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* i»ka Tiistaina j« Perjantaina, New Aort Mills'tsia. Miu». 

SM-i-sttt UijlllniMin V !sälinä jo sellaisenaan HerusteÄli»jKreiwi Mtte tiaariwaltaisen Wenä-! Emcrifafln o;i jo Uiaiifiu tunnettu-!keen puolen pä wän ja. kykyinen kurssimme 
y T vili ü-iS • /í^ ' ; fémműit ja asteettais-en liikunnon jän ajoilta kertoi tämän kirjoittajat maine "roapoau fiibctV' »naana. mitä Irving Ave. warrella. h-m . ttykeille BUOMEBW 

jtjdjnfnfieltnett janomalehti Amerikassa. Il wc-tv» k»hdeSti: h;otteiilc' ia on niitä waSwan lai-! le, että hallituksen modga-lmonopoo-!hymää se sitten tehneeNn melle, mut-^ Tässä samassa kirkossa mi jlMa. . pogf|n Irasitta it» 

n.íf-njtf^ inaitu raba ylitä manna suoritukset»!Ii tuutti fillc riittämästi Maroja fo-ita «fciimnat nieUiä pitää se nok-Alanpa lwelus 12 p. marraskuuta fwj «* . 

taan ja sen tatevim tuin mikä ta->ko soramäen ylläpitämiseksi, eikäkamme f mi hjcSfä itiin of:teraan'2 jälkeen puolen päiiväu. Tulkaa' S&ilkÓt6IÍ36 015 

Uude» Kotimaa» iimotto*l)it;uat: jl'.asi'a yhdeksänkynimeiien päimäitswodta ole muuta kuin alkohoolia, jo- että tuskin saamme aiftia mi&tiiii fi-i koitin kuulemaan m malan sanaa ja' 

Halutaan-tieto- ja o)oit«ilntoiiuf-1 s?anffipnperi,.joFa cbitsiait kauppiaau Hon on Puoleksi Mettä sekoitettu. Jo? ta. loettaessamme yMpiM tvotasanokaa tästä muillekin. Näissä ti-, 

jet $1.25 kerta, kolme kertaa $3.00. j<j tc»U i s uuden, harjoittajan lainaa-Europan maat eiwät itse omistaisi! mainettamme. ilmsuuks.ssa esiintyy laulukuoro. j 

u ie tnfiit wain "herrasmiesten fopV j ta if ka hallitseisi joitakin monopoole-! j Lauluharjoitukset owat Mrs. M. 

muksesta." " j ja, min eiwät ne Pysyisi PySíyőia1 jTÍA|Mjl l?jlllCZlltllll£ !^onfűtl Elolla 26 Jk ti iltana 113 
Näitä sangen tärkeitä ja mielen-'> taloudellisesti kominkaan Pitkää oi- V»ViV|W iiiillvilllllii> - 2nd st. N. E- Muistakaa laulu-

kuoron jäsenÄi»tulla harjoitttksiin fii-

Tila»«hiu«at KhdyswaUoiösa: 
jtoko wuosikerta ... $2.7ó 
ihuíli wuosttert» ...«*eww.. 1 50 
loimelta kuukaudelta .76 

Sttvuítm ja Csaabaa»: 

Äofii K-uoiiferta ..www..r«.f $3.75 
wuojtker.S h.».. . 2.00 

.loimelta kuukaudelta 1.00 

Nimenmuutos- ja amioero-ilmoituk-
set $1.50 kerta, 3 kertaa $3.75. Kih-
lauk-- ja wihkimä-ilnmitukset $2.00. 
^ittotíűitfe-iímoitufieí: alin hinta 
Hi.00, pitemmittä 3 senttiä sanalta, j kiintoisia puola ajatellessa nuum- • kaa. Me täällä olemme wiolä rikas-

. . .. eyiiiymaiUnoitufiet $i.oOftirictn-, viljelyksen riittämäksi rabas! a m! ie?, j ta mäkeä, jonka 
* Tilausrahat moi u»hetM joko poS- • lvachto- ja ncnma-tlnwhikfet $i.2o i .... .. ....- .. .... 

M matuutetuíío •• »> <" o-j-u.ll! °n W«a|ia !mtott.-,« ».km á-w-ima»,» 

"iijeá'lö ofcittecíla: 

Uusi E étimé* . 

* fíeto Aort Mills, Minn. 

kannattaa pitää 

kansan 
wi eläpä 

kustannuk-

Z«lkaisija: 

Oausas tilini AustaunusvhtjA 

marsyn kanssa $3.S5 ja^ jokaisesta Ihen kuulumien tuotte,iden hankkijalla' sella." 
lisämär^ystä tm fiU:o?lauíeE^íű 50c [cn faf^ mihainiestä — ite, jotka ei-
lnamak'ua. Kaikki muut tilipai et , -ausLx-i r, 
. . .. K#l/, , ii» • f Irat anna hänelle rnttaMaa luottoa 

.lnmtmnet 50c. iiatotcniuitiulta leitai ' 
'imoitettu 

Keskuudesta 
Dkato, Min». 

)ä Wain äkilliiM kuoleman ta

loin. 
. .11 P. Marraskuuta lauantm-ilta> 

na on nuorisoseuran toimesta ohjel-

Smk 41:00 
Dollarilta 
Myös myörnmc paukki-osoitnk 

fia (shekkejä) markoissa yllämsl 

nitun kurssin jälkeen ja erikoisia 

kolmeti prosentin korkoa vetävil 

ma iUautoivtto Wells Mmtorml: matkustajien shekkejä doilaroii 

pauksia Co faion kontrilla. On c,tl" | [)űctlill<i Western ja 11 kadun kul-1 sa> jotka Suomessa lunasteta»? 

attnntiímlipítiZif intfrr fiitfiiHpfi» |nett fcnötht ^áltü tämän f#fott|nwjgifo North'. Sinne tulee ri!ttsaa§-!sieiiä voimassa-olevitt dollsiii 

JSwfr.Ä« ,a 8Stó £yti i-wi-w-'w.jw-á iUkeen. 
.  .  . . .  ,  . . .  ,  l e m a n t a z > a u k i ! v t a .  —  N u t i p a  t a a s  ^  P i a l l e .  O h j e l m a  a l k a a  k l o  8 .  Lähetj-skulut fahalähetyksili» 

Z cl, tok unta: ChaS. Kuha, Esimies-.! kun samc- ilmoitus mlkaidtaan fafUim ne, jotta tctemat handle ntoiit'utjtoin j0§ gjattelisiwat näitäkin asioita ^ 7r r'r' fiw»> ' ̂ Diroon -^vn wu,%t*-' postin kautta on lue. Buiurnilt» 
^uuuos Keto, WaraefimieS'. Hjalmar: kertaa^ peräkkäin 40v. tmunaUa! helpoksi lainata rahaa. Toinen on'.__ ei Main kerran wan., nii'amuaa»!^ B>a»w lmittwat Hoi an ta Terwetuloa tatkitt. «eurafunnont; aue $20.00; eitä rourernrnilts 

Vc»ue, Kirjuri; Matt Johnson, ta» 
^ -Rmtamaä luottoa täytyy nto<mn>U^jflmmefo vitsaa h^siouhoitaja; Jacob Wtrrcantienti. 

$GÍmet Aarwonm» LiiNe-nchottaja 

toimo Hiltunen, Toimittaja. 

tema, išTlÄÄ *> amfotmratfía tolmiaífccn j. «w.« oitetohtóti, Mmm ^ifTlHrVL ®r ««H- 8 ',# r r 
mc- timoitu» lulfaistoau Mi 1« «e, jotka tefaedt hSn«lle Uia»klNj,vin jos ajatklifileat »-.itäkin niicita' ' ® JL„ tul-wail >»« P-I-on wokm 

' iincn on! ci toflill niim„ 50 ' * *orfatt taIor|Kntoctulo<t ka.k.N. Soura- -

otettiin.!foton SöDd-iiHiät w-»- fauoi. |lf' io4|° Wcc kuoli ja „„ 12 .p iltana Mr. 5 

toiiinnmutal' kamat f„ini[i tirStu*ml.. ®0,,fítn to,úlIa ?roi  

Kaikata Mapat'iStö tlntoituffiS* i ü^a' i°s pitéit n neli toifaa peidan kmrluisa ameritalaineu kan-
a tulisi rahan seurata muka na z tuotantoansa, toimittaa tnoti:ci:fa, iainme^ käyttämät monopooleja. 

raawana päimänä mietämäksi ntmrt 

Sylwes-, gyinmilta mitään kuluja ei periti 

ug ave. j Lähetyskulut sähkö teitse o» 

Tulkaa sinne keskustelemaan kaikilta summilta. . 

ti'cxíia, lofa muuttua osoittc 
bnoitiaíiiun sekä eutiien että uud 

• ifoitieeu, fiten tulee oio.tteen m uuni k 
w^ünlst noveimmin ia lvarmimmin 

niimeisttúin kestiwiirkona ebtiafieen 
perjantain numeroon. 

THE AIM OF THE AMSRICAJt 
JXEWtiPAPERS PSLNXED iN 

iOREIGM LAIiGV AGi'S 
To help preserve the ideals and 

•acred traditions of this, our adopted 
country, the United Stalr:ti of Aaier-
ica To revere its lawt and inspire 
otittir» to reapevt ard obey them. To 
strive unceasingly to quicken the 
publiu*6 eeu^e or civ.c duty. Í11 all 
ways to aid in making this country 
greater and better than ire found 
It 

^.nuivtim multiin, niin sieltä pctlatcy=; ^ vurű^ll nta-as i o; s ta. Linnala siu-> Kaikki lähetykset osoiteta** 

saart autonsa puholtlvat ^keskenään jatkoon kaikkia näitä tilaisuuksia. !postin kautta, jos sähkösanomiin 

íciiuaííieto, nmun itiim»|ö| - iljetystä ei erikoisesti pyy leta. 

tellcTt nyt pöi» mennyttä isää! Hutter, Minn. .. ! Osoittakaa lähetyksenne 

ia appiwanhusta, niin lähellä ko- ^ w.}jt h töíüJtaanottaiAű ia lähettäjän moi* 
twnsa. Mrs. Wanha lakkasi puhu-. 

ISiäiin tarpeita Watieit, jotka wam>joillekin »ksilyisill- s-ittailijoiIl«.'Po.>'^^ !"á>n j« kotnn tultua oli, 
! kauppaajan suussa kuulostamat tar»!c,:c.<t..n—^ !aiwau tunnottomasi,«a tilansa, josta 

j »verojensa maksajina. 
inaanmiljelijän on puolestaan to-i*jlemirte niin rikkaita että meidän kan-' 

rottawa lainailemista titríianpaiUw-; nattaa antaa kaikki nämä hyMyydotj 

llitrkoitsijat kutsumat tätä omi napsii ui I  j  4  iVUi .  i t l>U i ' l l lUIU.  J i t l i»  -  ;  ,  ,» •.  ^  «  <#» •  r  '  »11 t  v  •  •  v*  i * l  •« i  v-  4 v t  , .y  v  *** " "  

jDc'iliiiltn. Tällaisia kuulemalla^ kausaNMia laitokkssamm- -roa-5" «»«m !-W»W. «aa» ku«l»i» ^mi»sw««!rin roodlit S-n jo» 

j ie tällaisia lainoja tefcraSflä tnto»!poa]l llifcuil(,lji (y) eilä|iä|lrel.l!0.1ftel"k. KoMa mainitsen 8ntter'n fuometei 
' tfílüitlioia^íít toian íDuofvat'íiiKiiieii i $ » • .,,. ...... Ma laeilla ja jätti j-ilfccitsä sm emaan rounTpuin-ia |uau iiiuoiiai.iaimitii,. fufQalt tnoine moittia liatta mono- > - n 0 ' r . Y , 
ehkenpä Main Päiwätyölainen. Ha-ipgMja <— n—>Puolliouja L. vanhan ja 11 lax 

nellä ehken saattaa ii) r elä oil a maa- jj^u ntiifű§ti 
tila iiimissään, rakennukset ja työka

lut, mutta jos hänellä on Melkan 

käyttämästä Mapauttaan 

Unifil lehdelle tulemat fitteei or 

ttchetettäwat osoitteella: 

Ussi Kotimaa, ) 

Rem Aork Mills, Minn. ! 

Puhelu» 9b I 
\ ^ j 

•Untered a» «econd clans matter at the ! 
ywiS' office at New York Mille, Mian.,! 

Act 01 March Ü, 187V. | 

maanviljelijäin rabssia 
Bitóén 

Pi..!it Blot on H l im l lWiiM«ffcčta: iututS t»mmoiif™'iöimim,m ,mHHS" "»»ka. ufehtfin!»" ci eniian-le kyyneleitä. 

On ollut niin h.ljaista aikaa täiii= i taanottajan ja lähettäjän 

lä. Nyt on kuitenkin jotain tulos-!teolla varustettuna osoitteen», 

so, fun Maalit lähestyivät ja meidän ̂ 

mieliämme lähinnä kiihmttaa faun-

sille, että Mr. D. N. MacKinzie on 

hymä mies tomnshipin teitten teet
te, 6 poikaa ia 5 tnttöä, joista nuo- ......... rTf.. , . i taiaksi, silla silloin on näille taman-

inn on not n 7 M. many a, |cra paljon t. J , _ 
eirnot waichaa» aikaan »Ii meillä-'- -L-=« k'n perukan m°anw>l,el,i°ilk to.t. muita sukulai'sia ja ystämiä. —: 

melkeinpä yhtä paljon kuin ne xgix.ikln hallussamme oljylahteltä sisältä-l On murhetta ja surua sillä perheel-
tienteossa. Siis teemme omakii e> 

bufU'tnme, jos äänestämme häntä. 

naapurikylienhän kuusi 

äänestämään Mac1 sämme. 

Pikejoki, 

Foreign Department 

First National 
Bank, 

Hancock :: MSch 
— 1 Yrustettu v. 187 4 — 

Varat yli $3,000,000.01 

Kirjoittakaa Suomeksi; tneilll 

suomalaista ltikU?«» 

pidetty itsestään selmänä asiana täs-'laan maanmiljelyksen pohjalla, joka.^telemaa korkoa ivastaan. ^ 

juflti maassa, aiman kuten tamattiili! kuitenkin, karkista nvkotteluista huo-| itoinjtcystssct on nykyisin nsei*afiu 

h v^oicila tukkimetsien suhteen. Was»! limatta, on tämän maan ainoa elin«j '-.otuksa maanmi > jeli jäin ra-

!a sitten kun puutamarasta alkoi ot-i moimua antama teollisuus. Í hastaniisen paremmaksi järjestä ni-

Iu puute ja sitä täytyi hankkia pit-! On ollut tapanaa panna suurin 

iivu matkojen päästä ja pimtanxmmj jsa maaumUjel^iuotteista kauppa-

fi-.rfcat tiin nät alkoimat herättää ih- markkinoille heti satojen korjattua.! v iv. . ., , r, t . 

mist en huomiota, heräsiwät ihmiset'Ja niinkauan kuin hinnat olimat ' 1 ,0 ^cru ű 

lefsi, mutta arMatenkin on tässä 

«v-iassa yhtä monta miellä kitin on 

miestäkin, Terme ajattelu kuitenkin 

aja-

pari- ja rauta-alueet, mutta mitään 

j "roijalteja" emme mistä kol-

! lebteeraa. Mcbliä oli äärettömiä 

j metsäalueita, tukkimetsää, mesiputo-

j uk'ia MesiMoimaksi, ^rantatien myön-

inytlMmaita, fatnrcitbtciben lnpakir-

! jo ia. sälikö- ja telesoonilaitosten lu 

ipakirjoia. mutta me 

E. K. 

Minneapolis, Minu. 

sukset pidetään mielessä näitä kysy-

Sillä jos ker 
ojawksoen metsien säilyttämiseM -j^-jiksi korkealla pitääkseen ntaantoilje., ... .. 

fasiDűttamVcőta uudelleen istutettu-jMn toimessaan ja paremman tovimt) ]m • !a '1 'a'r.. 
jni puiden amulla. Niinkauan kuin meillä maatilansa rahallisen artot)it |mn. periaatteissa Ytymme, nun on,; 

«teillä oli liikaakin hymää ja halpaa] nousemisesta, hänet saatiin edelleen"^ loytaa m ea ra _at)U| 

'.uaanmiljelykselle sopimaa maata, | jatkamaan, niinkauan kuin fmtpp^|m^m' m° 1 v1a Uh%'=: 

Mííjafabot oliwat niin rnnsaat * 
" maanMiljeliiän on 

_ . _ r.. f ... „ ! lyays maltion perustuslakiin jofa 
porta y. m, silla han ansaitse kan°> ' .. t 

v * 
, ... ..Ä«. . „ tulee myöntämään tulemalle minlaa-

inatukjenne. Han on nuioektit tint-!.. V, ,r , . . 
. .  .  . f . : t i i a k u ! ; m u l e  m a l l a n  t o m u i n a a n  n m t ,  

nettu toiskielisten kesken rensstlm; ^ 
i .  .  ,  r r  .  .  v a l e i t a  M a l t i o  m o i  a i t t a a  l u o t t o a  t > l U »  
!tarmon intchcfn, joien eitout erehdy^^ ..... 
I ,  » .... ,... ...... ... ityi'nle, muttei amoastaan tuaanmt-
ikukaan aanestaesm«n hanta. .\/ ' .. .. ,.... 

Jo näytti siltä toissa maanantai-í Paikkakunnaltamme on muutta-liclyc-tarkoitukiitn. ^.tma lisäys pe-

na, että s itä tulee talmi aiman he* j mit John H- T. Nurmi Dakotaan -rustuslaUin antaa. oikeuden Panna 

HlottlH,tvn ,ti kum satoi lunta puoli päimää aV|atfacn siellä suurmaanMilielijäksl,^^ m^tl011 ^onbm ' . 

"mav-mlla kä mn lakkaa:,latta maan malteiksi j j0tClt toimomme parasta mcncstnsta11 Ia.c j nu ten m^ni1lõta ^ lUci ű 

wapaaua ™ n; frt m... pahoja W0l sitten Maltio lainata 

j kiinteää omaisuutta teostaan maan-

swiljelijöille. Tämä moidäan niin 

I järjestää että lainat tulee olemaan 

jsamansnimtais'a tuin ott nyt mci-

jdän liittohallituksen kiinteimistölai-

, hellä" jafelimme näitä faifatfjk ̂  kmu'.l pqwwt. kun sc> lk siellä, »eljeuiii Wäinö Stor 

"ienfimniscHc w-M°°nt»liialle, jofo: öffa|' [ata"w*f"1.1 ",1Mn .lK"in,i m»?S fan,űUc Armille 
- ' - - ti. Nyt on ollut kaumsha parina 

! niitä Main pyysi, ja olimme ni'n ko-

Min iloisia kun ei meidän iac&immt;^mtuvma' 

Mielä antaa rahallistakin aMustus-i Ompeluseurat onnistuimat ^rit-

ta lisäksi. j täin hymin Mitme keskimii'kko-iltana 

arfailcinattal Sodan aikana toerciiintnie Iiirn--^a^*a^a' 

Farmarin maimo. 

New York Mills, Minu. 

^ >( ^imoivtci on miilun turha tehdä jia joka tuunetaan kuoletuslainana 
Tuloja, kahm pöydästä, ̂ ääu selmää, sillä se ei tee niissä lQ j0frt 3 4  wnoden ajalla kuolee 

, oli ^9.12, sns suma tulo. Wlo".mitäön muutosta, itsekn.lin tietää räutyn maksolla. Toiminta luon-

kaan tuta miltä tuntuu saada takai--kokoontunut kamaa sinne, olt'.fuuűfin päimäiiä minkälaiset ilmat noll!sesti tulisi olemaan paljon no-

imlist.tii n n n palmn ollut kullakin paiffafitiiimlia. Asia, ^eampaa kuin on nykyinen liittohalli. 
I m r rv, > i^ut^nUMrtii»4rtAl/v r vtttt (tiU L> r\!t ... ... - . ^ 

yhteisen asia»! 

i,y> A .... , t ... ... .. . ,. mealit lainsäätäjäkimtiin ja jokaisen^ 
J»|mavtiin(it pystyi mat tuinttamaan!, .. 

helpolla työllä säätämissä, niin san-^iiaanmiljeli jän muoNliset sadot yli o-!„„ r. . . .. . ' fnrthnfi>mmn -av f,in*«r 
grn «ähä., pa^ii» aiaiuita sti»°..>i«. tarpeittensa fo.Ua f.™»m!faí^ial™. =»« 6™™ Ornate n,a too,»o,a faaSaf.emmc ^ hmkan 

..ill?.. !.wa.m>iljelijä rahastaa tein.!- kuulauden ajalla, niinkauan ci tai.1'" WWWmm^a Per.aa ^ , moninkeiroin mitä on uiromivt"1"""1 

almu. .aitta wko'hänellä oli ra-laije.. /ar " ft ̂  ̂  ̂  m ' 
!,,> ,^rir»nfrtnn L, r r ,, ol, ,, .. . iiiuúJiMtlicínűii kehnosti Hmbcttuien,Clt mumttanyt 
Uta >.uentaan. j Puolia huomattu. Mutta umiptan; , .. ' . ... . r ,, ! f-.n m. l4j.A tnn 

. . . . 2 ... !ralia-ahoiden korzaamista, puluitta-,teen, mutta meidän johtamat tan.. . .. . ,. , .u . . .. - -- - ,---i-T ..— ... 
Huolimatta siitä laittein tärkeim-^mn nmtyl häiriöitä »auppamartti.'^^ fiti anista ediStysmielisis- salaisemme" tiesimät kyliä ettei fel»|)Q hetdan apulmjella,^iotfa heille kai-^ kysymyksistä, joista tullaan taaS;Wtt saataisiin ensin Bondit myy-

nuivia asemasta, joka maanMiljelyk-'uoitla ja siitä johtuMa kykeuemätto- yl» r,,»íKHn 4-„r.i .«irmJk-He kahmit ja leimokset 

, ^Mäkeä onipeuiseurasm iuinjidlti oli. jc§ia Wl^ olcn innoatuuut tekemään tnksen lainan saanti, se tulisi ilntau-

l=;^al;ou oli ti!ota Mrs. ^uniasella ^^-^^ 0n tehbä mähäii selmää nii§-;fin riippumaan siitä kuinka iv> 

laittoi.! 
.r. (. .L ^ . tä Pyrinnöistä niin Mähän kuin main >lainen helppo tulo tekisi mitään Päättämään Marraekuun 7 p. jolloin.dyksi ja millä korolla, siis lainan 

idiä on kansallisessa taloudessamme,!myy-^ Mkaa mflontoujCtyöteteitta^^ ,„^dM;sta olla puhumatta. wää meille makituisena tulona. ^.Haus.avti tuim ilta, kuu sai fuuLoj0n ylinen maalipäimä. Ensinnäkin f^rko myös tulisi riippumaan siitä 

om<tt rahastamis--laitoksemme kehit-->tuottajalta suorastaan kuluttajalle,; o- |niinpä jokainen "hymä kansalainenI^wokasta^ohjelmaa^ ja luoda fit'hcn;|(t^on fnnoa cttä minä cn ole mi-!minkälainen korko olisi Bondeiö'a. 

nmcet ulkomailta täune tuotettujen^minpian tuli tällainen asiain jät-j Monopoolit kansa» pflttoclufscssa. |jn puiiliiFt" äänesti sellaisen tulonpäälle. Toimon, että mcti= fÄ peseeta enkä tule koskaan sitä^ämänlaiiien latt on woiniassa Ete-

leoiMlaitosten rnufaifesti. Nuo ul-!Zestely, oikeastaan sellaisen puute,, S)frt,)Ur Brisbane. Amerikan par-!lopettamisen Puolesta, niufa ro5=lnä"n «(iin^uurellci joukolla ensi iträittiiinääu että ininitn midipibe onjiä-Xakotasfa uuttta fen fnin Mcar-

raatajan toiufi^töniifi?fjiifcrraiIa ^ L í?IoíIl 1 „ p-:ainoa joka on oikea, tulen main täs-.wiljelijain puoíueptnit liitto pam km lanaat omat olleet etupäässä kaup^kuormaksi niinhymin. maanwiljeli.' ^n tunnettu ja Parhaiten palkit-kaa,ityön 

pa- ja tvutltíuHvfíyfvJfia eitä inacut^^u c i ic »en uin pantt. ^ fniunimlvhtnit kirjoittaja, sanoi; Pois lai 
niitjelysmaita. Siitä inaÄi^em^ka oliMat ottaneet inamitotiicitjotta; . |tcn sanottiin 

im johtuwat. kun on Yhä pafottcifu] raha^taaffceti. j ^ Ojalia saapi 125 miljoonaaa dol-!maanwiljelijäin järjestö aiman to . . 

inaatiMiljelys soMittamaan itsensä! MaaMviljelystuotteiden kalapa-ii^ria kansallisesta tupakta-monopoo^sissaan autteli maanmNjelijöitä kä-!kaikin 

puolesta, muka ro> I ^äin suurella joukolla citfi luäittäinänn että iniimii miclipibe onjiä^Xafotasfa 

.. ....tajan toiufivtänufcf?iifcrraíía ^tr*- n talolle^ 1 p.'ainoa joka on oikea, tulen main täs-.wiljelijain p. ...... 

iskottelemisen hekumasta, Tu- i
műrra* f

<
mt't^ klo 8 illalla, «se osoi-^ sci0^t0űn kysyniyksiä niinkuin mi-'waltion lakikirjoihin niin se ei oie 

otiiiu. eräs pulien puhuthi ie cn.,2'^ abCi ^aTt"inä niitä käsitän. mielä siellä saanut suuria .ykaan 

mrhiii faiiupiaibcn ja teollisimden.martkinoilie toimittantinen ko-opera-!lMaan, Ranska saapi samanlaisesta|sittämään tämän j 

harjoittajien pankkilaitoksiin, sensi- tiimisten kauppajärjestöjen kautta si-luioiiopoolista wieläkin . enemmän.'woitto-weroituk'.:r. 

jo saautaaii liika-

ÍjkfűlltcltVU. 

kaa tämä inieteen, mennään swne^ $Biimciiu*it Minnesotan waltion'kuin rahamiehet ensin kieltäytmmät 

ilainlaatijäkunta sääti että tämän'ostaniasta Pohsois-Dakotan Vond'a. 

Lokak. 29 päimä sunnuntaina on^syksyn Maalissa annetaan Minnesotan^Etelä-Dakotassa sen Tniit panlmat 
jumalanpalmelus kirkoosa klo 2 jtil«|tociItion äänestäjille tilaisuus tefjbaii^i waul'orlliuen puolue iurkotuk» 

weljien mälillä senaattori. Gapfpec I lituik ii Maltio n Miikoihin niillä lu-ilisuusohjelman, jonka kautta he ot-jieljät taas Mimeaikoina otoat teli jsallisuus on ainoa kysymys poliM- suomalaista ehdokasta. Muita tässä 

on käynyt Minnesotassa puhumassa tauksilla, että he kykenemät toteutta-!koiMat koettaa nmpautua myllypä- ̂ neet näiden laitosten walmistam'-iseösa taistelussa?» ! tapauksessa ei ole mitään sellaista 

j zenaattori Kellogg'in puolesta ja ke-;maan maanviljelijäin ohjclimin pa-lrociiicn ja loiliaukeinottclijain kah->sesta. j Se oli presidentti Wilson, jokaimahbollisnntta, sillä Larson toimin-

San en maalitaisielu Initinimmií-jhcittanut Minnesotan äänestäjiä hra»!remmin fnin Frazier y. tn. Nonpar-leista. 

laan kaikkialla ja kaikki ihmiset pu->litien:aan imdelleen Kellogg'in, joka tisan Liiton suorituksella lm.ilitiit| Mutta ?un luemme tuosta "uuti-
P 

liUMai tnaalctvto ja mirkailijachdok- ̂ kmtt nk?u ösiiutyi seuaau^ia näisiä mirka.lijat. He lupa simat Malmis-sen kohdan, jossa sanotaan, et-jkängin taas narrata itseään, Mai ym 
kaista ja kaikesta muuvta mikä tä-!un ei»ia kysymyksissä selmää kan--taa käyntiku-ntoon waltion eleMaotto-1teollisuuskomissiooni ou "Mal-!niärtämätkö nyt jo, että tuota maan 
inän yhteyteen kuuluu. Seuratc.kse- > san tahtoa Mastaau. 

Kysymys on siis siitä a, i tämätkö herran puhui Amerikan kansalain! si j nollaan kon.MSsissa on selmä-tt o-

.>i>iois^(ifotort farmarit 9le?4omi bMräksytyille ulkomaalaisille Phila-,Uittanut olemansa kaikissa ratkaise-

delphiassa. Ja hän erikoisesti mt*|toissa kyiyniyksissä ícanturnulieílis-
heessaan huomautti, että jos teibäu ;tcn joukossa. Šhin taas Corss olleS-

jrin ja jatihomyllyn, jotka Nonparti-^^ttanut järjestämään $100,000 j miljelijäin ohjelmaa - eiwät tule io- kansallisuuteenne kuulumat politikoit-|fnűtt yhden istuntokauden koimvessis 

rumnraUisto Miwdetoweruksia. Ia ka tuntewat waivhan kaartin puolue-pantuja waltion bondeja. Nestos - Asassa" jonakin eli että tämäkin on1 tenttaa teollMuSohjelmansa iota!t5oiitifoU^at etmöt ansaitse Am?ri- rehellinen edistysmielinen. 
niitä näkeekin tämänkin toaalitaiMe-;kondäon i.,öi-fci.lel.)a Ijiufan tar.'l«p°si het! hankkia rahoja nittäwSiti^i, poliittinen juoni maanwiljeli'^aZtaan heidän w°stnst°jan'sakaan^°" tähtiliPnn snojelnsta. h- eteötl Minnesotan kal,dekIa.meB.l-.!grkK. 

I,m Äkana ji-llä ja täällä. Mutta.kemnnn. Tosiajm nimittäin -n. eitäitoteiittcnffcra nämä momttoiijelijäinj jäill äänien »cmkkin.ilekji marrakk. 7 eiwät mi esittää mitään patewää, kunnollisia Amerikan kanialania! ,^ -8lte8täjieR tchtäwä waünta 
meriinifiinnrät wnodeteweruksqt Witnolmmtía nftcumiisoíta -diötysmle-kanan suunnittelenmt laitokset. ,p-än «aaleissa. Silla tosiasi o,.,!niin. heidän on ääneZtettäwä tuota Silla uskonto-, roht- ja kanjallisuuk. . . Car's ci ole miiiia». 

j niin hän ei pane finne skotti fia.' si sm leireissä. Niinpä Capper ää-'kin on ivanhan puoluekoneiston ra-^ mäkisin metsään- wiety kora oramia^-^ 

nesti Esch-Eummms rautatielakiastas. Tämä Main paljastaa ajattele-haukkuu. w,.' • . ,, 

Mastaan, joka laki aiheutti raíjtihnv)mille edistysmielisille ja kaikille a-! Waark' nyt tulee PohjoiS-Dakokm!^ ^i^Sakotatt öänes 

tojen kohoamisen ja jnuuict pahcm' jattelewille. äänestäjille, että kaikki pääkaupungista Bismarckista t)ht'- 'nai>aatI tempulla taa 

Paljonkin 

S!en,bcrrytt poistamista senaatista'sakaan. Niitä Moi olla edistysmie-; ma-uutinen, että 

sentakia kuin Newberry häpäisi ?)í)«j ít»Í-iua eiihtíymiü häikäilemättömiä mylly ja elevaattori omat Malmiit . Perästä fitte tulee tieto, tunnucn Minndxitai 

nsaittoaltav!
;politikoitsijoita. jotka siitä huolimat-'ja käyntikunnosfa "tämän wiikon To*;teollisuusko-miMoonilta'on rahat lop-zkongressimiespiirin i 

bin kansallisuuteen kuulumme, waan . frii 
„ . „ . V1 ' dellisten Tantan eoitvtanen ka.:^a 

f™?*™ '."m ""I™ ;u?a"bum"iC .f«nate»<iKa kansan hywäksi. Hänc., 
..... ... .. Im.m tartam Wlhollmm 1- walitsemisenia tulisi olemaan suurek, 
Aku oikeastaan merkillinen ilmio.loudelliNin kymmyknin, isiden ratkai-

Samoin äänesti Capper ei ole kultaa mikä kiiltää politiikaZ°!gkfiä sellainen ihmeellinen sähköfano-Nestos « KumpM.t Vaalitaistelussa myöskin!seminen näissäkin Maaleissa o:t ky- ^hwi^tuk'eksi edisty.mi>.lisyyd .l 

Grand Forksin^^^^^'^^^^^^^ .^jon muutamien suomalaisten suhtau-zsymyksessä. kuten kaikissa maaleissa, ̂ ^nen iamasia määrässä wa| 
asialle, kun sensijaan Larsonin Ma-

otan kabdeksanne'.r Näitä siwukysymyk'iä sekoitetaan 

dysMaUain senaatin ja kansanwaltai ehdokkaisiin, joi- Maalitaisteluun ainoastaan alhaises-

s'n hallitiismuodon ostamalla itsel-^ta omat myyneet itsensä sieluineen Pulla" ja että juhlalliset awajaiset! ̂ uneet ja että mylly ja elemaattori l^ suomalainen lakimies O. I. sa ääntenkalastelu-tarkoiiuksess-:. 

Icen rahalla paikan senaatissa. - jnahfoinccn taantumuksen Palweluk-! tapahtumat lokak. 30 p. — siis 7 tävtyy sulkea siksi kuin saadaan radarien ja William L. Carss. Nuo.mutta aikaansa senraawa ja p:rtaat^ 

hingoittaisi. MaanMiljelizäin sa luo-

Iäisten Minnesotan kahdeksannes' 

kongrcssipiirissä olisi äänestettäni 

Senaattori Kellogg taa? äänesti! sem ratkaisemilla MM. 

molcmmiSsa näissä kysymyksissä rau-' * 

tatteyhtiöiden ja 

lesta. 

Mutta 

tä ristiriidasta 

Newberry» puo-i Toinen merkillinen, poliittinen il-iturnemai-on 

in'ö 

ipäiivrä eni'Civ Maaleja. j 
Iässäkin woisr masimapolitiikkaai 

haa. 'suomalaiset sanomat, että suomalais- teilleen uskollinen ihminen >i tuúí* 
Carss'ia ja kchoitettawa ystäroieniilf 

Tämä odottamaton ikmoÄus <fäi- ten olisi äänestettäMä Larsonia, kos- laisiin waalisyötteihin tartu. 
tekemään samoin ja siten takaamaa^ 

luulla, Nestos den laitosten walmismmisesta ia a- ka hän on suomalainen. Missä mt; Tietysti, 
.... taman koetellun m reliellnekp. ono^A 

walittamana olisi . ^ 
matun edistysmielisen Motion hylixií*-

n. 


