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PeliaMit siemenen hin
ta pudonnut 

Minneapolis, marask. 29 p. —r 
Pudoten hinnassa kaksi kertaa niin 
paljon kuin nisu dollareissa ja 25 
prosentia enempi suhteellisesti kuu
den kuukauden aikana, toukokuulta 

maraskmchun wuonna 1920, Min-
-neapolin pellatoaöljyn tekijät toiitta-
sitoat tänään että pellatoan siemen on 
^mahdollisesti kaiikista arwoton Poh« 

joislännen raaka-aine. 

Kun pellawan siemen meni $1.80 
busheli heti tämän wiikon kaupan aL 
Emniifeit jälkeen Mrnneapolin kaup-
paoikeustossa, se meni yli kolmannen 
dollarin rajan alaspäin, laskeutues
saan $4.80 busheli, joka hinta oli 
mimmtit) lokakuun kaupalle kun fei* 
noticlu pellawan siemenen tulevilla 
hinnoilla ensiksi alkoi Min neapolin 
markkinoilla wiime kewännä. Pel-
latoaöljy säiliõwaunu määrissä oa 
pudonnut $2.25 kaluna, .joka oli h n 
hinta 18 kuukautta aikaa, kes^imöä--
rin 65 senttiin, ja thnnöri öljy 75 
senttiin kaluna. Tämän putouksen 
aikana, tukkukauppiaat idässä ilnmit-
titoot 40 seentin alennuksen kalunalle 

•maalia. ' ' + 

Melkein 40,000,000 Busluiin sato 
^Nawan siemenä Amerikassa tänä 
wuonna, werrattuna 7,000,000 bus-
Helin satoon wiime wuonna, 6.000,= 
000 bushelin sato Canadassa, pal-
jon suurempi kuin wuonna 1919, 
suuri Argentinon sato ja toähenty--
nyt menekki maalille, jonka syynä on 
sodan aikainen laitoojen rafcittami-
tien ja pienempi maalin käyttämi-
trett, kaikki nämät owat olleet tooU 
-makkaina tekijöinä pellawan sieme-

iteri halpumiseksi, on sanottu. 

Sulttaani kuollnt; am erika laisella 

" nyi 4f vaimoa. 

Franklin, Mass. — 9toicci A. 
„Bob" McClain, entinen •'San ">raii-
ciscon asukas ja entinen merisotilas, 
oit kirjoittanut sotabcpact'iteidi'í'e 

Cvöiicmvvs synttyitää 
bätää 

Milwaukee. — Mä lisääntytoä 
^)öttömyys hätyyttää Milwaukeen 
ityoläisiä. Sellaiset perheen äidit, jot
ka owat saaneet apua ennemmin, 
mutta eiwät kuitenkaan sota-aikcma, 
owat jälleen kääntyneet toiranomais-
ten Puoleen Pyynnöllä, että he saisi-
Nmt awustnsta' fuurtvnpacin hätään
sä. M. nt. rikkaan Phoenix kutomo-
yhtiön eräs naistyöläinen esitti pyyn 
tönsä alaikäisten oikeudessa, selittä-
vn, että kun hänen ansionsa maini-
tusfa yhtiössä katkaistiin, hänellä ei 
ole mahdollisuutta elättää itseään ja 
lapsiaan. Hän on saanut mainitun 
yhtiön kutomo töitä kotona tehta-
wäksi, mutta oli tämäkin lopetetw 
muutama päitoä sitten. 

Alaiikäistan oikeudessa oli esill^ 
surulinen juttu wiime lauantaina. 
Eräs tyttönen, 15 touoden ikäinen 
Dtngeline, oli h<ta§rdttu oikeuteen 
syystä, että Piti seuraa erään wan-
Ijemmart, jo naimisissa oletoan mie-
hen kmtssa. Tuomari, tutkittuaan asi
aa, sai sekoille, että tyttö oli perhees
tä, jossa oTx yhdeksän jäsentä. Perhe 
asui nelihuoneisessa huoneistossa, 
wuokratulojen lisäämiseksi toieltz 
wuokraten huoneita yksinäisille mi e» 
ihille. 

' EsimerKi Suomen waltion rauta-., 

teistä. 

Allaolewa uutinen näyttää kuinka 
waltion hallusssa liike menestyy kui^ 
se rehellisesti hoidetaan. 

Lähes 11 miljoonan tooitto. 

Heinäkuussa oli toaltionrauiateillä 
tuloja matkustajaliikenteestä 12.fi 
Milj. mk Tatoaraliikenne- ja muita tu
loja oli 20.2 milj. edellisenä wuonna 
14.7 milj. Ahteensä oli heinäkuussa 

tm 24.6 milj. mk. Menoja oli heinä-
kuun kuluessa kaikkiaan 21,9 milj. 
mk. edellisenä wuonna 16,5 milj. 
mk. Liikennewoitto teki niin ollen 10,9 
milj. mk. edellisenä wuonna 8,1 milj. 

CiiKKiwieit kuvien näyt
telijätär tuntee puutetta 

New 9)orf, N. Z). — Mildred Har. 
ris, liikkuwien kuwien näyttelijätär. 
za Charlie Chaplin'in awioeron otta-
nut waimo, on huolissaan. Hän ei 
tiedä miten hän tulee toimeen aino
astaan toiidelläkymmenellä tuhmi, 
nella dollarilla wuodessa tulewan 

wuoden ajan. 
Jos minä worn tulla toimeen tu

lewan wuo-den minä olen „all right" 
hän sanoi. „Sillä sitten minä saan 
atoioero sowitusta $250,000. 

Minä olen • oikeutettu saamaan 
puolet sisääntuloista Charlien neljäs
tä wiimeisestä kuwasta, joka olisi 
$465,000," hän sanoi. „Mutia minä 
olen suostunut ottamaan $250,00" 
fja sopimaan asiasta." 

.Kiertäessään platina kaulanauhaa 
sormuksilla koristetun sormensa ym-
Parille, Miss. Harris, tuumiessaan, 
miten hän „tulee toimeen" wähäisel-
lä wiidelläkymmenellä tuhannella ^ Se on enempi kuin Äsikää^ 

mies tarwitsee. Se woisi tehdä röy^ 

mies ei ota vastaan 
miljoonan dollaril 

Buzzards Bay, Mass. —Miljoona 
dollaria ylenkatsottu! Charles Gar
land, Tudor kuninkaiden jälkeläinen 
ja Charles A. Garland 'todfnajan 
Massachusettsin waltion miljymeerllk 
poika on ilmoittanut, että hän fii kiel 
täytynyt ottamasta wastaan ..hänen 

osaansa isänsä suuresta perintDstä. 
„•Minä en ole tehnyt «ntäänHnsai-

takseni sitä," hän sanoo: ;|v v 

Sen sijaan hän rupeaa teinään 
työtä käsillänsä f one nteEana,/itsen» 
sä, waimonsa ja pienen lapsen^ elät-

tämiseksi. D.' t 

Selittäessään minkätähden K hän 
uoli tätä miljoonan dollarin Dhjaa, 

tämä "intense indiwidualiSt?, joka 

Sai viisi vuotta »an
keutta 

Boston, Mass. —Charles Ponzi 
„bushÄ basket millionaire," joka pet-
ti satoja ihmisiä hänen rikastukaa-
pian keinolla täällä tunnusti syylli
syytensä ja tuomittiin wiideksi wuo-
deksi wankeuteen. 

Wiimeinen kappale Pozi asiassa 
firjoi'tctttm kun tuomari Clarence 
Hale Nhdyswaltain piirioikeudessa 
lausui raha-wiisaan womion. Ponzi 
myöntyi tunnustamaan syyllisyyten-

Äauantai-illalla klo 9:45 huwiau-

Inkinen vangittu Mic-
bíganis$a 

Mike Inkinen, Duluthista, jota syy 
tetään kahdesta murhavta Axel ^0_ jossa suurin osa oli suomalaisia, 
Nygaardin, maanwiljelijän murhaa, törmäsi yhteen junan kanssa Superio. 
mi-Ma Aitkin kauntissa toukok. 10 rigfű/ Omahan asemalla Fred Berg 
p., ja Johnny ^!)nesin^duluthilaisk!!» itimisen miehen ohjaama auto junan, 
auto-ajurin murhasta Carlton kaun- veturia wasten surullisella seurauk-

ti^sa kesäkuun 4 Ptiitoä, on saati; jeíía. Autossa oli kuusi matkustajaa 
i ja oiiroat he huwiajelulla, mutta Hu-

Sheriffi Frank L. Magie Tuluth- wi päättyi ennenaikojaan ja nain su
ista, joka on auttuaimt Aitkin ja rullisella talmlla. 

SatHmi teniin »ironomatfia 9fnii-( Ber». r°wi»t°lan amiStoj» 
la roaStofuntjmitn Waiino* cli pyy isen ja «.m. rifoitoljicnla cfiimifre- 1529 West Superior labulk, Dulutb 
tomjt häntä kumi mtcia. CfcuixSfa id, frt liebon titen «kalla apulais ffio. ^ jota oöjafi alltoa fol,tfa(,ntiu 

f" tetoitu«imriUc että Han d oi- riffi G. X jodilta, että A«ki«cn oli ^nq-nw°°r°llis°«ti. wd°u piiSHSM. 
lut tmtoittonut 'Iiujtotlttaa j.mmgith, fflocf «imifre Akasia ja °lk°w°rsii»Ia marsin m-, 
joffa uskoi Wat rahansa hänelle ra. /Michiganissa. 30 mc/lia pohjoiseen r^vnom 
että jos hänet päästettäisiin wapaaksi ^ Escanabasta ja, että hän oli tunnus-

on hämmäsityttänyt omaisuudet, hoi- |Hän maksaisi heille kaikille takaisin |tanut. 
tajan, sanoi: ^ j muutamien kuukausien sisällä. Syy-

, „Minä en tehnyt mitään häntä wastaan olt AhdySwaltain 
seni rahaa." | ipostin käyttäminen petosta marten, 

„Munille ei edes annettu r tilat; j ja tällä perusteella hänet tuomittiin 

suutta'päättää, josko minä tcKwitsen Aittowaltcm oikeudessa. 

dollarilla wuodessa, myönti aikowan-

Isa tehdä wähän ostoksia. 

„On automobiili, jonka minun 
ttäyhyy ehdottomasti saada", hän lau-
sui. „ja päiwällis sormus, turkiksia 
jja joitakin yksinkertaisia pukuja." 

Hän myönti, että hän ei tule käyt" 
iämäiin Chaplin'in nimeä. , 

„Jos minä luulisin, että Charlie 
wastustaisi, jos minä käyttäisin hä
nen nimeänsä minä tekisin sen uhal
lakin," sanoi hän. „Se oli minun 
tahtoni, eikä hänen, että minä luo
puisin hänen nimestään." 

Hille paljon hywää sensijaan,^étta; {e 
kastvaa ilman mitään tarfoitifSia. 

„Minä en usko yksityiste^ omai-

simteen. 

Postiwirkailija wangittn. 

'Wirginia. — Lester B. Thomp-

Uskollinen palivelus 

tuli kauniisti palkituksi Eliina Kor--
welle Worcesterissa, Mass. Korpi on 
ollut kapi Bingharttitt palweluksessa 

Weluttawia haawoja. 

Mr Albert Hill, .1312 M)demie!lä. 
toista kadulta, Superiorista, lonk» 

.Whd«mm° ESmnab^ta kl-«-R> foamui „iin „rw-l.,tt°w°A,. rttd 
aatnuflo, marraskuun 30 .päitoä. Ol 
kaa wastassa South Shore junaa. 
„Inkinen tunnustanut," sanoi sähkön 
sanoma, jonka sheriffi sai apulaisel-
tcn'fa. . 

Inkinen oli työssä Lehtisen ka m, 
pällä Rockissa, tietojen iriukaair, jotka 

sheriffi on saanut. Wiil/n sadan dol 

eloon jääminelt ott hywin arwelutr.'-

waa. 

Albert Hill, asunto sama kuin edel. 
lisvnTiiL puuseppä, loukkasi kätensä ja 
kaswoi-qa sekä sai ruumiiseensa li"-
wentpiä wammoja. 

Mr s.'Jake Kyllönen, 1516 2Btiiivn* 

larin palkinto, jonka kumernööri kadulta, ^upetiorista, katkaisi 

d;, elämästä. 
„Laki ei saisi määrätä M jaka 

mistä. 

Mies on oikeutettu 

Wfnititfilu hm? toistakymmentä touotta ja määräsi Burnquist on tarjonnut, saattoi tie- kätensä ranteesta sekä sai pahoja want 
-hän testamentissaan Korwelle wiisi- donantajan, erään suomalaisen, joka woja ruumiisveusa. 

tuhatta dollaria ja kaikki huonekalun- cri työssä samalla kämpällä, paljas-1 Fred Oi s, eloqtiettilainen, asitit ny» 

sa. Mrs. Bingham kuoli joku wuosi ^naan Inkisen wiranomaisille. kyisin Superiorissa loukkaantui mut 

sitten, jonka jälestä twrpi on hoitantlt tiedonantaja oli tun'enut Inkisen ikään, mutta wähän lietoeminin. 
kapt. Binghamin taloutta, jossa toi 1 0 .Miniért ... .... ainöostaan 

siihen miLi hän tarwitsee. imessa osottamarisa uskollisuuden isän 
„Kuinka tyhjää on se, jot^ maail- Hänelle palkitsi, testantentis-

ma kutsuu rikkaudeksi! ^ saan ntöärättm hänelle ntainitun sum-
„Sentühden minä kieltäybtzu otta- mmT Suurin osa Binghamin omai 

anasta wastaan isäni Peritttöl" suutta meni yleisille laitoksille. 

Nuori Garland oli kaksi touotta 
Eton opistossa CnglQnissa,^ ^foimc Pommi pudonnut rakennukseen^ Lon-
touotta St. Paulin koulussa -CEcucor* 

on ja Albert Jones, Wirgiman pos- Äissa, N. H., ja t)hden wuodtzn.^avd-
tilaitoksen työläisiä, toangittiin .toti- ward yliopistossa. Hän WAM^srd-

MMNMW.'LMMO.PvsM^á'Ná,.Mo^istosta ^ ̂  
ta lähetetyn tatooran warastamises- tensa lopussa, keWuussa ' ja' 

toon keskiosassa» 

Lontoo, ntarrask. 30 p. —Mää
rätylle ajalle asetettu pommi tuhosi 

ta. Thompsoma myoskm yytetaa^ inern natintsttn Miss. May Wtenn - . . . 
, . . .  ^  v  '  .  Y  . Q ,  .  „  .  t a p a h t u i  e r a a s  a  n a h t c r  p u o d i n  a  t a  
seka warrandesta •ctta öO dollarin tn kanssa, Dedhamtsta, jolla on ia-' 

woitto on 18,7 penniä eli atwan sama 
määrä kuin wastaawana' aikana wii
me wuonna. 

t.;ci tien todv^uotr. TaPoxitiV;, että ^Waununakselikilometriä kohden tämS 
iulttaam Llang ^lang on jättänyt 
battoUe wa!tu : .'ansa Per. "M . f:. 
sulttaanin 40 tummaa waimoa. 

Llan?-Llang' n waltaku n on pieni 
saari Etelä r f; issä, jotc Ahvenanmaan asia Kansainliitossa. 

troopilliset wedet Sen L'?icufsi;:i Kansainliiton neuwoston puheen-
kuulu in.'ös c ttuoffattn '.elniiweiia johtaja Hymans on wastannut Ab 
Wiisitoistasataa asukasta elää täällä !wenanmaan maakäräjien sähkösanv-
-palmupuitten ja aurigon paisteen | un a an seuraawasti: 
maalla. • Kansainliiton neuwosto katsoo wel 

RjM-i» fccmn pelasti fuíttamtm ™röhlfta° ±Uä jfl 

hengen ja sulttaani otti hänet pojak
sensa. Se tapahtui wuonna 1909 kun 
„Bob" määrättiin tnuitten meri soti-

mat mielipiteet riffaubes<\i kuin hä-

'ncliä. 

Hellä Lontoon siltaa kello 2 aikana. 
-Kukaan ei menettänyt henkeänsä. 

Kaikki kadut läbistöllä suljettiin 

postiosotuksen wääwntämisestä. 

Warastetun tawaran arwo on 
muutamia satoja dollareita. Suurim! ..Minä-^en vle sosialisti: minä olen 'kaupalta kun celättiin, että toisi g 

pommeja oli kätketty. Scotland 

Aard. salapoliisit sanowat, että Pont-
mi oli nähtäwästi wiety rakennu?-
seen ennen liikkeen sulkemista maa
nantailta ja kätketty. 

man osan oliwat myyneet. Jones sai kiito as 'nd-widualisti." sanoi hän. 
kahdeksansadan dollarin takuun jo 
Napautettiin, mutta Dhompson ei 
woinut houffia kahden tuhonnen dol
larin takausta ja on ivankilasfa odot
tamassa hallituksen edustajan tutkin-
toa. 

Täitten kanssa saarelle, joka on Phi
lippine saarien äärimmäisessä pää s-
sä. McClain sanoo, että hän pelasti 
sulttaanin miesten kynsistä, jotka 
'pieksiwät häntä ja, että wanha sult
taani wih'doin otti hänet „pojaksensa 
ja perilliseksensä." Nyt sulttaani on 
kuollut ja McClainille on ilmoitet» 
tn, ei wirallisesti, että maiiafunta ja 

kaikki .odottamat häntä. 

Muífa McClain meni awioíiittoon 

ipyytää teitä saattamaan ivalitsijainne 
t'etoon, että juristikomitean lausun-
non saannin jälkeen tehdyllä päätök
sellä ei neuwosto ^ole tehnyt muuta 

Kaupungintalo Corkissa poltettu,., 

kauhu wallitsee. 

Duluthissa ja sattumaltakohtasi hä?' Mrs. Milja Rahko, 317 ,>ohn )lwe 
net Michiganissa nyt. Hän palasi nuelta, per torista lotzkkaantu: inni 

Duluthiin ja sai tietoja tarjotusta ^ ikään liewenmnn 

palkinnosta Walter Oatesin, paiknl-} James Hennesy, joka toimi tnsi-

Öifeit asiamiehen kautta, joka wuoros- uöörinä mainitussa toeturissa, on ker
taan ilmoitti asiasta sheriffille. Wii- tonut, että he kulkttoat tajvcillisella no, 
rie toiikokla sai Dates kirjeen Suomet; peudella onnettomuuden sattuessa, 
kielellä mieheltä Michiganin kämpäl. mutta auto nähtämä vti kulki huomat' 
itä, joita ilmoitti, että jos joku w*vűit- taivalla nopeudella, ollen mcrhdbll:-
omainen tulisi Dttluthista sinne hiin festi a ikeessä nton.-a radart yli man-
fäytiätsi heille heidän miehensä. Apu, rin editse. Hennessey kertoo, että hän 

i* 

äitä aamuna. Räjähdys gitsemiSkäskyllä Inkisen tomtgtisemt* riemmin, knin iitint' UteeKvrmar,' 

s?ksi murhasta syytettynä, lähti suti» •festä syntyneen -a-'ahdyksen, silla íjait 
mmtat-iftana Michiganiin ja eilen istui oikeanpuolisella seinämällä tee, 
löysi ynkisen. Josko Inkinen on ttm- tuvissa, jotatoastom auto tuli wasem-
zmstannt syyllisyytensä kumpaankin ri malta. Näin ollen kaatoi weturi yh-
lokseen joista häntä syytetään, ei tie- teentörmänneett c;«ion kumoon, jenka 
detä. 'alle jäi Mrs. Kill, tullen kaikkein pa, 

hinnniit toufatrita. 

Auton jätteitä lähemmin tarkasiet-

Cork, marrask. 30 p: -4- Kaupun

gintalo tuhottiin tulella tätiä päitoä-
nä. Wahingon, arwioidaan nouse-
wan miljoonaan dollariin. Esimäi-

Konln-rahoja. 

m . , . . I. M. McConnell, Minnesotan 
Rnhttnaallisia palKoja lufimicljillc. |lten yritys roSnnuffeit pokttamiseLsi' wallion fíi'í.r.i'ul komtss'. > -neri, tori, 

Chicago. — Ylituomari Foell ei onnistunut, mutta soihtua käytet-'me Mkitoiifb)f.c todisti ^',000,000 

myönti 960,000 dollarin summalt 
yhdentoista lakimiehen Palkaksi, jotka 
edustiwat useita asianajajia oikeus» 

tiin toinen kerta. toaltiort touotuista awustusta ylei-

Mustia ja ruskeita. Poliisimiehiä sille kouluille maksettatonf: wuo de-.-
oli toiminnassa koko yön -ja aikuisin le loppuen heinäkuun 31 p. 1921. 

«siassa Marshall Fieldin, kauppa tänä päiwänä oli kowaa tappelemis-! Tästä summasta 240 korkeako»-
kuin julistanut itsensä Pätewäksi kä- prinssin, testamentin „särkemiseksi." ta ja pommiräjählyksiä. Monta 6m>->at '.'.'.-.liassa, $1,222 /20 folmn 
ititelemään Ahwenanmaan kysymys- ^ Asian wetosi ystäwällisesti oike- netta ja .puotia ' toahingoi-ttui ja oli kuuluu erityisille osastoille; 

tä, lausumatta toielä mitään kysy- j «teen Marshall Field 3. testamentin paljon ryöstämistä. 261 luokkako:.-'no sai $409 .<< « «V 

Chasin knoltnt. 

Los Angeles. Cal. --Eugene Cha- taessa ilmeni, että hutoittelijat oiiroat 

fin, joka o n kahdesti ollut kokelaana ' olleet wiiitaksien Parissa. Hennessev 
Nhdyswaltain presidentiksi Kielto- edelleen kertoo, että hän olettaa hutoi-
laki Puolueen tiketillä, kuoli iäalB matkaili jäin olleen to ii nan liikutta-

Polohaatoojen tähden, jotka hän sat mia, sillä hän oletti, että se nainen, 
10 päi tuää sitten kun öljyn uni rä- jota hän auttoi, oli jnowuksissa ju 
jahti hänen .kodissansa. .mahdollisesti heidän autonsa lämntön 

; :— . ,säilyttäjä oli punalkoholilla täytcttn. 

Riintiiticmicljemme toielä wqcitiwat Jos näin on,'nii n se selittää miksi on-

palkan lisäyksiä. . nettomuus taphttti. * 

Chicago, rnarrasf. 30 p. — "Rati-
tatiemiesten lisättyjä palkkatvaati- Ampunut 404 paunan pukin. 

Osa kaupungin wäestöstä pakeni -nyksen. ydinkohdasta tai kansojen itse- ^sisällön selittämiseksi $100,000,000 
määräätnisoikeuden päwwyydestä jtntstin - rakentamiseksi. Oikeuden » , ^ 
C(f or. „ I r kauyun toaltaantana. 
?lhtwnamttaan kysymyksessa, ^elos- waadtthin asettamaan syrjään tr its 
liajain toaltioilista «kysymystä Pohti
en aan ?nääräämi!sen tarkoituksena oli 
hankkia neuwostolle aineksia päätöt-

Kapinoitsijain tekemä wahinko 

muksia lyh'ywillü teillä m vtetajuo* Wakefield,'Mici)., marrasf. 30 p. — 

yhdistettyä f; i lua sai ra'' nus- jc unioon., sonotont jnhtaint tänä päitoä» ^enr^ Hautanen toi tänne pukin, jon-

kuletuskustannuksia toart?.n $(>04,-i11^- sanomat, että ratkaiseminen uskotaan oletoatr suurimman mitä 
157; ja G,000 maaseutu koulua sai lykätään toistaiseksi. On myös ilmoi- on j^pettu koko Mä niemekkeellä -tänä 

$841,041. 

Taasen hirweä myrsky lakaissut 
Atlannin rannikon. 

Boston, Mass., marrasf. 2(> p. 

i Laki ehdottaen näiden rahoien, ja
kamista. Kappale 3, osasto 512, sa-

|t!'Oi) Mr. MeConnell, ehdottaa, että 
j missä muualla astttoa korkeakoulun 
oppilas, jonka edestä toaltio maksaa 

jtetiu, että afiaii ratkaiseminen mah
dollisesti annetaan Ahdyswaltain 

wuonna. Se painoi 404 paunaa. 

Rautatieyhtiö neuwoston käsiin. 

Meismaailmalllnen .kieli. 
Nteismaailmallinen rauha. 

"« i-kSiintSmäm, fi.ro perinnön lop. €orfi8fa toiimc aikmm lu 

senpojalle. . knunottaen talon polttamisen, artot 

. . . e . . . .. ........ Elthu Root, Stanchfieli) & Letot), oidaan oletoan $5,000,000. 
w ,cta e,m«, « fewlfotnm..^ Arkista, ja »*„«. Siller j« 

m.. (Cifof m„„.ln i^-ntua ^eltt-ukM M.Edward C. »(Icr, fatoat $(',00,000 
EOttsjii Ethel Miller tn raavsa 28ttit- iwrttam:seen. xata paatosta odotetta-
Nchnista, Mav«§., toitrne toukokuussa, on kaikkien asianomaisten toel- j , . 
Nttit hatt ei huoli .waimoista ja eroit-' !lmollisuutena P^bättäytnä jokaisesta j Cdtoai d F. runnelle Chicagolta, 

taa heidät asunostaan, jos sotatie 'teosta, joka tooisi synnyttää uusia ^tMony «»tar-slt-tlk,. Midenkymmenen mailin myrsky lü- tartoitn-ksia toarten, maksettu summa s akatemioissa. Toimikunnan, jon^ kim uskontoj 
partmenttt toahwtstaa tiedot Llang- !.mai ke uksia. Pyydän teitä mitä Har-^^V Fleldm ^ Peggy Marsh m, íaiíi tänäpäiwänä linden Englannin on wähennettätoä sen piirin atous- fa toalitsee kansakuntain edustajat. Tärkeimpänä kysymyksenä tänäpäiwä 
Slangista, sitta Mrs. McClatn a:5oo Ztaimmin käyttämään ^Mustanne'^ianttlatlen nayttel:,attaren pozan, rannikon ja nousuwesi oli korkeampi tuksesta. Todistus tämän wuoden 'tulee toalita sopitoa kieli, joka tulee, nä ihmiskunnan keskuudessa maail-
mennä Etelä merille. ^Nykyään Mr- ^lhwenanmaan wä-estöön muistut- .^tmtehelle, ^myonnettnn $40 >00. iskään ennen. Winthropissa, awustuksesta on paljon toiiwcktänyt Mlwelemaan kansainwälistä wuoro-massa on yleismaailmallinen ratt-

taaksenne sille,'Mei tähän saakka ole mu ". *mm' Massachusettsissa, aaltojenmurtajat tästä, ehdotuksesta johwtoa lisätty vaikutusta ja sitä kieltä tulee opet- ha. Tämän totuuden käsitys ilme-

Kaikkien ihmisten ja kansojen tn-> 
yleismaailmallinen kieli tulee oi. Tee tehdä rauha. Koko maailmaa 

opetuksen, asuu piirissä, jota toerote. jiaa käytäntöön, jota rutostaan opet-- käsittäwä rauha tulee wallita halli
taan wähempi kuin G milliä koulu* jtamaan mailman kaikissa kouluissa tusten, uskontojen, rotujen ja kaik* 

kontojen seuraajien Wälilla. 

<?latit työskentelee mekanikkona. 

Järkeviä liikemies ilmoitt»» lii' 

kettään l-hdessa, joka »n hänelle 

ekttlfiftn. Uusi Kotimaa »« dhJIf* 

im ilmoittajille. 

miitaan tniatttnnui saarien asemassa 
ja pidättääksenne sitä kaikesta kiibo-

ten lakimieliille. 
40 jalan korkeudessa pieksimät laitu- jyZ. !taa kaikissa .maailman kouluissa, nee aikamme huutcövana tarpeena. . 

Tuomari Charles M. Foell ylioi-ria toastaau. Aallot lainehtiwat kain Ottar Tail kauniin osa tästä ra» i-niin, että kukaan ei tarwitse' muuta! Abdul Baha. 
tuksesta, joka pyrkien ennakolta toai-jkeudesta/joka selitti testamentin fi. punkiin ja kaduilla oli useita jalkoja hasta oit $54,774. Wilkin kännit saa kuin Taksi kieltä, äidinkielensä ja yJ 
knttamaan neutooston päätöksiin ei säilön, määräsi $40,000 oikeuskulun wettä. Myrskyn tooima repi puita $24.722; Wadena kcmnti $19,887.» .leismaailmallisen kielen. Kaikki tooi!' '""l. 
tooi olla muuta kuin toahingoksi edus ikeja toarten lakimiesten palkkojen li- ylös jnurinensa, ja sen sanotaan rai- f>0; Grant kaunti $21.871, ja Beck- wat omaksua kansainvälisen kielen OsnnsNikett! himotti etoo omassa 

tornillenne harrastuksille. jsäksi. toonneen yli koko rannikon. er kaunti $34,265. 'oppimisen. lehdeSsanve NvdeSsa Kotimaa»^ 


