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Senaattorin vävy syytet
tynä murhasta. 

Alexandria, Minn., syns-k. 1.1 p. 

Uusi tulivuori aukko ilmestynyt. 
Rooma, syysk. 10 p. —- Tnliwuo

riaukko on äkkiä auennut Pizzo 
d'Ucello nimisen wuoren huipussa. 

_ . , „ . -r . _ . Mainirtu touon on 5,845 jalkaa 
-Douglaslaunt.n surlaákunta ̂  ja nojn ^.ksan mai 

lia koilliseen Spezian kaupungista. 
Se on tiistain maanjäristyksen alu-

asetti syytteeseen murhasta Gustaf 
Welsonin, Mdinnesotalaisen liittose-
ftotiorin Knut Nelsonin wäwyn. 
Nelsonia syytetään Joseph Middle-
ton nimisen tämän paikkakunnan 
asukkaan ampumisesta viime maa-
liskuussa. Mikäli on kerrottu, oli 
Nelsonilla ollut riitaa Theodore 
Jackson nimisen alexandrialaisen 
farmarin kanssa karjan johdosta. 
Nelsonin sanotaan tulleen Jacksonin 
farmille pyssvillä aseistettuna. 
Jackson oli saanut tiedot! Nelsonin 
tulosta eikä ölhtt mennyt häntä 

^vastaanottamaan. Mddletoni ker 

ecrt luoteisessa kulmassa. Spesiasta 
tulleessa sähkösanomassa tlmmie* 

Ulaalirabastoitit tittki= 
mine» ei íobta selvyy

teen. 
Chicago, syysk. 11 p. — Waali-

fulimreja tutkiva fcttaaíirt komitea 
oli jakaantunut kohtaaUe kysymyksen 
johdosta, olisiko zatkettava kuwer-
ttöött Coxin tekemien syytösten tut-

maanjäristys Italiassa 
750,000 ihmistä joutumtt 

kodittomaksi. 

taan, että aukosta syöksyy savua' kimista tai lopctettcttoa íutímuitcn 
ja tulikiwihöyryjä ja etta sikäläiset; rfiitdtoiett todistusten puurossa. 

johtunut 

. . , , . . Y... , V , . , lkann ovat tulleet nmnterycksi Non-
tiedemiehet otoat sita mieltä etta Komitea tulee lopettamaan iouait-i or, ^ v ., . 

, . , partitan Liiton tminattama vara-
tama Chicagossa toimitettavan tut- -
v. e. ' . .. .. ,t kuwernoorm ehdokas. Georqe Co-
nmitneti, mutia senaattorit ertoail . - . . „ Q . ' ... . linings za waltivn chrjurm ehdokas 
f "f" Pmtto,«n Ä «wioll- ia 

t°mmch,wsnn iultotfmt sen „iátyksk m talit». I. Wot. 
jälteen ryhtvmaan. " 

Nonpartisan Liiton Raimottani a ku° 
vcrnöörin ehdokas voittanut. 

WisconsHissa. 

Milwaukee, syysk. j£>, p. — Wiime 
nistaiua pidettyjen primary vaalien 
tähänastiset tuloksetF zotka nyttem 
nttit ovat jo nieluni 
osoittavat että valLion yleinen 

V'™* °" tuto" '"-ilufu on tuhansia. monet hyw.n p° 
mueftjr. fumernool-d, rijboiWii 6oin. Kuo.leit.--n lufumäavaä ei 
ttfuUttamen kahtaalla. Ni.n- toiei;i ticbcui fcImie rlelt m. 

iJr.4' / y J 
/ / ̂  

920 - VOL. 39 

Roomasta ilmoitetaan, että noin 

Setä Samulin toaílavtoi fiímti. i 
Nmikutsuttu Harrimanin liike-j 

ryhmä Nen g)orfish oli nimellä ^ 
The American Slnp an) Connuer'.e 
Corporation, 'hankkinut itsellensä 
kontrollin Kerr NaíU'.$[Cit:on dornifa 

vaa tehtaansa. 
American Woolen yhtiö koko si-, 

wun kokoisessa ilmoituksessaan mg* 
lännin kieliNssa lehdissä ilmoittaa 

750.000 ihmistä on iouwnut fobtt=lnt)n ylL ^ar1*' '111111 ltín oniistaina ettu se sülti owensa tänä kesami sen 

Wliwuoren purkaus on 
maanjäristyksestä. 

Maankuoren liikehtiminen uskotaan 
olewan syynä Italian maatta 

järistykseen. 

Berlin, syysk. 10' p. — Jenan 
Ätaan •trtnannecn Nelsomn ja «ci. ^o^ton feiSmoBcoffletta^ afemoBa 
Wn wälilleen olt syntynyt käsikäh 
mä, jonka kuluessa Nelsonin Pyssy 
laukesi ja Middleton sqj surmansa. 
Nelson itse on wakuuttanut tetran-

ilmoitetaan että sikäläiset tutkijat 
owat tulleet mielipiteeseen että 
mahdollisena syynä Italian äskei
seen maanjäristykseen on ollut 

gan. 

omaisille, että «ttbfefcm yritti tiH- >maan kuoren wajoaminen Ocnuan 
m Mi käsistään ja että ase M- Micn TOn"ir°" wuoristoseudulla. 
íotit laukesi, ilman että hänellä olisi 
ollut mitään aikomusta ampua. 

Lisää murhia 

Ryssät ljyökkääwät undellee». 
Washington, syysk. 11 p. — 

Wenäjän bolshewiki armeijat ?o-
koontuwat Crodnossa walmiina teke-
mään uuden hyökkäyksen Wcrrso-

Liittosenaattori ^pwine Lenroot 
on edelleen noin 255,000 äänt^. edel
lä La Zsiletten kannattamasi liit-

James 
Thompsonista. :v 

Senaatori Edqe lausui tänä ilta
na komitean republikanisten jäseni
en puolesta, että kaikkia kuwer-

nööri Coxin ia ?°nnattajiensa ia*. tösMá'"chd^á 
anua todistuswaylla oli seurattu 
ilman että olisi woitu todistaa, että 
demokratien presidentinehdokkaan 
tekemä syytös, että republikanit oli-
Wat keräämässä suurta waalirabas^ 
toa äänestäjien ostamiseksi, olisi 
osottautunut oikeaksi. Komitean de-

Maanwiljelyskonejheu hinnat. 

Liittowallan ka^-lppakomissiooni 
syyttää, että maanwilljelyskoneiden 
hinnat owat nousseet ilman aihetta. 

an joukkojen awustuÄa. 

Düblin, ftittSf. 10 v. -^-Mellakat. . 
ZrlanniSsa lisääNthwA tönään kun tana ̂  »M-
tuli tiedoksi. «ttä Corkin pormestari ̂ »n tulle,ien . JomrfMtot hete,,en 
Mac Swiney käy läönnoffifestijmula6"' Y„, • ... ; 
WkommÄst Brirtouin vankilassa.L®"6"» f lcäf" , 

.Mitoista näKäloffoIfliSta 6ortm!f'f™00 

tomffiltófo läWtoüt fanomon BoI8 t̂o,,lt ^wat saada L.thuan, 
pormestarille sanoen: 

Me pysymme lujina kuolemaan 
osti." 

- I Poliisit, jotka joHtiwat kostöa 
Galwayssa toweriensa murhaamisen 
tähden, tappoiwat folate . asáSta 
jit haavoittivat useita. 

w ^nÄttpäi'"Ä«nÄ 14^^ 
nen alotti 

niokratisten jäsenten näkökantana -Tämän .Internatiöttal Harwester 
sitäwastoin on, että Coxin syytöksiä «yhtiön Presidentti, Muitten muassa, 
ollaan näyttämqssä toteen ja että jk^tä' hän sanoo,; fttä maanwilje-
komitean htlift siirtyä New Dorkiin! kiskoneiden hinnat Äwat nousseet 
tutkiakseen siellä republikaanien joh.! ainoastaan 73. prosenttia, sitäwas-
íatiít, joiden huostassa on waalitoi-!^in kun.s.- ^ ̂ aan^kjelystuotteiden 
minnan rahastaminen idän toaltv i'Hbmat owat nousset 118 prosent
eissa. Republikaniset jäsenet tahtoi» tia. 

kennusren rauniot vhä owat tulessa, 
ettei niitä ole woitu karmaa. Kuol
leitten lukumäärä jo tvarmasti tie
detaan alewan 400, mutta se tooi 
ttousia tuhansiin, sillä on suuri 
määrä asukkaita kateissa. 

Kuágas Wiktor Emmanuel on «ansa auki ia oitis kun raha oli 
pelastustyötä johtamassa. I maksettu, ottiwat he sen takawarik-

koon. Ja miksi? Koska et ollut met?. 

nille. Kvsymys ok 49,000 osabkees--
ta, ?100 ojaie. Chase Kansallispan
kista maksettii n km Ker r il le ja 
Cleggille $4,900,000•••ja. -oliwat nä-

sessä kuulustelussa, sillä senrauk-
sella, että tilauksia silloin. 
wedettiin takaisin $40,000,000 ar-
toodta, joka olisi antanut työtä kcrh« 
deksi kuubaudeksi heidän työläisiil-

Ranhannenwottelut Riigassa. 

Washington. — Waltlon osastol
le tulleet Wariowasta ilmoittamat, 
että Puolan aselepo ja/ rauhanneu-
wotteluedustajakunta lähtee heti 
Riigaan, jossa neuwottelut alkawat 
Puolan ja bolshewiki Wenäjän edus 
tajien wälillä. 

Lontoo, syys?. 11 p. —- Äskei-
tien Lithuanian hyökkäys Suwalki 
alueella oli keino kautta 
10,000 bokshewikiä pääsi pakene
maan itä Nreussista Venäjälle, on 
ilmoitettu Puolan diplomaatti wi-
rk>nomm'Me täällä tänään/ . Athu-

tappelun' Galwayssä. 'anion viranomaiset kiektiwät tämän 
Joukko Irlantilaisia hyökkäsi hänen ji" sanoiw*. että heidän joukot, jot-
kimppuunsa.. Hän taisteli epätoi- jka owat linjalla itään Augustosta 
woisesti, tappaen kolme ja haawoit- Suwal^ista, pidättäwät punasia 
taen kaksi hyökkääjistä. sillä alueella. 

S»»r Britanniaa työwaki prsteStee-
ree Mee Swineyn puolesta. 

 ̂. ̂ Portsmouth, Englanti — Tääl» 
Ä kokoontui ammattiliittojen ylei
nen kongressi edustaen 6,500,000 
työläistä. Ensimäisessä istunnossa 
hywäksyttiin pätöschdows, jossa 
tuomittiin hallituksen ohjelmaa 
<£orfin lordimajuria Mac Swineya 

ja toisia irlantilaisia nälkälakkolai
sia kohtaan, joiden vapauttamista 
asetuttiin vaatimaan. Kokous hy» 
hyväksyttiin päätösehdotus, jossa 
vaaditaan alusmacchallinnon myön
tämistä Irlannille. 

Risteilijä ajautunut karike 

Washington, syysk. 11 p. — 
Laivasto Departments odotti tä
nään tarkempaa tietoa risteilijä 
Pittsburghista, joka on ajautunut 
karille kolme mailia länteen Liba-
usta Wenäjän rannikolla. 

Heti sen jälkeen kun raportti 
saatiin, laivaston virkailijat mää
räsi aluksen „Frederick" muutta
maan matkustajansa Antwerp lai-
valle ja menemään avuksi Pitts
burghille. 

SNttliitftt elävienkuvien näyttelijä
tär kuollut myrkyn nauttimiseen. 

Paris, syysk. 10 p. — Oliwe 
Thomas, laajlti tunnettu amerika-
lainen elävienkuvien näyttelijätär, 
joka aikaisemmin esitti huomatutta 
osia koomillisissa musiikkinäytel
missä, kuoli tänä aamuna Neuillyn 
amerikalaisessa sairaalassa. Hänen 
tuotiin laitokseen viime sunnuntai-
na, jolloin hänen sanotaan nautti
neen vahingossa myrkkyä. Näytteli
jätär tuli äskettäin Europaan mie
hensä Jack Pickfordin mukana. Hä
nen sanotaan poteneen viime aikoi
na jonkinlaista hermotautia. 

Seuaattori Harding palannut x 

Marioniiu. 

Marion, Ohio. — Senaattori 
Harding palasi Marioniin ensimäi-
seltä vaalipuhumamatkalta käyty-
ään Minnesotan maanwiljelysnäyt-
telyssä. Presidentinehdokas piti mat-
kallaan kaikkiaan kahdeksan puhetta, 
niistä neljä yksityisen vaununsa 
portailta. Senaattorin vaalitoimin 

sivat, että tutkimusta jatkettaisiin 
Pittsburghissa, jossa yritettäisiin 
ottaa selkoa syytöksistä, että väki-
juomaliikkeet otoat esittämässä toi
minnallista osaa vaalitaistelussa. 

Uusi järjestys ClliS-saarelle. 
Nykyisin on uuden komissioonerin 

aikana ryhdytty panemaan uusi jär
jestys Mytäntöön Ellisysaassya. 
Siitä aijotaan tehdä laitos, jossa 
.näkee useamman hymyn kuin kyyne
leen. Tällainen politiikka on uudel
la komissionerilla Frederick A. 
Mallisilla. 

Siirtolaisia ei tietystikään tulla 
ottamaan Min saapuessaan tähän 
maahan, mutta heitä kohtaan tul
laan käyttäytymään vakaasti, hy
väntahtoisesti ja foarfitusfi Kohte
liaisuus ja hyväntahtoisuus tule
vat olemaan ne peruspykälät johon 
kaikki nojautuu uudessa politii
kassa. 

tznter-Raeial Councilin haastat-
teltalle on komissioneri selittänyt 
suunnitelmistaan ja vz tuntulDai 
olevan erinomaiset kaikin puolin. 
Tarkkaa ja humaanista, mutta asi
aan sopivaa, ex ohjelma. 

Olettaen, että näntiit numerot 
ovat oikeat, ne e ivat tarkoita, että 
maänviljeMkoneidM' hinnat eivät 
ole fylliisi; korkeat M, että maan
viljelijöille makseMn mitä heille 
Pitäisi maksaa. TäMn kysymys on 
joskö maanviljelysköneiden tekijät 
saavat suurempaa Hittoa kuin hei-
dän pitäisi saada, Di josko maan-
viljelijät saavat ež|| elatuspalkkaa. 
r-©n ei-
toät tee niin suurta voittoa kuin kei
nottelijat muilla aloilla. Mutta jos 
he tekevät suurempaa voittoa kuin 
heidän pitäisi tehdä, jotakin loimin-
taa pitäisi aloittaa Me voimme lo
pettaa keinottelemisen ainoastaan 
alottamalla. Mutta on epäiltävää 
josko kauppakomis-sioonin esittämä 
toiminta. trustin hajoittaminen, 
saisi aikaan mitään. Monta Rajoi
tusta on määrätty ja pantu täytän» 
töön, mutta vlleisö ei ole vielä yh
tään kertaa siitä hyötynyt. 

Pyhimys tulossa. 

Kaikkien katoolisten ja varsinkin 
irlantilaisten piirissä ollaan sitä 
mieltä, eitä Corkin luordmtayort on 
marttyyri ja pyhimys ja , jos hän 
fuoioc vakaumuksensa tähden, tul
laan hänestä tekemään yksi uusi pl> 
himys irlantilaisten kirkkoon. 

mät pohatat jo hankkineet tilat Eu
ropean menetoässä laiwassa, jossa! lsen. 
alkoivat saaliineen mennä €uru= Sitten, yhtiö vetoaa, että olisi 
paan. Mutta se ei onnistunut. Setä fuyMidit.ä kotimaista villakangasta 
Satnulin wirkaitliehet pttiSuäifm sil- vaatteisiin eikä hakea importeerat-

tita. Tämä johtunee siitä, kun eng
lannilta käsin on aKanut tulla kil
pailijoita, joffa otoat tarjonneet 
tmíMttnfai'tü! halvemmalla. Dhtiö 
vetoaa toi elä siihen, että koska fe 
maksoi hallibiksellekin veroina vii
me toitomtc $20,000,000 niin olisi 
•hallitus • velvollinen suojelemaan 
sellaista teollisuutta ja asettaa suo-

settu metroa osakkeiden alimmaÄa 
voitosta, joka vero teki 90 dollaria 
osaketta Päälle. 

Eiwät keinottelijatkaan aina on-
n istu vehkeissään, miehet eivät 
päässeet lähtemään ermcttfum moi--

Myöntävät tllppaneenfa miehen. 

Nev Rockford, N. Da!., syysk. 9 
p. . George Latham ja H. Back» 
son, kaksi J. W. W. liiton jäsentä, 
jotka vangittiin sunnuntaina Cas-
seltonissa," N. D., George Vrohma- ldältä. On arvioitu, että käsillä ole 
m i n ,  V h o m a s  C a m p b e l l i n  f a  H .  F .  ̂ w a  v m á ^  e i  G A ä  e n e m p i 2  

soivat ylt 4,000,000 dollaria veroa ^lus.ullin wlladm'kaille, vielä set 
Setä Samulille Kyllä se kirvelti lisäksi ien 40,000 työläi:'^ joutu-
mutta ei auttanut. Wat siitäkärsimään, jos ulíoinailta 

tuotteita tuodaan liikaa. 
Jlnwituksen allekirjoituksena on 

Emericmi Woolen Co. johtokunnan 
'inäärähksestä Wi-lliam M. Wood, 
Presidentit. 

Wäkijuomat lopetetaan. 
Wäkijuomat saivat lopullisen ja 

^täydellisen eron Ahdysvaltain lai
vastosta määräyksen kautta, jonka 
Bureau of Medicine and Surgery 
julisti tänään, kieltäen väkijuomien 
myynnin laivoille lääketarkoituksia 
.varten. Lääkewarasto-asemia ei ole 
ainoastaan kielletty mttam-aMa wh-is 
>ksyä muille paitsi sairaaloille, rmtt» 
,fa kun heidän nykyiset varastot 
'loppuvat, määräys sanoo, että lisä-
ostoksia ei tehdä ja whiskey poiste» 
taan laivaston lääkithsosaston pöy-

Pohjois Dakotassa owat verot puo
let siitä kuin Washingtoni» 

valtiossa. 
Bremerton, Wash. . • •— Robert 

Bridges, joka on nimitetty Maan-
viljelijäin-Työlaisten puolueen eh
dokkaaksi kuvernöörin virkaan Äol-
motinen Puolueen konventsioomssa 
syyskuun 14 päivä, vertaili Poh
jois Dakotan valtion veroja Was-
hingtonin valtion veroihin kokouk
sessa täällä. Wct?ot henkeä kohden 
Pohjois Dakotassa ovat $3.56 ja 

Inna syöksyi automobiilin päälle 
Fergus Fallsissa — yksi kuoli. 

Fergus Falls, Minn., syysk. 9 
kalkkukäärnteen kadulla lähellä Mo- P- — Miss. Amy Hanson, O. P. 

'< 'Kalkkukäärme tapettu. 

Battle Lake Reviev: Henry Pe 
terson tappoi kolmen jalan pituisen 

nan johtajat owat tyytywmsiii m°t>°sbingt°nin waMossa $6.42 W 
Tan tuloksiin. K-mraali Wrehing11"0''^™ !^1 ' 
tuli senaattorin mukana tänne ? S"tto 

CQQ0§ta Hoaa Pohjois Dakotan. 

narick elevaattoria maanantaina 
jälkeen puolen päivän. Mr. Peter
son ajoi automobiilissään kun hän 
huomasi matelijan tavattoman pi
tuuden, joten hän pysähtyi tutkiak
seen sitä. Luultavasti käärme oli 
pääSsyi pakenemaan viimeiseltä 
karnevaaliyhtiöltä joka oli täälüS. 
vn huhuttu, että siltä oli ollut 2 
hukassa kuu se lähti kaupungista. 
Käärmeiltä, joita käytetään näytte-

Hansonin 18 vuotias tytär Black 
River Fallsista, Wis., sai silmän-
räpäyksessä surmansa. Hänen isänsä 
paloi mahdollisesti kuolettavastt ja 
hänen sisarensa loukkaantui vähem
män kun juna syöksyi heidän auto-
mobiilinsä päälle lähellä Ashbya 
tänään, 20 mailia etelään täältä. 

Talvityötä kaikille. 

WiaZhington. — Tänä talvena 

100 ««tomobiiliä palaa St. 
Paulissa. 

Tuli tuhosi tänä aamuna L. C. 
McKinneyn autoballin ja 100 auto
mobiilia Smith ja Ramsey kadulla 
St Paulissa, iudttaen 150,000 dol
larin vahingon. Tulipalo alkoi klo 
10:30 aamulla kun kasoliini säiliö 
räjähti kun sitä täytettiin kasolii-
mlla. 

^oku oli sytyttänyt tulitikun. 
Msikerroksinen rakennus, 100 ja 

150 jalkaa, syttyi palamaan 'heti. 
Jonkun mtnutm kuluttua kabio ja 
seinät kaatuivat sisään. Tunnin ku-
lutiita tuho oli täydellinen. 

St. Paulin sammutusosasto va
lot vettä tynnörittäin ilman mitään 
vaikutusta. Kukaan et loukkaan
tunut. 

Torkin pormestari kovassa 
tuskassa. 

Mac Sviney, joka ott ollut Brtr-
tonin vankilassa, Lontoossa, syö
mättä Elokuun 12 p:stä saakka, on 

Burnettin kanssa, syytebtynä Angelo 
Negon, italialaisen farmityöläisen 
rosvo amiseSta: ja murhaamisesta, 
tunnustivat syyllisyytensä eilen, il-
mortti Waltion Asianajaja I. A. 
Manleh tänään. 

Näistä viidestä miehestä, jotka 
slivcxi epäilyksen alaisia Negon 
murbasta, Lath emt ja Jackson tun-
nuSrivat tehneensä murhan. Negol-
ta oli ensin varastettu $70 rahaa 
ja hopea kello ja sitten hänet oli 

.viskattu ulos liikkuvasta tavara
junasta kaksi kuulaa vatsassaan. 

Rocsordin viranomaiset pidätti
vät Vrohmaniv salattujen aseiden 
kantamisesta. Viranomaiset usko-
vat, että Campbell ja Burnett ei
vät ottaneet osaa rikokseen ja heitä 
pidätetään ainoastaan todistajina. 

Lathamia ja Jacksonia kuulustel
laan tänään puolen päivän jälkeen 
jolloht heidät annetaan piirikunnan 
oikeuden käsiteltäväksi. 

Minät viisi miestä vangittiin 
Casseltonissa sunnuntaina jälkeen 
puolen päivän, useita tunteja mur
han jälkeen. Kaikilla oli J. W. W. 
Mon jäsenkortti ja kirjallisuutta. 

eli 3 viikkoa. 
„Kun vhiskeyä ei ole enään saa

tavissa/' sanoo määräys, ja lääkäri 
kiihoituksen olevan tarpeellista ih-
mishengen Pelastamiseksi, ethyl aí-
koholia voidaan käyttää, jota saa
daan tvarasrovirkailijoilta. Tämä 
alkoholi vn kaikessa suhteessa D> 
dysvattain parannevalmistuksen 
oppikirjan mukainen." 

Määräys kieltää, että miltään ta
holta ostetaan ,,po?ts±tuja juomia, 
viiniä, eli alkoholivalmiIwksia, 
jotka Bureau of Omental Revenue 
määrää päbhdl/ttäwäksi." 

Lincolnin hyvä muisti 
Nbraharn Lincolnista kerrotaan, 

että fim hän Monl'm virkaan koke
laana oli matkalla tnttas'euíiúrllá,' 
pysähtyi hän erään niityn ääressä, 
jossa mies niitti heinää. Mutta di* 
juuri piväMsen aika, joten maan» 
viljelijä kutsui Lincolnia syömään 
kanssansa. Mutta Lincoln 'kieltäytyi 
ja pyysi viikatetta saadakseen tm-
Hän niittää, silläaikaa.. 

Sen maanviljelijä WSA MMeM. 
Kun isäntä sitte -tuli päivälliseltä, 
oli suuri ala niittyä niitetty, mutfc<$ 
niittäjä teli poissa. 

25 vuotta sen jälkeen oli tämä 
maanviljelijä vaimoineen Wa§~ 

i.hingtotnssa, jossa he W oikeassa ta» 
lossa muitten vieraitu?n kansia -tah
toivat termehtää presidenttiä. Kmr 
Lincoln tuli heüä lu'hcUc-, timsí hän 
oitis macntoiljelijein ja antoi käskyn 
viedä parikunnan hänen yksityis
huoneeseensa. Pian tuli presidentti 
perässä ja ojensi farmarille molem
mat kätensä. 

— Onko mahdollista, että tun-
. ,.x - m V.Q. mette minut vielä kaikkien > iiaibext 

Wttwat ryöstämällä New UoMAsa r , 0 ... 
<m000 vuosien perästä? kysyi isnma. 
^ ' I — 5'toliä tunnen vastasi preH-

Nev York. — Aamusella kun ^ mainitsi 'mamnviljelijän. 
Philptp S. Smith meni konttoriin-jenien. -- Aina muistan sen hert-
fa 221-223 W^st 53 katu ja asetti täisen päivän, jolloin niitin Heinoa: 

Hiilenkaivajien palkkavaatimus 
hyväksytty. 

takkinsa naulaan, niin tuli hänen 
konttoriinsa 2 miestä ja molemmat 
ojensivat revolverin hänen oksaan
sa kohden ja komensivat hänet kä
det ylös. Smith ei ollut aivan hä
täinenkään. vaikka onkin pieniä ko
koa, vaan löi toisen miehen kädesiä 
revolverin menemään, mutta sa-

niitynänne. 
— Mutta sitä olen ihmetellyt 

minne tõutut se kivi, joka oli kes
kellä niittyä? kysyi ismrtä. 

Nyt mietti presidentti vähän ja 
vastas-: Sen vierctin niityn ojaan, 
aidan Viereen. 

Kun maanviljelijä tuli kotiin. 

Billings, Mont. — Montanan 
ja Vohjois-Wyomingin hiilenkaiva-
jot saivat tänään voiton, kun kolme 
päivää 'kestäneiden neuvottelujen 
jälkeen molempien valtioiden kai- . „ ... , 
teanfojen omistajien edustajien »osta i°I°k,wi- oli w,ety 
kanssa tniehille myönnettiin $1.50 

maila toinen pyssymiehistä löi ment han oitis niitylle, ja siellä á 
Sntithiä päähän, että hän pokertyi ^ jonka presidentti Lincoln oli 
lattialle. Kun hän yritti nousta,.vierittänyt 25 touotta sitte. 
xiiin takoi toinen miehistä häntä re»\ ' ; 
Volverin päällä päähän kun hän Raaka pahoinpitely Loimaalla, 
taasen meni tiedottomaksi. Kun dän M. k. 8 p. vastaan Yöllä sattut 
heräsi ja rupesi tutkimaail mitä hä- Lointaati höyrysahalla ikävä tapa

us, joka sittemmin vei i?hmishengen. neltii oli viety, löysi hän taskustaan 
taan $18.200 rahaa ja $15,000 ar-

tulee olemaan työtä jokaiselle pojal-:^11^10, W^rtyy 
le. ennusti John B. Densmore, iväliin ja jäsenensä alkavat tttrtu-

Otti uuden ammatin. 

työnantopalveluksen johtaja, perus-
taen lausuntonsa 320 asiamiehen 
ravorttiin. Densmore sanoi, että 
tuleva talvi tulee olemaan yksi 
varhairnmista vuosista työtilaisuuk
siin nähden, paitsi sotavuosia jol-
lois yleinen työväen puute vallitsi. 

Densmoren selitys seurasi raport-
tera, että työttömyyttä 

maan, mutta on vielä taidollaan. 
Englannin ministeristä ott ollut 

koolla, mutta se ei ole ryhtynyt mi
hinkään kehtoihin Mac Svineyn 
vapauttamiseksi. 

Wanha lasku. * 

Lasku joka oli tehty 1962 vuotta 
on paljon 'ennen Kristusta, dli niiden savitau-

Clevelandin alueella, jossa ilmoi- j lujen seassa, jotka ovat saapuneet 
petaan olevan 12,000 henkeä ilman Philadephian museoon. Sen 4 tu-

t työtä, ja, etta Mainen, kannutus ̂ .hatta vuotta vanhan laskun oli lä-
tyä värien tavallisesti otetaan to-j Saksan keisari Wilhelm on nyt saa-alueella on 13,000 työtöntä. ( liettänyt ems Bur Alama etäälle 

Sihteeri Frank IMorrisoniit mu-
American Federation of La-

rahampaat pois, ja ne eivät ole^nut sahatwa niinvaljon puita, että 
myrkyllisiä, taaiSfa tässä tapauk^hän on siihen kyllästynyt. Hän ott 
seSla ei tehty tarkastusta. JoS enem  ̂jättänyt tuon ammatin ja rhhtynyt $or en saanut raportteja, etta työt-
Pi kuin yksi naita käärmeitä on s tekemään pitkiä kävelymatkoja. Ha-'tömvyttS on vaate- ja kutoma-am-
pLSsht irti, tÄvalla tooi olla pesä nen terweytensa on kokonaan murw. mateissa « joiSstckin osissa rÄen-
W W I i ü ä  k t M u k S Õ r m - i » .  I m * . -  .  ,  -  .  . . .  

Il Siunutmnille ja se oli siihen 
aikaan, jolloin kuningas Rim Sin 
hallitsi Dur-Damigishan kaupunkia. 
Tri Leon Legrain Pennsylvanian 
yliopistossa sanoo 4 sikeitä tefetoän 

päiväpalkkalisäys. Porasille myön
nettiin lisäystä 82 senttiä. Lisäys 
on tnaksettava elokuun 16 päivästä 
lähtien. 

Snntarinlakan uhri. 

W. k. 8 p:n vastaisena ̂ yönä läh
ti Kymin ja ^Kuusankosken tehtaiden 
Äalomestari Aaro Wähimaa työ-
mies Otto Wiroletfen kanssa kalas-
tusretkvlle. Mukanaan oli miehillä 
n. s. suutarinlakkaa, jota he sautti-
vat. Aöllä sairastui Wähimaa niin 
pahoin, että kalatoverinsa vaivoin 
sai viedyksi hänet kotiinsa. Paikalle 
kutsuttiin lääkäri, mutta ponnistuk
sista huolimcttta kuoli Wähimaa 
maanantaiaamuna nauttimansa suu-
tarinlcckas aiheuttaman myrkytyk-
seen. W. oli noin 30>wuotiaS ja jäi 

Warkaat pakenivat taxissa eli 
vosikka autossa. Heitä kyllä lähti 
heti auto takaa-ajamaan, mutta 
vahvan väkijoukon takia kaduilla 
hukkasivat sen auton, jossa ryövä-
tit ajoiwat. /• 

Ryöväys joít yksi rohkeimpia, mi
tä Nev Dorkissa on tapahtumat mo
neen <itkactn näin päivän aikaan ja 
keskellä kaupunkia. 

 ̂ Kapinauyrityksiä Moskovan 
lähistöllä. 

Lontoo, syysk. 11 p. -— Muuta
mia „vakavia" kapmoita Wenäjän 
njeuwoStohMiwsta vastaan on 
puhjennut Moskovan lähistöllä. 
Kapinat ovat kukistetut suurella 
verenvuodatuksella, sanotaan Dxc-
hange Telekraph-yhtiolle tulleessa 
sähkösanomassa. Siina toistetaan 
RiiaSta saapuneet sahkösanvmatie-

$100 nykyisen rccha-arwon mukaan. Häneltä vaimo ja 4 lasta. —S. S. dot. 

Kun pari miestä kortinpelilussa rir-
tamÄui ja alkoi „nahikoida," mem- , 
työmies Elias Hänninen varoitta
maan riidan aloittajaa. Tämä ftitS; 
kuitenkin vain yltyi niin, että M 
Hännistä takaraivoon, sillä seura-
uksekla, että hän pyörtyi. Sen W-
keett i>än kuitenkin virkosi niin etta 
toisten työmiesten saattamana mend 
kotiinsa, jonne on -matkaa toista 
kilomettriä. Siellä hän pian kuiten?/ 
kin alkoi voida yaboin ja kuoli seu» 
raavaita aamuna 8 aikaan. 

Nmn äkillisen lovun saanut oli 
tunnettu hiliaiseksi ja taitavaksi sa» 
lhantypmieheksi. Paitsi vaimoaan joi 
härteBä orvoksi 4 alaikäistä lasta. 
Ltiöiä joka tunnetaan n. s. Wiul«-
Will«n"-nimellä ia riidan baluiseksi. 
on nyt polnsAutkinnon jälkeen pas

sitettu lääninvankilaan, pidettävä 
lääkärintarkastus lopullisesti to*» 
kaifve, aiheutui?» kuolema «dellNer-
rotusi» paHoinpttelyAä. kuten näyt-

tää, M oliko siHen Ufcim shy. 


