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Atz««e»ee» miestä Malitta toimeen-
. Zanewaa» keskushallinto»». Hoo-
^.Der ia Hughes niibtn js»k»ssa. 

"St. August, Fa., H».'lmik. 22 
jtukiüa presidentti Hardinx on io> 
pulliseSti ilinoittanut uuden minis. 
teriSiimfä. jota tulee olemaan fett* 
roatoa: 

Ulkvmaaministeri Charles E. 
^j«ghes, raha°asiain ministeri And
rew Mellon, sotaministeri John W. 
Weekö. nliprofuraattori Harry M. 
Dauscherty. postihallituksen päällik 
kö Will H 
Edwin 
Olfccrt B. Ball. maanwiljelysminiS 

Warustautuakseen tulewia sotia 
warten AhdyAoallat tänä wuonna 
kuluttavat. $861,291,800. ell 25 
prosenttia kaikiZta weroisti». 

Menneet sodat maksavat $318,• 
198,375, eli noin, 10 prosenttia. 

Suuri sota eli nykyinen taistelu, 
jossa Uhdyswallat otvat wielä tef* 
niAisesti maksaa $1,413,721.000, 
eli noin 41 prosenttia: <'J, \ . u . 

Uufi höyrhlajwoj» purjehtimaa» 

Eur»paan. 

Royal Mail Stewn Packet Ahtion 

€k$pm$i luna Katkais

sut paikallisen Innan 
Satoja matkustajia kauhussa kun 

yhteena/o tapahtui, msottotrmieS 
-pchaMy; 

Ay'V..' .^^,*"1 

New Jork. — Ekspre^jijuna, jos. 
sa oli toiist nmtiustajawaunua ajoi, 
Flatbush awenuen qsemalla Brook-
lynissa paikallisen matkustajajunan 
kahtia. Paika/lisessa junassa oli 7, 
waunua. IhteenajoZsa loukkaantui 
50 henkilöä, jo-ista 16 sangen Mää
rällisesti. 
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moeneye asia 

Washington, hedlliHs- p\ ---
Werraten Moo»»eyn aMa Dreyfus 
juttuun Ranskansa, BaWMre Sun 
K'hti kysyy, 
sa, „Woidaankv 
pilkkamukaelnum-
tämän tlch^an 

Wanhin, Laikt^ü 
nomckl.chti Marylar 
sin Atlcmrí; Sanniko 
neti, säilyttäisi 
tämän toimitukselkiftZU 

Roswran postiMunun 

Jtiriiiri Mount 

: Zűcíjcty E. Strong Minneapolis, 
ta kuoli kelo 2:40 jälkeen puolen 
päitvän General hospitaalissa kuu-

fiirmumvrskv raivoaa idässä 
Liikenne seisauksissa ja useita henki-

löitä foirnut sunnausa. 

itukses-

tomäit iavi ha aivoista^ jotka hän sai myö* 
Hahn pevjantai-iltana kun tuntema
ton mies roswosi North Coast Limi-
M junan ipoMitoauntm. Northern 
Pacific tiellä, St. Cloud^m ja Mn-
neapoliti wälillä. f 

'itsi ja 
iiekji?" 

omasta tiedostaM: 1^' "* 

in ]a» 
ihtntai» 
airUeh-

antaa 
WfltujEien 

Strong'ia ammuttiin neljä kertaa. 
Roswo olt päässyt sisälle postiwau-

^ ntmrt näyttämällä sijaisen postikir-
„Tom MooneY tuotiDtz/n neljän jurin passia. Hän alkoi keskustele-

maan Strong'in ja kahden toisen 
postikirjurin kansaa .ja wihdoin mää- ^ 

* 1 myrskyn seurauksena. 

. Rew Aork, helmtk. A p. New 
Aorki:: miljoonilla työläisillä oli 
tvaikea päästä tyofyöu tänään seisah
tuneen liikenteen tähden, jonka aihe-
utti enempi kuin jolta lunta. Lumi
kinokset oliwat kahdesta kymmeneen 
jalkaan korkeita. 

Tuhannet tetiwät työtä yrityksel-
lä puhdistaa tietä liikenteelle. 

Myrsky, joka alkoi warhain sun-
nuntaiaamuna jatkui kello 10 saakka 
wiime yönä, Ahdkksän henkilön li-

jotka menettiwät henkensä 
satoja louk-

maAustajaa ja kun yhteenajo tapcch 

ini, niin Ie synnytti wich-at- fou= jtobiitojan »olaliiííte ÉSúttóijeá. 
..... hu« ymvLrittõõn ja matkuswjieu Ne oliwat Stout t$műn, 

H. Ha»s. l(iito»Stominiítcri ^bit-^^ snstmaiset^'pur. > káudss»o. «ShkSwiima tatfaiStdn j ens. RelU (Stem jo 'Ä*»- tijtiä-! räfi heidät nosteitaan kätensä <>>»• JJST 
D-"by. tffiafiammmitoti, fet" m on 15 500 lolmin 6eH, että ei tuli « Hläämään I renW @aillc, j, KqMM«ná luu«^°5w°» ^l°-k°w°n l 

'• ^ tontoroa latoo, alkavat Se» Aork'. T" tZw°'°K la"a" «lk»jc ntr^ft „ínfűin hän elia I »afhiflgttm.' HmH. 21 p. — 
ta. H-nry & WaNacs. tgommisten ^ tmiMulm 21 ^^5. „Ote- j U*"t,m J1 f n™M 1tMein ,liii8tä «*«^.»6 »ää. a}£oBut w 6äntä- fanoi Ma myrAy. joka funnuntaifa 

t k-m>>pam,n,ster. u,000' tornin kantawa l-i. V^uman > raim walauteloo» «i°tiW> ia ev5i. 3197 $a»ton'«lbc. .hBčtm yöllä ja eilen Maisi Idän 

ii * .. i 'roa seuraa kesäkuun 4 päiwänä ja f', " ° j náhnimrisfa waiiränwalan! Vektiä itse. ^ ̂  Paul, ykji kirjureista. Sit., waltiot oli kääntynyt merelle vcch» 
lh,6<» m.ntftettSton roalmtK. im kahdeksantena. ->d>t )u°ki>w<asmmhume,^. M.eu»'in ja W,^^tären!«>^ ^ j , IjoiS-itäiseSrä suunnassa suuri «tue 

«toldtu fimrdla _ mKlenfimnono.! toiWa (Ätoiinä«äriebbulfet jat- «ft«n taif»™. *>»> «Wwrf ttdnkoä-|lo4tótu8„„ nm>:llä, Kn r»ro0 «"?»"• •' 

Monia arweluja siihen nähden on.^ säännöllisesti jokaisen kahden - K^hajmrtuneet.. j komattonmksi. Ja nyt McOsnald ott 
tshKz. Joissain ennakkoarwuuissa on ^ikon perästä New Dork'in ja! Wahtitornw wartija ilmoitti, että tunnustanut tchneensä Mirän wa-
oMu oikeaan, kuten H^owenm H^hurg^it walilK, laiwat pysäh-! punainen walo oli asetettu merkiksihän oikeudenkuuluStelttssa, 
Hugbeeseen nähden. Tv7set n?iM Eherbörough'iKsa ja Southamp- paikalliselle junalle pysähtymään.! juomari A-rattftin *k. 
rnai «NAM-, ©ntoten IatHKiüto . j Tämän ilmoituksen jchdoSta °n ?°'jjoka jahti kuuluA-lna, k^. 

Royal M-il Aeam Packet Sow.jwanximnut moottorimichen että j^iljastukftt 

Ny on yksi wanhimmista ja suu. ̂  Evstellon... ^ - yskien Oxmania.ytsinM^lvaaiiwat, i 

yllätyiksiä 
ministerin walinta oli ponnvohjäi
nen yllätys, sillä Mc. Denbyn itiini 
on ollut poiAsa kaikista niisiä lnet-

.telmCia, joita on tähän saakka tehty. 
Maan laki tixiaHi, cttä Ennätin 

m foliar set korkeat nin-itykset mah 

•  ,  . . . .  ,  ; j  o l i  s i l t i  w i e l ä  j ä ä n  j a  l u m e n  w a l l a s -
Polnsit ja poffttMrkmkMt «Wat ^ ^ .Monessa paikassa, Marsinkin 

ole löytäneet mitään todellista lal- ^ ̂ orfin ympäristöllä, . jossa 
ieä rosmosta, joka Pakenc muassaan •; TtTyr§^ ^nhtmmiifaan, ja Mrgi-
$100,000 arwosta wtMeerattua i niQn> Marylandin ja Pennsylwani-

- ' ' 'art wuorisilla seuduilla, joissa lumi 

^ ' . I ' 

. •. V . 
persoonallisesti tarka?^tusra. 

Rosmojen lullaan olleen tcutafié-
asemalla kun juna saapui postin 
kanssa ja seurasiwat tr of ia poStl. 
konttoriin. 

Postimestari George Lathrop tä
nä aamuna ei woinut ittäärätä too-
rastetun postin armoa, mutta hän 
uskoo sen nouseman suureen sum-
maan. Hän sanoi, että woi ottaa M-
si eli kolme päiwää ennenkuin pai-
kat, josta posti lähetettiin ja laMu-
jen sisällöstä woidaan saada tietoa: 

Automobiili löydetty. 

Poliisit on^at löytäneet waraMe» 
tun automobiiíitt, jota roswot kW. 
tiwät. 

Postilaukut, joita oli neljä, niiden 
arwo arwioittu moneksi sadaksi hi-
hanneksi dollariksi, oliwat heitmty 
warastettuun automobiiliin sen jäl
keen kun rosmot pakoittimat kolme 
postipalwelijaa makamaan lattialla. 

Posti oli juuri sapunut kuorma-
us laiivalle kun roswot ajoiwat tto» 
kin wiereen.. Kaksi, rosmoista peitti-
roät työmiehet pydsyillä. sillä ajéŰá 
kun toiset ottiwat saaliin. 

PHstityömichet myöntiwät, että 

pany 
rimnnsta brittiläisistä hoyrylaiwa-; 
yhdistyksistä^ perustettu wuonna > 
1830 ja kontrollseraten enempi kuin j 

syttymistä JntiaSs» 4 

ydiünir ' 

wistettawat. Sitäwarten 'kokoonwn miljoona tonnia, lnkuunottaen lm-! . Limtoo. —'^Miglanniu kuninMZ^ 
senaatti yl.määräisecn istuntoon heti jat Etelä 3&R8$lö<ui£,jj* KaukachM.^,inan iktytskhkeskus on Intia, jos-
maalisb-mn 4 c. piloin uusi Prtsv Man. . Vv> ^ j<fo myönnetään hallitusta uhkaaman 
tentit csfcrt Mirkaansa. ?awallis'-sti, Mtiöllä on konttoreita' Nekö waarallisemman tilanteen, kuin In» 
ei senaatti wi:-wy sm kauwemmin is- ^orkistsa, Äh«ago5sa. Minnsapo» 
tmrnoMmm, Paitsi antaa wahwistuk- usfa, .Seattlessa ja Vancouwerissa, 
smsa uudelle minisr^rlsMl'. Koko., ja silHM^ asiamiahiä yli 
naisen kongressin istunio tulee mah-> PohjmMnnen. H. E. Lindman 
dolliseSti sikamaan wasta maalis- já on ollut monta'wuotta eurSPa-! 

, . ,®«.».l«i8to iWWÕä. «°.k.d^«..jk°id-n täytyy todewfMi kaiwaa it 
että Mooneylle annkttaMn uusi h^l-' _ j fenia ulos. Raiüat'.elnfenne oh set-
Vinto^ Californian yleinen laintocrilij Duluth, Minn. ^°nx>tu Hillo- sguksissa ja sähkölennatin pakwelus 

Mn on kuulusteltawana poliisioikeu-turmeltu. 

olewalta sen 
toja tänä pai 

I" rúr#UCMt w'riin kinoksiin, «mk. tooi nollgía m-ltein sataan 

looja puowsti tätä uosAusta. Pre» 

tuhanteen dollariin. Poliisit sanowat 
että wahinko paperirahassa.yksinään 
woi olla kolmen ja neljän sadan tu-
hannen dollarin wälillä. 

Sheriffit, poliisijoukot ja postin 
toiwoen 

Pdentti Wilsonin määrHmä Siittp^ | de^fa tänään suurlvarkaus syytökse»» ^ Monelta kaukana ole 
mallan komissiooni^ pitlM tutkimuk- toisessa asteessa. Hiltosen wä'.te« • h^Ita ei ole saatu tietoj.. ........ 
sen jMeen. tuli sanmayWiätokseen.! ^aän warastaneen $160 Axel . n>ärtä ja niitten luettelo, jotka sai-.' e^lto(ií euíuű 

, Niin myös teki J. B.''Densmore, j^lta sillä ajalla kun wiimemaini- surmansa Mttrkyn kautta jai' ̂ ^iwänsa postilaukut ^ yt roswot. 
tian kapinoiden aikana.-enemmän iMyswaltaiti''. ^nantypalwelukten ltulla oli rchakärönsä tarjouspoyM- |epatoarmarft, waikka on ilmoitettu | 1 ;—; 
kuin.'m touotta sitten. ^yleinen johtaja, joka wÄMin pää-.'lä eräässä pehmeitten juomien tn- (9 kuolemaa tapahtuneen New Dork- jStfórtfi tmehia wangittv INffhesa 

„ .. . ^tarkastajaksi . työ-asiau,. sihteerin wassa <south First awenuella idüs- cifa mitään wakawaa wcHinkoa' pacific postijunan warkaudest». 
Englanmn wiranommm sanowat, . . . ... . . . tS «ttwr* llinS ra. \:r T4.ti ! 

kuussa. laisessa hoyrylaiwa tiketti NikklM^', 

I ' puetat ehdottaa raRh«»paltmt»a 

'€^v 

iiW." 
S 

i" 

'Áa:- ' 
•r -; 

Sir, 

4Á 
• &<&»*&• 

Jl 
J 

Amerikan Puuaiselle Mstille. 
: Qiorjan 'suürkäräjäin Nobel-pal-
Kvtokomitean Suomen hallitukselle 
lähettämän kirjelmän johdosta, jos-
la huomautetaan m. m., että eri 
maitten hallitusten ja eduskuntain, 
jäsenillä sekä eräitten tieteitten edus 
tajilla yliopistoissa on tilaisuus teh
dä ehdotuksia siitä, kenelle rauhan, 
palkinto tänä wuonna olisi annetta-
ton, otoot waltioneuwoston jäsenet 
yksimielisesti päättäneet mainitulle 

Pohjoislännen cksiamilcheksi, hänen 
konttorit ollen 325^ Second awe.. 
So., Minneapolis. ' , 

— .. * • -

tieet hyökkään?än muodon, ja Lon 
toossa oletoit Intian toimisto myön-

Pankkiroswot ottiwat $2.300. tää' etJä iö§ fmím ^ntl* 
an uusi warakunmgas, haluaa saa-

Hudson, Wis. — Pankkiroswot. ^ wättettffsi kauhiswttawan katas-
ryöstiwät Stockholm State Pankin loosin niin tulee hänen osoittaa mi-
stockholmi Asa, Wis.^ lcchellä tätä | fjj etetointä loaitiomieBtaitoa. . - ' 
paikkaa, wähän jälkeen kymmenen,.! 
tänä päiwänä ja pakeniwat St. 

'Ktsehallintowaatimukset owat saa- Osallisuudesta rikokseen, teki enempi 

Xaemrtttt kuole m aa» 

„^itti hän makaa eräässä Call 

Paul'ia kohden automobiilissa. Kak-
soiskaupunkien poliiseille ikmoitet-

imnitealls ilmoittaa, ettei IM ia ^ «°^°iwat biffia 

tiedossaan ketään yksityistä henkilöä, • e! JL
ar w . . , 

i* toiminnallaan olisi «mh°n»al. ^ «•. "ST 
hmm ansainnut. Km. tietenkin »°l- W°>. «to ^Mtoot $1,900 Pa-
totoe toWWt Hmm UiFät. ^aí,a ,a $400 hojMaSK 
w°°t w antamisen myoÄin Mj-s-' A" "ak,^ automoinlm """f"" 

taOfc, diboktoon, että se tällä kertaa fK"® . ®c 

«SH annettava Amerikan Punaiselle ^> M m.eS meni sisal. 

Ristille jonka siunauksellinen ja mo le. Han weti esiin pyssyn ja waati 

•en kansan hywäkst koitunut toimin- «*«t_ Wf «-tamaan 

f 

ia on huomattaawsti liewentänyt w° W'elle. Eras henk,l° astu, 

,odm, tuottamia kärsimistä, ft* » «*"*?«*. f» 
wellen ičmMunnan wrkoiwsperiä. Jo6fl:. S.sakletaul.ia MM 
alien omansa edistämään kansojen Wkahchne«a ulos i- roswa seura,,. 
WltnäiStä fofilerifouttü. . . ,Nm HYPP-s- automobnlnn, ,oka 

Pshjeis Dakotaa Pankki ahmita joka 

ta katsottuna, mutta todellisuudessa 
ON tämä hiljaisuus tuliwuoren 
n'.aanalaista kytemistä. Ghandi ja 
muut itsehallintopuoleuen johtajat 
owat Herättäneet kansallistunteen. 

oli tiirentä waroitettu ja oliwat jää-

.paljaswksia juonesw. Nyt ei w°i ol.'^ s« s...« .«.m-is-n «VTnh^teeet tette-
j Ia kenenkään miehen mielessä epai* j ipaiifouitn.. 
jlyä siitä, että MSoney wSSryydÄla Washingtonista, helmik. 10 p. —| Myrsky meni yli suuren alueen 
tuo-mitiiim. |'Äuoineu lähetystö täälläon saanutulottuen Tennessee'sta alimpiin Uit-

. tiedon siitä että keskustelut suuren ^den Englannin waltioihin etelässä ja 
ulkomaalaisen lainan saannista Suo idässä jo niin kauas länteen kuin 

i melle owat loppuun suoritetut. Sen: Ohio laaksoon. Lumenputous oli 
momi tulee saamaan stan- muutamista tuumistaetelä osissa 

dinamialaiselta' pankkiirisyndikaalil- myrskyn tietä enempään kuin jal-

$ *; ta lainan, joka tekee 247,000,000 (Zaan Virginian wuvrissa ja Poh joi-
clu °n !.at*Ül . I markkaa. Tähän syndikaatiin kuuluit I siSíc waltioissa. tiirmi melkein koko* 

maa Myön ' a tu f tn oa. J uj tanskalaisia, noxialaifia ja ruoifaali' nenn seisautti rautatieliikenteen nto-
mn Iannraltooja tunnustaa oleman.,,,. ' >md,a mk ia junat myöhästyiwüt 

1 ntonío tuntia. Myrsky ei ollut ai-
noastaan ensimäinen muuten k auni i-

Maa näyttää rauhaltt^ «°K MáMm mani' 

keustuomion ulia. Ccrlifornian ylim 

m , .. , .sia pankkiireja. 
. ,, sa «wuton. Waltion futoernoori kiél-

hajanaisia kapmo.ta ,a *""««.• tóett# «rmchtamaKta Mooneya j,| Who,nät -iedot l-ickm -hdoiAa 
datusw on jo tapahwmit. Birnn- i raääräanuiäta tutkintoa nuiilta Iw-!» mutóto ,en «eyteen kuulumista 
omaiset feHäälmt ra„hattomuuk„en j tSffiH5 eiWB fQffuműIta m ^ feiloista uupuwat. 
j^tattx» suureen kansain noumun. 1^. „lMukselto. Hänet tuomittiin ' — -

;na  ta lwena ,  mut ta  yks i  pah immis ta  
mitä on ollut 20 wuoteen. .» 

Vastakohtana myrskylle Idässä» 

$ni«« marttft »ietaifi elMiaifa | hLfa X"lu"'ét*""t >°tk»tw»«»s» «M«-|oIi harwin-is-n kaunis ilma muišfa 
, I 'attitn toutmirfsi la sitten tuon.to hiiíirfümít» šir»nn fWí rnzmtn SY-inípn 95irtoi«t alu

li lasta. 

u 
väiwäiselle paukkiliikkeelle. 

Pohjois Dakotan Waltion' Pankki ^ ^ ^ .. 
mt • nyt aukaistu toastaan ottamaan. Dakotan Bona s Btllt riippaa 
ikitylsiä talletuksia, korkotilille kuin ! kaweraoõrista. 
mte avonaiselle tilille. Waltion S. D. — AinoaMm' ̂  
pankki ei oie pitänyt tähän asti yk- Wnöőri McMaster'in allekirjoitus 
sttyisia talletuksia.oNenkaay, ainoaö»! tarwitaan koneiston panemiseksi toi-
taan tallettanut ybteiÄunnalMt mintaan, jonka kautta Melä Dako-

;,Mito Wvänsä sinä teet, 
lähdet pois kotoa eli jäät, niin nä-
iiiai lapset tulewat jäämään minun 
luokseni ja minä kaswatan heistä 
hywiä miehiä ja naisia," Mrs. F. H. 

,ajettin nopeasti pois. Auto nähtiin A. South, Atlanta'sta, Ga., sanoi, 
tiellä Hudson'iin ja sen päämääränä miehelleen, senjälkeen kun mies oti,^ tuomiota. 

, uskotaan olswan St. Paul. 

muutettiin elinkautiseksi wankeudeL-
si. Tuomari Griffin sanoi, että joS 
kuoleman tuomio olisi pantu täytän-
töön olisi se piMamnkaelma oileu-

toiljcEjotíti $500,000. 

Chicago. — Walter D. Scttoot, jo
ta on syytetty määrien öljyosakkeiden 
myynnistä'on wnnustanut, poliisit 

desta ja tahra lainkäytännön päällä., sanowat, että hän ja M O. Tolle 
Ne koskewat yhdenwertaifella sowe- j hänen kumppaninsa, petkuttiwat 
liaisuudella elinkautista wankeus- j Michiganin ja Wisconsin'in maan" 

ntljelijäiltä lähes $500,000. 

- osiAsa maata. Isojen Järwien alu> 
I eella ja Missisippi laaksossa, länteen 
päin, ilma oíi selkeä ja Floridassa 
lämvomittari mittasi 74 astetta. 

»varoja, kuten toaltion-, kauntein- Zä 
koulurahoja y. m. Pankki tulee latt-
tahnaan Haora-asiafoimistoja ympäri 

tan entiset sotamiehet saawat toalti
on palkkiokorwauksen jota ehdotettiin 
kansan äänestäytissä perustuslailli 

toaltion ainakin yksi joka kauntim,' fiSfa korjauksissa wiime syksynä. La-
iotfa toailittää tallcküZsW „ Waktwn kichdotus, joka eilen hywäksyttiin se-
p»«l»lkNn. , '-i «4 4 naatissa meni läpi edustajahuonees-

; ' sa tänään ilman waswstawaa ään-
^tihiaai heeSli makfea $8154 45,, 

a»aodecha s^GSta.' 
Washington. — Sota tanä wuon

na maksaa ^dMvalloille $2LA^,» 
000,VOO, Rahaston sihteeri Hous-
toniv arwostelun mukaan. 

Mainen henkilö MdMvalloiSsa 

.NiA» werh»t" «LkeaShaoaeeSsa 

«KS-tbttlaatiestea faojelemifekft 

katseitta. 

SpringfieV, Ohio. Tuomari F. 
maksaa $24.24 wuodeSia sotatarkoi- j W. Geiger siwiilioikeustosta, panet-
tuksia warten. Houston'in laskujen, ti ..mlkkawerchot" oikeushuoneeseen 
mukaan, wast aan $31.92 werotusta tänään. Valamiehistön iStuntohuo-

' hänen omilta huuliltaan kuullut tun 
nustuksen, että 11 lasta, joitten ole-
tettiin syntyneen hänen perheeseensä 
kuluneen neljäntoista touoden aika-
na, oliwat todella otettu äitien hos-
pitaaleista. ' 

Tämä harwinainen kertoniuS äv 
dillisestä rakkaudesta tiili ilmi kun 
tarkastus tehtiin kolmoisten otaksu-
hm syntymisen tähden Mrs. South-
ille uuden touoden iltana. __ -

Tarkastuksen aiheutti se, että Mrs 
South ei lähettänyt syntymätodisL 
tuksia terweyslautakunnalle Atlan-
tassa, sillä seuraukselle, että saatiin 
ilmi, että kahdet kaksoset, yhdet kol
moset ja neljä muuta lasta joitten 
luultiin synti neen Mrs. SouthiHe 
oliwat hänen ottolapsia an. 

> henkeä kohden kaikkia tarkoituksia 
warten. Tämä jättää ainoastaan 
$7.68 henkeä kohden muille kustan-
smtftEe, jotka eiwät kotte fotoflL 

netta ympäröi toi her iäinen toerho, 
ja tämän takana nais toalamiehet 
owat suojatut yleisön uteliailta ftl-
mill4 

»"O ' '! 

r > 

Haghes walitta hallitasaeuwostooa. 

St. Augustine, Fla. Tulewa pre-
swentti Harding on ilmoittanut, et-
tä Charles <&. Hughes tulee olemaan 
»valtiosihteeri hänen hallitusneuvos-
tossaan^ - . h f"*-

" I  "  

„Voidaanko mitään tehdä tämmd^" Lawerin „parhaat myyjät," hänen 
pilkkamukaelman lopettamiseksi ja1 toäitetääu sanoneen, oliwat osaketo-
tämän tahran pois pyyhkimiseksi? 
Mosneyn asiaa on toerrattu, ei so-
pimattomasti, Dreysus juttuun 
Ranskassa. Dreyfusta ankarasti hxti 
noittiin siellä, mutta. Ranskan fan* 
san kunniaksi, tämä wakiwalta toi 
esiin sellaisia Henkilöitä kuten Zola 
ja Picquart, jotka kärsitoät itse lvoi* 
noomista, että lakia käytettäisiin oi-
keitti Mtään miestä Zolan etewyy-

dístnkset „Bourbon oí'jy-yhticsfö" ja 
„Cinematic palwelus yhtiöstä." ,. 

Politsit etsiwät Tolle'a. 

Roswot saiwat arwokkaan postia. 

Toledo, Ohio. — Sherisfi Jack 

— Poliisit owat 
kaksi miestä, jot-

Little Falls'issa lau-
epäiltyyä^ Osallisuutta ^,r 

Northern Pacisic postiwaunun ros-
tvoukseen Iaxiamaiita, eiwät ole syyl
liset Miehet oliwat Bud Allen ja 
Robert Ford. Heitä pidätetään syy-
tőt sella tawaran ivarastamisesta, 
ka löydettiin heidän hallussaan.; 
Kumpikin oli toSH'iit haawoittuqnt 
kun sheriffin apulaiset saawuttiwat f 
heidät Little Falls'issa. lauantm-
aamuna pyssytaistelun jälkeen. He 
oliwat Ford automobiilissä, jonka 
omisti Mr. (Edgar Read. Naamarei» 
ta ja pyssyjä, jotka löydettiin au
tosta, aiottiin käyttää automobiilien 
warastamisessa. Mitään jälkiä et »le 
löydetty miehestä, joka yksin roStoesi 
postitvaunusta $^X)0,000. X k . 

Z. E. Srroz.g'«!, ptoBtikirjurta, 
ammuttiin kuosettawastt. 

Strong'in kumppanit postiwau» 
nussa esiintyiwat poliisiasemalla j® ' 
todistiwat, että kaksi Little Fall?. 
iSsa wangittua miestä eiwät olleet; 
junaroswot. ' '. > 4 

Leikkasi pois oman umpisaoleasa.-

Kane, Pa.. helmrk. 16 p. — Shot-

Paawi Beaedict ottnant wastaaa 

Schwab'ia. 

- Rooma, t-f; Paawi Benedivt ja 
suuri kuufijűfúnta otti sydämellisen, 
ti waStacm Charles M. Schwab'in 

destä ei ole esiintynyt Mooneyn pno- täällä. Amerikalainen teräksen wal-
lustajaksi, waikka Frank P. Walsh, ristaja, ' keskustelussaan paawm 
Bourke Eockrau ja Fremont Older f^^ssa. muisteli wierailuista kahden, 
owat toimineet asiassa yihdellaisella entisen paawin, L« Kolmannentois-
puolueettomuudella ja jaloudella. 

„Mutta huoletwwa seikka on, että 
Ahdyswaltain kartsa kokonaisuudes-
saan et ole noussut Äihassa waati-
maan oikeutta talle miehelle. Cali-
somiatt futoernoori on ainoa toirkov 
lija.^nähtäwästi, joka woi nyt toimia 
asiassa, ja Maisi olla sellainen was-
tustuksen myrsky yli maan. ja war-
sinkin hänen omassa waltiossaan. 
että se panisi hänen tuntemaan ha-
nen oman waswunalaisuutensa ja 
toelwsllisuutensa." ^ 

ia ja Pius Kymmenennen Kanssa, j<; 
lausui tyytyväisyytensä' amerikalaise-
na, tuidest® kunniasta, joka on, an
nettu hänen maallensa Arkkipiispa 
3)oughertyn toalitsetmsen kauttM^aZd 
dinaaliksi. 

Paawi Benedict korkeasti ylisti 
Amerikan kansan osoittamaa jalout-
ta ia anteliaisuutta, yhtä hywin kuin' 
MtyiSten «nerikalaisten. jo oli 
suuresti innostunut Mr. Schwab'in 
mielipiteisiin tikanteeAa Ahdyswal-
loissa. ' 

Taylo-r, kansalaisista muodostetun denkymmenen wuoden ikäinen tri 
etsijajoukon kanssa, ympäröi usetta ^wan O Neil leikkasi eilen aamutta 
paikkoja Point Place'ösa kuusi maili- Hane Summitin sairaalassa itsel. ' 
lia pohjoiseen täältä, etsiessään toiit- töän umpisuolen pois. Tri O'Nn! 
tä asestetwa rosmoa, jotka pidätti- on ollut sanotun sairaalan Yli?aaka-
toät kolme kirjuria pääpostikontto- rinä 30 wuotta ja on hän suoritta, 

[rissa ja pakeniwat muassaan kuusi nut noin 4,000 leikkausta sialla, 
»laukkaa registeerattua postia, jonka Leikkaustiiaisuudessa cfli läsnä f oi- '• 
1 arti>o nousee moneen tuhanteen dol- me lääkäriä ja sairvanhoitajatarta. 
torirn ^VaikaMsta huumausainetta ÄytO. 

Miehet, joilta posti roswottiin oli- tiin tilcijiiiibessa. ^ 
wat G*>avíe-5 Mi trot), postikonttori- j Tri O'Neil woi tänään olosnhtjK 
kirjuri; Paul . Beitich ja Joseph siin nähden hywin ja wäittav HM..' 
Hughes, rautatiepostin ajuri ja kir-1 etkä hänen tilanfa on Paljon pare«-

pi, kuin okisi asianlaita ollut, 

Pasti oli Muri Mcretty sisaäntu- .hSnet oksi nukutettu. 
lewasta junasta Union asemalla ja] „Potilastohwri" asettui TctkTouS-
siitä alettiin toiemöän sisälle posti-1 pöydälle ja pantiin hänen selkänD 
konttoriin, noin mailin matkan »taakse tyynyjä niin että hän woi hy. 
päässä, kun roswot ajviwat paikalle 
automobiilissa ja pakoittiwat kirju-
rit makaamaan fastocillanja . kiwi-
Iattiatot, - f' ; ' 

pikim»». 

Neljä piinuttia kulut ajasta jol
loin rolibot ajo swat postikonttorin 
lähelle, siihen kun he sieppanwat 
laukut ja oliwat matkallaan. 

Varastettu posti oli paikoista 
Idässä, psZtikonttoritorkastaja Bla-
ken ilmoituksen mukaan, joka johti.' 

totit nähdä työnsä ja eräs sairaan
hoitajatar pidätti hane»-Päätään je* 
tnztojassa, niin että hkin woi hywin 
nähdä. . " 
« Muutamia tunteja 1^*" Vi .V, 

Teen kousut tohtori, että hän suovikti 
tuon leikkauksen osittaisesti senkin 
touoksi, että hän hakusi saada sel-

? '•«. 

i V; 

Í Í .  
Wille paikallijen. hu^rqausaween t y?,-
vaikutuksen.. « \x '' ; • 


