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lakKo tulossa® 

' Washingtonista ilmoitetaan, että 
Hiilimiesten lakko on tulossa, silla 
miichet eitoat ole tyytywäiset siihen!tysoikeus on hywäksytty perustusla 

Nnisreu äänestysoikeus siitetty M-
dyswaltam Perustuslaki»». ^ 

Washington, elok 26 p Wvltion 
Departmenrin sihteeri Colby allekir-
joitii tänään julistuksen, joka miral-
lisesti ilmoittaa, että naisten, aänes-

Coiooo $aapaa$a kr#»* 

nuti takaisin. 
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•wawtmfcieaMw»*!*.1 

L iii uit km* hi stajain syytökset 
walheclsisia. 

palkkaan, jonka presidentti Wilsonin 
Zowanhiilen komissiooni on määrän-
nyt. 

Kaiwantomissten union johtajat 
sanotoat oleman lakon tulossa ko-
wanhiilen kaiwannoilla, joka tulee 
sisältämään 150,000 miestä ja tuot-

.. tmnaan salnallaisen seisahduksen ko-
wanhiilen kaiwannoilla kuin oli ton-
me syksynä pehmeän hiilen kaitoan-
-noilla, ellei palkan lisäystä tehdä.' 

'Pariisi, elok/ 27 p. —• Kreikan 
ritincn kuningas Konstantine toi-

tooo yhä saatoan kruununsa takaisi^ 
kiin aiíettüroctsi. Jul'.stus allekir-iväittäen, että hän ct ole koskaan 
joitetttin kello 8 aikana aamulla Mr -sronnut ja että häntä wielä Kreikan 
Colbyn asunnolla hift. 'todjstys.. saa- l.fmtfmt suuri enemmistö pitää hallit-

lakon englannin hallituksen 
menettelyn johdosta. 

tiin kuwernööri Robensilta,. että 
Tennesseen toaltion lainlaatijakunia 
oli hywäksynyt lakichdotuksen. SP-
teeri Colby jukkaisi toiknintansa 
myöhemmin... 

Tämä julistus petti monen nais-
ten äänioikeuden puolesta työskente-
lewän nai sen to iweek Nation, '333 o 
man's puoltleen' pääkorteerista, jot-

sijanaan, ilmoittaa Erelsior lehden 
Luoernen' kirjeenwaihtaja. Haastat-
telussa, joka lchden edustajalla oli 
ollut entisen kuninkaan . kanssa,. o(i 
jälkimäinen lausunut, että päämi
nisteri Wenizelos ei kykene johta-
maan Maan asioita siten, että Kreik
ka saisi todellisen aseinansa kansa-

2,000 New Dorkin sataiMMiestä 
ia 150 Walkean tähden BlMe im* 
to art lämmittäjää teki íaiütf Mime 
perjantaina wastapainoksi 'fett me-
nettelyn johdosta, jota Englannin 

nyt nälkälakon sekä on 
20 päiwää ollut syömättä - ja on 
kuoleman kielissä., 30,000 ihmistä 
keräytyi ivankilanl ympäri ja au'üi 
mäkisen ottaapormestarin ulos, 

Mdyswalwin; ip,ii$ify rtnatt, oikeus, 
joka oli istunnossa St. LoUtsiZsa, ön 
antanut yksimislisett mielipiteen kan-

: ; j liottaen tuomari Charles F. Ämi--
jdonin päätöstä, että A. C. To'tvnley. Suomenna Wenäjän wälillä wii 

v . ^ jPuolueLttoman Liiton presidentti, ei me viikolla ja Suomen raioüla ole-
ny ia - a. e» j^e te^- .wääryyM »velkojilleen 

Ranta Suomen ja Ülenä

gu wälillä. ' 

BoZ on Lontoon sähkösanomaan 
luottamista, on rauhänsopinrus teh-

hallitus on käyttänyt Ay^tralian^ mutta poliisit sen estitont. , 
arkkipiispaa? > Mannixia f^ctmt ja 
Corkin pormestaria M'acSWeeneyá 
kohtaan.. ' Australian ' avfkipiispa 
Mannix aikoi' joku aika fUíü mat-

Lakko lewisi pian Englannin lai 
ivoissa Amerikan rannikolle ja nyt' 

eikä pidä omaisuuttansa salassa 
heiliä. 

WetoomüZoikeus myös määrää 
syyttäjät maksamaan oikeuskustan-
nukset, joita kannatti Liiton was'uZ-
tajat taistelussaan maanwiljelijäin 
toimintaa wastaan. Päällekantajien 

kustatt Irlantiin äitinsä Ind,' ntiaía:^ Mglantr kehitti pienten 'fan» 

kaikki englantilaiset lawat owat pi- asianajajat eiwät ilmoittaneet josko 
dätyksessä Mainesta Floridaan saak ' 

Presidentin -komissiooni määrää-^ oli Wat kokoontuneet Waltion osas 
ainoastaan. -17 prosentin lisäyksen ^iwoen woiwansa olla läsnä 
-8-tunnin työpäiwän palkalla, muita ;flni Mr. Cokby allekirjoitti julis-'tchtyyn murhanriwkseen 
« ° i w ° n t ° m i c h c t  w a a i i w a t  3 1  P - o s ° n - ^ - « i c e  «  ^  ^  

kuntien joukossa. Konstantin kielsi! hänet wangiMn matkalla jti wietiin'. 
olewansa millään taivalla sekaantu 
nut Wenizeloa wastaan äskettäin 

-tin lisäyksen eiwätkä tyydy íDnhem» ,,g^m^e=^ oli- myös joukossa. 
-Pään kuin 27 prosentin lisäykseen eli! * uskomme wannasti, että fih-

„Odotan täällä," lausui Kons-
tantin, „kärsivällisesti 'päiwää, jol-

ivanneet presidentille odottaa komis-- j 'waikeuksista, jotka meidän | 
sioonin Palkan lisäystä, mutta..- ftt"P^|iito§tn§taiamme • "'oirmt. ^laittaneet tiel> 
tüdi ei woiwansa estää miesten roaa* 
timusta eikä. pako itt a a niiehiä työ-
f)ön komissioonien määx^äämillä^H-
Äoilla. 

f i  

itömästi. En ole koskaan kruunus-
tani luopunut ja suurin osa Kreikan 
kansaa pitää minua edelleen kknin--
kitanaan. 

„Toiwon, eitä nxinni sallitaan 

sojen itsenäisyydestä, mutta 

he wetoawat asian 
oikeuteen 

Tuomari Amidőn antoi päätök-

Wat Eienäjän sotajoukot on kiiruh
dettu Grodrroon pelastamaan siellä 
puolalaisten saarrot sessa olewia 
wenäläisiä joukkoja. 

Puolan wiimeaimiset woitot kii-
ruWwat rauhaa Suonien kanssG/ 
sillä waara uhkasi. Puolan puolelta^ . 
Puolalaisten luullaan .walloittawM ^ 
Grodnon näinä paitoina. Puola--

swaltáyli- laisten edessä. pakenewia wenäläiD 
on memiyt rajan yli Saksan puo
lelle niin suuressa määrässä, että 

sotalaiwallaEnglantiin wan tilaan. 

tämiseksi." 
Idan sokerin prositeeraajat tttitiä-

wät estää sokerin halpenemista. 

Sokerin puhbistustehtaat nyt kun 
-sorrin hinta uhkaa halweta.tylrteert-
' totuta senttiin, yshdistAbät taistele--
.Viaan alennusta wastüan' pidättä-iRaiwostunut naqraÄeinoza rchi tä-
tnällä sokeriwarastoja.markkinoilta. 

lemme, naiset owat woittaneet yh-
denwertaisen woiman tämän. halli
tuksen asioissa. Naisten puolue et 
kuitenkaan, ennenkun. he owat toa- jpían palata Atenaan. Liittoutuneet 
knutetut, että lisää yrityksiä ei tehdä hallat eiwät Etoisi wastustamaan 
naisten poliitillisen tasa-arwon riis- 'paluutani, jos sodan jälkeen .Kreikan 

Leijvnll repinyt pientä poikaa 

Beach> N. D.. elok. 39 p. 

' i c  • • ?  

kansa tahtoisi nähdä minut, jälleen 
isieni istuimella." . 

... Konstantin lausui, että jos hänen 
palattuaan Kreikan kansalla ei olisi 
mitään Wtmizeloa waÄtaan, tulisi 

'nään pahasti sirkuksessa Diekknson Mn epäröimättä hywäksymään wan-
'nimisellä.Paikkakunnalla. 11 wuodenjHan walttömiehen päämmisterikseen. 
ikäistä Harold Eidea, joka nuorem-zMtinen haMsija wakuutti,-että hän 
man weljenfä kanssa oli ryöminyt |d ole minään tapaa koskaan weH-
eläintcltc.n alle, Poika meni liian ^keillyL Hreikan uMa haKiusta Ms-

, 'lähelle lemonmn häkkiä ja naaras-.taan. 
Sähkosknoms , Bo|tomSta,.tcrtpo,x;uy-tlv

:.; ... • j,:£v ..., ..... . 

^ätoiätoai • V 

Sewastöpol, elok. 26 «p. Sisälli-

^aMpislat' Mnneapolisissa^. uökiwüt 
tDiiiiűuffen tästä tänään sökerin hitt-
top ja warastojen epäwarmuu-

N' taisto on kieltänyt antamasta sokina I-5 

í '-<K .« • fcait ja wetäen hänet häkkiä. w«s?. 3»v ' markkinoille, wakttamatta suuresta 
lAMMt. ioto i= MyttN. Ew-nw, ho'tpat k.ucht,«Ä 

.. MwWa-iKW.|pá>^..'m« ^ "itten }»te loppuisi heti Ekitäjällä 

! tatom efia fíamwla Z«#eéft Wen N «-nSM faufa olifi wap°a pc-
lähettämisen wiime Wiikolla^ <5o 

. kerin mytzntihinta Bostonissa on 
Viidestätoista. kahteenkymnteneen-
kahteen senttiin pauna ja Puhdistus-
tehtaat tooatitpat kaksikymmentäkaksi 
ja ^puoli senttiä pauna tukkuhintaa. 

MnäN tiedetään olewan idän so-
,> Vei:iprofiteeraajain yritys estää Jo-

kerin suurta Mp^enMa.' -MM 
tukset., idän kcrupungeista tanaan 
MltzÄvÄ' eita nykyisten hintvén 
mukaan tijferm hintr tiileč mahboi' 
li^ésH okernaan yksitoistä senttiä. 
Pichditztys tehtaat ZuÄtawastt' suo-
DvÄ kMakYmmentäkahta senttiä 

• faunalta yhteentoista senttiin. 

Sokerin hinta alkoi kohoamaan 
toti me wuonna ja on jatkunut nou-
Asemistaan. Sitten tuli tiedoksi, että 
Amerikan rahalla on ostettu sokeri-
-yhtiöitä Kubassa ja että siellä on 
1,200,000 säkkiä sokeria warastossa. 
Visaksi 'pelimeitten juomien tchtaat 
ja makeistehtaat oliwat ostaneet so
keria raskaasti ja uudistiwat waras-
tojansa. Tämän toiminnan kautta 
sokerin hinnat aitta wain nousiwat. 
Mutta tällä wiikolla hallitus kielsi 

- pankkeja antamasta lainoja sokeri-
keinottelijoille ja hintáin alennus oli 
seurauksena. , 

, Nyt . sokerin .keinottelijat tekewät 
waÄa juonen, Bostonin tiedonanto-
jen mukaan ja kieltäwät antamasta 

- sokeria markkinoille. 

Tunnoton nainen. • 

<J Kitkuttanut lapsen kaiwoon 

Hirwensalossa^ ' 

Lauantaina to. k. 7 p. noin klo 3 
"—4 wälillä i. p. nahMn erään tun' 

temattoman . naisenlapsi sylissään; 

'tulewan lautan yli Hirwensaloon 
Korppolaismäen puolelta. Päästy-
ään maantietä myöten Tywälahden 

- kohdalle oli nainen wiskannnt sy 

terätiSfo ja vSi-öi- oli tuuman si,. 'hallw-ksen °n.°n miete-
jii mukaan, lausuu kenraali Wran-
gel, jonka Ranska on tunnustanut 
muutamia päiwiä sitten Etelä We-

WW hrtrn-rtnan Tii^tai-iltana Man-.hallituksen: pääksi.-He eiwät 'yeen wcen ^ ^ luullaan paranevan, xtuitn aiana. • - „ ... ,j , • wnnáwaraston amnnon kolmannes 
"ri fthSfSnttttt treenarin- wov tchda ftra nykyyena^ mkaya .en->"-Roswot pakeniwat 

wyisiä ja kuuden tuuman pituisia 
'Httcttoojc ja wietiin hän kiireimmän 
kaupalla sairaalaan, missä hänen 

oli sama eläin hyökännyt treenarin 
sa kimppuun 

MeStappo ÄntÄassa ^ 

Mime kuun 2 p. pidettiin Mlri-
fan Susan; kylässä Punnin torpassa 
häitä, joihin saapui- myöskin ,Mol-. 
Lisen Poika Wiljo Plossila, esiintyen 
paikalla, jüopumlt kun oli, uhkaile-
toonit ja rewölweriaan laukaisten, 
häiriten koko häärauhaa. Döllä klo. 
1 aikaan sitten tapahtui hänen ja 
-nelKn muun miehen kesken tappelu 
.nämä kun tahtoiwat Plossilaa ole-
maan ihmisiksi. Mellakassa löi talol
linen Juho Mäenpää Plossilaa kan
gella päähän, niin että hän tuper-
tui ntaahan. Tällöin hänen maates
saan maassa ampui häntä wielä 
talol. poika Antti Latwa-Ala-Lusa 
browágillla, niin että kuula meni 
Maisasta sisään tullen lapaluun koh
dalta ulos. Plossila wietiin pappi-
laan, jossa tri Alanen antoi hänelle 
ensi awun. Ennenkun häntä kuiten-
kayn ehdittiin lähettää läänin sai
raalaan kuoli hän haawoibinsa maa-
nantai-iltana klo Plossila oli 25 
wuotias, perheetön - ja paikkakun-, 
tralla tunnettu tappelupukari. Mäen 
pä« ja Latwa-Ala-Lusa owat tun 

tähden ktrn h^s owat bolshewiki. halli
tuksen alla> ja taistelun täytyy jak-
kua kunnes he woiwat ottaa wallan 
omitn käsiinsä, jatkaa hän. 

Kenraali Wrangel lausun kirtol-
lisüütettsa, jota hän tANtee Ihdys-
waltain hallituksen ZäyeMmästä -ib-
ntoitukseZta Jtalialls ÄMnäjän tilan 
teen suUseit, já sanoo; ettär Nans-
ian tunnustcmtineN Etelä Wenäjän 
sallituksen oli „oikea osoitus yhden 
wallan kunnioittamisessa toisen uh-
rausta yleiseksi hywäksi." 

Hän sanoi, että sotajoukot kaikil
la rintamilla owat hywin waruste-
tut ja, että laiwasto oli wihdoin-
kin walmis auttamäan taistelussa 
bolshewikejä wastaan. 

Legiona suuunrttelec awun' anta-
' * ; rniStn siirtolaisille, s - ^ 

Neto Dork, elok. 28 p —1 Aweri-
kan Legionan .forntSfioöttr.. HWi.-tä
nään wiranomaisille CllW saaren 
siirtolaisasemalla tuuman. jWtölais-
ten yhdistämisestä .ja heidän/ tuomi-
sest a yhteyteen Amerikan Laitosten 
kanssa. ,V1 

Legioona suunnittelee päakorttee-
rin rakentamista New Dorkiin ia 
Haaratoimistojen - käyttämiM yli 
Amerikan siirtolaistett am^rikalais^ 
wttan?isetsi. ' • - S 

- Tämä ehdotus" ott, etfa ^iÄolais-
wiranomaiiet lltowuttawat Hirtolái-
set komissioonille heti kuysD ttlle-
Wat maahan. Siitä lähtietz he oti< 
siwát Legionan hoidon M'Ä, jo??, 
hankkisi heille oikeat tiedot, paikois-
ta mMn AMittaMch asettua 
asnmaan •/ 

Komtsswom WaRW ^aktpi, että 
hän hywalfyi esityksen ja zmrwotte-

taalla huomenna. ' 
———»— 

Lukitsiwat perheen huoneeseen jr 
Wiewät wiman. .. -

Hannibal, Mo., elok. 27.p- -i— 
Wiisi asestettua miestä roswosi Vcrs 
F. I. ' Garrityltä, Vrooksieldissa, 
Mo., wiiden tuhannen dollarin edes-
tit miinaa wiime yönä, sulkien Per-
hcen yhteen huoneeseen ja ottaen 

Kamala murhapolttoyritys. 

Äskettäin tapahtui Pieksämäellä 
murhapolttoyrrtys, josta helposti 
olisi woinut olla kamalat seuraukset. 
Apteekkari Randenin ertiineit pal-
toelija. Anna Lydia Monen Oli ni
mittäin, ensin waleltuaan herras-
wäki Randenin saunarakennusta ul-
kopuolelta petroolilla, sytyttänyt sen 
tuleen.' Nouwa Randen heräsi kui-
tentin heti palon alussa ja ryhtyi 
Nopeasti sammutustoimiin samalla 

sten 
noin 

wuoden. Townley häwisi suuressa 30,000 on sinne saapunut. Patkot-
maanwiljelyksessa tämän waltion tain owat saksalaiset heita arnpü-
länsiosassa muutamia wuosia sitté, lueet ja pakoittaneet pakenemaan 
ja kun hän et woinut maksaa wel- puolalaisten sekaan. Pakenewat we. 
kojansa, waMoat he. liittowallan j näläiset heittäwäk; hois aseensa ja 

halyyttaen paikalle apua, jolloin tu
li saatiin tukahu letuksi heti ai-
kuunsa. h" 
: Anna Lydia flottén, jõkÄ on' 22' 
wuotias ja kotoisin Mikkelin 'pitn-
jästa, on tunnuswnut tekonsa ja 
passitettu Mikkelin lääninwanki» 
Inrrn. 

ta 
automobiili trokiKsa. 

Hedelmien htneat laskeentuwa^. 
Washington, Äok. 27: — 

MaanwiljeMhalliws en ilmoitta^ 
nut,, että hedelmät- ja kaswit halpe
nevat. Hywän kaswattamiswuoden 
tähden hedelmiä ja kaswia on run
saasti warastossa, ja ostajien yläärä 
ei nähtäwästi ole niin suuri kuin se 
0N ollut. /o 

Ilmoiticksiin nähden,, että suuria 
määriä hedelmiä pilaantuu maaseu
dulla, waikka ostajilta kaupungissa 
keinotellaan korkeita hintoja, mctatt-
toiljelysosasto sanoo, että haaskatut 
hedelmät owat suuressa määrässä 
tuulen pudottamia ja eitoät ole kel
paavia markkinalle laitettawaksi. 

Nhdhswaltain ismalaiwat lähtewat 
NvmeKta. 

Nome, Alaska, elok 26 p. Kolme 
Ahdyswaltain armeijan neljästä il-
malaiwasta, jotka tekiwät matkan 
Alaskaan, lähtiwat paluumatkalle 
Mineolaan, Neto Iorkkiitt kello 3 :30 
jälkeen puolen päiwän eilen. Ensi-
mäinen osa niitten matkasta Mee 
olemaan Rubym, oiX) mailia itään. 

Äemoitlcntmt». KM 

Ehieago, elok. 27 p. —- State ka-

piirikunnan oikeutta tuomitsemaan 
hänet toararikkoon joutuneeksi. Hän 
sitten perusti Puolueettoman Liiton 
ja maanwiljelijäin liikettä wastus-
tawat toiwat kaikellaisia wääriä kan
teita häntä Pastaan liittowaltain 
oikeudessa, mitiiten muassa, että 
hän oli kasannut, suuren omaisuu-
den Liiton kautta .ja kätki sitä,. yrit
täen tchdä waäryyttä welkcijilleen. 

Tuomiossaan A..-. C. Townleyn 
eduksi, jota Ahdyswaltain wetoomis-
oikeus kannatti, muun muassa pii-
hutáM. ZMastuWta/ joka - teNin 
saadaksin ilmj josko townley oli 
käyttänyt Liiton toorbja persoonalli
siin tarpeisiinsa Tudtnari Kmidon 
fanos;.. 

„Mrkastusta eiwät ole ainöas-

dun osasto plioteja ' syD^tään fnú- Jeu5?tu!e^ 
* , d » í á  l e t r t o i í é i t U l t i é y t e  - j ú , c : - *  
maksamat |60 (a yli niid^ hinnani «M MMis-t wihamichet. jotka 
ie kengät $9 yli tttRU6imidii; lausui k°°tiiwat häväistä puoluetta, jonka 

luultiin olewan waaralüNen. Sa-Ahdyswaltain asianajaja Charles F 
Clyne täällä tänään." 

Ei mitään toimintaa, ilmoitetaan 

sisarelle. . 

Ashville, N. C., elo?. 27 p.—. 
Nouwa MacSweeneylle, Corkin 
wangitufl majuEtTi sisarelle, joka toi
mii uskonnollisen koulun yhteydessä 
täällä, on waltion departementti tl-
moitt«lut> että Amerikan hallitus et 
woi Whdä mitään wirallista toimin-
taa hänen toclfettsä wapauttamiseksi, 
fun hän ci ole Amerikan kansalai-

Sulttaanin täytyy johtaa sota-
jsukkoja. 

Konstantinopoli, elok. 27 p. — 
Sultaani Mohammed 3KJ täytyy 
persoonallisesti johtaa joukkojansa 
waltakuntaa. wastaan, on päätetty 
ylimääräisessä neuwoston kokoukses
sa. Sultaanin todellista armeijaa 
et ole olemassa, mutta liittoutuneet 
luultawasti antawat luwan turkki-

Meteli» nostajain tutkinto Dnluth-
issa maanöstaina. 

Duluth, elok. 28 p. Warren F. 
Greene, kauntin asianajaja, on mää
rännyt tutkintopäiwän niille kahdel
lekymmenelle miehelle joita syyte
tään metelin kiihoittamisesta äsket
täin, jolloin kolme neekeriä hirtit-
tiin täällä. Tutkinnot alkawat sa-
malka aikaa kolmessa osassa piiri-
kunnanoikeutta ensi maanantaina. 

Tuomarit W. A. Cant, ja H. A. 
Dander luultawasti pitäwät tutkin
not. .. 

m-Amic-t tekonsa. Asian Mdasta Mpi-eni St Clair Str«-t m-tkan j°uN«j°n järj-Wmis°ksi. toi-
. lasketttuwansa' on pari muutakin miestä pidätetty 

nä. Pidätetyt owat olleet jokseenkin 
W:a. 

sanomalehtitnieljet 

komentaja, odottaa 
alas tänään. 

Minnesota» naiset äänestäneet eitsi 

f k e r r a n .  .  

South St.^ Paul, Minn., e^k. 27 
p: — Kahdeksankymmentäneljä ta

ianne Wähästä-Aasiasta, on siirtä
nyt Nationalist kuwernementin yli
oikeuden Angoriasta Siewesiin. 

Saksalaisti tuhonneet ikmalaiwa 
. tehtaan. ,. 

EngkaÄtilaiset 
ihastuneet Suomen luontoou. ^ 

Tänä kesänä tekiwät englantilaiset 
fanomalchtmtiehet matkan Suomeen imän kaupungin naista' käytti tänään 
ja he owat ihastuneet Suomen wer- |enfi kerran 19 :sta perustuslakili-

lissään olewttn lapseá.tien wier^'-^rattomacm' -luontoon,.' joka .. ' toet8ä';s5yIfoi, antantta• oikeuksia • ääMMs-
sä olewaan kaiwoon fáantijeh ienfdl- ̂ wertojaán, waikka millle maanosalle 'sään täällä tointitetuissa erikoismaa- . Lontoo, elok, 26 p. ~ ÁE 
fejpn takaisin. kaupunkiin Päin. Pm- luonnon kauneudessa. ' zbeissa. Waalit eiwät olleet erikoi- miljoonan dollarin edestä amj 
kalle haettiin Hirwenscckon ponisi, Erityisemmin owat he kiiWnset semmin tärkeät já slMrempaa mie-'^tarpeita ja ilmalaivoja, jotki 
mutta, nainen, oli sillävälin Mmyt nttttkaansa Kt HÄMNNöHinsa," laSki. .lenkiintoa tt ilmennyt,, mutta'' - tär-!tenten kvmissioonf otti äskettäin - ta- yfoEfo Hiilen tuonti ÄchWioriy ja 
hkmnää. Lapsi. ^nojn S—M fttttkoti- essaan Oultitt jokea alas. Täwän keintä dli se. éttö SoM St^PquliN kawanKoon ^ • :'r: «»v. 

ö tytto, saäknn matkan he sanMät olewaN' ikuisti 
ttofjihifff Mwostá 20MnuütiN fit*.unWttumaMMän 
vRua/ i|uČt <?Š":^enokaWtä st^ .heisuus ja k 
Low jo heM Ähtenyt. mMa knwaamMw. 

Expresfiyhtiõt waatiwat 
korotusta. 

Washington, elok. 27 p.— Er-
pressiyhtiöiden taholjA esitettiin tä-
nään toalttotdentoaíislíle kauppako-

-missioonille pyyntö, että yhtiöiden 
sallittaisiin korottaa kuljetusmaksu-
jaan 15 prosentilla enMn korotuk
sen lisäksi, ett» woitaisiin „peittää" 

, ,a Y , S. , «xpressttyöläisten 'palkanlisäyksen 
mtmaan kretkkalatsten kanssa Mus- ™ . , _ Y. .. .. müeutiineet lisämenot. Expresstyy-
tapha Kemalm armetjotta wastaan. .. . . u5 ,01/ - an. a, to r ,70,.. . ttotlk on zo myönnetty 12% pro-

Mustapha Kem.al, matkustaMN 
kertomuksen mukaan, jotka palaawat 

-' Duluthin kitoMiliwaraMt > 
owat tawällistä pienemmät, mutta 
silti riittämän suuret pitämään kau
pankin lämpimästä tulewan talwen 
aikana. Varastoissa arwellapn. 

Kahden olewan noin 350,000 tonnia ja kau-
anynlma- pungin kulutus nousee taiyallisesti 

Erityisemmin öMk he ' ktintyiM semmin tärkeät já slMrempaa mie-'tarpeita ja ilmalaiwoja, jotka en- IS;.. 400^000 tonnia. talwikanden 

sentin Tortus, joka astirn woimaan 
syyskuun 1 päiWäNä. " 

rnkoilewat sowintoa. 'z ' • 
Su,omen ja Wenäjän wälisista. 

ehdoista ei. wielä- ole sähkösanomassa 
moinitttu.' 

Waltio kieltää wäkijnömat 
lääkäreiltä. 

MinneMan kieltolain tarkka käh-° 
tätttoön prfftemttten paköiMck lääM 
riit antamaan ylen hänen pienett 
wiinawarastonsa jota hän on käyt
tänyt lääkkeinä, jos Albert PrattiA 
yleisen lainwalwoja Hiltonin apu-
laisen, ehdöttis ttllee woimaan M 
tett odotetaan: - -, 

Waltion fieibL# >kie$EaäP läcM. 
retiä pitaNMtä mitään *- wäKjuomBitz 
käsillä paitsi wilja-alkohoolia 'lääk»^-
keihen sekoittamiseen. LiiLtowallM^-.^ 
laki myöntää lääkärille ainoasta^ , 
intiCr.-: 
wärten./ - ! 

Täina laki ei tule koSféntoátt IäS-
kelippujen antamiseen wäkijuomicr 

lapoliiseja palkattiin. Kuukausien waeten. ^ -
t u t k i m i s e n  p e r ä s t ä  _  f t m o i t e t i i m ,  e t t ä  |  . . .  .  — \  _  
mitään salaista talletusta eli tär- iTaiálu íátiottfá wäkij»oman Mér 
keää Maisuutta ei ollut olemassa j titžfa wastaan. ' í""; 
Myy «niksi tätä omaisuutta ei ole Laittoman wäkijuoman kaupM 
löydetty on se, että sitä ei ole kos-! St.' Paulissa täytyy lakata, oli ylei-
kaan ollut." 
' Lopettaessaan1 tuomioNsä tubmen 

^Amihpn.sanoi Liitosta: '\j--'iKU 

«Maikki kirjeet iMat tutkittu-ja ne 
inäyttäwat^ ettcr Mr^ TottMkey ei M 
ottanut Tttimfa Puolueettoman Lii
ton omaisutttta paitsi -palkkansa koi-
me sataa dollari^ kuukaudelta. 
? „9té «soittawst> että Puolueeton 
Liitto ja. sen toimistot eiwät myön-
taiteet Mt; Townleylle mitään too
rbja eli omaisuutta omaksi - käytettä-
wäkseen, ja hän ei oie Tiitta koskaan 
käyttänyt muuhun kuin poliitillisen 
puolueen johtajana puolueen hy
wäksi. ; 

,/Kirjat owat täydelliset ja. nqyt-
täteät rehellistä yritystä rehellisestä 
hoidosta".. 

Tämänkin Puolueettoman Liiton 
wastustajain yritys meni siis huk-

Nen julistus torstaina. 
Waltion, kauntin ja kaupungin 

wirkailijat já siwiili järjestysteU 
Austajat owak' rhhkyneet woim«?«-
kaasti 'toStiiMantdan wäkijuoMmr 
kauppaa jä' sita -seuraawaa huvno» 
ttlannetta <&t: Paulissa, ja poliisien. 
M?ÄtÄwciRan- asiämiesteO' iflSwIte'-
tarkoittawai' taistella salaisten 
kjjuõmakaüppsan häwtttämiseksij - jot? 
ka laittawat paljon wankÄ pofiifi* 
oikeuteen juopumuksesta syytettynä. 

QfosČo wäkijuoman salainen ku-
letus eli kotona tekeminen on syynä 
nykyisiin olosuhteisiin, wiranomai» 
set myõntäwät, että liian mottia 
juopumista tapcihtuu St. Pmtlissa. 

Tiedetään, että suuria määriä 
wäkijuomia on salaa kuletettu Min
nesotaan Kanadan rajalta, ja useissa 
tapauksissa wiranomaiset owat saa

kaan. WetäwätkL wihanliehet asian neet rikokselliset kiinni. Selittämät* 
wielä Ahdyswaltain ylimpään oiteu- fä kotvasta -rangaistuksesta joka seu-
teen ivai joko tyytytoät tähän, ei ole raa wangitsemista ja wiranomais-
wielä tietoa. Se wain Pohjois-
Dakotassa Langerin .puoluelaisille 
oli ikätvä asia, kun. toetounutSoikeit-
den yksimielinen päätös Townleyn 
eduksi tuli nyt eniten touolta, jolloin 
Liittoa olisi haluttu mustata niin 
paljon kuin olisi suinkin woitu. 

. NaiSwalamiehistõ tycta&taa kodin 
wastanaineille. 

Akron, Ohio, elok. 26 ..y. —- Tuo
mari N. F. O'Neilin pienessä 
oikeushuonesssa myöhään eilen kah
dentoista naisen waläntiehistön paa
tos ' pelasti toastanoineen pariskun
nan ajamista pois heidän kodistan
sa. Tämä oli ensimäinen kerta kun 
naistoalamichistö antoi tuomion 
oikeudessa Ohion Waltiossa. ^ , 

llttfi koti w»»hoikle tzvjille. 
St. Pauliin rakennetaan uusi ja 

yksinomainen wanhojÄr poikien koti 
aMnchungin osaan. GopHer hotelli 
yMstyS, joka: MlliStettiiik k«Ski> 

Mntsche - - tehtailla Duluchin sÄamim ei á . lähesWn wiikkona, wlee wmMa«n«m sille 

ten walppaudesta, kauppa nähtä-
Wästi jatkuu, kuitenkin, ja yhdistetty 
yritys tehdään sitä Wastaan nyt. 

Poliisit ja oikeuden wiranomaiset 
owat lewottomia lisäärÄyneiden jus^ 
pumistapausten tähden. 

llUltub. BerlinistL.Lontoon Times lehdelle, taan tulewan takoen aikana. eS Kidder. 

Tilojen hinnat laskewat alle puolen. 
Äskettäin yritettiin -huutokaupalla 

myydä Hallikylän Harmaajan Pals» 
tatila Tarwásjoella. Tilan pinta-ala 
on 60 tynnorin ala, josta noin puo
let on pelto ja jonkinwerran hywän-
lcftsta metsää.'. Rakennukset owat 
wassa kunnossa rakennetut 12 te. 
siffen. Tilasta on 2 touotta sitteP 
maksetn 80,000 mk. sen ollessa sa» 
mallaisessa kunnossa kuin nytkin. ' 

Ma nyt ei huutokaupasss tm;? 
jotttt siitä tmtutct kuin 30,000 tnf^ 
TM Msi mhyty jo 35,000 mk. muK. 
ta sitäKän ei kukaan maksanut jótett? ' 
tika jäi mhWtättä,. mika tulos ntjf$* 
öatr oti aiwan tawaMnen maatilaiir 
yuutokau^oissa. ^ ^ .. , \ 
í ^ Mvme aikoina 
nw^«ttu ittaaHIotS£o puolet.siitä tti&' 

J kckH tdmylik;" 
i^uren, "mitiro nyt rupeaa menemaaM 
lídsiWnaHe: — 
:  r . . - ' ' » W r - . V s . W e . t ;  •  
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