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CyttS myrkytetty 
Zsää syytetään tyttärensä myrky-

thksestä estääkseen häntä awioliit-
toon menosta. 

Hebron, Neb. -^- Frieda Bostle-
matt' 18-wuotias tytär Chesterista, 
kuoli myrkystä, jonka Hänen. oma 
isänsä, Fred Bostleman antoi hä-
neile Päiwää ennen kun hänet olisi 

Jacob Carlsonin luultu murhaaja 
saatu kiinni. ?-.;•. •.-•',, 

Sheriffi Frank L. Mugie ja tza-
neit apulaisensa wangitsiwat Thief 
River Fallsissa 13 päiwänä tätä 
kuuta epäluulon alaisena Andrew 
Kosken, joka on käyttänyt nimiä 

! Andrew Kangas ja M ke Maki. 
Häntä on etsitty wiimeiset neljä
toista kuukautta epäiltynä Jacob 
Carlsonin, Markhamin kauppiaan 

/iuttsmt turkki
laisia 

Bolshewikit laittawat kultaa turkki-
laisille pitääkseen heitä sodassa 
kristittyjä wastaan. 

Punanen Wenäjä auttaa, Surfin 
nationalistien toimintaa ja edistää 

murhasta, joka tapahtui kesäkuun suunniteltua pyhää sotaa kaikkia 
15 p. 1919. Koski tuotiin Dulu- kristitystä wastaan, etupäässä brit-

wrhitty W. I. Buskon, nuoren opet^ .^.. . , ,.. _ sr ... ~ . m 
taian ftmifc nmmiin feaJMhAta,.^ 10 °n , nyt r<m.ckn manillassa. l ta°cha. ,ln.0Ütaa Wtm B°y, n°. 
takunna» wonnon Mikaan ilmoit-.! , syytetty apulainen Bil-1 t.onal.Stien lotoin. 

taan. Isän sanotaan toa§tu§t#rt«n1^anJ Kumpula otettiin^ kiinni kaksi 

tyttärensä naimista ja antanein hä 
itelle myrkkyä makeisissa. ;;}•hj;-vi 

1 

Nainen vutmi 30 jalkaa jyrkän

teeltä jokeen, mutta elää. 

Louisville, elok. 14 p. — Mrs. 
Katie Viewitt, tohtori James V. 
Prewirtiu waimo- pelastui kuole-
mastd fim liäti menetti kontrollin 

kuukautta murhan jälkeen eräällä tnskomitean päämies, joka on jon-
.farmilla Pohjois Dakotassa. Hänet kuniamén hallitusneuwosto Turkin 
j tuomittiin wiime syyskuun 26 päi- nationalistien toiminnassa. Hän sa-
jtoönä elinkautiseen wankeuteen ^oi- että Wenäjän hallitus oli la-
Stillwaterm wankiláan. Kumpula, heitänyt miljoonan rupiaa Ange-
todisti omaksi puolustuksekseen, että riaan Turkin nationalistien f ota» 
i/ö n oli läsnä kun Carlson murhat-joukoille palkaksi. 
tiin, / muttg> ML -Kosti oli tehnyt j - —^ 
murhan. : Englanti ei sekaannu Pnolan 

Carlson, joka oli 40 tvuotias, am-' •: asioihin. 

naisilla on M-
oikeus 5Ws-

• walloissffl 
Tenesseen lainlatijakuHr totfatü 

wiime keskiwiikkona naiAen ääni
oikeuden 49 äänellä 47 UMtaan. 

Senaatti öli M Hy^Wsynyt jo 
ennemmin. | 

Tästä Tennessee» Taii aatisakuti
nasta riippui että naiset^ litunt tar
peeksi waltioita puolellklt a lvvidak-

Bey on seitsemän henkilöit «toimi- seen äänestää jo syyswaa kissa. 

Pakotettiin ulos 
lanasta 

Staplesilainen mies roswottu ja sit-
ten tapettu pakottamalla hänet 
hyppäämään alas junasta. 

Mandan, N. Dak., elok. 16 p. — 
Elmer S^tewens Staplesista, Minn., 
sai surmansa kun hänen oli pakko 
hypätä alas tawarakaunusta, jossa 
hän ja towerinsa, Eric Lyden otti-
Wat. kyytiä sen jälkeen hm kaksi 
miestä olitoat roswonneet heidät, 
sanowat wiranomaisot, jotka tutki-
Wat asiaa. 

Lyden kertoo- että kun he matkils-
tiwat tawarawaunussa kaksi miestä 
pidättiwät heidät rewolwerilla jn 

automobiilinsä yli ja se snöfryt alas; : inuttiin kaliberin kuulalla ja rt HaHitufren johtajalle . Andrew ^Päiwänsä. 

Suomalainen kaksoitt^urha. 

Two Harbors, Mnn., ^lok. If, p. 
— Charles Selin, jofii on ollut 

ufcita ttuosia työssä G..luw Siiõmsitoat pieltä 14 jä 
,,ro,i Mange rautatien |ftfalaifC4rö I Iaffiin WIon. at)f,ctlhl täytyi W. 
toetuniallissa, lutmaffi tG-^numal^z j- tiän uskoo. 

'* «?lm- Lag-rin. jolta talo-sa- ^ St-wen-. joka londcttiin kuol-
hqn oi. »ttemmim a Aa asunut. rautatiellä, oli tchnyt samoin. 
Mnrftanzálkeen päätti f elfn omat KaiMen näitt«l. mic-»t-n sanotaai, 

,'4^> 

lálttisij 
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Venäläisten eteneminen pysiiyterry. 
. Warsowa, elok. 17 p. — W^:n 

tieto. — Juuri julkaistussa soi a* 
wiraston tiedonannossa wakuute- ^Ilmailijoilla kummallinen kokemus.' 

Cumi myrsky 
taan, että on saatu mfaan huojen 
nus painostuksessa, jonka alaisena 
Warsowa on ollut wiime - pätroicii 
(tikatta. Kenraali Pilsundffin sano-
taatt 
josta oli tahtä huojennus feurauk 
seita. '••'V.-''-. 

Puolalaisten was>tahyokkäysIiik-
keen ilmoitetaan olewan. täydessä 
käynnissä monin kohdin ja bolshe-
wikijoukkojen sanotaan peräytywän 
epäjärjestyksessä. "Í- •. €L~'k^ 

Täkäläiset Tiittouhmetöen maiden 
sotialswirkailijat niinikään wakuut-
tawat, että sotilaallisessa tilantees-
sa on tapahtunut 'huomattatoa muu
tos parempaan päin. Wenäläiset 
aíkowat katkaista Warsowa-Danzigin 
rautatien. Sitä wastaan o írat pans
saroidut jokilaiwat toimimassa. 

Rautatieasemat owat edelleen 
täynnä kansaa ja kaikki WarsowaZta 
Iähtetoät junat owat ahdetut mat-

lentäessään 
tiott. 

yli Missourin will* 

Hickman, : Ky., olo f. 16 p. — 
loasta|yipä95tä, spíQtkttstaesfaan ilmalaiwalla Chica^ 

goon Carlstrom kentältä, Arcadms-
ta, Floridasta- kapteeni F. M. Bart» 
tett ja luutnantti C. C. Chauncey 
saapuiwat tänne eilen ja ilmoitti--
wat, että lentäessään 16,000 jalam 
korkeudessa he joutuiwat lumi- ja 
räntämyrskyyn, mertcitimät kontrol
lin yli ilmalaiwansa ja putosivat 
maahan metsäsiä 10 mailia täältä, 
Missourin mattion puolella Missis
sippi toirtaa, särkien koneensa. Il
mailijat, jotka pelastuiwat vahin
goittumatta, wiettiwät yönsä rämei-
kössä kauheassa myrskyssä. He hank
kimat weneen ja saapuiwat tänne. 

olleen työläisiä, jotka tuliwal Tyy^u^-^a wngokkn asti, mutta 

saapunut oikealla ajalla. ^ !mitään hälyytystä ei annethi. Toi- !taan, ei wmkka Wenäjä muuttaisi-'täneen Mrs. Lagerille awioliittotar. 
Hari fat pitkän haawan «äM,^' ̂ "na' hänen sisarenpoika ^n rauhanehtojansa. jouksen ja oli jälkimaiM määrän-

ja mafetnpaan puoleen kaswojansa Kätten ruumiinsa Puodista. | Bonar Law wakuutti, että Wenä- W hänet lähtemään taOsta. Selin 
ja>ammok ruumiiseensa. .Markham on Colwin iownshipissa. j jän tarjoamat rauhanehdot cwat sel-, löydettiin huoneestaan, daänsä re-

Vrewitt oli yksin m 1>iot{ Uskotaanv'5että miehet erkanitvat laiset, että Englanti ja Italia nítíjtn .wolwerin kuulan läwittä^qnä. Re-
suostuwat. 

Puolalaiset owat urheasti pU'.>- turtaa íntomattiin olewDn tyhjänä. 
Instaneet Warsowaa ja saaneet bol-Mrs. Lagerin ruumis mbkasi oman 

antomobiiliä takaperin, walmiina rnurhan jälkeen. Apulaissheriffit oli. 
lähtemään West Vointiin, kun J0.|niai heidän jäliHäatt, mutta he teki-
takin -meni tnäötin". Hän hätään- wät moutä turhaa matkaa ennenkun 
ft»i ja rjivtnli ohiaustangossa kiinni, saawutettiin. Mr. Ghaun-1 shewi-kit pakenemaan. Saksassa ol-1 huoneensa wuoteella ja,-;, aít häntä 
joka Wältti aritomobirlin fääniy-!^^ % Tr^y^ritoainaja, |onfa fhe-}läan Ielpottomta bolshewikien Iälr> Myös ammuttu päähän, j , 
mäStä ?yrfämtettä kohti, -100-^aEtoa | íűiírttiu afitinajajan totr- j nemtfen johdosta. Nähtäwästi bol- . Kun Selin löydettiin, M - hänessä 

MarsMkä Foehin mielipide on, että 
Puola on kankana hätviöstä. 

Lontoo, elok. 11 p.. Puola on 
wielä kaukana häwiöstä, marsalkka 

wolweri oli toteressään ja kaksi pat- Bochirt mielipiteen mukaan, ilmoit-

Pretvittin Mosta. kaan, teki paljon työtä Kumpulan 

9mh 

Claude Saffcr oli paluumatkalla 
kotiinsa moottoriweneellä. Hän nä
ki kun automobiili läheni jyrkännet-
tä, kaatui sen yli ja kääntyi kerran 
Ntndäri ennenkun se pinosi weteen. 

Saffcr wei weneensä automobii-
' M 
destä ja fat aukaistuksi yhden o wen. 
Hän näki Mrs. Prewittin makaa-
wan automobiilin pobialla kuten 
kuolleen. Monen yrityksen perästä 
onnistui hän saamaan hänet kulje-
tehtfft toenecfeensä. 

West Pointin asukkaat owat iii 
maittaneet, että monta henkilön on 
ajanut yli svrkänteen. jossa onnet-
tomnus fahaHhtL Siinä paikassa 
ci ole mitään suojeluspoikkipuuta. 

röa Exchange Telegraph 
ki rjeenwaWMl /Hzskustelussa Hyt-

Tietojen mukaan, marsalkka on 
sanonut, että jos Puola woi pian 
järjestää sotÄyoimansa ja tarpeen-

'Ranskan presidentin ilmoitetaan 
M luopuueeir virastaan. 

Pariisi, elok. 18 pi — Että pää
ministeri Millerandilla»M todistus 
Paul EDeschanelin ^eroamisesta 
Rmlskan baiawallan presidentin wi° 
rasta ja että tämän paperttt íttífat-
femtnirn jättää Ranskan ilman pre
sidenttiä on ' ainoastaan kuiskeena 
Pariisissa waikka sen ilmoitetaan: rausfortti, jonka lunMM,MGMe-
oícwrrrt jokaisen huulilla atuSmaii-: tun sotapalweluksesta.^ :v^fv*v^: 

ten kaupungeissa. . ; j Kumeankin Kosken ja 'Kunlpu-
Kximän paperin litullaän näyttä-slan sanotaan olleen J. W. W:n agi-

w''n, että Rambou'^letin sairas ei taattoreja, wärwapkien wälttäjiä ia 
woi enää n koskaa- toimittaa frnr* j mielitä; 'jotka eiwat.'tehneet' tnötä 
kansa tehiäwiä.^P- ttíi Milíeraitdia-1faltait ' yhdessä Paikassa. . Cynen 
an^a henkilö i.M tietää tästä Pave- ^ Carlsonin ampumista näitten, mies-
tista ott „tiikeri" €femcriéon,^tótcir. ' i-ntotaait' kätkeneen itsensä poh-! 

kiinniottamiseksi ja oli Kosken jä-
lilla kun Hän sairastui. 

Kosken wangitsi sheriffi 23. G. 
LeBree Pennington kauntista, Mil-
li am Robcrtsontn farmilla, joka on 
lyhyen matkan päässä paikasta jos-
f a ^ ^ ^  H a r k ^  
kuun jälkeen. Sheriffi Le Bree 
tunsi Kosken lehdistä, joita on leivi
tetty sheriffi Magién konttorista hil
jattain, jotka kuwanwat Kosken. 
Lehdet ilmoittiwat, että toaltio ait
taa 500 dollarin palkinnon Kosken 
kiinniottamifesta, jos hänet tuomi
taan syylliseksi. Sheriffi Magielle 
ilmoitettiin 13 päiwänä ja apulais
sheriffi Joseph Bourdash lähti yöllä 
Thief River Fallsiiy hakamaan wan-, 
kia. . . .. 

Koski ̂ ÄtyZntlU fikct färtv on. "iitút* 
to ihrföstt kieltää, että bänellä oli. 
mitään tekemistä antpumisen kanssa 
.CStin on 26-wuotias ja hänellä on 
Homestead Malcolmissa. Beltrami 
kauntissa, seksuuna 18, 156-35, jon
ka hänen sanotaan" jättäneen wnon-
na 1917 wälttääkseen toärtoät}§tä. 
95iränomaifet sanowat, että hänellä 
oli jonkun Mtfe Seppälän rekistee-

shewikit walloittawat kaikki alueet, wielä henki, waikkakin hän oli tajut- _ 
jotka ennen kuuluiwat Puolalle ja i tomassa tilassa. Ampumisen nsko-!^,^se woi mahdollisesti wieP pno 
niin htleluat Saksan rajalle ja T';i:I* ifaatt tapahtuneen kello yhdentoista 
tawasti yli senkin. Kuitenkin oivat! aikaan aamulla ja fitoft, Melin kello 
puolalaiset nyt tältä wiikoNa saaneet yksi jälkeen puolenpoitoält^, 
tärkeitä woittoja bolsbewikeista, ic-
tett mahdM^stt h^llä ̂ tu^e^W^lä-^ 

kuin se on walloitettn, 

Syytteen alainen maanwiljelijä 
_ tekee itsemurhan. 

Martban, N. D., elok. 19 p. -— 
Henry Zueliek, 67-wuotias maan
wiljelijä- asuen etelään New' Sale* 
mistä,' jonka epäillään sytyttäneen 
jywäaitan, jossa hänen waimonsa 
nukkui, tuleen, joi myrkkyä joitakin 
minuuttia sen jälkeen kun fheriffi 
Dlson ' wangitsi hänet ja oli Wie-
mässä hsintä kauntin wankilaan. 

Zuelick- ja hänen waimonsa oli-
Wat olleet erossa ja waimo on ollut 
tyttärensä luona asumassa, nukkuen 
jpwäaitassa. Sunnuntaiyönä jtftoä-
aitta ihiyterttm tuleen ja Zuelickia 
syytettiin seosta. ^ 

• Ennen kun hän astui autMobii-

touobeit 

lustfta ajojansa. 

?okerin hinnat halpenewat. Euem-
män haipumista nähtöwissa. 

Waunuja wiljan siirtämiseksi. 

St. Paul, elok. 14 p. — Wilja-
waunu kysymys Pohjoislännessä o tr 

mutta olo* 
tyydyttä-

asukkaat!^' l"uvlfi'uu 'ycv,uu,i ^"^ller. St. 
Paulin yhdistyksen liikkeenjohtaja.. 
Hän palasi tänä päiwänä Washings 
tonissa, jossa hän neuwotteli fan*-
sainwö'lisen kauppakomissiooniir 
kanssa wiljawaunujen puutteesta 

hun Maltaan joutuneet 
owat poistuneet. . 

- Taistelun pauhu kuuluu selwästi 
Warsowaan ja yöllä on luonteinen, 
koillinen ja itäinen taiwas tykkien 
leimahdusten walaisema. Kadut ,. .o T„ a... 
owat melkein tyhjiä. Tuhansia haa- " Í1118 . 
woittuneita sotilaita tuodaan rinta
malta ja yritetään heistä pitää 
huolta parhaan mukaan, mutta laa-
ietarpcita on riittämättömästi. 

, Rarsowan airteriMainért wäestö 
on lähtenyt Warsowasta ja siirtynyt 
Thorniin. Nyttemmin on kaupun
gissa tuskin . yhtään amerikalaista, 
lukmmottamatta joitakin hätäawus-
tuslyön tekijöitä, lääkäreitä ja sano-

Häneltä jäi kuuleman mukaan wai-!en sisällä New Dovk Exchangessa ta-
MO ja kaksi lasta Suomeen. Koro- pahtuneen suuren muutoksen takia. 
nerin kuulustelu tuííaan toimitta-
ntaatt huomenna. Selinin sanotaan 
raskaasti juopotelleen ennen mur
han ja itsemurhan tapahtumista. 

Amerika walmis tunnustamaan 
Mexicon hallituksen Inisseillä 

,, ehdoilla. 

Mexico City, elok. 17 p. — Pre-
sidentti Wilson on walmis tunnus-
tamaan Mexicon nykyisen Hallitut-
sen, jos jälkimäinen suostuu ehtoi
hin, jotka waltiosihteeri Colby toi 
esiin kysymystä koskewassa ehdotuk-

Waunuja tarwitaan kipeästi yli 
koko nisualuetta, Mueller in lausun
non mukaan. • 

„Tilanne Pohjois-lannessä on sel
lainen, että waunuja tarwitaan siel
lä enempi kuin kauempana eteläsi 
iä," sanoo Mc. Mueller. „Minä 
esitin komissioonille pohjoislännerr 
todelliset toaatinmkset ja odotan fo-
tyissioonin awuStawan pohjois-län-
nen macmwil'jelijoitä,' waikka mitään , 

•tä 
heüätntfeffi tänne ei ole juliÄeM." 

Mrs. Hilma Lager oli', 
iMiney. Min oli nykyi^W. ^SlxkkMN^MalMten HsjMwaihtaM. , 
ÄM Usüwan' entisen 'iSb^ariori!aT= iistäpáíttxa'Žo senttiin wítnte mit-' "Wenäläiset''bitiat ftlstitteli-'iíift'fa- 1 J 
sen Peter Lagerin waimo. Mur-kon aikana, ja odotetaan putoawan mansa puolittain Warsowan ympä-
haajansa oli naimisissa olewa mies. wielä alemmaksi muutamien päiwi- rille, ilmoittiwat bolshewiktt tänään 

wirallisesti. Pohjoisessa he owat 
walloittaneet Serokin, joka on 15 
mailin päässä Warsowasta. 

Nowo Georg jeuskin woimakas 
linnoitus ' oli wenäläisiä wastassa 
kaupungin luoteispuolella, maittit-
tiin tiedonannossa. Kaksikymmentä 
mailia Warsowan itäpuolella to al
io i tiimat wenäläiset Nowo Minskin. 

„Meitä wastaan tehtiin^ marsin 
ankara hyökkäys pohjoisesta kasin"» 
jatkettiin tiedonatmossa. „Lähellä 

!Plonskia me hajoitimme kolme puo-

Syynä tähän luullaan olewan sen 
fun Mdyswaltoihin tuodaan niin 
fiiurta määriä sokeria, ja tuikku-
kauppain isännät luulewat, että se 
tekee muutoksen hinnoissa täällä. 
L • Wähittäm myynnissä se on pu
donnut 30 sentistä.25 ja 26 sent-
tin wiime kuukauden aikana.. . 
... Tukkukauppiaat, jMa myiwqt v|p-; 

keriä kuukausi sitten $28.5.0 jata 
paunaa, nyt myywät sitä $24 

„Niin paljon sokeria tuli kaupun-^ lalaista rykmenttiä. Eräs bolshe-
kiin, että me einme tienneet, mitä wikijoukko teurastettiin täydellisesti. 

tehdä sen kanssa, sen tähden sen hin-
sessaan, mikäli lausutaan kirjelmäs- ! ta aleni," sanoi eräs kauppias, 
sä, jonka presidentti De La Huertal-I Koline waunna sokeria, jotka tu

liin sheriffin kanssa, Zuelick otti 
. jle W lähettänyt. Nhdyswalloissa ole-jliwat. Hongkongista J. H. Allenille 

Pullon taskustaan ja tarjosi sherif-
wa Mexicon ylikomissioneri Calde- ^ ^Kumppanille, kieltäyMtiin was-

.iron.- Waltiosihteeri Colbyn esittä-
Imät 'Chdot mainitaan olewan fen-

fille ryyppyä. 
f Sheriffi kieltäytyi juomasta ja, 
o v. c . . -. v. _ , taatoäi; ; ; 
Zttelrck jot ti|e lottran werran pul-! v 

Ma: fi,ollen inmmmm mmuuitia . ''C eít" • »*^-nmen(aIa,s 
ten henkeä ja omaisuutta kunntottet 

taanottamasta^ Syynä on ilmoitet-
tit, että se ei ollut tyydyt>täwä. . 

myöhemmin sheriffin rinnalla 'anto 
mobiilissä. - ." : •taifiiTt. 

Toiseksi, 

Nyt on kahdeksan toisen loit ero. 

Charle^on City. Iowa, elok. 16 

että 

Sota jätti orwoksi 1.2,000,000 lasta 

: ; Pariisi, elok. 19 p. — Kaksitois-
tamiljoonaa lasta Mropassa kadotti-jrepi v-.5,000 dollaria rahaa palasiksi 

maksettaisiin kor-^ yhden- eli kummankin * wanhentmis-1 huoneessaan hotellissa, sitten riensi 

Kholmin itäpuolella murtautuiwat 
puolalaiset, ^wenäläisten ; rintaman 
läpi ro altto,iitaert Doro^üskin ja 
Swiessin". ; ' 

Hyljätty rakastaja repii $5,(KK). 

Council Bluffs, Iowa, elok. l7 p. 
— Otis .Patterson, maanwiljelijä, 
jonka , hänen lemmittynsä hylkäsi, 

Meni telesoonipnaluun nukkumaan^ 

Newark, N. I. — William Mer
let- 30-wuotias kaupunkilaisemme ct 
w o imit antaa poliisilaitokselle min
käänlaista selwitystä siitä, miten 
hän oli joutunut puhelinlankojen 
päällä yönsä toiettämään. Hänet 
löydettiin aamulla toarhain Fle-
mingkadun kulmassa korkealla puhe-
linlankojen päällä wetelemässä mitä 
sikeintö. unta. Poliisit hankkimat ti-
käpuut, köydet ja wipulaitteet, joi
den awitlía saiivat miehen hinatuksi 
alas. -Hän kertoi olleensa muuta
mien totveriensa kanssa pitämässä 
pikkusen „hywää aikaa", ja sanoo, 
että hän läksi hiukan humalapäis
sään pyrkimään kotiaan kohti, mut
ta miten hän oli onnistunut iii-
peämäätt puhelinpaalua ylös lanko
jen päälle, sitä hän ei 'sattontti en
sinkään muistawansa. 

waits ulkomaalaisille, jotka jouhii- ltaait sodan aikana, . osoittaa luette- .kadulle puettuna yöwaatteisiiu, .istui. 

Wanhat Bstnathnnörit. 

Suuri kysymys on nykyään wan-
hoista wiinatynnöreistä> joita ermett. 
sai 75 sentillä, mutta nyt ma?iawat 
7—S .dollaria. - aiifaa 

iiayn tyttärensä kanDa, joka.on ̂ mataail oíewait- íuonteeltaan pakko-

bun Mttkaan. Salaperäisyvdc!t/R?jjois-Minnefotan metsiin kahtena i „ . -i.-: t 

pettämiseksi' hänen, sanotaan käske- ^wuotena> pakoillen sotapalwelusta. **'• ~~ ®arl Simerson meni- etsimään > 
•rwn erään .edusmiehen waatimaan ^qskert'... tutkinto tulee mabdolli-
Milierandta -tulemaan edusmieSneu-. sesti tapahtttmaa^t raitia-dueella. • : 
woston kokoitkseen, mutta wiimeisel-' > > -
í'i minuutilla hän oli penmttarmti m ^ 
ftfeÄ Wat, että ittomn-n 
hm r.hS^im5än Sämn »oliittifm .Wbw» >«— Md-swaNMa. 

Washington, elok.' 17 p. — Kart-wib?nnehiaän,. 
mnkstsfa. 

ilmoitetaan kerto-

Jk vfi'-l^t 

smntoältnen; kauppakomissiooni suo
sii 200,000,000 dollarin lainan ja-

r , kamista trtarnt rantateille. Railway 
Minnesota ei myönnä korkeampaa Executtöss yhdistyksen lopullisen il-

matkustajakyytiä sen rautateillä, j moi tukien mukaan eri »vaatimusten 

Minnesotan rautatjekomissioneeri fuhteen lainain hankkimiseksi 300,-
Ssrit- B Mills ei hywäksy sitä että 000,000 dollarin rahamäärästä-
Minnesotan rantateillä korotettaisi; jonka transportation laki on tuotta» 
matkustajain kyyti 3.6 sentiksi mat-inut. , „ , 
Iiíta. -Omahan rautatie pyysi sitä > lluten ehdotusten tnnkaan lainat 
bvwäkfyttäwäksi ja toi esiin, että, tetten lisäämiseksi ja parantamiseksi 
rautatieyhti?t owat oikeutetut wal- nostettaisiin '7,062,053 dollarista 
tioiden wälifiilä teillä korottaa ny- - 83,179,434 ŠoIIarittt; uusille wait* 
kyistä 3 sentin kyytiä 20 vrosenrilla. !nutlle ja tarpeille 35,050,289 dollä--
Mr. Mills wastafi, että Minnesotan rista 78.349.389 dollariin-ja wetu-
tnoíHo on määrännyt Minnesotan reille 28,868,629 dollarista 29,-
itfäliä matknstawille rantatiekyydin, 054,323 dollariin. 
2 fptTfifsi maililta eikä waltioiden ^ Ehdotettiin 52,839,943 dollarin 
wälisella kauppakomisfioonilla ole lainaa tawarawaunujen rakentami-
znitaän oikeutta mennä sitä ylentä- seksi ja 28,800.875 dollarin lainaa 
knään. . „ . MWey ^maksamiseksi. " ' . 

wallankumouksen ilot Amerikan Punaisen Ristin edus- ^kadun, reunalle ja leikkasi partaweit- ^iitn on fen Mliunpia ne 
a kahdeksastatoista maasta, j^sellä suonet ranteestansa. Hänet ^at, Cal^orniassa. Halutaan sek-

laisia -tynnöreitä^/ joita oy käytetty, 
2o wuotta. • 

Wat kärsimään 
aikana. - ^ 

Carl Simerson meni-etsimääni Kolmanneksi, • että hylättäisiin,Venäjällä 4,000,000. lasta kadotti jwietiin sairaalaan jossa hän uudel-
oyster ia likeltä NaSliuaa, 14-wuo-j Carranzan rnääräykset, joiden huo- j wanbempansa/ Saksassa 3,000,000 leen yritti lopettaa päiwänsa fito 

banhm vhdeksästä. Ensimäiseit kuo
ren sisällä, jonka tyttö^otti ylös, oli 
päärly, joka on 1,500 dollarin ar-
woinen. Se oli attoan pyöreä, vai-

luowutuksellisia.. 

Hiilen hinta lunltatuasti rajottetaaa 

Washington, 'elok. 19 p. — 
ltactt kaksitoista graania, ison. her- lOikeusdepartvmentti ryhtyy pian 
neen - kokoinen, walkea ja loisti- iho- j toimenpittifim- hiilen hintojen ra-
nayti joka puolelta. Simerson on joittamijeffi • eri osissa maata, il-
työläinen Illinois' Dentral rauta-
tiellä Nashuassa ia asuu pienessä 
talossa tten warrella. 

ím-

'ii.; w 

' Tuli uhkaa koko kaupunkia, v 

(Brand Forks, N.< D., elok. 17 p. 
— Tuli uhkaa tuhota koko 9ldams 
kaupungin Pohjois Dakotassa tä
nään jälkeen puolen päiwän', -

tuli sai alkunsa Soo linjan ase
malta ja kotoa etelä tuuli leivitti 
sitä nopeasti. , Wiimeifet tiedot pn-
Helimen kautta ilmoittamat, että 
astma, elewaattori, Myron elewaat-
toriybtiön -hiilisuoja ja Robertson 
Lumber yhtiön latawaraAto oliwat 
liekissä, ja että tuli lewisi nopeasti. 

Kaupungilla ei ole mitään fánv 
mtzttawaa laitosta. 

moittawat.,. departementin wirkaili-
jat. - " 
. -Mitään - yritystä - .hiilen hitman 

määräämiseksi ei tehdä, on ilmoitet-
tu, sillä yleinen lainwalwoja woi 
loimia ainoastaan Lewer-lain kaut
ta, mutta on osoitettu, että walwo-
litalla Tatit rikkomista hiilen hinnat 
woidaan pitää kohtuullisten rajojen 

ja Ranskassa on. 1,000,000 sota
orpoa. Albonia on wmneinen luet-
telossa 17,000 lapsella. 

Myi toiinait intiaaneille. 

, Maanwiljelijä F. I. Gath> 25 
mailia lounaaseen Nollasta, N. 
Dak., wangittiin wiime wiikolla sii
tä e+frt bän mvi wiinaa indiaaneille. 
Hänelle määrättiin 500 dollarin ta-
kaus saadakseen olla wapaalla jalal
la. siksi kuu asia tulee oikeuteen. -

yhdeksäntoista fenti n sokerin täh-
dctt mellakoita Brooklynissa. , 

;: New Uork, elok. 18 p. Kulku-
kauppiaat, jotka; myiwät sokeria yh
deksällätoista sentillä pauna, eli nel
jä -ja totisi senttiä halwemmalla kuin 
puodeissa,• - joi I tuimat hätään kun 
kaikki naiset Brooklynin itäpiirissä 
ryntäsiwät ostamaan sokeria heiltä. 
Poliisijoukkoja täytyi kutsua järjes-
t y s t ä  p a l a u t t a m a a n .  . :  •  ,  

Rumanian prinM wierailulla 
Nhdyswalloi-ss^ 

'!Madison, Wis., elok. 17 p. 
Rumanian kruununprinssi Karl tu
lee olemaan wisracma Madisonissa 
torstaina. Prinssi on parhaillaan 
mierotleinaSfa Ihdyswalloissa. Mo-
disoniin Mee hän tarkoituksella iät)-' 
da katsomassa Wisconsinin waltion 
yliopistoa, warfinkkn sen rnaautoti-
j e i y s o s a s t o a .  ^ + 1 ,  .  v ,  

i HW/UKKWWK^WWWMW 

maila lakanan kaulansa ympäri ja 
tui:en pään Vuoteeseen kiittni. Toi-
nenkin yritys tehtiin tyhjäksi. 

Pormestari wankilaan wiinan 
myynnistä. 

Pormestari Mtrdach- Rainy Ri-
Periltä, joka on sen kaupungin huo-
mattawa lääkäri, ott tuomittu kym
meneksi päiwäksi wankilaan ja sako
tettu $2,000 wäkijuomain • laitto
masta myynnistä. ,l 

Murdach myönsi syyllisyytensä. 
Luullaan,; että tuomari Chapman,, 
joka antoi tuomion, oli puoltomie-
linen; tohtori Murdachin odotetaan 
toeioatoan ylempään oikeuteen. 

Murdachia syytetään myyneen 
kintsi; ftoarttia wäkijuomia.. > ' 

' On nimittäin huontattit että kun 
toiinimarjait mehu on niissä ollut 
toanäu aikaa, on se muuttunut oi-
keaksi Bordeaux wiiniksi. 

; Rauha Armenian kanssa. 

díBoittao, 

Kenraali Wrangelilla 150,000 Mie
hen armeija. 

SewastovöN, elok. 17 p — (?fc-
lü-Wenäjän bolshewikiwastaisen joh
tajan kenraali Wrangelin armeijaan 
kuuluu tätii nykyä 150,000 ntieetä-.« 
joista kolmas osa on ensiluokkaisia • 
sotilaita. ' Wenäläiset upseerit at> 
wioiwat, että Wrangeli a wastaan 
Ott taistelemassa ainoastaan 50,000 
bolshewikia tällä kertaa^ Puolan 
rintamalla he artoioitoat olewan 
bolshewikeillä 300,000 miestä jq 
noin 100,000 miestä muualla. 

I 1 AmerikalaW woittaveet ^ ^ 

. Amerikalaiset jatkoitoat itsensä' 
elok. 17 p. — MoskO' kunnostautumista' Antwerpenissä, " 

wastü saapunut langaton, tieto Tér- 'woiitaen k-Muchyphssä ja näytel-' 
too, «tä oltóthtna tau^ on saatti [en hywin pitimsSypyssä ja kuulan 
aOaat «en»M sowiettchalliwkskn Mfotilefä. «uur.Brifmmm moitti? 
jc Armenian wälillä. ' " 1800 metrin juoksussa. \d I ' f m 
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