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No- - 27

apu neet oli Ai-

yat jäisiähe osuustoiminnasta y m ja jiiamu m' " — laeu KOKOiiaan KauvKia vuiuuivai
esitetään kappale "Uhri" Kappale kolme kun kotia ehdittiin

päällysmiehen silmät jotka väi- -

011 kolminäytöksinen murhenäytelmä Osastomme kokous oli 16 p kesak askeltamme A1

teni nälkää Lääkärin hoitoa tääP
Ui lm „riV tiinnan mmlpst1

&ir £ tLvÄC--"""" '"
kymmentä markkaa kilo On hir- -

ti n™iplpVänvittavaa kuuiia lasten pyyieicvdii

osuustolmintakokoua johon tuleo pu- -

jota kyllä kannattaa tulia Katsomaan

Tä ä ]isäks on vieIä mmMn
„h1fiima„ mutta ennä milm niistä

vojaiset lauantaina il p y leisoa on
vähänlaisesti vaan kaikki jotka oli- -

niin omenan pussistaan unhot-

käen omenaans a suurella
XV

tunsimme me roiski:

meidän siimamme vaatimaan lh- -

misoikeuksia itsellemme

jossa vaiuim ui uuia " "

neljännekselle Kyllä siinä vastaan

torrattnn vaan viimeuiKin siua paas- -

muassaan suuri ptinanen omena
Lapsen iloisuudella hän otti kau- -

leipää
"

kaikista tämän enempää Sittenpä- - Oin Me naiset kyllä saimme häväis- - aivanKmn jonKmu ista Kateutta

tulisimme tystä kun emme ota virkoja vastaan Mutta tuskin olivat hänen vaiKO-maa- n
Kuulimme että saa- - hän näette kun tulette slnno Mutta

ruokavaroja ulkomailta varustakaa vain asianne ajoissa niin Onhan miehiäkin viroista vapaana ja set hampaansa painuneet toista

vMänä Amerikasta asti Kun että voitte kaikin sinne tulla Sa- - me yhdet ja samat olemme aina oi-- kertaa punasen omenan kylkeen

sotilaat hyökkäsivät maila kun saätte rahanne arvosta leet ravintolassa jos on mitkä kekke- - kun päällysmies aivan kuin

alkoivat 'he tappamaan kuulla ja nähdä ohjelmaa autatte o- - 1%flJMl Sy" lenpttämanä astui hänen

eivät maa työläisten liikettä Siis näke- - teensä ]q1 lipjtunkevan ilkeä-kukki-

ihmisia jotka va- - toisilla ta-
tavataan atsia on vähempi ja cat

katseenSa tyttöseen ia
paaebtoisestj luovuttaneet heille ToVeruudella Hilma louaellieet esteet Sitä paitsi pidäm- Xi

„

ruokavarojaan ja omai- - __ me ompeluseuraa pystyssä siksi pik- - ? ! a

suuttaan Nyt övat' Saksan jou- - MONESSEN PA ku voimilla että siinäkin saa yrittää
la : 1 Etlatko sinä lutka missä

kot kulkeneet yli Suomen ja ar- -
Terve taas! Kirjota'n ta'as muula jos tahtoo saada valmista joten luu sina ole

motta rääkänneet ja tappaneet taäuä mollessenilaisten le etta meiUa on 5'llta Pal1on teh- - Lapsiraukka piUStyi niin että

uskaltaa ZmSä v8ä kuin miehilläkin pikku hom- han avan vapisi eka saanut sa- -
jokaisen joka epäillä Pennsylvanian alueen ke- -

smstaan seksi
heidän ylivaltaansa säjuhlat tulevat olemaan täällä Mo- - "?akaa"

Huvitoimikuntaan tuli valituksi ur ainoastaan kohteliaisuu-l- e

Tämän ki- - jeen lähettää sintil- - nessenissa t k 29 ja 30 päivinä) opitun
SIa ™h°a ai Toi vuoksi huulensaden veti

eris mies joka pääsee karkaa- - Meidän naapurikaupunkimme Dai- - "f ?°ls-
etta hev Palion ihmisiä aytawnin osasto vietti ll:sta vuosi- - n sva mvyn Tämä oli yllykettä pääl- -

maan i oi jaan on vahan paremmin kun entiset etta ei
kesak 1 2 Oh- - Ijsm ellen Kuten viha- -juhlaansa ja pamna ra_ivollckarannut Norjaan 0sl kuJu vetftj3i räk ä yas

JunHan rauha kanssa- - lmaa oli heillä runsaasti ja hyvin LaKa„aan nen koira lian sieppasi omenan
valil!0ltua' W'niMSet ovat hy- - kädestä lennättire™ siskoasi 0en kuuut että on tulossa tyttösen ia sen

'ocL
m

vln 1mokkaita toiminnassaan joten gu roskakoriin jäkäliisi solvaussa- -_ Hmm 'Puisto näytÖBkappaIe on havJot„stPn
pian „e vlll(kaalla toiminnallaan ovat

onkln harvfnaista täa„ä noja sen minkä ehti :

menneet paljon eteenpäin viime vuo- - "Minun omenani!" huudahtiEve5ettissä jossa ei tahdo olla osan-

sen faÄoleÄ täällä "eta ™l tyttönen ja pyrältntkemääu voi- -

e: ol3 näkynyt yhtään kirjotusta
° st" 1 ' 0vk!aB tamolle viimeisenä matta sen enempää puolustaatouusivat edelleenkinToverittaressa

1H
SJg hetaäk a7 p Hilma

'

seään Meistä toisista tuntui tuo
ti silla asia ei ole pieni ja vahapa- -

Eteenpäin sitä on menty UallaKin '

toimia
- ilku silta kuin han olisi menetta- -

ei n Un suuria olekaan voitu toinen Jonka edestä pilaisi
afltaan saadai Hennissä meillä on Toisten lisään kun nuo juhlat ovat RAYMOND WASH nyt kaikkensa tuon omenan

osasto pysynyt vaikka jouk- - mennet ohi Toveruudella Juhannus on mennyt ja ju- - kana ikäänkuin vasta kukkaansa
komms on ipeni

'
Tyyne M— lä haunus- - juhlat juhlittu Osas- - puhkeava nuoruutensa olisi hei--

Tämä paikkakunta onkin luontonsa tömme (naiset tetty tuon omenan mukana ros--
' e' ™

nuolesta synkkää vuoristomaisemaa KIrJe saapui tänne vasta kesäk j Tapaus vaikutti paiole suurestikaan kansalai- - Pannat toimeen ju- -jaten se ei 27 vajkka ge on postltettu Mo- -
Derj„nohiaisemrnin kuin min- -'Nuoret m1- hallituksena :onsiamme viihdyttänyt n qpinBhlq kesätnh- - miesten avustamana

het ovatkin yksi toisensa perään ke- - °iel™JBelg- tullut IIN sattlli olfimaan pilvinen joi kaari agitaattorin fnilieet tai

etZäänja"1 Eevauku" -- 8 täytyi jättää pois ten ei moni ollut viitsinyt lähteä jolehtiset
Ei unkaan ohs voinut

miela--u!"len seuraa hakemaan Hidas ja epäsäännöllinen postinkulku juhlakentälle kun pelkäsivät sa- - sta
Rekisteeraus missä naisetkin oli- - tekee kaikenlaista haittaa lehdellem- - Vletta Tävtyi jättää kaikki urhei- - laa m'"ka tuo Pnancn omena ja

vat mukana päättyi täällä t k '22 me ja kirjeenvaihtajille — Toim ]u ja mlmt huvitukset pois ylei- -
sen aiheuttama tapaus ja avutto- -

p Saa nähdä jos täältä pääsee jo- -
- -

vähvtden tähden Muuten man laPsen 'kyyneleet loi Tu- -

kninen meistä viljankorjuuseen syk- - HOQUIAM VVASH
'

lv limme kaikin sanattomiksi vaan
ssanmalla Nyt ei siis huoli lähteä Junlat ovat tulossa ja oikein moni- - P™™™ sti jokainen mietimme keinoa
minnekään ilman eli saa- - sllhen' ettaalka oli " 111

korttja pian kat!"?en miteriJa j M ompeluseu- - kostaisimme tuon tapauk- -'
vit nviosiippanat etsiä toisiaan var- -

1ylivt ~ kolme neljä tuntia ilta- -
ran mvv1iiunia j°tKa ovat dpana- - _ '

josta VU()- - sen ja kostaisimme mm etta se

Toverimme David Keto sai pistäy nä heinäkuuta ja sitten 4 päivänä
a 113 Oli

MJ-
-

koiranHiscn isännistöll
ta Calgaryssa virkavallan mukana on kappale "Multa Aatelia" toinen noihin se sukeusi ja vanat

(pitemman aikaa
missä hänelle opetettiin sotilastapo- - osa Joka haluaa nauraa tulkoon jai palkaksi o i]{no :„„ nnätvttva
jt hieman Ei kai tykännyt olos- - silloin haalille Seuraavien iltojen Ompeluseuran kokous ioka Ti- - - "d iv paaiyuya
Man siellä koska Ruotsin konsuli ohjelmasta en ole varma vaan lys- - ti olla ensi torstaina siirretään nn kukm fj'lm"1e valmiit hajau- -

"'

%nTnCk'ra" VoTvTa 8lett tulee olemaan Huomautan juhlan vuoksi 1 1 :ta päivään hei- - tUmaa" ?"n lähteäksemme oli

Ä Teuä tSÄÄTleB ettft 66 kaunis sängyn peitt0 näkunta Tulkaa naiset silloin meilla kakil a vain yks kysymys
rhäamän tuUaan arpomaan kolm8Jlnen pgji jouko1a kokotlkaecn päättämään J? se oh :mta tehdään Yksime- -

Yksi joukostanne r!e"taa oniaan
a

hsesti päätimme etta jokainen'f- teh(läänkö Ian t kankaat kä
' ' en joukolla keta se °nni potka" varustaa auraavana paivana it- -

siteiksi vai myydäänkö seilaisi- -'
EVELETH MINN see' ' '

k„:n selIeen omenan ja sopivan tilai- -„ a ne ovar tuo- -Keuhkokuumetta PostaTulihan se kesä jota kyllä on saa- - sairastaa täkäläi- -

gimden tul]essa anlletaan merkki
ut odottaakin Piaa' f"8f sairaalassa Mrs Kiviraunio siinäon juhannus jolloin jokaisen on paikassaKansalaisemme Tolin LindenK"oa' mkaa on hän paranemaankauneinvuoden aika Kohta alkavat omenaansa

'Pam- - on lyönyt pahasti kirveellä ka- -
mijatkin kypsyä joita näyttääkin s aamuna
tulevan aikalailla Metsät ovat kir- - Toveritar Mrs Newfield synnytti teensä tukkmetsassä ja on taal- -

t' sta hiloeäm!'
'e"'een pojan toista viikkoa sitten lä lääkärien hoidossa ™'Ä 'jarina marjanknkista joten on toivoa Mintiii huolenani

oaada hvvästi ruuanapua ensi tai- - Siis °"nea vaa uudelIe tulokkaalle S S Osaston huvitoimikunta
n ?lla n"?™u

veksi Todellakin hassua kun pitää olla nävttelee ensi sunnuntaina oi- - oh merkl" ant0- - bf? 'aksi kat"

Kuolema oli ähellä Herman Kn- - siveyspoliisi ja vielä nainen tansseis- kee„ ]la„kan kapr)aleen KäV- - S0n Parhaaksi Ja ann°!n
leumaisen kahden vuoden ikäisellä sa Joku ukko ja akka vanhan- - -

ke k „ merkin ja van kuin yhdestä ka--

pojalla kesäk 16 päivän iltana Poi- -
maan P°lkan atkaa P'rahtaä Mut- -

kt '„ kannalptt!1
J desta kaikki neljäkymmentä tyt- -

ta lakia pItää noudattaa niin kuuluu 1

töä alkoivatkauen oli menossa yli kadun kun syödä omenaa sa-

kiivaasti ajava automobiili kaatoi hä- - kaupunkimme majurin käsky Ja nai- - KayTOOnam suomalaisia on
man]aisella iloisella' mielihalulla

et allensa ja veti mukanaan pU
joka toimeen kelpaisi pitäisi oi- - mennyt pahon Astonaan kalasta- -

kuin pikku toverimme eilen
a Puhdasmalneinen Saa nähdä jos maan a Iisaa kuuluu menevänkän matkaa ennenkuin kone saatiin Isantamme koiramainen

Mvsähtymään Pojalle tuli paha haa- - yhtaan suomalaista naista huvittelemaan itihlen aikana
pääiiysmiehemme näyttivät kuin

ho™' ' e a- - J " ' ™ Terve kaikille Toverittarenva päähän ja jalkaan Lääkärit el- - saaneet halvaiksen Het--
Mit vielä silloin tienneet tuliko lap- - 8!™ enn Cha sa

ll'k'3°'"e- - M" K"
ken aikaa he katselivat ympäril- -

vkin niin°kovasayllt "k "'i --aa! leen osaamatta puhua mitään

keimnäUä "kyydma ehtisi
"
Ei siinä

Kuulkaa emännät Mitä sanotte ROCKY MOUNTAIN HOUSE CAN kunnes päällysmies virdoin tius-ehdi- tä

katsomaan onko tiellä ke- -
siitii' J0S hCmmattaisiin lasten ilta- - Green Valleyn naiset syyttävät ai- - kasi: "Mitä tämä merkitsee?"

lian tai ei 'ma lähitulevaisuudessa jossa lapset lanimitettyä kirjotuksesta "Naisky- - ''Se merkitsee omenia otne- -

Corbinilaisille huomioon otettavaa! ' "aisivat sllorIaa kaiken ohjelman? symyksestä" joka oli Toverittaren nia! huusimme kaikin kuin

asianne niin ™ olisi aikaa harjotela ™ZZln 'oienkosyyuinln
UU &

destä suusta aivan kuin olisimme
te naalillenne heinäk 14 p jolloin

valkka jonkm Pikku "äytöskappa-- Toveraudella olleet joissakin hauskoissa kek- -

Kvelathin osuuskaupan johtokunnan
le"' Mrs Lydia Sorinan kereissä kaukana metsäniityllä

toimesta sinne tehdään täältä matka toveruudella Maria Toveritar Sorman ei ole kirjottanut Se auttoi Nuo kaksi miestä
Kuuluvat vierailijat varustaneen mo- -

Koettakaa saada kirjeet matkalle sanottua kirjotusta — Toim
jotk olivaj vuosikaupalla pitä--

enlalata ohjelmaa Iltapäivällä on BJ0 sa ee'a' f8" ="
'

neet meitä kuin nä--

T ÄTSb v": PUNANEN OMENA kivät parl?aaksi
n!yö„tyä tällä

J OS Olette "e lehteen kuten olisi pitänvt — kertaa Esitimme samalla kertaa

§
Toin (jatkoa se„Semanneita svuia)

joitakin muitakin parannusvaati- -

y wmsis£ kein laP?' ei llän Jal£saniit kestää mtiksia oloihimme jotka myös--

JTj&CL EVERETT VVASH pitkiä ruokailuvälejä sillä niukal- - kin saimme kun olimme niin yk- -

f Koska mui8tui kieleeni että on ]a mitä puotityttöjen kan- - simielisinä niitä vaatimassa Sen

Pry8ici vapa laa kr kirja No s TIT "''V™6'---
?

s"omala's- -

nattaa svödä ja siksi hän toi mu- - jälestä on koko puoti muuttunut
'

- -na- lu-tatjBwu riak jo!2 TÖveZarelle kanaan Jotakin välipalaa jonka paljon paremmaksi työpaikaksi

SÄWÄtÖlÄ TÄh LlZlnt ajätelies?an1 'än ai"a k?tfin onnistui nie- - Pikku parannuksia on aina tul ut
lasemaan huomaa- - kun olemme nnta vaatineet Jo--LkrÄÄi ruÄÄr-'- " Suomen nykyisiä oloja ja kuinka kan- -

(Hakkeet &ml)TSSI&!%u sa siellä juhlii nälässä orjuudessa matta Mutta kerran se ei tapah- - kanien meistä muistaa tarkalleen
fateiauoiMlauiaiankitna)

ja kurjmides8a Et varmaan papit- - tiimitkään niin huomaamatta ja minkä näkönen oli se roskako- -

(Taaiio kirjan saatie Tapaasti j pitttist oli kaan voi huutaa että maassa rauha siitäpä se asia alkunsa saikin riin heitetty omena ja samalla
l"™ar"uTito? ihmisillä hyvä tahto josta seurasi voitto meille kaikille myöskin muistaa tuon tumma- -
laakkeiUj hunbuuU tohtori Osattollamme oli

__juhannusyön
vai- - Tyttösellä oli eräänä päivänä kutrisen tyttösen ' joka avasi

TllTWnII'tfl AntAnlrt nn onnln
suom APteeki Yhdysvalloissa
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