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Kaikki mukaan kohti Republikaanien

BGogebic kauniin yleiseksi

syyttäjäksi. Kokemuksella

ja kyvyillä varustettu laki-

mies.
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HARRY F. KELLY
Kokenut johtaja, joka tuo tehtäväänsä monien vuosien ko-
kemuksen valtion kuvernöörinä toisen maailmansodan
vuosina. Äänestäkää kuvernööriksi mies, joka on osoittanut
kykynsä kriitillisinä vuosina.

i- Gogebic kauniin kaivosten
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, . --. I kaivosmies, joka tuntee

«T < ... || kaivosten tarkastajan

*•s.■/.•i''"'fyyfr ■} 1 - J tehtävät.
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»f • George J. George
\ s "mk Jt Gogebic kauniin sheriffiksi,

Sk ' *** M Toisen maailmansodan
' veteraani, joka tuntee

Y***.»*7, Gogebic kauntin vaati-

m ukset sheriffiltä.
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SEKASORTO PÄÄTTYY

ÄÄNESTÄMÄLLÄ SUORAÄ

REPUBLIKAANIEN TIKETTIÄ
MARRASKUUN 7 P. VAALISSA
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William C. Vandenberg

Luutn. kuvernööriksi
Hän on palvellut kolme

vuotta valtion senaatissa.
Tarmokas puheenjohtaja
State Affairs komiteassa.
Johtokyvyillä varustettu

mies.
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Joseph P. Cloon

Valtion senaattoriksi.

Mies, joka toiminnallaan

on osoittanut ansaitsevansa

senaattorin arvon.

...äänestäkää suoraa
republikaani tikettiä

JOS HALUATTE—-
ff“ HÄÄTÄÄ POIS KOMMUNISTIT
PAREMMAN KOULUTUKSEN LAPSILLENNE

ENEMMÄN KYKYÄ JA VÄHEMMÄN
TUHLAUSTA HALLITUKSESSA

TASAPUOLISTA NEUVOTTELUA TYÖRIIDOISSA
VETERAANIEN SAADA ÄÄNENSÄ KUULUVIIN

MAAN PUOLUSTUKSESSA
SEKASORTO POIS ÄÄNESTÄKÄÄ SUORAAN

REPUBLIKAANEJA
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JOHN B. BENNETT
Kongressin jäsen, joka on kongressissa osoittanut luotetta-
vaa harkintakykyä ja kannattanut lakiesityksiä, jotka ovat
tarjonneet kansalle turvallisuuden, vapauden ja luotta-
muksen.

Valtion lainlaatijakunlaan.

Äänestäkää kokelasta, iH ,

joka tuntee alueensa

tarpeet kaikin puolin.
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Raymond Cychosz | JjMtohr
Gogebic kauniin kirjuriksi. «KRp f

Toisessa maailmansodassa* EEzp
haavoittunut veteraani,

joka on antanut parhaim- "'B
mat vuotensa maansa

puolesta. jj',.

Anton J. Brackett 4*lB •

Gogebic kauntin asian-

kin ain registeera jaksi.

Tämän tärkeän toimiston |if‘ i Jfck •
johtoon tarvitaan luotettava

ja riittävällä asiantunte- ]J ]

muksella varustettu 1
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