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Mrs.  Niemen 

murhasta syy 

tmpit m 

tahi John Niemelle. Hän oli m* 
nostanut pankista marraskuun 22 p. 

1919. 
Mrs. A. Holland, Leadista, ker

tet, että mrs. Searle oli sanonut 
hänelle kaksi kertaa muutamia päi* 
lviii ennen mrs. Niemen kuolemaa, 

«n_a v*.,v m- _. ' eita aittnfa oh nopeasti tulossa ljcik-
Mrs. Hl Ida Niemen murhasta. . .... ' , .. * . ' ,i r 

. . V zM SnM ionnehcm Ijuoicliticxfaan mrő. &iu-.'aMyien mr. ta mrs. George ^ear- ^ ' • - • ... 
pakon alotramasta herjausasiasta.. 

^cabin Mersbants' Miners' 
että 

Ellsworth luopunut kuwernööri-
ehdokkuudesta. 

Mankatosta. Minn, ilmoitetaan, 
että kongressimies Ellsworth, joka 
ensimäiseksi iímmttantui republikaa-
mpuolueeti fatoenm ör i-ci) do í'f a aksi 
Minnesotan • Pi'imarnwaaleilsa. on 
luopunut ehdokkliudestacm. Hänen 

-otaksutaan pyrkimä n uudelleen kon-
!gressiin toisesta kongressi piiristä. 

Mmemä uuMia 

Julkisessa tiedonannossaan hän kui 
lenkin ilmoittaa ei woiwansa hywäk 

laan :ft)ä republikaanipuolueei 
Nieuiert! asiain nykyisillään 

kuolemaa, että Eettrle oli fgnomit' j taan' 'Ellswyrthin yrittäneen 

epäiltyjen mr. za 
Ien alustawa kuulustelu Päättyi Lea 
dissa. S. D. helmik. 24 p. ja mää ^ .. 
.... . . . . . ÍTrt lpankm kasioori Lus ier todisti, i 

ran punotkeuden tuomari O. Ä. j l.. _ ' ' , , r 
<~r t ... r 1 i± i .... fw., w ! George ^corie olt tay nyt Pnljciii 
Now beidat aetettawatft syytteeseen?. ^ ... ... •J 

.. , . . ... ... juitnfin pnttota ennen mr 
ensi luokan murhaota. Asta tulee r K 

esille tässä kuussa fofűoninwiisfa. .. ,v. 0 .. „ ... „ , 
Wri»ilte.>» Bh.rn.0Sfa joasicmaij^f1*' «ta «rs. »,onwU° ch ««. SR..,»arvs-« Lnk» »>°,.w«a -yd-k. 
WetW Wen saakka wapaall- j»- !'" totocd» 8cobu.Jt.ret|Ilmiw!nm. 
v . ,  .  .  . . . .  i  N c i i O i m l  P a n k i v s a  i a  e i t a  ö  c a r  i e  m o t e l l e  lalle. pv woimat fumpitui erikseen ,. ri . . l'wutl 

, if ,w» . f #» i tahtoi hetno Moitmsiinkv nuta ?nr- r""" 
Ijantitö i^to.OOO tnhntn. ttofronsme !y#>. . ... » . 
....... />. , 0. . Itaa pantkuu, jo^fa Lus^r oli ras
tas'a wiela alustamassa .kuuluko-!. .. .... ..... . 
* V u .«... A v^icai l soorina, ctta mtta ei toot tm n pidirt-
luíí c esuntyneista todiswkfista cn- !v.. . ' „ Ti , . . ,, . 
.,c ' Y.r..e.. fóü, :os ftulpütoit 'pttnsfa artnctííii-listán Iifafii: * 

Wiime tiistaina hMäksyi Abdys-
Maltain senaatti rauhtmsoplmusekj-
öotuffceu selityksen, '«tG Dhbyswal-
lat pidättää itselleen, apeuden päät-
tää sisäisistä asiaiGMi Kansojen 
Liiton säänliöistä í)üoílniatt(i. 

Enql. sanomalehti tahtoisi tartuttaa 
Europan waltivmiehiin saman 

tcttbin, juta Mil-on potee. 
(True translation tiled wifcii th« post

master at New York Mills, Minn., as 
required by act of October 6, 101;)). 

Englantilainen Manchester Guar
dian leüti' arwostellessaan president
ti Wilsonin kirjelmiä Fiumen ky-
symykft 
pl 

Maisteri Akseli Rauanheimo luento-
- matkalle. 

Maisteri Akseli Rauanheimo, 
Suomitoimibton johtaja New Dor-
kissa, ilmoittaa yksityisessä kirjees
sä, että hän ja Suomen pnäkow-
suli Uhdyswalloissa Axel Solitan-
der saapumat Kuparialiieelle maalis-
kuun pizolimälin tienoilla ja aikomat 

Rauiatfetyöläistt  

hyväksyvät uuden 

raufatlelain 

Washingtonissa kokoontuneet -miv 
ípíieitiöliiidteit edustajat otot* päät-imyksessä katsoo niiden osottawan í *«hh» , ^ T tnrtnAn« i Wt"iiol«i»tett eou»tazat otot* paat-

erät^ömäkii ns huBri: eitä Iifinptt i ®u^u^Iy^n ierMehti- täneet tyytyä odottamaan miten uu-.tat.omaki ne huhut että hänen mm x^salaifia. Pääkonsuli So-! w 
heidan mu aan 

nv.mni 
Ke r roolien. 

surman 
nestettämäksi rtt toimit i 

untot* Kiertomatkallaan 
tyema?ra ja , ( 

neizwottelns-sa tultiin molemminvuo- j Lontoossa ou wir ^ 

lifen uttfiSemmarwHcon liitä, dtä i'«hl- c!td ®tr -Uu'tlf"ti Wiw» 
lähettilääksi 

' 0 rrr X y . ..... .... r.. r., sim tuomio mfŠ. Ntvmcii Maltaan. >0N sopimampaa asettaa jokin töitten j '"uutetty Engmiimn 
Hem y .'llatalo tooi^t;, e.ta han o.r i M^nen Poika Nikolai Niemi ehdokas hänen tilalleen i Dhdys^valloissa. • ;••• t 

asunut Niemen rakemmksessa silloin Z^isti. että hän asui Aberdeenissa! : . v ! Halifaxin lähsM Mfrnffrnthti 

íun mtv. Niemi löydettiin lämmi-, ̂ tinsä kuolema:'. tapal'tueSsa ja tuli ^ Amerikalant en oikeus ratkaisemaa» kayttötelwotiomaksi LMano linjan 

X 

ty&la;toisen tulisiasta Palaiieei-a, äitinsä hautajaisiin. Hän 
ptte. hiin oli tuntenut mennamu touo»; että hänellä oli ollut enft 
4tcr itt käynyt usein häntä teitöeíjív- {ferrQtt puhetta äitinsä rahoista mr. 
mäs?a. Han mainitsi puhelleensa? ja mC5_ Searleu kanssa jouluk. 20 
fcinviaatt kello 10 aikana joulukuun Mrs. Searle oli silmin sa-
4) päiwan oamuna. Tiedtivtelimnsa | U0J1K^ hän oli hankkinut raha-

t»rkkilaisen noiskiupan 
pätcwyydesta. 

New Dorkin ylioikeus woi joutua 
päättämään onko 21-wuotias ruma-
nialainen tyttö Rebekka. Elleubogen, 
joka myytiin Turkissa lO^mtLotiitnrrct 

paiman aa 

mt.nx han jaksot oli mrs. Niemt | fummait/ joka toastasi summaa, jon- i $2,000 hinnalla turffiTniseHe Aler-
wllstannzu woiwansa bywtn, fanotjfa äitinsä ticttiin. noÄancen pait-1 andor Albadokfille, edelleen hänen 
.lnttalo. Hait kehot, etta ^ noitstcs» j feiSta# Sisarensa oli silloin antanut! omaisuuttaan. Turkkilainen on M-
.saan ylo.s mulilluun 

Muna 
sa ol.Man 
ja in 

>/" i fi.tn huomannut sen olctoatt tgwal-! Niemelle^ Myöhemmin' oli mrs. hät'"t ol>- mtrn+h Wtabof'f'iIvk 

-Ur lista rdmpöfscmman, iota hän öf sa-searle tahtonut rahat iafctfm 'cru nara 0L ' 
nonut mmstaueensa ennen tapailin- Qnlanui :800 dollarin maksunsoituk 

; ncvrt ^lalla. kun han. olr.Me- |en niiden asemasta selittäen, että 
v vien raken?ttkse-' sa astmut. ^ - . heitä toastcan kohdistetun epainu 

r - James Sheffield todisti, että hän 
asm Niemen rakennuksessa Leadis-
sa murhenäytelmän tapahtlimisen ai» 
kana ja että hän meni makaamaan 

.. kello kahden tienoissa sunnuntai-
' ̂ Mantuna, lottiufuun 7 p:nä. Huo-
: ;*w tteegfa oli oTIut^rfõitt tawalkinen 

lämpö, hän sanot, ja et hän ollut 

laiwa Bohemian toil nw maanantai-
na, mutta kaikki ihmiset saatiin Pe
lastettua. 

Ransktn rautatieloH> päättyi toii-
tue maa! nm m tana Injälkeeit kun 
rautateiden joHtajat iw tuöiaiiet oli-
to at piiii?'Xi sowintoi^ riidanalai
sissa kysymyksissä. I 

- Mi n neapoli ssa o n u-an^ittu Peo-

meidÄl europalaisiin pääministerei- lopulla, 
h imme?" 

Edelleen jatkaa lehti: 

„Luettuaan presidentti Wilsonin si ne monet etsi n t, jotka otoat järjes» 
ihailtawasti lausiitut wetoomukzet I tettäwät Amerikan suomalaisten ja 

an 
L 

Multait  

tulee iholäisten edustajista lausui: „Mr 
inaiStot Rmimheim» »»iimSSn ef>-1 olemme taitfi hmckä anierifalaiiia 
telmin, roisia hän aikoo ottaa puheek- ja fia^iommr mennä presidentin mu-

wiisaau ja kunniallisen ohjelman so^ 
Äelluttamisesta Adrian kysymyksiin 

kana niin pitkälle kuin tooimme." 
Presidentti Wilson parhaillaan 

järjestää uuden rautatielain mää» 
räämaä sotointolautakuntaa, joka 

toaatimukset. Työläiset ja yhtiöt 
^aawat nimittää siiheii molemmat f> 

kotimaan wälillä. Samalla olisi 
kansalaisilla tilaisuus ewästää hä- ^ ^ 

ci Woi olla pahoiticlcmatta jitä, eitä|nct toiw»m»rsill-, joita haluttaisiin > paltta" 
nm dc» Itrjclimcn fivitnttammeit M > esittää »aidon niinin järieätiimifen' 
HSiten tehtäwäkieen. Tuntuu siltä; suhteen. Kiertomatka tulisi pääviir-

kui.. E..gl°n« j»fenfih.ollfi tapahtumaan 5D»Iut5iäto cMlote5ia, joista presidentti «.lit 
tanut m kuiiluwai. e,en ta?,a |»thmcat»Ibi. Deilwerin ja Srijonon|iee kolme ja sen lisäksi nimittää »re. 

-mmkak-ch» eli-jkeutto LaS Anqelekseen, j.eltä (Ja-jp^ Mmc ql-ifin timStafcm. 

Presidentti Wilson wahwisti alle-
kirjcwksellaan kongressin l-.ywäksi?-
tnäit rautatielain' toiinie lauantai-

tetcäwäksi. Meidän olin tullut cn-üfornian, Oregonin ja Washingto-
simäiseksi kohottaa nmiernme sellais-1 z,in läpi Vancouweriin ja sieltä 
ta sopimnsfa ivastaan, joka esitti | Montanan ja Dakotain kautta takai-
juuri sitä mitä wastaan me lähdtm-1 sin Minnesotaan, Michiganiin. Ohi-

ton touoksi ja mrs. Nienten rahojen 
katoamisen tähden olitoat he aiko
neet asettaa rahat paikalle, niisiä 
totranomaiset tooisiwat ne löytää. 
Mr5. ja mr. Searle olitoat toielä 
hänelle sanoneet, että mrs. Niemet 
tti oTt ollut rahat mukanaan ja että 
ne olitoat palaneet tulisijan pestissä. 

J° j jonkinlaisilla juUalli'Uuksilla, mvt< 
ta ei Tiän muistanut merkitsiko se-
mitään toihkimistoimitusta. .Hän 
kuuluu minulle", oli turkkilaisen ot 

• Itsemurha BraiqcrdiKsa. 

* BLainerd, Mm: 
Elmer F. Decker-Mi tMlä itsemnr-

me sotimaan... Meidän kaikkien tn-
lift olla kiitollisia mr. Biisonille 

j siitti, että hän an palauttanut mei
dät toäärältä tieltämme." 

Senaattorit ennnstawat BotfHetotfv 
halli tnkfcn tnnmistamtsw. 

^ . Tämän kuitit alknväiwinä otoat 
21-touotta* <120 saksalaistn la itiin n luowutetaa» A f,dy.?waltain senaattorit lausuneet 

oon ja Neto Gorkiin. — A. S. 

tuullut eikä nähnyt mitään tawallt-! Niemi sanoi toastnstaneensa 
snudesta poitkeatoati. mr ja mrs. Searlen snminitelmaa 

John Houcy todisti asuneensa i rahojen asettamisesta wirauomaisten 
Niemen rakennuksessa mrs. Niemen! löydettätoäksi, mutta olitoat jälki-
kuoleman tapabtuessa ja kertoi hän j mäiset saaneet hänen toihdoin taipu-
mcimeeitfu letoolle wähaä maille yk-1 maan. 
siioista lauantai-iltana. Hän oli i Nikolai Niemen jälkeen todisti 
lukenut touoteessa hetken aikaa ja gcabm palokunnan jäsen Richards, 
sanoi kuulleensa, kello puoli yhden ^ miten hän oli löytänyt mrs. Nie-

uskollisen totoerin, pienen 

^ r » V 0. ^ 0, . V' 0 han toi in te funitnittaiiuf iltapa twällä i mrmíiRf)i,iti m h in n-, noa puolntzwS alustatoassa kuulus-i u Tr . Y., f. ...... .Tr. maau^uuin íu p. ja on 
telnssa ; I ampmuaL tt -2 *ttli6evitt Tttoaartlia, toojcit joukossa 8 täiste 

liittoutnneille. 
näiden lai-

telulaitoaa ja 
j sydämeensä. -,Ha» clU'íoním aikaa , useita risteilijöitä. Tämä laiwojen 

Rakennustyöläiset lakfontuneet 
St. Lonifissa. 

<WEet?ttu8tt)öt. CoiitfiéfflLÉESt 
ä!t itsemuch 

tienoissa kolme seltoästi erotcttatoaa (men 

huudahdusta, jotka hänestä kuului-
Wat ttaiset: ääneltä. Noustuaan ylös 
kcllo seitsemän tienoissa sunnuntai-
aamuna, oli huoneessaan ollut ta-
wattinen lämpö, hän todisti. 

Jobn Celinsky, joka niinikään asui 
Niemen rakennuksessa murhenäytel-

V tttiin tapahtuessa, kertoi ntctttteen-
^ sä letoolle klo 12 aikana lauantai-
^ iltana. Viisitoista minuuttia myö-
; hern nti n sanoi hän kuulleensa seltoäs-

. ti erotettatoau huudahduksen niin-
>; kitin joku olisi ollut hädässä ja oli 
' se hänen mielestään kuulunut raken

nuksen ulkopuolelta. Letoolle men-
nessään sanoi Celinsky huoneessa 
olleen tatoallisen lämmön, mutta 
herättyään aamulla kello seitsemän 
aikana sanoi hän huoneen olleen ta-
toallista lämpöisemmän. Huutoja 

•r Nienten rakennuksesta sanoitoat kuul
leensa myös lähellä oletoa-Zsa Kul-
pakon rakennuksessa asutoa Jolm W. 
Aiiderson ja Vaimonsa Alma An
derson. 

Mrs. Teno. joka asun lähellä 
Niemen rakenmtsta, kertoi, että mrs. 
Searle oli tullut takaotoelleen sun-
iivniai-ncmtita kello yhdeksän tie-
noissa ja kertonut hänelle, että mrs. 
Niemi oli tulisijassa ja että äitinsä 
oli ollut mielipuoli useita toiiflroja 
ia että mrs. ifnlpnlto oli sen teh
nyt Pubuessaan mrs. 

* kuolemasta kertoi hän mr. Searlen 
-. ]i sanoneen, että lämmi työlaitoksen pe-

- '^sään mtibtuifi kyllä täysikastouinen 
V'í öenkilö, fo&a hän (mr. Searle) oli 
j koettanut. 
\K; Letldin First National pankin 

J apulaiskaSsööri Mason Tyler todis-
Í*1tt. että ntr?. Niemi oli toukokuun 

r
y ' 22 p:mi, 1919, tuonut punkkiin 

säästö ii lille kolme kuuden kimkau-

^Mutt"-nimisen koiran, kuolleena 
eräältä tyhjältä Miltä Railroad 
atoennella joitakin piiitoiä 
mrs. Niemen kuolemaa. 

alkoitoat lakon. Rakennustyöläiset 
lukkoutuiwat íett toiioffi kun tatoafiv 
set ulkotyöläiset Mittelitoät heidän 
käyttämiään rakennustarpeita, joi-
ben käsittelyn Pitäisi kuulua heidän j 

anunattiinsa kuulumille miehille, i 

emiusiuksia, että Abdystoaltain hal
litus tulee vian tunnustamaan Ve
näjän bolshetoiki-hallitukseu. Demo-

-vi. ii- . .. . - —'— - - .kraattisn johtaja senaaatori Httch-
ampumisen lalreiM ic «n. i, eltei ha- l luowutus tehdään Versaillesin ran- cock lausui, että tunnustuksen anta 

liim toaireonfa »le mlflöan tawo-n hansrpimi.ksen .mi'ai'eZti ja mitä lä. 

hemmäksi tuo litomuttamispäimä tu
lee sitä toakatoampaa mielen katte-
rimtta herättää fe toarsinkin Sak
san merisatamakaupungeissa. Nä-
mä laitoat luotoutetaan niiden kaup-
palaiwojen kortoankseksi, joita sak-
salaiset submariinit upottitoai ja tu
lee niistä 70 prosenttia englantilai-

on ollut 
ÁöitwíStóíft-* jčT-„ . t .. . . . ' ^uKmiöltkiSN ia 

fchirrttoat totttnc maanantaina fim I ... . rte vr ... ... . 
. ' _ _ .. takin selkkaulsia hancn tyopnikallaan 

noin o.000 rakennustyöläistä hella 
rautatien konepaiassa. Waimo yrit
ti ensin estää hänen itsemurhahan?-
keitaan ja riisti mieheltään kitoää-
rin. jolloin kuula riisti toaimon kä-
desiä yhden oft mert. Senjälkeen 

turtoautui mies partatoettseen ja Zeik- j 11 prosenttia italialaisille ja 

SokeriwiljelNstyõlfnsillc maksetaan 
nälkävalkkoja. 

Amerikan Työwäenliiton lähettä-
mät tiktkijat otoat äsken tehneet ker 
tomuksensa Porto-Rieon futrenmöril 

ennen j je työoloista sikäläisillä sokeritoilje 

lyksillä. Kertemicksessa toaliieiaan,! (j Olí ÜTttStl 

kasi sillä kurkkuunsa haatoan, mutta 
kun itsemurhayritys et nytkään on
nistunut, meni hän yläkertaan ja 
ennätti siellä ampua kuulan ruumii-
seensa. Häneltä jäi myöskin kaksi 
lasta. 

Vainajan toinen poika Emi! J.Lttö niinkin alhaisia palkkom kuin 
Niemi puhui suunnilleen'samaa kuin ! qq fenttiS u tnuuiu työpäironlta 
toeljeusä Nikolaik-n ja sanoi olleensa jaksetaan siellä työläisille ja että 
sisarensa mukana, kun tämä asetti 
rahat salapoliisi Meekerin löydettä-
toäksi. Hän sanoi äitinsä terweyden 
olleen huonon jonkun aikaa. 

George Searlen isä W. K. Searle 
todisti, että hän ei ollut lainannut 
kummallekaan toastaajalle rahaa 
toiime tonoden aikana. (Mrs. Sear-

yleensä otoat nämä haltoat palkat j 
tehneet Porto Ricosta ..Äätoän hau-
tuumaan." Työtoäenliiton edusta* 
jat kertomuksessaan lausutoat: 

..Sokeri tuottaa suunnattomia 
tooittoja, joten ei pitäisi olla mitään 
syytä tällaiseen menettelyyn näille 

! sydämettömille yksilöille ja korpo-
j *CR _ sanotaan lausuneen, että hän I rarsiooneille ja Porto Ricon toaltio-
aikoi lamata rahaa miehensä isältä,! miehille. Tämä nälkää sem a ci säi
että saataisiin kokoon niin suuri sum- ^ ,jntfua hetkeäkään pitemmälle, 
ma, jonka äitinsä tiedetään nosta- <v 
neen pankista ennen kuolemaansa ja 
jota .mirauomaiset etsitoät) Wan-
hempi Searle sanoi myös lakaisseen-
sa käytätoän Nienten rakennuksen ta
kana joulukuun 7 päitnän aamuna 
jolloin mrs. Niemen tMmis oli tn-
lisijan pesästä löydetty. 

Walwosan toimituksesta erosi 
toiime kuun lopussa mr. Kalle Ruut-
tila, joka pari touotta on hoitanut 
lehden paikkakuntauutisten osaston 
toimittamista. Ollen ammatiltaan 
warsinaisesti konelatoja on mr. 

92iemen Nuuttila ryhtynyt työskentelemään 
Daily Globe lehden Rrjopomp&fa 
Jrontooodissa, Mich. " ,/ ' 

Ihdystoaltain ylioikeus emtot toii
me maanantaina 4 äänellä 3 toas-
taan päätöksen, jolla lopullisesti ku
mosi Ahdystoaltain hallituksen usei
ta touosia sitte alkaman oikeuden
käynnin terästrustiu hajoitti.',miseksi. 
New Jerseyn oikeuslaitos antoi sa
manlaisen päätöksen aikaisemmin, 
mutta asia toedottiin Mdystoaltain 
ylioikeuteen, joka nyt toghwisti aleni-
man oikeuden päätöksen. Alioikeus 
selittää, että terästrusti ei ole trusti 

vuurt ne miehet ,jotka istutoat Por- siinä merkityksessä mitä Shermanin 

8 prosenttia japanilaisille. Mihin 
jälelläoletoat 11 prosenttia joututoat 
ei ole ilmoitettu rtiisjtrtiedonmmoiS* 
sa, joiden mukaan tämä kerrotaan. 

iltana ja tonnte maanantai-aaninua 
klo 12.01 luotoutti Nhdysmaltain 
hallitus kontrollin rautateihin takai-
sin niiden yksityisille omistajille. 
Täten hylkäsi presidentti työläisten 
ja maantoiljelijäin esitykset rauta-
teiden pidättämisestä hallituksen 
kontrollin alaisena totelix ainakin 
toistaiseksi. Rautateiden kontrolli 
tuotti hallitukselle tappiota $715,-
000,000 sen 26 kuukauden ajalla, 
jotka hallitus niitä kontrolleerasi. 

minen oli „hytoin lähellä. ̂ >sbahon, M^tta toaikka tämä tappio näyttää 
republikaaninen senaattori 33otoh fuuretta -on hallitukien f^nlrolli oi* 
taas ttmcittt,- ctta liittoutuneet tule- Iut Virenkin yleisölle huokemnpaa 
toat tunnustamaan Venäjän Tutlli< | fuirt oiisi ollut yksityinen kontrolli 
wksen kynmtenen Päitoän kulneSsa samanlaisissa olosuhteissa", lansm 
ja Mdystoallat pian sen jälkeen. 
Cup n senaatin ulkoasiain komiteassa 
käsiteltätoänä päätöslauselma, joka 
määräisi presidentin aloittamaan 
ystätoälliset suhteet Wenäiän kans-
sa, mutia senaattorit yleensä tahto
mat tässä asiassa antaa presidentille 
itselleen aloteoikenden. 

to Ricon lainlaatiiakunnassa omat 
kaikkein pahimpia itylftjöUä ja kaik
kein sydämettömimpiä." ' . 

Sen jälkeen kun tämä kertomus 
on tullut jnlkisuuteen Otoat monet 
sokeritoilselysten omistajat korotta
neet työläistenpä palkkoja 30—50 
proseitttia. , 

Saituri kuolee ennen kun maksaa 
lääkärille. 

Omahassa kuoli äskettäin toeren-
myrkytykseen tunnettu saituri A. 
Seaman, jonka omaisuuden artoioi-
daan olewan $500,000. Jos lää
käri olisi saanut hoitaa myrkytystä 

Paljo kultaa Metetäay EtM» 
Ammkaan. 

Neto Dorkista ilmoitetaan, että 
$10,000,000 ja $15,000,000 toälil-
lä kultaa tulee tällä toiikolla mah
dollisesti lähetettätoäksi Etelä-Ame-
riftiait, pääasiallisesti Argentinaan. 
Kaikkiaan on kultaa lähetetty Dh-
dnstoalloista ErÄä-Amerikaan sitte 
wuoden jaman noin $G5,000,00<!). 

den rnaksutodiZwsta, jokainen niistä i niin olisi kuolema tooiitt toarmasti 

•Ht-' 
ollen $1,451.39 suuruinen. Uksi 
niistä oli makiettatoa joko hänelle 

}; itselleen tahi pojalleen Jobtt Niemel* 
Ie, töitten itselleen tahi tnttärelleen 

t ^ Mary Searlelle ja kolmaS itselleen 
m 

A>'i 

estää, mutta saituri ei tahtonut 
maksaa lääkärille. Hänen läheisin 
sukulaisensa on sisar Los Angelesis
sa ja sanotaan hänen oletoan liian 
köyhän tullakseen hautajaisiin. 

Liikemiesten rtxift poliittiaM l 
iärjestö. 

St. Louisissa on perustettu keski
lännen toalrioiden liikemiesten yh-
bisty? nimellä Amerikan kauppaliit
to tarkoituksella työskennellä lähes-
tntoiissä toaalitaistelnssa siten, että 
Amerikan Työtoäenliitto, Nonparti-
san Liitto, Kansan Liitto ja 48 nt 
komitea ei toa t tooittaisi kontrollia tu-
letoassa kongressissa. 

i 

HiL tthčsiijr'. 

/ 

anti-trustilati trusteilla tarkoittaa. 
Tuomari Day selittää tämän pää
töksen itseasiassa merkitsemän Shctv 
manin antitrustilain kumoamista. 
Tnoutari Mcsíiuma enemmistön kan
taa selittäessään lausui, että teräs-
trusti ei ole rikkonut mitään lakeja 

i sitte to. 1911 ja eitä tämän suuren 
yhtiön hajoittaminen nyt olisi epä-
käytännöllinen ja aiheuttaisi toaka-
toia liikehäiriöitä. Wähemmistön 
kantaa selittäessään tuomari Day 
lausut teräskorporatsioonin muodos
tamisen ja íüintimttm olleen laki» 
wastaista ja että se olisi hajoitetta-
toa „niin pitkälle kuin mahdollista" 
sentakia, että se on „atooiniesti, tör
keästi ja jatkutoasti rikkonut lakeja." 

Dlioikeuben enemmistönkin pää-
töksessä muka määrätään jonkinlai
nen osittainen teräsirustm hajoit
taminen „ilman ennakkoluuloa" ja 
annetaan hallitukselle oikeus alkaa 
uusi oikeudenkäynti, jos teräskorpo-
ratsiooni tobellakin tosiasiallisesti 
tnrtoautun laittomiin. Määriin ja 
sortatoiin menettelytapoihin. 

Oikeudenkäynnissä ilmeni, että 
terästrusti on maailman suurin te-
ollisnusjäriestL, jonka omaifuubet 

Maantoiljelijäin ja työläisten yhdis
tyminen lujittuu. 

Maantoiljelijäin lausallisneutoos-
toit puheenjohtaja George P. Hamv-
ton on Washingtonisia ilmoittanut,! 
eitti siellä on muodostettu „Maan-
toiljelijäin ja työläisten kongressio-
naali-komitea", joka tulee atousta-
maan toalitsemaan ensi Maaleissa 
sellaisen kongressin, „joka tulee ole
maan toastuunalaiuen kansalle ja jo
ka tulee tekemään liikennelaitos-
trustin ja rahatrustin kansan palme-
Iijoiksi sensijaan, että ne nyt ototti 
kansan isäntiä" ja joka myöskin tu
lee palauttamaan „perustuslaillisen 
keskustelutoapauden". Tämän komi-
tean Puheenjohtaja on mr. Hampton 
ja toarapresidentii Warren S. Sto
ne, toeturinkuljettajain liiton joh-
taja. 

Tämän komitean nimittäminen 
määrättiin äskettäin Chicagossa pi
detyssä työtoäenkokouksessa, mutta 
sen kaikkia jäseniä et ole toielä nimi
tetty, mutta ilmoitetaan nimityksen 
saaneet näinä päitoinä. Tähän 
saakka nimitettyjen joukossa on usei-
ben rautqtietyõläisten järjestöjen 
johtajat ja useiden eri maantoiljeli» 
jäin ja työläisten järjestöjen johta-
jia. Komitean pääkortteri tulee ole
maan Washingtonissa. - . , 

Nonpartisan Liiton waltiokonwent-
stom»i Minncsvtassa maalisk. 

24 ja 25 p. 
Nonpartisan Liiton toaltiokoiv 

menisi00ui, joka tulee suosittelemaan 
ehdokkaita toaltio n toirkoihin, tulee 
pidetiäwäksi St. Paulissa keskitoiik-
kotta ja torstaina maalisk. 24 p. ja 
25 p. Äskeisissä Liiton kaunti kaun-
tikontoentsiooneissa toaliint edusta
jat tuletoat ottamaan osaa tähän 
kontoentsiooniin. Työläisten Non-
partisan Liiton kontoentsiooni pide
tään samaan aikaan. Molemmat 
kontoentsioonit tulemat toahtoista-
maan toistensa tekemät ehdokkaiden, 

suositukset. 
Minnesotan työläisten ja maan-

toiljelijäin perustaman ja Pian il
mestymään alkatod n päitoälehden 
Daily Starin osakkeenomistajien ko
kous pidetään iltapäitoällä perjan
taina, maaliskuun 26 p. niinikään 
St. Paulissa. Perjantai-iltana, 
maalisk. 26 p. Pidetään maantoilje
lijäin ja työläisten suurt joukwro-
kous, jossa tämän touoden toaalitais-
telu alotetaan. Jokainen liiton jä
sen, joka suinkin tooi päästä, tulisi 
olla läsnä tässä suuressa kokoukses
sa. Kokouksessa tuletoat esiinty
mään puhujina A. C. Totonley y. m. 

rautateiden johtaja Hines. 
Samalla nimitti presidenttiS Hi-

ncjiu kitoihiilen kotimaisen käytön 
toaltoojaksi hnhtik. 30 P:ään 1920 
samalla kuin erikoinen komissiooni 
tulee toaltoomaan hiilen lähetystä 
laitooilnn ja ulkomaille. 

..Mitä se hyödyttäisi", • artoeli 
Amerikai: Työtoäenliiton presidentti 
Samnel Gompers, 'hm häneltä tie
dusteltiin aikooko liitto ryhtyä mi
hinkään toimenpiteisiin asian ioHboZ-
ta. „Liitto toastusii lakia jyrkästi 
ja minä puhun sen jäsenten ajatuksen 
kun sanon, että presidentin menette» 
ly allekirjoittaessaan lain oli hytoin 
pahoteltatoa teko." 

Pohjois-Dakotan wattiopaakin warat 
yli $23,(XX),000. 

Suurbusineksen taholta on toiime-
aikoina kohdistettu erikoinen toaZ-
tustus Nonpartisan Liiton ohjelman-
mukaisesti järjestettyä Pohjois-Da
kotan toaltiopankkia toastaan. Kaik-
ki tämä toasiustns näyttää kuiten-
fin oletoan aitoan turhaa, sillä tämä 
ensimäinen waliion omistama pank-
kilaitos Amerikassa näyttää menes» 
tytoän mainiosti. Wiinie helmikuun^ 
lopussa ilmoitetaan vankin toarat 
oletoan kaikkiaan yli $23,000,000 M 
$6,000,000 suuremmat kuin touo-. 

ben jamassa. 

Kansojen Liitto lähettää komissioo-
ni» Venäjälle. 

Kansojen Liiton toimeenpanema 
ncutoosto tulee kokoontumaan Parii-
sissa maaliskuun 12 p. nimittämään 
ne komissioonerit, jotka lähetetään 

Ranska» sosialistit eiwät yhdh 
Leninin joukkoihia. 

StrassburgiSsa pidetty sosialisti 
kongressi on tehnyt päätöksen ci yh 
tyä kolmanteen Iniernationaleen! Wenäiälle tutkimaan sikäläisiä olo 
(kansaintoälinen sosialistiliitto), jon-' suhteita. 
ka johtaja on Nikola? Keititte. Myös
kin päättitoät nämä sosialistit erota 
toisesta Jnternationalesia, jota 
syytetään liiallisesta ei-sosialistien 
lähentelemisestä. Sensijaan päätti 

Espanjassa wangittn n.n arkisti, jolta 
tawattiin 45 potuvia. 

Miime lauantaina toongi Virnat 
Poliisit Barcelonassa, Espanjassa, 
italialaisen anarkistin, jonka kotva 
löydettiin 45 pommia. 

oroat kaMagn yli $2,000,000,000. i waism^ssa.. 

Pnola vaatii suuren" korwankse» 
Venäjältä. 

Köövenhaminasta saapuneen tie 
bon mukaan esittää Puola rauhan 

nttaa kutsumaan koolle I ehdoissaan Venäjälle, että" toiime I maukeessa, on myöskin antanut päL-
fftalistien kansaintoälisen | mainitun olisi snoritettatoa soiakor-1 töksen, jonka mukaan 2.5 prosentin 
GenetoeSsa läheisessä tule-!toausta 31,500,000,000 markkaa eli olut tehdään lailliseksi WiScoufi» 

Kieltolakia wastaan taistellaa» 
sitkeästi. .1 

Wiime päitoinä on saapunut «K. 
tahoilta maata tietoja, jotka osottK-
toat, että kieltolain toteuttamilta 
Amerikassa tullaan toielä moncííft 
taivalla toaStustamaan. Rkode Is-
landin toaltio on toedonnut Nhdy>» 
waltain ylioikeuteen seliitäen kielto-, 
lain kansamvallan íütoi itämiseksi 
heidän toaltiossaan, koSka Rhode Is-
land on äänestyksessä kumouuut kiel
tolain. Liittotuomari 05etger, M!?»> 

Ik i 

$7^875^00,000 kullassa. Ma. 
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