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üaalHaisíclussa 

Kirj. Armas Fields. 

1 

1 

Waimistautukaa maaleihin? | riííd ja pidettäwä silmällä, 

ÄäneDMen «saaminen tliikkiöeNe'kaikki käymät äänestämässä. f 

waalipäiwänii on usein tärkein ky-jmaamviljeiijät, heidän waimonia,-
synms VaaZitaistelussq. Schrpä > Poikansa ja tyttärensä, rnenewätj 
johdosta onkin Mimiesotan maatvj toattliimntalie, nim he äiinestämat; 
toiijelijäm Nonpartisan Liiton wal-! warniasti oikein. — Koettakaa siis 
tiokomitea txiättäm;t fcijoittoa Lii-' »aada heidät kalkki liikkeelle marrask.! 

Um jä»eniä kaikis'a totunffiipeiöfa ja|^ t 1 
toanili'lítivdiSsä 't^itr^cntcmaűti e», SBnítiofoinUett. | 
distysmielisten nlaanwiljelijäin fo«| i: 1 I 

koufeit ! Tri Henrik ^hipstead puhu» | 

Perjantaua, Loka?. 27 p., Tuluthissa ! 

jolloin kaikkien edistysmielisten ää- ;hrtnc anditorinnlissa illalla mar-

Maqttttö Johnson, 

Z?armrr-Labor puolueen e^dosas 

Minnesotan knwernööriksi, 

j(t Pan! I. Smith, rtemäfii tnnneitu 

! »estäjien iiriin kokoontua tawaNi-! rask. 4 p. KcnMaistemme Tnlnth'. 
I fii n aänestyspaikkoilunfa klo 2 -Ita-issa tulisi käyttää hywäkseen tätä 
jtnimwfía. Olkaa silloin kaikki jieliä; tifatfuutta fim'IIa Farmer-Labor 
ja te löydätte siellä myöskin lMä-! puolueen ehdokasta Nhdnswaltain 

' toiinne ja naapurinne. Tässä ko-! senaattoriksi. 

kouksesfa olisi sitté wcüittawa 6-j ,m 

: heivkineit komitea, johon kuuluisi 3| Alexandiria, Mm». 

!miestä ja naista, jos mahdollista.! Albert T. Olsvn, joka on ebdok-
Täanän komitean welwollisuud-eksi' kaana uudelleen walittawaksi oiken» 
annettaisiin katsoa, että kaikki ää-!den kirjuriksi DonglaÄ kauniissa 
nestäjät owat äänestyspaikalla mar-^marrask. 7 p:än Maaleissa, toiwoo 
rask. 7 p. Kaikkien saapumilla ole-!saawausa suomalaisten äänestäjien! 

'Wien olisi lupauduitawa awusta- j kannatuksen niinkuin ennenkin. Sn o-j 
•mami komiteaa kaiten moiniinsci mu- malaiset tuntewat íiytvin Mr. Olson'ij 
faait tässä tärkeässä työssä. Wcrlitun 
komitean olM käytäwä jokaisen ää-

-II, joka toimi matkustamana lääks-
kauppiaana takawuosina. Hän suo-

nestäjän tykönä ennen waal'väiwää ritti kaikki asiansa rehellisesti ja ta-
ja annettawa heille ehdokkaiden m-!sapuolisesti ollessaan tiiltä, liikealat-! 

kokouksia täl-' milista. Jos tällaista listaa ei j la ja on suorittanut samalla tawalla! 
ia wiilolla 
Minnesotan 
ieuraawasti 

za tulemalla wiikolla 
waltion pohjoisisjissa 

Cloquet, lokak. 25 p. 
Hibbing, lokak. 20 p. 
C'hisbolm, lokak. 27 p. 
Eve tet h, lo kak-. 29 p. 
Virginia, lokak. 29 p. 
International Falls, lokak. 30 p. 
Bminerd, Marrask. 2 p. 

Magnus Johnson on ollut useita 
wuosia Minnesotan waltion lainlaa-
tijakunnassa ja jokaisessa kystimyk-

jossain olisi niin fe Moidaan saada kaikki tehwwänsä ollessaan oikeus 
krjoittamalla osotteella: Minnesota ^den kirjurina ja tulee toimimaan | 
Leader, 427 Sixth ave. S., Minnea-> samoin edelleenkin, jos tulee wali-
pelid, Mi nn. ! tuksi. Kiitollisena suomalaisten ai-

Walitun komitean olisi sitte waali-; kai lemmosta kannatuksesta inin toi»; 
Päinxlnä oltawa Maalipaikan ympa- woo sitä edelleen marrask. 7 p. ! 

MinnesotLn Nonpartisan Liiton ehdokkaat 

Ahdyswaltain Senaattoriksi | 
Henrik Ship stead, Minneapolis | 

5iongreösiin: I 
. v.. ... . Ensimäisestä piiristä — Tri I. F. Lynn, Waseca. 
ic»ia on fen Mia c„.»hn?t PiiriM - C8mr Seller, St. Paul 
taaoe-ton „ ínaanlriljolitám t-uotcSta.: Smlbcnnt,Sta Wri$tä _ % g. @e6eget, St. Cloud. ' 

ti «ttotaWe-! sritfemänncStä piirittä - O. I. «bele, Benson. 
L"n'r,t. w^k-to..a.ole Jum ».»9««$; jte6ilrffnnnc$to ^iUiStä — SBillwm L. Can's, Procfor. 

®mi 0111."l,oStln lltn lca"'! S)6ber[änne$tä piiristä — Kmid Wosald, Hawley. 
lnmpia m tnnnetuunpia maauwilje-
lijäiii osuustoimintaliitkeen tienrai-! Boltion wirkoihin: 

wnctiici Minnesotan waltiossa, jopa! Kuwernöõrikfi — Magnus Johnson, Kimball. 
hänen tomintansa tällä alalla ulot-! Waltiosihteeriksi — Susie W. Stageberg, Red Wing. 
hm ulkopuolelle oman waltionsa ra- ̂ Rahastonhoitajaksi — Frank H. Keyes, International Falls. 
ioienFm. Keboitamme snomalaisia^ Auditoriksi — Eliza Evans Deminz, St. Paul. 
maanwiljeliiöitä ja työläisiä kaikkial-! Mlakimicheksi — Roy C. Smelkn, St. Paul. 
la nienemään kuulemaan Mr. John- Rautatie- ja Warastohuone-komissioneeriksi — W. W. Royster, Glenwood. 
ionia, sillä hän selostaa asiantunte-! Alioikeuden kirjuriksi — H. T. Van Lear, Minneapolis. 
micella ja ^vilpittömyydellä nyky:- m,. 
f 'lanteen ja miten siihen olisi pa-! ^ cu en ^uomarlkjl 

Cri Betirik Sbipstead, 

Minnefvtay Waanwiljelijäin ju työläisten ehdokas Nhdyswaltaiu 

Í senaattoriksi. 

Minnesotan maamviljelijät' ja^Shipstead Kellogg'in tilalle Wa-
palkkatyöläiset owat järjestäneet^ shingtonnn. 
Farmer^Labor puolueen saadakseen j, Shipstead tmlittim edistysmielis-
sen kautta liewitystä ja koriaust? ten lipunkantajaksi Minnesotassa fif-
kärsinlilleen wääryyfsille. He omaisi, että hänet katsottiin olewan woi-
asettaneet ehdokkaat kaikkiin walrion, makkaimman saatawissa olemista eh-
w'.rkoihin, kuwernöörin ehdokkaana^ dokkaista. Monessa suhteessa S(iP-
ollen Magnus Johnson. 

TRr 
^olo kyntäjä inaan/ 
älä aikasi suo 
Tänään luisua pahnoillos maaten 
Kautta taistelun waan 
Elo tooittoja luo, 

: Siina mahti on elämän aatteen. 
! . 
Aikaas seuraten wain 
5)lös silmäsi luo. 
KÄtso itään ja länteen ja pohjaan. 
Kuinka taajenlmaks' am' 
Riwit kaslvawi nuo» 
^Jalompaa etpä joukkoa koskaan. 

! Aimo sankarit nuo 
Maamme onnea ain' 
Ehommaksi he tahtomat nostaa 
Kurja Molok kun tuo 
Elon kunnian, lain 
P olu ill' synkille orjuuden johtaa. 

Wärit pu'htahat on ' 
W iiri n uijahan tuon, s 
Jalo tarkoitus miehiä nostaa. 
Siksi hurmehiton 
Taisto joukon on tuon, 
Woittons' tahtoo fe oifeubelV ostaa. 

Älä säiky fä siis 
Huuto hurja jos soi, 
?!uolet winfittot kruunatun walheen. 
Urho nuolista toti S, 
Luoja riniahaž' loi 
Toiwon hehkuman tvapausaatteen. 

Tekopyhyys wain 
Waltans' horjm'ssaan 
Walon tooimui soltvaten torjuu. 
Ennui siis älä lain, 
Molok murskaa sa waan? 
Kaunis siitä on snlla elonkorjuu. 

Siksi kirkkaimman ain 
Anna hehkua tuon 
Tulen säihkymän Jumalan lieden! 
Henki wapauden wain 
Maassa oikeutta luo. 
Elo »soihtu on sankari -mielen, 

Taistelu Ahdyswaltain jcnaatio-

Dnluthissa, Minneapolisissa ja Et. 
stead muistuttaa Abraham Lincoln'- j Paulissa 

t tn ainoastaan persoonallisista ko-!^^ äänestäjirn rcfiidfcctftttntim it-

rin paikasta on fiíriiStDnirt tomtclufji: f°!nu,i!S'°°n'. mutt<! '""'.""'t'?.1" ! ir"'« cnl,m marraskuu» ii)l|,>lt)ű,iícj«. 
Stjipiteabin ja Stologg'in imlilía.! ,*0Wbc8*a "f|nu jiScDiSteetaii^-õiniii on laitntiiaina,, ^ 
Kolmannella ehdokkaalla Mrs. * ei mi^úún wwallnien Poli-! 28 p. Kaikkien äänestäjien i Nonpartisan Lnton snoyttama ehoo-
fen'illa ei ole mikään moiton mariÖLiL'toű0n laajanäköinen jet yle- j0ffa ciloäi ennemmin ole re-'.ictce- käs waltion senaattiin ja me emme 

W. S h e r m 

Pelican Rapids, Mi tm. 

on ainoa Maanviljelijäin Pnclneet-
toman liiton suosittama ehdokas läjin-
laatijakunl.an edusLajahuonesfj?en 
Ottertail kanntista. Mr. Sherrfian 
on Pelican Rapidsin maanwilie.i'^Lin 

j faoperctfínuiíen meijeri tt)hifis-ti)if|..ii 
'kirjuri ja on hänen ansiotaan Hv-
ressa määri» se, että tämä ltrhan-
wiljelijäin liike on yksi sunrinlpia 
alallaan tässä kanntissa ja koko wal» 

itiössä. Pelican Rapidsin meijerin 
suuri muhkea kiwirakennus ja aina 
Itfiiiiniymä liike on todistuksena Mr. 
Shermanin ja toisten tuon yhtsk^toi-
minnallisen liikkeen wirkailijain 
rautuwaisundesta ja innostnksesta. 
Mr. Sherman onkin harwinaisen 
tarinokas työskentelijä kaikissa yh-
teispuuhissa. joihin hän antautuu. 
Niinpä on hän maanmilielijäin pito* 
Ineetbmon liiton ensimäistä jäseniä 
tässä kanntissa ja on perinpohjin tut-
fi5riut Poliittisia asioita ja niiden suh« 
tailtumista maanwiljelijöihin i* 
päinwastoin. Citcríail kauniin 
maanwiljeliiäin olifi joka miehen ja 
naisen annettawa äänensä Mr. W. 
W. Shennanille marraskulln 7 p. 

Mr. Chas. Ln«d, Viningista, on 

rannuksia saatawa. William A. Anderson, Minneapolis. 

Douglas kauniin äänestäjille. 
Waltion senaattiin: 

m, »y". r, ,, , _ , Kaunti * Ehdokas Kotipaikka 
e6ioR«t _ S!onti Harrn Bridgoman Bemidji 

hi ,o8fa fornc» m« >j,ccfet _ Hubbard Charles H, Nelson .... Lal- Park 
fuo-nalmtmt mamw>l,eW.seut., s'-^Iea«vater-Pe>mi.igt°n-R°d LakOk-car A. Naplin, Dhief River Falls 
jaitsi'" omat seuraawat: 

Waltii-sermattoriksi --
Jver I. Lee 

Lainlaatijaknntaan — 
L. E. Olson 

Kmintin Anditoriksi — 
Arthur R. Malmberg 

Kttunfiii N abastonhoi ta jaksi — 
Theo. six>n!ftcob 

Kanntin lakimiel eksi 
Constant Larso» 

Sl.crifsiksi — 
Emil Lundcen 

Register o s T eeds — 
Emil E. Gahls» 

Kcroneriksi — 
Tri Hcnrh O. R»«d 

Oikeuden kirjuriksi — 
Albert T .Olson 

Koulujen Superintendentiksi -
Eva Emerson Wold 

1 Douglas — Pope Jver Lee Glenwood 
!Hennepin, 28 piiri A. C. Cooper ...... Minneapolis 
! Hennepin, 31 piiri Gustaf E. Drake Minneapolis 
j Hennepin, 32 piiri ,A. O. Devoid Minneapolis 
! Hennepin, 35 piiri C. R. Hedlund Minneapolis 
! Meeker .I. M. Nelson Litchfield 

I Otter Tail C. A. Lund Vining 
j Polk R. T. Buckler Crookston 
Renville Herman Schmechel Fairfa? 

!St. Louis, 59 piiri Henry L. Morin Dnlutd 
j St. Louis, 60 piiri ..Fred M. Bessette Orr 
I St. Louis, 61 piiri Michael Boylan Virginia 
: Todd — Wadena N els Peterson Wadena 

Liinlaatijakunnan Edustajahuoneeseen: 

Kanini Ehdokas. . Kotipaikka. 
! Aitkin ..Earl E. Taylor Bain 
j Becker E. P. Skaiem Audupon 
Clearwater, Pennington, Red Lake. .W. E. Day Bagley 

Mlls Fore Red Lake Falls 
Cook — Lckke .E. G. Strand Two Harbors 
Crow Wing — Morrison .S. E. Garwer Brainerd 

Kauntl-koniisstonerM 2:sta PnriM,DouglaS' .. ...L. E. Olson Nelson 

$Heo. G. SbinTjet ^ I Hennepin, 28 piiri Myrtle M. Cain .... Minneapolis 
4:stä piiristä John F. Bowers .... Minneapolis 

Hennepin, 29 pnri .Albert W. Rankin ... Minneapolis 
Useat näistä ehdokkaista owat en-j Hennepin, 31 piiri «.Henrt) Wuerzinger .. Minneapolis 

tiliä koeteltuja maanwiljelijäin eHemiepm, 32 piiri S. A. Stockwell Minneapolis 
dustajia, kuten waltioseuaattori Iveri :0. D. Nellermoe .... Minneapolis 
J Lee ja lai nlaati jakun nan jäsen-Hennepin, 33 piiri Martha Anderson Wyman Minneap 
L. E. Olion y. m. Douglas kaiutti, Henncptn, 35 Hiiri ..W. I. Gallagher Minneapolis 

sen'illa ei ole mitään woiton mahdol 
lisnuksia, sen myöntämät hänen in 
nokkainnnatkin kannattajansa. Hä 
nen siwnun joutumisensa ei ole kui-,_ r .. ..... ... 
tenfoon petjnnMnm fouBauti^,t'Ka..to»!t"il> ^ 
Mrs. Olesenia kohtaan. Kylmä Po 

!wähenkinen waltiomies, joka kasit* 
telee periaatteellisia kysymyksiä yn'-

imävrettäwästi ja waiinttawast'. 

liittinen 
aseman. 

wälttämättömyys määrää 

Minnesotan edistysmieliset owat 

esiintymisensä vaalitaistelussa teh 
neen merkittämän waikntuksen. 

Hän on nuori mies werrattnna 
yleensä poliittisiin johtajiin. Hän 
on syntynyt tammikuussa 1881. Hän 

ranncct, olisi rcgistccrattawa tuona >woi olla nminitseniatta hänestä sn-
päiwänä. Ptläkääpä tämä mieles- malla kuin mainitsemme Mr. Sher-
sänuc. manista. Sillä Lundista woidain 

sanoa kaikki mikä on sanottu Sh et' 
manista ja hänen tulisi samoin saa
da jokaisen maanmiljelijän äänikel-
porsen perheen jäsenen äänet. Ketä 

asettuneet kannattamaan (5hipsteaZ>iajon elättänyt itsensä 14 wnoden ikä:-

Presidentti Harding ja maanwil-
jelijät. 

NähtäMästi hermostuneena ja epä 
tietoisena siitä mitä nakyinen tilan-!tahansa muita äänestämmekin näitä 
ne maanwiljelyssrudnilla waiknttanj miehiä ei meidän tulisi nnhoittcta. 
maaleihin on presidentti Harding! sillä heidän walitsemisensa Sr. Pan 

kehoittaa maanwiljelijöitä raulmlli-
sina odottamaan niitä Parempia ai
koja, joita heillekin on tulossa. Jul-
kaisemme tuon Hardingin "lohdu-

liikkeelle Minnesotassa. 

Nonpartisan ehdokkaat Pohjois-

Dakotassa. 

siksi, että hän täytuiä heidän ivaan- j sestä. Hcin työskenteli lamalla kitin: firjoittaniit lohdntuskirjeen, josia> liin olisi ifunri. etu edistysmieliselle 
muksensa ja koska hänellä on smt !0^šfcli St. Cloudin normaal kon-/ 
rempi mahdollisuus saada Minnesotassa ja Etoi lätoitse North-western 
iän edistysmielisten Pnűjoiiffojett, :i)Iio^5ion famana tawalla. 
maanwiljelijäin ^ ja palkkatyöläisten j Minnesotan äänestäjien on M 

kannatus. Palkkatyöläiset käsittä-^alittawa joko Shipstead, joka on i tukscn" toisessa paikassa. 
wät, että ilman maanwiljelijäin YO-1 elänyt heidän elämäänsä ja ymmär- Tärkein seikka tässä lohdutuksessa 
winwointiq^He joutuwat anyöskin^ää heidän tarpeensa ja on osottanut! on se, että kun republikaaninen 
kärsimään. Muodostaen enemmän áwansa lojaalinen heidän eduilleen, j puolue on ollut hallituksessa kaksi 
kuin kolmannen osan asnjamistosta^g^ Kellogg, joka on korporatsiooni"! wnotla lliin preiident n täntyy nyt 
maanwiljelijät kulnttawat suuren o-lakimies, ja joka on rikastunut niis-^ummstaa, että maanwiljelijät ciwät 
san niistä tarpeilta, joita työläisellä lihawista palkoista joita hänelle j Tq^ riittäwää korwausta työstään. 
tuottawat. Kun maanwiljelijät woi-^^gj. maksaneet suuret korporatsioo- Republikaanisella hallituksella on ol. 
Wat wapaasti ostaa niin työläisen ̂ it. iut kongressissa enemmistö, sillä on 

!saawat työtä ja hywiä palkkoja. Knn> Vertaillessaan näitä miehiä M'n- át riittäwästi arkaa tehdä mita 
maanwiljelijät owat ahdinkotilansa ^esotan äänestäjillä ei pitäisi olla ^ hymänsä omistaakseen maanwilje-
niin palkkatyöläiset luonnollisesti!^^ walinta. Kellogg'in uudek-,(i>§tä. Mutta 'se ei ole tehnyt mi-

myös kärsimät siitä. ^ jleert walibseminen mcrkitM petok- iään muuta kuin laatinut joitain 
Tämä etujen yhtäläisyys on sulat- j sieti ja wäärien lupausten jatkumis-

tanut nämä suuret tuottajien joukot ta. 
ztoimimaan yhteisen Poliittisen pää-! SbiPsteadin walitseminen merkit 
määrän saawnttamMksi, joka on Kel-!seisi, että Minnesotan kansan todelli- ̂ nvastaan petoksellisia silmänkääntö-
loggin kukistaminen ja Shipsteadin set pyrkimykset löytaisiwät rehellisen! temppuja. Tullitariffilaki ja muut 

lakeja, joiden muka olisi Pitänyt a-
tvustaa ntaontoiPclijöitä, mutta jot
ka owat todellisuudessa olleet ai-

Kaunti-komiss., 
William Betterman 

walitseminen hänen tilalleen. 

, Suurbisnes osoittaa kiitollisuuten
sa Kellogg'in palweluksisia koettaen 
tehdä kaikkensa hänen uudelleen toto 
litsemiseksi. Suuria summia raho-

ja rohkean edustajan kongressissa. 

Suuri Farmer-Labor pnvlueen 

kokous Minneapolisissa. 

Minneapolisin Auditoriumissa pi 

republikaanisen hallituksen toimenpi
teet ainoastaan hyödyttäwät niitä 
rikkaita, jotka ntlferníit ja kontrol 
keeraawat maanwiljelyswotteiden 
markkinat Pitäen hinnat alhaalla 

ia läh-teWn Rmnesowan limoin-|betMn .uri Sarm(,r.Sa6oc fcuoImra nmmtiucttdllc. 
fittti Sl>ptrihprrhii IrmiYl tn rttfrtrro ti1»* * _ f av 

on jo useissa waaleissa c»s>iintynyt! 
edistysmielisen liikkeen ctmitoBfä j Meeker . 
Minnesotassa Ia suomalaisilla ää-! Ottertail 
rtestäiillä Douglas kcmntissa et ole! Po<If 
mitään syytä kieltäytyä äänestämäs-^ 
tä näi^ä edistysmielisiä tälläkin ker-i Renville 
taa. 

Muistakaa täyttää 
tenne marrask. 7 p. Douglas kaun-I -v 

tin suomalaiset, miehet ja naiset. iTodb 

• Erling Swenson Minneapolis 
.......August Smith Litchfield 
.......98. W. ShermM .. Pelican Rapids 

B M. Bensott ... 
I. C. Pratt ...... 
T. E. Torkelson ... 

j St. Louis, 58 piiri .George O. Lockhart 
welwollisuu-^St. Louis, 60 piiri C. G. Anderson .. 

A. H. Kleffnian .. 
«...Aler Kinneberg ... 

. Erskine 
Crookston 
Maynard 

.. Dulnth 
. Hibbing 
Chishelm 

. Staples 

U". Newberry., .vaalm a.kana- tii81»n0, lokak. 24 p. 

hm R,ch.g°«.-,°. lonta ««»dW»»!^ SaimAi fuomdlaiStenlm 
StehDBS hin^klyl flane5tne«líian;mi|m(iat)i)Iig. a ote(totta ofaa;mrt ma-mw»jeliim,i fiinien olojen 
Newberryn puolesta senaatissa. ícrmmijdíi. Maanwiljelijöillä ei 

Harding sanoo nyt, että hallitu? 
on tehnyt kaiken mitä fe on tooi* 

Wanha kaarti on turwautunut 
myöskin wääristelyihin ja walhei-
siin, soimauksiin ja parjauksiin, joita 

j ott kohd'stettu Shipsteadia ja muita 
j Nonpartisan ehdokkaita >wastaan. 

Nämä menettelyt kuitenkin epa-

!tähän suureen kokoukseen, jossa tulee! ®tűüníy^ie^i 
! olemaan kuulujia puhujia. Pitäkää 
f tämä kokous mielessänne ja ilmoitta* 
:frra siitä tuttawillennekin. 

ole siis mitään toiwottawaa repitb-
'-kaaniselta hallitukselta. Mutta he il-
lä on oikeus waihtaa noiden ivan
han kaartin edustajien tilalle edis-
tysmieliiiä edustajia kongressiin ja 
lainiloatijakuntiin. Ja ellet toat 

— ltitft Kotimaa en halwiA tai-

onnistumat, sillä Minnesotan maan- kiSta useamman kerran »viikossa mcecntoljelijät tuota oikeuttaan käytä! 
wiljelijät ja työläiset owat Huoman-: m estymistä suomenkielisistä lehdistä Marrask. 7 ^ itiin he saawcrt syvt 

neet »välttämättömäksi lähettää Amerikassa. tää itseään.' < 

i 
< r-,* , I 

Ihdyswaltain Senaattoriksi. 
Lynn I. Frazier 

Kntvernöoriksi 

William Letnke 

Warakuwcruöõriksi 
' Erik Bowman 

Maanwiljelys- ja Työ-Äomissio»ee« 

riksi 

Bert F. Baker 

Mil lakimieheksi 

H. Ulsrud 

Waltiosihteeriksi 
P. N. Moelltt 

Rahastonhoitajaksi 

E. G. Larson 

Wakuutns'Komissioueeriksi 

S. A. OlsnesS 

I Waltion Auditoriksi 

I D. E. Pi indextec 

Uautatie- ja Varastohuone-
Komisfioneereiksi 

Frank Mi iholla n * 

C. W. McDonnell 

Fay Harding ' 

Alioikeuden tuomareiksi 
M. I. Englert f ' 

Geth Richardson: 

A. G. Burr • 
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