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Uusi Kotimaa. Tiistai o a, Marraskuu» 28 -p. 1922. Siwa o 

; $10.00 ensin fllld peráelka, että entinen - komissiolleni Mr. Hclrtoey'komme tutu meille sanotaan demol.! suurkapitalistien kätyreitä. jotka ott! - suutari sappa on myöskin atocnt-i Mrs. Eva Pasanen 
Ifarmarcuicn on tuon yhtiön toäii- oli, siitä' yleensä faiffi. wickatiet onZraatti-?-ikana.etta äänestäkää -repub-! katsomassa siellä oinoaStamt mnuta-snnt oroptfa Yleisön käytettäwakfi. j Tuikinnon snorittanut Köhi». 

IfJKbtltlítotfá ityfjclia myytäwä kaikki tuotteensa ja metFeitt pääsemättömiä. • Nyt siisj likia niin kyllä se aika paranee jaititan miehen etuja siläoinknin suunnj Tämä oli neljäs Í intti imt.i on fa-1 Ltan sctrciti kodissa la fuyti 
;llwll9lllUwl(l Ijüõ farmari myö itse tuottciiaait,'(ottoon kaiken toiivoni, -että ei näin ̂ taas republiki-aikana meille sano- osa Amerikan kansaa saa öÄstÄl'5! tanut tänä syksynä ja kaikesta päät- myös perheissä. 

Cicioia kansamme 
Roberts, Mont. 

Arwoisa Kotimaa 'jtt' sen íöajn In 

farmari myö itse inottciiaiiVtoitoott kaiken toittxmi, -että ei 
litiiti unió tooi sakottaa sarmaria ai- ̂ olisi neljän »vuoden peräHbä, että 
jnct 100 dollariin asti. Se oli ai- Dan Mae Kenzie koittaisi parhaan-

ftjafunta. 

tältä N n Mikkakunnalta, 
Piirrän jonkun ritoitt: 

koska on 

wan kouraan tuntuwaa narripeliä. sa. 

taan että äänestää demokratia, mut-«nälän ja toilun kanssa. 
ta mitä sillä on toäliii kumpi vuoli! Koska tomrli on jo siwu ja me 
niistä, hallitsee, ne on justiin fit»i olemme taas häwinn^ tässÄin toaa-

täen näyttää olcijxm pysyttmmen. 
K—ja. 

! ©or 135, Vrantwood, 3£tS< 

jttreoti s. itä huolimatta farmarit .kai-! Ikätoä tapaus sattui möidän ky-j maa sonkkia, se on niinkuin jiiäteuonjltSfcb, kuten p olen ennustanut kili 
ken lisäksi allekirjoitti asiapaperit lässänune toiinie toiikolla Mrs. jn j fotósa meressä, että fuin wesi «no'tämän kirjeen- aSupuo^lella, jonka o* j 

VICTOR H. GRAN' Vapaita tietoja 

? ja n iin ollen joutmtoatkm kielsn tai-Mr. John Mattsilltz, kmt niitten uusi! sen alta keweänlmäksi niin se pyö» | leit kirjotttmy.lt jo aikoja ennen waa-z 
.... , , 11 °-vi)utJl,ű- j tamattomuuõen tähden maksamaan amin- ja stoori rakennus paloi' auvan t tähtää ympäri, toinen puoli päälle'li a, toalffa en ole postittamU jttdj 

Meidän welwollliuutemme on kut-

Sao m a : a me n Lak viviic*. 

200 Torrey Bldg 

Minn 

kodinetsijöiile 
Koochichiug founii, Min». 

Meillä on mainio seutu, jossa c-

raas tulossa yksi punaisella merkattu^. 
laillinen juhlapäitoä, 

.Keidän. we.wol.isuutemme mr tÍ4|\$ioo n uutan maimtjun unmn wir^ juuriaan m n öten. yösydännä joutui-! niin kauan kuin sitä piisaa, Samal-Ennemmin. Olen ajatellut, että sei Qiullltilf 
u:a luonnon kortemta hallchzzaa, Sitten wasta useampikin Mit lähtenmän melkein alastomina'.la .lailla meille tarjotaan repttti-jei siellä paljoakaan waikuta. Niin,!. ' ' 
ra olemme saaneet tyydyttämän tit-i 
^oksen luonnon tärkeästä palweluk-l 
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Suomalainen Haramaslaäkäri ^ napaikkoja, meijeri, metsää, rikaila 

324—325 New Jersey Bldg. ' maata — tnlewaifuuüen joyta:oa 
Duluth, Minn. i maitotalous-alue Mituiesotassa. Mci* 

sai silmät ií«át ja lausumaan kutAl. juoksuun ja> toaara heitä itseäänkin !lrkia ja demokratia, kun me kylläs-j olkoon tämä alkua uudelle taistelul-! HcnfV JioHilStOII > ^tu ihmisiä ja on koninsa, 
1 -! ' j teitä, mettä, kauppapuoteja, markki-.Jtocma: Ah toclt, kuin rneit' on .oli niin likellä, että kukanefi olisi-: tyntrnc to seen niin meille käänny le, joka Mee olemaan edelliffiä kuu 

£ 10 " .. 0 0 Y1 Petettt), MH ketun häntä ON neulottu! Wat jäänyt itsekin finne tulen fe-Mn boin.eN puoli ja M olemme sü^ mempi, siksi että me olemme noin 
m. !mnart jhaitkim nahkaan ja 100 ruplaa män. kaan, mutta sattui niitten koira olla!hen tyytywäisiä, olemmepa tieten-!koltnisenkymmentä tuhatta ääntä li 
<)űtiva on meiia pannut toiroit wuo-^ ^nä olen aina ollut wasta- sisällä ja se meni petille ja herätti^km' kuin me olemme siihen niiitjfmpmiä woittoa kuin kaksi touotta 
deUa eticinpi ajattelemaan. Dedam- ! 1 -
me, että me nmanniiljelijät olemme 
toimeliasta Mäkeä, me malmistamme 
aineet, että woi kymmeniä miljoo-

mo ihmisiä pukemia maMaroiin juh-! 
íapnfuihiuj, Me malmistamme ov! 

neel, että tooi kymmeniä miljoonia 

karwanen kuin kiiski, etten ole ninut ylös. Monta kertaa koira kun on Tottuneet. csitté. Tähänastisista lmmlituloksis- , bän kannumme ctti ensimaisen pal-
Meillä on rahaa lajuattnwana jf1jnnon ^^den 1022 Minnesota l 

üilitMiWla maita mmaa. nä9tteIlil!li kaikota rataa-
Üästiiii puhuiiia^sa t«i firi;l,tt(!foo.:wi[jcll)iituott(,i5ta_ 

läelclMit johdosta, waitfapa iv liyt Toiwon paremv»» onnea alkaville ioiitim ''Ketun • .nimistä famimtCi-„;!rfin on eteenpäin menoa, waika! Farmer» & Stole ®ral| gMUrtj mol)i)oli';'uii>.'t ketkinker 

myötäwirtaan. Siten -o1!en säästy->wiisas, niin fe pelastaa waavcrsta. j Wain nyt mettä on herra kur.tta- ta näyttää, että olemme saanut aina-
nyt - ujeinkin hionpuu'fipeíBtö. Nyt Se oli kolmas stoori touoden sisälle nut. wähän tawallista raskamnmas-; kin yhden miehen kanntin wlrkaan ja 
tekisi mieleni hieman ritisee vati yl-! täällä meidän kontrilla joka Paioijti ja me olemme päättänyt koettaa wielä tästä omasta Ylästä. Gris 

! wähän mnt äkkipikaHesti tuntuifi' stoorien pitäjille. Scrttiw Mr.! jolla ei ole wielä minkäänlaista hiljaa. Meillä on edessämme taas 
^ , . . minun hulluudeltani. Wc»cm asetta^Maits laittaa uuden puodin eilsi ke-!kordia tässä w^Hõssa ja se on toisel-'unsi taistelu, ja meidän on aljetiatoa 

thmtiKt is ua uta ..iutoae-' i 0 e m immílű tosiseikat etusi salle, niin huc» iminmt ParemmaAa onnella. ila tilalla järjestyksessä tvMklibstalla. täniä taistelu aitoan allista. Ensik-
hin luiikiPoytntL eeö • to^toa. miícn narvattawia wielä olem-! Mrs^ ja Mr. Chas Rank lan nuo. > M utta merfm ei ole ctiut rahaa, jol-! sikin meidän on hankittatoa rahaa 
nmamme yll sata muionaa, n]nkas< 1 1 

ta. Me tiedäinme, että me maan-
miljelijät oUunme yhtä tärkeitä oli
oita kuin äiti perheessä, joka imet-^ 
tää ja hoitaa, pukee ja ruokkii lap^ 

jensa. Me tuotamme ihmiskunnalle 

mitä he ikinä osaamat tixmtia. 

me. Juuri yhdellä asemalla f utu, rin poika oíi plchkasta silmänisä la käydä waalitaistelua, meillä e:^ konstilla millä hywänsä ja tilatta-
kiwikauden lopulla. Vksinkertaisella weitsellä ja hän on ollut TuluÄ)issa á 'ollrit rahaa kustmttaa mnoma-'toa s.llä liiton leijhii semmoisille, 
uskolla ja silmät llmmessa käymme saamassa lääkärin -o-pito ja kuuloni j lehteä, zoka on faükeiu tärkein n>ä II-joille sitä ei tule. Se on enstniöi-
talutusunorassa ja tuletoaisuudenI inuf^cuctn ci pitäisi siitä näkö mennä ^.e, eikä meillä ole ollut myöskään nen tehkäwä ennenkuin Wrwitsee moi 
toitoo rinnassa luotamme lunastuk-1 ainakaan kaikkia. Woi kuinka fe on'puhujia kuin muutamia... Mutta me i toista luletsiakaan. Minä nyt en 
sen mahdollisunteen. Wa'kka ole»!waamillistä olla lavsilla mitään te-!olemme -saanut, tutustua sitä enem-jwoi syyttää tätä vaitkaku-nwa hä-

z.!massaolomme sanoo toisin min em<rcwseita, kun sattuu ttc monta ker- > män fcrahon rahamahtiin muuten, iwipstä, waikka nAyy niitä olewan 
usko mitään seltoää tosiasiaa,!. taa loukkaa itsensä ainiaaksi loaitooi^ jMe olemme nüli nähnyt miten pank-j täälläkin joitakin jotka taistele? if. 

! kiirit on toaltoonut etunsa tässä wal-!seänsä wastaail' eli paremmin sa 

Ia Yhtä kaikki me saamme tästä j 
salosta työstä icllnifcu palkan, että n'e . . , _ 
. . .. ' . . . Ihxuti! narri pell on alna enentpt us-^sekn 
taamntc puo t aA-* omuta i U»A ^len ajatellut tuon Pöh- Í Pike Rider MMkkg Co-:n yleinen Liossa Moin kuin me olemme irneE- j noen etujamme toastaan ja samalla 
toalIo en, ^ oi)iu 1 lutu L ^.^.löll ajatuskykyni mukaan laittaa jon^wuosikoko>ll.s pidetään jouluk. 5 p.ffunut siitä paremmasta ajasta wä' kertaa taistelemat rahainiehen kukka-
toarnee rllLwaluokan pi^o. a. . fur,Iainctl epäuskon pylwäslillc, ti-! 1022 kello 10 e. pp. P. P. Urheilu^ linpi-täuMtölnäsLi. Meille ott sattu, ron täytteeksi. Waikka meillä olikin 

^ aiÜUí HfClL f/pilata lasipalloja monen toärisiä jajklupin haalilla, jossa on tärkeitä a-!nut monta esimerkkiä. Kun pankkii iluonnoMvoinrat taas wastassa, niin 
e im lhml. unnan ol^-|l ^ i tcittella niitä kepin päähä n ihmisten! sioita keskusteltlttvcnla ja johto kun*' ri tulee ja panee toilja-aiban awet'kuitenkin toacúihtlofsei: osoittamat, Í 

no téo, im uoiannon . oa o |^uone^cn f^totllc, kuten I. B. Le-!nan mÄinta. Ny niin muistakaa!lukkoon niin Moin saa työm'es, jo-'että meWä on suuri työ edessämme, 
t.laa ja \O o ^ur)u i»u i; a ja|.^ x^n^Miakin. Siten moi1 ui;nyt ukot tulla jonkolla kokoukseen,!ka oit tehnyt wuoden työtä lähteä!pelastaaksemme tämän toaltion taki 
nuu ,0'. ' etiNLi. meuan -a*". i mi Mä kiskoa tatosttomat hinnat. Q-.kun ei ole saatu kahteen tonoteen n-! Yhtä tyhjänä kuin ett tuButkin, ban sin kansalle keinottelijain kmtftsth. 

kuut on hytotmvolntla ..... ... fmbo mitään kiinnitystä! Narsteeni. 

Eikä isännän' tila oie; 
empi. Luin Työmiehestä! N. IrviNvvud, Mich. 

taa sen sitten katon harjalandclle'jastaa tä-mä asia, mutta minkä te-lOuln^nimisestä paikkaa kirjoituksen,! Noin Pari touotta sitte täällä kul' 
! töiköttämäätl,' niin se on yhdentese-1 kee Lnn dfia on niin. MuiStakaa j jossa isäntä kehuskeli, että ei ole ki "weyareita", ne nor-trftxit HuHtiii, 

vf Mrnnhqn, 
M e nai? , 1U t n nelola. 

^cbcrnaíí f/fifcrniipantiu Jäsen. 

'pOHJOISLÄNNEN 

MATKl/STUSLIIKE 
ixlustaa jxvliaita ja uuj'eiaipi» 

VALTAMER ILIN j OJ A 
Läliempiä tietoja pu rjelu luä vuoro ia 

ta ja laivoista saadaan joko kontto 
rintamme tai kivjeeilisttsti. 

A s i apa p ere it a matilta n pii ä:y in VAI 
saamilta, var tori valmist of aan. Toi 
meksiiuito voi kiivdä kirje^Uiscati. 

CARL IL SALMJNEN,' Agency, 
Box 455, Duluth, Minn. 

il'miskuintem elinehto. 
MiitoS niille työläisille, jotka an 

*toi:wrt äänensä edistysmielisten ch-

^armari 
- nee. Jo^s en olisi ennen laittanut Ykille Uuden 

ja 
Kotimaan 

o-letto not tulee sähköwalot tänne mci-; 
niin 

oetni-

Käyttikää, 
tuiiiivinita suomalaisia 

( 

Sodi-vgrenin 

Kotila akkeitä 
Saatavana asiamivhillanmie suoma.!. 
paikUäkatiiiiHft vii tilaamalla *>wit-
tctilla 

Södergren & Co. 

Suomal. IJllxoliV-ivtys Apteekki 
18 Western Av p. 
MiuaeapoUs, Minn. 

Liiii kein vt telo lähtfetäiin vapaasti 
pyy(kttätv»Bä. 

Rahaa 6:11 e tzrvsentilla. 

Itäisillä toaroilla tuletoille uutisasuk-
! kaille. Kirjoittakaa beti toapaila 

^tietoja. 

j Finnish LaudseckcrS Ass'n. 

9iertHome, Min». 

: Maita järwen raiiuudo. 

I ^>15 eekkeriltä BG'A eekkeriä Finn 
j Saken rannalla. S m a lai set naa 
! purit. Jonkuilmerrail niittyä. Wal-
i totien toarrella 7 mailia itään Me-, 
nahgasta. Edulliset ehdot ja kuu-
den prosentin korko. 

I Murrayn Maalonttori» 
Wadcua, Minn. 

! 80 eekkeriä waltat.en warrella 

I Blowers Townisfa. 
! Hytoää, wah m aa maata klooweril-
! le. Myydään kumvitm 4i» eekkeriä 
: erikseen, jos Haluioo.i. ^'ohtiiulitjc 
maksut. Pitkäaikainen kontrahti. Hin-

i ia $25 eeklerilta. Teemme toiclälin 
' hiukan paremman kaupan, jos saam-
me myytyä notkeasti .Vc.-usi present-, 

jtia. — Murrayn Maukonttori. 
I Wadcna, M i un. 

Toiwsl«» Mich. -» . . ... . ,.... 
; kci'ttalsin -uuden kekuntom 

Postin Mjetuš - knlöiintme fa^tMaoir 'v • 

toinen päitoä on nyt ensi^ keiran tavi biisiä tnii taasen mentyä 
jolla 

.  . . . .  1 ( 9 7 )  P a n k k i i r i e n  D t e s e d u i s q s í e e n i m !  £ . , v r t  J A s?n s.! G 

Mijotíle.|toän suuhun omasw aitasta, miniat ottamaan Mköwalot fotttnjü T» pentg;eoÍ4ű woidaan saada 6 pros.f vjJOJd JUuilhiU*>aUju 
ukkosen johtoja, niin totta maar Toiste lisää, jos eletään. z täytyy toarastaa omasta aitasta o-ijdfa 'huoneeseen. Wei jarit ottiwat^^.^^ kaupunki- tai farinionmisuut.! 

panna - Risujen pstttaza. «maa "toiljaa. Ia tästäkin tooi jou-!työn tehdäkseen ja niin langoittiwal ^ ostanlista, rakennuksia S U O M E E N  

poH 
hdltonitinsaítc kMMaja >w. itaiööSi». Niin, minunhan piti' täM, 

Postihallittts on päättäimt suos i.a^^^^ lemmen jumalattaresta, fe | ia tukijajoukko 
farmareitten pyyntöön poohn Mie-j^ m x-^ssyt Mässämme loih-l rännyt taas : 
suksesta. Postin kulku on ollutkinNMT?N miehen Audrem oleimne tmillä bämin 
totüítttcnutn -huonoa niithm !^kka..^. < . ja Mjs Helleni OenMn'lissa, ja amtan tieto j 

Itua tiilenpäitä kauntaamaan. žüiöä;ja lnmpnttiwat kaikki we scrrmarten 
;eí die ainoastaan asia, joka koskea huoneet, jotka päättiwät .ottaa taloon-

Aina sitä jotakin uudistusta tiKVii 
saamlne kütin, kotoasti touhutaan. 
Vksimielisyps on wonnaa. 

Lumituisku on oi li jv Pari päi-
toää. Wan hat ennustaa , ett ä taitoi 
tuli tassen täydelleen. Saisipa näh
dä. Minnit se tapasi taasen lesä-!^"'^ 

toaatteen jäännöksissä, knt-en ennen-^ touotta 

kin. täi ote iässä kerinnyt laitta- ja1-unilt 25 
m<van supsiiuitl.rkkia y. m. muka-' 

—,m",ai rocI,oicn mat,ami8ta! herjan Änieiikan linjan 
vankcr» SMtrtic Trposit Company,! taiitt» 
. ,, . r~i I I Purjehdukset Now Yorkista: 
lb 18 California street, |STAVANGERFJORJD üarrask. 3 p. 

Denver, (lotonko, j BEPGENSFJORD, .... marra sk. 2 4 p. 
— I STAVANGER! JORD joulukv 9 p. 

Farmilainoza. Í Me myikin myymme pijvttejä Suo-

Alhaisin korko. Nopea palwelud ! ^ Korja» kautta matlxiistapssB 

Frederick, So. Dak. 
Arwoisa Uusi Kotimaa ja sen laa- j tätä paikkaa wain se on koko toaltiou sa sähfötoalot. 

Minät, it olen he-! laki. i Na. mitä otíaá'aon! Nyt siitä as li 
knrkistelemaail, koska! Siis tämä on oikein se pankkiirien'on äijät odottaneet säliköwaloja. ja 

nyt taas way-!taiwas. Ei meillä ole ollut turhan; ei toi eläkää n ole Mint ja ei tule-

Lindgrenin ja Miss Hellem WnGn Iissä, ja annan tietoja toähätt Ml-'takia pankkiiri kulvernöörinä. Lä->kaan ennenkuin on asia uudestaan, 
kcuissa. Onnea toaan! jtä, koska ci ole nÄynyt nlinkäänlais-!l>empünä' ott oma suu kuin konti:Valettu- Oit tosin toältllä cUut u]ei-| «»»»)».,.» " ,4a 

^okm Mäki ioka M sairastellutkirjoitusta täältä pitkään aikaan.^sun. Mitään muuta ei olekaan^ta kertoja kokouksia siitä, että josiTämän Pankin tekemiä lainoja ei tar 
i,.!,....,:.. ft sniHhmtftjXitcnecko iiiitii syymi se että aika- me-|iamtiit nyifgnim toalttomme halliin? nyt uudemman kerran farmarit mitse lähettää muualle hytoaksyttä 

iti n luaua, «n niit liirratq e»tonai"« lof-Mkm. tiito-laifmm. Siis mM oit nyt faieS'nc fuegturoet cttammat n"m, .uxtii. SIoíím faiillä aina: J;',l,a0 j »Si! 
f.. .... , I ]f <v , mm v- jemsa mitä on saanut taas wuoden!komeat Iitpaufset, missä on ne toal-1se tuodaan kotta. ;^aS|a nyt sn '.Me za kesknc-teltaa anasia. >tämme. Hinnoista ja 

«t imilmt Ínníi V;1 sKinn waitooistaan, waikka minä ainakin!tlon sementti'laitokset, johon on ollut kuitenkin ollut warmemmalta põhjal-l g-irst National Bank of MeuahgSi j tyiskohdista. kirjoittakaa ou-ttcvii, 
vs)0tHah on wmynyt ^.oy.av.a, -isaa-j^ ^ .... ...... . ,. ....... ... »...v-i. ^ s non 00 i ^ Q F ft 

; mesta jokaiselle asemalle Yhdytvallois-
! — - ei 
tarvita mitään passit.arkastiKta. Evit-
ifiin- hyviä m' 1 k n vmiknia kailvkivn !iu>k 
kivn matkiihtajille meulHn inmiUa höy 

"" kvueltä ta 
tn. tie 

Int lioinefteabin, 160 eekkeriä, ]on-
wuukiia inin oltu terKö IeOtra^ui.^ nwau I)S|l a;ltoi 3 vc.jwwncvt piifamnacrn, 

fmitoin tuitom i*»n á » Sat':ri,riü„S. «aöfiofii iiit.fi toiu.itotim!0" !atimwt S» 
tasklissa, niin mÄ-enpä tässä ti on 

turkit tulemat. 

rilltönä. Palkk-ioksi siitä toimitettiin 
toaicha isä köyhäiichuoneelle toiimei 

Ja jos niitä: roa, jota ehkä lainataan Main joil- na taloon 
jäämään nihti Mitt pankkii reille parin prosentin Ilostuneet. 

ŠBaan ei ukot siihen! 
Ja liite jonkun tijou! 

j niistä on pitänyt huolen herra pank- ,korkoa toastaan, josta me malksamme.väästä sen, nimittäin umlot, olisi; 
Ikiiri. Waikka Miljan tulo olikinisitten 10—11 Prosenttia korkoa ja saanut jo Pahdeksallcckyrmnenellä.; 

j IUU,vm- . rf ' J siä eloitfa päitoia imettämään. ™ UUiU ,WT" .UiW
¥. ? •  j I1? J.?'"". T „ .. 7 

? Waalit on mennyt yt ollut taas .. .... . . , iT j keskinkertainen tornit km n hutia on'lchot?a>mme panttiirm puskia ra.ialla,^waan et farmarit o, e toteia ittytu-

toaan lmÄnosti sanomat riistaa 
toettiin, waikka sitähän me olemme 
olleet maillakin ehkä kuin emme e = |jia 9 111' 

toaitt lunta 
' I tulee se aika, että maAWiljelija saa! koitettu iicti alkujaan, että lainataan. saa to aiot huoneeseensa. Ja sitte 

des hommatineet omia koM.itioinme^! 
kaan. Siis notkista niskasi ja lujita 
Miliisi ja ole taasen kuuliainen kuni 
Israelin kansa Baabelin M ankeu
dessa. iiyllä herrat werosi ylentää 
siihen osti kuin ette tooi niitä suo
rittaa Maan narrit tarttuu kitrkfimt 
kiinni ja paiskaa teidät palatoaa»?. 

torniin nälkään nääntymään 

tule niin moni saa palata kotiaan 
korwanks en tänmtöisestä tappiota 

. _ .. T . , , tuottamasta hommasta. . Olisipa 
ilman Mrlista. Taidan lopettaa. „... . ^ 
O-T 1t - fi V • t ii• tas a ky ymyksessa joftn rmrtatie-
$*«aa iw cIi .Werrailt vSSonm 

ot.tiomw. Mtnor mit min. eiköhiin «tili HaNitukje» bUjoe-
Kannon ftertoja. ' 

'»'V'Mj" 

Pike, Minn. 
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Uudet suuret nykyaikaiseet höyry
laivat Bostor ista ja Montrealista. 
— Purjehduksia jok.i viikko. 

Nopea yhteys EagLinnio ja Buo-
mvn välilUl. Useita nälitävyyksiii 
ilman eri kustunnukaia. 

Käykää lähimmän paikallieasia-
mieiisn luona tai kirjoittakaa osot-
teella: 

CUNABD ANCHOR LINE 
Minneapolis, Minn. 

31^ - - 2 2d Ave. So., Minndapolid, Minn 
eU 

Uusi Kotifflta, 
New York Miils, Minn. 

ainoastaan maanwrljelijöiÄe 5%!wä erikseen waloSta kun sen on 

prosentin korkoa wastaan. wain joh s^amtt. 
íp on kumminkin awustettu toa iti on j Maa» nyt tasas on liiMellä Mlat-
pankkiliikkeitä 2 3=4 pros, korkoa'nen tieto, että jotkut otoat jo päcitta-

toastaaii!. Siis ká'a maksaa tuon 'neet ottaa sähkötvalot, toaan nämä 
j not liwossa, wain koAka tässä on ilopun korkoa 1% Pros., jonka wal-^iivät ole iiriä, jotka. oliwat tocija-1.(93) Olisiko yhtään Ícytitatiön, ei 
wain .kysymyksessä tatoallisen nman-jtion häätyy tuosta rahasta maksaa?:rid« nykittätoinä. Ei siinä heille-^kun tarkoitan keski-ikäistä nmshen-

I ' imiehen hytoinwvinti niin kortoank-!Maksacckohan sen kuwernoöri omasta kään mitään toähinkoa ole tullut, jos kilää, tarkoitan 25 ja 30 

Koska ei täältä meidän l^iäftiiö, pta ei ole puhettakaan, toa: n saa pussista? Ei war maankaan, sen meijarien työ on niin MtooKhten, 

Heitzä hei, tytöt! 

Repeämä 
I Mr. F. Stuart, PlapRO Laboratories, • 
j inc., Presidentti, on keksinyt tieteelli
set PÍjAi'AO-l'ADS. No ovat kiiyfun-
I tiölliscmpiä kuin vanhan ajan vyüt 
j ja muut mekaaniset laitteet. Me La-
! luaratne, että jokainen henkilö, joka 
Í lukee tämän ja jolla on repeiimä, lähet* 
; tää mei'le nimensä ja o^.fitteeusa, vol-
I daksemme lähettää hänelle 

I VAPAA koetus P LAP AO 
i ia muita tärkeitä i.vuvoja, jotka j"-

et kaiseu henkilön, jolla on repcäimi, tulisi 
tietiiä. Me emme peri maksua liihet-
tämästämme tavarasta nyt, eikä kos
kaan. Me tahdomme näyttää teille 

. » T.t. ... I mitä tämä "ilimetyön tekijä", jota kut-
mällllä, joka olisi halnka» ttCjVl j SU|.a;>I1 ' Pi^pao" voi tell iä. Me todis-

touoden 

1,1,01c taas näkynyt mitään untisia^itä parhaassa tapauksessa jonkin-!täytyy tn-Aa toeronmccksaMi puksis>>että heidän langottämiinsa johtoiblN^waihtoon. ja mchdoNlsestl muihinkin^tsmme^iie. 
TässÄtn toaltiomme kntoernöä- moi yhdistää tiilemaisluldessa sähkö-!kauppoihin. Jotka tämän hnmmoon|h^id<';n

0 ^autta. Lähettakän nimenne j.% funnel tooitte heitä jälleen imettää! sitte kun ennen Maalia n in Pitää sitä 

hikipisaroillanne. 
Talmi on tuloste kylmine 

toähan piirtää knirlumi-sia. 
Ilmat owat olleet mor.enlaism, iu-

toiin töineen koittelemaan onko toa íj- ten toanhat ihmiset sanomat: 

laisen bolsheMiki nimen, jos fotoin;ta 
paljon toaitoojönia toalittelee. 

Siis niitähän olisi tehtatoä'? 

ri oit julkisesti riiifonut »valtion pe- malvt. Jos se entinen langoiius ottatoat olisi »välttämättä otnatiama osotteonne tänään, plavao CO., 2m 

M'^nstnislakia kun ott lainannut tuote:on kyllin tuctoaMnen tocchtnkoa toas-1 nitoo ja hiljainen luonne. tSiurjo 

täisikähän meidän järjestyä ja panna ! Rnral Credit rahaa, joka on tarkói- ! taan, niin samapa ie kuka sen on j tulisi seurata heti eusi kirjettä, mut-

wat ja lämpimät »vaatteet .kcnkll.a-deksää .syksyinen yö, kyTmnentä ke-! omat miehet työhön w'onne lakia Otettu perustuslakien mukaan ainoa ̂ ^^oitta nut ja toiseksi jos. se työita termetnllnt oit se ilmankin. Sus 

lapsilla, joitten täytyy Pitkiä inatko^toäinen päitoä. Niin kyllä se on^ukemaan. Mutta, minua oikein Hantaan maanw'.lielyksen ywustut'eks'. kelvaa niille, jotka lopullisesti laitta-j tässä on osoite: Mr. X. T., 
ja kulkea kouluun. Artooisat kansa--joKut, toa'iífa luitta ei ole ollut kuin pettää Puhua - järjestymisestä tässä!eikä mihinkään muiKmt." Siis ettö- mat säMtoälot, ja omat toaswuua-^Box 294, North Hibving, Mum, 

laiset, eikö olisi meidänkin aua tääl- 'jonkun päitoän pari kolme tttu-1 trnltiosrct. Meöllä on ollut jo tääl-^hän olin jo aika ruivetä taistelemaa-n ^ laiset niiden turtoallisuudesta, n:iu, ~ f 

Iä Michiganin Lapissa ruteeti ajat-Maa. iläkin Nonpartisan Liitto jo fuusir-1oikeuksiemme puolesta. Muuten me! silloin eitoiit sarnmrit ole joutuneet ^ |^|P|J RjNNAN 
telemaan samoinkuin Pohjois-Tako- j HnnttausÄka on affut mennyt, j seitsemän touotta ja me emme yletämme ennenpitkää maksaa aurinko-järsimään aineellista toahiukoa wi*| 
teSía. Wisconstnissa, Minnesotassaimutta luulen että monen äijän.jet'saanut kerrassaan mitään aikaan.'paisteeslakin noille raharuhtinaille, 'javeiden tähden. 

Kun sairastutte 

s. rautatieyhtiö M taii y. m. otoat farmarit ja työläiset yh !pojan laisi fuitoi taskuun kun ali ̂ Miksi me olemme niin surkean hitot* | Jotkut kyllä otoat tietäwinään,'i D. S _ . . vaisitw 

tynect jokapäitoäisiä asioitäan ajat-.keli niin Perin huono ja eikä tain-1ta ja aikaan saamattmnia, toerraten .Mi meillä ci ole kylliksi toaltiotoit- suostunut asemMiiehen. waünlkseen,• l*UaSa; syí 
telemaan wakawainmalla tawalla. nut montakaan elukkaa olla näillä muihin »valtioihin, joissa se on oi; saita miehiä, jotka pystyy runnaa-.Mä banÄle tÄisi rakennuttaa komp-i.^.^"",^» 

ALLA 
?8 Vstsftssa, VL.inpaU jtu.-. Kitkeriä vettS 

Svd&mcn poltto, pakotus selässä ja 
alla, SappiiauU, Kolvitauti, 

ja yjeensä h'^iitko ruuansulatus 

Stuart Bldg., S t .  LOIHS. M O. 

t 
niin me ikää ajviv.a hv ihiisaan 5 
luonnonparantolaan, jossa on huo- H 
matuFti alennetut maksut. Joh
tajana 

T:ri O. O. J urva 
Kirje- ja etokö-osoite: 

MEMAHGA HEALTH HOME, 

Menahga, Mian. 

Maan odotetaanko niin kauan, etta!seutuwilla. - ; ;Iwt cli alettn järjestää wasta myoomaan -me^e tätä yhteiskrmtaa.spanian <isumfyuotteet eli muussa ^'j0V^aif^t,võ^yviaTwniinb»«i® *** j 
olemme samassa asemassa kuin tu-i Niin, )t:aaliS6i M 5urha etAä hernmin. Me olemme liian herkkä-MMa' minkälaisia wiisaita me oi- pmiksessa hän twlisi lnopimman 

hannet maantoiljelijat lännessä ja ^mainiva, kun jokainen jo . tulokset^ uskoista, me säikäbdÄnme noita ni-lkein tarwitsemme^ seinmoiisiako, jotka mestaan, iillä tiWoniichen .on^ j | 
etÄäs»sä. Meillä ott agronoonli' tietää,- mutta iloksi »vain mainitsen,imityksiä ja «uhkauksia, joilla ne raha- gn koulun penkillä ikänsä opetettn. kyisin kuljettawa Pitkä matka kort- i  mt« t&ma »k» «m»» toon.  i  

r>0 olen kiyl ! 

Opvikaa Parturiksi. 

Pioressori Leen etetobt oppikurssit 
saatlawat oppilaat knkenemiksi iot» 
maan korkeapalkkaisia työpaikkoja. Geismerm perustama Range, toamv;<ettö kan nti k o miss io nerik si tuli toali-i miehet meitä peljättää. . , ' ro# vcantaan ihmisten 

mitä olemme siitä hyötyneet ? 91e, | tttksi Dan Mac Kenzie, kuten sitä j Wain minun mielestäin on PcÄjvi zxa ivtka eilvät tiedä maantotljelykseS-suilta saada Ulonetta läheltä ttp- terve Í Meillä on kaikkein nykyackaism f. n 
jotka yhtywät Rongeen saatvat Nyt.meinattiinkin. Jos sattu'si olla!parempi oHfía waiKa kuinka puua-!ta etkä tuotantolaitoksista enempää poa. ja niin oKrn se Homma vn pai- mt0B 1 

Kunniott., ilü Pohioislännellä. Kirjoittakaa 

monien »vuosien perästäkin nmksaaAmeille kannon »vääntäjille siitä hyinen bolshetoiiki kuin olla Ukkopuo- kuin sika joulusta. 9žiin täntmönet Ettííaatt että -kompMM- . teketttaa; 

assesmenttia. Saman hunumuim .wää, sillä eihän me tooi häntä kiit-'lella lain suojeluksen ja alinomaa ̂ viisaatko me tarwAennae hallitu»-huoneet ttMnicheUeen. Aika i'^ej š^itc-uiini. taia. j 

'niTiivlllsffi bfltoofl kuulun suuri pullo läilket- , • , « j . myu.ms.,.« ..«.Mtittevis*.!$et). ©. toapaata Tötoto^a. 
National Barber College» 

johdolla perustettiin farnmreitten!täa ennenkuin tulokset nähdään, kiristää wolitoyötä ja olla suuLen^i).jc?ksiSsa, kuten> meillä nykyään on- »myttää koska vKeMUs tMo tapqh-z Z"s!f.?..*niAr»t^-iTítr^vhrty^.fau'.íSS— *• 
unio, johon jäsenmaiksua perittiin mutta ei tooi olla sen huonompi kuin'rahakapitalistin kahleissa. Me us-'kin enemmät puolet loijareita ja tumaan. v;^.'v. jfc a. liűnell C0.t Superior, UVis» 

MS — T 7tf> St. et. Panl. MnT 
Vape* Tarjous Külle, JoiUa On 

iti 
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