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Niinikään koettaa fofíuliStmen 
puoluehallinto saada työwÄoa usko 
maan, että rauhansopimuksen teko 
Leninin hallituksen kanssa wapaut 
to Hi Suomen ylläpitämästä nykyis
tä puolustuslaitostaan ja siten kan 

Suomesta. 
ikkeen 

Nils Vohlin, 
Eräs Ruotsin 

Tallettakaa Rahanne Suomen Pankkeihin 

•* 

G«si«li»tit j« b»lshewikie» rashes*' 

* t«rj»us. 

Uusi kitömi lausuu: Tdistysmie» 
iisct, maalaisliitto, ruotsalainen 
puolue ja «kokoomuspuolue otoot 
kaikki saiwmalehtiensä kautta anta-
neet tietää, että pitäwät rauhanso
pimuksen tekoa bolshewitsisen 38k* 
nsjän kanssa mabbotiomonc. Jos. 
varsinkin alussa, muutamien lehtien 
lausunnot oliwat jossain määrin 

ten. Ge on waletta ja lyiMxrM 
puHvtta. Kun työt» wcitfii tehdä, 
niht täällä kaswaa, että humina kuu» 
luu. Senhän on näyttänyt eittämat-

tömästi toteen kulunut fzfä. Olihom johtajista profes: 
k tosin poikkeuksellisesti erikoisen jjo^a moattweljelijÄn woltakunnan-

san niistä kustannuksisw ja uhrauk- j suotuisa, mutta sittenkin. —- Kun y- liitto on wálmnut «Hmaiseit kama» 
sista, joita sotalaitos tuottaa. On rittää, nim saa troikka kiwen karwo- (rin jäseneksi, on erään lehden Haas-

ja kaswamaan. Sitä nyt ei tanvitse tottelijalle lausunut, että jo siitä 
ottaa aitvan kirjaimellisesti, mutta' ajasta, 10 tai 12 wuotta sitten, kun 
sinnepäin kuitenkin.. hän on toiminut* strto^arskysymystä 

— Mrtta missä me nyt oikein oi- käsittelewän komitean sihteerinä, oli 
timkaan? hänelle aina ol'lut selwillä, että maa-i 

— Thiaa-a, Asiassahan seudun ja maalaiskansan herääminen 

waikea kuwitella, että kukaan tsdisi 
tätä uskoa. Ainoastaan jos maam
me tahdotaan jättää aitoon alttiiksi 
minkä bashkiiri- tai kalmukkilaumo-
jen hyökkäyksille tahansa, voidaan 
ajatella puolustuslaitostemme hei

kentämistä. Mutta jos halutaan, vielä ollaan. taloudellisesti, sivistyksellisesti jm 
epämääräistä, niin ei näiden ryh-jsentään sosialidemokraattinen-! Tarkoitukseni oUkw vain sanoa yhteiskunnallisesti on maan annelli-
imen keskuudessa ole kuulunut Yh> fin puolue vakuuttaa tahtovansa.! ^len jo sanonut, että nyt on tul- sen wlowaisuuden ettstmäinen ehto. 

suojella nuorta vapauttamme ja ^ hrwä pottuvuosi. Tämän 
itsenäisyyyttämme, ei mikään rau 

tään ääntä, joka suosittelisi tuolla: 
sen sopimuksen tekemistä. Mitä eri 

• 

•><** 

johtaman kanssa tehty, voi vapaut- '^heen antoi, että naimakuntorset otocd historiallisia nnwdostumia, lot 

tehtäirän saattaa Utorittai 

frt.iö&fi f„r« Ttmnfni&riittntm nti f m tv ' • — . . .. i Siksipä olisikin harras toivomuk- ainoastaan uusi valtipllmen yhtymä. 
fouZ. äLZm™ttoirdrth,l!rthnf0pimu4 f toä6

0
mtm:!n feni j° tietysti myödkw ien t°iw°. >°nk- ytimen- moaloiStanfa.i 

SSl^tS »S " " .8t":m"|m"e, jok° minulle tähän pakinaan W--ch°t. n. k. P°r»«.Mis-t pu-lueet 

dolshevistien rauhantarjousta koh
taan. ja edistyspii olueen pää-äänen
kannattaja ckirjoitti tästä asiasta ta-
walla, jota ei myöskään voitane 
muulla tavalla käsittää. Kerran-
fin näyttää siis ilahduttava yksimie
lisyys vallitsevan kansamme enem
mistössä maalle tärkeästä asiasta. 

Toisella kannalla ovat ainoastaan 

sosialistit. 

taa meitä ylläpitämästä tarpeellista 
asevoimaa. ^ 

tusta ryhtymään herrojen Leninin 
ja Trotskin haluamiin neutvottelui-

hin. 

Mitä tässä kehoituksesta sanotaan, 

Suomen Maalaisliiton Simeoni an-

tao vakavaa pureksittavaa uajma-

kuatoisille nuorille miehille. . 

Minä tahtoisin kirjoittaa jotakin 
hyvin jarkcroävi, joka tunwisi järke-

Ne vaativat vaatimalla vältä myöskin muiden mielestä. En 
rauhantekoa Neuvosto-Wenäjän tahtoasi myt tyhmästi viisastella ja 
kanssa. Ny viimeksi on sosialisti-.joutavia kompia laskea, f 
nen puoluehallinto kääntynyt koko! Mutta ylivoimaista on osata nau-
maan työväestön puoleen kohoittaen lan kantaan niin, että se lyönti olisi 
niitä joukkomielenosotusten tunne- kaikille mieliksi. Aksi „tykkää" yhdes-
tulla keinolla painostamaan halli- tä, toinen toisesta eli savolaiseksi: 

„mikä mistäi piittää." 

En esitä tässä omiä mielijohteita, 
m, vaan koetan tunnollisesti tuoda, 

j esille ne laajakantoiset ajatukset, joitä 
on tietysti kauttaaltaan väritetty fil*icräd maalaiswäestöä lähellä oleva. 
Ia tavalla, jolla sosialistinen johto ^waikka kaupungissa asuva isäntämies 
voi odottaa saavansa bolshcwistien mieleeni painoi. 

rauhantarjouksen Suomen työväelle i spjitffo asia on itiin arkaluontoi-
mahdollis:>mman ' houkuttelevaksi. etten tiedä mistä päästä aikai-
Mutta tuo esitys ei ole totuuben- fjn Ecutta yritän kuitenkm. -
mukainen. | 

• t 
Ensinnäkin on jo se totuudenwas- lut liywä „pottuvuosi". Ja hyvän 

Seista, että muka vaan nmamme pottuvuoden Pitäi-si olla hyvä poika- ^sessä viisaudessa 
„ o i k e i s t o "  v a s t u s t a i s i  s o p i m u k s e n  t o -  v u o s i .  . . .  

kemistä Neuvosto-Venäjän kanssa. | Kukin teistä kuitinkin tietää koke-
Mittaamme siihen, mitä alussa ^uksesta, ettei hyvää pottuvuotta 
huoinautimme. Erityisesti viittaam-js^ ilman vaivannäöttä. Sa-
me Ilkka-lehden edellä kosketeltuun,m0in 0rt laita hyvän poikavuoden 
jyrkästi torjuvaan lausuntoon. Täs-> ~0é nU0rtQ 

maalaisnuorukaiset (käytän tässä ni- ^ täyttäneet tehtälrönsä, jo joi 
mrtystä ..maalainen" vastapainoksi ^°n tulee jättää sijaa uusille, 

„kau-Punkilai nen" -sanalle) ryhtyiisivat °}0n waatimiKe. .j _ 
heti harkitsemaan mitä heidän rau-' Herra Vohlin myöntää että rah-
haansa sopii. Tarkoitan tällä, että ljxian kokaontunnsliikkeellä täytyy 
he aivan ensi tilassa katsoisivat sy- °^a luokkaleima, mutta on hän sa-
vemmälle silmään jotakin pclltmt» ma^a luokkaetuja 
tukkoista, sinisilmäistä, pnnaposkis- uudessa talonpoikaisliikkeessä ei aje
ta impeä, jonka sydän ^ odotuksesta *ű Memmäll? kuin on kohtuullista 
kiihkeästi sykkii. Tämä va:n esi- iQ oikeutettua, ja että liike kaikkien 
merkiksi. Toinenhan voi hullaantua moiti síelt joiden kummaksi ^vaa 
ruskeaisilnräiseen, toinen mustasilmäi- uudeksi valtiolliseksi valtatekijäks:. 
seen j. n. e. Siis taaskin hyvä sa- ®uu Kukkuu talonpoikain kevkutldes-
volainen lausuma: Mikä mistäi Pit- fa käy talonpokaisliiton ja nuo-
itää. Tietysti ei hyvä pottuvuosi r'f°n kokouksissa, vaikuttaa valta-
tarvitfe heti olla mielessä: Lempi wa^ se innostus, vorpipa sanoa 
ensin ja lämpöinen - ^ihanteellisuus, mikä on huomatta-

Kun kaupunkilaiset WroS Wiä'at.,äW«. uubc*' 
syrjässä olijat eivät ole käsittäneet 
oikein, vaan Pitäneet sitä tawalli-

ntaattviljelijäin ammattiyhdis-

Kenties suurin talonpoikaispuolu-

Käyttäkää nykyisiä hyvlä kurssiolosuhteita hyväksenne, niin kauan kun siihen on tilaisuutta, ansaitak-

senne rahaa. . 
lähettäessänne rahaa talletettavaksi Suomen Pankkeihin Te ostatte Suomen markkoja halvalla hiu- ^ 
Ostakaa niita niin paljon kuin suinkin voitte Nyt, sillä kurssi voi muuttua milloin hyvänsä.* • *e; - - f 

Me maksamme Teille rahoista, joita meidän kauttamme talletatte Suomen pankkeihi», eyt"'1::!' 

r- ' , •ti Ai.,. <c#1 

nalla. 

•#'V'. 

Smk. 20 00 Dollarista r.v 

Äkutsiakaa, että meidän täydellinen takauksemme suojaa jokaista rahalahetySM. hHxtt kun pankin tai-
lewstodistus on Suomesta meille saapunut, toimitamme me sen tallettajalle. D 

NIELSEtf & LUNDBECK 
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y Wauhi» ja sentin suomalainen Pankkiliike Amerikassa. ' ' 

24 STATE STREET, NEW YORk 
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eivät pysty naimaan, kun heillä ei 
ole apua hyvästä pottuvuodesta, on 
maaseudun nuorten' terveitten mies- ^na, 
ten Pelastettava tilanne. Pelastet- ̂ Ysliikkeena. 

tatra oma tulevaisuus ja samalla ^tties > 
etden lahmnmssa Poomaaiuia on . r ........ . ... ( 
. . . , olosta me olemnre taalla tatstel-

,... suurten ntaakysymysten onnellinen 
olin n- ... ....... Ieet, ovat saaneet vastakatkua muu-

' ratkaisu. EraS nmsta tarkotttaa ' . ' 
allaktn, ja alkavat voittaa suurem* 

. Pyydämme iltiabitt&a liiketuttavillemrne ja ystävillemme, että 
me välitämme nyt niinkuin ennenkin rahaa Suomeen postin 
kautta tai sähkösanomalla. * 

®" Maksamme SMK. 20l00 Dollarista 

NIELSEN a LUNDBECK • 
24 State Street. .V New York, N. Y. 

Konttori Chicagossa. lVff.Njflgth Dearborn St., Chicago, III. 
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tietysti yihteinen etu. 

Wanl?enivai?t velvollisuus 

'tää', että samat pyrkimykset, joiden 

myöskin ensi 'sijassa fmomauttca saa- > 
ííuten jokainen tietää, on mrt tut- m(ttton,i(1 nuorukaisia tässä roiim-i- T maor.tt.fjcl. 

fa asiassa sosialisteilla ei ole vas- ^ taikka äärimmäisessä tapauksessa 
tassaan ainoastaan tuo ainai-sesti wanhennnalla puolella ikää ole-

- iShmtcm fäilvitämiStä, ia mait.üta. maS,a nmara* ai™ 
fesfa hullunteaSsa ja samalla emi- keinot tähän »Dat meontófc Puheenaolew, ruotsalaisen tasun. 

"iMä wiffaudessa. . _ Wfcn taloubctiifen ofenum paran- °'á°. että muna ta lomom fmn 

>8 l-p>«i oikein suoraan menen tmnlmn feK m-anwsjjelijSin kiinty. ™c'na,m' " 
aimon, olen tarkoittanut tietysti, et- wfcn n«(mn$tamiiiet ammattiinsa keen waswstaiat kmhda s,ma haitalli-
ta kristillism awwliittoja ryhdyttäi- ^ ifäinfä maahan. »Sitä tartottul.,f"1 báwmm. «e osottao, ettei 

_ B^nm<aAm ."in maaseudulla «Keto todenteolla ja ,ia ^ on .«pe^ imtfto maap»- hakaan Woto tunnukaa wan-
mn ri"tamW foImiomaaa »^si'iittisia uubiMutsm. imnW 

«Ik ttí S l* ®uomcn fonfon »""* puolueet «toit ttifo, «fe «älittä- "#*>• «á » 

% 

MAA LAINOJA r A | 
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3,7 za 10 wuodeksi parhailla ehdoilla. Menahgan ja Sebekan farmarit 

eiroöt saa maalaa noja mistään paremmilla ehdoilla kuin minulta. ^ 

Maita myös on Paljon mWtcwänä Blueberry, Shell River, Mea« . -

dov ja Huntersville tovneissa, sekä Run^bergissa, Green Balleyssa je 

Susijärvellä y. ly. Ostohinnat huokeat. 

Wrjattu ..oikeisto': ItwSltófo on; (o- á«tuU tagnnfo.-eilröt 6e dä.™"' i,in- wäiärjestykseen 
G ei-sasialistinen Suomí. 'F i^jaaSta rakkaudesta. — Ei, „Pro- *** m fl Meidän on muurina päm 

Ajan vaatimus on. että Maalais- neet mutta jotka M jiouwvat päi- 111011 olemassaolon alleviivaaminpa ovat ostaneet. Sänkyjä, makauksia y. m. 
M^Haisenä suoja- ^sottaa sebvemmin niin muualla kuin 

pääoma» maöhautintcfi 
meilläkin, että ntin pian kun talon-

rt.. ,, ,, .... 3. ... „ ... .. . .. m ,, ' karautettava tässä edelle ..temokraa- vastaan voitaisiin tarvita myöskin poika.svärsckö 
Idelleen Ieh-.t»«sess° ..AotellÄ». w.antt-a s..na taonnan. Rakkau. ..... mutta mä?n "*» °s°Msnuteen »hteiskun-

iotka tähän saakka orrat yl- lainsäädännöllinen kielto. 

alkaa herätä Pyrki 
«n yhteiskun 

nallisten ja valtiollisten olojen o^ 

Huonekalujani kannattaa käydä katsomasta. Niin sanovat ne, jot-

' A \ 
X , 

. 

fc^ne, ma muka tarttumalla ien W5. Maa stkiäwäisyydellään. «»hyesti Nordlannin kielto on tehoton, koska 
^b->?k,en t°ri°M°m --non,. wo,. n°-ta, lanttuia, naurnta ,a .lako.ta . walmi-taudutt.. sitä suoman kierretään, jo fr lisäksi '^misess-, juuri luokkawaistot wan 

*L 
1 "n ,a

r 
OT1Dm,V"nCn;m"6' 1 w° -ysmään UM laudalta. 5a sc i suuntaudu satoihin y sityinin l p°rw°rilli»ten puolueiden ta 

SBcttaiatt kanssa , etta stlla saatat- rakkaus joltakin maistun. . . . t ,, , .. 1A v 
1 1 . ' ' ' . , . ..... i10Ita aiavat tätä liikettä vastuspa-! 

... ,. , , „ ... «rv * . f - voi tapahtua hyvän pottuviioden lanbaaskaaiiin Jos pakkolainsää- 10i aiartKn Pra.lutetia a-usiuv.u 
sittt ne vahingot loppumaan, jotta 9Snme vuonna ct armaassa suo- ...... r Tr _ A maan 
maalleimTi^ ja eritnisesti sen teolli- messa ollut totoin viljalti näitä 

I Olen pubmtyt. x_ ..... ,a. .ar , , 
fe81ä woe.., ettei fr fiifen loppui», «aan nen, immin perustettu ka«ftsp»ni. metMm on 
iy°oa' + ä>i talla hetkellä osotns sitta, etta tama-

Sebekan ja Menahgan seutulaiset eivät* to6ti# .Írtí tUMtWÄ HM» 

taantoimistoni puoleen. ArkkuvarcSto on hyvä. ^ > 

F. HEITMAN, Menahga, Mihii. 

I 

S? 

?Mlde!le johtuu siitä, että Wenäjän rakkauden aineellisia välikappaleita, 
markkinat ovat meiltä suljetut. Tä- Mutta nyt on toisin. Saat 
makin esitys on aivan totuuden ^ niin, että halkeat 
vastainen. Sellaisen vallan kuin jonkun intohimo 
bolfhewikien Wenäjän far.ssa on antimet siitä vähene. 
Mttbdotonta millään sopimuksella 

> däntö tällä alalla Pannaan toirnc:n, 
hartaasti toi- niin sen ott muodoltaan oltava ylei-

Talonpoikaisliikkeen esiintyminen 

On Suomi köyhä, siksi jää. 
Jos kultaa kaivannot. 

saada aikaan sellaista rauhaa, joka 
tekisi mahdolliseksi tavallisen too-
pvan yhdysliikenteen ja toroarain 
Vaihdon. Tätä varten pitäisi raja 
täydellisesti avattaman heidän ja 
tfteidäu välillä. Mirtta joll?i kan
samme tahdo- syöstä Päistikkaa peri- seksi totta, ettei selvää kultaa ole 
katoon, on se mahdotonta. Olemme suuremmassa' mitassa Suomesta 
sitä paitsi jo eniten huomauttaneet, löydetty. Mutta sita ei sovi ikime-

io6 fe trait! oFii että samao puhetta ^tk^isttvot van» lainsäädäntö, " . . 
Ä WW sukulaifrt. tätit, C.| ^inen luotsin suurista, maak* ™ 

not, w-iwyt ja lanqot. Nappi woi.mvksiAä koskee touokroaiien ja torp- wauRM,-ui,la laawu 
tukfiű. yo sen mukaan tuin maa-

Runeberg lauloi kuolemattomassajatkaa, kunnes asia on täprettt,. Parien asemaa. Maanwilplijän»». ^ .^tön wali«w«°e» kohdiste'. 
runossaan m. rn.: I oli sen maalaisia la. mien sm.ri esitys maak»sym»ksessä ^^ita^lokfrn° sen! 

hellä olewan isäntä.niehen snurisuun. edellisillä 'traltiopäilvillä tarkoitti ' .  I  

teinen ajatus. Hän uskoi, että Suo. suurta wapaakauppa-lamsäadäntõä °!iintmn.nen wa.kuttamassa i 

Sen «ien.» kyllä hylkajää. •«* ^ elättää 10 milj. henkeä, jo® riivPnn assa asemassa ototc. wilje. ! 
Mutt' meille kallein maa on tää. b?otarmoo riittää. — Ja sitä riittää lyksiä varten, niiden rajojen sisällä,' . | 
Niin, sehätt lienee vielä toistai- luaseudulla, siitä olen* vakuutettu. jotka johtuvat huolenpidosta ntaaiv» 

Simeoni. viljelyksen tuottcwaisuudesto. Tämä 
suuri maanuudistus on saatava on-
nelliseen lopvunn, ja siinä tofitotrat 

olla apuna. 

FRED R. MILLER 
Huutokaupanpitäjä. 

Karjait ja farmien myynti erikoisala. ,Minä oleBt itse 
maanvrljelijä, tunnen farmien arvon ja voin siis hankkia teille 
kaiken mitä siitä on saatavissa. 

Käykää tapaamassa, telefoneeratkaa tai kirjoittakaa minul
le ehdoista ja ajasta. Tyytyväisyys taataan. Osoite: 

R. 1, Sebeka, Minn. Telefooni 75-61 
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— Laitumella olevaa hevoista. 
eitä Suomi ei missään tauksessa tellä. kun kultaa ei ole oikein etfitt» johtäa -lintarwettaan hankkiessa ha- on »Jaa aäoit, fcaifcis, oikrofcsim. 

CeiHforniän Saotnala'nen Laldmle* 

O. A. WUOLLE 
—Lmkitiedeten Kanditaatti.— 

sokea hevonen voi etsiä Voisi käydä tavoraiwvoihdolla tuke- käätt. Mikä on saatu Inarista, se ju, joten 
maan Wenäjän bolshevikien hirmu- on saatu vähällä vaivalla. ruokansa yhtä hyvin kum näkevä-
valtaa. -1 Mutta köyhä et ole Suomi muu- kin. 4 

nattoman tärkeä maakysymys. Tässä 

«MMM» 

Vapaasti. FONOGRAFI Vapaasti. 
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Jokainen joka lähettää meille tilauk
sen täle ihmeeliselle keUolte, joka on 
viimeisintä keksintöä, saa tämän fono
grafin ihan ilmaiseksi. 

Tfiinä kello on uusin keksintö tällä 
vuosisadalla, näyttää tunnin ja minuu
tin kuten jokainen muukin kello. Se 
on livvin luja, se on tehty samasta te
räksestä. jota käytetään sotalaivojen 
rakentamisessa, kauniisti nikkeloitty* ja 
on niin kestävä, ettei tulikaan voi sitä, 
hävittää ja ainoastaan sellainen kello-
voi kestää monta vuotta. Se pitää pa
remmin ajan kuin mikään muu kello. 
Siinä on herätyskello ja soittaa niin 
äänekkäästi, että saatte nukkua kuin
ka sikeästi tahansa, niin te olette pa-
koitettu heräämään ja sulkemaan soi
ton. Yöllä ei teidän tarvitse nousta 
ylös etsimään tulitikkuja nähdäksenne 
paljonko kello on, ei teidän tarvitse 
muuta kuin painaa napista, ja silloin 
vale tulee oitis kellon taululle. Siinil 
on myös tulenkestävä pankki, jossa en 
kaksi osasta», yksi rahoille ja toinen 
jalokiville ja muille arvoesineille. Täs
sä pankissa ovat lujat ovet, varustetut 

•alalukolla, jonka salaisuus on yksis ään sen omistajalla. Jokaiselle lakol
le me lähetämme täydelliset ohjeet nai en pankki avataan. Ajatelkaa mikä 
hyöty teillä tulee olemaan kuin teillä on tällainen kello.- Ei ole väliä mil
lainen kellon te ostatte, mutta parempaa kelloa kuin tämä, te ette saa. Sel
laisen kellon kuin tämä, tulisi olla jokaisessa kodissa. Te voitte sen antaa 

, t^idiin ystävillenne joululahjaksi eli voitte ottaa sen mukaanne Europaan ja 
AG tuottaa hämmästystä ystävienne joukossa. Kellon arvo on ainakin 
$20.00, mutta me haluamme tehdä sen tunnetuksi yleisölle meidän uusimpana 

. kellonamme ja ainoastaan lyhyen ajan myymme sen $10.95 ja sen lisäksi an
namme teille yllämainitun fonografin, 5 rekordia ja 100 neulaa ihan ilmaiseksi. 
Emme pvydä teiltä rahaa etukäteen, mutta kirjoittakaa nimenne ja osoit
teenne selvästi ja sisältäkää $2 käsirahaksi ja lopun saatte maksaa, kun esi
neet on tuotu teidän kotiinne. KäyttLkää hyväksenne tätä tilaisuutta koska 
toiste ei sellaista enaän tule teidän eU mässänne. Älkää viivytelkö. Kvjoit-
takaa «otteella: UHIOH PRACTICAL CO, 1066 Milwaukee Ave.,. Dept. 
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kyshnmksessä tulee talonpoikaispuolue 
käymään aivan uuteen suuntaan. 

Lopuksi hra V. selitti, että uudella 
talonpoikaisdemokratialla hänen kä
sityksensä mukaan olisi tilaisuus he-
delmälliseen yhteistyöhön teollisuus-
demokratian kanssa, kun on kysymyk-
sessä taistelu liittolaisvaltojen tm* 
perialismia vastaan, etenkin talon-
dellisellä alalla, ja ntaoiímaíiiíoit te
keminen ff helli ft kansainliitoksi. 
Ylipäänsä hän tahtoi henkilökohtaiie-
na mielipiteenään sanoa, etta huoli-
matta kaikista talonpoikaispolitiikan 
jet sosialidomokratian välisiltä vak-
Mohdista taloudellisissa ja uskon-
nollispoliittisissa kysymyksissä, tule-
vaisuudessa 1 kuitenkin kerran täy 
Mahdolliseksi maaseudun väestön ja 
teollisuusväestön elää keskinäisessä 
rauhassa. ^ 

Ällä oleva lmlsunto antaa "uutta 
valaistusta siihen mitä silloin täl
löin olemme saaneet tietää Ruotsin 
talonpoikaisliikkeestä. Ruotsissa sa» 
main kuin monissa muissakin mais-
sa, on talonpoikaisväestö heräämässä 
ryhtyäkseen omintakeinen sivistyksel-

Öiseen toimintaan ja vaikuttaakseen 
yhteiskunnalliseenpa valtiolliseen fe* 
hitykseen. Tvsm yksityiset. lausunnot 
eivät ole mitään ratkaisevia f:mci 
suhteessa, minkälmsena talonpoikais
liike tulee esiintymään tnissäkin 
maassa. Silla siihen' vmkuttoärat 

, suuresti eduskunnállkset olot eti 
maissa. Mutta ilahuttatoaa on . tie-

PtfhcHo Klcarny 2114 
Š82 Market St. 

609—610 Hobart Bldg. 
San Francisco^ x . Cal. 

Ole» valtuutettu hmttokaupa» 
pitäjä. 

Kun pidätte huutokaupan^-Än 
puhuteüaa minua. ^ 

Henry Leaderbrand, 
Huutokauppias. 

Mew Iork Mills, Minn. 

Tornion - Pohjolan, syntyiset suomalaiset, 
Äötifeututumtclmin asioita käsittelevä kirjoittamani kaunotio- , ^ 

jaMueir kirja uutuus 

* Kaivannosta Hautáan 
on juuri valmistunut painosta. Entiset ja ltykyiset kuparikckttvMyMtG< 
set ja erittäinkin kaivostyöläisten vaimot, syventykää tähän järkyttä» 

vään mutta tosiasialliseen kertomukseen. Sitä ette tule koskaan ka-
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tumaan. Kirja on kuvitettu. Sivuja 264. Hinta $1.00.Lähettäkää % i' 
' ?•}*, J ,.-.W - --*"» .. 

tilauksenne osoitteella: * , ^ 

h-
t :S*M 

William Rist», Box 455, Duluth, Minn^ 

iTrii (Iii! E. C. OSVALO 
HAMMASLÄÄKÄRI. 

Konttori Farmers Sc. Merchants pan" 
kin ylikerrassa New Y°rk Mill-

sissi, Minn. 
. Nykyajan hammaslääkäri. Työ va-
I Imetetään Phone 86 

1 
•iijin lapMii 
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Wapiait laM* 
Hermostoa, kaFvattiv»t nutta verta, pois
tavat Kalpeuden, Päänsäryn ja Elottomuu
den, sekä kaikki mnut tauilit iotka johtuvat 
huonosta hermostosta, liiallisesta työnteos
ta, ym., Joista viobta Johtuu taas väsyttä
vä tunne Ja voiman puitta ruumiissa. 

Ltgnellln rautaplllerlt ovat helppoja 
nauttia ja lisflilvät ruumiin painoa ja voi
maa v<»riittTfn IvtiVesPii a'assa. » 

Tästi näette mitä eräskin potilas» sartoo: 
Palnrsdal-, Mlch. 

Mr. P. A.  T.krmtl. Ktv- ti. X l 
RuatsnllWlt oh n i;rt nauttinut Jn voin triV<> 

vakauttaa, ett! U&kkcrnne on Midottomnsti pi-
ra*. ullia ol< n nrt tiiyl llixefti ti tvv fi li;, vüssii 
voineissa, Jif r)<n «xi- 'nvt ei tl m - *TÍ '-s .1 V ^ • 
•tllk-ni. Kuttuioltukw ila, H eramu Hill.. 

Tilatkaa tlnftSn frimkauflen tnakem?.'i-
rtys; lähetetään postlvanaaatl, ktiyttouhjeet 
mukana. |l.?5 tiinnasta. Koituen kuuii 
täysi hoito #3.35. 

—Llenrttln AnWktl on Fnit'in— 
—Sut,nt. Apteekki Ybdj»vall<.L,;-ui — 

P. Ä. L10NELJL C(^f , Superior, Wia. 
«c < f V; 
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Meillä on nyt täysi varasto kaikkia autoihin tarvittavia 
kapineita, toita tirvitassa, panemme vaunuihin ja korjaam-
m: kaikki sahköaioittaiat ja, kaikki sähkölaitteet» Siis kai-
keltaisia extroia saatte meiltä* Vaununlasti uusia Ford 
btliia on saapunut. Meidän uusi „Garagfmme" (auto tal
limme) valmistuu pian ia se tulee tilava. Tuokaa sic 
autonne. Kohtelu hyvi. 
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j Jacob ja Charlie Koistinen, 
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