
II II I I 

ttftft Kstimtt, PerjaRtai»» Joulukuun 3 p., 1920. 

H ú s t  K o t i m a a  
ilmestyy kahdesti teriiMfo, já 
XiWtrt ja Verjantai. Tilaushinnat 
Mat: 

$2.75 
1.50 

.75 

Koko Vuosikerta 
Puoli wuosikerta -
jfcolmeita kuukaudelta 

Suomeen ja Gonad oani 
Koko wuosikerta 
Kuoli wuosikerta - -
jfíoímelta kuukaudelta 

Tilmtsrahat woi lähettää ... 
po sttmo net) orb erim tai wakuutetus 
fú kirjeessä osoitteella: 

Unit Kotimaa 
New York Mills, Minn 

Uuden Kotimaan ilmoitushinnat. Mitään 
- _ I .# ! > 

ole tehty sen sehvem- osuuskuntaa -toimii täällä jo menes- teen, niin älä ymmärrä sitä tilannet haudattiin suurilla juhlallisuuksilla! 
ten kuukausien aikana, tyksellisesti. Parhaiten onnistuneet ta määrin. Se ei ole sellaista jouti- Kotikaupunkinsa sankarihautaan 10 p 

set^^LS^rta^kolme"kertaa" $3 00. ̂ että Amerika ei tahdo tulla Arme- niistä owat myyntiosuuskunnat, jotko. Alaisuutta, eikä se. ole sellaistakaan lokakuuta. Siinä tilaisuudessa pro-
Nimenmuutos- ja atoioero-ilmoituk- 'ttian holhoojaksi. Seikat owat niin owat perustetut jonfotit erityisen tuot jfirin ,ej>fä olet ottanut joskus, kuin fessori K. Kowero piti wainajan öi
set $1.50 kerta, 3 kertaa $3.75. Kih- Kajasti julkaistu, että niitä ei tar- teen, kuten •omenoin, perunoiden, ka» olet wasyny't alituiseen työhön, heit- tille seuraaman mieltäylentäwän pu 

nn On nähty etjtä nojen ja munien, -meijerituotteiden, jtämällä työn huolet 'pois ja ehkä heen: 
Ranska owat ottaneet karjan ja Viljan myyntiä warten. mennyt -jonnekin ihanan ja from ran-! Kuttnioitettawa routoa Koiwisto? 

Syntymäilmoitukset $1.50. Kirjeen- kaikki mitä Voidaan löytää Turkin Näiden myyntiosuuskuntain wuo-nMe saamaan Virkistystä ja lepoa. Tänään kätkettiin poikanne, jääkäri-

3.75 
2.00 
1.00 
joko 

taä- ja wihN'mä.ilm°itukI«t F.00.!Wc tofg toitaa. 
Kttwslause-ilrnottukset alut htnta . . 
$1.00, pitemmittä 3 senttiä sanalta. ^n?lanti za 
Syntymäilmoitukset $1.50. Kirjeen- kaikki mitä 
»vaihto- ja naima-ilmoitukset $1-25 Aasian waltakunnasta, joista oli tu=- totinen myynti nousee jo satoihin mii- Pakollinen työttömyys, waikka onkin luutnantti Drjö Koiwisto »t maalliset | 

'työstä pois olemista, -on kankaita le- jäännökset . Jywäskylärs sankarihan-' 
myynti- mosta ja Virkistyksestä. Siihen si- taan. Tekee mieleni lausua Teille 

monta sältyy puuticiben ja äärimmäisen johdosta pari sanaa. 
pakkaus kurjuuden huippu. Se on tilanne, j Äidinrakkaus on suurin maallisis-

welat jo o inin dolareWn. 
myös, j . Et a antoi ljelystu ottei den 

kerta, 3 kertaa $3.00. Kuolouilmoi- jättäneet ainoStaan 

ÄlTÄaÄin:»»"^ on tomaB, _ . 
yhden toötfon kanssa $3.25 ja jokai- että Uhdyswaltain täytyisi olla war- oiuuskimtom tantta tarjoaa 
ftsta lisäwärsystä tai kiitosiauseesta ti jana suojelemassa Englannin Voit- ehta: tuotteiden lajittelu ja 

Julkaisija: 
Kausäv Ääni KustatttMZYhtiö. 
A. I. Siren, Liikkeenhoitaja. 

Toimitus: 

Wastaawa J. W. Lähde, 

Tilaaja, joka muuttaa osoitteensa, 
Ilmoittakoon sekä entisen että uuden 
osoitteen, siten tulee osoitteen muutos 
tehdyksi nopeimmin ja toatmmimm. 

Mikki toimitukselle tulewat kirjeet 
vwat lähetettäwät osoitteella: 

Uusi Kotimaa 
stem Sjorf Mills, Minn. 
Puhelin 98. 

Entered aa second elusa matter at the 
pout office at New York Miile, Mien., 
sudet the Act of March 8, 1878, 

Huomautus lehtemme lukijoille. 

Pyydämme hywäntMoisesti kaik
kia lehtomme tilaajia ilmoittamaan 
postikortilla Viiwyttelemättä meidän 
loirí tori irt jos ette saa tilaamanne 
lähteä, että too im me hakea ylös syyn 
miksi ei lehti teille saatoit. Olemm?. 
löytäneet monessa tapauksessa, että 
Vika on postin ajureissa ja mu-"' 
ipoÄtikoirtwreissa, että urissa käyte--
tään huolimattomuutta, joata sitte 
lehtito imisto saa ,ft)r>n päälleen. S lis 
iífí'fntin tilaaja, älkää martoko monia 
Viikkoja, toaaii ilmoittakaa heti i'utj 
íehti jää teille tulematta. Se ei maf
la kuin yhden sentin postikortissa, 
ja me silloin tiedämme täällä ottaa 
asiasta seltoän jo katsomme että saat
te teille kuuluwan lehden. 

Kunnioituksella, 
Uuden Kotimaan konttori. 

50c. lisämaksua. Kaikki muut tila- Mesopotamiassa ja Ranskan paranee ja tulee yhdenmkaisemmaksi, j0§ftt ci sinulla ole tilaisuutta- tehdä ta ja sen suru ja kaipuu rakkaittensa 
päiset ilmdttukset oC^ koittoja Syyriassa. Englanti jq -tuotannosta ja markkina paikoista minkäänlaista työtä. ia niin ci sin-ul. poismenon johdosta kestää oman e-

iatimmaüa km/sama' ilmoitus jul- Ranska owat auttaneet itseänsä kaik- 'saadaan luoMMtoia ilmoitnffia; Hy-Ma ole mitään mahdollisuutta elää. lämäit loppuun asti. Sen kaikki tie-
kaistaan kaksi kertaa Pcräiiäin ja x^n öljyyn mitä on ollut sootawana; wiä markkinapaikkoja kehitetään jär- sinulla on joku Pieni summa dämme. Knitenkin rohkenen sanoa 
40c. tuumalta kolmelta kerralta. Pi- ^ ^ekitoät keskinäisen sopimuksen kiperäseÄti ja järjestelmällisesti; yh- 'entistä säästöä, woit ne syödä, nmt- tässä Meille: älkää surko. Olette 
tempiaikaisista tlmoiii^Hsfa a sulkea pois kaikki muut - maat täten fctso#ottta ja myynneillä säästetään ^ t^hä jatfittoa pakollinen työttö-1 ynnyttänyt sankarin, jonka muisto 

^"Kaiki^a^Mapäisist^ woitetnista oikeuksista; ja sitten toaa wälikäsille menewia -kuluja ja sitey Zmyys Pian tekee lopun sinun Vähis-j äilyy aitojen aikain taakse maamme 
tulisi rahan seurata mukana. titoat. Dhdyswaltoja Vartioimaan saadaan parempia hintoja; - yhteis- Voroistasi ja antaa sinulle tilai- 'aikakirjoissa.' »iin kynän kuin Suo-

Husrn! Ilmoitusten piiää olla aarteita, joihin se oli selwästi kiellet-toiminnan kautta saadaan kokoon tar jadén kuolla nälkään. Myös si- ?nen maata ja Suomen kansaa maaiL 
kontwrissan^me Viimeistään lanan- ty osaa ottamasta. toittatoat warat Varastohuoneita Y-Jnuti nälkäkuolemasi on jo seuraawa- rtassa mainitaan. Moni isänmaa-
taina ehtiäkseen tiistain numeroon j ^li luonnollista, että Yhdystoak- m. tarpeellisia laitoksia warten, joit* ^äimänä julaistima jonkun ra- 'iiaii rakastawa äiti Vaihtaisi mie-
ja wiim?istään kesklwnkkona e) ta innostuneet sellaiseen esi- yksityinen sarnari yksinään ei jaksaisi hamiesten sanomalehden ewsiwulla, ällään teidän kanssanne asemaa, 

tykseen. Waikka armenialaisten sur- ikustantaa; kykenewiä liikkeenhoitajia pjeni nuhdesaarna wainajan tuhlaa-Mertaan Teitä kveikkalaisnuorukais» 
fea tila koski Amerikan Hmisellistä woidaan palkata; ja lopuksi woiwat ^vaisitudesta. Tlchlaawaisn.us 'tn 'Kleobin ja Bitonili äitiin*), ion
ja tunteellista puolta, se ei Voinut -osuuskunnat neutooa ja Vaatia edul- kuuluu oleman työläisten yksi into- ka Vaunuja nämä hänen poikansa 
ryhtyä suureen ulkomaalaiseen yri? liiempia menettelytapoja tuotteiden noja puolia tässä maailmassa. Kuin- wetiwät- temppeliin ja sitten kuoli? 
tykseen, joka olisi käsittänyt äärettö- kaswattomisessa ja hoidossa.. /, ta lienee tuon tufiltfiaVaisuuden lm» Wat. Samoin Teidän poikanne toe-
Miä kustannuksia ja mahdollisesti i Osuuskunnat meNestyVät Parhail ta. Minnsta siinä on käytetty hie- tiwät meille kaikille yhteisen Suomi-
paljon Vereen Vuodattamista—war- ten siellä, mtsfä' epäkohdat owat opet |man sopimatointa kieltä. Syystä, äiti-rnrne Vaunuja Vapaiden > on-
.sinkin sii'hen siikaan nähden, että saneet sarmavcita konraantuntutoasti että tilasto osoittaa meille, että täs- nen temppeliin ja saawuttiwat san-
Enlannin ja Rattskan Yksinwaltaiset miden hyödyn ' oiwaltamaan. Kun ^Min Vapauden maassa on. liikatuo- forikuoleman. ^ 
'hyötyisitoät yhtä paljon, jos ei e- osuuskunta aiotaan Perustaa, on Pa- .tantoa melkeinpä kaikilla aloilla. | Suomella on Vihollisia idässä, on 

!nemvi kuin Armenia. rasta hanffkia ensin qsianymmärtä- Ixsinpä sitä niin Vähänä ollutta so- ^Vihollisia lännessä, on Valtiolaitok» 
I Aksi esitetyistä ehdoista Liitolla Wän 'henkilön lausunto fen mahdolli- jfcriaftn on jo kerinnyt karttua niin lemme Wwollisia omassa keskuudeS-
Vaatii, että Kongressi tulisi olemaan Otuksista: onko riittätoastV tuotteita '.paljon, että on täytynyt 'sulkea soke- -samme. Mutta olkaamme Varmoja 

ainoa tuomari Päättämään josko A- tarjolla ja näyttämätkö'muut asiaan walmistus laitoksia sen takia. |siitä, että rehellisyys, oikeus ja to-
merika hywäksyisi jonkun ulkomaan toaifuttatocrt seikat oleVan edullisia on Xiiaffi sokeria. Me kuin tie- tuus lopulta woittaVat kansoissa. 
l>olhoomisen eli ei. Mr, Wilson osuuskunnan liikkeen menestymiselle, dämme, että ilman työtä ei mitään Maanalaiset Voimat ja pimeyden 

muutit alkuaineista mei- Tiaanpääilisct f oi la untat eiroät ky--
Ia mc myös tie- kene sammuttamaan tulta Diken alt-

te- Ü-irilta, eimätiä syöksemään^ Juma» 

•boiuksen eduskunta todennäköisesti +'uuul,,lu f su>niwim *u-y*v» -v— — —»jive ttpm, mut uimuuyu yytum nu- laa, taitoaan ja Maan Herraa, Val-
tul-ee Hywäksymään Haltituspnla unilla ehdoilla, mikä olisi meidän ny- «lemassa, on pidettäwä perustama |rinkitriscita, että meitä nimitetään taisttumeltaan, eiwätkä hukuttamaan 
on sii^ iällä keriaa Vältetty ^ kyinen tilanne? Liitto suosii Arme- kokous ja laadittatva säännöt, joiden hchlaawaisiksi ja laiskoiksi, aikana, ihmiskuntaa -Vereen, mitä fanhealla 

;man antamista Amerikan huos» sulee sisältää ostmsknnnan tark-oitns,-jolloin emme ole edes sitä kulutta» «rziwolla 'haluawat. 
kieltäydyttyään määräykset, jäsenyydestä, jäseninak» mitä olemme tuotaneet ja te-h* j Olen wonha mies, pian pois metie 

seen perjantain numeroon. 

THE AIM OF THE AMEXICAN 
NEWSPAPERS PÄ1KTED IM 

FOREIGN LANGUAGES. 

Xo help preserve the ideals «ai 
BAcreű tiaditions of this, out lioptfl 
country, fche United States of Amer
ica. To revere its laws an iaspir» 
others to respect and obey them. To 
strive unceasingly to quicken the 
public's sense of civic duty. In all 
ways to aid in mAkisfí this country 
greater and better tkaa w* tousi 
it. 

ivli je, että 'halittujen jäsenet Presi
dentin pyynnöstä pcritnttiluaf ero. 
hakemuksensa ja päätettiin antaa e 
'iUrmtrolfc uuii taKeiirohiS li!ä. «°swsti tAä ehtoa, pitäen sitä tu- ««»wilicchidopartcmcntin osutti ,YM», tai muutu 
Wtmwikn rnMMim Mitttl. «ift-lu-S-m fuuiutoma. afianhmtijat Ki^ttätoötfi. 
feflc raio-otuecUo minfä -uubcti rt.®'11" jos Amerika olisi Siitosia tänä foüu^ta warten ama kaqkttawissa. iiSmme. että «inioaStaan työläiset 
iw.h,M«r' »h.isfmtto tnhrmmfäifcsti »SiwSnS i» Mr, «ilsmiin tahto. 6»-' edellntyksiä je harraAiisw on ifce työtä, niin tuntiinpa totoin 

Kristinopin iiuffnisimpciit-
taan; Nbdyswollat, 

.. .. . , . . hyVaksymästä ehtoa, että kongress suista. Virkarniehistä ja heidän wel- työtä niin paljon, että siitä on wä. Olen Vakuutettu siitä, että ih-
m V io ....en pn ntyon amtn.n, e a Q^n()a |uomart päättämään josko wollisuuFsistaan y. m. - Osuuskunta «karttunut liikatuotantoa. PäinVas- mishenki persoonallisestikm elää a» 

ien fttocysopiua, ett optll? ra au» ^ h^h^ojaksi ulkomaalle,,0» sitten laillistutettawa. Useimmis-|t0in suurin osa maailman ihmisiä. Zallisen kuoleman jälkeen. Ajallinen 
. W aMnkst panemtjtota et o e luonnollisesti pakoitettn nou-if" tapauksissa on aiman wälttärnä- työläisiä, ci ole kuluttanut kyllin kuolema ei ole muuta kuin olinpai-

Vertaansa. Sen opetukset oraat frtl- * 1 1 -
itou* js° tapauksissa on aiman 

^ ... . ,^ 1 .. kattamaan Liiton päätöstä. Tate^ töittä, että osuuskunta tekee jäsenten»'^aijon jo owot tehneet työtä liikaa, kan muutos ja elámistawan wai^e 
keneen yli maitten ja merteti, mutta 9r-in»r«nn hXSTi» ifä kanssa pätewät sitoumukset siitä. xu-a Taik- tus. Olen. fttä mtdtä poikanne ban. 

IwitykseN hana yst-äVänä, että 'hän nyt on 'minne ne tul 
rauhaa, onnellisuutta 

i r . . U ^ a  -  . a  ° " u t >  , 1 c t l  j  '  Amerikan . äänestäjien wiisaus 
ikodin, lariestetttn lybietstunnan Pe-' 2t„ ^ T.' . .... ,, 

'  1  ,  "  <  . . . .  .  .  t a m m e t  l e s s a  V a a l i s s a  o n  t o d i s t e t t u  
jruste, opinnon, armeliaisuuden ja 

. —- .Austraaliassa asuwista suoma
laisista ei ole ennen pidetty lukua ja 
cn sen touoksi mahdotonta tarkalleen 
tietää, miten monta suomalaista 
ÄUsvmaliassa nykyään on, muita -ei 

pahoin erehtyne, jos sanoo niiden lu
kumäärän oleman 2,000—2,500 
paiffetlle. Näistä asumat useimmat 

• New South Walesissa, eli noin 900. 
Queenslandissa noin 400, Vikto
riassa noin 800, Western Austra
liassa noin 200 ja South Austra
liassa ja Tasmaniassa kussakin noin 
50—100. Sitäpaitsi löytyy paljon 
suomalaisia, jotka joks sekatyöläisinä 
tai etupäässä merimiehinä, rannik-
koaíufsilla, kulkeVat paikasta poiki 

- kaan. • 
- Mitä 1 suomalaisten ...cltnkeinoihii! 

tulee, otoat he osaksi maanwiljeliWi--
tä, rautatieläisiä, tehdastyöläisiä, 
imckantkfojn, liikemiehiä ja merimio 
hiä. 

Suomen, ministeripulasta olem* 

me tiedustelleet Suomen lähetys
töltä, Mashingtonissa, ja saaneet sii
tä seuraamat tiedot: 

Hallitus jätti eduskunnalle eh 
-dotuksen loiksi joka myöntäisi Tjol* 
litukselle erikoisia toimimaltuufiva 
ÄNenäjän rajaalueellla. Hallitus 
katsoi tarwitsewansa tällaisia lisä--
Valtuuksia siihen nähden, että nut
ihan tila pian palautunee Suomen ja 
Wenäjä-n toälilllä ja liikenteen alka
essa on tarpeellista sitä erikoisesti 
walVoa. Eduskunta ei myöntänyt 
-hallitukselle pyydettyjä lisäwaltuuk-
sia ja hallitus- katsoen saaneensa e-
päluottamuslauseen jätti presidentti» 
-le ewhakemuksett. Eduskunnan tar-
f oi tus ei kuitenkaan näy olleen atv 
taa Hallitttkselle epÄnottamuslou-
setta siten paTorttaeu sen eroamaan 
fa asian järjestämiseksi ryhtyiwät 
eduskunta puolueiden edustajat hai--
Jihiffett ta presidentin kanssa neu-
wottelwhin. lõlos neuwotteluista 

rustettu, osuuskunnan kautto. Tämä 
sitoo jäsenet paremmin osuuskuntaan 
ja synnyttää uskollisuutta yritystä 
kohtaan. Wirkamiehikst on' walittawa 
kykenewU" ihenkilöitä, jotka herättä-

Nykjinen kurssnnine r&b.Alsjä.e-
tykgille SUOMEEN 

Postin kautta ja 
sähköteitse on 

Smk 44:00 
Dollarilta 
ilyös myöinme prtnkki-osoituk-

aia (shekkejä) markoissa ylläiaai-
nitim kurssin jälkeen ja erikoisia, 
kolmen prosentin korkoa vetäviB-
matkustajien shekkejä dollisriis
sä, jotka Suomessa lunastetaan® 
siellä voimassa-olevan dollari» 
kurssin jälkeen. 

Lähetyskulut rahalähetykeill» 
postin kautta on 15c. summili® 
alle $20.00; sitä suureni railta «$ub. 
miltä mitään kuluja ei perit!,. 

Lähetyskulut säbköteit** »» 
$3.56 kaikilta summilta» 

Kaikki lähetykset osoiteta*»» 
postin kautta, jos sähkoaanom» 
lähetystä ei erikoisesti pyydetä 

Osoittakaa lähetyksenne v$e» 
taanottajan ja iähettäjäu osoit
teella varustettuna osoitteella; 

Foreign Department 

First national 
iasikj 

Hancock :: Mich. 
— Perustettu t. 1874. — 

Varat yli Í3,000,000.9* 
Kirjoittakaa Suomeksi; meiúSM 

on kuusi suomalaista liikkee# 
sämme. 

Pilettiä Soomeen ja ta
kaisin, 

v , vvl, uudelleen. Liitto Voi tarjota meille 
md,. |gtrTOn.art fds fc wt00. ̂ moimm, 

bolltsuul. ^ . >f... ! „ /kieltäytyä hyVäksymästä tarjouksen ^ wattamusta. Liikkeenhoitajan 
• ' Mihoomttcny chmcha m kuoNut !^^ käemme sopiwoksi; -mikä«n ylei- -waalista riippuu osuuskunnan me-
-raamatttn lause hmiltlíansc. ^ jjCn fmtuian rikkominen ei ole kysy., z^stys hyVin suureksi osa>ksi. .Hänen 

Tuhansittain lotstaVmtpja ja par.-^^.^ $(xe enmto gle kadehditut tulee olla pereAynyt alaansa, omata 

haimpta hebenttelna on mimmi to? dífig Mutta jos Mr.i^Wwän arVostelu- ja •' käyttämisky- fera tai laiska, kurn Verta yleismaa, 'meidän taiVaallinen Isämme, jonka 
dtstuksensa ^ ehdottomasta luoirtantuí'-- 3SiI|0It ^lisi yhdistänyt meidät Liit. wyn ja olla rehellisyyteen nähden -kai tfmaHineit tilasto osoittaa, että Weil- .käskystä miljoonat tähdet kiitäwät 
sestanscr krtsttnopln totuuk,un. ^'ioon hyinen asettaman koowan mu- j$en «päilyn yläpuolella. £5suusfun«|ia on kaikkea mitä tarwitsemme. jos.määräLyjä rowjaan ja vwat Vuosi-
miljoonat wela eíatmt otoat wakuu, ̂  me ni)t saisimme Liiton mää. menestys riippuu siitä, miten 'tóti .meillä on- ülaisuus sitä käyt- tnhan'ia kiitäneet, on myös Voiman 
tetut samoista tottmksvsta. lräyksiä eli Vaatimuksia—moralisesti k)än Voi "säilyttää osuuskunnan jäsen» i ^ hywäksemme. ' lolifulähde. Hän ja Hänen Kristuk-

Jé olisi mitään eroa — lähettämään ;tcn luottomuksen, ja kohdella niitä, j Meidän tulee käsittää,^ että riistä- H* woi kaikki. Me täällä alhaalla 
. „ , issa 'tm»t.hS»t Tni-rttm.ffntA ijoiden kanssa Ään ivutuu liikeasioissa ,Ä„ maan aKiossa notirbhdesfä 'ftittii« 

että 
presidentti 

.ta näkyy wastaVäitteitä, fa- 'waa, että Mr. Lodge'n suuria pal- li" osuuÄunQn jäsenten täysi kanna- Vastakkaiset. Jos esimerkiksi maan- lemme syntyä tällaisia faufarnia, 
Anotaan, ettei Mlson käytännöllisettä fuksia kiitollisuudella muistellaan, .^s. ^ ' ^Viljelijä ja teollistutstyLläinen M. jotka eiVät ihenkeänsä kuolemaan osti 
.rauhanVälittäjänä onnistunut ensin- MMa miksi eiwät Suur Britania ja! MdyÄvaktain rnaanwibjelysdepor. thisi yhteen ja tekisiVät suoranaista päästäneet. Hän Teitä, sankarin äv_ 
ikään. Hän on sM töValla kun Ranska anna suojelusita Armenialle sementti ön aina Valmis kokeneiden |liikettä Välissään, niin molemmat M, siunatkoon rauhalla ja taitoaan. 
laUfiüíf löflívtti •Difemmilt toafitnaoit*' 4*6»$> <$>»'*IÍhS^t«SÍ 'itúi . '•rfílrtlthtitHtníttfi* ° -iiir» fül" < VI., > ' TirfimiTTn r/i motífo íoífííTp hMfviSfii 

kuuluu se. -Mmme luona korkeudessa. Ja mv íew Yorkista purjehtivat laivat: 
että me rehelliset työn tekijät em- jtui uskon, että kun ijankoMisuudeit K Frederik VIII jotiak. 2 p. 

me ole saaneet tysstämme täyttä ttt-̂ hana aamu sarastaa, kun lupauk* gg Qscar II  ̂  ̂ . jouluk 16 p' 
losto, ja niin ollen emme ole toov ^n jälkeen uudet .taiwaat ja uusi SS Hellisr Olav louluk. 30 v. 

neet lunastaa itsellemme - Välitä- Waa luodaan,, myös hän ilmestyy jSS
v^meri kyni N^Yorkiste 

mättöiinä elämän tarpeita, Huhu-, ikirkastewlla ruumiittakin. Järki ei [Suomeen $112.00 ja $5.00 sota-
mottokoon tukhlaoVaisttudesta. Mei- tätä käsitä. Mutta uskolle bti Mm j^roa. . kolmannen luokan 
dän ei fotot ottaa tocrtaus kutoaksr mahdollista. - - I-jankaikkisen rö^ai1" majoja. Kaikki kahden ja neljän 
jotain 'bartoaa yksilöä. Jos hän on j den,' toalkeuden ja elämän alkulähde, hengen hytit otettu... Saadaksenne 

ollut säästäwäinen tai hihlart, ah-,maailman • rakentaja ' ja ylläpitäjä, jSe
n ^ "kävkä^paikallisen 

b : > >rrxr1 ai va- n si a ro i eh en puheill a, 
li kirjoittakaa osoitteella: 

SCANDINAVIAN AMERICAN 
LINE. 

123 S. 3rd Stir. Minneapolis, Minn. 

Maanwiljelijäin tnotteid^» osuus-
myynnit. 

Omapäisyydellään on .hän estätt>yt 
naatlntan tooinmllisi'mman Valta-
kunnan yhtymästä kansojen liittoon, 

'j\ hän on jossakin määrässä syylli- MoanViljelystuotteiden myyntiky» 
«en, että se epäwarmuus, joka seurasi ^symys on farmarien tärkeimpiä ?y-
fotaa, sekä Europassa eitä Ameri- symyksiä. Se ei suinfaat# ole niin yi-
iassa ett saanitt niin Juuan kestää, jsinkertainen kysymys fuin moni luu 

markkinabiitnat. 
Dul»»thissa: 

Nsu No 1 $1.60; No 2 $1.50.; 
No. 3 $1.40; No $1.35; ohrat 70c; 
$1.40; ohrat 70c. kaurat 45c. 

port MAsiSsS: 

Nisu No. 1 tzl,35; No. 2 $1.30; 
4 $1.17; No. 5 

M)joilla ja meille kaikille yhteistä 
Suomi-äitiä Varjelkoon ja. auttakoon 

nolllisestt kärsisi siitä. Jvs tehdas huomen Iieimon hajalla ja ineistä 
hoidossa. Kysyntä osoiH on i^!)epart- antaa moonwiljelijälle koneita muu» erillään wi?lä oleVat lapset meiiiäit J$bo. 3 $1.2 
meni of Agriculture, Bureau of Mar- iamia dollareita ilMlwemmalla, on Yhteyteemme. Kttn se tapahtuu, kon. $1-02; Rukiit $.1.19; ohrat 50f fan 
kets, Washington, D. C. (se Vähempänä hänen • lii'kewoitos. samme iloitsee ja Suomi-äiti rie-

-o—— taan. Jos se samalla aikaa maksaa muttsee.. Silloin on Suomessa uusi 
Työttömyyttä. ''. työläisille parempaa palkkaa, on s? aamu. Tässä toiwossa lopetan. 

yhä ipieuentämassä liikewoittoo. Tä-
Professori K. Kowero on yksi tä-. . . . .  . .  N y t  o l e m w e  e l ä m ä s s ä  a i k a k a u t t a / ^  m e  n ä e m m e ,  e t t ä  m i k ä  o n  e d u l -  . . .  

on, dtä presidentti Wilson on ,Jec. Suurin osa farmareista owat Zolloin ei ole työpakkoa. ^ Kaikeksi nsta riistäjälle, niin. se on meille uniin lehden toimittajan J. W. L8H« 
itsekkäästi ^menetellyt monevsa fuhh kykenemättömiä ratkaisemaan tuon anneksi ei ole suuria Pelkoja Vih-ol* epäedullista, ja päinwostoin. t?en entisistä opettajista Helsingissä, 

fysymiffen >y!ksinään. Kokemus on ^sesta, joka «käVisi ^Vapautemme Joten jos olemme rehellisiä työläi- joten ilomielellä julkaisemme tämän 
osoittanut, että farmari, joka myy kimppuun ja siten Vähentäisi työ-
tuottonsa keinottelijain kautta tah> läisiä. Pois työstä. Me 

kyisenä äikana, jolloin VaStustaVq lähettää ne etäisiin myyntipaikkoihh., työläinen joudamme nyt 
republikaani puolue on Vallassa. ei saa sitä hintaa tuotteistaan, mikti tonűlt hyödylliseen työhön. 
kaisella on Virheensä samoin myös hänelle olisi tuleton. Har-wa sarmqri mitä ihmettä. Pakollisen 
presidentti Wilsonilla. ' W niin lähellä hymiö myyntipaikalle on tullut pakollinen 

• Ä <a #tixü tl v.! iv . » i I' ."rtthhÄ 

ä?esso, mutta tosi on myöskin, että 
lhänen asemassaan oletoaa miestä ar 
toostecllasan. ankarasti, Varsinkin ny 

I -o-, ,fo}a, että Hän itse Voisi myydä tuot-
Taas Armenia Amerikan holhvtta',ieensa kuluttajille. Etäämpänä mark 

waksi. kinapaikoista asuwille tulee liian kal. 
hiiksi säännöllisesti kulettaa tuotteen-

Tärkeä kohta «kansainliiton tilan- fa ostojilie. 
teessä on tullut ilmi neuwottelusso, s Farmarit otoatkin jo monin vai-
joka pidettiin, hiljattain GeneVessä, koin huomanneet, että heille on ebul* 
Liiton jäsenet otoat nirhräVästi päät- Kfinta myydä tuotteensa myynti-
täncet sydämessänsä, että 'He antatoat ^osuuskuntain kautta, siis yhteistoi^ 
Armenian Anrerikan huostaan. Jot-hinnan atoUlfa. Myyntiosuuskunnat 
fut. niistä puhuVat ilmoittamisesta, owat jo tässäkin .ntaassa Voittaneet 
Mr. Hardingille tästä tuumasta. Kokeiluasteen. Noin 14,900 ^nyyntz» 

työttö
myys. 

Seuratessamme sanomalehtiä, joi 
ben rehellisyys myöden antaa il-
maista meille kaikkina aikoina yh-
teiskunnallista tilannetta, osoittaa, 
että työttömyyttä on hirwittäwässä 
määrässä etenkin suurissa tehdas-
kaupungeissa. Ia yhä se lewiää ku-
lotoolfean nopeudella -ympäri tätä 
kuuluisaksi tullutta Vapauden maa 

iä, niin älkäämme häwetkö tunnus- Vanhan koulumiehen puheen Myös-
jokainen íűrt itseämme työläisiksi jo myös km Uusi Kotimaassa. 
rakeitta- toimikaamine siihen suuntaan, että 1= 1__? 

«";io|f(ta:nm(, :„ior;et töistämme, mairta .) Kin °li M iÄmIMaren 
«»»n sittm wähcntäisikm riiSföii=it |u- >itQr srrgqSfa, nirodtä Kydippe. ipä-

m. 
$1.1 

rat 33^. pellowansiemenet $1.73. 

St. Paulissa: 

rneijeriVoi 58^. pauna, 
huonompi 55^. Munat 40^. tusina. 
Paras häränliha elätoärtä $4—$17 
fatapaun . lehmät ja hiehot $4—$15 
sata IB.; sianliha $12—H14 sata Ib. 
lampaanliha $6—$7 sata Ib. Elätoät 
kanat 24^, hanhet 16^, sorsat 1*8^, 
kalkkunat 30^ pauna. 

^°ia'. nen piti saapua määräaikana jumalat 
Piirrän fofi YStSwAUscAi. teibäi. tef„ tell!t)jKliin j0jfa ,0 wupun 

(90) 

Työläinen., 
—o—— 

Professori K. Koto eron puhe luut-

»autti Arjõ Koiwiston hauta

jaisissa JywäÄkyläSsä. 

Sebekan meijeriyhtiön nimitysko-, 

gista 45 station päässä. Mutta kun kous pidetään meijeri offisisso maa-
juhtia ei ajallansa tullut, Vetiwät Vantaina joulukuun 13 päitoä klo 1 
hänen poikansa. häney Vaununsa ip. Kaikki osakkeen omistajat pyyde-
temppeliin ja -kansa suuresti riemuit- iin olemaan läsnä uusia Virkanne-
It; äiti rukoili jumalattarelta kor- M ja tilintarkastajat Valitsemaan. 
keinta palkintoa heeidän lapsen rak- Kokouksen jälkeen jaänpano kontrahti 

Mkäriluntnantti Yrjö Koitoisto kaudáá . Nltorukaiset uhratw- > a Vanha meijeri infi myydään á 
. kaatui Petsamossa, mutta ruumiin-wn menitoat Wäq^ään' temppelis- tzrjootoalle. ' ^ 

ir™2WäiŠtoW, irTtie'faŠ. *> tuotiin Suomen WMqksm «nW Win. 
kaan sattunut »otiriifeen ioutUaifuu- tmnufiello Minfa Syamslylaan ja kertoo h>s«orian ,s<,.^erod-h>». . ^ | Essu! Pichas. tti .. 


