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itiMcitiassa $a!t$ait MKWMlm!-
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I True tv •• • itií iun ii!«u vith the post* 
max, r ;,i X, v.- y<i-k 3U1N. Minn., as 
rc-'jui:t-<l I '• t of Oi'Ui ii i' 6, 1919). 

íftlttjiii i'iLUU!)vt DÍÍVJUÍ 
r.iideit ulűiKcit taauimnufjel-
listen taiani, jotka äskettäin yrit-

timiit ívuiiovUHutna fcifnritoalíűiicit 
tunliioíaiiUinnt'fiMt kaljassa ja tar» 
fvtuftvíía valmistaa maaperää tuol

le waltiokaappcuksclle oliroat nämä 

f am at chut estäneet jokaisen yrityk
sen e aijan taloudellisen elämän toir-

fif.tnttämisc!fi. I. P. Morgan & 
Co. olitoat jo tehneet sopimuksen lai-
nata Wol'gang Kapput diktatuurille 
$100,000,vu0 niin pian kun Ebertin 

hallitus o ii ii. kukistettu. 
Nämä tosiasiat omat saapuneet 

Fed. rated Press toimiston kirjeen-
toait,\ijan tietoon WaZhingionissa 
eräältä skandinQwialaiselta pankkii

rilta. jo?a on läheisissä suhteissa 
?uropalaiseen diplomatiaan. Hän 

selittää, että enemmän kuin öntödeit 
r. lait liittoutuneiden maiden raha-
miehet walmisteliwad suunnitelmaa, 
jonka 'lautta lie olisiwat Moitteet 
poistaa tporoncuíitoímt waikutuswal-
Iatt Saksan lialliiuksesta. 

Tässä tavtontfíesso, selittää tuo 
pankkiiri. Cbertif. woimia koetettiin 
'näännyttää' an'.?rikalaisten rahaetu-

jen taholla ia tarpeelliset lamat heil

tä ki ellett n Itsetden mi lje vitien 
dollarien toähatfainen laina pentu* 
lettiin jonkun tekosyyn perusteena 

kun Wall-kadulle saapui tieto taan-

hirnuTsi-'ilivtctt aikeista Verlinissä. 
Brittiläisten osallisuudesta taan-

w^nlkselliste^wehkeilyihil'. wikt-
tauksena scnranrra sähkösanoma, jon
ka lähetit Berliinistä Lontooseen 
loorbi ::ocf, brittiläinen edus

taja Verliiu-.ssä: 
„Uudet* fu, ii tukien asema näyttää 

wabwistulie>'!'. Sotilaskaappauksia 

on toimeenpantu 35 kaupungissa " 

Siil?en niraatt kun tämä sähkösa
noma lä^lvtiiin (maaiisf. 15 p.) 

jo Teinen sanomalehtimies Saksassa 
tiefi, että Kapp in diktatuurilla ei ol

lut mitään lannaittsta kansan kes
kuudessa ia että työläisten Nleislak--

fo oli faamuttanut suurta laajuutta. 

Mvngreét'itt edustajahnunc ht«wäksy^ 

nyt ranhanpälitökscn. 

Siiiud perjantai na ic.nircííiv. 
edu^tajctlinoitc hyivälsyi republikaa

nien esityksen sotatilan lvpettamises--

ta Saksan kanssa ja useimpien so-
tiattaifaivtcit laticn kumoamisesta 
212 äänellä 150 triastaan. Ennen 
kun tämä lopullinen äänestys taöafi-

tui teki demokraatti Alood, Virgi

niasta, esityksen, että kumottaisiin 
kaikki sodanaikaiset lait. Tämä esi
tys hyljättiin 222 äänellä 171 was-

taan. 
(?sityZ menee rnjt senaatin käsitel-

täwäiksi. Presidentin otaksutaan me-
toawan tämän Päätöksen ja epäilyt-

' «imaa o it saadaanko sille niin pal

jo ääniä, eitä se lopullisesti woitai-
, siin hywäksyä presidentin wedosta 
huolimatta. 

La Folletten lista woittanut Wis-

consinissa. 

Nhtena uutena todistuksena omeri-
kalaisten äänestäjien suuresta he-

rääutisevtä on sekin, että Wisconsi-
niit nimityswaaleissa miime wiikon 

alussa edistysnlielistä senaattoria 

La Follettea ja hänen ohjelmaansa 
kannattamat edustajat tulituet wali
tuiksi inainitnota maltiosta repulili-

kaanipuolueen kansalliskonwentsioo-
niin suurella enemmistöllä. 

Talwinisusadoll toitoeet alcntutnat. 

?(Vtfnra lailui, n.f. „Hessian kärpä

nen" ja epäedullinen kylwöaika owa 
aiheuttaneet huomattaman alenin 
misen mitoiitiütjadoi: toiweille niis
sä waltioissa, joissa tätä wiljalajia 

cutpäässa inoitrtatt. Washingto-

nitt maanwiljelyswirnston jullaise^ 

mán arlototi mukaa t otaksutaan tal -
totnisiiiadon olewan 4 S3,017,0(>0 
íiitsheíia werrattuna 701,636,000 
busheliin Inttme wuonna. Talwini-
sutt.t kylwetty cvfieriala ei ollut niin 
situri Tuin edellisenä muotena, mutta 

silti f * n tottoutiiiu parempaa satoa 
'fűin nykyinen armi o edellyttää. 

Pääasiallisitmnisia talwinisu-wal-

tioisia — Kansas, Illinois, Missou

ri. Indiana ja .Ohio — oliwat fato-
toiweet hiihtik. 1 p. 59—73 prosent
tia toerraítmta 10 untodén normaali-
keskimäärään, joka oli 79—90 pro

senttia. Koto maahan katsottuna 
oliroat sawtoiweet 75.6 prosenttia 

normaalista werrattnna 89.8: con 
wiime wuonna ja 84.1 keskimäärään 
10 wuoden ajalla. Alentuminen 

miime joulukuulta olt 9.6 pointia. 

Suurella keskiwaltioiden talwint-

su alueella oli sadon asema hyroiit al
hainen ja huonmttatoa määrä eekke
ri alaa tulee osottautttmaan hyljä

tyksi, mikäli Washingtonil! toi rait-

omaisille saavuwat tiedot ofottamat. 
Hallitus tulee toufoTituIIa ilmoitta

maan tänä touon.:a hyljätyn cekkert-

alan. 
Talwinisna kylmettiin wiime syk-

synä 38,770,000 eekkeriä toerrattuna 
42,301,000 eekkeriin to. 1918 fa 10 

tonobert keskimääräisen 32,300,000 

eekkeriin. 

Af! Senaatti lchwaksymtt wapuaehwisen 
'•\l\ 

laessa Iinan |ob 
tmmä lu^a 

Huolimatta járte^öie.'tfá joh^ien! käytäntöön järjcvtc-mä, jonka int* 
astustukscsta S/m Chicagon rau- fűan i8_2ö rcuoden ifimet 

sutilaiíf}flrjutr»ieu. 

Ahdyswaltain senaaiii hywätsyi 
wiime perjantaina niapaehtoisen 'o> 
iilasharioiuTfett 46 äänellä 9 was-
tao.il. Tämän ]"e-;aat::t Tit-toaí'i'yra.iit 
siiN'tniteltnan nn* f aan fotamiravrv.r. 
on touobe.it 1822 ••;.riia oietetiatoc 

Selostusta Maanviljelijäin 
Puolueettomasta liitosta 

Johnson tui.mitfce ?kew Dorkiu 
nimityswaiilin. 

" Puhuessaan New DorfiBfa tmtuta
rna päiwä sitte sanoi senaattori 
Johnson New Aorkin nimiryswaali-
systeemin olewan „ainoastaan wa-

senkätisen keinon, jonka kautta puo-

I litepomot hallitsemat aseman." 

Ranskalaisten so tilasto imet Saksas

sa saattanutt nitivubtncci uusiin 

«cutvotteluihin. 

Ranskalaisten menettely toalla-

tessaan Frankfortin ja muita saksa
laisia kaupunkeja on saattanut liit
toutuneet wallar ottamaan uudel

leen keskustelun alaiseksi koko ky-
syniyksen trimiimaeta Saksaa koh
taan. En nai,uin 'pääministeri ja 

Mdyöwaltaiit edustaja: omat selit
täneet ÍHaiivfan ryhtyneen tuohon 
tontTvnPtieeuv ominhiiiniä ja ontol
la maihüilíaai!. Belgia sensijaan 
ilmoittaa ;. wäisywansä Ranskan 
men-'ttel'U' ;a on lähettänyt joukko

jaan kt n ranskalaisille. Mutta 
Italia taa' ilmoittaa hywiiksywan-
s.'i Englannin. ntiVautuuufett asiaan, 
'-ten tämä a^ia oi: aiheuttanut rii
dan liittoutuneiden toaltojen kesken. 

Diplomaattiset keskustelut aseman 
selhiittämisefü otoat jo alkaneet. 

Wiime ieskiwii^kona tapahtui 
^ranksortissa ranskalaisten sotilai-
ben ja kaupungin asukkaiden toältllä 

yhteentörmäys, jossa 6 henkilöä il

moitetaan saaneen surmansa ja usei
ta Haatomthmceri. Ranskalainen ko
mentaja on ilmoittanut ryhtyneensä 

kaikkiin tralibollistiit warowaisnus-

keinoihin, eitä tällainen „toahinko" 
ei enää imdistuisi. 

Demosraattinen presidentti keho it-

ti kongressia Iitomutiainaan rautatiet 

takaisin yksityisille omistajilleen ja 

republikaaninen kongressi Ittotoittti 
rautatiet ia toi elä niiden mukana 

liittohallituksen rahaston. Ia eräs 

maanwiljelijain lehti sanoo olewan-
fa täosä asiassa samaa mieltä ftttrt 
muuan oppinut, jolta kysyttiin mikä 

erotus oli suuremman ja pienentmän 
profeetan wälillä. Tuo oppinut was-
iafi: „Kaukana olkoon minusta, että 

tekisin mitään eroitusta näiden py

hien miesten wälillä." 

Kenraali Woodin ja knwernööri 

Lowdenin rahantuhlanS waali-
íttivfditdsit. 

Puhuessaan ?)hdyswaltain senaa

tissa summattomasta rahojen tuh
laukselta maaliraivteiiMt yhteydessä 

luki Idaho n senaattori Vorah m. m. 
seuraaman lausunnon Indiana Ta ily 
Times-lehdestä: 

.„Hmtkfikcta nimitys millä hinnal
la hywänsä." Tämä neutoo on an

nettu pitkin rintamaa kenraali Woo-
din kannattajien keskuudessa ja hä

nen managerinsa Indianassa aina-
kin otoat ottaneet hänen waalitaiste-

Imtsa rahastajien komennon täydes

tä todesta. Wiimeinen suunnitelma 
i on „todistusten" hankkiminen. Woo
din waalitaistelu on tähän saakka 
muistuttanut hytein paljo patentti-
lääkkeiden ilmoittamütapaa. Syy 
luku Isiin ..todistuksiin" on nyt tullut 
ilv.iT. Niistä maksetaan $2.50 kap
paleelta." 

Luettuaan ti uniin knwaawan latt-
i ínnnon jatkoi senaattori Borah pn-
jhettaatt seuraamasi;: 
j ,,5>armasrikaan kenraali Wood it-
' se ci alentuisi tuollaiseen menette-
lyyn. Se on mahdotonta käsittää. 

Mutta hän on toasrnmtalainen, jos 
hän. hyjuáf'syy tueTiaisesta menette

lystä saamansa hyödy::. Nämä mie-

j het, jotka uskowat woiwansa ostaa 
nimityksen ja lahjoa amerikalaiset 
äänestäjät, alkawat won yrityksensä 

maksamalla $2.50 todistnkseSta. Mi
tä maksamat he äänistä? Mitä 
mokfatoat he edustajista? 

„Mr. Moodin managerit sanomat, 
että Mr. Lowden kuluttaa enemmän 

taimia kuin lie'kuluttamat ja se on 

heidän ainoa puolustuksensa tähän 
saakka. Minä olen taipuwainen 

ajattelemaan, että heidän toiiittecniä 

on totta. Mutta ajatelkaa tätä hä
peällistä asiaintilaa. Kaksi kuukaut-

j ta eniten puolueiden kansalliskon-
! wentsioonien kokoontumista michien 

I syytetään tuhlaatoan satojatuhansia 
! dollareita ja heidän ainoa puolns-

Í tttksensa on se, että toiset miehet tuh-
j laatoat enemmän! 

j „Ei ole mitään toähempäa kuin ri-
koksellista, että tuollaista menettelyä 

^ sallitaan jatkaa ihmisten silmien 
I edessä." 

J ohnson tyytywiiincn Michigan in 

itimtiiistortaíicn tuloksiin. 

Senaattori Htvam W. l^oniVVn on 
j New Dorkissa anknmt seuraaman 
j lausunnon Michiganin nintitVvwaa-
j lien tuloksien johdosta: 
! „Miltä olen hicmeän kiitollinen 
! Michiganin kansalle tästä nterí'iíü» 
j iestä too iloita. Tfiivtclu fic iiii ta-
Ipahiui järiesrciiyä pääoman riisiä» 

j mistä wastaan ja tulokset osotxamat, 

j että ameriialainen, joka on siiiiyträ -
! mit ne ominaisuudet, jotra Jumala 

j hänelle on antanut, kytenee taistele-

maan ja tooimtinnan tuen mahdin. 

Me olemme tehneet sen. Michigan 

oli eniimäinen suuri kansantoaltai-

n en koetus. Tähän saakka on meil
lä ollut nimttyswanleja Pohjois-Da-

kolassa, jossa minä woitin ja Etelä-

Dakotassa, jossa Wood woitti. 
Mnöskin oli S.ii?'unesotaSja silmän-
kääntö-nnnitysäunesiys, jos'a mi

nä kuitenkin tooitin. Michigan ott 

eitsimäittett suurista waltioista, jos

sa äänestyslistalla oli ainoastaan 
ehdokkaiden nimet. Luonnollisesti 

minä olen tyytvwäinen tuloksista." 

to 
tatietoathbennehiä P wetnrintuljet-
t etsi a on ryMvmyt pakkoon ja tämä 
„kapinallinen' lofipiiife on Icmtn-
nyt muuallekin uiiii että 2u,0(>0 

ntie.lä ilmoitetaan olewan lakossa 

eri osissa maata. Rämä lakot otoat 
saaneet aikaafi suuria häiriöitä rau
tatieliikenteessä. Ohöläisten järjes-
töjen johtajat, jotka tekemät kaikken
sa tämän lakkoliitteen estämiseksi, 
ilmeittawat sen Pian loppuman. 
Mutta toi seita bu olen otoat nämä ka
pinalliset työläiset pentstanect uusia 
järjestöjä ja tällaisen kilpaileman 

järjestön johtaja John ©rimaa Chi

cagossa antaa asemasta seuraaman 
lausunnon: r 

„Taistelu ett m#oöcétmtut taiste
luksi toatchojen ja uusien unióidén 
yliwallasta. Me ráütöttem tehet 
olemme mäsyneet ffíhett, että emme 
saa mitään muu ra: f uin lupauksia 
johiajtliantme. Me toaabimme w-
lcksia. k 

„WeljeysliittojeG johtajat kulutta
mat aikansa ajaeii ympäri automo

biileilla, lörpötelum politikoitsijain 

kanssa WashinFtMssa ja wetäen 
hywiä Palkkoja. Miehet eitoät tyy-

! dy enää pitemmälle tuohon menet 
i telytut. Päättäen siitä miten he yh> 

! tr. miit tn isiin uuiotMn r mat he päät-
i tiineet saada Wa> Mgtomin joitakin 

Isellaisia rotrkaiiii jotka katse-
lWat, eitä työläiset íaíílua tuloksia,' 

miehet omat toalittamafsi kelpaa-
mat neljiin kuukauben foulaslim-to-
tufseen minä mitoutia itse haluamat. 

Rikkontnuko Amerikan waltojeu 

liitto. 

Washingtonista ilmoitetaan, että 

saatuaan Mdysmaltain toaltiotoiras-
ton selostuksen Monroe-opista Sal
vadorin kongressi hywäksyi päätök-

sen, jossa ehdotetaan muodostetta-

waksi Amerikan latilialais-waitojen 
liitto, Ahdystoallat poissuljettuna. 

MftH-irti ^ficlt íiiatíiutljcimuu käsi-

the- Suuntiini jelijein imitoineet-

tjiunotJ Liitolta. 

Mci vie.-i A kieli viauonheimo, yksi 

Suomen haííiii.uen mirallisivtc 
edusta iivta A tn. iikassa, puiiuev;u.in 
VtvD VJ v i i M illsissa P äi siäispäimä-

-a iaii]t:i ntyöskin ajatuksensa 
Maanmiíjeiiniin Puolneettomasta 
Liitosta. Hän tosin sanoi et tar-
kaííet':: tante.wonsa -tätä uutta amc-

rikakisra maaittoiljelijäin poliittis
ta liikettä, mutta niin pitkälle kuin 

hän sitä tutisi käsitti hiin sen ole
wan samanluontoisen kuin Suomen 
Maalaisliitto. 

Sitte maisteri Rcmanheimo kertoi 
Maalaisliitto oli 

Samassa päätöksessä esitetään 
myösfin fen yleisamerikalaisen Iii-1 kuinka Suomen 
toit häwittäminen, joka muodostet- ? edustajiensa kautta eduskunnassa ja 
tiin Mdysmaltain ai otteesta ja jon- muittenkin usein esittänyt toälittn-

ka paäkortteeri on Washingionisia. 

h 

jän osaa niissä tapauksissa, jolloin 

taantumukselliset tai äärimmäiset 
rabikaaíit Suomessa yrittiwät men
nä liian pitkälle jompaankumpaan 

äärimmäiseen suuntaan. Niinpä si
sällissodassa maalaisliiton piireissä 

ajetuttiin sosialistien biktatuuriyti-

Itusi santi toaítion jauhomylly ra 
kennctoan Pohjois Dakota»:». 

Pohjois-Dakotan tcolltsimsfomis 
siooni o rt hywäksynyt ttrakfatarjoiik 

jet uuden suuren iruhomyllyn jaj^stä toastiistamaan yksimielisesti^ 
wiljaelewaattortn -akentannsesta > ^rmokkaasti. Toiseltapuolen taas 

Grand Forksiin. ^ -fiarvitnustyöt on jun taantumukselliset yrittiwät puu-
anneitu Nseagicv G-vtivtiuction Co.iie Suomelle Saksasta kuninkaan 
jonka pääkonttorit omat Minneavo.|jrt fitcn yaattotwat toaaraan maan 

! lisissä ja Fort Willieunissa, Cnt. injm,om[ waltíollnen .mcpaudvn iriii 
, Northern Construction Co:Iíc, | í iIIoin maalaiöliittolaiset jyrkästi 

Kutka mitsíHc-tatortí Nuitvnrtifan 
Liittoa Pohjois Dakoiai-sa. 

®™,b m tuotoin, 
ionit rakennus'kustanmikset titíewat ;y., i ia  ....... ' u . 
olemaan $022,850 ilman koneistoa,! ?.l?ai^t"vi Na"0"he-i'?on mí-ív '*°n jl!'.UtUL 

r.y%:} Y^n 
e

ol'':t>i:^(t u^'liu 
1 ",auLn •lO'fiMDt.i.mn utiit.K- ,tapanilta, että sellaiset maaMviljeli-

Hl) r , -tnt1 1 . > «-4 . 

^>.uipae:isan 
\k'V t . t.-» ll-

.oat 

ia 

f tuiiyja, estimat iila.ii! 
! Liiton >taiottaman in 

sen. Liiton oraani' 
Duncan'ia tba>í:icia a ;  

kattppiastetiyyöl?!.!.' a 

laisten edustajat, ii 

hänet poistumaan kaupaiuv. -:a. Mr. 
Duncan on 67-wuotiu: Tänään 

lafimtcSfirnta N o ia & Donowun, 

Bnttesta, ebustcci' Montanan Non

partisan liittoa, jätti toautitksen ta

pauksesta Totonseitbisjrt kai «nti n la
kimiehelle F. W. Smithille sen tvaf-
tien asetuksen nojalla, joka säätää 

karkotukset laittomiksi." 

Republikaanit ja dernoliaatit !,hty' 

totit Nonpartisan Litt.oa was
taan Pohjoiö-Dakotassa« 

Tällainen päätös en tehty mo
lempia Puolueita edustamassa „21 

komiteassa" ia tulee tämä yhteinen 
kokous Pidettäväksi Mineí'isfa toit-
kok. 12 ja 13 p. Tähän kokoukseen 
on päätetty kutsua ainoastaan sel

laisia henkilöitä, jotka toastnstawat 
Nonpartisan Liittoa. Ta s fii kokon?, 

sossa aiotaan asettaa yhteinen lista 
Nonpanisan Liiton ehdokkaita toav-
taan kesäk. 30 P:äu ninritDswaa-
leissa. 

j sä ja elcmaattonin tn ice mahtumaan 
ikaikkiaan yli 2,0ii)0,n00 bnshelia totT 

I jaa. 

j Hajiiiuspiiieru m spntynpt! I^uta hamuin.isevta ulstaan waKiaan ^aanwiljelijäin suhtautumisesta 

! myöskin Ictuotrcm mttti näiden lak-

J fajen johdasto ^'"nto,^i.v.op .mää» 
jrämtyt ioimitct:atoat|t tutkimuksen 
j laifoajentasta. Republikaaniset vo-

j liliaiitsijat syhf'ämät presidentti 

j Wilsonia siitä, että hän ei ole nimit-
j tiimit sitä liittoUia'ítiou työneutoos-

I toa, joka uudessa äsken laaditussa 
rautatieläisiä määrätään ja jonka 

j olisi piiän-.;t tämäkin ri .tai suu s rai-

jkaista. Presidentin ilmoitetaan par-
I Haillaan harkitsen an tui. Hr n mm» 
; toostcon nimiiettätoiä Hentilöitä. 
j Samaan aikaan ilmoitetaan, että 

rautateiden fonitoripalmelijat, säh 
kättä jät, signaalimieHet y. m. rata-

emiä 

Tnluthissa äänestetään 6 sentin 

katuwa«nu-kyytimaksn6ta. 

Duluthnt ?atnwannuyhtiö on pyy
tänyt faiLpu,vrnm;';Ituustoa alista

maan äänestäjien, ratkaistatoaksi ke

sä?. 21 p:än nimityswaaleissa e.si-

, iät rt join o ta. 
: taan umenewät hiukan c.i muodois- z ^wat uiei 
I sa eri mai-isa, :.n citoan sama kui.. 
morien amerifalaivteiuin yhteisknn-

>taolojen ;utfiiain ja armcotelijatr 
; iii sir -v. Tuon k-ilttyksen niukaan 
iNonvartisan Liitti ti is säkin maasta 
;ott todellisuudessa äärimmäisen ra-
; dikali^mnt te ho ikai n maiustaja sen 
i kantta, eitä se rautu il isto ia m ai 

Itillistä lainlaadinnalli 'ta tietä koet
taa saada korjauksia niihin 

tiil:a i hoita ne tu
imi nii- i t „e" koskaan 

todistuksista, j via Nonparti-
'.•a Liiiutt toastnstajien. lehdissä -,a!. 
kais'aan m;:; suurella maliimmal Ui. 

Lunlcwittko Nonpartisan Liiton was-
! tn »i af fit Minnesotoja, 

; ctíii he tooimar saada ntaanwiljeüziii. 
j unhoittamaan Minnesotan laman e-
j man korkeat wernt liataitamalla oli

on hr työläiset, kaikkiaan 980.000 lntonl- i ^ 

taan, tiiíetoat myöskin ryhtymään | muodossa, 
lakkoon toaaiiaHeeit aifaifcmmiii J tiin 
esittämiensä palfkatoaatirnustcn rat
kaisua. Asema on siis taas hywin 

wakawa rautatieliikenteen alalla. 

tgffcii fatummmu.fgiiümalíun '"""l »=•»;» ^'«'inrffeeu káiöw 
t-mis-zt» 7 fcntiiiir, mutta walluils. i k»>!N°lllsiin «-akohtlin. lorm toküi-: $OTis, ia  ?  h. «n,M. 

MSksynyt efitoien fimnl!""61'^ olrfli "«k-» ! ruiftoct tmn»tortf«=iw,, iKitmcu-

?ttä korotus tutisi 6 feni-

i Wenäläiset etsiwät tunnustusta 

I liittoutuneilta. 

! Kööpenhaminasta ilmoitetaan, et-

•iä sinne saapunut wenäläinen kanp-
j paläbetystö, joka aikoo jatkaa mat-

j kaairja (íttgíautíin ja Amertkaan, tu-
i lee etsimään liittoutuneiden toaltojen 
j tunnustttsta Wctiäjän sotoiettihalli-
! tukselle. R:otsi hiljattain kielsi We-
j näjän diplomaattisen edustajan 

I Maiim LittoitiOffin saapumasta 

Ruotsiin, mutta on ünt hiljalleen 
täytynyt perääntyä tuolta snwaitse-
mattomalta kannaltaan Venäjän ul

koasiain ministerin uhkausten joh
dosta, että hän katkaisee kaikki kaup
pasuhteet ttuemaisttudeSsa Ruotsin 

!ja Wenäjän teäliltä ellet Ditotsi koh
tele paremmin Wenäjän edustajia. 

Viimeisiä uutisia 

Hiileni aimajat rt uitto on palkan

nut entisen repuBliiaanipuolneeit 

presidenttiehdokkaan Charles E. 
Hughesin puolustamaan 13 unien 

toirfatlijaa, joita liittohallitus syyt

tää salaliittoutumisesta 

yhteydessä. 

Maanwiljelijain Grangen wiimeinen 

erehdys. 

©rangén toirfailijat osottatoat 
edelleen, että he eitoät ymmärrä 
warsinaisia maanwil jeli joitä, kirjoit

taa Fargon Courier-News. Grangen 
mirkatlijat työskentelemät Palan t-

oen alku ja juuri. 

! Ne taantumukselliset, jarka was-
I tustatoat tällaista edistysmielistä 
'uudistuslainlaadintaa, owat siis 

itse asiassa yhtä waarall:sia ellei 
toaaraUisempia yhteiskunnan wi hol

lisi a kuin äärimmäiset radikaalit. 

tan maanwiljelijät l'ohjzis-Dakot'uc 
toerojcit takia, eííeimit Minnesotan 
omat werot olisi niui paljo for f cant • 

mot. Mutta mitään johdonmukai
suuttahan ei tooibn odottaakaan sel

laisilta ihmisltä, jotka rahan ebecfia 
|tai aitoon ilkeämielisyydessä ttxtshis-

! tawat oikeaa ja rehellistä asiaa. 
Nonpartisan kongressimies elittänht [ 

Tvöwiienliiton loficiitiifjíii. | Toimi„ t t in ,,601)|mm»„0 ,5äai„. 

. B»bi-i«.D>kot-n fongrrSIimieS: $ti eiiipfteob m^toa ella mieli#. 
taakseen rantatiet takaisin yksityisille ^ John M. Baer esitti wiime iorswi-1 fgätt kaikista niisiä yllstiiwtstä I 
omistajilleen taatuilla woitto-osin- un kongressin edustajahuonec esa la-1 sunnoista, joita Minnesotan sanom-t-

Hiileukaiwajatn johtaja lähetetty 

wankilaan oikeuden halweksu-

misesta. 

Kansasin hiilenkaiwajain union 

Presidentti Alexander Howat ja hä
nen 3 kumppaniaan on tuomittu 

wankilaan niin kanaksi kun He tai
puivat todistamaan Kansasin uuden 
teollisuus-oikeuden edessä. Miehet 

tieltäytyiwät tobist am asta tässä oi-

keubessa sen perusteella, että kat-
sowat sen olewan perustuslakiwas-

täisen, fítmlíuaan tämän päätök

sen uubisti Hotnai kieltäytymisensä 
lausuen: „Me emme tunnusta tätä 
oikeuslaitosta' tuo laitos on perus

tettu työläisten orjuuttamiseksi." 

Minnesotan 

Työläisten Nonpartisan 

presidentit A. C. Townley ja Wil

li an Mahoney otoat sähkösanomalla 
kehottaneet Delawaren lainlaatija-

kuntaa hvwäksymään naisten ääni-

oikeuden. 

goilla ja kaikki tämä merkitsee for 

Isiililafon j keampia rahtihintoja, vutoaten was-
I tustaa sellaista mr estiméiben inaan-
'mitjelijiiin poliittisia ivimiritavt, jo-

kiesiti)isen, jonka on laatinut ja jo!a - lehdet julkaisemat yam 
kannattaa Amerikan Työwiieníiitio | fC2rt kun hänet nimitä 
ja jo :i f a kautta säädettäisiin kamal-' 
linen V i! o ka ta no e- ko m i s si o o it i ta r f >-

. taan i ii. 'lam ia j [)im Nonpartisan Liitto on ryhtynyt, |tuksella kontrolleerata teurastus=, Ii 

"ll 010,1' otoat Ovangen toirfailijat saaneet | hanpaklans- ia karjanwälityslaitot 
lupauksia rajattomasta raha arousta ; sia. Tämä o.t ettfimäinen lakiesitys 
suurliikkeiltä. Ja nyi N. J. Bac-! mn.fa Amerikan Tnöwiienliitio o' 
helder, entinen Granden johtaja, I esittänyt sitorai.aiscsti korkeiden rao 
olettaen puhittoattsa Grangen pito- j kotarpeiben hirtojett alentamisen tar 
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Perunamaan hinta $225 eekkeri. 

Kaikki ennätykset maiden hinnois

sa P oh joi s-Dakotass a otoat särjetyt 
kun Hooplessa muutama päitoä sit
te myytiin korjaamatonta maata „pe

runa-alueella" $225 hinnalla eekker^. 

Perunat $7 sata pannaa. 

Chicagon rantatie-miesteu lakon 

sanotaan aiheuttaneen sen, että peru-

nain hinta Chicagossa oli wiime 

keskiwiikkona $7 sata paunaa raitta-

tietoa imussa, korkein hinta mitä pe

runeilla on koskaan ennen ollut 

5 Chicagossa. 

lesta, ilmoittaa kannattamansa ken--

raali Woodia presidentiksi. 

Kaksi tosiasiaa osottatoat riittä-
toästi mitä maanwiljelijät toottoat 
odottaa kenraali Moodilta. Hän ott 

suurliikkeiden ehdokas. Hänellä on 
mielii suuremmat toaalitaistelurahas-
toi kuin kutoerrtööri Lotobenilla, jo

ka peri Pullmanin miljoonat. Kaik

ki kenraali Woodin ajatukset ja 

myötätuntoisuns on Wall kabun 

pitoleila; hän ci tiedä mitään ja 

toölittää toielä toähemmän maanmil-

jelyksestä. Ja toiseksi 'hän on yleis
tä asewelwollisuutta pnolustatoan 

!;1'V:0-

iaan. £ n kuitenkin ylsi huomatta, 
toa poikkeus. Shipsicadin koti Far.-

kotuksella. Se ilmaisee järjestyneen ; pun gin Glenwoobin Heraldin toimit 
työtoäeston käsityksen, että lihaieol° taja ei tooi sanoa mitään hywää 

Shipsteabista. Hän on niin tawat-
toman „happamalla päällä", ett.i 

jos hän katsoo maitolasiin niin s« 
muuttuu kirnupiimäksi. 

lisuus on ollut ja on prosiieeraajien 
kontrollin alainen ?a että nykyiset 

lait eitoät suojele kuluttajia liiallis

ten hintojen kiskomiselta. 

Nonpartisan Liitto Nebraskan 

Politiikassa. 

Nebraskan waltiossa toimitetaan 
niniiiyswaalit htthiik. 20 p. ja wii-

meisten tietojen mukaan 11 Nonpar

tisan Litton jäsentä on ehdokkaina 

Suurinta hälinää otoat 3k>nparti-
san Liiton wastustajat aina pitäneet 

siitä, että se on „luokka" íntaatttoiíjc-
It jätit) liikettä. Nyt kun maemtoii-

jelijäin ja työläisten fonroeutiioonit 

Minnesotassa owat nimittäneet ct> 

Clemenceau keskeyttänyt matkansa. 

Huonímmeen ierroehden tähden 
on Ranskan entisen pääministerin 

Clemenceaun täytynyt keskeyttää ai-

joiun Pitemmän matkustuksensa ja 

j Palaa hän Egyptistä takaisin Rans

kaan näinä paitoina. 

waltion senaattiin ja 18 lainlaatija- dokkaiksi waltion wirkoihin miehiä, 

kunnan edustajahuoneeseen. Kaikki Ajotta edustawat kaikkia luokkia ja ui-
joukon ehdokas ja jos hän tulisi toa-1 Liiton ehdokkaat tuletoat pyrkimään |  noastaan kaksi maantotljelijäii on 

lituksi niin tekisi hän parhaansa teh-! revublikaanipuolueen listalle. Sitä-Otolla listalla, nyt nämä fatnat Po-
bäheen Amerikan anotetuksi sota* j paitsi on Liitolla ehdokkaita kon g res 
leiriksi, jollainen Saksa oli. siiri kolmesta piiristä. 

Ja nyt niittkutsuttu tnaanwtljelt-

jäin teirkailija suosittaa iitollacta 

ehdokasta toisten maantoiljelijiiiit 

puolesta i Missä suhteessa Grange 
nykyisten toirfailiimnsct johtamana 

eroaa Poliittisissa käsityksissään Wall 
kadusta? 

Nonpartisan Liittoa wainotaan 

Montanassa. 
Butte Bulletin kertoo t.f. 1 p.: 

li ii ti set fariseukset boi lot tawat siitä, 

että chbokkotbcn joukossa ei ole knl-

liksi maanwiljeUiöitä. Ja nonpar-
listit koettitoat niin kowin hartaasti 
tyydyttää noita lapsellisia mastus-

tajiaan. Mutta l>e owat tosiaankin 
niinkuin Pahanknriset potkawekarat. „American Legionin jäsenet toi 

mien Yhdessä Montana Development. heille ei ole mikään hywä, kun ker-
Associationin paikallisten jäsenten! ran sille PääNe tuletoat. 
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