo-l autolla 

ncttomuuhen ttHriltct o liinat molem
mat kädet ja jalat paleltuneet. 

Tauno saapuneet löydettiin erääl
tä Canadan rannikolta 
autiolta saarelta. 
tvänä haaksi rikon jälki 

oli suomalainen kaiwosmies -Í' txiXcc monta »vierailemaan ja 0ppi»intot päiwänsa. Necuriter ilmaantui 
kasta ja oli hän matkalla Suomeen, j maQn Mlä ajfűc^ jolloin koko opi.s-^kkiä Engel-!, taloon perheen oiles-

tys Ranskan siirtrmaawaltakunnan^ Muutamia Päitoiä fitte iöijbcttiin] ton opettajakunta tulee tekemään.koolla joulukuusen ympärillä ja 
'alkoi heti ainpua. Mukanaan ai 
murhaaja tuonut kolme pistoolia ja 
olitoat hänen taskunsa täynnä am* 

sä kaupassa on wehnä toisena jär 
jestyksessä, ollen ensimäinen Pum Pit 
Ti. Yhdysvaltain maanwiljelijöille miintc viikolla eräästä lähijärwes^i. 

... . ,on merkityksellistä millainen toiiosi| Wiranomaiset owat kertoneet, että 
... hlÜ : n: ja touodert sato tulee muissa V^hmili:crä5 Whetstone niminen farmari oli 

Eniimaiicua pa^; fa5luattamtsia maissa, iillä wehnän! kaavpaukset ja tuntenut joi-
v , u , 'CU,inL ?eiia|Omtmn määrää koko maailman tuo-i^j kaapuniekkoja, kun he otitoat 
lolmestakymmenestakuudesta Rcürnt^,tműo oIíeu I)Ultn korkeampi milloin' 
cr-öfa olleesta laiwamiehestä ja | jossain wehnää kaswattawassa 
pistäjästä surmansa. 

.McPherson, &u-u «jvü«u,|ll8ä kaswattawista maista, jotöcrijfurocrnööri Pokerin määräämässci 
^ ^ohns ja erao suomalakien m;^r^ maailman tuotannon, tutkinnossa 

metsätvöläinm, jonka nimeä, ei wcelä ^^ ?)hdnswallat seuraawat! " ' 
tiedelä, olimat hukkuneet fun he y-^aat: Wenäjä. India, Canada, Ar- Mieltaia on tahtia aanmm:N?en 
rittiwät lähteä Mesille pcíastu§toc-| gentinfi ^ Australia. 
ncellä. Ainoastaan yksi pelastuswe-
neiStä oli Päässyt maalle titrlvalti-
sesti. Siinä oli kahdeksan miestä ja, , ^ . . .... , . 
«jrfi nainen H? (üMiWüt r<ratattcMc;*ort"mmf. 10 ja RichardÄ» umvijaacii 
fiimvlteám. wlisitowm mailia pafsim | »roat kmpanen.«w» top-;^ m on neliänvt MNsyyto» 

lumen läpi. ^ 

( taloudellisessa kehityksessä. Jos Huo<Hönet kuolleena junan toiíetbta io3= | fajffcn}a yrityksessä, jonka päämää 
in iärt*!muv^0^aa huomatun °san|IoIIift)tibeu, jotka kaappasiwatt w:isi-mataan, että on mahdollista kulkea>.''ain lähellä Milwaukeeta fuffiunsa, r-^ ou antGa maanwiljelijöille mii 
tettotoi» j  tilsainwälisestä kaupastamme. Ra-?^,^. Rougeu asukastta, heidän juu-1  ylt Saharan erämaan tällä ttitbcila; -PoiFfi leikattuna korwasta korwaan. ̂ reisiä opetuksia nykyaikaisen 

*" 'kossaan ollen Watt Daniels ja Tho-!a»ttolla, niin sitten ei ole tarpeellis-!^nsin otaksuttiin hanm tehneen i*ejtDííjeít)ffeti menettelytawoissa.|niiiffta. Mr. ja Mr>: Engel ja Faf 
mas Richards nimiset miehet, joi'jta ryhtyä rakentamaan suunniteltua!semurhan, sittemmin alettiin epa'.le->Muistakin maamviljelysopistoista-lasta päänwät pakoon. Necuriter 
den Päättömät ruumiit löydeitt n äärettömän kallista^ Saharan rauta-Mään murhaa. Nyt on í?í*: j,tjee monta puhujaa ja etetomtpiä;juo!vuks:sja. Hu i 

tietä. l-v- fötllc, että hänellä oli •«unkafitmp*:• mníintoiÍTrfHőitft MinnekotaZta tule-^een huonoissa w. i 

Naista ranhvlettu radiomusiik!l!a 
leikkauksen aikana. 

^ Minneapolis, Minttu — Radiota 
nostaneet päähineitään juodessani| ̂ ytettiirt täällä ensimäiseu kerran! 

jilatitcTil' t ' T" * • xi , ,í, löe^- Wbetstonea tullaan kuuluv- toimittamisen yhteydessä 
cv S intaasict on huono. Tärkeimmät weh-,^^<m täällä tammikuun 5 p.^.a 
Örcd i,i2ön,l'!nää kaswattawista maista. 

jännittynyttä. Mmtbatt Burnett nt» 
ntinen Morehouse kauntin entinen 

Ankaraa tuhoa wehnän fa-^tt^Japnfaisiijeriift on wangittu syytetty 
! jiíle tiiottatoűt muutamat hyönteiset.! - osallismtdesta kaappauksiin ja 

ien sanotaan ol-

!maanwiljelijöita Minnesotasta tulelleen huonoissa w. ieiSsä Engelin 
Palmaan toinen suomalainen Alas-j ̂  antamaan luennoila. Tämän! kanssa ja löydettiin hänen taskuis-
kasta, joka myöskin oli matkalla'; Iei)ben j-jxieenwaihtaja maanwilje-! taan kirjeitä, joista katui selwill^. 
Suomeen. Molemmat miehet oli» lyZopjZtossa suurella mielihywälläl^ttä hän kantoi kaunaa Engeliä folj-

antaa kaikille suomalaisille, jotka tu- taan. Kuitenkaan ei niistä selwen-
lctoot oppijaksolle, tietoja ia muuta n^t mikä oikeastaan oli wihamieli 
apua, että oppikurssi tulisi heille o- ^yden syynä. 

mat matkallaan pysähtyneet Raci 
nessa ja olitoat he yhdeSsä lähte 

incet samasta hotellista pari Päi 

torstaina jolloin paikallisosa ennenkuin Jaanus menetti ^ene|icmaart edullinen, torutama, joilom pouaiuv ^a ai |fena 9íacÍTtcn fa toisien kaupun-l 
raalassa toimitettiin etaania naties 
set keisarileikkaus syunytyksen matkaknmppalia. Tapahtua 
kaansaamimn awaama a wa ;aon e ^ kerrotaan lähemmin seuraa-.ttamaan 
Io Vot lasta m nukutettu, toaan! ... ., ,r neutootaan utta maan 

• . . Y' wassa aikaisemmassa uutistledossa: 
käytetti-u ainoastaan paikallista a-
ncstesiaa (local anesthetic) ja bänen Racine, Wis. Wiranomaiset al> 
korwiinsa kiinnuettiiLt radiolaitoksen kawat nyt olla wakuuteiwja. että 
kuuloputket, joiden aviulla hän sar.^^ ^actnitS, joka löydettiin fnol* 
kuunnella radiomusiikkia sillä aikaa^ ^ena jouluk. 16 P. tst. Paulissa 

! Pi at tien (chinch bun), saranamcito,! ̂  Useita wangitsemisia on odoiet- fun operatsioni toimitettiin. SiiäTä*! Ghicűfloon matkalla oíetoasta junas 
^ Wisfnh ... ' vtt w-ikuuttawat-osMcmeeu.Ua CorM'jn pMiji. lähettci, . M 

että musiikilla, jota Potilas saa ra- joutunut roswousmurhan ' uhriksi, 
dion awulla kuunnella leikkauksen. Paikallinen foronen W. F. Krsow 

_ w...t .. .. „ . .. /^heinäsirkka ja wihreätoukka. Missä . 
Seuraalva"^ pmwqna alkoi ; tjesfilaiiiert" fÍTíttiiitcn tefee iiiOoaait! ... 

taa fclnulta, -tia Sictentt « fljfcml., milirI,iäll „bl)ltaű knlwSmiw.' 3"ttu 6etattl,n^ WnnatmNa 

laudoista 
rapputiesta. Myrc-ky rmwosi^cdel'^^21) on kartta, jossa on merkitty jäseniä. 
leeit hurjatta. Hywin wähän oli toi-
woa maihin pääsemisestä lautalla, 
kunnes William Gow niminen läm-
miitäjä iti 75 jaardin Päässä ele* 

milloin siemennyksen tulee tapahtua] . 
ori ofiSfa maata. , • ' ' ®««ri W.«°>V.».ss°. 

Welmä on altista ttielä monm-i Wiimipkli. jouluk. 2rj p. — War-
„ „ . ,, ..... , . .... , . .laisille ficnitaubville, joista huoma-chain tänä aaniuna l)5toitti tulipalo 
»allé Kierrttc l«í™ lw,"J^ ̂ !tuhttmot owat etíiraoSte, j>,wähoi»e suuren Puliord mk-nnuks-n Donald-
^u^au^ ll°l^^ toc|6llä6omi. 6omml tooi o--ia.i. kadulla aiheuttaen, noin 2Ü0.NM !>ol-
wedettiii. rannalle. ^1?atka oli waa , Tnrtu tni-tTimnim Rfjfennnkícüíd oli 

kensä. Racinen ja toisten koupun^ j  ^m$tQtíet ilmoittawat, että maan- Juna surmannut mielien Bemidjissä. 

kien poliisit etsiwät nyt tuota -x5aft'i luiXjelijoille tullaan antamaan yli-! Bemidji, Mint?. — Noin 40 wuo» 

määräiset malkustushinnat. Kaikkia ̂ tias mies, jonfu nim ett artuel Laa n 
kuitti tippo-i olleen Cle Borrison, sai surmansa 

mestarilta silloin kutu He ostamat; täällä toiinte sunnuntaina kun joit» 
piletin St. Patiliin. Tällä kuitilla1 tui Great Northern-yhtiÖn matkucia-
saawat fitte ostaa piletin takaisin| jajunon eteen. 
kotia Mi Hinnalla. Suomalaisia; 
henkilöitä löytyy maanwiljelysopis-! Hewonen potkaisset farmarin 

tolla Information konttorissa. | kuoliaaksi. 

- SeSo» 

aikana, on häneen nähden rauhoita-i oli Msin arwellut että Jaanus oli 

wa waikntus. Leikkauksen myös tl 
maitetaan onnistuneen sekä äitiin et 
tä lapseen nähden hywin. 

W\wm 
uutisia 

mahdollisesti tehnyt itsemurhan, 

Jaanus oli suomalainen työläinen 
ja oli matkalla Alaskasta (Suomeen. 
Hänet löydettiin werissään waunun 
klosetiSta, jossa päällefarkmif ja 
roswous arwattawasti olitoat tapab 
tiiiicct. Wainajan taskuista löytyi 
wain yksi $20 seteli, joka oli taitu 
ulkopuolisessa taskussa, piletti Se-
attlesta Chicagoon seka teräwä ia** 
kuweitsi, joka oli suljettuna hänen 

Moherin tilan, joka on maksanut 
$2.000. 

Tämä uusi yhtiö tulee muodosta-

I taskussaan. Tämän seikan marte-j maan markkinat karjan ostoa war-

Suomalaiset pernstawor libanyak 
kausliikkeen. 

Slmlt Ste Marie. — Piakkoin 
awaawat suomalaiset Mäki ja Erick-
son groceri-yhtiö lihanvakkausliik' 
keen Sattlt Ste Mariessa. 

Liikkeenjohtajan Mr. Miien ilmoi
tuksen mukaan he tulemat walmista-
maan aiwan ajanmukaisen pakkaus-
laitoksen ja jotta tämä käwisi mah 

Fergus Jäikö, 'Mi,in7 
Irtcn sai pelloista L'.>wig Johnson-
nimistä farmaria päähän niin pa
hoin täällä toi ime lauantaina, että 
kuolema oli seurauksena. Johnson oli 
46 touotta*. 

Joulupukki saanut sydämen 

halwauksen. 

Minneapolis, Min n. — Juuri 

dolliseksi otoat he ostaneet erään j kun 44 wuoíiűt? Sewert Dahl, joka 
oli pukenut itsensä joulupukikj: toii» 
me lanantai-iltana, oli nousemassa 
ylös talonsa rappusia, mukanaan 
kantamus joululahjoja lapsilleen, 

Saksan hallitus on tehnyt Zjhdhs^ täänkin kumoatoan koroneri Kisou>in 
Mlaiseen^perin ttt'°kalliseen Mjetuk- tcűn tämän hoidon jälkeen kalk- sessa, kun osa kattoa Putosi liánén^ hallitukselle ehdotuksen, että;mielipiteen, että Jaanus olisi lopot-
ot MI--N vtnn w.rau„-°« mjernt »ián. Tulen m°».ztanut itse elämänsä, sillä hä.en kau. 

- - • - et tunneta > - ..... . ... -a.. ....•••r 
Maalla uhkasi 

Lämpömäärä 

Nhdystoaltain hallituksen jäätä-

ten ja hc tulemat myöskin oU.maíinl»"" >->i söbämcnlialroaukfcn, joka ai 
kotona tapetutta eläimiä ja IiifE.Cit: hänen kuolemansa. 

yhteyteen tullaan laittamaan kaikki 

iu I uusia waaroja f  uuuuuhvu , > ilman suurwallat uuteen neuwotte-^lansa oli nähtäwästi silwotiu tylsäl-!tarpeelliset hämmi-, baconin ja mak-
««''"»•rtTTr.rt rtírthnnTpTTa !'män iaotuffcu mukaan jaetaan weh-i r luun tarkotuksella saada aikaau uusijlä weitsella, jotawastoin, jos hän karan toalmistulaitteet. 

v.'írrtRtrxr&r*? m"" olivat peräti niukat. Muuian ü a^kewatw-hna durum wehna. - T-mmikuun go «i»" á «. «l- ev«lem°tta kaytta.ch stch-n tetf,. 
fcnnuia íifioo oli. kaksi «iwawta -»«-««« talw.wehm., pehmeä pu °- ™ ^ %,u tmi mil8 h°l>UuS^tuk!.°n -maa t-raasettaan. 

. nnrt +/>TVn,Vttoíini-i +i1tí1rtT lttlPn 1 ' I -I*-, 
letoäa ja toeden It ottamien Ic. roo s nm talwiweimä. taloallmcn tóolto. |»- "gtoerVoolílit 1 senttiä 6u§-1 ttifo° te^ä «fWe* i«»»á j LisäwahwiAu-ita murhawäitteelle 

mehua, walkea klub-wehna. ^o» los»!^"1" v -
sakin näistä wehnälajeista ott enetn 
man 

na.sia weynamii.wm 0 eu m- ^ iushelilta 9% fent- ncen p-hj-isella Atlantilla tiistaina sille Fairbanksiin. 
10 prosenttia mm,a tGin.unneečfa ».qttlvssi. :Saanus oli Tuom 

nälajeja, ínofítcítaon sellaiiieii to ii;* bnZhelilta. 
rtft jo sekawelmäksi. Nämä toi talli- Monet seikat waikuttawat wehnän 

teit muruja, jotka oli tuotu Uiitoas
tit. Niillä oli hittatoa toimeen toii si 
päitoäa. Pensaista rakennettiin suo
jus ja nuotiota pidettiin sen edessä 
ja täten maltettiin kuoliaaksi paleltu
minen. 

Nyttemmin on saatu tietää, että 
haaksirikossa surmansa saaneen met-

satyolaisen muu oli ©harles Salo• j6uM)eIia kohden, kosteus,|si. Myöskin se kuinka kaukana suit- ku«« Waalcissa. 

^.°r° ía^aan. .g,a I ! rikkinäisten fytoien paljous, lajin sel- rista markkinapaikoista ou seutu. 
nälissään ja oh Han toisten toaro-, utuuulflcu x' y. 1 ' mtm m^timn 
tufiiSta huolimatta syönyt jäätynyt. !>">»>» M PuhtauS ja laatu. ^-Myo-k.n wa.kuttaa ama. m.iíom 

Heliä kohden. Tammikuun 27 p. , j  Kolme loitoaa omksutaan hukku-j  saatiin kun sähkötettiin toicanoRtai 
Alaskaan, josta 

momimatkalleen lähte-

W°shin»t«m5s° hu,.»«.°n. (ta si. ^ nyt työskenneltyään «lássa kuus--! 

Waukeja karannut vankilasta 

Detroitissa. 

Detroit, jouluk. 24 p. — Warhain 
riä maata kaupungin läheisyydeltä Känään Wayne kauntin wankilasta 
karjansäilytysta toarten. Lahtaus-! pääsi karkaamaan seitsemän toankia, 
huoneen suuruus on 70X80 jalkaa.! joista poliisin ilmoituksen mukaan 
Laitokseen tulee kuulumaan uatoeita-! neljä on rohkeata rostooa. Siarfurit 
rakennus, johon mahtuu 100 eliif-jfänttttoät aseinaan luudanwarsia. 
kaa. Myöskin tulee siihen kuulu-Tähän iltaan meiinessa ei ole kyetty 
maan jäähdytyslaitos, johon mahtuu ketään kiinni saamaan, poliisin eri-
50 eläimen raatoa kerralla. Jääh-^koisponnistuksista huolimatta, 
dytyslaitos yhtenä jaähyytelõn lval-
mistuslaitteen ja jäasaapin kanssa 
on tullut maksamaan $7,000. 

tä makkaraa, omenia ja morioict., , . .. , t r k . .... , 1 
Neljä Päiwää oli hän maannut kuo-Mitään s° «°m naytewchnaks,. ten se. mta on ka.k.sta tmkii^ Honolulu, 
r in „Ti Tarkastajat termmaalmfcniHa n- kumia Valion koko maailmana on! 

! wehnä ei toastaa näitä määritelmiä, wilja paikkakunnalla kypsyy. Sit-
Knmmako jos sokerin hinta o» 

korkea. 

Matt Jaanuksella oli troottcit? • j <y>on^on6n sajmarit uhkaavat wero-
saan rahaa, jolla tooidctmi maksaa j lotoíío. 
hänen hautanskustanmiksensa. Hau-j ÄitUnrt mt%nt Montanan sar-

I tictkaa hänet sinne. Merkitkää hau-

leman sairaana laitoassa, ja olihan! , v v. - s ^ . .... 
n . .. «t; wät ole hallituksen paltoelijOt.a isaatu toehnaa 

k^et iattäntst ' im \man omat kunkin asianomaisen wal-'.taa suuressa määrin maan taloudel-1^^^'osäxkeissa sala prosenttia 
. • tion toilsantarkastusosaston palkkaa-yliset ja sinanssiset suhteet. Jos rte,^ tingtaa ^iön osakepääot, 

Aikowat wallata demokraattipuo-
luetit Texasissa. 

Fort Worth, Tex. — Puhujat 
Farm-Labor yhdistyksen kansallis- yT/> 

'onwentsioonissa täällä, jossa RC ^» w.S„lla pallkasmiá 
Kun wehna on Puitu, kuletetaan 

taikka 

I ta. Hytoäntahtoisesti lähettäkää 
C. Ärewer & | tänne jäännös rahoista sekä hänen 

1°" omistaa sokeritehtaita ja >"»nt-|lalroran[a, jotka otoat malkalauK.. 
aa. Risoisi »tela feouut , rneprj.. mtmntiii. on päättänyt: - >. f... 

Helena, Mont. 
marit owat ltubellecu wedonneet 

tää sokerin myyntiä, on päättänyt: ja Ya(,Qto^gf jossa on myöskin joku 
tooitJ; määrä jalokiroiö." 

toa, nostaa yhtiön osakepääoman 4> mnrir,h1h»x;- :rtaf<t nrtnpiTnfin cl 

Esglaunin ylipyöweli kuollut. 

Sontoo, jouluk. 20 P. — H. Pier-
repont, joka on ollut yksitoista touot
ta Suur-Britannian ylipyöwelinä, 
ott tuolini — Hän hirtti 124 ih
mispoloista "toirkakaudellaan." 

Nopea matka. 

Ruotsista tulleen sähkösanoman 
mukaan on Ruotsin Amerikan Lin
jan laitva "Drottninnhoínt", joka 

toalirtivja. jotka lointittatoat tarkas- otoat huonot, waikuttaa se ma'cn=jraw,fa. 
tawasti wehnämarkkinoihin. 

Suurin osa wehnää laitetaan 
markkinoille heti puintiajan loput-edustajaa on läsnä, toitvat esiííc, . , 

että Ybdistys |L» °«S' fotona' iá d-'taa. Sen touoksi alenemat silloin 
-nnen-uin toiedäan maailmanhinnat nopeasti. Tämä on tärtom-

Ardnckle paLser jällee» natzttew 
mään. 

Los Angeles, jouluk. 20 p. —jpaukscn johdosta St. Paul-rautatic- lesyyttäjälle, että heidän täytyy M-! '7ja!w toa7sinkw tänä touc-
f - ! inhetdtatoäksi. Paikallisesta säiliös.'piä syitä siihen, että maanviljetiiät^Filminäyttelijä Roscoe Arl.u-rlel.e,. yhtiön wirkailtjotlle ia waatinu., m aronsa maksamatta koska ci':ben Mana, saawuttaen Amerikan ja 

tulfumo Texasissa on a,aa farmarien ^ ^^etaan wehnä suuriin termi-'tartoitsetoat ennakkolainoja toehnäsa-'joka miime huhtikuusta jaaffa on että junamtehtsto on myosktu kuu- ^ tooi liikuttaa maatuotteitaan Skandinawiau wälillä kulletoien Iai 
Öftaa. ' rv^ k. •" «—•»-

toaltion ylcbseensyvttäjään, W. x>. 
Rankiniin, toalt ios ia walntsewan 
rautatiekaluston puutteen johdosta. 
Kun farmarit joku kuukausi sitten 

toetositoat waltion rcutahetoalhms- (jou^tf g p Xaffi Nuo porkista, saa-
kannalle, tookuuttt silisin ®rcclt^1unut Gööteporiin jouluk. 18 púin 
Northern yhtiön presidentti Ralph iItona> tehtyänsä matkan 9 päitoaiiä 

.. ... . Budd. että Pula tulisi olemaan wain 2 tunnissa ja 30 minuutissa. Kos-
Iisaksi, et waniaian ruumiin paat a tiia^incn ja että marraskuun 18 ^ taImifűutenű itäänpäin kulkewat 
löytynyt Matkalaukkua ettocit toi-Läiroää)t mennessä Yhtiö ottawat eteläisen kurssin, joka 

nTp Ioh< hankkimaan riittämästi rauwtiewau-^^ mcIfoi§tn pitempi kuin länteen-

nuja. j päin kulkewien laitoojen kurssi, teki 
Farmarit wakuuttawat nyt yleisel-j "^rottmngholnt" matkan erikoisen 

»US IhcrSnn tiittttitt iät- . v .  

ranomaiset myöskään ole toielq löy 

täneet. 
Koroneri Kisow on sähköttänyt la 

V Ivlmipäinen ja kunsijalkaincn 
wasikka syntynyt. 

: -VSturgeon Bay, Wis. ^ ! 

Vaniistin lehmä synnytti hiljattain^ 

Ipfiftkatt, 
M kuusi 

kolme 

jalkain 

Man 

Í«ttafin tunteja. 

»«im, kuletuksella on suuri wf'toemlfo suotuisempia hintoja. Sinttiin tanaan oikeus ottoa mam -n ^arfinaista toeiewmroen rui-,a.°°.^woisiaan tehMt itsemurhan. Mutta 
kitvS riihen, minkä hmna» farmari nat tavallisesti kohoawat heti. «im'tinen paitkania tuossa tcoltnuuviBfa.^än sanoo ensm halualmttsa laada^toilet »»tanonmiict 

#v. I......ti: » . » a. ta nn mníiSrtTft&tii ^rtTTftttpTi lau» trtívKiihiíT Hpffltft iiittöntteBtstoItű. muutamat patkkakun 

toojen uuden taltoikauden rekordin. 
Suomeen ntenetoat matkustajat, 

jotka tiistai aamuna ottiwat junan 
samoin ku'n Göoteporista Tukholmaan ja jama-

muutamat paikkakunnan staonmlaiset na päitoana jotkoiroat matkaa lai-
asukkaat, jotka otoat käyneet ruu-walla, saapuiwat Suomeen kesti. 
mistä katsomassa, owat miel'ssáan wiikko aamuna, kymmenen ja puoli 
toafuutettuja, että Jaanus oli joit»:muorokautta siitä kuin oliroat astu-
tunut junassa rostooitsmurlM uineet "Drottningholm- laiwan kan-

' r -
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