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Päivälehti
N:o 166, 22.7.1903, s2

Amerikan suomalaiset.
Mustan karhun kaivantoyhtiön kahdestatoista
vuosikokous pidettiin Telluridessä Coloradon
valtiossa v.k. 15 p. Yhtiön noin 315,000 osakkeesta oli edustettuna 218,195. Yhtiön esimieheksi
valittiin kolmesta kokelaasta L. Kääntä 164,225
äänellä. Varaesimieheksi tuli valituksi kolmesta
kokelaasta J. E. Saari Kalevasta, Mich., 170,997
äänellä. Kirjuriksi valittiin kolmesta kokelaasta
Paavo Sirviö Telluridesta 130,965 äänellä, rahastonhoitajaksi valittiin kolmesta kokelaasta uudelleen O. Mäntylä Telluridesta 135,355.
Johtokunnan muiden jäsenten vaalissa
tuli valituksi yksimielisesti A.V. Havela Rock
Springsistä ja And. Johnson Hancockista sekä
paikkakunnalta valittiin kolme johtokunnan jäsentä: Frank Illberg 191,996 äänellä, Isak Nevala
213,916 ja Isak Mattews 148,049 äänellä.
Keskusteltiin Karhun myynnistä ja yksimielinen lausunto ja myöntyminen oli, että Karhu
myydään puolestatoista miljoonasta dollarista,
jos sellaisia ostajia on. Jos vähempiä tarjouksia
tehdään, niin kutsutaan uudelleen osakkaat tuumimaan myynnistä. Mutta jos ei Karhua myydyksi saada, niin sitten katsottiin tarpeelliseksi
erottaa 50,000 osaa markkinoille, joita voidaan
myydä kaikille kansallisuudesta huolimatta ja
osain hinta tulee tästä puoleen olemaan 3.00 dollaria osake.
Kekseliäisyyden alalla on itsensä huomatuksi tehnyt kansalaisemme mr Hepola, Hibbingissä, Minn. Hän on saanut patentin keksimälleen veturista ohjattavalle ratavaihteelle tahi niin
sanotulle ”svitsille.” Luonnollinen pienoiskaava vaihteesta on nähtävänä itse toimessa, hyvin
käypä.
Amerikan suomalaisen työväenliiton perustava kokous on määrätty pidettäväksi Ironvoodissa, Mich., syyskuun 1 päivänä. Tämä päätös
tehtiin keskustelukokouksessa Duluthin työväenseuran ”Ystävän” vuosikokouksen yhteydessä. Siellä myös valittiin komitea kokousta hommaamaan, ja tämä komitea nyt pyytää asianomaisia työväenseuroja lähettämään edustajansa
sekä keskustelukysymyksensä mainittuun kokoukseen.

Suomalainen
N:o 8, 22.1.1902, s3
– Amerikan suomalaiset tallettawat säästöjään Suomeen. Senjohdosta kun säästöpankkiaatetta on wiime wuosina lukuisten sanomalehtikirjoitusten kautta yleisölle tunnetuksi tehty,
owat kansalaisemme Ameriikassakin yhä yleisemmin ottaneet tawaksi tehdä säästöjä Suomen
säästöpankkeihin, jotka nykyisin antawat heille
ja muille 5% säästökoron.
Niinpä on Karstulan säästöpankkiin saapunut paikkakuntalaisilta sieltä kuukausittain useita tuhansia markkoja.
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Suomalainen
N:o 43, 15.4.1908, s3
– Suomalaiset sosialistit eiwät ole haluttuja Amerikassa. Suomalainen John. Leppälä, joka asuu
Marquettessa, Mich., jätti muutamien muiden
kanssa Marquetten piirioikeudelle hakemuksen
päästä Amerikan kansalaiseksi, mutta anomukseen ei suostutttu, kun hän oli sosialisti. Päätöksestään lausuu tuomari Ston m. m. että sosialismi
siinä muodossa kuin se esiintyy tietämättömien
suomalaisten keskuudessa, on anarkismia ei sosialismia, eikä heitä anarkisteina woi ottaa Amerikan kansalaisiksi.

Suomalainen
N:o 55, 17.5.1909, s3

Kaikuja Lännen kultalasta
Muuan Jyväskylän pitäjästä kotoisin olewa Ameriikan siirtolainen kirjoittaa eräälle tuttawalleen
täällä Amerikan oloista seuraawaa:
Suuri työttömyys wallitsee nykyään täälle
Lännen kultamailla. Työttöminä kuljeskelee suuret joukot maanmiehiämme. Syy siihen, että suomalaiset saavat työttöminä olla on se, että he tuowat tullessaan kotimaasta sosialistisen työwäenliitteen ja aikowat sitä täällä myös toimeenpanna,
tehden työlakkoja kuten kotimaankin työmailla.
Mutta täällä wapaassa maassa, josta kaikista kansallisuuksista on siirtolaisia, ei lämä lakkomenettely tuota mitään woittoa työmiehille. Niistä työ-

maista, joissa suomalaiset owat tehneet lakkoja,
on kaikki lakkolaiset pantu työstä pois ja sijaan
otettu uusia työmiehiä muista kansallisuuksista.
Täällä eiwät lakkolaiset saa ahdistaa työssä olewia, sillä sotamiehet wartioiwat työmaita, ja jos
lakkolaiset aikowat mennä häiritsemään työmailla, eiwätpä huoli sotawäen kiellosta, niin woiwat
menettää henkikultasensakin.
Lopuksi sanoo kirjoittaja että suomalaiset owat Amerikassa menettäneet ennen ansaitsemansa hywän maineen ja että on turha tänne
enää kansalaistemme tulla työn etsintään, sillä
sitä ei täällä sosialistiset työmiehet tule saamaan.
Siihen johtaa meitä sosialismi, että olemme wähitellen menettää maineemme ulkomaillakin –
kotimaassa sen laita on jo pitkän aikaa ollut niin
ja näin.
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Tekstin puhtaaksikirjoitus ja taitto:
Siirtolaisuusinstituutti
http://www.migrationinstitute.fi


Alkuperäistekstit haettavissa
Historiallisesta sanomalehtikirjastosta osoitteessa:
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Yksittäisen lehden numero löytyy helpoimmin
sivuston selailu-toiminnon kautta.

