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Saksalaisia pelätään wielükin. 

Ahdyswaltain lähettiläs Wenä-
jällä, D. R. Francis, joka on ensi ker

taa kotona kahden wuoden sisällä, ta-

CrfeNi Änniofaiihcn Liitt.a su-ttllc w"! t'?identti Wiljonin Bo--t°ni»s°. 
joSia hänellä oli keskusteluza preft-

Pres. UPiisoti saapunut 
kotia europasta. 

kmtliakunnallc Bostonissa. 

Transporttiiaiwa George Was
hington, jossa presidentti ja mrs Wil

son leunzcciisa kanssa nmtkuSti, saa
pui Bostonin satamaan miime fun-
imntaina kello 5 j. pp., mutta presi
dentti tuli maihin wasta maanantai-
ne kello 11:50 aonmpättoällä. 

lZoukko pieniä Immoja muodosti 
juhlakulkueen. Monitor laiwa johta

jana, transportti Washingtonia koh
ti maanantaina ja tullilaiwa Osipic 
toi presidentin. ^ 

Satmnassü ja katujen Marsilla oli 
Presidentin henkivartijoina sotilasr: 
wit täysissä aseissa ja myöskin huo
neitten katoilla. Lemokoneet 

dentin kanssa. Mr Francis teki joi* 
takin esityksiä mitä olisi tehtätoä 
Venäjälle että se saataisi jäseneksi jäl
leen kansakuutien joukkoon. 

Mr Francis luultawasti tulee il» 

moittamaan ehdotuksensa kongressin 
toaliofu Iinalle. 

Bolshewikit owat panneet toimeen 
kauhu il hallituksen Wenäjällä toot-
dakseen säilyttää Maltansa, sanoo mi
nisteri Francis, ja he owat mallassa 
'keski-Wenäiällä sekä pohjois-Wenä-
: jäUä. Niiden harjoittamat julmuu

det owat sellaisia, että niitä tuskin 

toot uskoa. 
Ministeri artoelce olewan mahdot

toman saada rauhaa Enropaan niin 

valtiollisia murbia teb-
dään nyt Saksassa; 

Baijerin pääministeri ja 6 muuta 
minsteriä ammuttu. 

Baijerin pääministeri Shirt Eis
ner, murhattiin Miime perjantai

aamulla Munchenissa. Eisnerin tap. 
poi kreiwi Arco Valley, joka lnyös it

se kuolettawasti haawoittui päämi
nisterin henkiwartijain anrpumisesta. 

Eisner otti Baijerin hallituksen he
ti kun kuningas sieltä Poistettiin Mi
rasta marraskuussa. Eisner oli so-
sialistt oikein räikeintä lajia ja johti 
bolshewikeja Baijerin tawallisia tasa-
Maltalaisia Mastaan. Tuo Eisnerin 
bolshewismiläisyys sen teki, eitä krei
wi Arcc> Valley niin suuttui, että tap
poi pääministerin. 

Eisner itsekin pelkäsi että hänet 
tapetaan kun hän menee Baijeriin. 

Senaattori Reed aHsostclee ankaras
ti Kanssj^Liittoa^ 

Senaattori RsM luki toitnte lau

antaina, presidentD Arjö Washing--
tönin syntymäPäiÄMä Washingtonin 
hywästijattöPuhestnMittoja wastaan 
öuropítn nxtltoj 
moitti Kansojen Li 
Mdyswallat siihen 
ole enään kuin 

kanssa. Hän 
oa ja sanoi, että 

yhdistettyinä ci 
i kansanwalta ja 

kuningasten ja 

sanoi, että kun 

il, huomaa siinä, 
seuraamat neljä 

Aasian kansoM 
man hallitsema-

"t 

liitiöt ilmaosa, joten preiibemti, j fauant kinn sellainen sekaannus wal 
h«n laiturilla kulki MaStaanotto Venäjällä. Ja kun Saksan!Hän piti puheen Vernissa, S'Meitsis 

mii pan ttxilitfc, oli lujasti toartioitu \ fei>ixifuii§ ci ole kärsinyt ja jos bois- j sä, jolloin sosialistinen kongressi toi 

maan, meren ja ilman Puolelta. Zh^kit saamat olla Mallassa Wenä-
. «! kukaan, paitsi Mirkamledet ja ko ! ̂  niin 20 eIi ^fä jo 10 touoben 

mitenn jäsenet, päässyt laiturille, iű^. fuíntíita Saksa on paljon paremmalla 
f<t PrHideutm maallenousu i kuin se oli ennen sotaa. Sak-
22 nai. ta, joilla oli liput ja niivsä sáiset tuntctoat tuenalaisten Iu o tv 
kysnmyS: miksi eitoät naiset saa äa-
neStää, mangittiin. Nämät olitoat 

tuotti hänelle onnea. Tähän waStasi 
Eisner ja sanoi: „Shiit palaan Baije
riin, niin minut tapetaan." 

Kreiwi Arco Valleyn, sen nuoren 
! yliovpilaan, joka ampui Eisnerin' torahampaat ^lvatMinä feltoästi tiä 

toiselta osalta se 
keisarien Malta. 
Kansojen Liittoa t 
paitsi monta mu 
seikkaa: 

l:si Europan ii 
Malta tulee siinä o, 
na, koska heille siitUon yhteisiä etuja, 
ja joitakin NhdyWMoille Mastaisia. 

2:st Englannin^lningaskunta tu 
lee muodostamaan Lwallitsewan Mat 

kutuksen tässä liito 
3 :ft. Jos enFl 

menettäisi toatfnh 
saksalaiset wallát 
man. 

4:si. Liiton PÄ 
telee maailman 6c 
Mikit tahtoo että 

Saksassa odotetaan suu
rimpaa kumousta. 

Ebertin hallitukseen owat sosialistit 
tyytymättömiä. 

Weimarin hxtltiupäiroillä teki Sak
san aselepokomitean puheenjohtaja, 

Erzberger, selkoa, ettei hän onnistu
nut saamaan marski Fochilta liewem-
piä aselepoehtoja. Foch oli sanonut, 
ettei lievempiä ehtoja myönnetä ei-

wätkä nämät nyt tarjotut suinkaan o» 
le wastaan presidentti Wilsonin 14 

Pykälää. Foch lupasi että liittoutu
neet pitämät puolalaiset kurissa ja ta
kaa turwallisuuden Saksan kansalle 
Puolan puolelta. 

Sekaannukset ja metelit kaswawat 
Saksassa joka päimä. SpartakuSryh-

mä (Saksan bolsheMikit), itsenäiset 

tilaisÄ jolloinkin Kalistit ja monessa Paikassa myös-
Maltansa, niin ^in puolueeton työmäki osoittaa tyyty 

ai siwat sen ase 

Hämärinä kurkis-
^ewismi. Bolshe-
lailmassa kaikki 

olisi kansojenwalisMja bolsheMismin 

iiötSäättestyfseit taistelijoita. 

TullilaiMalta, jossa presidentti 

Wlsou tuít .tranvportti (^eoi ae | joutunuj- moitolle nykyisen tappionsa 
ÜSövbiiratontstű laiturin íúsfalíe, t fautta 
presidentti kameli laiturirakennuksen 

teen ja micspolmen owat sitä tutkineet! kuoliaaksi, otti Mihastnnut kansajouk-

Moidakseen käyttää sitä hyMäkseen. 1 ko kiinni ja lynchasi hänet. Toinen 
!Jos Saksa saa pelata Wenäjän kans- i tieto on että Eisnerin henkiwartijat 

sa, niin se Mähässä ajassa ort Main j haawoittiwat hänen niin pahasti, että 
hän kuoli haawoistansa. 

» 

läpi paksua samettimattoa pitkin lip-
Pukaton alatse. Katujen mieremät ja 
«Kunat oli täynnä kansaa. Sotilaat 
katoilla kimäareineen pitimät tarkkaa 
wcchtta kansasta kadulla ja Masta-
pjiätä olemissa akknnoissa. 

• . Presidentin nmStaaimtto kesti usei 

. tuntia, loma 

Presidentin henkeä «hatw Bos
tonissa. 

Wiime maanantaina kello 2 j. PP. 
Mangittiin Bostonissa Andrew Ro- ^ 
gasky, 83-Muotias, joka pyrki presi-! 

Saksassa nyt riehun wallankumous. 

Baijerin pääministerin murha oli 
wain alku siihen wallankurnoukseen, 
joka nyt riehuu' Baijerissa. Ja se 
näyttää lewiawän yli Saksan Mielä-
Pä Unkarinkin. 

Baijerin sisäasiain ministeri Auer »O.™ «61, u,u„ ienti" 6«»nnt3toon fcotemsia. $oIii 

• jäikö printti 
muita aseita. Hänet toangittim. Ko- nm mies, joka tappoi Eisnerin tappoi 

myöskill sisäasiain ministerin Auerin. 
„Minä ammun joukon teitä," Huh» 

fi murhaaja Baijerin waltiopäiwä sa
lissa ja niin ampui toisia ministerei
tä. Kaikkiastaan ilmoitetaan 3 ini

sitte jälesta puoíev. paimän pulnn 
Imiatunticn Ititaito. Suu-i R«. t-ift» W°i hän oletoonja SBorcešte 

hamc haali oli tungokseen asti täyn 

nő kansaa. 

Annsakuntien Liitto on roäittiimätön. 

Puheessaan presidentti Wilson lau 
sm, että se rauhansopimus. 

rista. Mass. 

New horkissa otoat salapoliisit 
wanginneet 14 espanjalaista anar
kistia, joiden luullaan olleen aikees-
sa räjahyttää pommilla 

joka Í äöitfort VootoniLsa. 

et luttetv 

^itä Amerikassa. 

illiarrt B. Wilson 
RorkiSsa wii-

tä äskeiset lakot 
htttessa, Mont., 

ostivat bckls-
tW. I-laisten toi» 

koko waltakun-
Amerikan 

iv 1 

mättömyyttä uuden hallituksen joh
dosta, jossa Ebert on presidenttinä ja 
Scheidemann kanslerina. 

„Saksan wallankumous wiime 
marraskuussa oli wain keinotekoi

nen," sanoi itsenäisten sosialistien 
johtaja Hugo Haase wiime torstaina 
kansalliskokouksessa Weimarissa, „ja 
oikeata rauhaa ei tule ennenkuin 
saamme todellisen Mallanknmouksen. 
Minkälaisen muodon wlQva mallan-
kumous saa, riippuu kokonaan nykyi

sen hallituksen suhteesta." 
Ja todellinen wallankumous uhkaa 

Saksaa, saaden uhkaaman muodon 
Essenissä, jossa työmäki tnaatii teh
taat asetettavaksi sosialistiselle pohjal
le ja sen johdosta lähettiwät ultima-
tumin Ebertin hallitukselle sotilas- ja 
työmiesnenMoston kautta. 

Kansleri Scheidemann kiiruhti soi 

pannaan sosialistiselle Po ojalle niin 
pian kuin mahdollista. Mutia tämä 
ei tyydyttänyt työmäkeä Essenissä, jo-

kywissä, sanoi sen< 
Reedin johtopa^ 

kaan moni hymäks^ 

•% 

Bolshcwiki^l toel 

Työn ministeri 
sanoi puheessaan 
me torstai-iltana, 

Seattlessa, Wash^ 
ja Lawrencessa, 

hewikien ja I. 
mesta yrittäen f( 

nan laajuisen 
teo ttismtti^rn' ^ 

Työhallitus odotti tällaista yri

tystä ja warnsteli sitä Marten jo kaksi 

wuotta. Ellei niittä lakkoja olisi saa
tu lopetetuksi, olisi ollut tonikea sanoa ^ ka koettaa waikuttaa sotawäkeen, että 
milloin se olisi faMu ' päättymään.! kun wallankumous tulee, niin sotaMä-

Ammattiopetnsta haawoittnueillc so
tilaille. 

Neljänäkymmenessä kolmessa fai-
raalassa Mdyswalloissa annetaan 
ammattiopetusta 10,000 sottlaalle, 
jotka owat haawoitwneet niin pahoin 

etteimät Moi entisiä ammattiansa har
joittaa. Toisia tuhansia on matkal
la näihin sairaaloihin joten lisäystä 
tarwitaan opettajahenkilökunnassa. 
Hiljattain julaistun sotadepartemen-
tin määräyksen mukaan tooi sotilas 
tai upseeri mistä osastosta tahansa 

Panna' sisään hakemuksensa opettajaksi 
näissä ammattikouluissa. Kaikille tek

nillisille aloille tarwitaan erittäin 
Paljon opettajia, samoin kuin puu
työn, sähkö- nahka, könepaja ynnä 
muilla tawallisilla aloilla. Armei
jassa olewat henkilöt, jotka haluawat 
näitä toimia woiwat saada tarkem
mat tiedot kirjoittamalla osoitteella: 

Diwision of Physical Reconstruction, 
Surgeon General's Office, Washing
ton, T. C. 

Ecittokilpailöa Etlanui* 
yli ealmistellaaiu 

Englanti tahtoo Saksan sotalaiwat 
häwitettätväksi. 

Englannissa ollaan suuresti sitä 
mieltä, että Saksan sotalaiwat on hä-
iuiteitätoä, koska niiden jakaminen 
liittoutuneiden kesken tuottaa eri

mielisyyttä. Englanti haluaisi että 
koneisto niissä säilytettäisi, mutta 
muu osa upotetaan eli räjähytetään 
kappaleiksi. Sellaiset osat, joista on 
teollisuudelle armoa, otetaan, pois, 
mutta aseet ja itse laiwat upotetaan. 

Jos ne jakaisi, min Englanti waatisi 
niistä suurinmian osan, jota toiset 
liittoutuneet eitoät myöntäisi. 

Minnesotan sdrmituotteiden arwo 
wiime wnouna. 

$50,000 palkinto maksetaan ensimA-
sestä meren yli lennosta. 

Kolme tai neljä lentäjää on wal» 
miina lentämään Amerikasta Eng' 
läntiin. Lontoon Daily Mail lehH 
on julistanut $50,000 palkinncm 

ensimäisestä onnistuneesta lennosta. 
Wielä luwataan toinen $50,000 jo» 
matka tehdään Englannissa walmiS» 
letulla koneella ja matkalle lähdetään 
Englannista. 

Kolme englantilaista lentäjää 0« 
jo sähköteitse ilmoittanut New porkin 
ilmailuseuralle, että he otoat walmiit 
yrittämään. Ruotsalainen Sund
stedt on ilmoittanut lahtewänsä Arne-
rikyn puolelta. Myöskin amerifaíaí-
set kenraali Kenly ja komentaja To
wers aikowat ottaa osaa. 

Kenly tahtoo ensin saada rakenne
tuksi lentokoneen, jolla woidaan len

tää New Dorkista San Franciskoon 
ilman että kertaakaan laskentaan 
maahan. 

Sotalaiwasto on antanut lupauk
sen että se panee torpedolaiwoja pit
kin matkaa aMustamaan. 

Sunstedt toäittäii,. että hän tooi 
leittää New Dorkista St. Johnsiin, 

|Neto Foundlandissa ja sieltä Irlan
tiin, kaikki yhteensä 21 tunnissa. Häit 
tallensi $500 takaukseksi kun hän il
moitti itsensä yhdeksi kilpailijaksi. 

Osanottajat eitoät saa lähteä mat
kalle ennenkuin 14 päitoää sen jälkeen 
kuin owat ilmailuseuralle ilmoitta
neet. Sundstedt sanoo että hän en
nemmin luopuu palkinnosta kuin o-
bottaa 14 päitoää. 

sarmituotteet $241,948,000, nyt Mii
me tononna olitoat Minnesotan 
maanwiljelystnotteet $562,545,000. 
Minnesota oli tulojensa suhteen wii-

liikealalle. 

Wiime tiistaina Pohjois-Dakotan 
kutoernööri Frazier allekirjoitti 6 tär
keätä nonpartisan lainlaatijaknnnan 

Aikomus oli lamauttaa teollisuuden 
osanotto-

presidentti j nisteriä ja 2 pienempää mirkamiestä . 
! ammiitiiffi iuolinatfi sekä toisia I.aa.^MdYswallowsa kut»,malla 

toin», että fc ra„l,anwimu8, joka j Pbiw-lphi-s,- owat salapoliisit >°wwksi. T!im« tapahtui Baiiori,. °I° k°'kk'a 

PariiMa tehdään on wain mitätön hKingitmcet ctiiiittmviu he,,, ^waltiopmwicn alkaessa sm paatuu 

paperi ilman Kansaknnticn Liittoa, ^löitä. joita pidetään íuL:tiitÍLi!a-.' | t'itiuii. ]a, ^unchcnwsa. 

.Pan oli aiwan warma, että Amerika ' stna-

tulee sen liiton hymätsymään. 
Vnheestaan kämi selmäksi, että 

Äirtto on jo perustettu, se prisyy. 

tuo-

{ M 700 bolshewikia tapettiin tais

teluissa Haraworthissa ja Tresdenis-
ifä. 10,000 työmiestä marssi Munc-

waikkei Amerika sitii hylväksyisikään. 

Armahduksia sotilasoikeuksissa 
mitnille. 

Sotasihteeri Bakerin tiedotuksen ^olshewikien kannattajia ja 

Puheessaan toi hän selwille miten mukaan tullaan tarkastamaan faifii;l)eistä tapettiin. 

waikeata olisi päättää nykaäiin monen tuomiot, jotka on langetettu eri soti-
pieiren Mallan tulewaisuudesta ellei!laSoikeuksissa sen jälkeen kuin sota ju-
»lisi Kansakuntien Liittoa, jónak wal ylistettiin. Rauhallisten olojen pa-
wonnan alle sellaiset waltaknnnat ^ lauduttua on katsottu tämä menette-
»voidaan jättää. Otetaan esimerkiksi lytapa oikeaksi. Täten onkin jo nimi 

Puheli presidentin kanssa 1,000 mai
lin päästä langattomalla telefoonilla. 

Laiwaston ministeri Daniels pu
hui langattomalla telefoonilla presi» 

heitin katuja ryöstäen, itämät olimat' dentti Wilsonin kanssa wiime lauan-
monta 

Puola. Se on kokeinaton, kypsymä-
tin hallitsemaa n itseänsä eikä ole wie-

tetty komitea johon kuuluu jäseninä 
sotilas ja sitoiili henkilöitä, tarkasta-

lii järjeStymit. Miten sen tooisi jättää;maan asiakirjat jokaisessa jutussa ja' 
«man onnensa nojaan ellei olisi Kan- Í tekemään ehdotuksia sotasihteeri He: ̂  
fafiütfiert Liittoa? Ja sellaisia wal-!tarkastuksen tuloksien perusteella. EH-
takuntia on useita, kuten Ukraina, ^otukset troitoat esittää armahdusta 
Armenia. Syyria ja Rumania, joka;tai tuomion lietoennystä niinkuin a-

ei ivielä ole toiromutt saksalaisten iS« j sianhaarat toaatitoat. 

kuista. I 
Presidentti toi kollin selwäSti esitit j 

Kansakuntien Liiton tarpeellisuuden, 
jol?n kolme neliättä osaa Amerikan 
kamasta on Liiton puolella kun kan

sa saa seltoän käsityksen liiton tarkói-
mtfe^ta. 

Presidentti Wilson lähtee taas Rans-
kaan ensi wiikolla. 

Presidentti Wilson aikoo pitää pc= 
ruStuSpubeen New?)or?i^sa 4 p. maa
liskuuta, jossa hän selittää Kansakun
tien Liittoa ennenkuin lähtee taaS 

tanskaan. Presidentin ulkomailla 
»Vessa tullaan pitämään Liitosta pu

heita yli Amerikan. 
Presidentti ei aisa pyytää kongres

sia äänestämään Liitosta ennenkuin 

silte masta kun se tulee senaatin wah 

wiStettÄvaksi. 

Chicagon tuomari kielsi kansalais
oikeuden 43 mieheltä. 

, Nlituomari Sulliwan Chicagossa 
allekirjoitti määräyksen, joka ainaisek

si kieltää kansalaiseksi pääsön 43 mie
heltä, jotka käytnmät hnwäksensä, et
tä he oivat puolueettoman maan ala
maisia Moidakseen toapautnci sotapal

veluksesta. Näistä oli norjalaisia 2, 

j ruotsalaisia 80, hollantilaisia 6, per-
! sialaisia 2, spanjalaisia 2 ja meksiko

laisia 1. 

„Olisin suonut, että olisin saanut 
kirjoittaa määräyksen niiden Pois-
toiennistä maasta samalla kertaa," 

sanoi tuomari. 

Rogasky on mielipuoli. 

John Rogasky, joka wangittiin 
Bostonista, kun hän koetti wäkiwal-
taisesti tunkeutua presidentti Wilso
nin huoneisiin Coplen Plaza hotellis
sa, warustettuna waarallisilla aseilla, 
oli tiistaina oikeuden tutkittawana, 
jossa tuli seltoille, että hän on mieli
puoli. Hän oli äskettäin päästetty 
toaltion mielipuolisten laitoksesta. 
Rogasky sanoi että hän aikoi murhata 
presidentin ja niin pelastaa koko 

maailman. 'Hän sanoi tehneensä tai !xjn cr{ 
Maallisen määräyksen mukaan. Muu
ten luulee hän oletoaufa Puolan ku
ningas 

taina tuhannen mailin päähän Atlan-
nille. 

Washingtonista tooitiiu puhua te
lefoonilla laiwalle, mutta lailnclta ei 
tooitu wastata. Langattomalla il
moitettiin että jokamen sana kuului 
selwästi. Ministeri Daniels kertoi 
presideittille hänelle walmiStétusta' 
toastaanotosta Bostonissa ja WaS-
hingtonissa. 

ii ei saa hyökätä työmiesten Päälle. 
Essenin työwäen johtaja, Theodore 

Will, sanoi että he eitoät tahdo käyt
tää toäkihxtltoa, toaatitoat toaait oi
kean toallanknmouksen eikä toaait 
tpaltion muutosta. Hänen johdollaan i 
on 30,000 järjestettyä työmiestä a-

seissa yksistään keski-Saksassa. Ber
lini ja Hamburg sekä seudut niiden 
ympärillä otoat samalla tatoalln jär
jestetyt. Sanoo tooitntoait yhdessä 

pävvässä sytyttää wallankmnouksen 
liekin yli Saksan. 

Baijerin pääministerin murha. 

puolalainen. 

„Ellei saada olutta, niin ei tehdä 
työtä." 

Siina motto, jonka huimiksi tule 
toan heinäkuun 1 Päitoänä Neto Z)or- ! Aueria, 

työmiesryhmät otoat päättä- j RosShaupter, oikeusministeri Timm, 

neet lakkoilla. Lakon tekemät silloin ,firffomtmMeri Hoffman, sosiaalimi--
kaikki Neto porkin rantatyön tekijät,! nisteri Unter Ii enter, liikeministeri 

Kansallisuudeltaan on satamamiehet,laitoojeit rakentajat sekä j Frandendorser, apulaisministeri O-

kaikkialla. Baijerissa murhattiin 
pääministeri salamurhaajan kuulasta 
Münchenin kadulla. Ja parhaillaan 
olewatzsa waltiopäiwien istunnossa 
antinuitiirt wielä 6 ministeriä ja 2 

haawoittui. 

Kun Auer oli ammuttu, huusi 
murhaaja Moitoansa ampua koko jou

kon ja niin paitsi sisäasiain ministeri 
kaatui wat sotaministeri 

des järjestyksessä. Toiset ivalttot, ^laatimaa lakia, joiden kautta ivaltio 
jotka menimät Minnesotan edelle, oli-!tulee toimimaan ja perustamaan liit
ivät: Georgia (tulot 590,292,000); jfcitä. Msi laki on että teollisuusko-

Illinois ($879,679,000); Iowa mitealla on enempi Maltaa kuin mil-
(821,920,000) ja Texas ($695,651,- lään muulla sellaisella komitealla 
000). Kaikkien Dhdyswaltain maan- maailmassa. Dakotan toaltio tulee 
^viljelijäin tulot toiime touonna teki- laittamaan jauhomyllyjä ja iriljasät» 

toät $14,090,679,000. liöitä, pitämään kiinteän 'omaisuuden 

kauppaa ja rakentamaan huoneita. 17 
miljoynan dollarin artoosta anne
taan ulos toaltion bon de ja sekä laite
taan toaltion pankki, jossa kaikki kou
lurahat tullaan tallettamaan. Tästä 
koulurahastosta lainataan niihin eri 
liikkeisiin, joihin toaltio nyt on aifce8-

sa ryhtyä. 

Ihdyswaltain svdanuhrit kuolleissa 
on 107,444. 

Virallisesti ilmoitettiin maanan
taina Washingtonista että kaikkias
taan sekä niistä sotilaista, jotka oli-

Työlakkoja ja letoottomimksia on ^ Mat Ranskassa, että tässä maassa ol-

monet muut tnömiesryhmat, •" kaik
kiaan noin 170,000 miestä. Sota-
kielto päihdyttätoille juomille alkaa 

ensi heinäkuun 1 päitoästä, mutta 
työmiehet nxtatitoat olutta eli muuten 

L«ettels karkureista pinn jnlaistaan. 

Kaikista, jotka anxit paenneet sota-
lötien ottoa ja olleet „fíackareita" teh-
Niän täydellinen luettelo, joka lähete-
«ään kunkin paikkakunnan poliisille, rautatietä.^ BokheMk.t monettiwat 

Punaiset peräytyneet 35 mailia. 

Arkangelista ilmoitettiin lauantai-

na, että Canadan, Italian, Serbian 
sotilaat sekä Wenäjän karjalaiset 
työnsitoöt Wenäjän sosialistien bols-
hewiStiset joukot toiime torstaina 35 
mailia takaisin Pitkin Muurmanin 

Punainen lippu. 

Minnesotan lainlaatijakunnan 
dustajahuoneessa meni tiistailta läpi ^kotoat tehdä lakon. 
Nintockin ehdotus, ettei punaista 
lippua saa käyttää MinnewtaSsa kos-
ka se oit sosialismin ja bolShewiSinin 
lippu. Se meni läpi niin suurella e-
nemmistöllä, että ainoastaan 4 ääntä 

oli sitä wastaan. 

Samallainen ehdotus ei mennyt lä
pi Pohjois-Dakotassa äskettäin, sillä 
Nonpartisan liittolaisten joukossa on 

paljon sosialisteja. 

Saksa kykenee maksamaan. 

Lontoosta ilmoittaa Herbert 
Gibbs, tunnettu pankkimies, että 
Saksa kykenee helposti maksamaan 
sotakorwausta 3 biljoonaa dollaria 

wuodessa. Eikä tämä tulisi ensin-

leista sai snrmansa yhteensä 107,444 
henkilöä. 

Ranskassa olleista kuoli tauteihin 
20,828 ja taistelussa joko kaatui eli 
haawoista kuoli 48,868 sekä muista 
syistä kuoli 3,354 eli kaikkiastaan 
72,951. 

Nälkää näkewii Perä-Pohjola faa»«á 
apna. 

Jouluk. 21 p. saapui ensintcine» 
toiljalaSti Ruotsista Vaasaan, joSta 
toilja lähetettiin ylimääräisellä jit-

i-ässä maassa olleita kuoli ^alla Rotoaniemelle jaettatoaksi niille 
34,493. Tauteihin kuoli 5,000 mies- funniííe, 
tä enempi kuin oli kuolleita tappelu- nxillitsee. 
jen johdosta. 

Laiwaston työ tammikuun ajalla. 

LaiMastosihteeri Daniels on ju-

sel, sotaneuwos Garres ja alempi kir- laiSsnt Atlannin risteilijäla:waSton 

jnri Jahreis. Useimmat näistä kuoli komentajan raportin, joka osoittaa, 
oitis. j että tammikuun ajalla amerikalaiset 

Wielä ci olla seltoillä tehtiinkö 9?ai- jlaitoat iufettittxit Ranskasta Zlhdys-
jerin pääministerin Eisnerin ja nii-Maltoihin kaikkiaan 97,039 miestä, 
den muiden »virkamiesten murhat kei- Risteilijät kulettiMat 12,192 ja pans-
sariwallan kannattajien eli bolshewi-1 sarilavvat 7,528 ja loput kulotettiin 
kieit toimesta. Imuilla laitooilla. Nämä numerot ei-

missä pahin toiljan puute 

Jouluk. 23 p. Perä"-

Trotski varoittaa Suomea. 

lähetetään harjoitus-

Tukholmasta ilmoitettiin maanan
taina, että Leon Trotski, bolshetoi-
kien sotaminsiteri, on antanut julis

tuksen Pietarissa, jossa hän sanoo, et-
situren määrän rautatien tatoaraa ja'ta bolshewikihallitus Wenäjällä ha-

miCl3et A joukon miehiä kaatuneissa sekä 50 ^aa pitää rauhan Suomen kanssa. 

. Sanotaan/ että jos tahtoo wälttää, wankia. muita varoittaa että jos Suomi pi° 
wangitsemista ja leirille tähcttämis-j Amerikalaisten on pakko toiipyä ^tää sotajoukkoja kokoontuneena Wena-
tä, on parasta että kukin karkuri itse^rgankelissa ainakin toukokuuhun jän rajalla, niin sowietihallitus tekee 

'menee leiriin ja ilmoittaa itsensä. asti, kunnes meri aukenee jäästä. pmoin. 

kään painostamaan päiwäpalkkalai-
sia, toaait juuri niitä, jotka sotaa Puu-

s Pääministerin murhaaja oli kyllä 
nuori kreiwi, mutta niiden toisten 
murhaaja oli bolshewiki. 

Kun tämä tapahtui Baijerin Mal-
tiopäimillä Munchenissa ilmoitti sen 
kaupungin sotilaskomentaja, ettei hä

nellä ole tarpeeksi aseita ylläpitääk
seen järjestystä. Jltapäiwällä alkoi» 

hcsitoat. Hän ehdottaa että Berliniin! Wat kirkkojen kellot soida ja työtoäki 

toät sisällä niitä sotilaita, joita mui
den lippujen alla purjehtivat laiwat 
otoat tuoneet takaisin. 

asetetaan liittoutuneiden komitea, jo

ka kerää sen rahan kulta kaiutan mu
kaan markoissa. 

45 valtiota hyväksyneet kieltolain. 

Ahdystoaltain 48 »valtiosta on 45 
valtiota jo hytoäksyneet kieltolaklpy-

kälän AhdyStoaltain perustuslakiin. 

Pennsyltoanian valtio hywäksyi sen 
tiistaina ja oli siis 45:des toaltio, jo-
fa fen hyväksyi.f 

Münchenin etitkaupimgeista hyökkäsi 
itse pääkaupunkiin ja taistííit alkoi. 

Vallankumoukselliset teoittitoat 
kaikkialla. Puodit, yleiset rakennuk

set sekä yksityisten asunnot ryöstet

tiin, kaikki liike seisahtui ja asukkaat 
pakeniwat. Sitte julistettiin Baije

rissa sotoieti hallitus sotilas ja työ-
miesneutoostot ottitoat toallan Munc

henissa. 
Eikä ole näin 

Baijerissa, vaan 
afiat ainoastaan 

Vedenalaisten sodan johtaja s» nyt 
köyhä mies. 

Amiraali bon Tirpitz, jonka kehoi
tuksesta toedenalatstm sota alkoi 

Saksassa, on ollut Stocitsin kenraa
lin Villin toieraaita Saksan »vallan
kumouksesta saakka. 

Tuo entinen Saksan laivaston 
päällikkö on menettänyt kaiken omai

suutensa. Poikansa on kirjurina pan
kissa ja tyttärensä on kotiopettajatta

rena Zurichissa, Stoeitsissä. 

Pohjolan elintarwetoimisto jakoi 
wiljan eri kuntien kesken. Rekikeli ott 
hywä, joten toiljan kuljetus nälkää-
näkewään Lappiin ja ylimaihin nyt 
sujuu nopeasti. — Viljaa saapui 
Rotoanicmelle kaikkiaan 16 toaunu-

lastia, käsittäen ruista ja ohraa ja q-

saksi -jauhainattomia kauroja. 

myös. Berlinissä otoat olot muuttu

neet niin uhkaatoiksi, että amerikalai-

muualla Saksassa - sia joukkoja lähetettiin sinne. 

Senaatin maawaliokunta hyväksynyt 
( sotilasten maakysymykse». 

Senaatin komitea on hywäksynyt 
että hallituksen Maroista myönnetään 
100 miljoonaa dollaria maan hankki
miseksi sotilaille ja merimiehille. Sa
mallainen ehdotus on »yös tehty c-
dustajahuoneessa. 

Kun se tulee laiksi, on jo työtä 100,-
OfX)" miehelle sen kautta 60 päitoän si
sällä, sillä maata aletaan viljelemään 
oitis. 

16 ihmistä sai surmansa merellä» 

Varhain lauantai-aamulla sattui-
toat ahteen ranskalainen parkkilaiwtt 

Helene ja norjalainen rahtilaiva 
Gansfjord Winter Quarter majakan 

lähellä Virginiassa ja 16 sen miehis
tä hukkui. 8 jälclle jääneistä tuotiin 

Neto Dorkiin niiden joukossa laivan 
kapteeni Maisoneuve. Gansfjord 

ne toi ollen itsekin pahoin runneltu» 

ja laivan etuosa täynnä toetta. , : 
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