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5 nm Aark. kes«. 17 p. — Halli. 

^ H»s wirtailijoita, presidentti Hardin-
Mia jt Daughertia on taasen muis-

. Autettu Amerikan Ciwil Liberty U-
1 jrwft edustajien kautta, heidan lu-
. ^«uksestaan wap auttaa politiika 
Huangit rau-han julistuksen jälkeen. 
, Srtomus on tehty niiden kahden sa-

.ban toenflin Puolesta, jotka oliwat^P^hj^.-x^tasta, juhlo illallisissa, 

,'. Dangittuna salaliittoutimnsesta tahi. jotfQ oli annettu hänen kunniakseen 
»laankawalluksesta. Nii'den kahden, täällä. 

I Kuwernoöri Fraser, joka ennus-
, taa, että myynti onnistuu htytoin, jos 

®' ml8iaä" ISv-^tehdäön suoraan Walle, fwttäü, 
** ri,oSta «r* „Wall Street" j° kaksois tm,. 
Í™1" pufnitt"" firIt° -• .' Itmntien pankit otoat koettaneet saada 
1 .Kaikki Europan mallat", kerro WaMvn wirkailijat antamaan ylön 

taen uutisessa, otoat antaneet jo ai- tämän teollisuus ohjelman, luwaten 

„«nomuS hyMty." sanoi tuomari 

Peek. 
. A 

SUffi sataa hnckllbi $76,000 
ebcSta P»hj»iS'D«?»t»« fceebfja 

Frazievi» kokotftAsa Mi»» 
»e«tz«liAsa. ^ 

Minneapolis, Minn., kesäk. 17 p. 

— Avitykset estaa Pohjois-Datotan 
teollisuus ohjelmaa, seitsemän kertaa 
hyväksyttynä tixtltron kansalta, swat 

yritykset „estää kansanwaklan ja e-

nemmistön sääntöjen tärkeyttä", sa-

noi kuwernoöri Lynn I Frazier, 

Édan joukossa on myös Eugene 5B. I 
ebs, Jacob Abrams jo Mollie 

Ste»ner. 

\ 

koja anteeksi annon politiikka wan-

Heille. Edellisten sotien jälkeen, 
Zliittowaltain hallitus on tom-htcle-
liiattomasti wapauttanut niitä, jotka 

•toa tuomitut volitiliisistä rikoksista 
«rityrsten sotalakien alla. f r 

:—rJ.v': 
K»«s«MsuuS kielletaä» uskonnokliftl-

ta sodan wastnstajilta. 

(liiKinnati, Ohio. — Sotaan kiel
täytyneiltä uskonnollisMa syillä, jos 
|tf sivut ulkomaalaisia, kielletään 
K)hdyswaltain kansalaisoikeus jos 
Ahdvswaltain piiviltuomarin J. W. 
Peckiu suunnitelma toteutuu^ 

EräS kanjalifeffi aikowa 

he itse kösiteM inmäwN jhmdien 
myynnin. ^ 

Kokouksen päätyttyä, kaksi sataa 

henkilöä tilasi seitsemänkymmentä 
totisi tuhatta dollarin edestä tästä 
kuuden miljoonan bonbien liikkeeseen 
laskemies määrästä. . ' 

Armeijan päälliköt hytväkshaeet 
ruumisarkku kopit. 

WaStalause sotilas wankiru rangais-
tusta »vastaan tuottaneet wasta-

moitteen. 

Washington, kesal 17 P. — g)íc: 
sesti tunnetut „r au torni eh ni" häkit 

Franz Alcatraz sotawankilassa, San- Fran 

tiinnuen mies, omaten kmeekareiifon ciscon lahdessa, joissa toaukit otuat 
jnrelipiteitä sotaan nähden, kieltäytyi - suljetut pystysuoraan, ollen kykene-

*w innomasta. että hän suojelee hal-Iättömät muuttamaan asentoaan, o 
f truste toaikka pitäisi aseitakin kan- j Wat sanottu olewan „yksinkertaiset ja 
4an. Mies on 62 wnotta toanha ja tarpeelliset ja ci liian julmat kuritus 
kuskin koskaan tanvitsisi aseissa olla. .keinot". Näin oli sanottu toiroIFtfeS 

fa Kirjeessä, jonka oli allekirjoittanut 

sota osaston apulaittenraali Wash. 
ingtvniSta. ' " 

Mrs Beatrice Kinkckd, joka on 

rautahäikkien Palo Alto komitean pn-
heenjohtaja AlcatraziSsa, on sähköt-
tänyt walittaen, että eräs wanki oli 

ollut päiwittäiisin suljettuna HAkiin-
sä kolme kuukautta ja wielä toistaa 
ne sanat, jotka komitea oli sähköttä-
nyt Washingtonon joulukuussa, että 

..nämät häkit owat julmat ja harwi-

naiset rankaisu keinot". 
Kirje sota osastolta kieltää, että 

tämä toanki, joka oli ollut kolme 

kuukautta suljettuna olisi ulkonaises-

ti Imckkaanwn'.lt. 

„Ruumisarkku häkW, jotiEsi wan-
git kutsuu niitä, owat kiinnitetyt ko-
pin oween. Kilkin häkki on 24 tuu
maa letoeä ja 11 tuumaa läpi mita-
ten. Wanvi seisoo pystysuorassa ja 

fopitoa lauta selkään kiinnitetty se 
wähentäen sen Iäptoiitan yhdeksään 
tuumaan. Tällä tatoaíla wanki pa-
kotetaan olemaan kahdeksan tuntia 
päitvästä niin monta Päilvaa kuin 

on íuítoíitfin määrätty. . . 

Railway Exscutiwen tietojen mu. 

kaan. Eihän ole chme? 

1 —1 v>x 

Tunteet»» Judiaun.' 

MdentcMv wuotmsta poikaa, joka 

murhasi seitsen wuotiaan leikkitowe-
rinsa. á tulla Vapauttamaan, toaik

ka lautakunta ei ole päässyt yksintie-
lisyyteen asiassa. Asia tuodaan jäi-
leen esille lokakuussa. Mina on1 

monta harvinaista kohtaa. Msi on, 
että Indianan waltiossa ei niiulä o-, 
lewan sellaista »ikeutta, joka tooiii, 
tutkia poikien asiaa ja ionien seikka. 

KansaskiSW, uskoo saaneensa kor 'ja ajan oloon, kanfftn hallitus kmi» 

keimman hinnan «ÄlaSta mitä on 
tvielä maksettu tänä touottna. Touko 

f mm 12 piirtoa hän lähetti 5ÍM) pau

naa WiNoja St. Louis'iin ja kesä
kuun 3 päitoä sai pankkio-soituksen 

$5.41, hieman enemmän kuin sentin 

pauna. 
Mr MiNs'ille maksoi $24 f eritti 

niinen ja 'säkkeihin pano melkein niin 

paljon kuin hän saikm niistä. To-
della Mr Mills oliti tooitttirtut jps 

hän olisi polttanut ne toillat. 

Jos kaupunkilainen haluaa toaate° 

suutin toaikka wain puoli toi Kävit, että yksitoista lautakunnan jäsentä, 
jotka hiffitoat ,°«aa. kmnattimat WW «nm maksaa räätälille $75 

syytöstä miesmurhasta ja yksi ensi-
mÄsen luokcm murhasta. Jos nä-
mä 12 miestä olitoat edistätoiä kau 
salaisia, niin „Hooíier" toaltion mie
het täytyy olla julmaa kohti*-

eikä patina wähempäji walmzikst teh
dystä. • ,1', " 

salta, tulee sen tekemään 

Täytyy pestä astioita yhde» wuodeu. 
Neljä chicagolaista naista, jotka 

möngittiin puotüvarkaudesta, on tuo
mittu menemään kirkkoon jota sun
nuntai yhden touoden ajalla, ole
maan kotona kello kymmenen aikana 
joka ilta ja pesemään ja Mtooft-
maan astioita joka päitoä. Mitä sii
tä pykälästä perustuslaissa, joka 
kieltää julmat ja Hartoinaiset ran
gaistukset? ' , . 

Syy ja vaikutus. ' 

Mr S. K. Preisse, EllamoraSta. 

W. Virginiasta tilasi kaaranlastin 

heiniä Kansas Citystä. Hän maksoi 

$15 tonni heinistä ja $15.40 rahti-
kuluihin toimilta. ' 

Huhtikuulla touonna 1919 rahtiin 
kaaranlasttsta maissia Chicagosta, 
New Dorkiin meni 1 bnsheli jokai

sesta 9% bushelista. Tänä wuon-

na huhtikuussa meni yksi busheli jo
kaisesta kahdesta ja puolesta bushe-
lista. 

j Huolimatta työskentely kulujen a-
I Icnemisesto, rautateitten ansiot otoat 
! wielä alenneet huhtikuussa, puuttuen 
' $51,286,000 tuloja, Sísíodratioat ot 

. , 'ji Pitää hame hallituksesta. 

Wuo-ft aikaa pieni Jackson nimi-
nen kaupunki Wyomingissa hylkäsi 

sen miesten tekemän hallituksen ja 
perusti nais hallituksen, yksi natfis-

ta woittaen hänen oman miehensä. 
Tänä wuonna miehet koettitoat taka-

• - ^uuri oli putous siitä. 

Punta Allegre Sugar komppania 

i en jakanut osinkojaan tänään ja sen 
j pääoma on pudonmtt kaksi ja puoli 

'pistettä, jääden kahteenkymmeneen 

kuuteen. Mall St. Ticker. 
Mtiön presidentti sanoo ofirtfoi^n 

annon johtmvan suoranaisesta soke 

ri hinnan laskemisesta. 23 sentis
tä kolmeen senttiin. Tämän yhdis-
tettynä kaupan toähenemisen kanösa 

Liian wähäu kaasua ffniolinissa. 
Mericossa puhdistamatonta öljyä 

myydään neljänäkymmenellä kuudel 

l« sentillä tynnyri. Öljyn ollessa 
jtimä hinnassa ja yleisen hytoinwoin-

iiitt, eikä öljy yhdistyksen hallitessa, 
flaioltiiria woita?siin ostaa wÄhem-
mällä kuin kahdeksalla sentillä kalu
na, myöntäen hymen tooäoti ja rah
ti kustaanukset. Ajatelkaa tämä yli, 

sanoo Arthur Brisbane, kuten te 
maksatte gasoliini laskuanne ja ihail
kaa sitä älyä, joka saarnaa ..saan-

tia ja kysyntää" ia trrtiiS, eM yh
distys h ali k ti ee kumpadkin. 

sesti. Mäen lasku toimtSto todis

taa tämän. Noin 45 milj. miestä, 
naista ja lasta on nyt kirkko-

jen jäsen luetteloilla Nhdyswalloissa 

ja kirkkojen jäsenyyden löydetään 
kiipeätoän ylös miljoonan hengen 

määrällä wuodessa. Kaksikymmentä 
miljoonaa lasta kulkee sunnuntai

koulussa. Nämät owat ibmisiä, jois-

ta te ette lue päiwälehtetme etu fi-
toulla. Mahdollisesti ette ole kos
kaan kuwitelleet, että.mitä « miy 
monta. 

. } ,  -V n fi IIui'i. ^ ii iw n •  

7'f 
11-, 

li ' 

j 

' '  4 

Äahfawieil istuimet. 

Mi istuin New g) or f in Osake toä-

' j lityksessä hiljattain tuotti $84,000; 
> kaksi Chicagon Kauppa toimistossa 
enempi kukin $5,000 kukin. 

On wähän halwempaa „istua si
sällä" wiljan kuopan uhkapelissä ja 

fnhoittaöxmtpaa. Artoot tarkoitta» 
Wat jotakin oiake keinottelijalle. Kei-
nottelu wiljan kuopaska on enempi 

uhkapeliä ja wejkan lyöminen on pa

rempaa. 

sin tuioo toaon kohtasitoat hötoion. 
Mtenä wuonna naiset muodosüwat Kattaa touoden lopussa waitot mah. 
maa kujista kaupungin katuja ja o- doitomaksr. 

,wat alkaneet suunnitella uutta totft ^okemn warkaat tSitoät kaksi e-
järjestelmää. Ajan olioon kau pun- tehdystä, jotka saatti heille ijötoiöä. 

! gista tuli nüSn puhdas ja siisti, että Ne nosttwat hinnan niin kolealle. 

^ Kielto banaanille. 

Msi eekkeri banaania tuottaa 
000 paunaa maailman haitoutfa 
ruokaa touodessa. Ja tuo hywin tun-

niiden abn«„s oli niin tm,S „lottu-,nriíu '-'"^»st-iwa ja 100 Prosenttia 
wa. että kansa kavinoitii ja poikelti. .«mevikalainen, fin.it C°mpa. 

toot i»ferm. Myöskin sokerin ollen •?"» 1',tä >n«Me kahdestatoista 
23 senttiä pa.ma wkr.,km.»mSia.>k«^enkmnmeneen senttiin pauna. 

.. . . . "'.kaikki sokerin wiljelisät. jotta eiwZt! ®f ->« mikät-t« i-n°-nintuore» 

W lMnrS eneet »toiMlmeitii. alkoiwat lähettää mi" l-nNaaksi 
talille. ' 

kaupungin järjestyksen toal too ja jätti 
työnsä puhtaasta ikäwyydestä. 

j Miesten, jotka tottoowat pysymän 
j poetiikassa näinä päiwinä täytyy 

Hwtteens.i Mdyswaltoihin. 
Sokerin tarkastus pitäisi olemaan 

^ -j . »Sifsynä suurille tooitto siioille, waan 
SB. C. Mills, etetoä maanwiljeüjä se ei ole. 

Sillat senti» paumu 
SHtfkojnt töffttyyS mfrr. 

Neljäkymmentä kaksi jokai'sesta sa 
Ainoa keino parantaa se dasta henkilöstä on toimtlrio kirkon' 

REUM/ nSMI 
Kivut Jaloissa Ja käsien nlvpJIssi sek* yil-
ma1kaan>J<okri rnumUssa, ovat kaikki reu
matismin tuntomerkkejä. — Tämä tauti oa 
yleinen kansalai.stenrime keskuudessa täällä, 
johtuen ilmasiosubteista y. m 

Kun kipu kaivaa lihaksia <a muuttuu loi
sesta t .nimiin osasta toiseen kutsutaan sitä 
kuume-reumatlcrnik?l Kun laas kolotus 
ilmenee (Sseni-tS kutsutaan <!tä kreonllli-

! seksi reumatismiksi, ja kun tuntna kova* 
i kMstävää kipua ja jalat ajettuvat «n s» 
i leinih eli n k. kihtiä. 

Lukekaa ml tl tämä mies unoo: 
IVtrolt. Min*. 

Amlnt Hprrat: Kiitos klrjr^Htilnne. * X7I 
mainitsen rtti <ilt»o saanut nv lyäkket-i ja mjBm 
nanttlhut ne teldSn. aBantBjfnne mu Una n. Xr| 
KHiic liiiisnn t< ill.-- tuhannet kiltnkset t'*WWn "rln* 
omalsenfa lKäkk-»!)tünne, sekü r»-hi»l 11 
IA.1 kkfx-t oi! "'iin hjfvät jotta il voi mbo4l» r*-
tempia saada, mifflt oita nyt ai tad tvrvt-

Piirsi Vunnloltukwllfl, Vt'tor Mäki. 
Erfknisisake No. 450 on erinomainen 184« 

ks yl!8ma:nittutwn kiouth'" 
lAlcfjt) inuiQi ..ar jH' J 

pilleriä ja Indt-vnlde nlkon. vonieltavakit. 
'IMatkaa HiKkvniiiä rüvs No. läh»'tetä»» 

JICSiljMa litlietyakuhit f-uoritettuae, Í2.50. 
—IJirnftlin Ai)t«"k!ci on simrllr— 

ja kansalainen Karwey kauntista on panna renkaat heidän neniinsä,! jäseniä, eli käy kirkoissa säännölli > p. K. 'Hn^ 
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Neljännen Päivän Vietto 
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Woodmannin seuran toimesta .New York Mii Isissä, Minn. 

100 pyssyä auringon noustessa-Katuparaati Kello 10 e. p. p. 

Puheitá, vaiti ön apulainenBurns, 

ja valtion luennoitsija Rev> Saun-

dersen. 
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Kilpailut Kello 1 j. p. p. 
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Uusi Fordi Automobiili anne
taan ulos iotterilla sinä päivänä 

Kilpailut kello 1 j. p. p. 

Soittokunta soittaa koko päivän 

Tanssi jälkeen puolen päivän ja 
illalla. 

Pallo peli kello 3 j. p. p. 
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'M' E, F. Burnes, valtion apulainen 
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Tulkaa juhlimaan Heinäkuun neljättä päivää Suu1 

rimpaan pieneen kauppalaan, Minnesotassa. ; 
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