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Sotatapaukset tiime vii
kon ajalla. 

Venäläiset saaneet uusia »voittoja 
Galitsiassa ja Bukowinassa. 

Wiime wiikolla owat liittoutuneet 
olleet erittäin wilkkaassa toimessa 

kaikilla sotatantereilla. Galitsiassa ja 
Bukowinassa owat wenäläiset yhä 
menneet eteenpäin, ja italialaiset o-

Wat pakoittaneet itäwaltaliset poistu-
maan Tyrolista ja Jsonzojoen laak-
fosta. Sen lisäksi owat englantilai-
set pommittaneet läntisen rintaman 
pohjoisosaa suurilla tykeillänsä, joka 
ennusti yleistä hyökkäystä. Liittoutu-

neiden yleinen hyökkäys, jolloin 

kaikilla sotanäyttämöillä yht'ai 
ftta rynnätään keskiivaltojen 
kimppuun on nyt alkanut. 

Saksan maa wapisee tuon ylei-
sen hyökkäyksen painosta. Sen me-
nestyksen aurinko alkaa laskeutu-
maan. 

Wenäläiset saapuwat Ktlrpathiaan. 

Bukowinassa owat wenäläiset la
kaisseet pois loputkin itämaita iäiset 
sotajoukot sekä owat nyt Karpathian 
wuorisolien kautta tunkeutumassa 
Unkarin wiljaisille aroille. Viimeis
ten tietojen mukaan owat wenäläiset 
jo onnistuneet pääsemään Karpot-

hienkin yli Transylwaniaan. Jtäwal-
talaisten asema on perin huono ja 
wenäläiset ottawat heitä tuhansia 
wangiksi joka päitvä. Eräänäkin 
päiwäuä wiime wiikolla ottilvat yli 
10,000 wankia. 

Asema Galitsiassa on tullut Yhä e-
dullisemmaksi wenäläisille. Kowelissa 
owat wenäläiset saaneet haltuunsa 
tärkeän rautotieyhdistyksen. Saksa-

Jäiset, joita keisari Wilhelm on lähet-
tänyt itäwaltalaisille awuksi, pakene-
Wat ja tie Galitsian pääkaupunkiin, 
Lembergiin, on wenäläisille crwoin-
na. Wenäläiset oraat jo ottaneet Ko-
Iomean kaupungin, ajaen itämolta-

laiset 25 mailia eteenpäin ja owat ot-
icmcct yhä lisää wankia. Dli 200,-
000 itiiiiialtalaista on wiime aikoina 
joutunut wenäläisten wangiksi sekä 
itäwaltalaisten kaatuneiden ja haa-
tvoittimeiben luku nousee samaan 
määrään. Sitäpaitsi owat wenäläi
set saaneet suuren määrän sotatar-
peita saaliikseen. 

Samaan aikaan yrittää von Hin
denburg Riigou seuduilla ankarasti 
hyökätä »venäläisiä ivastaan pakoit-
taakseen Wenäjän lähettämään wä-

heimnäfsi miehiä Volhyniasta ja Ga-
litsiosta sinne. 

Ranskalaiset myös owat hyökkäys-
asemassa ja owat Champagnessa 
tuiikeuhmeet saksalaisten kahden ri
ivin läpi Lemesnilin länsipuolella. 
Verdunissa owat saksalaiset hyökän
neet hurjasti, mutta cirnät ole onnis
tuneet. Saksalla on aikomus saada 
Verdunin tappelu toiimcinkiit rat

kaistuksi, mutta se ei ole onnistunut. 
Ranskalaiset ottiwat jälleen Thiau-
montin linnoituksen takaisin saksalai-
silta wiime lauantaina ja sen muka-
im 3,500 haawoittumatonta saksa

laista wangiksi. Thiaumontin lin-
noitus on jo useita kertoja waihta-
uut omistajaa ja joka kerta on tu-

fiaitita miehiä sen waihdoksessa kaa-

tiimit. 

Wenäläiset woittoisia pitkin itärinta
maa; saksalaisten wastustnS 

heikontunut. 

Wenäläiset owat onnistuneet pitkin 
rintamaa Narvtche järwestä Galitsi
an eteläosaan asti. 

Baranowitchin tappelussa menäläi-
set ottiwat mättäiksi 50 saksalaista 
upseeria ja 400 sotamiestä sekä saiwat 

44 tykkiä. 

Tubnon ja Sokanin wälillä wenä-
Iäiset inusertiwat saksalaisten was-
tustukfcü, ojoiivat saksalaiset pakoon 
ja 'aiwat trhfremi yönä wagiksi 5 up
seeria ja 929 sotamiestä sekä ottiwat 

5 kuularuiskua ja sotatarpeita. 

Maailma» rikkain noitten kuollut. 

Mrs Hetty Green, jota pidettiin 
maailman rikkaimpana naisena, kuoli 
kodissaan New Dorkissa 82 rouotiaa-

na wiime maanantaina haliraukseen. 

Se nainen, joka jätti jälkeensä sata 
miljoonaa rollaria, eli kaiken ikänsä 
yhtä yksinkertaisesti kuin joku tehtaan 
työläinen, paitsi sitte »vanhuudessaan 
hän alkoi pitämään palwelijaa ja' 
käyttämään katuwaunua. 

Hän oli syntynyt New Bedsordissa, 
Mass., 1834, ja sai isältänsä periä 9 
miljoonaa. Nuorena oli hän New 
Dorkin kermakeroksen kaunotar. Mut-
ta silloinkin oli hän niin säästätväinen 
ettei käyttänyt katuwaunua mennes
sään wieraspitoihin, waan treti pak

sut sukat kenkiensä päälle ja käveli 
wieraspitoihin. Hän asui halwassa 

hotellissa. 

Hänen tätinsä jätti kuoltuaan hä
nelle lisäksi muutamia miljoonia. 

Hetty Green, jonka tyttönimi oli 
Hetty Robinson, meni 1867 naimi
siin Dhdyswaltain Manilassa oleman 
konsulin, Edward H. Greenin kanssa, 
joka teki rahaa silkkikaupalla. Tämä 
kuoli 1902. Hetty Green oli taitawa 
hoitaman raha-osioita ja hänen peril
lisensä owat 1 poika ja 1 tytär. 

Suurhyökkäys saksalai
sia vastaan alkanut. 

Englantilaiset ja ranskalaiset taatto it-
• tan ett saksalaisten asemia. 

Wiime lauantaina klo 7.30 aa

mulla alkoiwat englantilaiset Rans- tunut että saawat wadusteuksi wal 

Nyt ensi kerran; Saksa on tekemisis
sä »vihollisen kanssa, joka omistaa yh
tä monta tykkiä kuin Saksallakin on. 

Keskiwaltoja kiristetuna kolmelta te-
hvjta. 

Englantilaisien' ja ranskalaisten 
suurhyökkäys on chähäksi aikaa seisah-

Suomalainen parkkilaiwa ammuttu 
upoksiin Välimerellä. 

Jsännistölle saapuneen tiedon mu
kaan on Porwoosta kotoisin oletoo 
parkkilaiwa Regina, matkalla Gulf-
portin kaupungista Meksikon lahden 
rannalla Barselonaan Espanjassa 
ammuttu torpeedolla upoksiin Wäli-
merellä lähellä wiimeksi mainittua 
kaupunkia. Miehistö on Pelastettu 
ja laskettu mailhin Barselonassa. 
Miehistönä oli kapteeni Klaes E. 
Karlsson Turusta, ensimäinen perä-
mies H. Equist, Porwoosta, toinen 
perämies Runar Fryckman ja 
jungmanni R. Malmberg, Helsingis-
ta sekä 8 muuta ulkomailla polwe-

lukseen otettua, joista kaksi skandina-
wialaista ja 6 espanjalaista. — Re
gina oli wiimeinen Porwoon kaupun-
gin aikoinaan suuresta ja uljaasta 
Purjelaiwastosta. Sekä lanva että 

suurhyökkäyksen saksalaisia 
wastaan 90 mailia pitkässä rinta
massa. Rintama ulottuu Somme-

jokeen asti etelässä. Ennen hyökkä-
ystä oli 2 tuntia kestäwä englanti
laisten pommitus toielä lauantai aa

mullakin. Tykeillä ensin särjettiin 
saksalaisten pii ki langasta tehdyt wa-

rustukset ja juoksuhautojen edessä o-
lewat wallitukset. 

Uusilla englantilaisilla wallihauta-
mössäreillä, jotka ampuwat 35 räjäh-
dyspommia minuutissa, jauhettiin 
kaikki palasiksi jalkawäkihyökkäystä 
warten. 

Samaan aikaan hyöMsiwät rans-
kalaiset, jotka jatkoiwat rintamaa 
Sommewirrasta etelään. 

Pitkin rintamaa walmistettiin tätä 
jättiläshyökkäystä 5 päiwäisellä mel
kein yhtämittaisella pommituksella, 
kuluttaen niin paljon ampumawaroja 
ettei sille löydy wertaa maailman his-
toriassa. 

Jo useita wiikkoja kerrottiin Eng

lannissa ja Ranskassa että suurhyök
käys on tekeillä. 

Englannilla ilmoitettiin olewan 2 
miljoonaa miestä walmiina hyökkää-
mään saksalaisten rrroejä wastaan. 

Mi miljoonan räjähtötoää kuulaa 
ammuttiin päiwässä. 

Jo puolen päiwänaikana lauantai-
na oliwat englantilaiset ottaneet sak-
salaisilta La Voiselle, Serre ia Mon-
taubanin kaupungit ja ranskalaiset o-
limat ottonttl Curhe jä FawienÄet-
sät. Koko saksalaisten ensimäinen 
suojelusriwi pitkin rintamaa oli wal-
laitettu ja monesta paikasta oli jo 

päästy toiselle suojelusriwille. 

Kun ranskalaiest tarroitsiroat pal
jon miehiä Verdunissa, täytyi heidän 
toähentää miehiänsä läntisellä rinta
malla ja antaa niitä osia englantilai

sille. 
Suurhyökkäystä jatkettiin sunnu* 

Sodan tibka Meksikon 
kanssa vältetty. 

sen rahti oliroat sodanwaaran waraL j . 
ta wa kuute tut, joten isännistä, toiA ama maanan aina-
minimi ?tug. Eklos St. B„ ci joudu ^ Saksalaista loinen puoluStusriwi 

färlintään. Luultawasti oli myöskin Im,c'u' i° sunnuntaina ja heiltä on a-

laiwan lasti makuutettu. 

Sotaweroehdotus kongressissa. 

Sotaweroehdows, jollia on aiko
mus lisätä hallituksen tuloja 250 
miljoonalla dollarilla wuodessa, on 
esitetty edustajahuoneessa wiime 
lauantaina ja on aikomus panna se 

laiksi tämän wiikon kuluessa. 

Aikomus on korottaa perntötoC' 

roa, sisälletnlonvrojo, weroitus on 
pantawa ampumawaroille, joka tie
tysti katoo sitte kun Europan sota 
loppuu. Miina ja olut tulee sen 
lain mukaan pitämään saman soto-
weron kuin nytkin on. Kaikki sota-
weromerkit, josta nyt täytyy panna 
kaikkin laillisiin papereihin, tulee, 
uuden lain tuttua moimoan Poistel-
tawaffi. 

Myös deniokraatit aikowat panna 
6 jäsenisen tuflifoinitean, jossa ei sa
maan puolueeseen saa kuulua kolmea 
jäsentä useampaa. 

nostettu 50 neliömatlia 
Kun suurhyökkäystä 

tuntia, oli Saksalta 
wankia. Näistä oliwat 

oluetta, 
oli ollut 3G 

otetu 9,500 
ranskalaiset 

Saksalaiset itse myöntää että ranska-
laiset edistyiwat. 

Berlinistä ilmoitettiin tiistaina, 
että ranskalaiset, jotka tappelcwot e-
rittäin urheasti, o wot edistnneet ja 

Saksan rtmien on täytynyt peräytyä. 

Hughes ja Roosewelt toimii yhdessä. 

Wiime torstaina republikaaninen 

presidenttikokelas Charles E. Hughes 
ja ewersti Roosewelt tapaíiroat toisen
sa New Dorkissa ensikerran sen jäl-
keen kuin Hughes oli saanut president-
tikokelasnimityksen ja ensi kerran ta-
pasiwat he toisensa 5 wuoden ajalla. 

Presidenttikokelas Hughes oli pyy-
tänyt Rooseweltia tulemaan New 
Gorkiin kun oli lukenut sanornaleh-
iissä Rooseweltin kirjeen edistyspuo-
luelaisten kansalliskomitealle. 

He söiwät yhdessä Astor hotellissa, 
jossa sitte keskusteltiin tulewasta 
»vaalitaistelusta ja Roosewelt lupasi 

tehdä syksyllä puhematkan Hughesin 

hywäksi. 
Taft myös lttpautui työskentele-

mään Hugbesin ja republikaanisen 
woiton saavuttamiseksi tulewassa siirtää 

maraskuuSsa. seen. 

ottaneet 6,000 ja englantilaiset 3,500 
ja oli walloitettu saksalaisilta 11 ky-
lää. 

Maanantaina oli ankara tappelu 
La Boisellen kaduilla. Siitä onnis-
tuiroot saksalaiset saamaan takaisin 
pienen osan menettämäänsä aluetta, 
mutta owat sen jälleen menettäneet. 

Maanantaina asettuvat englantilai-
set suojeluswäkeä walloitetulle alueel
le, joka kasn oikn hywin suureksi, kos
ka oli walloitettu 50 ncIiömoiHn ala. 

Ranskalaisten walloittama Herbe-
courtin kylä on tärkeä, sillä se on Per-
ronneen menemän tien warreila, jon
ne on 5 mailia matkaa. Jos ranska
laiset sen saamat, niin on saksalaisten 
yhdysside katkaistu kotimaansa kanssa. 

Alku tästä suurhyökkäyksestä on 

onnistunut odottamattoman hywin. 
Jos englantilaiset ja ranskalaiset on-
nistuwat tämän kesän aikana murta
maan saksalaisten sotarintaman, 'il

loin woisi tulla rauha jo ensi syksynä. 
Mutta elleimät he onnistu sitä teke
mään, silloin täytyisi heidän taas olla 
talwen juoksuhaudoissaan ja irtaimis
toa uutta hyökkäystä tulemana kesänä. 

Suuri mahdollisuus on että suur-
hyökkäys nyt onnistuu, sillä keskiwal-
lat owat nyt ankaran lujalla joka ta

holla. 
Venäjä kulkee tooittaiona eteen

päin, Italia ajaa itävaltalaiset pa
koon. 

Englantilaisten jälessä on raken
nettu 3,000 mailia rautatietä, joten 

ne aina owat hywässä yhteydessä ko
tinsa kanssa. 

Englannilla on 1,200,000 miestä 
taistelemassa riweissä ja 500,000 
miestä on rimieit takana. Kun sitte 
kokonainen rautatie werkko on riisien 
takana woiwat ranskalaiset nopeasti 

miehiä toisesta paikasta toi-

loittamansa alueen suojeluswäellä, 
mutta muilta tahoilta ahdistetaan 
keskiwaltoja ankarasti. 

Ranskalaiset owat »valloittaneet 
kaikki saksalaisten puolustus-asemat 
Sommen eteläpuolena ja taisteletoat 
nyt awonaisella paikalla ja hewoswäki 
toimittaa wartioimista.. Ronskoloi-
set pyrkiwät nyt Barleuhiin,joka on 
kolmen maantien yhtymäpoikko, joh
taen Sommen Peranneen eteläpuo
litse. 

Uusi suurhyökkäys alkaa oitis kun 
walloitettu alue on warustettu suoje-
luswäellä. 

Italialaiset woittaa yhä uutta alaa 
Trentinossa. 

Wenäläiset etenéwat yhä ja ajamat 
edellänsä itäwaltolaisia Karpatheilta 
ja kasakat owat jo Unkarissa. 

Saksalaiset ehkäisseet englantilaisten 
hyökkäyksen, mutta joutuneet häwiölle 

ranskalaiste» kanssa. 

Englantilaisten leiristä. Ranskas
sa, ilmoitettiin tiistaina, että saksalai
set maanantaviltono walloittiwat ta
kaisin osan La Soi]eilen kaupungista, 
jonka englantilaiset walloittiwat poh-
joispuolello Sommea. Etelä puolel
la Sommea owat englantilaiset saa
neet haltuunsa saksalaisilta metsikön, 
jossa oli paljan saksalaisten sotatar-
petta. 

Fricourtissa kokonainen Preussin 
pataljoona, 600 mixstä ja 20 upseeria 
.jvái wangiksi. . 

Saksa menettänyt paljon miehiä. 

Saksalaiset kärseiwät suuren mies-
hukan taistellessaan lähellä Herbe-
courtia, jonka ranskalaiset walloitti-
wat saksalaisilta. 

Awren ja Aisnen wälillä owat 
ranskalaiset eidstyneet ja tunkeutuneet 
saksalaisten jouksuhaudoille asti. 

Verdunin lähellä tapeltiin hurjasti 
maanantaina. Saksalaiset tekiwät 
neljä hyökkäystä yhtämittaa Thau-
montin länsipohjois puolelta walloit-
taakseen linnoituksen takaisin ranska
laisilta, jotka sen ottiwat saksalaisilta 
muutamia pätoiä sitte. 

Saksalaisten hyökkäykset tuottiroot 
heille wain suurta mieshukkaa, sillä 
ranskalaiset löiwät ne pakoon. 

Jtäetelään Fuminin metsästä owat 
ranskalaiset myös edistyneet. 

Englantilaiset ja ranskalaiset ottaneet 
15,000 saksalaista wangiksi. 60,000 

saksalaista kaatunut. 

Tämän kuun 5 päitvään asti oli 
englantilaisten ja ranskalaisten suur
hyökkäyksessä otettu jo 15,000 saksa
laista wangiksi ja saksalaisten kaatu

neet lasketaan 60,000 mieheksi. 

Dynamiitin ratakiskon alla. 

Wiisi puikkoa dynamiitia, joissa oli 
2 nallia ja 2 lyhyttä sytyslakaa, löy
dettiin Tuluth & Iron radan rata-
kiskowaihteesta Virginiassa, Minn. 

Kaupungista kulkewat oorijunat 

menewät sitä rataa ja ensimäinen 
juna olisi räjähtänyt ilman, jos olisi 
sen yli kulkenut. Eräs oorijunan 

jarrumies huomasi dynamiitin kun 
yritti awaamaan ratakiskojen waih-
teitä. Hän ilmoitti asian sheriffille. 
Ken on dynamiitia radalle asettanut 

ci toielä tiedetä. 

Carrauza taipunut Ahdyswsltaiu 
waatimukfiin. 

Carranza on wiiwhellyt kauan 
wastouksensa kanssa Ahdyswaltain 
ultimatumiin. Se jännitti toielä e» 
nernpt mieliä ja arweltiin sodan wii
me wiikolla syttymän Dhdyswaltain 
ja Meksikon wälille. Mutta sitte wii
kon lopulla Carranza täytti jo yhden 
Dhdyswaltain waatimuksista, nimit
täin päästi irti ne 23 amerikalaista 
neekerisotilasta, jotka Carrizalissa o» 

liwat joutuneet meksikolaisille wan
giksi. 

Dlimääräisellä junalla, lujan war-
tijajoukon mukana tuotiin mangit 

Chihuahua Citystä Juareziin. Suuri 
joukko meksikolaisia oli kokoontunut 
Juareziin pilkkaamaan wankeja, joil
ta oli waatteetkin riistetty, jotta oli

wat Puoleksi alastomia. Meksikolaiset 
uhkasiwat lynchata tixmgit Jnarezis-
sa. Mutta Carranzan sotawäki muo
dosti lujan kujan jota pitkin roangit 
wietiin komentajan asunnolle ja siitä 

sillalle, joka on Rio Granden yli Dh
dyswaltain ja Meksikon wälillä. Sil
lalla El Pasossa amerikalainen ko-
mentaja, kenraali Drjö Bell otti 
wangit wastaan. Kun amerikalaiset 
wangit yksi kerrallaan meniwät sillan 
yli hurrasi kokoontunut tväkijoukko. 
Mutta tämä mielenosoitus pian es
tettiin, koska arweltiin sen herättä
män pahaa werta Juarezin asukkais
sa. Sen jälkeen necferifotilaat sai-, 
wat läpikäydä täydellisen Puhdistuk
sen ja soiwot sitte uudet uniwormut. 
Usea heistä oli myös hatitooittunut ja 
torwitsi lääkärin hoitoa. 

Samalla on myös Meksikon sota-
ministeri Qbregon ilmoittanut Ame
rikait fotatoirastolle ettei mikään estä 
saamasta amerifalaisten kaatuneiden 

ruumiita Dhdyswaltoihin haudatta-

ivaksi. 

Ahdyswaltain waatimuS. 

Amerikalaisten wankien Päästä
minen wapaaksi on suuressa määräs
sä liewentänyt sitä jännitystä, joka 
oli Dhdyswaltain ja Meksikon wälil
lä, mutta suurin este rauhaan ott 
toielä jälellä. Se on että Carranza 
Peruuttaa antamansa määräyksen 
kenraali Tretoinolle, että meksikolais
ten tulee hyökätä Dhdysivaltain jouk
kojen kimppuun, jos ne lulfetoat 

muuhun suuntaan kuin Dhdyswal-

toin rajaa kohti. 
Etelä-Amerikan tafatoaffat o mot 

kchoittoncct että Meksikon jo Dhdys
waltain wäli annettaisi sowitusoikeu-
den ratkaistowoksi. Mutta siihen et 
ole suostuttu. Dhdyswaltain holli-
tus ehdottaa että Argentina, Brasi
lia jo Chile yhdessä Dhdyswaltain 
kanssa ryhtyivät aseelliseen wälityk-
seen Meksikossa, niin ei Etelä Ame
rikan maltojen tartoitse epäillä että 

Dhdyswalloilla on halu wolloittoo 
Meksikon. 

Mutta Etelä Amerikan wattot tus

kin suostuivat sellaisiin kustannuk-
siin kuin sotaretki Meksikoon tuottai

si. 
Asiain näin ollen, kummallakin 

puolella kerätään sotajoukkoja rajal
le. Corranzan armeijat Pohjois-
Meksikosso tekiwät jo 55,000 miestä 
hymin asestettuo wäkeä. Dhdyswal
tain rajalla on nyt noin 50,000 

miestä. 

hata niiden kimppuun, jos kulkewat 
muuhun suuntaan kuin rajaa kohti. 

Carranzan nootissa sanotaan että 
Meksikon hallitus on hyiväksynyt Kes
ki ja Etelä Amerikan waltojen esityk

set ja toiwoo Dhdyswaltain tekemään 
samoin. 

Luullaan että Corranzo itse on tä
män nootin pannut kokoon, koska siitä 
ei puutu diplomatiaa ja ott säivyisä, 
jopa ystäwällisempi kuin on Meksikos-
ta tullut moneen aikaan. 

Meksikon wastans Dhdyswaltain 
ultim atnmiin. 

SBjtw Perjantaina lähetctiin Mex
ico Citystä wostous Dhdyswoltom 
ulttmotumim. 

Siinä on 35 eri pykälää ja sisäl
löltään ott se röyhkeä. Siinä ihme
tellään että Amerikan hallitus ott 
loukkautunut Carranzan nootin joh
dosta, waikka Dhdysiroltain hallitus 
on lähettänyt monta paljon karkeam
paa jopa suorastaan solwaowaa noo

tin Meksikolle. Meksikon hallitus 
toäittää jyrkästi ettei se ole suojellut 
rosmoja, jotka owat tehneet wahin-

koa Dhdyswoltoin kansalaisille sekä 
pyytää Dhdyswaltain hallitusta to
distamaan tuon toäitteensä. 

Sitte sanotaan, ettei Dhdyswal
loilla ole mitään oikeutta Pitää sota
joukkojansa Meksikon alueella kun ker
ran ei ole sota julistettu näiden mai-
den wälillä. Sanotaan ettei sotajou
kon oleminen Meksikosso suinkaan pe
lotta roswoja, waan päinwastoin kn-
hoittaa niitä hyökkäämään. 

Presidentti pitää ensin n?uwotte-
lun kabinettinsa kanssa onko paras 
kutsua sotatväen pois Meksikosta, root 
antaako Meksikon asian kongressin 
ratkaistowoksi. 

Rauta-aineen lakkoil
kaa laimenemaan. 

Heiuäkuuu 4 päiwän uhrit. 

Tänäkin wuonna heinäkuun 4 päi 
wä ott wienyt uhrinsa. 12 ihmistä 
ott soonut surmonso ja 376 on louk
kaantunut. Wiime wuonna sinä päi-
wänä soi 19 ihmistä surmansa ja 903 

loukkautui. 

— Nimitys ..losareetti" johtuu ni

mestä Latsorus, jonka katoolinen 

kirkko julisti sairaitten suojeluspy

himykseksi. 
— Ainoastaan neljäsosa niistä 

ruokavaroista, jotka Englannissa ku-

lutetaan, kasrnatetaan siellä. 
— Japanin keisarikuntaan kuuluu 

4,000 saarta. 

Meksikossa »Irtoa Dhdyswaltain waki 
tnlee rajaa kohti. 

Kenraali Pershing joukkoineen on 
matkalla Dhdyswaltain rajalle ja o-
li jo maanantaina 100 mailin päässä 
rajasta. Ei tiedetä warmuudella 
mistä syystä kenraali Pershing tulee 

pois Meksikosta. Pelkääkö hän ase-
mansa määrälliseksi eli onko hän saa
nut määräyksen Washingtonista. 

Muuten on kenraali PershingillH 
itsellä määräyswalta menetellä j> uk
konsa kanssa miten parhaaksi näkee. 

Ei tule sotaa Meksikon kanssa. 

Presidentti Wilsonin lausunto on 
ettei julisteta sotaa Meksikon kansaa 
wastaan. Miehiä lähetetään rajalle 
suojelemaan Dhdyswaltain aluetta ja 
pitämään Meksikon roswoja kurissa. 
Kansalliskaartit luultawasti kutsu
taan jälleen pois Meksikon rajalta pa
rin kuukauden kuluessa. 

Meksikolaiset tappoivat haawoit-
tnneet. 

Jkätvä tieto on saapunut ja se to-
denperäinen, että meksikolaiset tap* 
poiroat pahemmin hciaivoittuneet a-
merikalaiset sotilaat. 

Kaksi warasheriffiä am«uttu kuoli
aaksi Biwabikissa. 

Mrginiosta ilmoitettiin eilen, että 
lakolta Minnesoton routd-olueello on 
jo selkäranka mennyt poikki. Chis-
holmasso meni  e i len aamul la  75 
miestä työhön ja Virginiassa vielä e-
nempi. 

Sam Scarlet ja Joe Schmidt on 
tvangittu eilen ja wiety Duluthiin. 

Heitä syytetään ensiluokan murhasta 
kun sheriffi I. Myron murhattiin. 

Biwabikissa sai surmansa maanan-
taina kasi apulaissheriffiä, joista toi
nen suomalainen. Ne oliwat I C. 
Myron Duluthista ja T. Lat-
wala Bin-obikisto. SBäitetään lakko
laisten syyksi noiden kahden apulais-
sheriffin murhaa. Seu johdosta on 
«vangittu Carlos Tresco, Frank Litle 
ja Joseph Gilday syytettyinä cnsiluo» 
kan murhasta. Nämä miehet owat 
J. W. W. liiton agitaattoria. 

Biwabikissa oli aikomus imettää 
heinäkuun 4:tä päiwäö juhlakulku-
eilla, mutta kun tuli tieto Myronin 
jo Lotwalan murhasta kiellettiin juh
lakulku ja Biwobik on poliisien pe-
räänkotsannon alaisena. 

Virginiassa »vietettiin tt^näisyy-
denjiilistusjuhlaa jtchlokuluilla ja 
puheilla. \ 

Knwernööri Buruquist sekaantunut 
Minnesotan rauta-alueeu lakkoon. 

Kuwernööri I. A. A. Burn qui st 
on antanut St. Louis kauniin sherif
fille John Meiningille, määräyksen, 
että hänen tulee käyttää kaikkia mal
lassaan olemia keinoja lakforaubatta» 
muuksien lopettamiseksi Minnesotan 
kaiwontoolueella. Jos sheriffi tar-
witsee sotawäkeä, niin sitä lähetetään. 
Sheriffi luulee ettei sotawäkeä tormi
ta. 

Wiime lountoina suuri joukko wa
rasheriffiä alkoi kokoamaan Pois asei
ta lakkolaisilta Virginiassa. He kätoi-
wät talosta taloon ja ottiwat pois 
ampuma aseet mitkä topafimai. 

Erityistä wastusta ei tämä he
rättänyt, joissokin Paikoissa lokko-
laiset wastustiwat, mutta ne »van
gittiin oitis. 

Carlo Tresco, I. 28. W. liiton 
johtaja, wongittiin työmiesten kii-
heittämisestä tappeluihin ja wallotto-
muiiksiin. 

Meksiko taipnn Ahdyswaltain waati-
mutsiin. 

Carranzan hallituksesta saapui uu-
si nootti Dhdyswoloin hallitukselle 
wiime tiistaina. Se on säwyisä ja 
tarjoo ystäwällistä Pohjaa sowintoon 
Meksikon jo Dhdyswoltoin »välillä. 

Siinä Corranzo uudistaa lupauk
sensa että hän saattaa järjestyksen 
Pohjois Meksikosso ja suojelee Dhdys
waltain rajamaat rosmojen hyökkäyk

sistä. 
Siina sanotaan etä se, kun Dhdys

woltoin sotawäkeä on Meksikosso, ott 
suuresti syynä lewottomuuteen Meksi-
kossá ja jos Dhdyswoltoin joukot otet
taisi pois Meksikosta, niin järjestys 

saataisi paremmin toimeen. 
Nootis'a ei ivaadita suoraan, että 

Dhdyswoltoin, tulee ottoo Pois foto-

j joukkonsa Meksikosta, et myöskään u-

Kongressi myöntänyt waroja sota 
tarpeisiin. 

Nykyinen kireä wäli Dhdyswaltain 
ja Meksikon wälillä ott tehnyt roälttä 
mäitömäksi kongressille myöntää ra 
hoja sotatarpeisiin. Kuularuiskuihin 
määrättiin 4 miljoonaa dollaria; 13 

milj. hewosia warten; 1 milj. sairas
ten hoitoon, 3 milj. ofeitten wolrnis 
tukseen; 2 milj. ampumamajoihin ja 

5 milj. kesäleiriharjoituksiin. 
Myös on aikomus jo 3 wuoden 

kuluessa rakentaa ne Iáimat, jotka en
sin oli miiben wuoden kuluessa aiko
mus rakentaa. Tämän mukaan tulee 
nyt 3 wuodessa walmistettawaksi 10 
dreadnoughtia, 6 taistelulaimaa, 10 
ctsitoää risteilijää, 50 torpedon hä-
wittäjää, 15 sywässä wedessä fülke-
woo wedenolaisto, 85 ronniffome-
denoloisto, 4 tykkiwenettä, 1 sairaa-
loloiwa, koksi ompumawarojja kulet-
taivoa laitoao, 2 öljylaimaa ja kor
jaus loiwa. Kaikkiin näihin menee 
tahoa 304 miljoonaa dollorio. Tuo 
on jo hurjaa laiivojen rakentamista. 

Englantilaiset tehneet suuren auko» 
saksalaisten rintamassa. 

Kummallakin puolella Somme 
wirtaa tekiwät englantilaiset jo sak

salaiset 5 mailia symän aukon saksa
laisten rintamaan, wolloittimot kyliä 
jo ottiwat paljon aseita. 2,000 saksa
laista otettiin wangiksi ja saksalaiset 
kaatuneet Peittiroät toistelu kentän. 
Lopulta tekiwät saksalaiset »vasta
hyökkäyksen ja walloittiwat jonkun 
imerran anastettua aluetta takaisin. 

Balkanilla alkaa Bulgaria pelkää
mään naapuriansa Rumaniaa, joka 
nyt, kun liittoutuneet omat alkaneet 
ivoittamaon, aikoa kallistumaan nii
den puolelle ja Bulgaria pelkää että 
Rumania sulkee yhteyden Bulgarial

ta ja Turkilta Saksan kanssa. 

— Hewosen lihaa aletaan yhä e-
nempi syömään Pariisissa. Wuosit-
tain syödään siellä 60,000 hevoista. 

— Jtoliassa on usein hiekalla se
koitettua sadetta. Hiekka tulee Sa
haran erämaasta. 

Dhdyswaltain hallitus ottaa indiaa» 
nia sotaiväkeen. 

Senaattori Johnson. Etelä Dako
tasta, teki huomautuksen sotatoimis-
tolle, että sioux-indiaania sopisi ottaa 
sotopolivelukseen. Ne olisiwot hywät 
Meksikosso. Kun titlcc kysymys wa-
paaehtoisistä, niin tndiaania otetaan 
mopoaehtoi)ino. Ne otoot hywät he-
wosmäessä, jalkawäessä ja partio-
mäessä. 

Lnnlee Villan kuolleeksi. 

Majuri Ma: Arthur ilmoittaa, että 
hänen luulonsa mukaan m Vlcmcho 
Villa, roswo, jonka perässä ?)hdyS-
toaltain sotilaat Meksikoon mci tmat, 
kuollut. Sinä suhteessa Dhdyswal
tain sotajoukkojen oleminen Meksikos

sa onkin kokonaan tarpeetonta, joL 
Villa on jo warmasti kuollut. 

— Berlinin katujen marsille on 
istutettu 45,000 puuta. 
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