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Me maksamme 6 prosenttia vuo- on hallitus, jonka suojassa meillä on dun mukaan, ja tukkukauppahinnat lmn. Pohjois Dakotassa ei ollut-tää sitä osoitteella: U. S. Depart- bänta liittymään Workers IndustriTilatkaa vapaita
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me on suojella ia »llävitiiii tät» kiol. ^ hmville munille panee wWttalS. Dakotalla oli pienten pankkien e- ^it. trr
.
(13 )
Hahitaan vuokrst%;
Musta noudattaa sen perustuslakin kauppias kauniilla kuuluvan nimen wustamisM tänä aikana jolloin,.
°i>° "l'tonnistot owat on.,
wpaukMa -MAMNM
ta.
pensaista ja taimista, jotpieni farmi Sebekan. eli MenahiHm
> «nmm sen mukaan ja a,.taa nii- keinattelijmn kirischlsen tähden, he w^uneet sirottelemaan Amerikan wö rap°r^eer«ttawa ketä saapu. na.h.n
fa
oivat
erityisesti kasvatetut
:
•,i? ?gan ympäristöltä, ehdoista y. m.
vakoojillaan
osotetaon
en- .kofoufiiin.
kokouksiin llmcittnn
ilmoittaa ftciiiätt
heidän nimenfä
nimensä
~
den sitten kälüsäänhuonota, niin ekiä eniten tarwitsiwat apua. Sentähden
!
»Wrtoon en.
Pohjoisille
Kasvitarhoille ja
vZ* voi antaa tietoja suullisesti eli sina ja silloin me olemme niin lujat *ne űstomííp toithtpgiftmi i»ni>ttr!rtf toNí»! pankit alkoimat fiiifprnnrtn ntnírtnín _ ^ ^ ,,li. tfeti
en
salapoliisin Albert K* aloitteensa ja teollisuus missä he
ne
ostajalle
jouwessaan
voivat
todel
Pankit
alkoivat
sulkemaan
oviansa,
m
"
v
^
salapol
Farmeille.
t
etteivät mitkään sotavoimat voi
ifkirjeellä. Osoite:
lisuudess» jo olla huonompio ImMiI. ja wielä tekewät niin.
^mlmm tunnuAuksisso mitkä liite. tYöSkenielimät. Suunnitelmaan ftm.
Te tahdotte parhainta, niin : :
meitä voittaa. Odotammeko joitakin
leen kuin joku muu halwempi loji.í yt suuret pankkiirit waatiwat
9W8Waltain täkäläisen piiri, tui fcitjälkecn ISbettää apulainen
' A*!, i r Aug. Lambi* " S ^
nyt
kun ajattelette asiasta,
Atlannin takaisia sotaisia jättiläis,
minkä hän on my^kMminssanut wa- leen diskonttaamis piirteen peruut- ?l, " e" !! lr/oihin. Bailin on a- urkkijatoimistosta näitten teollisuukV " • <ÄXlfox 314. Sebeka, Minn.
kirjoittakaa
osoitteella:
joukkoja meitä, musertamaan^ : fii
;,'W" •
raAoonsa»
.
• >itämistä Pohjois Dakotan Pankin^
W-M-eseon ja kuulustcltawaf. si«n tnön-mt-iien luokkeja osoittaa
koskaan.
S.
——
Duluth Floral Compa»y,
«id. nBkuiMia lannalla o l l e n laista - muitten waatimusten mu. >» »»'°árj°,tten lähettämisestä
«äi»° ett. Wooers Industrial unio
•..
Rah«»wälittzstä S«omee»
Kaikki Europan. Aasian ja Asri.
Dulitth. Minn
, 1tain nykyiselta kannalla otiert _ ... , . ftsille viranommsille. jotka ovat ol- koetti järjestää heidän työläisiään.
®etf. 28:— kurKsilla
y kan armeijat yhdistettyinä kaikkine on ostajan paras kartta. 0-tamaM f iá »° --»St kansaa «as.
radikaalien
Tällä tavoin saatiin työnantajat
rahoineen maailmassa heidän sota- mm,ia
Dollarilta
ntfUUIm.
^"mdildZLÍm
»angitsem isiin ja kuuluskluihin. maksomaan toimtoofic aqitaattorien
allemerkitty välitystoi- kirstussaan ja joku Napoleon johto- ZZSrSrÄt
v4toimittoo
Myytävänä.
'^
'-m-stanut lähettäneen, wartioimisesta ja heidän hommis.^.
W
• "^V.r )l|s^ni«to. ' .I*
maTxr. ei Väkivaltaisesti voisi juoda
^
* t ;< ; e
.
_
?7 .
kanfa luiastt waatksi toararotHröton
kirjeet, mutta väittää tehneensä työläisten keskuudessa. Tosiasia!!.Neljännes seksuunan viljelty far»
vettä Ohio virrasta eikä mennä yli moit-ttawa «WmHe «m, miks. « Os.
'"I®"
sen salapoliisitoimiston
VWi H.
Mtooliinliite
sen
salt^oliisitoimiUon hnSm,^
päällikön 'esti
koko n«iwinen
ykl ityinen salapoliisiliike
:V-4 , •. SMMchtzK»
mi tämän kaupungin likitienatlla.
ta munia hänen puodistaan. Myös. ®e on mainio Piirre, en totta, m »
Blue
Ridgen
sillan
tuhatta
vuotta
määräyksKtä, minkä Palveluksessa rakentuu tällaiselle kiristykselle.''
' ;1<:J f;
G»»«eSt»
,
Hyvät rakennukset. Kaikki maa fyL
km on hänen huomautettava mypjäl- ^ suojellut pieniä pankkeja ratkoikestämässä taistelussa
hän
oli. ' - j
Kättttivat häioh leimasinta.
i^'k
66x103
.p.ja
paSfrleiimnMa
varten
tarwittavön alla, paitsi 15 eekkeriä, jota käy
Te
jokaisesta
pahenneesta
munasta,
Í
heffenä/
jonka
läpi
ne
nyt
Miltä
tlchotta
sitit
vaara
uhkaa
' k'. *
Bailiai»
t»»»«st»ksissa
havaitt»
|
-Bailin
määrättiin
varjostamaan
men
to
. Ifoia asiapapereita «ahmStaa vuosien mettä? ®RNS vastaan, että joS se minkä hänen kaupastaan on saanut.
tetään karjanlaitumen». Tämä on
5 ^' SKuttö
ne eitoöt tnfyoleva» perää.
Kommunistisen
Työväenpuolueen.
Dokemuksen omaavana.
suojelusta. Niin se on etupäässä
mainio farmi kukoistavalla seudulla.
joskus meille saapuu, niin se nousee Tämmöisellä painostuksella voivat
Bailinin valallisest: antamat tv-- iäseniä. Palattuaan Chicagoon, tijrti
^ Tarkempia tietoja faabaan kirjeel. meidän omasta keskuudestamme, se ostajat pakoittaa munakauppiaat ^ niiden asia. Kvnsa kantmttaisi an
Hinnasta ja tarkemmista tiedoista
Workers Union sihteerik.
** pankkiireille mitä he tahtovat ^^jas^oat ne alhaiset me. hän Textile 35
t iifeSti eli henkilökohtaisesti.
kysykää osoitteella: Lock ©ox 91, N»
ei voi tulla uffoopoin. Jos hatotiäSfS al»„- - ja oikoa
I°'ta plapoliijitoimi^!!. Hän Piti union kirjat ja asiapatys tulee olemaan meidän osamme, Utaitonfe je tntomoa» oitonlte.ta9 Mills, Htinn.
Earl H. Sal«i«», AgeAttz.
täetötoät
toiekotefMioan
«itot; »rit
t
1Vt
maan luotettavia pankkeja Pohjois
wiekotellessaan unióiig
perit Mammi
salapoliisitoimiston kassakaanim meidän Wen täytyy alla sen jona parempaa tavaraa,
•=*,
.W,.'
Posti ja sühköosoite: Dnlnth, Ät**.
.
Dkotan Pankin haar«.p<Mkkien kaut- t€n j^niS I3 viranomaisin ja Palk- viGo. Eräänä päivänä havaitsi
ii* *í
valmistajan. Olemme valtakunta
tm
i5
fa
^
naisia liittymään hän johtajan ottaneen union tmmlli.
6l. Ssf5 Ita, samalla tavalla kuin nyt perus"f,*
tm
vapaita miehiä ja meidän täytyy e»
^ '5M-T!
^ ' too
Manitobassa Manitoban maa. ^l»waen zarMoihin -antomaan tie-,fen leimasimen. Johtaja selitti, että
,fö't ' i
^femi mhytäwäaa.
laa Vaikkien aikojen läpi eli kuolla
feisoSft.
taja
näitten
toiminnasta
ja
suunnithe
voivat
käyttää
leimasinta
hyväkI'.. yh
Ebi-agon johtawa raha «sain leh. wnnallmm Säästö
kansallisen itsamucha» kimtta.
telemaan juonia unioita vastaan.; seen. Bariin sanoo sitten antaneensa
286 eekkeriä, josta 180 eekkeriä ott'-'.í
Minä
tiedän,
«ttäUmerikan
kansa
ti,
Jómmal of finance and Tammer..
S*v
Ai
-Hän
mainitsee kymmeniä vakoojia ^kirjat union jäsenille E. Teaeberille peltoa. Tämä on parhainta farmia V J
Wesijoht,
ftmciÖa.
> suo «* yM 38
on suuresti kiintynyt hallittckseensa, ce, siWtöä faftxtfcat
Pohpis Dako-:
j-jw-'
,
j ja kertoo trnlfa toimistoissa ne työs.; ja lähtenq^nsä N«w Dorkiin huhtik. tässä valtiossa, 4 hevosta, 28 päätä
}
tMtxaS. JM*
tiedän «ti» se o» WoibchS tzÄjon kär» tan pankista, jonka taytydsi vakuut-1 AhöyÄvÄtain maanviljelysdepar- kenteliwät vannoen voivansa todi^,7 p. 1920.
j \*ir nV ^ 1
T" uh
•> ,Hw ymam
karjaa ja luikki sormi ajokalut. En
>: 1 ) *«*• i V
W
simkän kn lifta* ÍStítón että se ott taa niitä jotka ovat huomanneet tementin äskettäin julkaiseman ^ilaK. taa lausuntoina.
Urkki jäin toimet radikaalisessa voi tätä vallan ilman antaa imitte, -"
littttei
walmiS TyttStooän mWrLtzkfiL kau- maanviljelijöitä vastustavien vai. to» Mukaan, joka käsittää 28 Pohjois, Hen jälkeen kun Bailin teki pal- liikkeestä saavat suurta - huomiota
myyn puolella sen arvosta sillä olen ,
/r-,
chy i4 WrfiwWseM «ymcktnn fe tioMiesten ja heidän sanomale^istön ta ja pohjoiKlannen Waktwta on «. jasMffeir -otoat useat Chicagon uniot Bailinin tummstuksissa. Hänen ko.
Ll"i, . -3i£
pakoitettu sen myymään. TalydeMj^waHtaa si- I.hyÄWLfiü
fH5
toaMemt.
-- _ j..
_ .. .
_ _.
j j t o t ó t a í r a - 3 2 v 4 M j f c i 4 8 a , f a r m e i s t a t u t f l e e t h ä n e n n i m i t t ä m i ä ä n h e n k i . ' k e m n k k i t s e k o i h m e i t i i t i e n j o i . w . t o . -not seloStnS lähetetään pyydettäeSst. . ' K '
X
••MWSiíE
»mviim l--. «Mchto. joka «rfa4_ #^ imi«bv täiK ja «ouxmaett ne s^listksi ja.EiSte. jului«a tanom
fettoiwm
. AlH» fUfänm,
I,
Ww*If* «iWhwi riwi, jo fie luwdfite wd> MHjjpn. flŠ#- tteUtoied ntmtteieto..1
ifwtaaSniMa «ttHeMfe. i.:
«.S, «qtko,St.>
^jC'^
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M EN A H G A
Health Home.
Pohjois-Lännen

tola. T:ri O. O.

Yleisiä uutisia

on laitoksen ylijoh- <«•

- A. B.

Box 51 White
Earth, Minn,

Maksulistoja lähete
tään pyydettäessä.
Osoite:

1 1

1

Menaltge Health Home

Menanga,

,Minn.

Willamette Boule
vard Sanitorium

Daluth,

11NN «

Egeland'in ^gnkki

Maineen Siemeniä

1

L

'' '

viv.< . ...
.V X-»'.. r:
1 f"

li

YI !• '*~Z '4ft?* X 5

r\

*„S'{'US.

3.*. ih

^1

•, t-V

>Ti^S

fil

ít . , f l .

f

l

|

