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Washiugtonissa on toiralliieih 
muiteth;, että presidentti ii pit oil 
lähettänyt liittoutuneiden tooíto jen 
ylineuwostolle „memorr.nbimiin" 
jossa hnit ilmoittaa Jhdyvwaltaw 

mahdollisesti olem cat pakotetun, lo- j fee rt owat 

cncfíontikií-tiTircritcríotncu joy mu j ^üpfa ylenfa selitetään Wilso-
SBaUíyroimíiovta ielitctäiin. iiw | nin {irjeímaiV oleman jyrkän uhkauk-

joulut. 9 P. Amerikan, EnglauiUi, peruuttaa kaikki rauhansopimuk-
ja ?>ianS!mt edustajat tekhnat ; ~t>, $met.^Qn inholta, maikkakin 
kysymykjoSsa fopimuf'en ia |í*h }di< iSa*!nndtoni: 

liittoutuneiden maiden in ifi n. Echo 
petratitaati rauhansopimuksen fa fit te* j pääministerit telineet uuden tv Pi* | tiedetään faatoan irtmílifia tieto j a 

mu!M neutoottelematta ^ Md^wal- |.a|^|^0 sgusuu Wilsonin mentorán* 
tain kanssa. Myöhemmin o.M? $ieUum|tt sisältämän „mitä julmimman 
lahottaneet ^ugo-^-lawialle ulti-! uhkauksen, että ellei hänen wars-

lyn senaatissa, ;os liittoutuneet jar 
kamat suunnitelmaansa Adrian fy* 
symyksen ratfaifeimfcf-ft ilman 
dyomaltnin suostumusta. 

Tätä ilmotuöta Amerikan suu^iu-
tumrsesta ci Baslnntttonissa Pidetä 
uhkauksena, maan jelostufteua ar
maita, jenka otoat aiheuttaneet „ei 
91 merilait hallituksen toimenpiteet, 
toaarr Englannin, Ranskan ja Ita-
lian pääministerien tciln^.npide". jo-
ka „saattaisi Aydyswallat Venaille-, 
fin TQunauioPimuffven osallijeua (ni* 
waksymään sellaisia sopimuksia, jov 
ta ie WaSMötaa/'-.. ' . ;V. ' 

•helircn selitetään, Ma jo? pre
sidentti Wilson pcvtiüü'ítii rauhan 

maattumin, etts ellei se litimiiffi} uu?,j-ŰQn 0teía huomioon niin hän iu-
uutta fopinatvfa niin alkupel.uncn ^ meiänlään pois fcuaatista • sekä 
Lontoon sopimus pannaan woimaan, iD^sailleiin rauhcm f op: imi h*cn että 

Liittoutunoidrn mattojen Pm:isis>° | laitti lai õ .ranskalais-amdrikalüisen 
sa olewa ylineuwoSw on laatinut 

.Paljastuksia su un n attsiiiWa Mi" 
b u i b i s í f t .  ' '  

- VhdyÄvaltain OotatypnsunMMon 
toinnu puheenjohtaja Basil M. M<.N" 
ly puhui äsken Brook!y?iz.ssa, N. U. 
niistä su 111! nai tumista Wmvoi toista, 
joita Ahdyswaltain raWmi^'.et kis» 
ioitoat sodan aikaá Tuossa yu» 
hceösaan paljasti hän m. m seu-
raawaa: ' . ;'% 

Shin MlenkaimijmNP palkkariita 
oli korkeimmillaan bammost'-jti en-
tmen rahmtonsihteeii r<m-
saknntaa iínioitíainalíftiétía w. 
i917 hiilikaimostenomKtaiat an-
saitsiwat suunnattoman ^ suuria ja 
puulu^tamcittoinia Itifsl^ittoja pcft-
Meänhiileu alueilla, ./'Étin selitti, 
että heibän 'uwwersn^^ oioiííitoaí 

ite koetetaan • selittää! iMdäu ansainneen poäMPll.vn woit. 
a de PariS lehti, jonka toja. 1a. pro;eittBio ?. O0| pvo]enttim 

ja että 100—300 Pickt|'Ii mtku^i* 
tcr pääomalle oiwät eusiitiään 
tawattotnia. " /• 

:v;>|vs 

• McAbso hankki naMZK biUi 1 aiwos--
ten tuottamia n)ciiicj>l0yicíuai to
siasiat Senaatin aíiinriavta No. 
559, joka oli raba?tonWre> vm ker-

T* f A o 

uvän presidentti Wilsonin ratkais-

b u e l e n  

^opim l^en." 
Äastauls?n tähän Wilson?n menu 
mu burniin ja tulee se ]äietiätoa.f?t 
Wmévitou lähettiläälle Lontoossu 
íotniiteitaléafii presidentti Wttstnille. 

^lmeuwosto vn kieltäytynyt juf-
kaisemasta Wilfonin incmoran&vr tia 
enempää kuin omaa wa?taustaa!' 
kaan siihen m oinffutaan näiden > Italialle annettu Dalmatia, Maikka 

asiakirjain julkaisemiskysyniys jäte-1 f aan ú Finmea. ;f . .[.>i 

iontuv wastau:seksi senkkiin päätös
lauselmaan, jossa halíittiftelia wa^-

S u u r e t  r a a f a f i c i  
Lmwalmntskauvva toimitetiiin 

fittCtísr. 
Huolimalta siitä, että koustressi ja 

Hki 
a-,* ».f m ..f ^ r t • á *t I'bittiin. ' kaim rahostow?5aswn hal-
Alkup--mchy Pamlm to!i„íiat ,^mlttomicn 

muiaa,, baafetn,,, luowuüaa Iiife»oiltoj.'fi MkomiM f 
m Dalmatian rannikko ^snac^la-. •• „34. ..e . Yr , _ . _ . ..... ," ^Xaman L'rtomitfien íítlfaijeimses. 
Mialle ui Tries! ia stta ymparoiMa , , . .... , ... . . ... , 

/ ^ f « - .r Ma koetettiin kainrt tnrydtu latita In» 
alue Italialle. Sita aikaisemmani' . Y. , .... , .. ./.K. .„ r 
r) , , ,, , t... ftrnltn mtfrt ne te<ianat> jrifn pal-
Lontoon sopimuksen mukaan ol?u . ... ... ^ , ... 

! Mstmstmat inurten fovpvratfiojrncn 
5 ja trustien rikokjellise^Hlkrwottiszen 
kiskomisen. I' 
>?!» TKmä' fertowS ji^Mö :M fi« 
wua, mutta enfiittäiblTäKiW) siivulla 

Lmwvsmiestä TnitTínf tspatur» 
mm festi BntteSsa. 

yhtiö, jonka pääoma on "$868,583,»"j 
600. On olemassa ainoastaan yksi 
yhtiö maailmasse jolla on noin! 
suunnaton pääoma — ?)hdyswal- • 
tain Teräskorporatsinom.' Minä | 
tahdoin nähdä minkälaiset Mot se 
oli ilmoittanut rahastewirastolle 
wucmna 1917 ja siellä oli mainittu 
tuoksi summccksi $155,854,365 en
nen frni siitä oli suoritettu tulo- ja 
liiallisten woittojen wera^ ^ Wiimeinen liittoutuneiden nootti nustawat oletoatt sopusoinnussa rau-

Korporatfioomn julkaisemassa ker- Hollannille käsittää ilmotuksen, että hansopimuksen SS8:nen pykälän 
tomuksessa kuitenkin oli mainittu tn- liittoutuneet. eiwät enää waadr en- kanssa. 
lojen olleen ilman Merosen poista- tistä saksan keisaria luoMutetta» „lsskollisena sopimuksen kir^aimöl» 
mistä $478.204,312. Kun loertai- waksi, waan esittämät, että Hollanti le ja hengelle liittoutunee: eiwät 
lee näitä kahta nnme^oryhmää niin ta rt asti Martioitseisi häntä ^^a in a iv tule mii liian taMalla sekoon h unaot* 
-näyttää siltä kuin $323,000,000 3%=. dollisesti karkottaisi hänet jollekin syyttämiseen ja tuomion langettami-
räskorporatsioonin tuloista olisi sa» Gotlannille kuulumalle saarelle Itä* feeri jciiuiafseen ííű: san hallituksen 
lattu. Illdiassa. Hollannin täytyisi olla. kokonaan ja täydellisesti mastuun-

Tiima ci tuntunut madd-lliftlw, jiitó. -ítB Mfori « '"áan ItittoxhoicUxm 
joten rniiMj menin rah-S»o«w-St<.».,' «cIIS »y«. Haagista faal«m«et »H° vdatá't kuit-nk.n ii. 
ja »mii» lupaa -.ä!,bä TerSZk-rp-. «°!>°t fcdohMt Sofia.ml» eteen iolfecn otfc&CT curauvtcn 
ratfiociiiii tiiloilmotnffeii, että olijin »ai-uwaist!» tätiän «[imffccn jo was. paatta» onto -salja uáfoUifcSti tmi. 
wsi-mt viiästS mahiutchillt näBtä t«u» liittoutuneiden noottiin 18W »««tanut «e rrfoEjet. jotta fe on i«h. 
ttfimpmiSia W'tiir mrimítn f «f. tään näinä päiwinä. Kercotaan. nyt ia rehellisesti halunnut ne ron» 

fioITitiiffcn jo päat.au-°n'°°Äa.- ' 

näitii numeroita fatfetiaa keisari Doorn saarelHol- '-enlchlkh ilmotttawai tiiítimiu-
•mitö Juice tulo. ia BleHiM-n we- lännin Jtä-Jndian saarimoösa. «eet totuuden ja oikeuden nimeM 

rojen Nläärään »iin rcwetötómíto S°,j° ttf, h,»mi„ sota- áa.s- ©atialte ™ m j» 

on laPiiunkemawn to=r5o, jonka M- «t 
Mitse yhdelläkään kansalaisella ei ole! r., .. .. . ... omat koonneet. Lopaks, seit-
lupa katsella Liittoutuneiden wnmetnen motti tetaan. «tta huolimatta litä Miten 

Niiden teollisuuksien aloilla, jot.>Sa^ll-^.uhuMa Saksan h°M«k. tämä saksalainen tutkinto pääityn. 
ka walmMaw-t etónmntóiilttüraűttö.!!rite . -»k-uden ,yytw.a >a tu-nnta s- e. tee tvh,o,!> touianfopimutsen 
mtmksiä, ei ole ainoatakaan, joka! °^«»d°sfa unta »--tlk», määräyksiä rifoí|e(liJtcn rápmi. 
olisi animnnut wähernmän kuin 800118' ioito l"tt°utune-t »wat waat,. sesta. F°s siis Salsa ei laimeta 
prosenttia woittoa Vnäomalleen lnect KMetawiiksi fvbon aikana tele- heille oitcu6enmu!ai«a tuomioin 

5<Ki:6ta jnutiomgHnStä 85 ilmoit-1miMíiii" r>k°kst«t- mhimilliliä 1° niin ..siinä Mauksessa liittoutuneet 
tiMrt ansainneensa yli 100 prosent-!kansainwäliftä lakeja ja tapoja Mas^jtulemat käyttämään oikeuksiaan iäti-
tin littewoittoa pääomalleen ja nkfi! taan- WosMwat liittoutuneet! dellisesti asettamalla heidän asiansa 
yA'.ö ilmoitti 2,268 prosenttia Lei. I when ehdotukseen, jonka Saksan'oman tuomioistuimensa käsitettä-

PS ja leitmriybtiö: eiwät olleet niinibollituS itse i-kl ja jonka he tuu.lMkn/ 

Miime lirnmicmtoiirn teili taba. * <ttl' Me lSytiimWn 'ainoatakaan omieTOsio, mutta 2i7»te niistä 34 iUliitiel$lä «niisiä 

wn riippuu kuitenkin konaressissa 
esillä olemasta lakiesityksestä, joka 
tulisi poiiictinacm Sliermanin anti
trustilain asettamat esieet tällaiselle 
tzddistämlselle. 

esiintymä willayhtto on muijesv.'í 

oleman 

yleisöltä M keenomistajiltaan Suomen warakonsuliksi Canadassa H suuret korp. mfio-i ,t: 

Stoš korkea rautatiewirkailija on 
ilrnoittcmui, että smtnnitelman alai 
sen» »n Great Northern, Northern i aett;.m tus himtokauppa httienkin 
Pacific ja Bmlingtou rautateiden j ^ime maanantailta WashiNK?o::issa,i Miehet vliwat. Da? 
veistäminen, iota James Hill j aarf9bnn ,t tarjoukset teki Jntema-! FryyaN i^ j^ JM^Znown? ilN 

'ti^iiöjirt tiWeftiitf íiniftfti^ten ai-1 ti&f Snero>^c Matine 'Co^: nutt- ' petM ̂  
kanaan. Enunniie?:nan tcicutnmi» UQ x^ikn tarjoukset hytoäksyttiin 

waan ehdollisesti siihen saakka kuin 
oikeuslaitokset ja kongressi ratkai
semat asiasta. 

Amerikan Legioua muistuttaa 
kvngreSfia. 

Amerikan 2-cqiona on toimeenpa 
netoctVi ueuwoLtonsa kautta antanut & 
julistuksen, että se ei moi enää luot» 
taa Uiben. että konaressi ilman 
muistutusta möisi täattää welwolli-

Mericolaiset taas toanpitmseel «wc-
rikalaise». 

Waltismiras tolle on ilmoitettu, 
että mericolaiset rosmot Mangitsiwat 
Miime wiikolla amerikalaisen Wilson 
Welsh Adams nimisen miehen Za-
catecasissa. Mericossa, ja pidätetäätj 
hänet $25,000 lunnaita Mastaan., 
Aulerikau lähetystö Mexicossa on 
määrätty saattamami rämä iapahtu* 

'*4^ ^'"'7 *-ff* 

J»n.t p«.»a°n fSnraään sähköllä ! ^"in ?»Wm>StS woitaisiiu intiSi- te»rasw«!oitokse!ta SO eli jokoinen, aíiní)a|)erit, jotka nyt omat haudat 
lännellä. |fin ffifa tehdä snta. m.ki- tom«;,cti55 tnattinwt ciiemmSn hiin 1001,l|t||a {aieetitt maanwiljelysasiain 

Chicago, Milwaukee & St. Paul 
rmrtatten länsirannikon rataosalla 
pannaan junat kulkemaan sähkön 
Moimalla Othellon, Wash, ja Ta-
coman Mälillä maaliskuun 1 pistä 
alleen, ilmoitetaan rautatien kont
torista Seattlessa. 

! kertomus ei sisällä ybtääu ainoaa j profenttia liikemoittoja pääomalleen ! 

suutensa miehiä ja naisia kohtaan. 
jotka palmditoűt iuaataan niaail»! nta Meri.oi'. miranomaisten tietoon 

mansodaa arkana ia on se esittänyt 
waatimuksen, että hallitu iien on 
kot toairatoa sotilaille 50 dollarin 
maksamisella jokaiselta palwelu?-
kuirkaudelta. Tämä tulisi merkit-
semääu noin 1.900,000.000 dolla
rin luowuttamista tähän tarkoitit?-

SssialiStineu ministeristä Ruotsi!». 

Tukholmasta ilmoitetaan, että 
Ruotsin iit)íginen ministeristö wlee 
hywin luultawak'ti eroamaan näinä 
pciiminä ia tulee sitä seuraamaan 
sosialisti uen mini st eristi», jonka pää-

seen Palkkioiden maksaminen ta-'ministerinä tulee olemaan nykyinen 
pabtuisi hallituksen bondeilla. j rahaministeri F. W. Tkwrson ja en-

Julistuksessaan selittää y!)bl8tttk-;.tinen rahaminister! Hjalmar Bran-
sen neumosto. että se on pakotetta ^ting tulee sisäasiain ministeriksi 

esittämään tällaisen selwän waati 
muksen sen muoksi, että kongressi ev 
näytä lainaaman mitään huomiota 
entisten sotilaiden parasta tarkoit
tavalle lainlaadinnalle. 

kaikkein tooavoTstfinta radikaalia 
wangittu 

Patterson.iZsa, N. I. toortaittiin 
toti m e sunnuntaina 29 radikaalia, 
joiden Wdn5waltain oikeusmiraston 
wirkailiiot selittämät oleman kaik-
Hein Maar alli sim vi a Mdysmalloissa 
— kuuluisan L'Era Nnoman jäse
niä, ipiöcii ohielma on maltiollisten 
murhi en ja mäki mallan kautta to
teuttaa Maatimuksensa odottamatta 
„joukkotoiminiaa". Wanqitsemiskas-
ky oli annettu 31 mastaan, mutta 
kolme beiÄä Pääsi pakenemaan. 
Näiden miesten sanotaan olewan 
filtrita anarkMeja, jotka eitoqt hy-
Wäksn niiiääi- hallitusta ja oliMat 
He wangittaessakin asestettuina. 

Maasta karkoittaminen tapahiini nyt 
Hitaammin kuin alussa. 

Ei yhtään niistä 586 radikaalis
ta, jotka Midim Ellis-saarelle mii-

Saksalaiset eiwät anna soi hm to 
entista keisariaan. 

Eräs Berliinin oikeuslaitos on an-
tanut tuomion, jonka mukaan eräs 
elämien kumien nimi entisestä kei
sarista on häntä ihmisenä törkeästi 
solwaawo. Oikeuslaitos on myöskin 
määrännyt, että tämä filmi ja kaik
ki jäljennökset siitä omat HäMitettä-
Mät. Aikaisemmin kielsi puolustus 
ministeri Noske näiden kumien cjii 
tämisen. 

niistä suurista kuparikorvoratftoo-
neista, sotka Mnosinu 19If*, ja 1917 
ansaitsiwat niin suunnattoman suu
ria l'??sMoittoja ja n: iksi toi ii t into-
matiawia liikemoittoien kiskojia jä-
tetiiin pois kertomuksesta. 

Mutta, jättäen kaiken tämän si-
wuun, kertomuksen tutkiminen osot-

i|tna, että muutamat kiiilikaimosten-
omistajat ansaitsiMat niinkin kork.'i 
ta kuin 7,856 prosentin liikeMoittoja. 
Tosiasia on fe, että melkein Puolet 

f)ksi näistä yhtiöistä tuotti tuon ne-
Műn liikewoiton 4,244 prosenttia 
pääomalleen to. 1917.1 

Mitä teurastuslaitoksiin tulee 
niin rahastomiraston kertomuksissa 
on seuraama merkillepantama ilntio. 
W. 1917 mainitaan siellä yksi for» 
poratsiooni $t00,00i'i,000 pääomal
la. On olemassa ainoastaan kaksi 
suuri pääoma — Armour ia Swist. 
suuri pääoma —1 Arour ja Smift. 

Tuloselostuksessaan rahastomiras-
biilikaiwosyhtiõistä, 185 kaikkiaan j tolle tämä korporatsiooni ilmoitti 
404:sta. Marsinaisesti ansaitsiwatínettotuloiksecn m. 1917 $49,139,147 

Tiirkkilaisct mntímtincet 7,' 
aimeitialaista. 

liikeMoittoja pääontalleen 100 pro
sentista 7,856 prosenttiin. Ameri
kan kansan maksamat hinnat kimi-
hiiTestä oliwat to. 1917 niin kor
keat, että melkein puolet niistä M* 
woksista. jotka ilmoittiMat tulois-
taan. oliMat suorittaneet Yhtä suuria 
liikeMoittoja kuin koko vääomausa 

ja ainakin yksi kaimanto maksoi lii-
Tme traiittlnf in nti led with the p»*ma*fer of \ fptöOittDlCt, ?ütkű 0lÍMttt 78 kertaa •iVerr Inrk 1*1 • fin, rninn., af reyutred by act of 

Niin suuret kuin sen koko pääoma? Octobers, /97 ». 

Wasbingtonissa olema armsnia 
laisten ?ansalli?neuwoKto on jul 

Mutta samalla aikaa kun hiiri fai-
Mostenomistajat ansaitsiMat niin 

kaissnt tiedonannon, että turkkilais- suuria liikeMoittoja kuin 7,856 Pro 
ten ja kurdilaisten joukko ien uiides-

me kuussa tapahtuneiden toangttse- ^ lmökkäykseösä oMat he surman-
niisien seurauksena, ole Mielä kar- ^ 7,f>00 armenialaista ja hyök-
loitctbi. Tämä on kokonaan toi- on edelleen käynnissä. Niin-
seniaivtet i.tenettelyä kuin niiden 2491 ;f^pit ilnioitiaa neuwosto saaneensa 
radikaalin kanssa, jotka karkotettiin i jatoja, että nämä armenialaisille 

senttiä osakepääomalleen, teurastns-

laitokset ansaitsiMat niinkin suuria 
liikemoittoia kuin 4,244 prosenttia, 

hedelmien ja iitnrikasMien kannutta-
jat 2,032 prosenttia, Millani yllyt 

ja maksettuaan tulo- ja liiallisten 
woittojen toerot, sillä oli toieläkin 
nettowloja $43,810,984. 

yleisölle julkaisemissaan selostus 
sissa Armour ilmoitti liikeMoittojen-
sa oleman ainoastaan $30,628,157 
M. 1917 ja Swist ilmoitti tulojensa 
oleman, ainoastaan $34,650,000. 

Miltä en tiedä knmpi'näistä yhtiöis
tä esiintyy tuossa rahastomiraston 
kertomuksessa, mutta minä tiedän, 
että kumpi hymänsä se liekin, se on 
salannut yleisöltä sotain $9,000,000 

—$13,000,000 niistä nettotuloista 
jotka se on ilmoittanut rahastoMi-
rastoll". ' 

Rahastomiraston . fertorrtifre?sa 
mainitaan myöskin. 45 millamyllim 
nettotulot, ja yksi niistä ansaitsi 

komitean holmeihin, mitä tapahtui 
silloin kun sota oli kiihkeimmiUään 
ja liittohallitus jännitti kaiken tar
monsa myydäkseen toapaudenlainoja 
suorittaakseen sodan raskaat kus-

taimukset. 

Liittotoaltion Kauppakomissiooni 
tcir-iittaeSsaan tiitkimuksia teuras-
tuslaitoksista määräsi Armour & 
Coin antaniaan walallisen lausun
non Etelä-Amerikan lihayhtiöiden 
liikewoitoista, jotka yhtiöt omat Ar-
mour & Co:n alcusia yhtiöitä. Mut
ta eräänä aamuna kauppakomiSsio-
neeri £s. Franklin Fort, entinen Ntm 

Jerseyn kumernööri, sai mieraafie-n säännöllisyyden takia 
erään tuiuu-tnn Chicagon korporat 

sioni lakimiehen. 

Minm'sotan Mattion tilintarkasta

ja I. A. Preus ilmoittaa, että toal-
tion meronmaksajien on tänä Muoti
na suoriteiawa $24,000,000 enem
män Meroja kuin edellisenä touonna 
eli $96,938,405. / 

Presidentti Wilson „parantuu jak-
kutoasti", ilmoittaa tri Grayson Wa
sh ingtonista niiden huhujen johdos
ta, että presidentin tila olisi jälleen 
huonompi. 

Nem horkissa ja muualla Atlan
tin rannikolla on taas riehunut 
ankara lumimyrsky, jonka tuhoisin 
seuraus on se, että NeM porkin kau
pungin maitoMarastot omat suis
tuneet puolella junien kulun epä-

Calisointian senaattori ° Hiram 
Johnson tulee olemaan ehdokkaana 

Hän sanoi Fortille edustamansa j r^yfolifaatiipuotitmt presidenttikoke-
Armour & Co:a ja -tahtoi hau ' j TaafTi Pohjois-Dakotat nimitysmaa-
tin kayttätnaän mai-^utuvmaltaansa | maalisk. 16 p. 
toisiin kauppcrkomisiioonin jäseniin.! . m 

että he peruuttoisiwat waatimuksen-j. «ume „Siama 
!a walallise., selostuksen ««famíHeS. M^nkMaM-KA.'. 

fia cntiSta Pääministeriä Ic teph 

1,770 prosenttia, huonekalntehtaili-! 1,770 prosenttia pääomalleen. Näis-
Wenäiälle Buford laiwalls. Het», mihamieliset joukot tulemat ttätoit- jat 3,295 prosenttia, toaate» fa puku- j tS 45:stä ilmoittiwat 17 ansain-

Miljoona kotia tarwittailim. 

(shicaaossa kokoontumassa raken-
«usteollismiS-kongressissa on selitet-
4n, että 1,000,000 kotia puuttuu ny
kyisin tässä maassa. Tiilien ja puu-
rakennustarpeiden puute antaa 
wanhtia konkreetti-rakennusten ra
kentamiselle, ennustettiin kokouksessa. 

* 

däii karkotuksensa tapahtui 44 päi 
mää sen jälkeen kun heidät oli wan-

gittu. Miime lauantaina oli Mu* 
mit 44 päimää siitä fun nyt Elli?-

saarella olemat Mangitttin. mutta ai-

^oastaan 40 heistä on wasta ollut 

kuulu steltawina. 

ML tiukemmalle aijvtaau saada» 
kansalaispaperien saanti. 

American Security League suun
nittelee saada oikeuden tuomarien 
toalitsemien toapaehtoisteu lautakun
tien kautta tutkia kaikki kansalai?oi-
keuksia hakemat henkilöt ja ilmoittaa 

tämäiN! koko armenialaisen mäe?tön 
sukupuuttoon elleiwät he saa tar-
MittaMia aseita itsepuolustufseks^en. 

Encilanti an näiden halyyttämier 
tieto fen johdosta käskenyt lähetti
läänsä Konstantinopolissa ilmoittaa 
Turkin hallitiikselle, että jos arme
nialaisten Mainoaminen jatkuu, itiin 
tulemat liittoutuneet asettamaan 
Turkille ankarammat rauhanehdot. 
Nykyisen suunnitelman mukaan ai* 
fotont liittoutuneet jättää Turkille 
KonStanttnopolin, mutta Dardanel-
lein salmet tehdään kanfaintoälisen 
hallinnon alaiseksi. 

Liittoutuneiden ylineumosto on hitfiníonfü tulokset tuomareille sel 
laisissa tapauksissa, joissa hakemuk- \ hotkinut toiimeaikaifia tiedonantoja 
sim nähden on olemassa Waswstus-
ta . Tämän suunnitelman on laati
nut ja kehittänyt ent. presidentti 
Tast y. m. liiton lainopilliset neu-
toonantttjat. ^ 

turkkilaisten julmuuksista armeyia-
laisia toastaan fa ottanut hmmiöon 
myöskin sen, että nämä tiedot tule-
wat yksinomaan armenialaisitta ta
hoilta. 

tarwekauppiaat 9,826 prosenttia, ja, j neetrsa yli 100 prosenttia liiketooit-

osottaaksemme näiden liikeMoittojen! toa pääomalleen. Näiden Millamyl^ 
huipun, teräsmyllvt ttmttiwat niin--
kin fuuria liikeMoittoja kuin 290,999 
prosenttia. 

290,999 prosentin Iiiketocitto tun
tuu uskomattomalta, mutta fe on 
tosiasia. Tällä teräsyhtiölic! ski ra-
hastotoiraston kertomuksen mukaan 
$5,000 pääoma ja w. 1917 ilmoit
ti se rahastowirastolle hiottaneen
sa nettotooittoa $14,549,952. Suo» 
ritetwaan tuloweronsa ja meronsa 
liiallisista woitoista sen nettotulot 
oliwat ttrielä 212,584 prosenttia 
pääomMeen- Tämä terä?yhtiö ei 
ollut aitoan ainoa. Samalla sitoul-
la mainitaan toinen yhtiö, joka an* 
saitsi 20,180 prosenttia pääomal
leen. 

Tässä rahastomiraston kertomuk-
sessa mainitaan edelleen yksi teras. 

ftren tuloilmoitusten joukossa on 
myöskin yksi samanlainen tapaus 
kuin teurastuslaitostenkin ilinot'.k 
sissa, nimittäin siinä salataan mitkä 
tulot eräs mylly-yhttö oli ansainnut, 
jonka pääoma oli $60,0000,000. 
Niin Pitkälle kuin minä olen pääs

syt seltoille ?>hdy'malloissa on ai
noastaan yksi mMamylly.yhtiõ, jon-
fa pääoma on $60,000,000 — Ame 
rican Woolen Company. Rahasto-
toiroston kertomus osottaa, että w 
1917 tämä 60 mili. dollarin willa
yhtto ilmoitti nettotuloikseen $28,* 
560,342. Tämän yhtiön oma wuo< 
fikertomus wuodelta 1917 osottaa 
nettotulo jen ennen werojen pois ta
mista olleen ainoastaan $13,883,-
155. 

ta Armour & Com omistamien li
hayhtiöiden liikevoitoista Etelä-

Amerikassa. 

Hän selitti, että jos heidän täy-
tyy tehdä todenmtikainen ja seikka-
peräinen lausunto Etelä-Am.nikan 
yhtiöiden liikemoiloista ja jos ko-
missiooni julkaiseisi nämä lausuu-
not niin se lisäisi suuressa määrin 
niitä weroja, joita yhtiöiden olisi 
suoritettawa Etelä-Ämerikassa. 

Aan edelleen selitti, että se pal
jastaisi noin $8,000,0000 tulot, 
joista Armour & Com tulisi Niaksaa 

tulo- ja liiallisten moittojen to/ro}a. 
joista tuloista ei ollut ilmoitettu 
rahastowirastolle annetussa tulose-
lostuksessa. Fort suuttuneena hyl-
käsi tämän yrityksen käyttää häntä 
Armour & Co:n iocilifappalcena ja 
käski lakimiehen poistua huoneesta. 

Niinin tositapahtumat ilmoitettiin 
rahastomirastolle. mutta niin Pit
källe kuin minä olen onnistunut saa
maan seltoille mitään menestyksel
listä yritystä ei ole toielä tehty I 
Ogden Armourin tai toisten Ar
mour & Co:n wirkailijain rankain 
semiseksi yrityksestään pettää Dh» 
dyswaltain rahastowirastoa tai yri
tyksestään saada hallituksen Miran-
omaiset harjoittamaan waaryyttä 
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Caillauxia toastaan Tutkinto '.ulee 
ehkä kestämään useita Miikkoja. 

Miron eduskunta on toahmistamit 
rauhansopimuksen sowietti-We: äjätr 
kanssa, joten se aStiut moi maan heti,, 
ilmoitetaan Moskowasta. 

17 henkilöä on kuollut imluen-
saan Hibbingissä. Mnn., mutta tau
din ilmoitetaan oletoan kontrollin 
alaisena. 

Wiime maanantaina julkaistiin 
Roomassa toirallinen määräys, joka 
wahmisiaa cauhaichzvimuksen Nulga-
rian kanssa. 

Snnrten sanomalehtien kokoa aij»-
taan roioittea. 

RMOkikacminen edustaja s?uller, 
Illinoisilta, on esittänyt kongressis
sa lakiesityksen, jonka mukaan suur
ten päitoälehtien koko rajoitettaisiin 
16-sitouiseksi ja sunnuntai-iu moroi- . 
den koko 48-siMui seksi paperin sääs
tämiseksi. MaFaziinien koko myös
kin rajoitettaisiin 100 sitouun nu
mero ja julkaisijat, jotka citoit nou
dattaisi naitti määräyksiä, rv enettäi
si toat toisen luokan posticikeudet. 
Myöskin on Fuller esitänyt lain, jo
ka kieltäisi paperin ja paperimassan 
maas'.a toiennin touoden ajaks?. 
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Jos tämä rahastotoiraston kerto- toirkatehtätoissaan. 
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