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Ilit st Kotimaa 
LmeStyy kahdesti tottMfa, jlcka 
Tiistai ja Perjantai. TitauMnnat 

AhdySwaNoiSsa: - ^ 
Koko vuosikerta ................... $2.75 
Puoli wuosikertä 1.50 
Kolmelta kuukaudelta ^ .75 

Snomeen ja Capadaan: 
Koko vuosikerta •••••»£•««••««»•••«• $3.75 
Puoli vuosikerta ....».»»»»»»»»». 2.00 

'Kolmelta kuukaudelta .... 1.00 
Vlausrahat toot lähettää joko 

postimõneyorderina tai wakuutetus-
sa kirjeessä osoitteella: 

Uusi Kotimaa 
. New Aork Mills. Minv. f > ,, 
X , Toî itnS: 

Mastaava J. W. Lähd^^ 
,* * Toiwo Hilttinen. 

Julkaisija: * 
Kansan Ääni Kustannusyhtiö. 
A. I. Siren, Liikköhnhoitaja. 

Tilaaja, joka muuttaa osoitteensa, 
ilmoittakoon sekä entisen että uuden 
osoitteen, siten tulee osoitteen muutos 
ydyksi nopeimmin ja varmimynn. 

Kaikki toimitukselle ttilevot kirjeet 
Mat lähetettävät osoitteella: 

Uusi Kotimaa \ 
: »ett» Dorf mm, Mnn. 

t Puhelin 98. 

Entered as second eless matter at the 
post office at New York Mills, Minn., 
under the Act of March 3, 1878. 

Halutaan tieto- ja osote l̂moituk-
set 50# kerta, kolme kertaa 1.25. 
NimenmuutoG. ja avioero-ilmoiwk-
set 75# kerta, kolme kertaa $1.75. 
Kirjeenvaihto- ja naima-ilmottukset 
75# kerta, kolme kertaa $1.75. MH» 
laus- ja vihkimä-ilmoitukset $1.25 
kerta. Ltiitoslause-ilmoitukset 2 sent
tiä sanoita, alin hinta 50 senttiä. 
Zwolonilmoitukset pienen ristin ja 
yhden wärsyn kanssa $2.25, ison ris
tin ja yhden wärsyn kanssa $2.75; 
jokaisesta lisawärsystä tai tiitoslau-
seesta 25# lisämakstta. Kaikki muut 
tilapäiset ilmoitukset 50# palstatuu-
malta kerta ilmoitettuina, 45# pals-
tatuumalta kun sama ilmoitus jul» 
kaistaan kaksi kertaa perättäin ja 
40# tuumalta kolmelta kerralta. Pi- j emttte välittäneet hänen ruumiilli 
tempiaikaisista ilmoituksista alen- lumnnvoinniötaan. Hän sai 

nea hänen kannaltaan. Hän onin- Hta efi laiwaMwaessä, jotka owat 
himillinen olento kuten mekin. M»», saaneet eronsa; Taas ne, joiky kuu. 
fia, wuosia olemme tuottaneet työ- luwat laivaston warawäkeen, mutta 
woimmmne Europasta. Enin osa ^á»at ole pMveÄkftSsa, saamat nap-
työläisistä on tullut tähän macchan*pinsa laivaston komentantilta. 
18—35 ikäwu»sina, eli aikana, jol-j Kaikki upseerit, jotka owat sään» 
loin he owat a rvokkaimmat jokai sel- nöllisessä palveluksessa eli toora
le maalle. Tämä maa ei ole uhran- wäessä saavat nappinsa kun ilmoit-
nut senttiäkään auttaakseen häntä, j tavat Bureau of Navigation, Navy 
Hän eli lapsuutensa ja nuoruutensa Dept. Washington, D. C. Taas 
Europassa. Hän astui maihin Ih- Palveluksessa olevat miehet saavat 
dyswalloissa. Me varustimme hä- nappinsa Navy Recruiting konttons. 
t»lle eväskannun. Siinä jokseenkin ta, 406 2nd Avs.. So. Minneapolis, 
kaikki. Hän oli meidän mielestämme Minn., kun näyttävät heidän alku-
hyvä kansalainen niin kauan kun peräksen erotodistuksensa. Erotodis-
hän riehui työssä eikä koskaan mor» tukset toot lähettää myös postissa, 
kannut eikä valitellut mistään. Me jolVoin nappi jo ero^ohiHAts lähete-

*._• nm tään takaisin. / , , • 

uusia sopimuksen mukaan. 
Kaikista tilapäisistä ilmoituksista 

tulisi rahan seurata mukana^ 
Huom.! Ilmoitusten Pitää olla 

konttorissamme viimeistään lauan
taina ehtiäkseen tiistain numeroon 
ja viimeistään keskiviikkona ehtiäk
seen perjantain nueroon. 
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THE AIM OF THE AMERICAN 
NEWSPAPERS PRINTED IH 

FOREIGN LANGUAGES. 

Te help preserve the ideals and 
sacred traditions of this, our adopted 
country, the United States of Amer
ica. To revere its laws an inspire 
others to respect and obey them. To 
strive unceasingly to quicken the 
public's sense of civic duty. In all 
ways to aid in making this country 
greater and better than we found 
it. 

Suojeluskunnat ja Nonpartisan 

Liitto. 

yhtä ja toista niin mies tekee tun
nustuksen, ettei hän itsekohtaisesti 
tunne Nonpartisan Liitosta muuta 

Omituinen on tuo otsikko, Ma'^in että se on käyttänyt Kolini 

k -f G. H Fort, 
, Sotaväen värvääjä 

Minnesotassa ja P. Dakotassa. 

w vetoja Jtaitsammt 

keskuudesta. 

•» 

Oikeaan aikaan. 

sitä tekevät? Wastaus on: Ei 
minkään lain fut) jos ja, mutta mieli
valtaisen lakieMme väärin tnlkitse-
misen, enimmäksi clmkemofain epä-
oikean tulkinnan suojassa, ja heille 
suosiollisten virkailijain välityksel
lä juuri niitten miesten, jotka kansa 

liittyi seurakuntaan. Sunnuntaina, 
t. k. 2i, pidetään kokous Mapi 
Pellisen talossa alkaen klo 2 ip., 
jossa hyväksytään säännö,t ii •ali--

hyviä palkkoja kaikkina aikoina. 
Mutta me emme kiinnittäneet yhtään 
ajatusta hänen mielipiteisiinsä. Me 
emme koskaan, silmänräpäykseksikään 
kiinnittäneet huomiotamme hänen 
henkisiin tarpeisiinsa ja henkiseen ke-

; hitykssensä. Siten, mikä on * pahin 
kaikista, jätimme tämän puolen hä
nen kehityksestään agitaattoreille. 
Me huutelemme heitä likaisiksi "n>o-
beiksi", vastenmielisiksi „finneiksi" 
tai torfyiiikfi slaaveiksi. Te hm 
»ette tämän asia,. Miksi WKn ri Watonomoro -.««n arfaan |, , |twefr ja jotta rafatiatoai e». w». 
«meto mennä takaisin, jos ritoäi * J0'*01' jj!' J*('t í Nrafunioa sen tähden, että tiellä 
halua olla täällä <m muuan taval-1 ^ ' iuuri ínta krittillista arkaa I°nfa -Paalíct ia sitojana vo.mme j faűrnaitaan terveellistä, raamat-
lisin kysymys. Ja sitte me pu« I ^dan aikana kehittyi hyvällä ^omallatunnolla ja rohkeat-perustuvaa oppia, rientävät 

humme amerikalaisuudesta heille.,, 

itiin kojeita vdittoja,̂ etta ci niilä 
ole mitään rajaa, silla ahneus on 
sokl» ja sydämetöin. Sillä jos he 
näkisiwät mihin katalaan kuiluun 
tuo kiskominen johtaa, sillä rajansa 
sillä ehdottomasti olla täytyy, niin 
toki alkaisivat ajatella mitä heidän 
rauhaansa sopii, mutta eivät stta 
tee kun ovat sokeat. , 

Mutta tekevätkö he kaikkea tuota 
Maamme perustuslakia , suojassa, 
jos lakimme oikein tulWaan? Ei, 
sillä ne on ajatelleet ja laatineet 
miehet, jotta olivat saaneet kokoa 
itse mitä mielivaltainen yläluokka 
ott Sanson hartijoilla, siksi ^perustus
lakimme on kansan valta, kansan 
kautta, kansan hyväksi ja kiittos Jü-
malan, että se niin on. Mutta pää-

sum^e -heitä 16 dollarin sosialisteiksi 
Y. m. Uusi Kotimaa tuo teille oikean 
selityksen Maanviljelijäin Puolueet-
tomasia LritoSta. Tilatkaa lehti jo 
ottakaa itse selvä mitä se on. 

* % -/- '* • Liiton jäsen. 

f ffara, Min^ -
• ' •• *r- » , «» i' 

SBinne sunnuntaina oli ensfmäv 
nen kirkomnenotilaisuus lutherilais-
ten toimesta Matti Pellisen talossa 
klo 2 ja Wäinö Harjun talossa klo 
7 iIlolla. Molemmissa oli run
saasti kuulijoita. Edellisessä tilai-
situbcvfo olletirjoittanut tesitti seu
rakunnan tarpeellisuutta, erittäin 
lasten opetuksen ja nuorison siveel
lisen elämän ylläpitäjänä, että 

« . . ... r . . . of , yleensä sanan viljelemisen tarpeelli'-
kysym.,-. (tta mmfx, torn su°,»ssa k; Kansáiset oliwat suo-

tRofcmmot «taot yiimechchs 
jo arvossa pidsttyjä nuorukaista, 
joten suuri ystäväin paljous yhtyy 
sydämellisiin * onnentoivottskfiin 
vasta-alkaville yhteiselämänsä tiel
lä. 

Califor«ia»« talveaan viettä
mään matkustivat viime tiistai
aamuna Mr. ja Mrs. Ristinen ja 
tyttärensä Eloise. Matkallaan sin
ne pysähtyvät he kaksoiskaupun-
geissa Poikansa Arnon luona, jaha 
on siellä työÄkentelemässä sähkö» 
alalla. Hupaista reisua vaan. 

Oscar Walkama Perheineen M 
muuttanut kaupunkiin asumaan. 

Mrs. Andrev Kuukas, Sebe-
kasta, on. ostanut S. I. Johnsonin 
talon täällä. Kwlppasumma 1,900 
dollaria. ' ? 

Isak Parvi on mvn^yt maansa 
siolliset esitykselle ja päätettiin Pc* scandina^^laisolle. Kauppa-
ruMa seurakunta. 10 porhotta ^ tuntematá . . 

.... 01. . . ... .. . .taan virkakunta ja keskustallaan 
amiestt vlrkochln snna hywäs,ä^^ seurakuntaa koskevista asi-

Se o n Maanviljelijäin Puoluee-; luulonsa, etta he lupaustensa m:t-. oiíía_ Toivottavasti tiekin kansa-
^ ton Liitto, joka on syntynyt kehityt- ^ma toimuvat kansan hyväksi. I eivät olleet tilaisuu-
.! sen pakottamana oikeaan aikaan, sillä mt*a pettymys 

se kabvoi ja voimistui taislelukuu» • Niin, meill 
toiseksi juuri tätä kriitillistä aikaa jonka päällä ja suojaisa vo.mme > sooritataatt terveellistä, roomal 

— Tottlus tulee ilmi aina lopul
ta, vaikka se ottaakin väliin aikaa, 
niin on tulitit selville sekin fufo 
etupäässä ja ensin oli snynä maail-
man sotaan. Se oli Itävallan ui-
koministeri, kreivi Verchtold, joka 

jo kauan sitten aífanut Infavoitto». la mielellä taistella epäo.f^na Poli» ] tilaisuuteen liittyäkseen Herran työ 
jen kiskominen kansan tärkeimmillä tiikkaa ja epäotkeaa kauppaa was- ^ hgn Muistakaa siis 21 p. t. k 
elintarpeilla sivu kaikkien mahdolli- loan. Emme tarvitse hävetä, jos Z ^ saapua M. Pellisen talolle 
seöti siedettäväin rajain, seuraukse-. meitä parjataan. Se et ole muuta' Jumalan siunausta toivottaen 

. L- ?itm w_wW litMttiiS+itÄ ftlf/i *\L4-'A ... ... _ _ _ na siitä on .melkein mahdotoin per- kuin merkki ja tunnustus siitä, että 
heellisett työläisen tuottaa riittävän 
toimeentulon perheelleen, vaikka 
palkat onkin korkeammat, mutta ei j tunnetut 
vastaavasti elintarpeitta hintoihin l^lla. 

heillq on huonot aseet, sillä petos 
turvono jo valhe varjelit tse rta on 

aseet vääryyden puolta-

nähden. Siis ei voi olla ntuuta 
kuin paikallaan Puolueeton Liitto, 
jonka jäsenet ovat juuri tte, jotka 

«as E-li.hu nimeä kaytttävö kansa-^istä sosialistiagitoattono ja että 
kai nen Walwojon 149:nessä nunte- j kuleksivat puhujat ovat pu- Iv. 1914 oli päälienkilö siinä mi-
rossa hyökkää Maanviljely jäin Puo-1 i,u,noet, että heidän takanaiHa ovat! nisterineuvostossa, joka sai Itä-
lireettoman Liiton kimppuun. „Suo- ; to ^iläiset ja sosialistit. r ^ j vallan vanhan keisorin kirjoitta-
jeluskunnat ja Nonpartisan Liitto",] £n ^in ^ tuomioon! (iti li Ko- maan sodanjulistuksen alle Serbiaa juottavat kansalle maaemon lahjoja 
mita^ niillä on yhteyttä toistensa Iu jonkun kerran esiintymään! vastaan. Englannin sanomaleh-i työn kautta eli tarpeet, joita keinot-
kanssa? ! puolueen puhujanQ ennen ku in Liitto ! det vaativat että tämä kreivi toe- teli jot sttte käyttävät ahnaan saa-

• Suojeluskunnat ovot kokonaan x^kisi tarkemmin miehen tuntemaan, | detään kansojen väliaikaisen oikeu- liinhimonsa tyydytykseksi kiskoen 
itäpuolella Atlannin, Suomen sisal-: n^n ^irfö takia nyt olisi miljoona- den eteen syytettynä ensiluokan ri- — -

•fiúsodon aikana syntyneiltä laitoksia, I määrän sisältävin, rehellisiä maan-1 k oksest a, koska hätt esitti Itävallan 
joilla ei ole mitään yhteyttä Maan-1 viljelijöitä käsittävän Liiton tuo-' vanlialle keisarille väärennettvjä 

Olen ollut tilaismtdessa kuule
maan muka kansamme luottoa naut-
tivain miesten arvostelua kysyt
täessä mitä hän tietää Nonpartisan 
Liitosta, niinkin naurettavia lau sei-

aifeelíemine. Mainitussa tilaisen 
dessa päätettiin jouluaattoiltana 
viettää joulukuusi koululla. Herra 
siunatkoon senkin juhlavieton. 

I. Haakancu 

Floodwood, Mi»n. ^ H 

Nykyaika menee eteenpäin kaikis
sa asioissa uusille urille. Niiitpä 
sairashoidossakin. K'ululääketietesA 
lääkärit parantavat sairaita Iääf» 
keillä ja leikkatrksilla ja luonnos-
parantajat parantavat luonnollisD-
Ia Parannustavoilla ilman lääkkein 
tä ja leikkauksia. Minä allekirjoich^c 
tanut kuin sairaswin, että kurkku»? 
ni tuli paise ja menin Duluthii» 
koulu-lääketieteen lääkärin luo, niin 
se sanoi, että kurkkuun kasvaa pai
se, ja määräsi, että 3 eli 4 päivää ' 
täytyy odottaa, että se tulee kyp
säksi ja sitte leikata ja kurkkuni oli 
jo niin kipeä, että niellä et voinut 
mitään ja odotappas sitte vielä 
3—4 päivää. Tuskin enää sitte 
olisin voinut hengittääkään ja sit
ten vielä se olisi tullut maksamaan 
30—40 dollaria. Sattumalta sain 

viime' kuulla, että on sellainen luonnon-

Menahgan »»tisia. 

Avioliittoon vihittiin 
viikolla tiistaina nuorimies 9to», Iäökärt, joka sulattaa paiso.m ilman 

ta, kuin että siihen ci kuulu muut Phael Etter ja neiti Alina Latvala, • leikkausta ja kun menin hänen luo, 
kirin epeärehclliiet luonteet ja me hiU mn. Alajoki toimittaen vihkimisen, niin hän sanoi, että kyllä hän s«N 

r> t 

Viljelijäin 
kanssa. 

Stwjeluskmm<rt olivat ja ovat 
toieläfin tarpeelliset Suomen sisal-
listen olojen suojelemiseksi sellaise-
Tto levottomana aikana kuin silloin 
oli symnyinmaassamme, kun siellä 
veljessota raivosi. Ne olivat niin 
tarpeelliset, ettei siitä ollut mitään 
sytytä asian epätietoisuuden takia ot
taa kysymykseen missään uskonnol
lisessa kokouksessa Kemissä eikä 
muuallakaan. Eikä sen kokouksen 
päätös ollut mikään auktoriteetti, jo-
ka voisi antaa epäämättömän rat
kaisun jollekin asialle. » 

Sen kansalainen (Hi-hu tietöii it-

Puolueettoman Liiton j miona-laiseksi saatava ja poljettava 
sekä womittawa kristittyjen kokous-
ten päätöksillä ja raamatulla kun 
yksi vähäpätöinen Johannes Kolu 
oti kerran päässyt puhujana esiinty
mään Liiton satojen puhujien joit-
kossa? 
• Ei suikaan. 

Liitto ei myöskään kärsi sosialis
mia eikä i. v. to:Iäisiä, joten mitään 

asiapapereita 
Toinen mies, joika myös oli syyl

linen sodan syttymiseen, on jo saa
nut rangaistuksensa. Se oli unkari
lainen valtiomies, kreivi Tizza, 
joka murhattiin viime vuonna. 

Että sitte Saksan keisari pani so
dan kipinän ilmiliekkiin, siitä ei ole 
epäilemistäkään. 

sekin varsin Hytrin, etteivät oikea^ tuswsta. Ja kun sitte se osa kan-
kristityt men? sekoittamaan politii- j s^sta, joka cn kaiken muun elättä
kää uskonnon kanssa. Siksipä ei! alkaa saamaan suomukset pots 
Lake Nordenin kokouksessakaoit an- j silmistänsä ja huomaamaan, että 
ndtn sen pätevämpää vastausta jen etuja on tähän asti väärin käy-
kuin ennen Delfin o raketi antaa 
sille tehtyihin kysymyksiin. 

Kun eokatolainen M. H. ajattele-
ntatiomuudessaan kysyy Lake Nor
denin kokoukselta ..onko Jumalan 
lapsille terveellistä kuulua Nonpar-

sellaista eivät sen Puhujat ole voi A r „ . .. .. 
tteet puhua — Cn syytä ottaa osaa työväen 
' Historia näyttää, että kaikilla suu- >"cSt«ffim 'M et ole suinkaan 

rillit Iiiffeillä «. WaWfenfá .j->án. °tta tyowak, ,-.a uu»«° 
marsinkin 7un liite on sitä laatua, 1^ waarall.'en 
että se vastustaa sititrliiffeiltcit kis 
fontisia, niin se saa sitä enempi vas 

kisan Liittoon?" Siihen saa hän' moaitviljeliijäm yritykset huonoon 
vastauksen, ettei kokous tahdo teh- waloon kairsan silmissä. 

työn alla 10—12, tuntia päivässä 
ja siitä saavat seit verran, että 
juuri toimeentulevat, kun monet 
työnantajista elävät ilossa ja her 
kulli iesti. 

Mutta taistelussaan asemansa 
parantamiseksi, tulee työläisten me-

tetty, mutta että se vieläkin yksintie- Í netellä niin, että saavat yleisen mie
hisellä ponnistuksella saa tämän ti- j lipiteen puolellensa. , Tunnustaa 
lansa parannetuksi, niin silloin ne, j täytyy, ettei tämä aina ole helppoa, 
jotka ennen ovat clätieet kuin loife* j í1^ cn monia suhteita, jotka teke-
ny maanviljelijäin niskoilla pane- mähnmnmrfpn räiMFii. in kui. 

vat kaikkensa liikkeelle saadakseen 

dä mitään päätöstä valtiollisista Ja mielellään nämät keinottelijat 
pnolueisw, mutta ettei kokous suosi j käyttävät kätyreinään sekä puhuvai-
mitään liittoja, jotka sotivat vas-, sjg miehiä, että lehtiin kirjoittelevia, 
taan Pyhää Kenkeä ja hyvää omaa
tuntoa. 

Siina oli vastaus, joka ei ensin
kään sovi aseeksi Nonpartisan Liit-

/ toa vastaan. 
Ei ensinkään nuo apostolilutheri. 

laiset tuossa kokouksessaan moiti 
Maanviljelijäin Liittoa eikä tuo
mitse sitä. 

He tietävät, että suurin osa hei
dän uskomveljistään suomalaisten 
maanviljelijäin joukossa Minneso-

- tossa ja kummassakin Dakotassa 

kuten juuri nyt E-li-hu-tokin, jotka 
oikein muka raamatun perustuksella 
koettavat tehdä tyhjöksi maanvilj^-
lijäimme ponnistukset, vaikka nämät 
kuinka täydellä todella etsismAit ei 
'mieskohtaista, vaan yhteistä paras
ta. Esivallan vastustajiksi heitä 
syytetään, vaikkei kukaan enempi 
harrasta kansanvaltaista, hallitusta, 
kuin juuri Maanviljelijäin Liitto 
harrastaa. 

Tässä taisi nyt E-li-hu ystäväl
lemme tulla enempi vastinetta kuin 

kuuluvat Maanviljelijäin Puolueet-, hän toivotkaan, mutta ei sovr men-
lomaan Liittoon. Eivät Lake Nor-1 na yleisön neuvojaksi väärillä ja 
Petiin kokouksessa olevat vakavat ja puutteellisilla tiedoilla. 
ejaifctetoat miehet katsoneet tartuit-1 \ J M Z 
'Irtvon tuhlata aikaa niin, selvään | Ä 

^kysymykseen. 
5htn kerron maanviljelijät ovat 

yksimielisesti ryhtyneet valvomaan 
Owjotisa ja tahtovat hekin jo vii
meinkin köyttää hyväksensä niitä 
oikeuksia kuin valtiolla on, joita 
suurliikkeet ovat jo kauan käyttä
neet hyväkseitsä ja käyttävät vielä-
fitt, niin ott se heille luvallista. 
|Hitt .ajattelernatttomia eivät kut-
|aon maanviljelijämme ole, että he 

enevät umpimäbkään tuomitse-
aan jotakin liikettä niin aiattele-

kuin juuri tuo meidän aivot-
^ E-li"hu-mme tässä tekee. 
" ^ Se mies tuomitsee Moanviljeli-

Liiton hallituksen sortajaksi, ei 
Asevoimin, vaen takana olevan vä

il woimain ja agitatsiooni» 
tto. 

Ha fttie tun ott tarpeeksi puhellut 
• 1 V j, , . 'v *' 

* Í- 'ri - S' 

Amerikala istuttamisesta 

kirjoitti äsken Miehiganin Kupari-
alueella ilmestyvä amerifalatnen 
leivti „Mining Gazette" seuraavaa* 
joka on kokolailla toista mitä tuokin 
lehti usein ennen on siirtolaisista 
kirjoitatnut: 

„Tarkastakaamme tätä ameriko» 
laisuuskysyrnysta toiseltakin näkökan
nalta, vain vaihteen vuoksi. Tar-
kastakaamme sitii sen kansalaisen 
näkökannalta, jola tuli tähän maa
han toisesta maasto ja maksoi kus
tannukset ja sai paperinsa. Hän on 
kansalainen. Meidän lokimme mu
kaan hänellä on somat oikeudet ja 
^velvollisuudet kuin maassa synty-
neelläkin. Mutta otaksuutaanpa, eS 
tei hän ole* kansalainen? Katso-
kaamete asiaa joka tapauksessa hetki-

1  A -  1 1 6 «  '  » ' • . a >  -  5 »  -  !é 

vät vähävaraisen räikeäksi, ja kui 
tenlkin tulee pysytellä tyyne?nä, 
sillä ritikeä tapa, että väkivallalla 
yrittää pakoittaa etujansa, ei me
nesty. 

Parhaimmat työväen ootteenajä* 
jat, kuten saksalainen Karl Kautsky 
jo ruotsalainen Hjalmar Branting, 
kehoittavot työläisiä kokonaan luo
pumaan bolshevismissista mteltpt-
teistä, sillä ne eivät työväen tilaa 
paranna, päin vastoin pahentavat. 

Branting arvelee työväen liik
keen Englannissa olevan paremmin 
seurattavana esimerkkinä. Branting 
sanoo: „Työläisten tulee oppia, että 
heidän poliittiset vastustajansa ei
vät ole vihollisia, jotka on poistet
tava tieltä tulella ja miekalla, 
vaan kansalaisia, joita tulee voit
taa vakaumuksen kautta. 

Amerikassa eivät myöskään radi-
.kaalit menesty. Täällä et työläis
ten sovi ryhtyä väkivaltaisuuksiin, 
vaon muuten yrittää näyttää, että 
heidän osionsa on oikea. Jo ajat
televa työväestö tekeekin niin. 

. ^ O.»'...';" "ig:. 

U. S. Navy Recruiting Matton 

,í408 Second Ave. South, 
' , / ; Minneapolis, Minn. 

Soiton nappeja, 
annettavaksi miehille, jatko ova' 
päässeet laivasto palveluksesta eP 
laivaston varatoäestä, on saapunu1 

varasto allamainitttmn virastoon 
2>irtory metallit eivät ole vielä vai-, 
tmstuireet ja ottoa vielä jonkun aja>-
ennen kuin ne valmistuvat. Mutta 
nappeja ott jo, ja niistä foa yhden 
tokot nett mies, joka on vuosina htif» 
tik. 6 p. 1817 marraskuun 11 päv 
vään 1918 ollut l^v^tossa eli 
varaväessä. Tästä konttorista son.' 
Wat nappeja ainoastaan palveluk-

11 
e^kee e •• •• 
raivaa 

Erikoisen halpa 
Ennen vuotuista, MYYNTI Joluk. 13:sta 

päivästä 
Joulu k. 24:n ylosottoa tarjoamme ennen kuulu 

mattomilla hinnoilla suuren varastomme talvitavaraa. 

Njrt on aika ostaa TALVISUOJAT 
V » V 

Ja samalla säästää rahaa 
* 

Allaofeva hintaluettelo on ainoastaan joistakin tavaroistamme: 
Miesten nahkaliivejä, ennen $12.50 

nyt $11.28. 

Miesten lammasnahka turkkia, en

nen $32.00, nyt $27.98. 

Turkkia ennen $25, nyt $20.78. 

"TurKio ennen $19 nyt $16.48. 

TurEejo etmen $15 vyt $13.48. 

Turkkeja eniten $12.50 nyt $8.98. 

; i —S 

Miesten,, ja poikasten nahkavartisia 

Ropessia. 

Miesten lakkia ennen $1.50—$1.75 
nyt $1.28. 

Mesten Polttoja ennen. $28.00 

nyt $23.48. 

Miesten ja naisten Felttikenkiä en-

nen $1.^ nyt $1.22. 

Samoja ennen $2.25 »ht $1.48. 

Samoal ettmht $3.00 ' nyt $2.18. 

Miesten ja Lasten EtoctcrUL 

makinav-takkeja ennen 
$15.00 - nHt $12.48. 

Samoja emien $13.50 nyt $11.28» 

Samoja ennen $12.50 «yt$10.88. 

Santoja ennen $12.00 nyt $10.28, 

Samoja ennen $10.00 nyt $7.98. 

Samoja ennen $8.00 nyt $5.48. 

Naisten ja Lasten päällyskenkiä, 

Arckics. 

Mesten Jersey hanskoja ennen 30c 

«ht 23c. 

ALU SV AATTEITA 
Meste», .naisten "ja lasten alusvaatteita. Miesten Lambs Doron «aion f nutit, yleishinta $3.00, 

nyt $2.18. Naisten Wellastse union syyttejä ennen $2.50 nyt $2.18. Toisia unionsyyttejä myymme nyt 

Lasten union syytit ennen $1.50, nyt $1*28. « ' * ; ' 

h A.!NTO.k j iCAFFIA 

Ennen 50c. Nyt 42c. 
* 25 paunaa $10.00 

Astioita alle 
"sisään osto hinnan 

jPYYKKI SAIPUA 
Sail 48c. tusina 3.75 Bx. j 

Roseguen 68c. tusina 5.58 Ebu 

* F1SKU.IA . 
25 ^iunan Laatikoissa $7.00 Nyt $5.00 

# V ' '• V 

> 

LATTIA LUUTIA ( 

Ennen $1.00 Nyt 95c. 
$1.00 t „ 90c. 

», * £90 Ä „ 80e. 
„  8 5  „ 7 0 c ,  

Heinä Forkkija 
Olki Forkkia ja 

paljon muuta rau-
• tatavaraa 

KANNUTAVARAA 

3 IBs. Pork & Beans 4'kannua 50c. 
2 lbs. Carnia ennen 25 nyt 19c.] 
2 lbs. Peas ennen 25 nyb 20c. 

3 lbs. Dill Pickles ennen325* nytj20c.: 

Tulisi pitkäksi luetella kaikkia joten olemme vain osan täJiänj listaor 
neet MUISTAKAA AIKA ja PAIRKÄj ,< & . 

r- : . i • t «. , t1 ' I -JtH i- - .. . - :tru •..%** "f i" . J * ( - r $ , ; ] 

M-f Vi. * 
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' *<,*' .-.-r Heinola Farmers Merc. Ass'n " * % 
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