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jv: teimv aaau .^crnea hLtilvcu a'--
M i  m e a p o l i ü l t  • X ' r t i K )  N a a ' a t  t v .  

£cnitevívc*ía jn maruKülf.lUt; tC-.iv-
i.x.ui tiöllii Vtrrmifansni rcbum tssa 
uor*fni?tá ilmoitetaan hnmin'.t.a 
H;,mIiiii saaneen fnruiausa. »tardes-
sa eíel ui mai tutt; via -vai nov* a ainoi • 

ateUeiben intonf'si -i ju _ 

f an ' a f i v iq  ..maa ' á n  2 2 " .  *  Ihuio -

omaintuíía uráli:-'.in t-ara rl  h na; ~h). ; 

Chisa^o.ssa tapahtui pihvcnl-umit? j 

V a i k k a k a a n  «tiistaina ia useat ahiitro: ioiititiroa: 
toeden toaltnan ja telefoottn 

nä1in 1 aitoi íef cpäTuntoot•:. 

ja len-

kv 

mitiaic S V!. /xvivh!C. 
vy?i 3^viviH1-' v*iii ynovaat; sanonut 

iímom lie?no.* icuíuitnovtiiöu íuiioü 
ÍÍÍ: jflliv -n. cttn hän croU Iiu.1 ^»'»inchrMjii EtclS'T»t»taSsa 'l-m 
H)i;v iii, ctta lehden on -tästä laí)iciii j Siime sunnuntaina riehui lauti 
Iliki nneöten pakotnkscvre ryhdyttäwä | sessä <$ivLfVDafciaS|a ankara iuui; 
tai->*.clvmaan työläisten cíiboHaito 
tDOvinaii siinä kirhteässä wanlitaiste 
htSjc, jv?o päättyy St. Paulissa tou-
fofuntt 4 p. Täten on wiimeinen-

k,n k a kso iökaupunkien suurista 
bietä saatu taistelemaan tqömiiei-toii 

ebbi>T?niíii inm^taan ja osuttaa tämä 
taas uudelleen, että „et oibeutta 

maassa saa ken Itse sit' ei hanki". 
Tv?läisten oma suuri päiwälebti on 
ir.iioa f ei no. Tällainen lehti alkaa-
?>.! vian ilinestNinäiin Minneapolis 

íicíu. 

myrSky. 8 tuuniac lunta satoi 5 
tunnissa ja liikenne häiriytyi rauta
teillä. ©umumtaiita ja maanantai 

iia riehui myöskin lumunyrskh Co-
loradossa pysähdyttäen rantaticlii-
ienteon koko Kvaltivssa. Wyontin-
gissa. läntisessä Nebraskassa ja 

Kansasissa niinikään on lumimyrsky 

riehunut samoihin aiioibut. 

Saksa hajoittaa sotawäkensä. 
I , Saksan hallitus > on päättänyt 

j suostua !n aittamaan sotawäkensä si-
Uen kuin liittoutuneiden maltojen 
i nootissa maas-sk. i z p:ltä toocbi» 
j taan. Safüit ballii us selittää ei 

j ta rí •: ittar.eeiua far.ttöa soti laite, el-
: levvat sisäiset oi ci olisi sila Pirkotta» 

j n cet sitynt. -3at%iu hallitus et U.ue-

tiirtv xi vüiitíf.ni t hutoiifstiá Amen^ j iäföän iar.o •mvítr.utiin rmttr. rauhaa 
r tr.: 'Tnöwäenlii:e i Dveftd^i'.tin S a-; irroosioar, tn:> on hajoi-
•itüvi t^ntp eriin eiitykten. rt iii «ci-1 tettawa, iniVta lupaa baj ní:na jon-

t.iinväenunifi:'kn walitZu fc.nv j'fot „niibc.i p-.tincsíuCivt-ia, ioí?a ei
tea rvi" V) nhtoistviuiintaaii Nonpar-1 wiit ota huomio c-n tosiasioita. 
ti se n V i 'to •' fativúí. Tän:? intst iiii 

Työläisten jn mnnluiiiclijäht 2iljr  

1 r i s ro i mi it t a Vnshm gto n i n 
iuflltioofa. 

Avolan en. ii* a:-h, inömiieit Mmi-

C i  8  I S  l i i  x l  J l v  &  

Cell 

Iwrcía •.'»Í* 6 91$ il *•4 V u '•?  ̂

Cri von mm PZ 
Mi ilmalaivalla 

^uun. tiistaina hywä/nn 7,:;;.Di 
maltain '?nai:lti  under. tvnei;alait 

ionia irrlaavnoafinatleon iLafceit ; 
! i i i i  297.l>00 iotiiaoia \p tivsevvta ia j 

fat'|nií.v'iniri'»n 4 l'Ö.Oimivvta. > 
(3an;oiií  ma;, ni a iafí tnapa^Dioneii! 

soiiioefiitricütliv.t IH -Jl vfa;rjle 
mtchiííe. '.;an hywäksytti-n N'uao 
ítsfa 4'i iwivüü 10 maitan n 
nicitfv »o edustajahuoneen faint ita-

maffi. 
„Milituristincn henki on mallan

nut senaatin", lausu: senaattori Ne '> 
ennen äänestystä pitämässään pu
heessa, jossa hän ilmoitti aikoneensa 

tehdä esityksen armeijan supistarm-

sesta, mutta Huornanneensa sen tur* 
haksi. . Reed selitti, että Amerikan 
kansa ei woi ylläpitää sellaista sa° 

tilnsjärjestelmää, jonka tämä laki 

säätää. 

I Zan^ Nenzossa, Italiassa. Pira 

j mävi-iiu kokor.ksessa on Kiitoituni-
! r-c i • a; nt;Ovti y ii n e u. tooste p^ättän,! 

j n iinmnimitíi tehdä Starbun; i 

ilit utv.' kaikille Imtsuiílc. Ser 
i joi'uj--na. että Nhdyswal^it ei 1" 

npantunnt ottamaan o saitaa a iva--
:ii'naaiainiutra Tuvkin iyivmnTsvn -t0)-í. l  

I ranciinnn. on yiiiiottoosra naatta 

n 
út 

rinneai. 
-ccksa.ssa a 
pakenemaan 
jossa 

H. >? : 

.NLUU', iota ' 
lualíarfatve va; 

.«n'itü'in. au . 
iimaia-u'aUa 

vroinnintfi toaftitc turbkilcniio ' 
ipe't-lttmatra KonstantinopoltsM. e v.a 
j siiatta siioiírtfíatr Konstantinopoliin. 
!  ii:ífcabtitcidnt si'ifrtoaf-ca wart nn 
jiiKurn, että turkkilaiset ritoiit mast ai 
ímrbessa woi häirita, Europan ja 

j nicenfn naapuriensa rauana, 
j :-au aiu3ta otaksutaan telttäwiin 
! hicaäaitm maitia Kansojen Liiton 
ivatwonnan alaisena ja jonkun puo

lueettoman wallan toimiessa sen hol-

hoo sana. 
Näinä otoai pääkohdat Turkille 

esitettäwistä rauhanehdoista, rntka 
esitetään Turkin lähettiläille Lon-

ioossa ioufof. 10 p. 

on. n-aavthti. 

iiii ;.! iti• u .0• a-., N; 

pilv'iii ft'iia hänen 

sa-salainen 'vv.rt Í-

Vtt V,- ;• 
;:-nnt;a-'ii 
at'vtir.a' 
i'LimVau. 

;.õä.t üiü 
!:tta sal; 
laliíOiia:. 

a U:-'l 
net üsa tietää, eitit kaarsin vaU;tH-> 
on fieaiivvmvt lnow'.tttumasta >ían-
pia Saksaan, jos nlä vaadittaisiin. 

Lehti 'kuitenkin initocm, ett ii Saltan 
hallitus löytäisi jonkun keinon es 
taakseen Ka pv in saamasi n ackaan 

uusia rettelöttä. 

^.:r:,«ívVí, 

nesiä ei ainoastaan heidän •oiicuT-
stenfa vuolnstaian, tomttt myätätnn j 
loisen ia ymmärtämän 'ystäwän. | litffitivon heidän joukossaan takkaa-

Mutta. Li- Mipft-md Ú iiihitn !"" »stSwiiá M- toierailimaie iifei-
folKca aiftsanfa ia temumnf. -,l>. !>» n-id-n w°chuMm IuOTa.te.ki» 

- mi,, teljo ftiitt 'm a.!i:.':cnr:ai"a" >" ,8$mmme * -" , t tc' 

tääfin liitä — ijönsllu on f.mm-5:  'fll' 

Tohtori H e úri k 2.!);pst.iab 

fcvtä inri-eraan nimellä Taöläisten 
NcitViirtifv.n; Liitto. Entisen Tvö-

lai .-tea Kolm:liiton jii'enei tnlewnt _ 
• ttlrzeZwn iii- ^St. felcttMMiv -Viini 
s?n'M 'ia auli i äri esi 5*'faa kai^k? UvüMi) Wi^K'^i^ainv 

TyÄväen ci}bvfas toalitm ntniurifii 

St. C* Ícttbi-sfrt, Sinn. 
Wit me ntnanctittaina i.ia.-a at-in 

N Shipstead ei ole Ohi 
Mys eikä paholaiuell. 

sutii — i;oneiia an. 

koti ia hän uh rea itwnsä kodilleen 
todellisen peiheenemiinniin. inncvtni 
sella ia httoMitsimbella. Jtinu teiv 
rauaiset omat kutsuneet hänen nei 

dän" kanssaan uhraantaan aikansa 
hindulaisen filoioHca luihmijecn 

niin .tiim on kohteliaasti sanonut 
heille, että hänen iät,•tav mennä 5o-

iiitt puhdistaakseen kärpiisiahroja ik-

lZunoista tai jotain muuta sellaista. 

; Mutta, mehän olemme melkein 

iann ja knnlimme 

Naisten oikeuksia laajennettu 

Ruutstssn. 

^Ruotsin eduskut!nan molemmat 

huoneet otoat hywäksnneet uuden 
atoioliittolain, joka antaa suurem

pia oikeuksia naisille. Tämä uníi 
laki poistaa atoiomtchett holhooja-
oikeuden; poistaa mieheltä oikeuden 

käyttää mielensä riutfaaii Mainionsa 

persoonallisen omaisuuden jt yleen

sä laajentaa naisen itsenäisyyttä 

awioliitossa. 

Wjahdv,.? tapvoi <i työlaista. 

Lihigl, Portland EnnentiiiUiitÖtt 

heruii liimeoiiuia ke-tomuksi a wan-

hemmilta ajoilta - - feviomttrsia 

taistelin,-ta ia toe:toista siiloin 'íuü jfiioinmrtr.nolia lähellä vUleniemnia. 
ne "ra ala oaiiaat mivrta ja toe-im-.ft- , tapafittv tv; im a n-aanaa.aiita 

íaita. %:avtä ihritisd alimai. cninv | bymhitutriraiijithdyv, jut'c 'i':e'.na'i 
n-äkseen Nori v-;o iyn.tnneitä ia tol'-! <i aiőíiiislá 
ta; i ;itti}UT ii ti btin kanttaan omalla j 

; aihuiii "íi'liaán lVi e buentasimme! Need tui clii itmufiilhuifi 
vt iti h'iitvn tapansa oli! i  i:.i !evilpa 

!wie"i!!.l.a näiden 

|saa:i u-j;|ia:sit. :ltii 

entisen läreaia Ün-aí ia mir.ii iar-
p, 1 parfait; .e a vvv.-itva o a ia Ve-a--
li:;: tni'e. ' - váhes'it ta."/e,, tai-
inaaiii1 i-raifa aa i aseatien oOn; ia 
7 i e n faa 7; ía riaataa^N! íatíaafiivi;. 

träaiie;. taranaftanreatiiaanin 

in::;a! "• ea'aa ja s.nuasn- nai lasia 

?ui- v'iaaaiDiíieiiaaa ^Mia'ncoHotaan 
iáhea :a..- -:eía!úneríüai-!:i ai>eti'ai.. 

työtoäenehdotas 9i?. ííá. 
fa sai Í .2:16 ääntä. 
úa;]rt eramtNHta;! loauni 
i'VtUfpír-.) ''ai '!.! 05 täi aia. 

näen t\ fn\UiVv toaitii au-, 

iiiúieiiia 

tanptino'-.. 
raMtiitin 

v  N. JLV 
."a ' ia:--"-aa. 

' a aa- ^  

Nan n,a 
'aan 

Tri Henrik Sytpftead, maai-ani | Tohtori Hem 
ialiiji! • • •  • * : t b » . »  
uesatan iuirernäörffsi, ci ole pyhi
atus eita paholainen, ii tao itta a Huti 

urt liottaneet tohtorin! Joka o sottaa, ^ 

! aar x'íavava, .Ni.aieiora l'-aóiin 
• lehden taiatniaia ia entinen r-.-pubti-

: faai'ivuoire.c.n tualMun fvc-i'usfoüu-
;t-.'.ui .(.'i'-iceniaíitaia. Tämä!annitta 

• ia Ü'-icrníOiiii! 'uvtvv-iv iaiciuai: Vai'.ti 

n mi pankkiryöwáys Wuncitpsnsat"'a . M''íuí<* i : !  k'naera^atin n: aaneü l"aj= 
au:rm.' 1 vtiá-treittin 'i-N'an petlOOiUiLtiV.-la l'o-.tNatsuut-

Stivnai-

altaana a: 

Tn'n 

ia I  

Íahríiist» Loz-l0l-.ssu. 
láaetnstö. jaaaa tnnl^'n 

namstvvt Holsti, ed ns 

•a inarapnhetnies X'l. tinioneu 

nt : iaa esikunnun t-aiiíiiHö, ken

ana N C'. (?!tcre'il, saavu una! i'auíco* 
jeen t. í  .n 11 v. Sicitfi tulee In';?' 

ípsiö |aUaa;aan. matkaansa Pariin in 
ja íKr-otn^nu lausuakseen Suomen 
puolasin kiitollisuutensa Englannin, 
Ranskan ia Italian hallituksille sen 
jváaesia kun ne omat tunnustaneet 
Saarani tasa totu latt itsenäisyyden. 

Kcnan?n, joka tunnetaan sosialidetno. 

f mai tie n johtomichenä, on käynyt I. 
R. (Hrta'a ia muiden Englannin 

tnöN'äen jv-ínomiesttnt puheilla. Tri 
.vnlvti ott lausunut, että ystävällis

ten sn'ntldin! aikaansaaminen Bettii" 

vt un e utaan-titratno 
Minneapolisissa fidelity Stare aaat-
i't ia saimat rostoot ^lO.OitO rahas-

sa ia aiwopapereissa. ^iranamai-

set epäilewiit tässä rniistlissii olleen 

mniaita Chris Dow ling nimisen ros-

toon, joka sunnuntaina onnistui pa« 
fettemoan Ramsey kaimtin wanki-

lasta enimuttnaan toafttjaa kiititoar* 

teen toaatteisiinsa kätketyllä rewolwe-

rifía. Paossa ja ryöstössä käytet
tiin apuna automobiileja ia omat 

ryömärit kiinni saamatta. 

•au 

Sttomcssa. 
i im:isteti litona j (True tranf-lation flkd with th-i po«--t-

! mast'-r íh yew 'Nork Mill- Mint!., uu 
Nuti JÜ Ha-Ni. j reqnired hy  ..,.(• of fi. I')1')). 

trC!UH.ali]u tuon tnostakm ottttoot j. MdyKgalta'ut malttotvirostr-ile 

' - & • ?yn-1 eita' BmH ei Sle mikään poítiiHnm ! í ,n i i i  »^totia autoatelnNe M » .Suomessa olemalta edustajaltaan 
J f'1 i lm' t oi?ei'?t'vl umnMm e?-Mckw.t. bvn ^ liWa »m». 

-gl..z. : maun-alita, että useille natsia tímtv 
ív,tv an'toti Sdipitead oli rliitua 
ntN'iisai.a'i ifntr.i heidän mennet sm? • 

ion'a ;o aaiaia;aienia toii í i i í' i. ,-Mt-
nii a-".aia si-tii", latthti tohtori 

ineia ' ;  áaa' :. ;!a!'' ;ae íutan, ..nt -ni 

ivv ta tiurnni, ei ra nttinvlic on -iiaV ;  

ta baütnii i>,;n!vleír. vinni n.iiden 

ponnentnn hyma-.uá laaniia-via ;  fu i,u,nä  n-aimonsa ka ns 
narialaisesta íaisteíiiaiamasta. ^  

tet.nart-nin vatun. Han an onninnt 
.iän atraal'- 'ett monota ihmisten 

yaa "it vi ioi.n:.i j  fybäntiöiä I 

ia iiunsiattat nnes jo auimattltaau | ^a: t"fiai;- '.»'íinneiaíaMa iiaataiiti  

^anaaas'aaiura | aat i'aniiilana n mi vi ott i i intii  

Pinmaiendin aioat fann;oe: iniave ; tiJaiaireva ' vV.\: lainaa e^ main 

rtfatatn;'!! ' k'tjeenwaiataia "oi'olnr-
'tlocd, 10t 'a (\KÍn\ tvvvi ftiht teitte 

íitn Suomessa, on eneiieen matt«";i'. • 

inna Tta t sia inua aynä tülilcxiot-t. • 

ten tanvoraii' U'iaiai;e-nne'ta. 

'tiuoiii-uii, iiTitt ía itiia 'tae ^ iaaaa í ii via fau;iiif r. ia ia:ani'nt, 

to *-iii  et vie fa^iaaa todistettu ;a | Ha.naaaxaaa wal.ean luaria fan h a 

.<!u!;Oiío!sfvti lakk? MÜnas'a. 
2'ei: iohdv-.ra, crr.t >1 aaav h.riii 

•an faaiNt on. wälttnniätän, siliä 

että' Sün-mén ai; saa lato a toil jaa 
iältä 

£ visti an. tantalla selittänyt, että 
Suon:: kykenee iahctriimään maasta 

pniftiiiNaraiiiotiei:a, paaeri;nasiaa ja 

íatomohivtícita. Snoinessn on ny

kyään (auria vapcntoarastoia, joita 

ei finintfann woi da lähettää maasta 

laiton ie n puuttees'a, sillä Suomen 

faupnaiaitoai olitoat Holstin selos-
tuf*•". mukaan sodan aikana liitto-

laisten aalmeluksessa ja tulitoat suu-

rtnunatta osalta upotetuiksi 

Tämän lisäksi Holsti kertoi, eitä 
Suomen ia Venäjän toöliiiii alet
tiin t. f. 12 p. neutoottelnt asele-

Mosta. 

Wanha frtfi esti työläisen saamasta 

korwansta. 

yíihns'oaltain ylioikeus ott wah-
wistannt 'lr-. tS.r)8 Minnesotassa laa

ditun poiíf en síaitt ja sen perztste ella 
kumonnut alemman liitTotoníiiott oi-
fcudett päätöksen, joitta nojalla Gus 

Ei^eu sat kormnusta loukkaantumi

sesta työskennellessään Canadian 

Northern rautatiellä. Tämä Poik-

kenslaki on sainanlnontoinen kuin 

18:§sa toissa Maltiossa. 

4,000 työläisiä siirtyy Ruotsista 

- Benäiäiic. 
(True translativíi iilet! with the post-

musi»r at New York Mills. Mina., AS 
required by act of October G, 1910). 

Ili 4,000 työläistä on Päättänyt 
siirtyä Ruotsista Venäjälle. Tämä 

liike on ollttl seuran s äskeisestä me
tallityöläisten (arosta, jolloin radi

kaaliset laronjohintat telit tiirat ole
man paljo edullisempaa vanraatittai 

toisille työläisille man nii Wc nä jolle, 
jossa be sainwat suuria palkkoja Un 

hemmistä tyäpäitoista. Ruotsin hal

litus on halukas antamaan näiden 
tyytymättömien kokeilla ja on halli' 

tus järjestänyt erikoiset komiteat 

toaítoomaatt, että he piiusetoiii tutki
ntaan Venäjän oloja. 

Esittää mtirtittotíjeltjötífe aauwtnSta 
siemenien ostamisessa. 

Repnblikaaninen kongressinnes 
Sinclair, Pohjois-Dakotasta, on esit
tänyt kongressissa lain, jonka mu

kaan i'ota-raha^asiain korporatsiooni 

toaftuutettaisim lainaamaan tzlO,-
00(),0CK) lännen maantotljeíijiőlle 
ltuiwuuden johdosta kärsimään jon-

tinteillä aineilla ostaakseen sieme

niä tämän ketoään kyltoämistä war 
ten. 

i istä on niin Mielenkiintoinen, eri a 

in'lfai íeiniae sen tässä i'eao.n'ninndes-

saan t 

Tri Henrik Ship'tead ei halnnm;t 

tulia ntmit et otsi Intvernöörinendok-
kaakii. Hän o!i suunnitellut, että 

hän menisi 7ongressiin 7 ;§tä Piiris

tä ja tämän bän halusi tehdä. Hän 
saapui St. Pauliin Mastustaakseen 

yritystä oieitaa hänet Nonpar!-san 
maantoiljelijäin ja työläisten listan 

etupäähän. Mutta toaaiimnksc: h ii 
n en nimittämijen puolesta olitoat 

niin tooimakkaat kaiKialta toe.ltiosta 

niistä Poliittisista pii reisiä, joissa 

hän liikkuu, ettii hiin ci toennut kiel
täytyä tulemasta waltion johtajaksi 

siinä liitteessä, joka oli hänen tiimi-
tnfiensä takana, sillit tn o f tel aiii] tu
min e n olisi einfä näyttänyt luotta 

muksen ja toeitooIlirj.itden hylkäämi

seltä. 
Tätnän kirjoittaja on tuntenut 

tohtori Sbipsteadin useita tonoiia. 
Me olemme ollut yhteydessä itänen 

kanssaan monella eri tatoalla ja me 
tiedämme mitä otoai ne asiat, joita 

hän puolustaa. Mitä me sanomme 

tässä Tirjotnksessa et ole sanottu 
hänen poliittisen ehdokkuutensa kan-

nattamiseksi, maan ainoastaan selos

tukseksi siitä miehestä, jonka ott li-

punkantasakseen toalimmi fe kansan
aines, joka nyt antaa niin paljon 

huolta kaikkien puolueiden kaikille 

politikoitsi joille. 

Heti aluksi sallikaa meidän sanoa, 
että Nonpartisan-työtoäenliiike et -oli
si toohutt löytää parempaa miestä 
eikä parempaa äänien Hankkijaa titin 

tri Shipstead. Huolimatta siitä kuin
ka paljo me olemme eri mieltä jon

kun poliittisen järjestön kanssa, ntei-

däu on kuitenkin anncttatoa tunnus
tus kykenetoäisyydeZiä toalita par

hain saatatoissa oletoa mies ehdok

kaaksi. Onko tania totia muihin sa

notun fotttocitisiooniit asettamiin eh-

I!'dns!naltain aenivinriani mu taa n 
tohtorilla on aitens toaaJia, että 

hänen käsitetään olctoan »uartinniin 
litilt kauan kun hiineit kanialaist-'-

toereistaan ntuodostett.lt icuroftrnm 

julistaa hänet sn alli satsi, m yösi tn 
on hän oikeutettu saamaan edukseen 

kaikki kohtuulliset epäilykset tämän 

syytöksen todenperäisyydestä — ja 

tätä syytöstä tooidaan. epäillä täy

dellä syyllä. 

iT'íutta tohtori on hytoä kalastaja 
ia hän toot taitawasti Malinisi aa la* 

lamajakan ja toimia kalastusseuru-

een johtajana järtocu hiekkarannalla. 

Känniin Minnetoaska jartoeu ran

nalla oíetoaíía kukkulalla, <v>ien -
tooodin iauputusin ulkosyrjällä, sei

soo tri Shipsteadin koti, jota hän 
vai kan riuttaan nimittää . (5aal> 

Point." 
Tohtori Sbipstead on aivialiitossa 

ja on hänellä yksi toaimo. 
Niin paljo kuin me thatlemmekiti 

toyioria persoonallisesti totuus pa

kottaa meidän natomaan, että hänen 
toaimonsa on paljo mi cUni tiima myi 
ja paljo „parempi puoli" liisiä ylt 

tymässä. Hän on attia senrannnr 

suurella mielenkiinnolla politiikkaa. 
Hän poltreutuu poliittisesta perhees

tä jäkälien isänsä oli kerran ehdok

kaana futocrnoőriksi kieítolalipuoíu-
eett listalla — mutia meille on lno-

tettatoalta taholta kerrotti, eitä toh

tori ei äänestänyt häntä. 
Not f nti naiset saertoat poliiiiset 

oikeudet niin Mrs. Shipsteadin kal-

iäiset naiset tulemat esittämään suur
ia toaikutustoaltaa muodostaessaan 

toaliion ja kansakunnan kohtalot. 
On toaikeaia löytää naista, joka 

tuntisi paremmin nykyaikaisen poli

tiikan, ne edut, jotka sitä kontrollee-

raatoai ja n-e ihmiset, jotka otoat 

mukana tuossa pelissä. Hän tutkii 

noita kysymyksiä ja ihmisiä ja Moi Papeilla on huonot palkat. 

Kirkkokuntien toälisen liikkeen toi 

mesta tehty tutkimus Pohjois-Dako 

tas so on osottaimt, että 47 pastoria ' daffaihin nähden, me emme woi fa 

tuossa Maltiossa ansaitsitoat- toahent- i noa, mutta me tiedämme, että se otti tulee olla toaliion ensimäisen naisen 

lttäit kuin $500 Miime touoden ai- totta listan ensimaiseen mieheen näh- i huomatussa asemassa niin Minne-

oi, hiin pn 'asrnnnt ioatninasra rn 

m ien iaiufvait. Hän on. tn? «'» ia! • 

taa pit fii Hänet; íasnuaerfa jokai, 

nen Piirre ilntaisae futaa ja tooima-

faéía luonnetta. Hänen silmänsä 
araat sellaiset, jotka hymyilewät it
sestään. Tawallisesii hän e:- kas-
wonilnteensií otoai tnakatoat, mutta 
hatt woi ir * laista kastoonsa hymyi
lyllä, joka on melkein toaStustarna-

tottia. Mutia kaikkein mielenkiintoi

sin ilme miehen ominaisuuksista ei 
meille ole se hymyily, jolla hän tuon 

tuostakin sulattaa kastoosensa jäykät 

ilmeet, maan paremminkin se time, 
jolloin tuo hymy äkkiä hälwenee ja 
kastoonsa saa toakawan päättämiin 

saaden. 

Jos te luulette, että kitkaan Moi 
mielensä mutaan komentaa tohtori 

ehiosteadia, niin ott parem' i ettii 

poistatte inon kiisityt'en mielestän
ne Jos Tomnley joskus yrittäisi 

taitoa tohtorille miten jotakin w'ras-
toa olisi johbeitatoa, nti n hänet poi

kittaisiin ulos niin nopeasti, e tui hän 

ihmetteleisi mikä häneen ivfi. 
Tällä kerralla kuitenkin tohtori j  

Shipsteadiin kohdistun f of? wnwon 
huomio ja mieienkttitie. Kansa tah

too tietää Hänen persoonallisista a.ni-

naisn uksistaan ja He tei'tocí tiroa; 
mielihytoällä kertomuksia näistä asi

oista. 
Mdessä niistä useista tapauksis

ta .jollain tämän kirjoittaja on imet

tänyt toiikon jaman toierailulla Mr. 

ja Mrs. Shipsteadin kodissa, esitti 

tohtori käwelyretkeä toanbainkodille, 
joka sijaitsee ei kaukana Shipsteadin 
asunnosta ja on luieertlaiseett kick-
koon kuuluma laitos. Tämä laitos 
on tyypillinen. Se ott pitf)ba-5, iloi

nen ta kodikas ja on siellä paljo noi

ta toanhoja asitjamia. 
Kun tohtori astui sisälle tähän 

laitokseen niin näytti siltä kuin hiin 

laista neninottetnja janan- ltnsttn 

kanssa Thantimgin tr.ni.nyfioiä, on 
:»0,000 -koululasta rylurn-eet laitaan. 

Työtoäestä et ota osaa taa ni lak. 

foon. 

for.ratdcit -nani^o:-n if-n-ivíCü • an-aa. cr(> spo-'tunni hnvflam.iea ta
iat iu oivat niin oi'i-üae uroriitanccr 
maelliifseufa ja joiku- seisomat nn>en 
ja paremman ajan ttn nntieilä." 

Toisella kertaa toaiari iv-?* mei

dät tuos metsään, melto pitkän mai
kan Päässä Wíentonobista, fnrtoen 
meille että hänellä ori siellä nstiitoii, 

jonka titin tahtoi tehdä «neille iut-

taMaksi. Me ui tosi mmc anto mod ii 

lista eräässä kohdassa, jossa tiehen 
yhtyi volku ja jalkasi n kul jimme pol
kua myöten. Melkoisen kätoelymat
kán jälkeen me tulimme pienelle au

keamalle, josta me kohtasimme m ta 
alkuperäisimmän mokin ja sen edus 

talla miehen ,jo!a ali sitou keski-ijän, 

muita ei toi elä lmrtnrt toonha. Mc 

olimme saapuneet erakult asunnolle' 
Tahi a fia fertoebbiítiin täällä s amain 

luin taauhainkodissakin -— icrtoctul 
leena ysiäwüna. Mc fuintintm? 
jonkun »aitaa kesáivtcífcu Normit 
historiasta, kirjallisuudesta ja nr 

Wiimeisiä uutisia. 
Ensimäiset tiedät nintilnÄnaalteu 

tuloksista Nebraskassa Mii.ne tiis

taina ofottatoat senaattori Bobnsonin 
oietoau edellä toisista republikaani-

puolueen presidenttiehdokkaista. 

Ahdystoaliain ylioikeudessa on 

Varhoillaan käsittelyn alaisena mii-

den Pohjois-Dakota n meronmafätjie'. 

oikeusjuttu, jonka tarfotus on eh
käistä maatttoiljelijiun ieai.itfnnsal;-

telman ioieuiiamtitcn 2afota-: ja 

n im-, lain in 
Hiili ci e.pe fo'iifiiiv í i  

h ä i v i t t ä  n r a d i k a a l i .  

iunetta-ion i .'O' 'a 
-'»an 

Hän on ;r. 

ntakkaan ja ntioan Pe!:ja:>:raa fai"'i 

mondesta; ja kun me saaton a. tnte > roj»uu j- 'a luottaa ott.-nieen 

tuo Iit' nú.fiítc min -otjtnri moi-! jQ tafapuoliHmtCi-,,. 

artoosiellä yksilöitä ja olosuhteita 

hänen sukupuolelleen ominaisella 

t arkku n del la. Jos hänen osakseen 

karta. den. I sotan naiset tuletoat löytämään hä-

olisi ollut toanhin toelt, joka palasi 

níFomoainaifalta. Hänet otettiin 

ivastaan iertoehdyssanoilla ja hymyi

lyillä missä tahansa hän kohtasi 

diin erakko-ystätoältämme olisiko ää

nellä kalaa meille päitoälliseksi. .Hän 
johti meidät pienelle toe ii hiili olle, 

jossa läiski toangiiiuna niin kaunis 

uimuseläin kuin koskaan olimme 
nähneet. Tämä pyydystettiin kiinni 

ja sitten kun tohtori oli siitä suo

rittanut runsaan hinnan me läksim
me jatkamaan matkaamme. „Minä 

haluan tatoata tuota toanhaá mies
tä" , sanoi tohtori poistuessamme, 

„sillä hänellä on elämänkertomus, 
joka näyttää hytoitt syuitäroäriieltä." 

sitte hän kertoi iuott elämäntari
nan, joka oli täynnä inhimillisiä 

mielenkiintoa, mutta jota ei tartoitse 

iäslä kerrata. 

Me emme ole puhuneet mitään 

tohtori Shipsteadin kylvyistä. Mut
ta kitkaan, joka hänet todella tuntee, 

ei moi kieltää, etteikö hänellä olisi 

niitä runsaassa mitäsfa. 

Ha n on edistysmielinen republi

kaani maltillisia lajia. Hän uskoo 

Niinkuin edellä sanoimme tämä 
kirja f us ei ole laadittu tartoiiti'seíía 
kannattaa tohtori Shipsteadin ehdok
kuutta, toaatt tarfotuksella antaa liv 

kihullemme, jotka eitoät tunne toh

toria, käsityksen siitä minkälainen 

mies hän on. 
Kun sanomalehdet, jotka kannat

tamat häntä, alkatoat kertomaan teil

le, että hiin on .enfeli, niin älkää us

koko niitä. Te tonitie luottaa mei

dän Makuutukseemme, että' hänellä 

ei ole siipiä. Ja kuu toinen puoli 

alkaa teille kertomaan, että hmf on 
punainen paholainen, joka kulkee 

edestakaisin yli toaliion pyssy toi

sesta ja jaíkatoaitno toisessa kaina
lossa, niin älkää uskoko heitä Myös--

kääri. Hänen yksityinen ja julki

nen elämänsä on puhdas ja kunnial

linen. 
Jos he tahtomat fräneStä tehdä 

joko enkelin tai paholaisen niin hei

dän on Malizhdeltatoa. Hän on ai

noastaan jalosndäminen ihminen. periaatteeseen „elä ja anna elää". 

jonkun toanboista laitoksen asuja- s Fos hänet Maittaan futocrttöörifsi | joka elää tatoallisen ihmisen elämää, 

mistä ja selmästi huomasi hänen niin tulee hän seisomaan. ensiksi ja j jokapäiväisellä tawalla. 


