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Uiifi Kotimaa, perja»tai»ál relmikuun 2S p.. 1021 

81 I tot tmaa 
LmeStyy kahdesti wnkoSsa, jvla 
tMtat ja N"rjantai. TilauWnuat 

1 i,x í'x^ - <V 
^ MySW«N»i-,« , - VU ; 

Hofi> tDuűjtferta ^m4'>í«»"; $2.75 
^uűU icuoiiferta 111,«60 
Sötnielíű fuutúubcltü »..«->«•1 

Euomee» ja (taeafcw*: 
; / 

G>Ss nmoíifma $8.76 
tzuoli nmojiferta 
Kolmelta kuukaudelta —» 1-00 

itiimärabat moi lähettää fflto 
Bo^tnnoneyor Merina toi ttttftliitetUÄ* 
h» kirjeessä osoitteella: ^ 

U Uusi Ä»ti»ee 
IM» York Mills, Mm». 

«•«fan Sätti »«»w»mvchlM 

A. ^ Siren, Liikkeenhoitaja. 

Tilaaja, joka muuttaa osoitteensa. 
>LVittakoon sekä entisen että uuden 
*%rvttmt, siten tulee osoitteen munto? 
HboFfi nopeimmin ja ttormtmmht 

llttbes kotimaa» llmoit»shi«»at. 

Halutaan tieto- ja osoite-ilmoitut» 
set $1.25 kerta, kolme kertaa $8.00. 
Nimenmuutos» ja awioero-ilinoituk' 
set $1.50 kerta, 3 kertaa $3.75. Kih-
louv- ja toihkimä-ilmoitukset $2.00. 
Kiitoslause^ilmoitukset alin hinta 
$l.uu, yi tenu mitä "á senttiä sanalta. 

[ ^I.HO I Syntymäilmoitukset $1.50. Kirjeen» 
= '' 15 itooifjto* ja nailna-llluoitukset $1.25 

kerto, 3 kertaa $3.00. Kuolonilmoi> 
tukset pienen ristin ja yhden nmr 
syn kanssa $2.75 ju ison ristin k 
yhden marsiin kanssa $3.25 ja joka^ 
festa lisätoärsystä tai kiito» lauseesta 
50c. lisämaksua. Kaikki muut tila
päiset ilmoitukset 50c. palstatuu 
malta ketto ilmoitettuina. 45c. pals» 
tatuumalta kun sonta ilmoitus jm 
kaistaan kaksi kertaa perättäin 
40c. tuumalta kolmelta kerralta. Pr 
tempiaikaisista ilmoituksista alen 
nusta sopimuksen mukaan. 

Kaikista tilapäisistä ilmoiwkststA 
tulisi radan seurata mukana. 

Huom.! Ilmoitusten Pitää olla 
konttorissamme wiimeistään lauan 
taina ehtiäkseen tiistain numeroon 
ia wiimeistään keskiwiikkona ebttcifc» 
seen perjantain numeroon. 
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Hai kft toimitukselle tulevat kirjeet 
«emt läbetettöhröt osoitteella: 

Itusi Kotimaa 

ftau ?1orf Mills, Mim^ 

Puhelin 98. 

Catered a* second e laes matter at th« 
yr«í office at New York Miila, Misa. 
«•der the Act of March 1, 1*7# 

THE AIM OF THE AMEK1CAÄ 
MEWSPAPERS PRINTED III 

; .YORKIGH LANGUAGES. 
X*» help preserve the iáeals ami 

sacred traditions of this, our adopted 
country, the United States of Amer
ica. To revere ita laws an inspire 
ethers to respect and obey them, l'o 
strive unceasingly to quielren the 
public's sense of civic duty. In all 
ways to aid in makiét tkia country 
greater and better 
i*. 
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„Kansan ääni on Jumalan ääni", kuului muinai» 
nett lauseparsi. Tällä ajatelmalla nähtäwästi tahdottim. 

- ilmaista luottamusta kansaan, uskoa sywien ringen 
oikeustajuntaan ja sen pyrkimysten lopulliseen kelpoi-
suuteen. Menneet wuosisadat owatkin wahwistaneet tä
män luottamuksen pätewyyden: 

On näet kokeiltu yksinwaltaisuutta eri muodoissaan, 
' se tullut punnituksi ja köykäiseksi löydetyksi. Kokenlus -

on osoittanut, että kansakuntien onnea ja elämää et 
tvoida jättää jonkun yksilön määrättäwäksi, sillä siten 
jää sie satunnaisuuden waraan. Jos tuo itsevaltias yk-
silö sattui oleuiaan hywä ja jalo, oli hänellä tilaisuus 
ptzlwolla erinomaisesti kansaa. Jos taas häneltä puut
tui — kuten useimmiten sattui puuttumaan — noita 
Ykwiä ominaisuuksia, sai koko kansa siitä sanomattomasti 
känsä. Wmneisen isiun sai tuo yksinwáltaisuuden 
ihanneäskettäisessä maailman 'sodassa. Kruunupäät 

*  l o r t m w a t  a s e m i l t a a n  j a  W W ' ' Ä a l t a i S w i m ^ a ' • '  
tili: Pois paikoiltaan. 

Harwain walta on nitjöe saanut tilaisuuden näyttää, 
niihin se kelpaa. Aina siitä saakka kun ylimySwalta oli 
woimaS'a muinaisessa Kreikassa, aina meidän Päiwiim-
me sackkka, jolloin se yhäkin on eri maissa eri mucbotS* 
ia käytännössä, on se näyttäytynyt epäturwalliseita yy-
teisen kansan menestyksellL ja eduille. I h law ähä n kuin 
löytyy ketään yksilöä yl',täwähän löytyy mitään yksilö-
ryhmää, joka on tarpeeksi wiisas ajanoloon määräämään 
ja päättämään, mikä on soweliasta ja onnellisuutta 
tuottamaa kansakunnan 'kokonaisuudelle. 

ííofcthqen tulos on suurempi innostus kansanwal-
taiiuuden puolesta. „Ainainen walppaus on wapanden 
í)tnht", on aikoinaan sanottu. Eikä kukaan muu kuin 
kansa itse kykene walwomaan omaa toapauttaan. ©il
loin 'kun kansa waipnu wälinpitämättöniyyden tai une-
liaisuuden horro?,een, ei sitä mikään woi pelastaa. Se 
on soariittoa toimettomuuden ja welttouden suohon ja 
sellaiset-ajar muodostumat sortowallan loistokausiksi.^. 

Julkinen sana, sellaisena kuin se nykyaikaisen sa-
nomalehdistön muodossa esiintny, on yksi tunnustettuja 
maailman mahteja kansan elämässä, ^anomaleydis--
tön tarkoitus on kahtalainen: Olla maailman tapausten 
kuwastimena ja yleisen mielipiteen luojana. Sanoma-, 
lehdet, jotka otoat perustetut ja joita johdetaan yksin
omaan tukemaan joitain Dksityi>siä pyyteitä tai harwa-
liston etuja, käsittäwät yksinomaiseksi tehtäwäkseen 
yteisen mielipiteen inuokkaannsen erikoisetujen mukai-
jefsi. Totuuden salaaminen, joko tonitioloila tai tnää* 
,cicu htlkituksicii kantta, tulee sellaisille leddille päätch-
tätoäksi. Julkista sanoa ei silloin köytetä ajatusten tai 
aatteiden ilmaisemiseksi, mutta niiden salaamiseksi. 

Toisin on sellainen lehden laita, joka on omistettu 
kansan äänen tulkiksi ja sen harrastusten edistäjäksi. 

. Sen toimitus pysyy lähellä kansan sydäntä, sen to ilveitä, 
pyrkimyksiä ja kaipauksia. Se imee innostuksensa kansan 
parhaista aatoksista ja Pitää ojennuksenaan sen totuuden 

.• ja oikeuden kaipauksiaa:'. Se tahtoo kumastaa kansan 
utt elia! dia, sen toimia ja harrastuvia kuni kuwastimes-

:v". sa. samalla kun se tahtoo olla sen edistyspyrkimysten 
tulkkina. Se tahtoo antaa järjellisen ja selwäsanaifen 

. ilmaisun kansan äänelle, ilmaisten yleistä mielilpidettä j» 

1«odcn sitä samaan aikaan. 
1 Eräs ranskalainen waltiomies — Richelieu 
Nimitti kansaa waltiotaikinaksi. jota lõpi leipoa oman 
Mielensä mukaan milloin minkinlaiseen muotoon. Kan-
5cmfcf)t: et omaksu moista halwekfiwaa. kantaa sywiin 
tftocihiu nähden. Se -käsittää, eitä kansan on itse tais-
teltawa oma yhteisfunniMnen pelastuksenpa. TälZai-
fegfa taistelussa se lamalla itse kaswaa.ja warttuu itse-
iäisyyteen ja oppii.liuottamaan onnin woimiinsa. 

..Uusi Kotimaa" on suomalaisen maatawiljeleroart'iit 
työtätekewän wäeston äänenkannattaja. Tytötät^ke. -

. . tpäätt wäestöön me tieiyski luemme niinhywin aineellisen 
" j^uit henkisen toiminnan ihmiset, jotka taivalla tai toi-. • 
'•.fella ottamat.osaa maailman työhön ja- toimintaan. . 

/'^Loiseläjillä mc tarkoitamme 'ttiitü, jotka lalittähxit Qti-. 
- .teiskuntaa Hyödyn Miinana, sellaisia, jotka imewät-

yhteiskuntaruumiiDta brwmwomtinsa antazMlla sille^ 
yritään wastapalwelusta. Niin,. maatawiljelewän ja 
työtätekewän Wäestõn' äänenkannsttajaksi on „Uusi Kõ-

Mnaa" perustettu ja omistettu 'sen jälkeen kun se la?. _ 

Üfi palwelemásta yksityisiä ewjá, sm Mkeen kuin. M 
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tuli „5wnsan ääni yhtiön" omaksi. LeGem'me. joji .ío-
della — Lincolnin puhetapaa käyttääksemme —_ „kan-

Ht:|anlehti, kansan toimesta ja kansan parWaksi".-' 
1  " • ;  L e h t e m m e  o n  » s a a n u t  w i i m e  w n o d e n  a j a l l a  k u i n  s i k  
.» Wet. Sen julkaisupaikka on tämän awaran maan syda-

mesiä ja lewiää sitä tätä nykyä tasaisesti yli koko laajan 
^ maan. Sen kaikissa kolkissa on sen lukijoita ja yhä 

uusia ystäwiä ilnmantuu. Olemme siinä luottmmlt-
|e9;a että ennenkuin tämä tvuosi on umpeen kulunut on ... > 
lehdellämme kaksi kertaa yhtä paljo tilaajia kuin sillä }•?' 

: nykyään on. Nyt jo lewiää toistakymmentiitnhatta 
^ Zkippaletta — siis enemmän kuin muuta siwinenkielistä j 
^lehteä tässä maassa. * . * 

Lebtemnie kanta on kahden Rarimritiffftybett tDnlil* 
Jö. Ahdellä. puolen on äärimmäinen wmchoillisuus, . 
.tzvalonarka edistyswihollisuus, toiselta puolen äärimmäi. • 

* «cu kumou'kle7ü?suus. Me edustamme kehitysajatusta. 
- formaalisen kqhityksen kantaa, niinhywin »valtiollisessa 
|um yhteiskunnallisissakin kysymyksissä/ Lehdellämme • 
*«n siis ainoalaatuinen merkitys ja tehtäwä kansamme ': 

keskuudessa. ^ 

Kaikki, jotka uskomat edistysmieliseen kantaan, että 
„Uusi Kotimaa" on olewa kansanlehti, kansan toimesta 
ja kansan parhaaksi, kerääntykööt lippumme ympärille 

lautta koko laajan maa». - , ... . 
l\ ' r  

' * ;fi> . ' 

Sanaae» toimittaja Lähdeen eroamisen johdosta. 

, Olisimme hartaasti toiwoneet, että tonn. J. W. 
Lcchdeen ero lehdestämme olisi tapahtunut kaikessa hil-
ja^iuudessa, . Se olisi tullut kumnoitettawalle wanhuk-
^elle ilselleen eduksi. /Mutla kun hän on suwainnut la-

, hetellä .selityksiään.Mnyylvitt suomalaisille kuin toiskie-
lisille lehdille eronsa.syistä^ niint mnistmnme jtlle »utu- ! 

/  . tamgn>,anay. • ÍV . . . .  

Mr. Lähdeen asema Herättää myötätuntoamme. Han 
.. uhrasi pitkät wuodet, parhaat miehuutensa ajat, yksi-. 

tyisen palwelukseen toimittaen sitä omistajan waatimus- . . 
- ten mukaan yksityisenä liikeyrityksenä, niukalla palkalla. 

Äun Uusi Kotimaa tuli kansanlehde?si ja kun se omis-
lettiin palvelemaan ta risan uud istuspyrkimyksiä, olr 

• toim. Lähteen waikea seurata uuden ajan tuulahduksia, 
mahdoton snukautua kansan uudistusliikkeitä pallvele 
'maan, yksilöllisyyden Ibannekaudella kun oli saanus 
kaswatuksensa. Sywien riwien nousuun sellaisena kuin se 
esiintyy maatawiljelewän ja järjestyneen työwäestön 
piireissä, on hänen nähtäwästi mahdotdn sulattaa. Siv . 
nä yksi syy. ' ' ' ; " ; ; 

Uusi Kotimaa ei Äe tnikään rMkaalilchtt. Gen 
todistaa sekin, että lehtemme johtokuntaan kuuluu sel
laisia wakaawielisiä kansalaisia kuin Victor Mäki, Jan-
nes Keto. Vhas Kuha, Chas Hyry. JoM Äarlund, joista 

- u'eimmat kuuluwat luteerilaisen kirkon eri haaroista: 
apostolis-luteerilaiseen. Kansalliskirkkoon y. m. ja osak
keenomistajat Muodostaa samoin naiden wanhimpain 
kirkkokuntain jäseK7. joskin niiden joukossa on kirkotta-
niiakin. Lehtemme yksinkertaisesti edustaa samallaista 

,. iludiSwsliikettä kuin Tcaalaisliitto Suomessa, agraarr-
puolue Austraaliassa ja wiim^ wuosiál Mäanwikjelijäin 

. puolueeton liitto Amerikan pohioislännen toaläoissa. 
Uusi Kotimaa tulee myötäwaiknttamaän ja olemaan Yh-
teistoiminnassa kaikkien Uudistusliikkeiden kanssa, jotka 
tähtäärrät eritoten maatawijelewän wäestön olojen pa-
rannukseen. olkoot ne minkä nimellisiä hywänsä, niin 
kauan kuin korjaus niissä on tapahtunut. Mr. Lähde 
oli tottunut siihen ^värittömyyteen, joka enimmille wan' 
hoillisille lehdilleinme on niin yleinen. „Kansan Ääni-
yhtiön johtokunta tvaati rpMvän polttáwien kysymysten 
seuraamista walppaudella. Siihen ei hän woinitt so-
peutua. 

Muuten emme halua sekaantua. Päiwälehden toi-
Mituksen ylimielisiin huomautuksiin rehellisyydestä ja' 
periaatteiden myynnistä. -On toanha sananlasku, että 
„joka on lch'i'huoneessa, ei soM nakella toisia kiwellä". — 
Sana kylliksi wiisaalle. 

Muuten toiwomme Mr. Lähdeelle menestystä mv 
dessa ympäristössään. Toiwomme, että hän siellä to iii)* 
tyy hengenheiniolaistensa piirissä. Koska emme woineet 

. paisumaa lehti liikettämme käsittää armeliaisuuslaitokse-
no -^^iim paljon kuin füiinioitammekin wanhaa niies-
ta — niin otimme suuresti tyytywäi!siä erosta. Etsim-
me lehdellemme uusit tuoreita woimia. - Luulisi eron 
oleman molemmin puolin tyydyttäwä. 

m; 
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I Nykyisessä läinlaatijäkunnassa on 
sellaisiakin toimenpiteitä käynnissä, 

j jotka tähtääwät suorastaan hywän 
° iiÄjoitusta, edistyksen rattaan taak
sepäin pyörittämistä. Sellainen on 
« Muun muassa lakiehdotus nykyisen 
! mmityswaalijärjestelmän ja puolu-

eettoman dhbofktmden poistamista, 
l sikäli kuin s koskee tämän waltion 
! wirkailijoita. Tarkoituksena on Pala-

Keinottelu ihmisten jo
kapäiväisellä leivällä 

Kansasilainen Whdyswaltain senaat
tori Arthur (Tapper kirjoittaa seu
raamalla ytimekkäällä tawalla eräas 
sä amerikalaisesfa lehdessä wiljäkei-
nottelusta, joka on yhtenä syynä sii
hen lewottomunteen, mikä wallitsee 

tv ^vanhanaikaiseen waalijärjestel- maanwiljelijäin keskuudessa: 
j.miiätt, joka oli mallalla täällä ja! -Wiime lokakuussa myytiin Chi-
Muualla entisen puolu^poliitiikan! egossa «"mnmän nisua kuin mitä 

Nj'Jtymei) kurwimme ratiiUšdi* 
tykiille 8Ü0MKBN 

. Postin kautta ja*v 
sähkoteitse on ^ 

Smk 28:00 
Dollarilta 

Milta aikoina .Saadaan nähdä, foS 
'Huoluekiihko on niin pitkälle men-
nyi ja josko kansa on siihen määrään 
waipnnut wälinpitämättömyyteen^ 
että moinen töimepide onnistuu. f • , . <. . < ;•. 

.--1] -V . "»'•*••'" . j ,, .. 
^onniwero-laki on ' teas fftfio 

lainlaaijakunnassa. Se on ollut joka 

t lainlaatijakunnassa esillä jo toista-
kiMmentä touotta. Wiime lainlaaü-

-1 jakiinnassa, kuten muistettaneen, hy-
•  w ä k s y t t i i n  t v n n i w e r o l a k i ,  j o n k a  m u -
jfaart kaiwosyhtiöt olisiwat joutuneet 
«maksamaan toiisi prosenttia toaltiolle 

puhtaasta tooitosta o ovituotannossa. 
- 'Kuwernööri Burnini st ei kuitenkaan 

i hytoä^ynyt sitä, joten se meni ku»i 
mvon. Viime maaleissa oli kaikkien 
puolueiden ohjelmassa tonnitoerola-
ki, niinhywin demokraattein kuiil r?5 

' publikaaneinkin...Nykyinen toirkakun-
:-ia on sitoutunut puolueensa ohjein 
maan. Sqa nähdä, millä werukkeilla 

- \ he koettamat kiertää tämän, cchjelma-. 
^ pykälän käytäntöön Panoa. . 
j Jos Minnesotan lainlaatijaknn-

' nassa olemista kahdesta Miechdotuk-
^sesta toinen, tai toinen tulee hywäk-
jsytyksi, hiotfmsi se asiantuntijain il-
j moitnksen mukaan ainakin Mme mil 
Joonaa dollaria waltton r<chastovn 
^lisätuloja Maitiamme luonnynrikkail-
Ita kaiwosalueilta. Suuri summa ra- v rf , r 

:saa, «aa. ienwuoffi ok ihme. että ?? ^nálusta I-, 
/kaikki kaiwosyhtiöi owat litttouhi* 

^neet sitä jyrkästi wastustamaan. 
Tarkoitus olisi muodostaa noista 

weroista karttuwista rahoista luot-
j torahasto, joka säilytettäisiin tule-
. Maisuutta toarten, ainakin osa niis-
] tä, esimerkiksi koululaitosten hywäk-

si silloin kun waltion ooririkkandet 
owat suureksi osaksi tyhjennetyt. Ei-
kä se aika olekaan kaukana nykyisellä 
tuotannolla.. .... 

..Meidän jälkeemme medenpaisu-
mus" — tuo kewytmielinen ranska
laisen iksewaltiaan laule — näyttää 

j oíefoanfm johtamana aatteena niin
hywin Minnesotan kuin muidenkin 
toaltioiden piireissä työskentelewien 
teollisuuden ja liikkeen harrastajilla. 
Luonnonantimia raastetaan armot-
lomalla. tawalla wähäkään ajattele-
'-itatta tulewaisia sukupolwia. Ken 
rnatknstelee eritoten waltioinme Poh-
ioiHosissa, niin on sydäntä Wiittä-
Mää katsella sitä metsien haaskausta, 
mitä siellä on harjoitetulla yhäkin 
harjoitetaan. Alastomat kukkulat ja 
kunnaat, paljaiksi riistetyt laaksot 
ja waarojen rinteet owat waltawina 
todiswksina uuden ajan ihmisen 
wandalismistä, häwityshalusta. Sa-

Ottakaapas Uuden Kotimaan! sanoa, että Washington oli „cnsim^ 
tilaajat, huomioonne, että meidän 
asiamies. Mr. H. Lampinen, Iron-
wood. Mich, toimii kaikkia mei
dän lehden asioita siellä ympäris
töillä, ja te woitte aiwan täydel
lä luottamuksella kääntyä hänen 
puoleensa kaikissa meidän tehden 
asioissa. Kunnioit., 

Uuden Kotimaan Konttori. 

Arj» BaShmgO». 

Amerikan Mdyswaltain ensimäi-
nen presidentti Irjö Washingtoni» 
syntymäpäiwää totetti Amerikan kan
sa tiistaina pitäen sitä laillisena 
juhlapäiwänä kaikissa waltioissa. 
N rib Washington, Amerikan Ahdys» 
maltain tascSvallan ensiinäinen pre» 
sidentti syntyi Westmoreland kaun-
tissa Virginian waltiossa helmi?.' 
22 p. 1732. Hän oli ylikomentaja? 
na Amerikan itsenäisyyssodassa fuit 
meidän tasawalta moitti itsenäisyy. 
tensä Muonnd- 17.7G. Arjo Was-
inng.wn Dli, 12 wuoden ikäsnen kun 
hänen.isänsä kuá.—Hän meni nai-

moinen sodassa, ensimmämen rau
hassa ja ensimmäinen kanssaihmis-
tensä >ydämmissa", sillä että hän 
oli ensimmäinen tasamaitamme pre-
sidentti ja taisteli itsenäisyyssodassa. 

Kan?a tulee aina muistamaan 
Irjö Washingtonia sinä mikä hän 
oli. Onkin hywin harwoja meidän 
entisistä presidenteistä, jotka tulee 
jäämään tulewan sukupolwen muis-
toon. Mutta Washingtonin nimi 

tukee aina säilymään. 
J. H. M7 

f--
Katsaus päivän lapabiu 

•í.áf. 

't- mii* 

Päiwän Poika. 

Minnesotan lainlaatijakuta yn 
taas koolla. Useita pnlmallisia kysy-
myksiä on siellä taas käsiteltäwänä. 
Niiden joukossa on. paljon ^llaism 

mikiin wasta 1759. «zään warakkaan lakiehdotuksia, joita, woidaan pitää 
lesken kanssa- nimettä.Mrs Martha snoranaksina. -- edistystoimenpiteinä. 
Cnstis. .Hän fttli Midyswyltain kuten tulee ollakin. Oikean lainlaa-
presidentiksi hubtikunn 30 p. .1789, dinnon tnlisi tarkoittaa, untta^ raken^ 
Oli... presidenttinä 'Maaliskuun.' 4 nustnötä ja entisten epakohtien.poiZ-
päiwään 1797. Hän- kuoli iouíut. tanlista. Mutta ryhtyä hajoittamaan 
14 p. 1799. .Hänen-wiimeiset" sa- ja kumoamaan sitä, mitä entisessä 
nansa kuollessaan oliwat nämak: lainlaadinliassa on chywää, .on ei av 
„Minä kuolen ^vaikeasti,, mutta mi- noastaan hyödytöntä tvuhua» anittta 
na «n pelkää mennä" ̂  Me tooimme' edistyksen jarruttarraSta: - . 

•  •  -  '  -  , .  - .  

koko wuoden 1920 sato tuotti. Wli 
me wuodc'n koornisato inyytiin nel
jätoista kertaa Ghicagossa ennenkuin 
ainoakaan bnsheli eli ehtinyt mark-
kinoille. $100,000.000 liäwitettiin 
keinottelussa kolmen kuukauden ajal
la pellawa- ja nisukeinottelussa. Ai-
nakin puolet tuosta suunnattomasta 
summasta tuli komissiooni- ja wäli 
työlaitosten hywäkss. 

Noin yksi proseiitti Nisuttlauksista, 
joita tehdääi: etukäteen wastaisesta 
nisusadostä, owat rehellisessä tarkói-
tuksessa tehtyjä ja tarkoittamat to del 
lista lähetystä. Jäljellä olemat 99 
prosenttia owat keinottelua, joka 
hiottaa werratonta hämminkiä nor
maalisen tuotannon ja kysynnän wä 

lisissä sichteissa. 
Re jotka keinottelewat nisu-, pel, 

:'tahjá= ja ko orn itu otteilla, tietämät, 
eita maanwiljelijäin täytyy ennen 
pitkää myydä tuotteensa. He owat 
oppineet Myös sen taidon, miten riis 
tää heiltä kowalla työllä ansaitän 
ja oike-ntetnn palkan tuotteistaan si 
ten, ettí . keinotekoisesti alentamalla 
markkincchinnat maantuotteille en-
nenkuin ne ehtiwät markkinoillekaan 
Jc: kun maantuotteet taas oliwat 
joutuneet heidän käiiinsä,..^shottiwat 

he heti hinnat korkealle. 
Suoranaisetta tuloksena tällaises 

et

tä joko maantuotteiden hinnat otoat 
nousseet tai laskeneet, on maanwil-
jelijä aina joutunut hatoiölle: 

En tooi käsittää, mitä hyötyä 
meille on siitä, että me aina Pahoin-
pitelentme maantoiljelijää ja jatku 
toasti pyrkiä riistämään häneltä 

tuotantonsa hedelmät. 
Mistä me saamme lopultakin ra 

tointamme ja maatetuksemme jos me 
lopultakin onnistumme .saamaan 
maanwiljelijän sortumaan? Miten 
woimme toteuttaa aikomuksemme 
tulla maailman johtatoaksi 4auppa 
kansaksi, jos kolme tärkeimmistä 
maantnotteistamme, kitten nisu, pel 
latoa ja koorni, jätetään keinotteli 

jäin potkupalloksi? 
Jos tämä keinotteluperiaate tste-

utettaisiin muilla aloilla, niin olisi 
öljy-yhtion myytätoä gasoliinia kun-
della sentillä sensijaan että siitä ny-
kyään maksetaan 30 senttiä gallo
nasta ; kitoihiiliparoonien olisi myy-
tämä kahdella ja puolella dollarilla, 
tonni sensijaan, että siitä nykyään 
maksetaan 12 ja Pttoli dollaria; 
toaatekauppiaan olisi myytätoä pu* 
kitnsa 12 dollarilla. sensijaan, että 
siitä nykyään maksetaan 60 dollaria, 
sekä lihakauppiaiden oli'a myytäwä 

' tuotteitaan ennen sotaa teallinneil-

Myu» rnyörnrnc pankki-osoitat 
ia (shekkejä) markoiss» yliämM 
aitan kurssin jälkeen ja erikoi»**,, 
kolmen prosentin korkoa ret&TiA 
matkustajien shekkejä dollars*». 
M» jotka Suomessa lunastetsae 
siellä voimassa-olevan lollart* 
kurssin jälkeen. 

Lähetyskulut rahalähetykeiUe 
postin kautta on 15e. summuuv 
ille $20.00; sitä suuremmilta su* 
miltä mitään kuluja ei peritä 

Lähetyskulut eähkötsitse m 
53.06 kaikilta summilta. 

Kaikki lähetykset osoiteta*» 
postin kautta, jos sähkösanoau» 
lähetvTttä ei erikoisesti pyydetä 

Osoittakaa lähetyksenne *«# 
taan<;ttajan ja lähettäjän osoit 
teellä varustettuna osoitteella; 

Foreign Department 

First National 
1 Bank, 

Hancock r. Mich. 
— Perustettu r. 1874. — 

Varat jti — S3,000,000^1 
Kirjoittakaa Suomeksi; meUil 

on kausi suomalaista tiiVk»— 
sämme. 
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. . . .  B r e h e r ^ i »  R a n t a k a u p p s  
Kaikenlaista Rau?atawa^aa 

Nkkoseiijohdattimiä, Metsästystae-
peita, Weitsiä, Uuneja ja Äeitt»-
uuneja, Pmnppuja. Maaleja, ÖI» 
jyjä. Lasia, y. m. Tinapaja Yhtoh. 

'• Äessä. " 
Telefooni 92. Wadena, Mi»». 

mmn atootomoflct, nuo tomuttomat íimroi!,„ m „yksillä «l« for. tumt «ro.6 W.m.e,oten »n*Ln, rnro mainihit, 
! I0tfa kuni f-m. !tu,oitm 0Bat totojen ««-i. 

sict, mitä.niistä waaditaan, niin 
maantoiljelystuotteet owat tai tulisi 
olla wähintäin yhdenarwoisia tot 
kalliimpia, «ikä liliom maanwiljeli^ 
jäin tarjxitMsi ^rwauttza,pűitfítlűv 
toksiin/ ^ 

Ennen täi myKhenMw em Halli-
tukeen ryhdyttäwä lakkauttamaaii 
keinottelu maanwiljelystuotteiUa 
käyttämällä' kongressin Weroiwsoi-
keutta 'sitä wastaan. 

Kongressilla onkin jo sellainen 
laki käsiteltäwänä. Tämän kakiehdo-

nlnneidcn tuliwuorten jättämät 
kraattereiden aukot, myöskin osoita 
tatoat lnonnonlÄ)teidten tyhjenty
mistä maan powesta. ' 

Milloin esiintyy lainlaatijaknn-
n as samme henkilöitä, joilla on roh
keutta ja ryhtiä esittää lakiehdotuk
sia. joiden tarkoituksena on luonnon-
lähteiden säilyttäminen? Kas siinä 
tilaisuus todella 'rakentavaan lain-
laadintaan. ' 

yhteistoiminta-aate, jonka Mu-

kaan järjestettäisiin ko-operattiwisia tnksen mukaan olisi maksettawa 10 
jakokeskuksia maanwiljelijäin tuot- prosentin wero kaikista ennakkotila-
t e i l l e ,  o l i  Y h t e n ä  o h j e l m a p y k ä l ä n ä  u k s i s t a ,  p a i t s i  s e l l a i s i s t a ,  j o t k a  t r -
republikaanisen Puolueen Waalioh- pMuwat suoraan maanwiljelijöilta 
ielmas-a wiime waalitaiZtelussa.1 tai sellaisilta kauppiailta, jol*a teke-
Sillä perusteella wedottiin maan' suoranaista kauppaa todellista 
Viljelijöihin. Pinnalta katsoen onkin lähetystä toarten. Moinen korkea ne 
se hywä asia. Mutta Iuotettotoat ro 0aft kuolinisku keinottelulle, 
toiesttt kertoivat, että ei siitä tule Chicagon kauppakamari on nykyt-
j u u r i  m i t ä ä n  t o l k k u a  k o k o  a s i a s t a .  ? n u o d o s s a a n  m a a i l m a n  s u u r i n  
St. Paulin Minneapolisin ja £u- keinottelu laitos. Maupvakamarien 
luchin kauppakamarit otoat ryhtyneet merkitys liikenteen toälittajinä on it-
cfcítamaeit esteitä sen toteuttamisen piacin arwokas. Mntta silloin k«p 
tielle. €ar suuresti luultawaa, että kauppakamarin ' p^iäasäMemmaksi^ 
tuo Iiipaatoa lapsi tulee tukahtU- Aiiltei yGnomaiseksi tobtötoäfii tulee 
maan kapaloihinsa. Vallastaan war^ ^ins-ttelu kutcu nykyään, on Imfa.' 
moina, eiwat politikoitsijat .yäM silimn.'on aika InhotialUtiikscti íarí -
huoliwan huomisesta. • . tua ssian kiinni- 'Siiplnkon sqa:," 

Pitäköön kansa muiswss^, mi». jä turvalliselle p'rt 
ta-..rakentamaa ja mttä chäwittäwää jo^ro^iV-maan íiyrointootümy 
työtä aikaansaatiin toizme Xaiitítioíi,- < 
iafunttűn. istunnossa. 

UutlstaRaa tllauK' 
senne los seon 

loppunm. 

WE^.^löMkn huoman'nut^' eit? 
ktLirroll^iet liikemiehet, joilla ei *»'r. 
Tcpi öttíTuíar f óit u Stč,*' karsiwP iftR. 
kyiltä .-^i r jálm ästä •• yhtä hywin 

hDvöAat $#«£?•.' 
nusta.-

I 'Äiiiyi^. kuukausien ajalla 'on "Jfcs 
tettu" saada > maantoiljelijä. toäärääi» 

* K>aloon 'itten, että. on jp^kttp;haikin 

(21) 
Ostakaa teidän kahden htwosen 

toatjaat nyt. Hinnat otoat paljon hdL 
toemmat kuin toiintc touonna. 

Britching waljaatz $55«$G0-$66-
$70475. 

ANTON NATHE 
vaijaidentekijä 

Wadena, Minn, 

I B. H. Sanndre», 
^ Hammaslääkäri, 

•t Wadena, Minn. 
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Kun olette Wadenassa, niin osta

kaa ruofatotoaranne ja leitooksenne 
meiltä ja eläkää hywnl. 

Engh Brothers 
Ruokatavara ja lei

vos kauppa. 

tahtotoan suurelta kuluttamalla ylei-
ioTIii ylenpalttisen maksun tulitteis-
taan. Niin ei ole kuitenkaan asian
laita, sillä yleisön ja maanwiljeli-
jäin edut eiwat ole ristidiidassa kes. 
kenään. Heidän kapinansa on iäti-
dätty pääasiassa keinottelewia toälrU 
tä-jiä toas taan, jotka atltawat maan* 
toiljelijälle niin wähän kuin mah-
dollista, ja ottawai yleisöltä niin 
paljon kuin saawat. Niinhywin 
suuri yleisö kuin tuottajat otupt ny-
nyääu keinottelijain armoilla^ 

Nykyinen Hn?jau3 on aikaansaa-
nut fen, että elinkustannukset eiwct 
ole juuri ensinkään alentuneet ja 
maaiawiljelewa wäestõ on joutunut 
wararikan partaalle." 

Näin puhuu kansasilsinen seita at-
tori, jota ei suinkaan tootba syyttää 

liian räikeistä mielipiteistään^ 

% ihoka cnKFOF svti-

laille, 

Hennepin kauntin' keskuÄomitca 
Amerikan Legioona, on tah^iarut 
pyyntöjä Minneapolin UiLemWUie, 
että he, awustaisiwat entisiä ̂ fptilait^ 
työpaikkojen hankkimisessa. ^ • 

'Lõo E. Kelly, esimies. sav«n, että-
»ti olemassa satoja entisiä Tofamipl)4' 
iahtaaSfe tilassa -työn Puutteen täi> 
den.v. . „Moiie! .otoat kaikki halukkai-, 
ta tekemään työtä",-, sanoi hän. 
f Meillä «n "luettelollamme', kaikkea 
päivällisistä työmiehistä siwiili ins:-
:^rcl6B;Tosírr,;' Mr. Kelly -'sanoij. 
' .jd tnejoífámmé" asettaa namät niir*. 
hei ttjoftiiti, tlsäliaikaisesli ainakin^" 
ilman MM kustannusta heiíli-*r 
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