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Tlrstmsa, 

W«»hi« faomctifieltBCÄ sansmÄehti Amerikassa Ilmestyy k«hdeSti 

wiiko^sa, joka gitstoitttt jo. Perjavtmss, New Jor? Mills'iSss, Mm«. 

LLa»»hiva« Ahötzs^tüloissa: ! Uubcn Kotimaan LlmviMSHiunat: 
a - vnifnr(r.,riA $o 7r>' Halutaan-tieto- ja osoiteiimoituf-
«SÄÄ : lio! fei%i-25 letto folme kertaa $3.00. 

Waui'ita 75! «imenmuutoä- ia aroiMro-iIitwituf-
•otan* .todtiae-t» I i,t $1.50 ferta, 3 teriaa #3.75. Hil)-_ ... 

„Jimi ,a teiii'i'na-iimoiíutiet «I.OO.i'uon maikimiSw. mutta hane» tekon Suomeen ja tienafcaac: 

— Ho s 5a epäjumalia, kuttua Ja 
muotoja tu oi bnatt iti íjba wain ihvu-
'ia ylistämällä, niin on sellainen 
sangen vaba ihmiskunnalle ja mar
sinkin noujctoaKe sukupolwelle. Ai
noastaan itfc Lekoja taikka sanoja on 
hitfiitawo, ylisieitämä, taikka pa-
heksuttatva, mälitiämättä henkilöstä, 
oka sen tekee taikka sanoo. Ei i)Civ 

ÍTÍ.i 

y3;r'U.c,Hiin } 
wmMwamw MMpI 

Uutta Kotimaatakin kesäisten toim m 4 > 4 r • ' j sr 

-Mrmer-Labor puolueen teb 
olkoon wielä sanottu, eitä liif-1 1 y 

teemme ei ole mi te n k äo n ahdinkoti 
• w W »•«•»«> • * <v 

Koko touoiifert# $3.7õ .^^slause-ilnioitttkset: alin hintaI'a jä sanainsa matkimista tarvitaan 
2.00 i Oi (IA »litomtniffH fptiftiö s Kuoli wuoj'kerta ... 

Kolmelta kuukaudelta 
, ; $1.00, pitemmältä 8 senttiä sanalta. J silloin kun se näyttää edistämän yh-

** •" a ntii m iii í m o iiii! i et $ L o (X pirieen- I :eistä parasta: ei henkilön moitti 

rw6'«h«t w°i lSheWS j°k- p°s.; w°chto. ! lm-z-a!° tuomiricmiSto i..r!°ita. Man G' kerta» teemme »aan tämän Ki 

w--uutetus!..-^-^a^- ***,***«» ,Cf0n,a - fa,MÍnfa -°Ü"W- ntmitutien foMeiiaaäti muiStuiteaC itmcrieverhvrin» tai 
kirjeessä osoitteella: 

Unfi Äotimae 

New Fork Mills, Minn. 

Jvlkaisija: 
tanfoB Äaai Kustauuusyhtiy 

[asja. Tämä ott waart jokawnotista 
fefáMTfűtöíű lamaannusta, joka il
menee aina sanomalehtiliitkeissä. 
Pämwastoin toümeifCvjä yhtiömme 
johtokunnan kokouksessa heinäk. i 
p. iimnniteltiin iuuremmoisia u:t 
disiuksia ja parannuksia liikkeesec.r -
me. Tulemme niistä selostamaan 
lähemmin lahiwletoaisuudessa. Tal-

' !l0 

! kanssa $2.75 io ison ristin ja yhden mistä hilloin kun niiden vyrkimtt-5 icmme ' 9§täru:5nmic. Uuden Kot> 
j rrärfyit kanssa y->.25 ja jokaisesta, uiinttaä oleman yleisen parhaun u»u-1 ju^.^ edustama edi sty s ini elittett Iit» 
zltsawársysta tai httoMottWa 50c. kifttgoittaminen. if., kulkee eteenpäin «owii- ajelin 
! lisämaksua Kaikki muut tilapmiet „ . eteenpmn -nopen. a.ttlm, 

•ilmo&fietCOc. foiUotimmaíta Icrk . . «„limaan Mätoifle I 'a'l,I"tfecm",e e6f!,t> '? 
! ilmoitettuina, 45c palctatuumalta j I tuu sen mukana, se on selwä asm. 

S11> 11 ,Y ^ |h* 

Nykkinen kurssinun-s lUhaiää*. 
tyksille SUOMESN 

Postin kautta ja 
sähköteitse on 

Kuwdrnööriuehdokas Naqv!«S jc-tiuf n:;? kirjallinen Periaate- to oh'.el-

wafelitss, jonka hän ei itu mitoíiíot^ic!?;» awaiaisjshlne-ia Alexaus 
rin vsa. M nu. licinäk. j p. vu iii u n. n; n ei in aa seuraama 

Näyttää sc ja ananmuk'.-.i-. t'aa 
leita, että henkilö, joka en vhdo?* j tcjai M 
ferme icivffiati. antaa lausunnon of)--. ruolkud: 
jelmattoan, jot2 hän far-ríűticta ja' oto-at mi 
periaatteista, soita hau -.öu-ííiia.í tvtuaait 
Minun tarko'tukse".i on tänapäiwänä Ne 
antaa tuollainen lausunto. ikoni 

Mv 
i,-r. 

edusi-Xvat laant; 

"* ül ttifmitiv GIu^ Kuha (ium:cvífím sama ilmoitus julkaistaan íafÍi|ío.í:toi)ttmue tias lausua muntamai:'mutta ollen kansan liike kaikkien ys-
^  ̂  '  ^ s o r t a a  p e r ä k k ä i n  j a  4 0 c .  t u u m a l t a !  s a n a n .  K e s ä k u u k a u d e t  o w a t  a i n a  j a  i ä r o i e m m e  o n  r n u i s t e t t a m a  w e l w o l -
f ",,K4 ^ 5 V toimelta fcrralto. *,WWltoffic(Ia fl,c6t,,iiHvi6l,n w°i. ImnMnka. Siksi «mii pieni evis-

\ I,iÄ ^ Sc mari,„fin toi,. VüMonhtUtűía; ^acoo Sömanwaa. , mukaan. Y . . _.r, .x 
t 

1 . 
_ , « v a~,ttn.„hA*~i,- ' Kaikista tilapäisistä ilmoiwksis-
Ia^mer Karwonen, Lukke^.i^..ua^.: ̂  ta^an jeumtG mukana. 

Toirvo Hiltunen, Toimittaja. | Huom. 1 Ilmoitusten pitää olla 
j fonttorissamme wiiineistään lauan-

•vik-aíű, zoka muuttaa ^MtLeenm, | |Q:tto ehtiäkseen tiistain immeroon ja 
íimottíűfoon sekä ^ut sen että uuden j ^jM^istaan keskiwiikkona ehtiäkseen 
ssoitteen, siten ^u-ee o>o:tteep mumos ^Kmfriin numeroon. 
vSÖbtjffi nopeimnun ia tvarmirimm. 

kaikki lehdelle tuleniat kirjeet on 
Mctc:mwär osoitteella: 

U^si Kotimaa, 

Dork Mills, Minn. 

Buhelw 98 

Entered as second (' :isd matter at the 
*o*t office at New York Milla, Minn., 

ciae Act of 51un.'b 3, 1879. 

IKE AIM OF THE AMERICAN 
NEWSPAPERS PRINTED IN 

FOREIGN LANGUAGES. 
To helo preserve tho ideals and 

•acred traditions of this, our adopted 
country, the United States of Amer
ica. To revere its laws and inspire 
others to respeet and obey them. Io 
atrive unceasingly to unicken the 
public's sense of civic duty. In all 
wava to aid in making this country 
greater ar.d better than we found 
it. 

t'lonkorjuuaika. Silloin owat maa 
miehet töissään, kaupunkilaiset kc- Kaowattasat itseänsä kaswattatnaan 

säiomillaan ja luonnonhelmassa hu-! KasMatta.'Ssannne jumalan awul-
wittelemassa ja nauttimassa kesän la lapsistani! le hywiä ihmisiä ja 
ihanuudesta kaiket joutoajat. Sano.'kunnon kansalaisia, olisi meidän o-
malebdistä eiwät monet jouda paljon riitatva nutistamaan, että Jumalan 
cjattelemaan ja sanomalehtien ti- suuren suunnitelman mukaisesti kuu-
lau ston uudistamiset ja uusieu ti- Iiul jokaiselle uudelle polmelle o utat 
lauksi-en hankkinnnen unehtuwat ii- crikoistohtänxit, jotka owat jossain 
seilta asiamiehiltäkin aiwan koko- suhteessa toisellaisia kuin edellisten 
naan. Sikii on sanomalehden toimis- iukuvolmi^n elämantehtawät. Tätä 
tossa ja tmrttorissa aina rahani n:.*! Vuorten Jumala istuttaa uusi in ih-
hitaampaa kesäkuukausina. Muua miStaimiin uusia ajatuksia, uusiaaat-
suamamiehennne eiwät witkastele, ol- teitä, joiden suhteen -vanhempien olisi 
koonpa kuinka kuumaa ja hiostutw- --pittawa asettumaan suwaitsewall" 
Naa tahansa täällä toimituksessa ja kannalle. "Jokainen, joka tahtoo 

s" j konttorissa. He tahtomat sa<rtawan- imtrm olla. hän olkoon kaikkien pal-
— Niin, mc tv..-u!inv m:ta '.ahcrnja- —- (ii löydy warmempaa koetta sa ia Uusi Kotimaakaan ei wielä oie welija". Taina palwelewan suurun-

töy^än h:)!v.if ;i, t'itúfea, waan čiu». ja mittapuuta siweellisnydestä ny- woinut kasata rakoja kassaholwel-. den kutoa?tin on moimas?a ?nyös 
'N.e avu: ya-.en nUtn;taan alas. |knaikaiftssa euv.tmsiä kuin "fvitrctitoa:|hiusa tällaisten ahtaampien aikojen^wanhenipain 'suhteessa lapsiinsa. 

Jos olette kisko jäin Puolella, niin Maralta. Pääomaa on liikkeeseemme ̂ Itsekäs, pieni fteht ahut ien man-

'eu 

- Iv•? ifulnn 'vatin, iofa ei 
«un-aara aiatce.-u.a. niin auraa 

•aiota: r-irviaíctí']". 

;tiuii?e)ia on Harmav.a 
1'iGi'.. Ui; 

(»Wttra..» 10 Mrn.#».,remiB ,,866ei,. Hl)8ta. in(tan 

laan trun:vuntihien tv •? --
7 Vhuinilv. 

e lette paha ihminen, jos olette t)h- tntinth wielä merrattain wähö n ja somman powessa, joka ei jakm non. 
teiskunnallisen oikeamielisyyden puo- welkoie. on wielä suorittamatta íil.^ j0 aifuifefji kaswaneen lap-
lella, niin olette Bntra ihminen. täkin aialta kuin liike ostettiin maan- mieltä, mikäli se käy laatuun 

wiljeliiäin yhtiälle entisiltä t)ffirri -! rtifomatta toisten lasten luonnollisia 
Walmistaaksemme itseaiu-

; n tui r; ^<1 vv. lau iva ; .a ^At, . . x » • , •rr ' ' > ' 
ane:; on aifa. antaa kolo- ,rhíU .'/Mä omistajilta. Uusi Kotimaa 

. .. ... •t'iíuiuvtuv.- aait roima n otrarniű rtk«- ... ». r r etuja. 
nut kansan lehti ja ykMiset rahamie s,., ;ctran kuoleman hetkellä kaiM 

nuo. ]v;h^rt -ntii1 rt? eiwät sitä haluakaan aMtstaa lapsillemme iloisella mielellä jättä 
ihvrenaroa ititvniarm. wliotti owat . ......... 1 

tal!am''?a tiiapűt'-v'a maireuksissa. 

Se aita, joka nil'lataan kuol-

oikeassa, pelottomasti. Nikkaan toi-
ha »a kovaa n m otokset lahjontisista o-

'jteat iDQttt enttakfoííti'ioítt, joilla to-
leiden henkiiöiden • muistolle, tulisi tuuden kanssa ei ole mitään teke-
Varenian!: ktintetyksi heide n opetus- mistä. 
tenia !emitämiseen niiden »cumttct»' ——n 
n.'afi'i ie lka vitmnnär; o to at opetuk-
ien iavvcvvta. 

Meidän on siis wedottawa kan-
saan, ystämiimme. tilaajiimme, asia-
niiebiimnie. Useilla teistä on tilaus 
uudistamatta, joillakin on Pikkula;-
kuja suorittamatta ilmoituksista y. 

Köyhyyden kirous m)fyfi;Fana|m,/ monet woisimat hankkia uun.a 
; on samaa kuin orjuuden kirous tom«l nettiä on Pali o n puu-
; Haliét a ialla. Sc ei ole niinkään! Jft touhua, te haluatte nauttia 

luonnosta, kulkea wierailu- ia huMi-
matkoilla mikäli joutoaikaa ilmenee. 
Mittta aina sentään on senwerran 

— t?aneita ihmiselämässä ei m o i -'^l'on kärsimyksessä kuin siinä kur-
da koriata. enenun.än kuin hyweitä- juudesfa, joka tympätsee kaiken aja-
íá'in edistää, ennenkuin syyt niiliin tuskywyn. KõyW e: moi ajatella 
orvai tunnetut ia lnlun tie syiden Mittaan asialta taiuamatta itta ^ikaa, että Moisitte toimittaa tilauk-
tuntemiseen on kuunnella vtiiä syitä puutteensa kautta. j'ei1 uudistuksen, lähettää suorituksen 
esiintuodaan. I ^ s Pikkulaskustanne. Se auttaisi meitä 

j ~ 'Mitä'" h un bai! taa loukattu-näinä ahtaina kuukausina. Ja aina 
, kunniantunto, "enkö minä ole mak- moititte jollakin Mäliajalla pubna 

— Wielä näihin saakka pysyy was..fanut hänelle wiikkopaikkaansa jo e'-!vstäwillenne, joille lehtemme ei totc-
wematta kysymys: Omatko kaikki mc.f5 bän ole elänyt sillä?" jlä tule. lehden tilaamisesta. Tarjo-
kaanilliset keksinnöt Meensä helvott.. Ott, sillä hän ei woisi tehdä työ-amme edelleen harwinaisen edullisia 
taneet tm poistaneet päiwcmkaan työ- tä, jollei hän eläisi. Kun hän lo-'palkintojakin uusien tilauksien ha..?-
tä työläiseltä? Keneltä siis? ^petma työnsä, niin 'DN yhteiskunnalla kitnnesta, kuten tooitte nähdä leb-

lűtkki hänen monivuotisen työnsä temme toisessa paikassa olemasta il-

'ryhtykää hiukan toimimaan. 
\a 

mään, tulisi meidän jo eläissämme 
opetella tätä antamisen taitoa, Palme-
lcmisen suuruuteen harioittautua. 

Kaswatustehtäwä astuu eteemm? 
toisellaisei.a, wielä welwoittawam-
Paita, jos yinmärrämme ottaa huo
mioon, että me itsellemme tuomareita 
ja komentajia kaswatamr.ie, kuin sil
loin, jos luotamme siilien, että "mi--
nä se olen, joka. määrään niin kauan 
kuin elän." V 

Wanhan ja uudeu katsantokannan 
Malinen yhteiskunnallinen taistelu ei 
olisi niin katkeraa kitin se nyt ott, jos 
manhemmat enemmän palmelemisen 
suuruutta ihannoisiMat. 

On merrattain helppoa löytää Ju
malan wäkewän käden raamatussa ̂ sissa 
kerrotuissa, myrskyisissäkin tapaht::-
missa. Maireampaa on nnkyajan ia-
pausten takaa löytää rakastaman In
ni alati johtoa. Se toaahi meiltä 
suurta uskoa. Oppiessamnie loytä-
n-ään lastemme aiawsmaailmasta 
Jumalan sallimuksen silloinkin kun 

Minun käsittääkseni kahden u?-
inattawiniman wastuStajaui viiufiic 
ohjelmat merkitsewät Maljan tai 
mttaan. Oli aika, jolloin repub!?-
kaaninen ja demokraattinen piu 
lue täsiä maassa kannattiwat Mis
sejä periaatteita. Nyt ne waatiwot 
ainoastaan mukawuuksia, etttja ja 
poliittisia Mirkoja. Nämä kaksi puo
lueita omar kuolleet niin pitkälle 
kuin p-eriaaiieet jet poliittiset ja ta
loudelliset ohjelmat omat fysymyk. 
sessä. Tämä epäonnistuminen joh
tuu hnonoista johtajista, ie ei aiv 
puolueen jäsenistön soo. Ta näre-
wänä yksikään ilnninen ei we> ' " 
noa, että bän on repudlikaaiii nu 

b 

.11 punia j-: 
ÚT saman tenn 
ri<'aiM;!;:n nauliiiai, 
•líeeraaMaí näid-1:? .••ti a it 
av.. t>'.)ioi;t:wc-t ui*ta oi 
.t-ien piiciitvide-t Muiiiita' 

rai)a->ro:'aa. He íleraioät, vii. 
Vh: -'tunsa omat yhtäloiiest: 
n.':'raia istuko o n.•••a 
fosta repuiiltfucui! tai 

'.cirarvt puo.ueen .an-

... uiav ei mat oie hu u uim ia 
hetiül. että v.tvlneic.Hct 
mci i'it'v miniän. >?e ti.'t-Ví 
puoíuc|oí:ra;at ein-ät n: 
Maltiomie.iai'oa ;a ci'i not-.i'nir.'a 
fnv'UiiVnia f norma: nt.;; 0,-ci» n--. . 
>a auaetaan faarca ' aanao--*';-
Ei Irion rohkea lau'u-a ? 'a-aa 
vii i a1: a annassa '••;•:?!.ciinet; ri: 

t.e, ' uhkaa joko !va-aitaä r.nncit 

mm* W 

arzi;*:t »on 
^oleauiui 

L aukki-os 
sia isfc 1 oissa 1'!í:i.:e.a; 

I niatau: 

V an 

:.rat 

í^ííl.'i 

demokraatti sen perusteella, eita hv>Vf(,r, fontrollin irammiw 
hywäksyts? ne tulokset mitfu ' iiiiiät-ia iai pakottaa ne vaaraia;. 
wanhat puolueet owat íamaevt o •. .^f.,. 
kaan. Sokea uskollisuus puolitevn: ̂ lZt,-.) 

nimelle' ja poliittisten mivfo:en 'a-.-
mijeit ia tm o on se side, :e:a pilaa 
nämä suuret puolue»ctrje-öiat h*a 
Molemmat järjestöt omat vi»iravat 
ncet tändellisesti kylenem^ütini^ 
käsittämään uusia nunttU-.w:c. 
suhteita ja muuttamaa. 
ja niitä wastaawiksi. Na 
rista puolueista, on enää jaieliä at 

noastaan kuori; sisältö on kaven

nut. 

0:V-
ji^ivimtinv 

Niistä vva 

' a mv • 
ia.;V;: 
V aa: 
vi v-
í'a:: 
na^'e? 
tcv-.u V 
lvi: ii a; 

ai.d'..luksu?, jos fitmvifaaaj 
ti'aivv va'"' ja toimia tn ie Í 

'eö-a. ^auhoien Pnol'-ei^en; 
• r-u'-s n mv-fit rmat l.o •niij 

(ibi-'laiaiiifii^et a'a.'fv.:| 
•" -:i': Mankoissa unalmi aa, 
!• aaa iamaaaiiröniiv. i'l'ia I 
ahi ed:sm--:u.;-I:!na: Ma] ai 
'v^rN ^iiit» 'ixiaiL V'ifvV, f 

tv'anu'atvmyMenui ia . va- -
a io faimuilivtabea 

Mi'lem'ven Milt;i.aitv a. . \ 
fanaaitaiien jouifvoa. T-ni'..-1 

i>.N r . ,, . . .  .  . . .  . >  u *  
IŠthef f i: j>í a •: i >.> 

'l-t v^mifilvtlULa ORuitt. 

Foreign Deparlroc ̂ t 

First Nati0n,il 
Bsnk, 

Hancock 

V H ' f 

•íi kí '..vi 

-ii. Hi 

1 'vi -Sv'itt' X-. 1374 — 

.v'i t3.00O.'l>',;*i 
y.1. r.l, 

»nuiiivJaisia 
•r; 

'lU. a: a a ív i i • t 

v.en-'mmi.o-n a:urta'a!V!: ;'t> ; 

• - a V aar: vn .a. ^>a luin 
V'1 • iüaax 't 'a aatii! • 

•';v lac laiata.'a'aa a'!-: >nu 
Vvi: -aara iiva-.'i'aao.'V'i 

Näiden kahden sintraa puänte: '•'.'itüiría ja Lännellä ka'.'.'vt, foatr 

jestön täydellinen epäonni stum tn en í(:n,i ;•>;» N on na iti-an Liitto ja ,i a>' 
ilmenee siitä tosiasiasta, että Iopm-;Tav:- v-;:aar aaaaa 

i'aafre a: 
:d .'a 

m -a,-. 

ano «"s 
'VjI a 

e.aa-
ia 

tfa-

li iesti ne molemmat seisomat saman 
asian Puolesta. Ei ole mitäiiit o leelolt 
lista eroitusta niiden toälillö. Wii- r^ 
meisessä kansallis.waalitaist?lns'a ti 
republikaanit katkerasti arwosieliwotnnn^vartiaiut 
demokraattien suunnitelmaa "Kan-. kaikkien pn>< 
sainliiiosta". Myöhemmin tepnblk tetania. 'Zv 
kaaninen presidentti kutsui kansojeni pub^faauiatc 
edustajat koolle Washingtoniin ja ihan faa'ti;;" janana Melkein »oi!' 
aitti heille hiukan muutetun suun-. f; aleniawa lair.huMntc m:tä mj 
rítíelmatt uudesta "Kansojen yhdis^kaiian kongres'i an iaaaitr 
tyksestä". Esch-Cuntmins lain Puo-! on innrannr 
lesta, joka iai aikaan korkeimmat; toitmata ,a 

• i'ia.r 
ac'öen 

a.i \s«a 

io; o. 

kilpailemat taa-

; iva ahojen pue 
V 'aallan kaal 
•nn.vviä cr: Ma: 

:ain-aai:anä" a, 

ra tm / ,.:aa :-r 
cdivrasiUí.'Üv4-.'' 

:aaa leLvatai ve 

: ' auo.t 
I a; aa 
i 1V •: n: 

ii'1 

tr] 

tn.: 

aa aai: aa 
emn*: aaiiii aaa.1 : •;[ 

e-a iaa.au iv a m-roíu*.•;• 
2*-'att?o;T ivn'o'"mu.neu "-nv• 

'iiviCitiiliä, iá:il - •; >'!nt iaaei 
'•a u.'a ava a;ria ii:'- »r-a-

dea ..fii att'af.. 'art'jiitearr : 

eiaaae: arrfa.cavacaaáí- te1 aa;. 
aa.a'Ma ^ aui...a. d-anokraat!va-
-a av 'faaia aiä ia rviif vti a.a 
uMiTinaia: a .oiiauiirastbäva 
>H;. Muiiii-a.f.i sr.noaikuiu i ' 
aita Dnaia. r" humin aitaa 
aa pifoíiívFoitetrtv.a. 9)iveii a 

nr J MaJirmáh'íitra-

te "Tiutan]*** H-"* ®-» Umiin 

mmi kärsi nälkää ja wilna h}on; — Rikkauden wastakohta on köy 
puutteessa, jonka hän tieten taikka lmys. Rahakappaleella taskussanne 
tietämättänsä on puutteelliselta a- oz> woimaa sentakia että lähimäisen.'^^^ko-i?-Dakotasta ja muuatta. Se 
nastanut. |ne taskusta se puuttuu. Jo? hä^^edistnsmielinen kansanliike, jota 

—o jci tarwitseisi sita, niin ei rahakappa-.^usi Kotimaa edustaa, saa yhä suu-
" Edistystä ei ole wastustettawa. fiesta ole teille mitään hyötyä. 91 i* tempaa kannatusta. Nyt on Maali--

sentakia ettei se tuo kaikkia h^c'-*,kastumisen taito nykyisessä yhteis- ^uosi, nyt on aika edistysmielisten 
mtönsä teidän owenne kynnykselle, j kunta-elämässä ott wain taitoa .pi- toimia. Ia ykisi keino asiamme edis-
Jokaisella ihmisellä on ^ntaásta-.jZZ lähimmäisenne köyhänä. Ja jos tämiseksi alisi awustaa sitä lehteä, 
p h te .sku nu alle me»te3tykse»tään olipa ^ taito ei riitä, niin petoksen ja jaka tuota asiaa ajaa. Siis, hywan-1 on elämän laki^ se ott Jumalan lak> 
Te sitten suurempi taikka pienempi. ! i-ciZniatlksen taito näyttää riittämän. ! tahtoi 'esti, muistakaapa ystämät! > 

rahtihinnat mitä tähän saakka tun
netaan, äänestimät yhtälailla re-
publikaanit ja demokraatit kongres-

Kun senaattori Netaberrya 

johtajien tuin - a Mas taa 

Me olemme saaneet hymiä uutisia! lapsi Pyrkii omalle tielleen eikä Moi 
ehdottomasti noudattaa isän ja aid-n 
tahtoa, on meille helpompi löytöä 
Jumalan jobtama käsi myös niisiä 
yhteiskunnallisissa ristiriitaisuuksissa 
joissa nykyään elämme. Vanhan 
ajan uuteen Maihin es sa on aina ke-
mään tuulia ja syksyn myrskyjä. 

tatsaii 
km opettawct äskeiset nimityswaalit ti on mirkailijaebdokkaiden kanssa ! liikkeeseen. Ja monilla ystämilläm-
sen. että edistysmielisillä on toov Syyswaaleissa tuüee siis pelt ole»,me olisi tilaisuus ryhtyä suorastaan 
tonrnahdollisnuksia ainoastaan siellä maan selwä ja suunnattomat joukot^ aiiamiehiksi lehdellemme pai f takun-

Siitä on useita Wiikkoja Mierähtä- missä he toimimat yksimielisinä, yh.'niistä äänestäjistä, jotka eiwät ot-' tullaan. Useat woisiwat bankkia 
nyt kun miimeksi kirzoitin näitä;trmeinä, järjestyneinä joukkoina.!taneet osaa nimitysMaaleihin, íttíe-j etuakin joitakin uusia tilauksia, jcS 
katsauksiani. Tämä johtuu siitä, et.'Siellä missä edistysrnielisset yrittää Wat äänestämään syksyllä. , i tahtoisiwat, m siten saada itselleen 
tä minäkin olen ottanut hiukan "kc^mät wain kukin omaan laskuunsa,! Edistysmielisillä on siis ftmm niitä palkintojakin, joita tarjotaan 
salomaa". Myöskin olen todennut; fnfin yksilö ja jokainen nurkkakunta mahdollisuuksia, mutta ainoastaan.tilausten hankkimisesta. Kaikki rt>-
sentakia, että lehtemme on usein tl- walwoen waan omia nurkkapyytei.! sillä ehdolla, että noille äänestäjien nimiiehet woisiwat wetää esiin kyntti-

tään ja persoonallisia etujaan, siellä joukoille tehdään seltoäksi ohjclmam^länsä toakan alta ja awustaa leh' 
heidän kannatuksensa hajaantuu ja'me ja sen todellinen tarkoitus. Tä- icmtmte kirjoituksillaan. Jos joku 
he eiwät onnistukaan niinkuin siellä män takia olisi edistysmielisten ia- Pieni erehdys tav luuloteltu wääryyc 

Mestvnyt 4-siwuisena, joten olen ar 
irellut, että säästän tilaa muille kir 
Coituksille. 

Dlen monta kertaa ajatellut, että-missä toimitaan yhtenäisesti yhíeijenínomaleliíien käytäwä nyt tarmokkaas- lehden taholta olisi joskus sattunut 

h 
i ' , 

tekeeköhan kesä niin huomattaman ̂ asian kannustamina yhteistoointin. 
»vaikutuksen ihmisiin muilTa aloilla Ja kaikkialla koettamat edistySmieli-
kuin sanomalehtialalla. Jos olette! syyden toastit sia jat, toiijaat toanhoii-
tuEut ajatelleeksi niin olette huo-j W Politikoitujat ia heidan käin. 
mannut, että aina kesän aikana eri rinsä. saada aikaan juuri tuollaista 
paikkakuntien kirjeenwaihtajat kir-!vajanaisuutta edistysmielisten lei-
joitteletoat sanomalehtiin wabemman'rissa woidakseen heidät kukistaa. Ia, 
kuin talwen aikana. Samoin ilmoi-i kuten sanottu, he onnistumat siinä 
tuksia on aina kesällä wäüemmänj ioskus ja joissakin paikoin. Äskei- jiamme tai ainakin hvwin kylmäkis-
kuini talwella ja stzuretkin lehdet il--sissä -nimitystoMeissa, "warfinktn 
mestvwät kesällä e-iua Pienemmässä Minnesotassa,, kun edistysmielisillä 
koossa skulls: talwisaikana. ;fi Ui ollut iomaa ehdokaslistaa, wöitiin 

Mitta, meillä edistYsmieli'M on tuollaista haiotuschotä tehdä joissa-
•tll$t ,'iä|o ketti n ä vökewtä syitä lopet-^in Paikoin missä e^distttsmieliset oli-
taa tämä kesäinen horrostilamme,wat Imonommitt järjestyneet. 
niin lyhyeen kuin mahdollista. Nyt! Mutta kaikesta huolimatta onnis-
on. waaliwuosi ja edistysmielisyys j tuttiin Minnesotassakin sentään latn-
esiintyn tänä wuonna Amerikan Po»!laatijakunnan ehdokkaisiin ja kauniin 
litukassa hnomattamammin kuin wirkailijoihin nähden werrattain híi-* 
koskaan ennen. Äskeisten nimitys.^win. Melkein kaikkialla otoat edis-
waalien tulokset, toiimeksi Pohjois-1 tnstnielisten ehdokkaat saaneet nimi-
Dakotasta, osottawat edistysin-elisil- trksen. Ja syyswaaleissa tulewat lie 
Ia olewan suuria mahdollisuuksia olemaan ehdokkaina Yhdessä Farmer^ 
cteft sykstxt waaleissa.^. Mutta Labor puolueen listalla olewien wal-

ti tehtämäänsä. Uusi Kotimaa ott tilaajaa tai kirjeenwathtajaa kohtaan, 
•ainoa suomenkielinen sanomalehti^ niin ne pitäisi nyt unhoittaa. Joku 
Amerikassa, joka awoimesti ja re-'wiiwytys on ehkä tooinut tapahtua, 
helfisesti aiaa edistysmielisyyden' jok n kirjoitus dn ^hkä jäänyt pois 
asiaa. Katsoen siihen, että kaikki lehdestä, j. n. e. Mutta ne otoat 
toiset suomenkieliset sanomalehdet | pieniä vkiityisöapauksia sen sunren 
niin oikealla kuin toasemmaklakin. taistelun ri tn alla, johon nyt juuri 
otoat joko suoranaisesti toastnsta- olemme alkautassa. 

Kertakaikkiaan sanottuna meidän 
koisia asiallemme, olisi kaikkien Un- olisi nyt biervttatoa silmistämme ke-
den.. Kotimaan trstätoien, erikoisella iäinen ítuHniVaans ja rvbdyttäwä tar
nin olla ja tarmolla ryhdyttäwä tuke-
mahu ja ' ämustamaan tätä lehteä. 
että ie' woisi mahdollisimman tooi* 
mäkkaasti aiaa sitä kansan asiaa, 
jonka paltoelnksecn se ott torkbtettu. 

Kaikkien lehtemme tilaajien, jotka 
todella tummstatoot ja hywäksyNxit 
tämän asian oikeuden, olisi tehtäwä 
jotakin. He woisiwat pukitta siitä 
ystäwikleen ja tuitawilleen koettaen 
saada heidätkin tilaamaan Uuden Ko-
timaan ja i'iien lähemmin wiustu-
maan ja innostumaan tähän kansan-

nwlla toimimaan joka mies ja nai* 
tíéft —- kaikki, töine edistysmielisyy
den asia on todellakin sydämen asia. 
yksimielisyys on tooimaa. yhtyneinä 
me teottamme,j hajaantuneina kaa
dumme. 

' * 

Vaitioloni jälkeen olisi min mon
ia asiaa, joihin tekisi mieli Tuoda 
katsauksen, mutta seuraama tapaus 
on tuorein ja mielenkiintoisin ja st?-
'ipä juttelen siitä ensiksi. Tässä 
eräänä paiwänÄ o^ti, kuulemassa 

mretman uuoesra auaniujm i/yvi»-: iu=i;'. n uruii-vv". n n uatumr a:::iaa, j tabava tu 
a*am. tetv.•.• rn!),h.i!t'' j b•Vto =;}a fauuvvta lähteistä. í .iv -a. 
uaiaia- tinoliit-idfii: íva'.von "tafvi. rtaia nauttimat -.-.oat' 

Pe«'.u-,U'YtyN'äv-ic. laate: lmwama "aaa ra r 
sylwaniassa. ?nda:u?os'a. Iowassa ^ wo n h oiPuo.'aciátt iaeiiiaa tna.v 
ja Pohjois Ta kotaedistUvrnielii.a leiem. Sad.i: maiti on potiavh.'' 
ehdokkaat 'enaattoeeiku ciaat tulleot^ scsfa olotoat roivkailijot kuirVm • 

syytettiin siitä, että hän oli ostanut!nimitetyiksi rep'.M5aani--ten iohta-jparKutrain ymiva,i Maifioit ear 
itselleen Paikan senaatissa, niin re*jiw itsepintaisesta toaíiuí'ttificaa. lnoaloja. toaiima vriffaatntna, 'ia 
pnblikaaninen puoluciärjestö noniihuolimatta. Nämä taaativr miuita»; soittaen waalikampp-ä?uc nmaáí'-. 
häntä puolustamaan ja riittäwäjwät wiittaawan siihen, että koko .naa,!kaaniv'.'olueen lvoaka. freidaa 
määrä demokraateista tekiwiit sa- i itä ja länsi, owat awonaisesia fcpS, täntbb teli da itiä tosia heidän lek« 
mom, .joten hänen asemansa pelas-i nassa näiden kahden Manhan ra,) jpäpmkkatra on ot siitä rüppuwaisia. 
tcttiin. Oli aika, jolloin demokraat.! lueen johtajia ivastaan, jotka otoat(He tekisimä' ier. aitoon samoin h:-
ti puolue kannatti wapaakamipaa; J ^ottaneet olcwansa ei ainoastaan! r-iokraattipuolueen Ttntocfii, jos a> 
mutta suuri joukko demokraattisia Kykenemättömiä, toaan mnösfiu epä-j mokroatfiacn puolue jakoni rotrfa* 
senaattoreita yhdessä republikaanien ^ luotcttawia. Lynn-H. s?razierin j paikat tässä Maltios'a Hyrrien !ei. 
kanssa oMat Parhaillaan awnstamas-
sa republikaanista järjestöä saarnaan 
aikaan seit mikä on ehkä korkein ja 
huonoin tnllitarifii-laki mitä koskaan 
on esitetty maamme historiassa. 
Kaikissa tärkeimmissä kysymyksissä, 
paitsi Mirkapa'kkojen jakamisessa, te» 

niittäminen Pohjois-Dakotassa -- ;a( den saamiseksi nfvn ne fulntamuT? 
senaattori McCumberin tappio , u?ia maltiosm yJi S100 000,000 
on wiittaus siitä miten äänestäjät i kymmenet! ton o de n o i ra an. "i£am*i 
tulewat kohtelemaan syyswaaleissa!tehdään repnlv ko aiimn hailitnkvn 
niitä ehdokkaita, jotka esiiniywät 
Manhojen puoluejohtajien suositta
mina. 

muuatta edistysmielistä puhujaa, asioi Tässä komiteassa on nhde?-
Hän eütti niitt eläwän wei tauksen j sän miljoneeria ja nämä yhdeksän 
siitä tilanteesta.' joka nyt mallitseei miestä itseasiassa kontrollceraatoat 
tämän maan lainlaadintalaitoksissa, j täydellisesti tämän komitean cli toa* 
että tuo wertaus kannattaa tulla liokunnan toiminnan. Ja että tä-

mä möi te on totta mainittakoon nuo 
tuon komitean yhdeksän miljoneeri 
jäsentä. Tässä ne owat: 

suomalaistenkin tietoon. 
Tuo puhuja selitti kuinka Mdys-

maltain kongressissa on nykyisin 365 
lakimiestä, 52 pankkiiria ja 12 
nmantoiljelijiiä. Numerot nyt tooi* 
Mat olla hiukan "pyöreissä ltktouis-
sa" . niinkuin sanotaan, mutta hi)-
toin suunnille ne Pitätoät paikkansa. 
Hän Mertasi näitä numeroita muoden 
kuukausiin, wükkoilnn ja päiwiiu. 
Meillä on uähkääs tonodessa 12 
kuukautta, 52 toiikkoa ja 365 päiwää. 
Joka päitoä, sanoi tuo puhuja, kong
ressi laatii lain lakimiesten eduksi. 
joka toiikko he laatitoat lain pankkii-
riett eduksi, ja kerran kuukaudessa 
he puhumat (huomatkaa: puhumat.) 
mitä olist tehtatoa maantolielijäin'^^ 
hntoäksi. mutta hyvin harvoin hei ' .. zv- •. 
icfelwit tnitfiiht. Luther W. M°». N«w.H°r^tft. 

EikS todellakin ole t0et.'m,i,°"<,et1' "°«"iir. ia ent.nen New 

taus. Tämä saattoi minut myöskin 
muistamaan erään selostuksen kuin. 

Joseph W. Fvrdney, Michiganis 
ta. Puheenjohtaja, monimrljoneert, 
puutamarakapitalisti. ' 

Nicholas Longtoorth, Ohiosta, 
tullut perintöjen kantta miljoneerik 
si, ja omistaen .väljän osakkeita 
Pankki- ja tehdasliikkeissä. 

Allen Towner Treadtoay, - Massa-
cbusctts'ista, miljoneeri, . hotellin 
omistaja. .. .-

Ira C. Copley, Illinoisista, mo-
nirniljoneeri, hiilikaitoosten omista 
ja ja muiden ksrporatsioonien osa 

ka Dhdystoaltain senaatti todellisuu
dessa ott muodostunut miljoneerien 
klnpiksi ja kuinka kongressin edus
tajahuoneessakin nuo ntiíjooitátme
het kontrollceraatoat lainlaadinnan 
Esimerkkinä too ilman pitää edustaja
huoneen järjestystoaliokunta (Ways 
and Means Committee), joka eitji-
mäiseksi käsittelee kaikki tärkeimmät 

15)orkm pankkiirien yhdistyksen pre
sidentti. 

Isaac Bacharach, New Jerseystä, 
miljoneeri, pankkiiri, piiutatoaraka-
pitalisti ja osakekeinottelija. 

Charles B. Timberlake, Colora-
dosia. miíjoitecrt, pankkiiri, farma
ri ja karjankastoattaja. 

George M. Bowers Länsi-Nir 
gimaSta, hiilikaivosten omistaja. 

aikana. Tuhansia ícioapaitfiua mc-i • 
haan hankkia henkilöille jotta n.oaf 

lalukkaoi suorittamaan pientä 0o-

Ogdett Miia', N e to ?)orf!ti ;aane-
hm momtntliomen perheen toosa. 

Kun tällä ii e! "iau'aiiedavtaieu 
owat määräämin a tekijöinä oh hv-: 'o. 
kongressin cbiiotaiahuont-c-ii :'irha at • 
mävsä komiteassa niin ioiiaaaä.t 
woidaan kongressilta ov.vtaa aia • 
asiaan puheita siitä mitä manana • 
jelijäitt ja muiden työtä tekemien ia.-
toäksi "olisi tehtämä'. 

Ja kuinka mami kangressissa o* 
letoista lakimiehisiä ja Pankkiireis
ta, jotka eiiuät wielä itjc ole milm-
neereja. owat ainoastaan beidan n?-
kollisia juoksupokiaan ja kätyreiiuän. 
'Uuden Kotimaan lukijat muistama: 
kai wielä .sen lakimiehen, joka leit • 
dessämme joku aika sitte tämän kir
joittajaa erikoisesti nuhteli sen joh
dosta, että arwostelin hänen äänes-
tystään tulotoeroasiassa. Hänen 
pääasiallisin puolustus menettel?l* 
leen oli se, että miljoneerit e.roät 
Pane rahaa liikkeeseen, jos leiliä 
Maaditaan weroja. Hän lupasi 
myinkin walitsijoilleen lähemmin 
selostaa tuota ^nestysiaän. Tä-
hän mennessä en ole huomannut, 
että hätt olisi hton selostuksen t'h. 
nyt. Mutta kaipa häneltä se "lä
hempi selostus" toaaditaan wielä 
annen ensi marraskuun 7 päitoää. 
jolloin lopullisesti ratkaistaan wie-
läkö täklaisia miljoneerien asiapoi-
kia tarvitaan kongressissa. > 
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