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stsvin Roosa 
«bi Be. «pischagm. 

da kerran nähdä lastani, jota hän,. „Ja hän sinua. Minä en soisi 
sokean rakkauden haihduttua, on finun jättätoän kaikkea yhteyttä ho-
myöskin pitäwä ainoastaan kerjälai- ^n kanssa; ken tietää, etkö toielä 
senä? Wenzel sanoi minulle hänen feran ole semmoisessa tilassa, eitä 
toäfenfä vilkanneen hetoostani, wau>, sinun täytyy muistaa wanhaa usfol* 
ttujani, wanhaa wiittaani. Miksi et,, ystätvääsi. — FichLenauin Pii-
mimmoinen herra, semmoiset palwe-1 $u(ee uusi waali. Wastapuolue 

*AAt« v, lijat. Ennemmin kuin panen ?un*,foettaa fithcrt saada tilanhaltijan, jo§ 
stösfä -""se oli ollut hänen M.!malliset jalkani taas hänen pöytänsä^mahdollista, aatelisen, luultawasti 
insä korkein pirbtain onni nii-1aIIc ia Inmmittelen poltoiaui hänen voidakseen M helpommin pettää ta-

„ »Siwimi. kun iätt toieE eli riluä! «""«•(» «W* ~ e"nen ^d°n 
ja ja nyt kun HS» oli;»»"* nakkaan tm tó.biu.1, I»oöa 
* _ i-1 ,TTi .JVau • • ' 

.) 

ÍRoofűil rakkauden 

sä. Kirstua wietiin hänen kama-
riinsa: hän ei tahtonut sitä, ei mi' 
tenkään. Hän kiiruhti ylös. Kello 
oli juuri -otettu kirstusta ja pantu 
pöydälle. " • . . r 

Köyhä, kun köyhyys ja huoli olitoat! maantienä aidan takana 

lonpojat, sillä semmoinen toaifuttaa 
niissä aina kunnioitusta. Aiwan hy
rrän ajateltu! minä taitoon waan 

hávxn tukkansa ennen oiko taan maa* i Kynttilä, jonka ivanhus was oli | ctici kukaan aatelinen antaudu Mn 
lentäneet ia toeten hänen suonissaan' Wyttänyt, oli palanut loppuun surulliseen toimeen." 
«xi>h»<tnti,<4 — rttttkn. kun bän oli ^ilmeinen XicTfi sammin Mlvten ja- Roosa säikähti. jäähdyttäneet — nytkö, kun hän oli. 
Itinä iässä, jolloin rikkaat ja ma!>- ^sa. 

LebmukseSsa suhisi yötuuli 
Roosa säikähti. Kreiwi oli wielä 

muutama poimä sitte maininnut zu» 
tawatkin álkawat käydä tuitietoa> j in pyöritteli fuitota lehtiö kcltieroia i. ̂  a^0Q hänelle ja sanonut saa 

siksi aarteittensa tähden, joiden; 
; ikkunan luukkuja toosien. xsa wan 

ben päitoä Puolueettoman Liiton 
kautta ja sen turtoissa toaaiiimmatt 
kautta toapautua warmasti tulewas-
ta sortowallasta ja orjuudesta. Kat> 
sotaanpa Wenajäitä esimerkkiä, mitä 
(tela Popriioffin itsetoaltiaat left-
toäi ja mitä täällä nykyään suurkor
poratsioonil ja teinotielijat tekewät. 

Uusi Kotimaata lueskelemalla on 
mahdollisuus tulla itsetietoiseksi siitä 

Onko Keinottelijan koneistoSs- joku j mitä Puolueeton Liirto tahtoo ja mi* 
tataS poiS paikalta»!»? tä suurkeinottelijat tahtomat. Uusi 

Kirj. Chas fiiuri. Kotimaa tulee enempi ja enempi se-

(Jatkoa.) Ulostamaan ja paljastamaan suurkei-
liotteli tai n toehkeitä ja puolueetta-

Cicioia kansamme kes
kuudesta. 

Eitoät he pane wastaan, jos jokai 
toaaliaika pitää panna waalitaiste^ 
lukassaau tuhansia dollareita miestä 
kohden, eikä ne riitele miehen päal 

cmietuSoifeutta jokainen »äimä heil-l»»- ««Ml jo uneksi: 65« oit fuol-
ta titete - »itK p!!> !)äm:n kadot-!W !° »nrm ttar.äto,, ,a * 
ten paras, kallein, ic mikä liffitt. rir-Jt«c_fa, in R.osa I- fmtei uhu-

wielä toi Ivaloa ja lämmintä tiänm «at ^ ' 
wanha?le, lakastuneelle elämällensä 

man Liiton, tarkoituksia sitä mukaa 
kuin paperipula saUiL 

v.. v. r r !neensa wastapuolueen johtajilta ke-fe ei ole kelwollinen wir-, 
haa olt fuol- ^^uksen yhtymään heihin. Han < 

Tosin oli hän jo kauan toaruvtuuniii 
färsimäiin tätä tappiota; hän oli 
Fyllin usein itsekkeen sanonut, ettei 
niin hnwälahjaista, kaunista, lois" 
tctoan olentoa ollut luetit kaukaisen 
inaah)län yksinäisvodessä 
»vanhuksen firoulla elämää 

toisiansa hytoäillett, hänestä lükua 
pitämättä. 

14. 

Pal-au yön perästä koitti piiminen 
ja mnrskvinen aamu. Kauan wii-
pynyt syksy oli eilisen auringonlas 

muisti freiroin kertoneen sitä hywin 
miettitoäiienä, josta häit oli wielä 
hänelle ínitoin nauranut. Hän oli 
acwellut: kreiwi näyttäisikin waali-
kokouksessa Weissenbachin kylän juo-
malassa mätiin muhkealta president
tinä ja eniimöiscnä puhujana: wa-
rapresidenttlnä ja toisena puhujana 
saisi olla Punaisen Hirwen musta 

.dessa orvan|fim fQ tiimän aamim Mwan nousnn! partainen isäntä hänen totere»saan. 
ttäättsä fmul-Löami mnt lihalla tanssimat-Ia mitä oli siihen kreiwi wastan-

la kuihduttamaan: että hänen toy., ^awat lehdet kuin hullut wan- nut? ..Emmehän me kmkk, wot olla 
toi palkita l)anelle hänen lutoruii-' n Md011 wiiri; riikinkukko oli l ylimyksiä, armollinen netttiem". 
teitsa uhri, ionia Roosa hänelle ^']ubonvlú ^^ssa päiwöpaMeen mü«,Kumn.allista, että mtes, jonka ol
iot, ia että köyhyys ja wanha, kai- fmtQ. fen fi|oatt ^arisiwat wanhat.sassa oli Ylhäinen syntyperä mm sel-
fen arteonfa rabotíannt aaieüneit jrit0?,^tncet t tuulennäyttaiissä jwästi kirjoitettuna, saattoi, feneírtpa 
mi oliwat huono palkinto. V,moata päm, íriboifteR Wmaita'mieiihlitoäliämt, nimittää itseään 
kaikkia hän olikaan itselleen sano-. tuostakin viroitellen! kansanwaltaiseksi? Nämä onnetto-
uut! Hän luuli keStäwänsa kaikü . ' ffíbe{fQ i$funűn rmimirt toű^jmat wattiopäiwät mttawat taas uut-

K. 

Maita myytävänä. 
Meille en *yytftTÜa4 huokailla maksuehdoille vil-

miite íemteja p*rb,*.tlia rueka-atiillalle $50—490 eek-
Imi, my6efcía webBiyT.aeatlemis, Sermiä $25—$40 eek-
ken Muiuiocsett ja Otter Tati ka un teis?», Mšfe-
wmnitSMt, jokn tosmet**». ' Järyi-Seudun1' nimellä. 

Lähempiä tietoja kirjoittakaa joko englaxmm t»i 
euomenkiflleltä ostiteella: 

GLAUM & GLAUM 
WSTBOIT, — — — — MINN. 

I 

jn nraíi nyt itsensä nii" ntóult("|j'e,',' "@e oli ii)nt£ä, mi)rS£gi!«it --.it- aiheiia Maan hänen ja isäni 
mcifu, niin toiwottoniaksi! „JoZPa ^ 'jwälillä: mutta niinä kiellän häneltä 
hän olisi odottanut edes pari touot 
ta! ehkäpä ei ole enään r.iinT; 

paljoa; vMöPä en enää 

kW» talvea: minä en ole mtelä ol-l^'™^™ Mcnfmn'oTČil m-! kohan toi. tänään iliapuolella? Cli 
Iut minään htffem nam h->k!o ^ Illomlo8ia . ftpa aiwan p-itallam>.i o$ tön tarn-

Ei suitcnlaan niin myrskyinen käikki toiiltioll'íií Puheet, kiellän sno-
.. „ kuin tnIinuit iiö. Maikkapa ftunv- ra-wan ellei eilinen muiStntnksem 

c eloift tdtfl-l Jto t(]fm f,imnottffiM roilIo „li.'olc wielä mitään mittomrt. Tulee-
ole nnela oi»I. ...... „ . - - ,Yr..i »i 

Dulnth, Minn. 
. „ , c ^ , .... . . , .it. hywäntekewäisnys^seuran 
kaan kunhan se tomu on heidan puo-! , ^ r, JZ ^ ~ , . » 
v . „ , , ,' i kokous olt mrs. K. L. .Vaataan luo. 
hteett mtes, kuten me farmarit PV| . / . 
c.. , ,» », itiä torstmna. Kokous walttst totr-
damme sen Htrminienct, eita kah- . _ . rr ' 
v i -  V  r r  •  v . .  r u  •  T  í a t l t j a í  t u l e m a l l e  w u o d e l l e :  P u h e e n »  
dek an dollaria wuosittain kulutaM' . ^ r - , ' 

r , , f , c ,n. lohta iäksi mrs. Johtl Korte, toora* 
me toaalttmsteluun saadaksemme kel» ^ , .„. [W „ , 

rf.. Y • t T • pubeeiuoht. mtsf Anna Rekonen, nr-
roollttett oman pitoíit?en miehen lain» , \ r , 0 
.  . . . .  .  ^  ,  . . . . . .  j u r t a t  m r s .  H e n r y  J o h n s t o n ,  r a h a s  
laatiiakilntaan. niyos sen Patti-r v,a, X ' ... . 
... V .... t .. ronhoit. mtss Rttka Juntunen, töit
tä ratelemme, eita kun emme «nau! • ' o ^ . ' . 

S, . . . ivsx'ien lakazakst mrs. K. L. Haatazan usfonnnta ystawaammÄaon Pida,. ^ x ... 
,  .  . . .  V .  ^ ta mrs. Ttstell. Sirkat Iuolmätt muuna kutn radikaalina, nah= i* . ... .... .. 

,. .» . kassansa taile seuralle, etta tootbaan íttn jo tottme toaolten aikana jn nah- If 
1 ...... ^.... 

..... . cv p w jPaasta alkuun. Stlkktttlkkutakkt Paa. daan totelaiin. Jos patnantnnalla i, ,,,, , vt.. . ... „ 
t . •, .. . . • j L tettmi tehdä ja myyda seuran hy-
kiuuka hnroa ja tunnettu imes ta-! ..... J * " ' . , , 
r . , . * í r ,«• , rv ^ - V . ! toafn. föcuraatoct kokous tulee ole* hansa tulee kokelakst waltwn toirkoi- ' T.3Ä Y 3. . imaan Markkasella maalisk. alus a. hut, lta luurfelnotreliM alkawatz ^ ^ 1 

Y ,  , ,  c . £  Y , , r  .  .  ̂  K .  N .  n a a m l o h n t o t t  Ä v a t  l y k ä t t y  
haukkua radikaale l n. nt., jn far-!. r J _ _ Y 

.. ... . ; f ,.. V «. i • „ iinfíuensnu takte siksi tunnes on lu-marit ueietmi: cn todetst ja iaten i ' . _ r •. ... 
Y , ... r £ ' j Pa intact. Dulutlnn Armory on 

puolustatoat ia aancytaioat stturket», • . ..... , 
:. f I c u. .. atoattu iiisluensa-sairatta toavten kun 

liottelnani edustajia tottkaan. Sel-! ̂  v A. ' ... r Y , .. Y. 
. .. . , .. . t . .tr !Lake Avenuen tufutensa-hospttaali 
latsen tien kantta pmrkeinoteliMlla | .. 1 ' 
on mahdollisuus riistää miimeinettM0n at)ima-
fin leipäpala työtä tefetoän kansan! _ ©airaina owat ntrv. Matt HelU 
suusta, joka nähdään räikeässä muo-' ̂  hänen kaksi poikaa, Johtr ja Wäi-
dossn toiime sodan ajoilta asti. täi)t« I ^^dwayn farmiseubulto, ntr. 

täeu hallitusta apulaisenaan. 
Kysyntys on millä tamaila on pa 

(iyt OB Ketas ja Stiflei Metsästäjät! 
Meillä on parcvU myrkkyä kapee!rissa, euomeokielieen klyttlmieoäjeen 
ktMM. Hinta $8.50, lähetjnloiiuiowm. kuu ti'ar.aan osoitteella: 

SODBRGREN & CO. 

I SIÄMAL. ULKOL ÄESTYS APTEF.KKL 

|x) Western ave., MíNNEAF01..IS^ MINN". ST 

K. L. Sarvela, M. D. 
LÄÄKÄRI ia KIRURGI 

lo-S TOWER AVE. SUPERIOR, WIS. 

lipeä fuin nyt tänä syksynä. Ja 
tämmöisen ajan, jona niin tartoirsi-

! ilunissydämissäkään. Niin artoeli 
Roo'a feisoes'ann ikkunan, edessä 

si tiedustamassa isän wointia." 
ras poistaa sanottujen sokeriherrain. 
nisutrustein, terästrustein, lihatrus-

Emil Johnsonin wanhin potka. 
Frank: miss Aino Siikanen, mr 
Olander ja mrs. Adam Kurki. 

mm tatoarain hinnoittaja. Mutta 
hänhän onkin samalla aviecllo ole-
toa olento tämä niin läheinen naa
puri, ei - kelpaa hintoja asettamaan 
Mutta kun sama laluara on on ivie-
jiij oikein ammattiroänttäjäile, hinto-
jen takseeraaialle, toaikka hinta on 
toieläfin pienempi kuin mitä tuo 
naapuri tarjosi, niin kaikki on O. K, 
ja sittenkin me olemme mielestäm
me tökeröinämme wiisaasti. Muita 
tähän kun on perin, totuttu, ei ojaa 

Jsaas Rajalan perheestä, jonka! opettamallakaan toisin tekemään. 

Oi, se on 

fin säaliwaisyyttä, toalitsi hän -mi- ^;.^afs-er h?, herra van Weissenbach. Krsiwin pal 
nua niin Pahoittaakfsen, niin p^w-Nj» i« eräs toinen mies ^ 

liilia foWan «de»!», »iin anveli.f-ldin Iiowista kantaiwat smiriminal-
terrakin Icip^itaessaan vikku-!^ warowaisundella Firsíua firoilior-

'vi 7"Z "**T- I peilin cbeSiä pii?ei!tumiSta»!>>. 66- j taito tulkiten Parsinaan, «itten 
f B,T I""" "'f!' ä -.likin hän liian m,SW WM we!i palw-lija. hattuansa k°h°tta.m 
kmvttnk,en!a ilmettä- M°l,do--Nta! MÄilt ..r. kirjeen mtihmfe taskusta ja anto, 

„Mitäs tuossa tuodaan?" sano; ^ nű^fű; hülstrusjcin xadikaa- sairaudetta mainitsin toiime kerralla. I Mustalaisen hetonien sanotaan kuol 
.... w-T. lisuus ja uaamarisämnaallisuus? ion kuollut mr. Rajala itse, hänen j leen kun et tottunut olemaan syö-

heelliseksi saattaakseell. 
julmaa, hirmuista!" ^ 

Mutta aito hän ollut pettynyt? > ai
]
1."'a 

Olihan hän foko ajan aawistanut 
itiin käytoän; olihan hän nalu'yt tä
män rakkauden kiswainistaan kastoa^ 

kuwitellut. Ensimäistäkölnn ker-
taa liän nyt sitte kuumeessa, jonka 
kiihtymtos ja unettomuus hänelle ai-

tuottitoat, pitäisi aiman mahdo-
wan kuin myrskupiltoen, zoka ley?it". , _ t1 
..... ... . . . 'tontaktn tnahdollisenu. jopa toallan 
taa mustia sumaan aina kaiteuv \ L ,,.0 

^ . ... . . ...... ... toarmnnafin. Kaikissakin tapnitTnv 
maksi, kunnes ue toihdotn peittatoat. 7 ,l j .. 
r . .... . - na oh Hänen sctlhicitaton näennäinen 
koko tatroaan. feihan tata tapausta ^ ' o ... 

.... ,, t ,teeskentelemnitonmtiS oman ttsema-vlistkaan citaa' oiler.kaait tartoittii! / 1 ' 
toafnuttamaaii Hänelle, että hänen 1 C1L„, . , , 
wal.ansa cli bpuito ja ni.ii muri! m". m"acn á^an mimta-
kuningas oli kai,oiettu waltai§tui.!""°n mmuntt.en perästä salnn. Ka.. 

melle, niin [etoäiti ei 6eibä.iito^!!fa mmi0i' luul> ban laP'N.,. 
kuitenkaan olisi pit&nM näytellä t^.!kymä!lõinaks,. mutta nnden liakoNi-
tiiwä-insa, jos l>e tahtoivat pnsn-i ic" Difiin,iilliiwbeit .duanml, to*. 
salassa. Luuliko sitte kreiwi. että I ^00'" Tekiko I,annaa 

toonhus ei er.äo olletikaan hmmär- ! aamutoalo isän. toai mikä muu. niin 

täisi katseiden nnMii puhetta? Ka. Wäsween ie kuii.timeen nMiseln? 
riite lopuksi tuo keikarimainen leikkiirWninen kätensä wa-
..armahaix-n". j» .swä".»im!««ll>.'M ku» hän viti kui'Piaan Roosan 

sitä toistamiseen täyttäessä. Roosa 
oli toähallä PuHcta knyncleihin, m it-

neett! se oli ilettätoää! 
„Pastori ei silla tarkoittanut mi .. 

tään pahaa; ban on siitoo, nuori^ uskaltanut näyttää nti-.a. 
mies, joka täysin ymmärtää aseman- i hiiontaitutoasti ia* 
fa; Hän oli tefctohtään Hytoää, ih- kallaan nntatnnninunibta asiet^ta 

misparka' hän tahtoi kumpaakin j iloiseJi äänellä, 
robfaišta, »armaan siitä, että niiltä ínwtía 1ett Wullinen wapiseminen 
olisin huomannut tämän rakkauden!^ Roosan sydäntä. Wiiwein is-
yhtä hytoin kuin hän ja sen kaikin | edellisenä ilmana tullutta 
puolin hytoäksynyt? Miksi hntoäk.! sanomalehteä lukemaan ikkunan luo. 
Min sen rakkauden, miksi?" j íuien hänen tapansa oli tehdä joka 

Wanhus heitteli polttatoaa pää-|QQmu' ia kirjoineen tai töi
tään rutistuneella tyynyllä edestä- 'ueen istui toisen ikkunan edessä sil
iäisin; armoton uni ei tahtonut.Ioin tällöin kuullen isänsä ilmoitu?. 

sia. jotka hän näki sopimiksi sanoma 
lehdestä mainita.: 

tulla. 

..Ja kuka on sitte tämä mies, ha 
ne n nykyinen jumalansa? Wkpaa 
miette 
talainen 
toe? 
wansa uudestaan rakentaa ma ail- i -°^r,oa .Pcusetoänsä 

Vastaus »n selroä ja tie oit mii-
toitettu, se on aitoan samalla pois-
tettatoa miten suurkeinvttel'jal<iu vii 
päässeet toaltaau, nimittäin lainlaa-
bitman kautto. Saavuttaaksemme 
lainlaadtunan kautta utahdottisuu-

sen, herrattaan terwehtien, hen a von ||^cn ej Ulc,>)gn ^ŰQ ole tartois-
Weissenbachille, joka oli tullut ulos 
huoneesta. 

Waiihns palasi takaisin huonee
seen ja antoi kirjeen Roosalle, joka 
toatoisten seisoi keskellä lattiaa, sa

noen : 
„Tässä on kirje sinulle, Roosa? 

minä luulen — luehan kuitenkin en

sin ja määrää sitte, mitä on teh
täviä kirstulle, joka on tuolla pors-

tuassa." 
Roosa kokosi kaikki tooimonfc, 

atoasi kirjeen, luki ja antoi sen sitte 

isälleen: 
..Tässä, isä, määrää itse!" 
Kirje sisälsi ainoastaan seuraawat 

sanat: 

„Rakas neiti! Tatoan mukaan, 

kaan turtoautua sellaisiin toakitoal-

toaimonsa ja 10 päitoän toanha lap
si, pikkupoika on toi elä hei.kona sai
raana hospitalissa. Mr. Matt Ra
jala Latolerista, Minn., on kau-
pungiSsanune huolehtimassa toeljeiv 
sä hautauksesta. Hän toi e mukanaan 
kaksi toeijeitsä orpoa tytärtä. 

Mr. prolik Aro, joka ott jo pi-

taisuuksiiu kuin suurkeinottelijat. ni !*cmm^t1 a^taa sairastanut reuma-
mittain höyheniin ja termami, in.t,u !iiSmio' i"ului WJ«c»fon «»riksi ja r 

matilaisiiiifsieii hiiltitieinifeen ja lait im'ctn" l)lv5P:inI'ln- jo-sa han knoll Itämiseksi aionmm riSailifim. maata, «nbt,» S 
(\m /%•*+ 4-í * *» »•*»•% n iva Pl/* I * I • _ «j 1 _ r»'. .j •• ' íi i •* 

mätiä. Suomalaisia ja muunkieli
siä suuri osa kärsii ja kituu ahtaissa 
olosuhteissa, ei sentähden, että oiist-
toat unhottaneet Jumalan määrää
män säännön, joka kuuluu: otsasi 
hiestä ja kättesi töistä sinun elämän 
pitää, toaan sentähden että maa, jos
sa He asntoat ar.tatoat toäärin käyt
tää ihmisten työtulokset. Toisten 

Utiei suuri 10 sco ti o iaatikko 

ihagei! nuuskaa 
nyt myytävänä. 

ME TAKAAMMi, 

ii kauppiaallanne ele eitä, 
rt a lähftumms teille poe ti s.sa 

ettl Copenhagen nuuska on ai
na ollut puhdasta ja on varmas ti 
puhdasta." 

El!« 
niin me lihotamme teille poe ti s 
tavallinen» hmn-dia Hi «entiilä laa
tikko, kunnff kc-inpiaanne voi 
teille hankkia. Postin erk it kel
paa. 

Copenhagen purcnuueka on 
mauilman parasta pur itu pakkaa. 

Weyman-Brutoa Company, 
1107 Broadway, !Sew Votl:. 

m T:RI LINDGREN 
gSBULUTH, 
31 1?. E Svpeiiei .... ..... 
m m 

pij 
% m 
U 

MTJiKSSOTAi^ 
ttrtet. h«j 

joka koskee kadotetun toedon seuraa- ja toaalikuluja toor ien ja seltoätajuis-
toana aamu ii a suorittamaan, lähetän 
minä tässä roclfaiii. Huonekalun, 
joka toielä sen lisäksi on ollut puoli^ 
toista sataa touotta minun sukuni 
hallussa, toalitsut fii hei i iadoitnf-
seen sen touoksi, että kellowanhus 
uimin Päällä on miellyttänyt sd a 
tfitä että ijääntiekin. Walitettawas-
ti en itse moi tuoda sitä, kuu tärkeät 

torniin toangitsemisiin. Meillä on 
kunniallinen ja maan perustuslakien 
takaama keino sacuvuttaa lainlaadiu-
nan kantta korjauksia oloihimme — 
se on yhtymällä Farmarein ja Työ
läisten Puolueettomaan Liittoon. 
Sen kautta o» ainoa ja mahdollinen 
keino saa tm ittcm täydellinen puhdis
tus tocutiollisesti ja maalle tooaral* 

on toallassa. Puolueettoman Liiton j 
kanti- saawnitaa .valtiollisia p„h. Mlsia. pala,i loMaina Mnn-avolis-

bistušin ei tarvitse nwuia kniit iofo|to..au,onäettcl88tä t8äIläfin 

Umosi riffu sumina aineellisia luaro- j piletin. 
A'« 5b. Henry Johnson, Midtoayu 

muutaman tunnin perästä. 
Mr. John yOiäen pieni tytär kuoll 

keuhkokuumeeseen. 
Mr. Uno Olander saapui kotiin 

Minneapolista yliopistosta, jossa 
hän on suorittanut apteekkaria kurs
sin. Hän ottaa paikan isänsä ap-
teekissa. 

$ŽT. Matt ?!alto Aurorasta, Minn!tosin usein tuntee suurta huolta ja 
lisistä radikaaleista, jotka nykyisin |oIt kaupungissamme liikeasioilla. ; murhetta, kyynelkin toicrähtää isän 

-- -- - Mr. Oscar Pohjonen, Chishol-- ia äidin poskipäälle kuii päitoän työn 

päätyttyä i5taíiíaa kaikin Puolin elä
män huolten painostamana mielessä 
huomisen Päitoän huolet jokapäitoäi-
festä leitoäStä. 

ta kieltä niitten kansia, jotka eitoäf I toűűieuimíta wierailee tyttärensä Parannuskeinoja on kyllä jo iar» 
toielä käsitä Puolueettoman Siiton'mrŠ- ^bas Kaupin luona. j jono. Tiet cn toiitoitu ja toercjät 

pubrantta ja tooimallisuutta, se on I Mr. ja mrs. Osear Johnston, i osittain aroattu mutta fe on niin sa° 
nimittäin, että jos tunnemme ole- ^Nashtoaukesta toierailitoat tri Iohn^ tumiaseu uutta alkaa kulkemaan mit» 

toamute kunnon kansalaisia,, uiin tn- {ftonirt perheessä matkalla kotiin. 
lec toalita kunnon miehiä ja toaali- - Franklinista mr. ja mrs. Matt 

Johnstouin knltahäistä. 
Mrs A. Koppana, Pequomingis» 

ta, Mich, oli kaupungissamme mat-

MytztswSmi 

80 eeieriä 2 ma'lia itään French, 
kanssatoelzien olei.?avsaelon toa^av,^ JiT,)nt»ri8ta huokeilla niafmehbciÖa. 

^srmer^ 
tokimíieti. maitten rajojen siirtämiä. |É $iödNlW ^ Gát», 
himoissa, ei kansan yhteiset" hywäk- .^nn> 

si, toaan joittenkin hermojen, jotka 
otoat Jumalan ja oikean ihmisjärjen 
ja järsi styksen suurimpia toihollisin, 
anarkistia. Mutta kun näitäkin on 
totuttu suosimaan, ci nekään tunnu 
toaikealle kansan hartioilla, toaikka 

T 
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Tri! í  C. OSVALD 

päitoänä laiskuuteemme ja letoäpe-
räisuyteemme luottamatta mennä 
toaalipaifalle ja äänestää yksimieli-

toimet pafoittotoat minut matkalle I sesti miehemme toirföihin. Ei ole ^ kalla Finlaysoniin tyttärensä mrs. 
lähtemään muutamiksi päitoiksi. Ot-^ kellään parempaa tietä eikä keinoa! Wallion luo, joka sairastaa keuh-
takaa pieni lahja suosiollisesti toas' j tarsota kun Puolueettoman Liiton j kokuumetta. 
taan! Tertoehtikää puolestani her* j toiitoittama tic on. Sen kautta me j Mrs. Ida Järroinen, 61 touotioS, 
ra von Weissenbachia ja pitäkää itse tovimme selwiytyä siitä epäisänmaal- kuoli Lake Nabegamonissa. Hänen 

Nähdessään aamun alkatoan tvan- minut ystäwällisesti muistossa!" | lisuuden myrkystä ja nnijuomasta, \ Poikansa tri Jartoiit Chicagosta ja 
„Minä luulen, kun kerran olet joilla suurkeinotelijat otoat koettaneet! tri Järwinen Cyisholmista, sekä kol-

kiuomaamaita 

aitoojamme myrkyttää pari toiime | me tytärtänsä, matkustitoat hauta-
touotta. Sen parempaa hallitus-i jäisiin. — K. N". 

muotoa ei ole missään muualla kun > — 
Blummer^ Minn. 

Joku ritoi taasen leipä aita 5 to. 
Ei ole pahakaan tämän touoden 

leikin alkanut, pitää sinun leikkiä 
jatkaakin ia ottaa toaZtaan lahja", 
artoeli herra von Weissenbach. 

man tallattnaan ensin jalkoMnsa • pulasta. . Rakkauttansa ajatteli häu! Hän oli pelännyt kirjeen iisältä-'^lmerikassa on. Se on kyllin hylvä. 
kaikki mitä'heidän isänsä kunnioit-!^ftn katkeralla liikutuksella, muti^ toän rakkauden tunnustuksen. Kobte- i kun me toaiit Amerikan kansalaisi-
titoat ja ortoosfö pitiroät «e miiä^itm kuitenkin tuntien, että kätotpä | liaart kylmä, kirjoitustapa hammas-j na pidämme huolen että toirkailijat 
hän tänään päitvällisvöydässä fa..fitten miten hywänsä, tuon bermaanttytti ja iMntti häntä; toielä enem-j fcuratoat ja kunnioittamat kansan j alfu ollut tämän kirjoittajalle. En-

«oi edistyöpyömsta, se oli aitoan ei tartoinnnt sentähden diem-
oikea atoaiu hänen salaisimpiin aja»' painua, ©iljätt isä tooinut ^ 
tnksiinsa. Miten oiwallisesti siihen. t«ll- toimeen häncttä, eihän hän Mtamiseen. . 
sopiikin kaikki, niitä ban on kurjista woinut hänettä elää! Miten onne!-j Roosa ei sanonut muuta tum w.e . 
mietteistään Piihnmit' MiMä M- linen oli isä ollut, km? hän neljä, lä kerran: ..määraa Me!" | toallan ja suurkeinottelijain tem-! dollarin hinnalla tusina. Tastakn 
wotkaan silmäni ette»* ensi' kattan- wnkkoa sitten sinä päitoänä, jona j Herra von Weissenbach meni ulo^. melystantereeksi? Ei suinkaan. Ros-j minä jo riemastuin. Sysäsin toi 
«olla ymmärtännt häntä, että tooin bän kreitoin ensikerran näki, ci ollut, ja Pyysi miesten kantamaan Tirstim] takaamme Päämme ylös ja kattomme j selta puoliskolta, eikös se jo .sinun 

tätä 
IltOt' 

laskea 
poikana tertoelitiä ja sulkea iWmeT- frnfi,t ir:intä hywäillyt hellyydellä ja r „ , 
lvv kuin omaa poikaani' Wäh'i kiitollisuudella! |nyt, että freitoi Moi hänelle niin,wointia. rauhan ja räikantta siiälli- ftoonostoslapusta etta sokeri on 25 

ta tietä, josta ei ole puhuttu histo 
rioissa, ci raamatussa, ci kansojen 
taruissa. Maanwiljelijäin Puolu
eeton Liitto alkaa tiiliä nimellä pois
tamaan sulkuja, jotka. estää kaiken 
maailman työtmeketoaisten saamaan 
kymmenykset työstään. Puolueelli-
nen nimi olisi otolhien ja mtellyttä-
toä monelle ,siliä monet ihmiset on 
niin perin tähän tutustuneet, eikä 
ymmärretä että sana puolue ei tar-
kota samaa kuin puolueeton. Enem-
pi kuin sana jollekin ja taas kaikille 

HAMMASLAÄK.ÄRL 
Konttori Farmere St Merchant» pen

kin ylaket/aes» New Y °rU MU1-
> tlisi, Minn. 
í Nykyeej*» k*rom*ilü&kari. Työ vb» 
^ kuatelaao Phone 86 

NAII SO TA VALMISTETAAN TUR
KEIKSI JA MUHVEIXSI. 

Kun teette kauppaa, mi-idä n kane-
namtne piin saatte hyvän palvelukin 
ja hyvää lajia, koska oi; par-
haat ThdjaviJloiDsa. Mrid&o 
40 vi;»titter kokemuk tekee mei
dät kykxmeviksi fcero-iÄn yaraato. tyc-
tä ja. haivimmktis LinnkNa. Mc aniwm-
BM parin $6 km taita teidfln 
fiTieimäiselle tiíauk/wü-nne. Pyytäkää, 
íneiití? tünnil n lähet,y ala pmijti o<iirs i&y t„ 
teitä meidän enai-uvkan torkkui tyue-
tämme y. te. tietoja. 

Tyylyväia^-vi tAataan. 
Korkeimu-at hinnat makiftaan nab-

koistfi ia vuoti is ta. 
TWIN CITY FÜR S. ROBE CO, 

1615 õtk St. S. E. Minneapolis, Minn» 

J. L. EOLESTON 

Lasisilmien sowit-
tajs., Wadenassa, 
Minn. 

.. r. ; _ Kahdenkymmenen wuoden k o-
taman uiton tarkotus on toiniinims- jkemus huoiellissssa silmien pa
sa tehdä kaikille yhtäläisesti eikä rannustyössä 

J. L. EOLESTON, puolueellisesti, aada itsekukin työn-" 
sä ja ansionsa jälkeen. Jollet tähän 
arto. toastustaja ok fyyiytoäineu. 
olet innoitotoa ihmistyön ja jumalan 
järjestyksen haltoeksija ja näin ollen, 
et tunne ihmisen olemassaolon or 

WADENA, — MINN.. 

man helPoiM se häntä, että kreitoi j tekemiä seltoollisia ja yleisölle hyö-^ simainen päitoä tätä touotta siipi 
tooi tmi katsoa ajan sopitoaksi mat' dyllisiä lakeja. | karja synnytti täysin kehittyneen » , 

Wai sallimmeko artookkäan Ame-^nan ja sitten on poraiibmut, että swoa *ja merkitystä sen toähemmän raudasta 
rikan "painua painumistansa raha-j on jo ollut myydäkin toähän puolen, toaltatunnallisen laiulaabinnan ar-

toott, ja mitä merkitsee olla maassa 
rauha ja ihmiset tyytytoäisia. 

Maksan korkeimman hinna.i 

käteisellä rahalla tonodista. turkik
sista, ra suista, ropessista ja romu-

Sellaisista henkilöistä ,jotka ci hy-
toäksy täi periaatetta, jota nyt Uusi 

tooi ajatella, että 
kamaripaltoelijan asteella, 

ymmärrä mitä luketoat 

Lsnis Winogradof, -

Asun Brillin talossa, kolmas ta
lo Co-operalive-puodista. 

näköinen hullu, sokea wanha narri, 
mikä olinkin?" 

*3>o häntäkö pitäisi minun kut
sua pojakseni? hänellekö pitäisi mi» 

s ^ irtin öniaa Roosani, että hän saisi 
\\:'f ' V sillä pilkata minua, miten freitoi 

mna salaa puhitu itoaa minusta? 
^ Onko näille ihmisille mitään enää 

<••• '  
* •?* 
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^ vyhää? Miksi ei hän saattaisi Noo-
saa minua halveksimaan, kuten hän 

aitoan toarmaan haltoeksii isään. 
/ sa, isoisäänsä, esi-isäänsä, jotka kaik. 

A/-It swat olleet puhtaita aatelismie-
Njj. ' HtS? Ja tämänkö miehen armoilla 

minun elää? Häneltäkö pi-
Vi- ... Msi minun kerjätä kuin armoa, saa-pakastin häntä suuresi" 

„Waltiopäitoät on kutsutin kokoon, kirjoittaa, näillä kobteliallla. taikoi-
marraskitun ensimäiseksi päitoäksi". | liiesti oikaistuilla lauseilla? Miksi 
kertoi isä sanomalehdestä: „odote- ] täytyi Bänen matkustaa, juuri nyt 
taan tärkeitä esityksiä. Sitoiililistaa lähteä matkalle? Eilen et Bän toi e* 
on korotettatoa sadalla tuhannollo Ki ollut tietänyt mitään noista tar-
taalerilla ja prinsessa Amalian lap- keistä toimista. Di, seltoäähän oli 
sille on määrättätoä elatusrahat. —• että kreitoi tahtoi karttaa häntä< 
Se on oikein, aitoan oikein: mutta toäistva pisis hänen > scutuwiltaan: 

häpeä, että semmoisista perhesei-.hänen! 
koista toielä julkisesti keskustellaan.^ NuorcN tyttZftn fcStoot punastui-
Pitäisihän sinun taas kerran fir* toot loukatusta ylpeydestä. Pitkillä 

sesti ja ukkouaisosti. Ja jos me i senttiä pauna ja muukin tatoara sa-
päästämme tuon tilaisuuden hnoleí* | massa suhteessa osottaa hintáin 
tomuuden tähden menemään sitou,' nousua. Munaiit hinnat on 25 sent-
minkä Puolueeton Liitto tarjoaa. Ihaltoemmat, tooin raStoa 20 senttiä 
niin ei koskaan tule toista minkään! kuun ajalla ja meillä, jotka olemme 
muunlaista itsemme puolustuksen j tooin ja munien. Ieitoätt ja sanalla 
mahdollisuutta. - j ! sanoen kaiken ihmiselämän ylläpitä» 

Or aitoan toarmrt asia se dta, j jät muonituksessa, ei ole oikeutta ei-
jos päästämme menemään siton sen j kä toaltaa määrätä hintaa tatoarois-
mitä Puolueettoman Liiton kautta ^ tamme, kuten teketoät toälikädet so« 

joittaa prinsessalle. Roosa: olitte-
h»n te oikein hytoät ystäwät? toai 
kuinka?" 

„Olimme! 

askelilla katoeli hän edestakaisin 
huoneessa. Hänen rintansa kohoili; 
hänen silmänsä säteilitoät kulmafor* 

||mal Roosas wmma. toojen takana, joissa wielä riippui 
I kyyneliä. Hän kuuli askelia yllän-

yksimielisyydellä on mahdollisuus 
saavuttaa ja annamme sunrkeinot-
telijain woittaa, niin sitte me to
dellakin tulemme keinotelijain ot* 
jaksi enempi kuin sata prosenttia. 

Nyt on otollinen aika ja tilaisuu-

kerille ja sadoille muille tatoaroille. 
Mutta menevpäs esittämään hinnat 
jollekin naapurisi (Julistamille tatoa
roille, että hänen on ne myytätoä 
sillä minulle tai jollekin toiselle, niin 
siinä tulee tenä, että sinäkö olet mi. 

12) Halloo neidot ihanat, punapos
ket ja lirusilmät. Wilkaiskaapa ri
te e jä ltäirä. Täällä olisi kolme hu-
litoilipoikaa, joilla en tullut tuumat 

Tahi fitten erään akan poika, että ei isoina, että heila se pitäisi olla oma, 
se lukea saata, toaan uskoo se wa'Mj joka aamulla f ab miit keittäisi ja il-
että kumajaa niitä häile sanoo. | ialfa peiton päälle heittäisi. Emme 

Ajatteletoa lukija on tullut toakuu-i ole toielä ijällä pilassa. Ahteen^ 
tetuksi, että Uusi Kotimaa on kul- laskettuna on kuusikymmentä neljä 

f H 

täisellä keskitiellä nykypäitoäisiin pa-
rannuksiin nähden Ne ci mitään 
tuulen tupia, mielikuwitnsten luo
maa, toaan elämän toälttämäiömyy-
den pakosta syntrmvttä oikeuden ja 
totuuteen perustutoaa uildistusluo-
musta ja näitten periaatteiden puo
lesta kannattaa tehdä pieniä uliraitk* 
siakin, että se päitoä pian koittaisi, 
että kansa »voittaisi taistelussaan 
Uljaasti tomtt eteenpäin, woitto on 

roar ma. ^ Hz. H. 
• . ' t . •' S' • ' i'/. V ' . . . v..1 

touotta ja muutama ;äi»ö lisäksi. 
Ottakaapa tämä hucmioon, niin 
pian saadaan roiettää hätiä. Wa!o> 
kuwat tulisi seurata kirjettä, maan 
ilmankin on kirjeet tertoetulleita 
kaikilta. Nimemme ja ofoitteemim-
piirrämme nain ettö kirjeet tulisi 
tänne väin. ' * 

Mike Kampsula, Bor 177. -
Cbarles Collins, Box 2ttt> •*: 
Willie Neutoonen, 

gUt» N"k Rill», «ivD 


