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eiusi Kotimaa 

•mcltiW Welti WHWk, 1* 
tbitoi j- Vtóontai, PImiMmck 

'K- Mdysw«ll«5tsiRL -

Ooko ttmajtferta $2.75 
9*aoii wusfilerta —1.80 
Jbíűiieíío. kuukaudelta «76 

Dila QüiMlinui 

6s»m«« it CuMtoMJ 

Sefo vuosikerta ~~~ 13.76 
Puoli wuoMeNa SL00 
Oodnslta kuulaudelta 1.60 

TtmuSratzat moi lähettt» joko 
P«i»nnlo .reyõvderina tai eoixtutitediS» 
|k kirjeessä osouteella: 

Uusi Shitms» ; 
1 tfero Ao rt Mill», Sttn*.K 

ftfttfettt M* ja tftMMfcrf* 
set $1.25 kerta, kelme tatise YS.SV 
SMmenmu ltod- ja awio«v»-4Knvwá 
fat $1.50 kerta, 8 kertaa $8.76. Kch» 
laus. ja wihkwm-ilmMuHck $8.90. 
Ku toSiause-idnoitukset aKit ht«t« 
$1.00, pltemmtttä 3 senttiä stmatta. 
Eyntymätlmoitukset $1.60. Shrjigv 
toeiäto- ja narraa-ilmottukfct $1.91 
kerja, o kertaa $3.00. Kuolonilmob. 
tukset pienen ristm ja yhde» toä*-
stzn kanssa $2.75* ia Hatt rüéin » 
tzNvn wärsyn kanssa $4.25 ja jo lm» 
^sta lisäwärsystä tai kiitoslsussMa 
50c. lisämaksua. Kaikki muut ttfe>-
Väiset ilmoitukset 50c. palstatuu-
maita kerta ilmoitettuina, 45c. pals-
taimimatta kun sama ilmoiws jul
kaistaan kaksi kertaa perättäin ja 
40c. ruumalta kolmelta kersalta. Pi-
tempiaikaiststa ilmoituksista alen-
nusta sopimuksen mukaan. 

-•ír SsIWfÜe: 
Kaasa» Ääm A»Sta»»»Ahhtit« 

Ä. I. Siren, Liikkenchattaja. 

Tilaaja, joka muuttaa <yfoütee»|a, 
öni3:ítüfDon sekä entisen että uuden 

siten tulee osoitteen muutoA 
hch^yksi nopeimmin ja varmimmin. 

liitki toimitukselle tulewat kirjeet 
semi !ähe»ettäwät osoitteella: 

Uusi 8Ntime« 

nm Rork MM», Äh». 
Puhelin 98. 

••Wed M second cljme MMIT st tot 
pest uiíioe st New York Illile, M<»*, 
uésr the Act of Msrck 1,1171. 

Pässin pNkkankstd 
Se Uusi Kotimaan wuosikokous on 

nyt ollut ja mennyt. Olin tilaisuu

dessa olemaan stella ja woin sanoa, 
että kokous oli hywin yksimielinen. 
Kaikki näytti olewan tyritlMäisiä liik-
keen toimintaan. Pässiä ev kukaan 
moittinut eikä änneitu mitään wi-
rallista kieltoa, että en woisi enäim 
kirjoittaa lehteen. Ilman suurem-
Pia kusymykfm kirjoitan taa$ pitoon 
ominpäin. ? 

• - . . ; fc. -
. ;••;••• j-qto*." • ' " 1 i'ij'"ii"" ,-~\ 

Kansan firivctitooií)to i.akyy taas 

kysymyksiä, jotka koskee meidän ta-
loudellisia asioita. Suurena ettem* 
mistönä tällaista wäestöä me löy 

wassa hengessä eli oman kiedomme^ Kymmeniä kaswihuoneita. jotka 
nojalla. Todistaja on prv'bentti: pitämät Walkean talcn koristettuna 
Griffin wanhasta ja kilnnioi-tetta-

dämme pienet liikemiehet. Tawalli- j wasta Chicagon Kauppa toimistosta. 
nen maanwiljelijä tietää tänä päi-
toänä enempi politiikasta kuin pikku 

Minois'in íainíaatijofunto jott-
tui niin ulos käsistä, fnten meidän 

liikemiehet. Heillä ev Me seurawk-1 parhaat henkilöt sanoisiwnt. että se 
si aikaa, sillä heidän aika kuluu hei^I hywäksyi Lantz lakichdotuksen fiel-
dän jokapaiwäisissä liiketoimissa jatkaen wiljan keinottelun. Tämä. sa
séit mitä he tutfiij, politiikkaa, on! noo Mr Griffin, on Townleyismw 

ja waraawat kasweja ja kuKia ate, 
rioita »ja kemuja tt>artctt„ 

Aksityinen hutoiiaima ' 
Dksityinen - juna — milloin tftj-

toänsä presidentti tahtoo käyttää sitä. 

Par^sz» wrwisoittokunta maűií-
massa. 

Xiippu jota, kukaan muu et tooi 

Nykyinen kuroimme nhililw ; 
tyk»il3g 8Ü0MBEN 

y»1 ,T -J 

päällisin puoltn^otethia. He pal-! alkawa knla Illinoisissa ja ollen | käyttää. *. 
jondessa' luottaa enempi siihen mitä lkykenemätön keinottelemaan jos la-! yksityinen lääkäri. ; 

suurliikemichet sanomat kuin siihau - kiebdotus menee läpi koko matkan, > Seuraelämää kosketun sihteeri 
mitä maanwiljelijä eli työläinen e- hänellä tekee mieli lukita wi'lja kuo- > Waltean talon rouwalle, joka on 
sittää. Pienet liikemiehet, joilla ei ^ pan o toi ja heittää atooin Michigan ^ maan semaelämän johtaja. 
ole aikaa seurata politiikaa ja jotka ^ järween. 

»virkistyneen lehdessä, .sillä on ollut j tuntctoat, että siinä he otvot wajawat |. Me woimme "skMa, että ei mi-
nyt enempi kirjoituksia eri pttikfo- j tietopuoltfesti. He luottaa, että ih=' käätt Nonpartisan Liiton järjestäiä 

vau u SI1 „ kunnilta. Maanwrljelijä ott päässyt! misen täytyy olla korkeammalla as-

Kaikistä tilapäisistä ilmoituksista |tao§ klireimnnsta ketmt toista ja | teeIfa j0 enempi käynyt koulua htm 
tulisi rahan seurata mukana. ;neuwoin ottaa osaa Uuden ennenkuin hän tooi tietää nti 

Suom.1 Ilmoitusten »itiii „Ha | »"«maan toimit.,ffeen. i°k° onkin 
konttorissamme wnmeistään lauan-! tarpeellista, että olemme kaikin sen 
lailta ehtiäkseen tiistain numeroon | toimittajia kun se on kerran kansan 
M tt)timei§iään ftiSfilDiiffoUtl +tp^a mitit+r» nht in n nrr ja wiimetstaan 
seen perjantain numeroon. 

THE AIM OF THE AMEXICA* 
«EWSPAPERS PRINTED UH ' 

FOREIGN LANGUAGES. ; 

Ie help preserve the ileal* »SI 
escrei trsditioni of this, our slept Ml 
oesstry, the United Sfátes of Aflfcer-
tcs. To revere its law* an inspire 
ethers to respect ani obey them. Te 
strive unceasingly to quickes the 
pablic's sense of civic iuty. Ia all 
ways to ail in matin* this eotmtrv 
greater ani better than we feaai 
11 

— Meidän yhteiskunnassamme on 

wallitsemassa kestäwä wastahakoi-
juus »vanhoillisen ja kansanwaitaisen 
luokan wälillä, niiden wälillä, jotka 
owat koonneet satonsa aittaan ja 
nuorten ja köyhien wälillä, joiden 
toielä on koottawa; kuolleen työn 
etujen wälillä — se" on työn, jonka 

owat tebn. jo kauan sitte haudctssa 
letDönncet kadet ja joka työ nyt on 
kätkettynä joutilaitten , kapitalistien 

omistamiin pääomiin, maaomaisuuk

sia tai rakennuksiin ja toisaalta elä-
wan työn ehtien wälillä. työn, joka 
pyrkii itse omistamaan maan, rakett* 
mikset ja pääomat. — R. M. Enter-
fon. 

z Kokiti Suomea. 

Amerikan suomalaisia liifemtefitä 
lähti hnwimatkalle Tuomeen toi ime 
lauantaina Valkosen Tähden Olym* 
pk laitoaEla. Mälkösen Tähden kont-
tirista saapttneiden tieto ien mukaan 
oli heitä neljättä sataa. Suurin osa 
matkustajista oliwat Michiganista. 
Minnesotasta ja Dakotasta. Massa, 
ehusetts'ista ilmoitetttin 80 mytkus. 

tajao. Heidän mukanaan meni liike-
miebia. ponklimiehiä, lääkäreitä, la-
Timichiä ja farmareita, saapi sanoa 
melkein kaikilta aloilta, missä kan 

woidaan saada nirri likelle ja niin 

täytannölliselle paikalle kuin on Du-
luthin kaupunki. Kaikki toimeen ja 
ennen pitkää suurempi jo muhkeam

pi suomalainen opisto DuUlthiin. 

— Mnnesotan »aition' fo»opera» 

tiiwiset meijerit perustiwat yli tval-

iioia käsittämän keskinäisen yhdistyk
sen wiime toiikoflo, jonka tarkoitus 
tulee olemaan myydä Minnesotassa 

walmistettu tooi siitä mikä se on ja 
saada sille parempi hinta ja kysyntä. 

Tällaisella yhdistyksellä on »voimaa 

En tiedä muuta nyt sanoa 

kansan kirjoituksista kun sen, että jo-
Ea joutuu Beawerin Naatuksen ar-

toosteltatoaksi, niin se ei ole helppo 
asema. Naatus et tule ulos niin 
kotoin usein, mutta kun te alkaa jol
lekin antamaan oikein isällistä kas-
toatusta, niin sitä tulee. Naatns ei 
näytä hytoäksytoän oikein G. S. kir
joituksia, joita on tulaislu Päitoä-
lehdessä. Se on oikein, että ivasta 

ia sellaisiin kirjoituksiin, joka tulee 
-niin likelle, että se uskaltaa loukata 
meidän pnhimprä tunteita. Pässi 
kyllä tooisi antaa vastauksen G. S. 

kirjoituksiin, mutta ett ole ensinkään 

halukas turhan päitoätstm riita kir
joituksiin ja toarsinkin kun se G. S. 
on niin äärettömän hurskas mies, 

että se ei ole ensinkään osallinen sii
tä syntiin lankeemuksesta, joka ta-

pahtui paradiisissa. Hän on täydel-
linen koska hänellä ei ole memtei* 

syyden syntejä hartioillaan. Hän 
inahtaa kimlita keisarilliseen puoluee

seen ja mahdollisesti kaliikiseen kirk 
koon. Ne on niinkuin »vanhimpia 

tään taloudellisista kysymyksistä ja 
niin ollen ottaa hän ohjeet suurliike-

miehiMK^;^Tässä onkin asia, joka 
johtaa pienet likemiehet harhaan'. He 

ole koskaan astunnt Uli'Nois'in. Sen 

i Postin kautta ja 

sähköteitss on ^ 

Smk 50:00 
Dollarilta | 
Myös myörame pankki-osožteäU • 

sia (shekkejä) nuurkoisas yliJa&ai»' . 
nitun kurssi ii jälkeen ja vnIcomtHM. 
kolmen prosentin korkoa 
matkustajien sbekkéjB . , 

Täydellinen seurue --- parhain •», jotka Suomessa lunasteta»* 
yksityissihteeri mitä Hän.tooi löytää. >^ellä vuimassa-olevan doJiAäi» 

Jokapit itoäinen fanomalehtt, joka 
on toalinistettu yksinomaan hänelle. 

65 - prosenttia touokra maamviljeli- mies joka piitää tiliä hänen toierai* jkuresin jälkeen. 

f o pttää Walkean talon tilit suorana. 
Näitten lisäksi, jotka kaikki kansa 

joitä täytyy olla rikasta toäkeä koska 

he eitoät asu Pohjois-Dakotassa. Ia 
ilman Tomnleya kiihoittamassa hei-
tä, heidän on täytynyt kehittää jott* 
futiainen tulipalo joka touorostaan 

kun uskoo, että tuo yksinkertainen ^ sytytti lainlaatijakunnan tuleen. 

maanwiljelijä ja köyhä työläinen ei j Griffiit puhuu hänen sadan pro-
tooi antaa mitään ohjeita hänelle po- j sentin laitoksensa siirtämisestä Miu- i kustantaa, itusi presidentti saa osat 
litiillisissa kysymyksissä kuin se on i neapoliin eli Neto Uorkiin. Me monta kohteliaisuutta, kuten: 
niin paljon alhaisemmalla luokalla! luulemme «hänen toalitsetoan New! yksityinen huone^ rautatie asemal-

kuin minä itse ja minäkään en tiedä ! Norkin ellei häntä pelästytä ne uu-| íű niüan pääkaupungissa. 

mitään. Taloudeliset olot nykyaika- det toaltion omistamat »viljasäiliöt ^loosi teatterissa, erityk-
na on pcckoittanut maan »viljelijä n ja ! siinä »valtiossa. fttijtoa Atlannin j^oci§tettu hänen kunniaksi, 
työläiset» 'tutustumaan politilliiiin | merellä jota wartioitsi ilntatoahdit! ^tytsesti »varattu penkki missä 

kysymyksiin ja m käsittää enempi j joka Puolella olisi hänen paras pafo. íir?oSfQ hän tahtoo 
niistä asioista tänä paitoänä kuin í paikka »Totvnleyismjlta." 
Pienet likemiehet. jotka eitoät ole I — —— 

nährtect iarpellrsefsf perehtyä feliot- j Pankkiiristn tullut bolshewili 
siin kysymyksiin. Maanwiljelijä lu- .. 

«»empi tänä pmw.inä win fa- L^ mm läh-M 

vmllinkn pieni liikemies ja sillä ntu-11 

toom sillä on enempi tietoa toloubd-' f»- |,äi6,5"ä laina-
IflBto-ie polttffllfttta inmmnlfiftä' ,.m toorci"' cM «n w°isi 
ktnn Mku liikemichillä. . !m?0a herojansa. Hän hämmästyi 

den Wastaatwttamisesta, toinen a-1 ^ali^tyekuiut rahalihctykčSiw 
tockanlaan hänen postinsa, yksi, jonkakeutfcÄ <IM '5"- e?ra 
erityinen tehtätoä on piiää hänet tu-'; $2a00; eit& ^uremmüta m 
lemasta kiusaantuneeksi, parturi ja 
rahoja ulos maksatoa »virkamies, jo 

miltä mitään kuluja ei pen iá. 
Lähetygkulmt sabkíteiíse m 

hienoimmissa Jäsenyys kaikkein 
klapeissa. 

Hänen kastoojenpiirteiden kntoaa-
misen ihannoiminen toalokutoamaa-
larien ja kutoantoeistäjien kautta. 

Räätälien, hammaslaäkärieit y. 
m., Poltoelus. 

Kaikellaisia lahjoja — kirjoja, ja* 
lokitoiä, palkinto kalkktmoita ja kur-

$3.56 kalkilta sutmntilB, 
Kaikki länctyleiet oe<.ii; 

' postin kautta, joa sokkos 
iahetvHtä ei erifcvBes* A.***. 

Osoittakaa lähetykseitLa va#> 
taanottajan ja iahetííijím vzsHtz» 
teellä varustettuna oeeittMll»i 

Foreign Department 

First National 
Bank, 

Hancock :: Mich. 
— Perustettu T. 1374 

Varat yli $8rOOO,fi$M# 
Kirjoittakaa Suomeksi; 

.on kuusi suomalaista 
tamme. 

x,— X 

Rauwtiet on nyt yksityisillä. 

jossa »vieras odotteli. Ia HNMZ. 

miehen hämmästys ei ollut suinkaan 
»vähäinen nähdessään edessään sa

man ufon, jolla hän oli itsensä jär-
toert yli soudattanut, ja joka ei ollut 

kukaan muu kuin its? professori 
ws tooi tuima* rantateitä muuten: foitfijot õftoat i*mi,et- lá eiwät ele Sőimrot, jota nolostuneen kra* 

v.. »„«»,„ toppuuta ja huudettiin. ettäl Sann »nreann neutoon toalkcm, toa.!^^ w!°wwa7^oiI áksipyyntöön Wiitoälfi. 

uSTontoia j° Puolueita, joita <m« ZT* ^ muut «pila.I,ldaaÄ — 

! nähdessään pankin etehisen täynnä! Vitsejä, täkkiä ja mitä ei! 
j maantoiljelijöitä, jotka olitoat siellä ! — 

X/> .. r. , So- - samaa tarkoitusta »varten. Ehkä! Hhwä opetus 
dan aikana ne olkivat hallttuksella ja í hän ajattelee siitä miten maannn-li.. I ^ 
(illoin kaikki fcmfiroai, etfii ei halli. !IW„ ohjelma, jonka joukko Miti 1 dämää 

rltiX hlrtt .i. . ^ .: V • • ' ^ ..... ^ 

«« mWMti paikan Mew Surfiin j. ei i ^ »«*« wopna. niin Pässi ^°.^"'"^ur«Ieilla kuten enti- !seutA,den k>m hän 

nolaawat itsensä perinpohjin. Sei»! ..Olettehan ie tullut loietoolfcni. 
kun se tulee toimeen, se moi panna>n.mst-a nnt ja G. G, kun pitää ri-ollut ^ m' m' °-«iMe> üännän welwollisuuS on kaikin 

ÄISÄ.TJ ÄS ! mi puon lehteä kas- prorcsiorr Elias PnmtrnHn 1 in tmiMhF;;;; » 

tcirtoitsc myydä tooi tmi ia »välittäjien i ee ^n
r J0^1^ aikaiseen katsanto-

kantta niinkuin nyt myydään kaikki j 0n ÖQn n ^hkeen. . 

Minnesotan tooi. Minnesotan rooi • * — x •»» 

on parasta mitä »valmistetaan inutta | Tänä päi toänä - on ne suuret kait

se ei» ole saanut mojttettít New Aor-1 pungin »vaalit Minneapolissa, jossa 
kissa fun sitä on siellä myyty Tans-! nyt taas yritetään, että kuka on suu-
kasta tuotuna toolita. Tanskassäl rin. Minneapolin kaupungin Poli-

sillä kyytimaksuilla ja 

alfana, futn kaikki muu ^ 

noAi hintansa äärimmäisen! miW« ^M^en^á' @lia8 Sõnntotm syntymä, ia toiihtykää totoin. 

foriralle. R»t rauhan aikana (uninen. Kuitenkin hiin oli I,ämmää 
rautatiet tulitoat yksityisille, "nn kyy- tynyt. •^un mainittu Eliasi Lönnrot tay 

stn paltoelleena erosi suomenkielisen päätöksen »vastaisuudessa toisin koh. 

Herrasmies noudatti kehoitusta, 
mutta mielessään teki hän »vakawan 

salaisemme 
maassa. 

timäksoja ja rahtia korotettu, että ne • ....... • . .. . . ——-
on eniten kuulumattomissa hinnoissa h- • Pankkiiri | professorin totrasta Helsingin yli- della toanfhoja ihmisiä, 
waikka kaikki muu talccr-o menee ti-; h , h-rättaäkseen! opistosta, muutti hän syntymäpitä-

roatmiStctaan IiYtobä tooita, muttaevjtiiffo ei ole mitään pienten kauppatie jo rautatcitten nmistnint I""i""1 Ja 'anot' ctt:1 ban mielel-1Sammattiin, johon Hän oli 
Yhtään parempaa 
sa ja sitä tuodaan 

STieto NorNin ja sillä un *vt,tu , ...WUILU - tuteiasra. rotncn on toeron j ALUSTIN ott enää n yhtään, joka sanoo i* u ,™"R*"R 

ta. Komissiooni miehet, jotta kä-, maksajain kokelas ja toinen on I että .BoIBfitS ^ een ^hden. Sitten toinen : kum ympäristön »väkikin'pukeutuen 
sittelee Minnesotan tooita leintaa-
tocit sen Tanskan tooiksi ja myytoät 
sitä sitte korkeammalla hinnalla o 

ja toinen on > että hallitus er woisi runnata rmitn, .' eItten 

katurautatie yhtiön kokelas. Niitten teitä > hannwtyttatoa asia tapahtui. 

nimet on Van Lear ja Leach. We. ; 

ron maksajain Van Learin toaalr-. 

Kaksikymmentä mirctő maugitta 
katutappelussa. 

Chicago. — Wiisi haulipyssyiUä 
»varustettua miestä salapoliisiosas-

Tämä salmella sarkatoaatteisiin, kesällä ^sta hajoitti eilen illalla toäfijou 

jäsen yhdestä meidän suurimmasti i hurstimekkoon,joten wiera s ei ollen-
kon, jonka artoioitiin käsittätoän 

- ntaksi »voitoksi ja samalla pattnen i taistelu on ollut rehellisiä ia imh- tmüÜn^l0^" otíaa íüna s Minnesotan sadan prosentin kanpun. | sesta torpan ukosta 
. • mv:.. 1 v.=, . ¥. „ J ^un touonita automobiili »verotsia »isälle h,n ....... . ' 

kunioitetusta ammatista yhdessä!faart wointit eroittaa häntä tatoalli. ^ tuhansia ihmisiä ja pelasti faff* 
cm: T.j •* c - e -X- . i-jr i•• *• 

tttõÄkentelewät tässä alle kotimaisen too in ortoon. ' Min-; dasta, mutta Leách ei ole käyttänyt 

!nesotcm »valtion- meijerit tahtoo | mitäiin rehellisiä taistelutoälineitä. 
Mathwen johtajana on f? Toko-! myydä »voinsa Äeto Dorkissa Min 

ftet, Hancockista. Southamptonista1 nci°tQrt toaltion tubina ja saada sille 
toie heidät erikoislaitoa suoraan' sellaisen kysynnän, että siitä tnakse-
HeMnkiin. Matkustajat saapntoot taan korkeampi hinta kuin ulkomaal-
iiutrt touoden aikaan kun siellä au-|*0 tuohista »voista. Maantoiljelijat 
rittlo näkyy 22 tuntia touorokaudes-! a^Qn toähän kerrallaan yhdistymään 

fa. Matkustajat toassokntoattiin loi. N0 perustamaan yhteisiä myynti yih. 
*»an kannella juuri ennen lähtöä > distyksiä saadakseen paremman tn-
Massacbnsettstlaisten johtajana oli Iol,m tatoaralleen. Dksi tällaisia ia; 

Kronlund, Mälkösen Tähden1 suurimpia on nyt hiljan perustettu I Ei Tukoon. Jos Van Lear olisi so-
lmjan konttorista. r ? ! Wiljan Kastoattajain Yhdistys, joka! dan aikana sanallakaan moittinut 

' Samoin saimme tiedon että / .„.luulee myymään ensi syksynä suurim- ballrtusta eli puhunut haNitustoas-

laulajat, jokka lupauwiw^t matkat °fűtt moömme nifu~ttt io ionfo 

r mattalke. fcmttQ Itäisi kaikkein maantotljelv 

jäin myydä toiljansa jos suinkin 
mahdollista. 

Hän on koettanut saada »valheellisia 
syytöksiä Van Learia toaStaan kaikel

la lailla, mutta aina epäonnistunut 
Niissä. Viimeinen apu mihin Leach 
turtoansi oli syytös Van Learia toas-

taan, että Van Lear olisi Superio-
rissa pitämässä puheessaan sodan ai-
kana haltoeksinut Amerikan lippua. 

Kuka tämän uskoo meikäläisistä? 

u marranc, 
«oat toomeet taloudeMsten esteit-
tón tähden lahteä matkalle. 

^Yleinen mieliala suomalaisten Hu. 
Mmatkatlijoiden kesken oli mitä.n. 

fiüt/U^0toln«>e^» ihmekään, saawat-! ,vllin roaaton roaesio paiotoakuuni 

(St C-> naf)b<* ^^"äisen, toa. Maksuissa »vakuutus yhtiöille $11 

— Wuonna Í^?Ű maffot Mttttte 
foton toaltion »väestö palotoafituhr 

taife.vti, niin se o [iii aikoja sitten 
totrnnui: liittohallituksen »vankilassa. 
Vienimmrstä rikoksista on edistys. 
micTifiä pmtht »vankilaan sodan ai. 
?atta kun oli tämä syyte Van Learia 

pastaan. Passin bartain toitoo o-
rin, että kansa alkaift tulla itsetietoi. 
^"ksi ja näyttäisi fen taasen toteen 

werotsja sisälle 
noin »vähän yli kuusi miljoouaa dol-
laria Babcockin taytettätoäksi. Kan-

saa tyydytetään sillä, että automobii-
lista ei tule menemään nyt muuta 

toeroa kuin.átverő, että se Helpoit-
taa toiselta Min melkein sen kun mi

tä pitää maksaa tietoeroSso. Lapsia 
niin peloitellaan, mutta Pässi ei us-

ko sitä ensinkään, sillä kaiSki raha 
mitä maksetaan tcetoerona menee 
Babcockin tierahost. ja muulla »ve

rotuksella Pitää nostaa sama määrä 

kuin ennenkin. Jos automobiili on 
toerotoopaa, niin silloin täytyy pan-

na lehmälle ja hetooselle sen »verran 
enempi, että saadaan nostetuksi mää-

salapoliisiosaston jäsentä hullkag. 

aeissa. tuli toähän bolshetoiki mie-! Alussa mainitsemamme herras.^-!-" kynsistä, jotka olitoat pieksäneet 

liseksi: imies Sammatissa samoilussaantah- l!.nnfn. ^oamia salapoliiseja pahan-

„Mihin tämä päättyy?" kysyi tä-!^ ierran Päästä erään järtoen toi-1 ... 

mä uusi Billisilmäinen. ..Tässä on ,eIIe »"0,eIIe' i-«- °I! Prof. «5nn. L., n"tót5' io,tttn 

pojjon maanwiljelijöitä. jotta laina, T°!'n>a l°ka «li hänen matkansa ma$f m 
nlčUafin" 

fitoat rahaa maksaakseen »verojansa! ^^ränä. Kun talossa, josta hätt i . 
wiime syksynä ja otoak takatiu taasen l'ájaa tahtoi, .ei ollut ketään iaat-LJ,„^ " ® 
yrittäen lainata rahaa maksaakseen!^'i I-Pitoaa henkilöä kotojalla, jaS"net muíanaon 
toerojansa tänä ketoännä. «£ »-"«mie» tätä ikätoää sattu. 
tapa ei kestä kauan. Teidän mies- möa parhaillaan noitui, astui tu* 

ten täytyy tehdä jonkullainen muu- toaní>ö' paljasjalkainen ukko 

Backer 
on kcchdenkymmenen touoden ikäinen 

Mutta Beckerin ystätvät, noinpa. 

tos. 

Miksi pankkiirin tulisi puhua 
tällä taivalla sen jälkeen kun »valtio 
on pelastettu sosialismilta ja scn pe-
kastajat otoat toaranrv.'ct maantoil-

rätty sumina rahaa. Pässin ajatus ^Í°tIíe ^laadintaa, joka on niin 
• . r * . ; paljon parempaa kuin „ on, että olisi ollut paljon parempi ja 

seltoempi, että olisi heti kerralla an
nettu ulos Bondit sadalle miljoonal
le dollarille kuin kerran toaltion pi 

toí'LlrZU; €?men' '°ka °N ^ S7«.tM.oz'ja"iamalia" aikaa mák ! wnifo ina" oUa "ii8iii "Mn. toaifla 
WWmi,maan!a sa sonka koh.i soitoat toakuuws yhtiöt palow-b- : " * * 

rf f»rue?fo feu- goiSta $5.877,398.28. 
Mweet. — P. T. 

TatoalTtsinr 
touosina on keskinkertainen toohinkr 
fortoaus 51 pros, siitä mitä makse 
taan sisälle. 
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«uomi-Opisto Duluthiin, oli 
fljfymgs, josta keskusteltiin Suomi ̂  Pohjois-Dakotassa 

Synodin kirkkokunnan kokouksessa fonfa maksoi raesade wakuutust'-
Elyssä ja sitä »varten on toimikunta ?3,848,845.39 ja saitoat raesade too 
olemassa, joka tulee fen ositin puo- ktmtus kortoaitsta toali tn erosta mink" 
Teeta toimimaan. Mika olisi sen pa- tuotti raefateet $3,472.630.42. Täl 
rimpi meille, jotka olemme täällä laisen liikkeen kulungit tekitoät ai 
Knnen puölella kun. että saada sel- noastaan noin 10 pros. Todellisuu 
(uinen opinto kuin on nykyisin Suo- ^essa todelliset Maantoiljelijät sm 
mi-Opisto, johonkin paremmin kes- to0* enempi kuin olitoat maksanee4 

- ?UsPaikkaan, että siitä olisi enempi ^utn Pohjois-Dakotan lain mufaor 
öyötyä yleensä »väestölle, jotka on Peritään 3c eekkeriltä kaikelta toilje 
Halukkaat sitä kannattamaan. Jo? lys kelpoisetta. maalta ja suuri ofr 

^uomt-Opisto htjfee olemaan" Dnlnt- Pohjois-Dakotan wiljelys Telpoistr 
ü&fa. tukee silly' . ^Iynoan paljon maata kuuluu maa keinottelijoille j 
suurempi mahdlDHM Hch, missä se sitä ei viljellä mutta ne otoat pako: 

W on- Sen osWck l&iulíe ole- kettu^ maksamaan raesade wáutu-
Daan kyNm suuri, tooi kan. maksansa heidän osalta. 
ZMttaa ttfcife ja filTS fdteotit woi.' Onko se niin kuinkaan "PM Ml 
daan siitä Jaaba monipuolisempi »p- lainen pieni toaltion omistama eli 

hi^ntoS. Äfcmitefoian ja Dakotan liike, ainoa mita fe loukkaa on isoja 
maantvikj^lyKLett^utlla nousee suo- wakuutuK yhttÄtä, jotka on wuosi 

joti^a sn toofirtiit kymmeniä fWoittít forkeita toakuu 
kayWmSSn ftta hywökft-en joS fe tusmaksoja. 

nä. 

JE —X 

Minnesotan toaltrolla on kalliim 
mot toerot kuin- yhdelläkään muulla 

wähempi touodessa. Sitte olisi tooi-
tu Panna yli toalttota käsittätoä tien 
teko käytäntöön ja olisi ollut tilat*, 
suus antaa työtä kaikille joutilaille 
miehille kurn on »valtiossa ja sillä 

taltiolla. Henkeä kohden Minneso-! neutooin olisi kaikki »väestö saaneet 

radikaalinei 
roska^ jota maantoiljdljät olitoa' 
Elliksi mielettömät tahtomaan? 
..Fonkullainen muutos", hän sanoi 

No, jos hän ja maantoiljelijät eitoä' 
pidä Minnesotasta juuri kuten sr 

on, niin miksi |e eitoät kaikki mene 
Venäjälle? . , ., 

M? 

päällään hurstimekko ja samallaiset m,e§tä: vmpäroitoät Po-
Housut. » J liisit, jolloin toanki löi toista polki» 

fia kastooihin. Toiset cttitoot silltz. „Gfikő tuo äijä jouda saattamaan 
minua järtoen yli." kysyi herrasmies 
kääntyen toastatulleen puoleen. 

toälin kiinni toisen poliisin. €ama|. 

la kun »vangittu loi poliisia, sieppG. 

Mikäs siinä . . . ioud°nh-n'^,^-^°" rr#",Ib,"in t» »»* 
mtnä," »vastasi ukko iskien »varoitta. 

tihensa. 

Suuri »väkijoukko kerääntyi no* 
peasti poliisien taistellessa henkensä 
edestä hulikaoneja toastaan. tyoi* 

H-N tielle!" komensi HerraS- Ü"',?"-!''1 „.kIcf°0"°R 

ies. ^.«34.^ - , ma^p-' lasta knruhti miehiä autoilla 
pulassa oletoia auttamaan. 

Patrnllipoliisien orouSiantane ̂  

toasti silmää ^männälle, jonka huo-

masr oletoan aikeissa ryhtyä jotakin 
Puhumaan. 

mies. „Ottakaa tuosta nuo minun 
matkalaukkuni ja kantakaa ne toenee-
seen." 

_____ llkko otti matkalaukun kumpaan» 

BtttS me teemme prrfidentillemme if1" jn ^ksi astumaan ran-
'taan. Nuori herrasmies seurasi jä-

tan waltton »väestö maksaa korkeinta ^ lyhemmässä ajassa nauttia niistä' suksen mukaan, seuraatoat otoat nii-' kepprää^^ 

perossistaan sauhuja tyyneen illan 
ilmaan. > 

, , - Ml-
toolnotoeroa kuin muut »valtiot. Ei-1 teistä, joita ne atüomobiili tietoeros. |tä palkintoja ja kohteliaisuuden osoi 

'5.JC..fl?,cr^.ööri Preus Soinut sille jfo maksatvat ja toelkoa olisi »voinut tuksia, joita Setä Samuli nyt antar 
sille henkilölle, joka on »valittu 

ttetoeroista tulee rahaa sisälle. Näin maamme ylimmäksi tvirkamihekesi: 
ollen monikin meistä saa maksaa ^75'000 wuosipalkka. 
touosikymmenen joka touoft, että tttk-
ka menee harmaaksi, ennenkuin on 

•mtään? Waikka se rahatoallan lyhentää joka touosi sen jälkeen kun 
ltokká, joka maksor hänen, toaalikus-
tannukset, huusitoat Pohjois-Dako. 
tan korkeista toerotsta ja käski pe

lastamaan Minnesotaa sosialismin 
Edestä, että toerot ei nousisi n^in-! tilaisuutta kertaakaan ajaa niitä se-
'mn Pohjois-Dakotassa ja peljätti-l "enttiteitä. Mitä siitä muut ajat-
oät wäestöä SBenäjän bolshetoikeil- t€lee? Tämä on wain se kuin ajat-

a. Näin Pääsitoät sitte Minnesotas, 
a toottolle Preus ja hänen joukkon-

'a. mutta toerot otoat nousseet ja ei 
kukaan huuda niistä mitään. <s\ 

rahopuolueen sanomalehdet puhu 

telee 

1# 

Pässi. 

Townlehismi Illinoisissa. 
„Totonleyismi" on astunut sisään 

la todella toalloittanut Illinois'in 

nyt mitään Pohjois-Dakotan kotfeii" Í toam°?- Woi olla jonkun »verran 
ta »veroista ja Minnesotan onnistu-
neesta pelastuksesta. On ikätoää a-

•otella, että Minnesotan toaltiosfa 
« n At paljon wiela wäestöä, joka ei 

t .«I 

bltki mitään asioita eikä harkitse!  ̂ julkaise sitä nyt kershz. 

hämmästystä sentähden, että me em

me ole julkaisseet tätä eli sen lähe-
nemistä ennen, mutta totuus on, et-

tä me emme tienneet siitä mitään js 

Toinen $25,000 matkustus' kus 
tannuksia »varten. / , 

johon koko maailman huo 
mio on kiinnitetty. 

Täydellinen kalustus ja yllapitr 
tajle kodille. , ; . 

Msityinen huone kongressi» to-
lossa. 

Partot parhaita outontobirlejä mi 
tä anterikolaiset tehtaat tooitoat toal 
mistaa "-ja sähkotoaunu maan „ cnji-
mävselle routoalle. " ¥ :i 

Aksityinen salapoliisi tootma, < 

50 poliisimiestä »vartioimassa ta
loa ja kenttiä. - . 

Msityinen taidekokelm? 1 

1, 

% f 'f 

V * ^ S5?* £ " t 4 * * 1 * M 
3 ml fv yi a ^ i ^ '' * '*• "i\4, ^ 
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^un ukko oli soutanut herrasmie» 
hen järtoen toiselle rannalle ja »ve
neen kokko syöksyi rantahietikolle, ko-
m ensi herrasmies taas »vanhuksen 
kantamaan matkalaukkujansa, minkä 
tämä »vastustelematta tekikin. 

Kätoelttin^ professori Lönnrotin a-
sttnnolle pätn, jcehon ratinaíta oli 
wain pieni matka. ' 

Ukko saatteli herrasmiehen" aina 
Lönnrottn eteiseen asti, josta palasi 
ulos ja pujahti kyökkiin. äskeisen siirtolaislain rooimaan «5. 

Wähän päästä tuli fisähuoneiSta tumista, »voidaan heidät päästää he-
kyökkiin myös Lönnrotin paltoelija- ^tfc maihin ja liittää teidän lukunsa 
tar ilmoittaen sisällä oletoan erään, heinäkuussa tulelvaan siirolaismSS. 
herrasmiehen, joka pyytää saada ta-! ̂ ään, selittää edustajahuoneen sikt». 
toota prosessria. laiskomitean puheenjohtaja. 

, Utfo IM khõkistS sisShuoneisiin, j Dórt, fesőf. 10> — tof 

tiin »väkijoukko hajaantumaan M 
lyötyjä poliiseja lähinnä olewM 
miehet »vangittiin. 

Hetkistä, myähemmiy löydettP» 
karkuri fotonaan ja ftätnt jn talo 

hänen perheensä, wanhemmat.sisar, 
toeli ja lanko »vangittiin. 

Beckerin sanottiin pantan«htz 
»varastettua tatoaraa, jonka johdost» 
hänet ensin »vangittiin, jonka »van. 

gitsemisen johdosta polusit ftofc 
'ailvat selkäsaunan. 

— 1 

Siirtolaispulma New Aorkm 
- massa. 

Washington. — Jos ne toiifttB* 
hatta italialaista siirtolaista, jotka 
nyt otoat Neto Dorkissa pidätettyiin, 
olitoat matkalla »valtamerellä ennen 

m 
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