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Miian takaisin-
kHtsu-waalit en 

^ Pismarck, N. D., syyok. 19 p. — 

WaUwsihtreri Thomas Hal! uit mää-

V ra »nyt takaisinkutsu-waalm Pohjois-

Dakotassa toimitcttMvaksi lukak. 28 

,f *jp. — Waltiosilitceriu wirastovn ou 

'jättiin auomuslistat, joissa takaisin-

.. Iittiutfoluofii wirvistaa» waadUaau 
''' ItiiöcrHövri Lynu I. Frazier, ylilaki-

' mire William Weinke ja nmnnwilje-

'lDv- ja hui fnmtéftűnert x<ohn 9Ž. 

Haga». 

^ ' ^eu^ariii'an Xiii tou ina lit o torni 

teon tuti) ven juhta jn Ä. H. ^iebcrbncl) 
tlittoitianut, että 150 roapaaei)-

Lioilta puhu lac.' tulee ciiiutinmuin 
£! 1'iitoH puolesta juit alkawaSja waali-

triiživluÄja Pohiois-Dükora^n. sJJÍu$-
- ím miáüUtí tul eroat Liito n obi<-lman 

vuoleÄa puhumaan entinen Mdys-
^ wtUiam rahaíoitovteu fomptrolleri 

' :vXobii ©keiton Will:am5 ja entinen 

H Muuiefown fntoentööri John Lind. 
Sen jälleen kun qiilaTimies Lenlke 

' »n tarfosra-mit takaisinkutsu-äänes-
"ÍD':>tá »vaatineiden esittämät nimilis-

^^ot tullaan ratkaisemaan, jasko asia 

tnehotoon maitien ylioikeuteen, sillä 

ylila-lirriietielle on esitetty maatiinus, 

että takaisinllltiuanomus olisi bNljat-
ioti>ä sen perusteella, että nimiä ei 

ste rrittätoä§ti. 

5kilwc?u»öri Preus awastaa Nonpar-

jf ^i(ao Liilvu »vastustajia Dakotassa. 

3t. Paul, syi?sk. 1H p. — Shitoer* 
nööri Preu> on ilmoittanut oivtuaina 

•V lVX xiotmian anoma? päästä Kansainlii-
páIIPWii» • - "* 

X'ti toti «Qstusrajia Pohjois-Dcrkotan 

t of a Elukuts umaali ssa mikäli hänellä 
•n akkaa olla poissa Minnesotasta. 

5£ii;nf rnöíh'í ilmoittaa jo tui ime hei-
näfuttUc luroauneer.Kt cuttaa I. B. 

A:n »vaalitaistelua. 

Maalarien järjec-tö ostaa $50,000 

artvoota Dakotan bimbcjo. 

B«s»narck, N D.. syyAk. 19 P. — 

Tonne oa saapunut tieto, että maala* 

rieji kansa! li Sunion kokous Dal-
la-5'iäsa, Ter., on päättäntit ostaa 
$00,000 armosta PohjoiS-Takotan 
bonbejö, joiden kantta Nonpartisan 

Vii roti teollisuusolnelmka waltiossa 
«isotaan toteuttaa. Maalarien jär
jestö tulee sijoittamaan mvöskin ra-

hűvtottso Pohjoio Dakotan waltio-
ptvnfkiin, m. m. $200,000 lakko rahas
to n, joka suunnitellaan perustetta-

toafsi. Aikaisemmin on toetnriirfitV 
iettaiaiw iärsestö ostanut $50,000 
arroovtö Dakotan- bondeja ja juna-

m evten järjestö niinikään idätti os
taa $50,000 armosta noita Wall ka

inut luihaamia bonbeia konwentsio-

nicsaan Torontossa äskettäin. On 
hnmut luultamaa. että toiset suuret 
tnömäenjärjestot mt)ö>kni tuieivat os

tamaan näitä bonbeia, joten Wall fo 

Scbakkton läbliityi tut* 

KimusmaiHailc 

Lontoo, syysk. 19 p — Sir Ernest 

3hacfleton lähti, täältä lauantaina 
kaksiwuonseM tutf.miišmatka 1 leen 
ctelü-Vltiautifi'a, XimrtcilämereUä ja 

etelä jaa merellä. Markansa hän tekee 
„Cue:>t" nimisellä loimallu ja oli 

häntä lähtiessään Thames-joelta saat

tamassa suuret ihmisjoukot. 

50,000 koululasta St. Louis 
käitutiga. 

Tu-wth, Minn.,^ syysk. 19 p. — 
Äauntin f viilujen superintendents 

L. H. Bariles on ilmoittanut, että 
oppiíaibeu luku St. Louis fa&intin 
kouluissa täirö wutfhna tulee olemaan 
t)U 50,000. Wiune wuonna oi; 

faun ti n kouluissa oppilaita 48,815. 

$12,(KK),000 rästissä olleita weroja 
peritty. 

Washington, syys?. 19 p. —.Koti

maisten merojett komissioneri Blair 
.m ilmoittanut, että „leutämät toeio--

jenreriiät", joita werowirastosta on 

löhetettn matkalle, otoat tuoneet f o 
^.12,000,000 sellaisia meroja, joita 

on yritetty päästä mccksamasta. Vi 

ranomaiset artoioitoat, että hallitu? 

"eita 011 kamafíettu noin $100,000,-
000 „nleliisyysweroja" määrien il

moitusten fauíta ja ai'foroat mi rail
oina! jet pääitätuäilesti fänbä ebei leen 
miiben Veronkiertäjien kimppuun. 

Erikoisesti tnbetään silmällä pehmei» 
ben juomien myymälöitä, eläwienku-
mien teattereita ja jumeeíifauípoja. 

Wiro» jo Lotwian yhtyminen 
Kansainliittoon. 

Genowa. iyysk. 19 p. — Wiroit ja 

ton jäsenyyteen hywakiyttiin liiton 
valtiollisten alfoin komiteassa wii-
ine torstaina^ Liettuan anomuksen 

ratkaiseminen jätettiin srksi fui n on 
saatu lähempiä tietoja mainitun 
maan ia Puolan toäliilä olemista eri» 

mielisuyksistä. Unkarin anomusta 
käsitellään ensi perjantaina. Jos 
nämii anomukset lopullisesti hylrxik-
intään tulee liittoon kuulumaan 
kaikkiaan 50 eri 'kansakuntaa. 

Kansa nliiton raha»-asiain komitea, 
soka koettaa supistaa menoja, tiebiis-
teli liiton työkomitean johtajalta Al
bert Thomas'ilta, miten se on scli-
tettämisfä, että maikka Amerika ei 
t'milu kansainliittoon niin kuitenkin 
niin monta omerifalaista on työko
mitean paimelukiesso. Tähän ferro-
taan Thomas'in toastanneen: ,,Minä 
olen taroanuut muutamia ihmeteltä-
män fykenemiä miehiä Nbbysmallois-
ta ja jos minä löydän enemmän iel 
laisia niin minä otan heidät palme-
(uTieemme tulkootpa he fitte mistä 

maasta tahansa. 

20 lasta yhdessä Minnesotan 
perheessä. 

^eiflus {"vails, Minn., sy»sk.'19 p. 
• O. H. Branbhastenin perheessä, 

joka asuu iäliellä Roth say ta, 20 innv 
bun alottamn boifottaus lopuksikin' l-a Uohjoijeen täältä, en kaksi kymmen 
epäonnistuu järjestyneiden maatttoil-
jeltjäin ja työläisten yhteistoimin-

lian kautta. 

LapMalwanstantiin knoll«t 39 
Minnesotassa. 

St. Paul, iyysk. 19 p. — Waltion 

. • termeyslantafimta on ilmoittanut, et-
tä lapsihalwanstautiin on fuoíiut 
Minnesotassa !!9 lasta ja että 5S3 

t »n faiTkiaan sairastanut tuota tautia 

Ji^tcA mcniiTttitivtä Siirjsf. 1 p:än 
teen on kumpaakin tautia ?lmen 

^ fóimt iixiltiosfo TS fűíncu&a. Taudin 
^Jltikfumiicn aikana on Wadena kaun-

ilmoittanut enimmän eli 150 ta-
.fx 

'41 r|. 

Jwjuijta. 

Beni^civs mcnnltt avioliittoon. 
Lontoo, syvsk. 19 p. — Kreikan 

.^ en^inen pääministeri Eleuther'os Ve 

W ni^'ll's mihtftÜTT täällä omi oi iti toon 
• 'C •miime keskiviikkona Miss Helena 
,|c;>Ech'ii^in kansia. He omat olleet ys-
'»i/täm^T kanan aikaa. Sulhasen i j aksi 

A/.sn ilmoitettu 57 ja morsiamen 47. 

^ -He tuiemat trierailenioan Amerikassa 

kuherrusmatkallaan. I 

tä lasta — 5 poikaa ja 15 tyttöä — 
^ai-fki eläen ja kaikki ollen termita ja 
moimaffmta. SonHin lapsista on 
10 muobeu jo nuorin 7 fuukauber, 
'käilien. íiiman 'perheen otaksutaan 
oleman suurimman tässä osassa mol 
iiota. Mr. Braubhagen on ollut a-
toi o liitossa kaksi kertaa ja on Hänellä 
11 lasta ensimäiseM atoioliitostaan 
;a 9 toisesta. 

SöHiöluirta tappanut 3 ihmistä 

Iowassa. 
M,»serine, Iowa, snttW. 19 p. — 

Ebmard Kemper. 58-muotias, Sib-
ney Cozab, 47=tottotias ja Ernest 

Kintermeister, .12*muotia§, soimat 
turmansa eräällä farmilla tästä Taiv 
vnngista eteläänpäin miime verjan-
tonta joubuttuann koskewksiin moi-

mokkaan fähkomirran kanssa. Nuori 
Hintermeister kameli jo Huomasi säh-
"ölanaon maassa polttaman ruohoa, 

^n tarttui lankaan ja sähkö sytytti 

hänet Palamaan. Kun toiset miehet 
menitoät poikaa Pelastamaan joutui-
-v-f s..' mnösk'n ^ih^oroirran kanssa 

foSfetuFfrin ja foitoat surmatch»^ 

Uusi puolue tulee ottamaan 
osaa 

New Dork, syá 19 p. — Mita

ten niihin sanomalehtiuutisiin, joissa 
kerrotaan, että 48:n komitea on Päät
tänyt perustaa uuben toastiistus-

puolueen, jofa tulee antautumaan 
konqrevji-maolitaisteluuit 1922 ja 

ja kun sen Walle asetyGian yTeinenifati fansmt itsensä Puolelta r af entä-

15 prosentin toero, niin k lisää juu
ri yhtä Paljon meroja ntiile sadalle
tuhannelle pienemmällÄ liikkeelle, 

lotfa ansaitsemat mähetiniän kuin 

$2,000 muobessa ja oiDatitalim saak-

massa hengessä, kuten 48:n Komitean 

ohjelma esittää: „Meidän tarkotuk-
semme 011 hätoittää etuoikeuden, ni

mittäin sen etuoikeuden, joka mää
rien raion bellisten etujen kivutta aiv 

nimittämään ehdokkaansa eri malttoi-; ka olleet mapaiitetut t^rotuficsta. | taa pienelle rt) lima Ile kontrollin me: 

bcn m r'koih:n, komitean puheenjohto- Ia meille kerrotaan, ettäitämä muu» hän luonnour.Banksiimme, estää ta 

ja I. A H. Hopkins on lausunut, että tos ott tehttitoä siten, ^tt| se »vaikut-
nuo uutiset omat aiman oikeita. Hän j taa taaksepäin! 

antoi ofiart johdosta seuraaman lau 
, uunon: 

Meidän hallituskoneistomme mxir-
tuiuinen, eitä se ci suorita tehtämiään 
tyybuttämästi, siitä ciHeutuma liike-
elämän Herpaantuminen ja kaikki mi

tä siihen sisältyy, työttömyys ja elin-

Presidentti Hardingin Wtys. että 
rautateille Iuomutetto|ljiin taos 
$500,000,000 kansan kumannuksella, 
on niinikään Iuokfafajn laadintaa. 

Samoin on hallituksen ohjelma kor

kean tullitariffin aikaansaamiseksi. 
Ei, repubiifaani-beniofraatti-fak» 

sapuolistm kehim-rmahboll situbcn 
kaikilta, ja siten ntäuviiä itjeroaitai-
sesti ne olosuhteet,. joHa me eläm

me" 
Tämän tarkoituksen iaattmttonti-

seksi Komitea esittää: Meinen omis
tus rantateihin; yleinen kontrolli 
kaikkiin luonnonrikkauksiin maan ia 
sen marsi n ai sten armojen meroittami» 

kustannusten kohoaminen, johtutoat | otoat fcltoäeti luokkapuolue ja '1en fcmtta; tasapuoliset talonbelliset, 

suoranaisesti siitä, että meiltä Puut- otoat ne uskollisia lapsia 'kasmatuS-
11« 4* 1 . ̂ ^ V» t _ .. V T tuu matti out:cstaitoa 

Meidän lainlaatijaimme Mene-
mäisyys (muutamia h u omattomia 
poikkeuksia lukuunottamatta) on yh* 
tämittaisesti alentunut ja aiman 

luonnollisesta syystä — republikaa-

nijen ja bemokraattisen puolueen se
kaantumisesta toisiinsa, joka sekaan
tuminen niistä on ltuorunben moi» 

:uau poistanut kauan aikaa sitte. 
Nuo molemmat puolueet olitoat ai-

kujaan mastustuspuolueita, mutta 

isälleen, 
malle. 

Wgl kadun .^anfkiiriryh. 

Aiman marmasti ne Vastustamat 
miniään sellaisen mähÄmnistöryh-
män järjestämistä ja tunnustamis

ta, jolla on älyä ia tarmot kai suutta 
olla eri mieltä heidän ohjelmastaan. 

Ou hymä muistaa iäfnin aikaan ne 

sanat, jotka Theodore Parker lausui 
Syracusessa lokak, 4 p 1S4.9. „Sal

likaa kansan olla ttefcmiäiörttä ja 
käyttää yleistä äänioifeiitta :a muu-

tänä Päimänä ne edustamat „kahta1
; , 

mifllä tanasfc- ajat»kjoss°" - jofa amat„imlDm «ff Memt 

on halu päästä mirkoihin. Niillä ei 
ole mitään Periaatetta. Niiden ai-

fontrolleeraamaan maiti^1 ja nau-

j rantaan^uoiiota hu!itatoi|h jouffoien 
norrimaijimbeHc, tuhlaan heidän 

noo pyrkimys on säilyttää somintoa r.. . 

omiSfo rirociäjään. Niiden W* ?*" 
koneistoa kontrolleeraamat samat in» 

inöörit, jotka, ios yksi t'otiei|ta iär-
- - s. »• - VA---, .t f- > ^ v. 

kny, käyttämät toista. Ne omat men
neen ajan puolueita, niiltä puuttuu • 

koillaan huolettomuuteen ja kurjaan 
maineeseen." 

xs6me®Sif^SeeSfiÍto "jauofe 
kumoten mainiosti wallitsemia olo-

nuoruuden innostusta ja tarmoa, ne s suhteita, jotka maatimat et teramää 

eimät käiitä miten ratkaista nykyai- orm ostelua, maan määrättyä toimin» 

faifct taloudelliset probleemit eitä 

niillä ole siihen nykyaikaista koneis
toa. 

Tämä niiden käsityksen puute il-
nenee kumaamasti presidentin iltnoi-

^tuksesto. että Hallitus ipäättämäifesri 
estää taloudellisten tai "poliittisten 

ryhmitysten muodostumisen, milloin 
maan hallitus käsittää, että noiden 

Suomalainen mur
hannut julmasti 
iuomatowmnsa 

lailliset ja poliittiset oikeudet kaikille 
kansalaisille ja kaikkien kansalaisoi

keuksien säilyttäminen, puhewapaus, 

vainomapaus ja mapaus rauhalliseen 
kokoontumiseen niinkuin ne taataan 
kaikille perustuslaeissa. 

Toteuttaakseen tät'rtäit ohjelmansa, 
joka tulee ratkaisemaan rcmtotieprob-
leenxin, huonmttatoosti alentaa mal-
tiomenojamrne ja helpottaa mero-

kuormaamme, asettamalla uusia ja 
laillisia merotusmuotoia, 48 m ko

mitea järjestää uuden poliittisen 
puolueen, zoka tulee antautumaan 
muoden 1922 maalitaistcluun jo tif" 

lee malitsemaan ryhmän kongressi-
miehiä, jotka lupautumat noudatta
maan 48 :n Komitean ohjelmaa ja o-

moatoat asianmukaisia kykyjä todelli
seen maliiomiestaiioon. 

Ollen jZ?Dststty-KattfMwMnW. 
ti läsenrnaksujen suorittamisen poh
jalla. joten jokaisen jäsenen on suori-

tettatoa kuukautinen jäjeittoeronja, 

jonka suuruuhen hän itse määrää, 
48 :n Komitev on jo saatouttanut 

huomattaman moi man, jota ei tulisi 
liian pieneksi armi o ida. 

< LnonnoIIsesti nämä suunnitelmat 
wuoden 1922 maratta omat ainoas

taan »valmistamia askeleita muoden 

1924 presibentintoaaiitaisteluü mar
ten. 

(48 :n Komitea muodostaa nimensä 
siitä, että siinä on jäseniä kaikista 
Ihdyswaltain 48:šta »valtiosta.) 

Soronerin lautakunta ftiyttaä Ar-
bucklca ihmistaposta. 

San Frcmcisco, syysk. 19 p. — 
SBiiine kesliiviiikkona antoi f or oner in 
lautakunta seuraaman päätöksen elä-
miettfumien näyttelijättären Miss 
Virginia Rappen kuolemantapaukses-
ta: 

Me, koronerin lautakunta, huo
maamme, että sanottu Virginia Nap
pe, ikä 25 muottc», yksinäinen, asunto 
Los Angeles'issa, kuoli syyskuun 9 
pnä Wakefieldin tzarantolasw repey-
ttmecn mirtsarakon takia, josta »Dat-
sakalivon tulehdus oli johtunut. 

„Ia me ebetlecn huomaarmm', että 
sanottu Mrginia Rappen fatolentc 
johtui repeytyneen mirtsoräfon at-
heuttanmsta »vatsakalmon tulehduk
sesta. repeytymän aiheuttaen jonkun 

V S, 1 - *1'  i« u£ ** i 

Maple Ridge, Mich. — Tämän 
ryhmien mielipiteet omat »vastakkaisia' kuun 3 p. John Lchto murhasi John 
mcmmistön eduille, ia että tästä Nemalan tai paremmin tunnettu nt-
läfttein hallitus tulee mastustamaan! mellä „piffjt-Iusmi" raaimmalla ta-. 
iokaiien tuollaisen ryhmittymisen walla mitä ou yleensä kuultukaan. 
tunnustamista hallituksen toimeen-Mia on tapahtunut iällä taivalla: 
paneman tai lainlaabinnalliseu osas-^Mix Mattson, Mrs. Lehdon »veli ja 

toit taholta- Frank Salmi viimat tekemässä kel-
Yleinen mielipide kaikkialla maa- j iaTlű Lehdon farmilla ja Lehto läksi 

lmassa on taipumainen suosimaan Hakemaan traulojo puodista ja oli 
ii lykästä ryhmittymistä taloudellis- mennyt samalla kertaa naapuriinsa, 
ten ehtien Perusteella ja tvähemiuis,; tQi M^s. Kuuman farmille ja nitoen^ 

tön oikeutta olla edustettuna. Luu- ^ut „pikku-Jussia" tahtoinaan heille^ 
leeko presidentti »voimansa pakottaa já lähtikin Lehdon mufaw ia mit# 
meden juoksemaan törmää ylöspäin , oel,to alkoi „pikfu-Iussia" juotto-
lallimiolliiella määräyksellä? jmaan moonMella. Schllii oli mni-

Ou totia, että meidän ei tulisi an- fakin juopuneita jo Lehbóllg ja ,,pik-
tao minkään nhben ryhmän hallita ku-Iussilla" oli tullut riita keitsima-
itseämme. Meibän hallitukscrnme ei | fűrűn He ülimat istuneet 
saa olla lupahallinto tai ryhmähai-, Lehdon pihassa ja juoneet kotikeit-
liuto. Mutta tarkoittaako president- toista olutta ja Lehto oli mennvt lii- j. 

t'k tätä ^ Nähtämästi ei sillä sa-; teriin ja tullut sieltä „kropukuokan" 
maila kertaa kuin .hän antaa tuon il- kanssa ia heti löi „pMw Jussilta" 
moituksen kutsuu hän luoksensa Wol° reisiluun ia käsi warren poikki ja pää-

foifm, Jaloon falaifim Ml, useita 6aamo,a. Mrs. Lehdon. moiman läl)ftiminm, já woim°° 

S11. tKmtoinroetmm Ooee m í«B«.n weli. Rtllr Mattson. »lemaR fenmjefitcttliil4 t°di--tMiAa pöiitt-im 
roorateffam M v-rhait-» MI-vtM» taha»8in ia otti fiiofan «)oiS jfäötti Roscoe JlrtoK». 

it™1"™''"6" fr" r 8t6ioIte- - 3cIii fm,oi' M L-W -! x ,.$ic alíefiricittoticct lauánnan 
a) ^->woi>ne-t> inl.-to-.. ctta t,c,ban nji hakannut uhrinsa «ianNi paloiksi Wrad ^„w.wksi syytämme, että sa-
ahtamanaan fcm to.wao wo,wan a W ci m olrfi huomattu. Lehto oli I noth, 9[r6mHe on syyllinen ihmis. 
fa^vta mat matm ymmärrykseen ntts* haastanut miehiä, että tocbettäisi e ^opporityficen 

ta periaatteista, jotka tulemat ohiaa- tuonne ttvompitn (nemaart) pifíu hi! ^ QHekirioittancet lautakunnan 
maan hallituksen imaista eikä Puhuta kenellekään öitään ]flfenct efitäimL, M hiiri syyttäjä, 

mateta WUtilkkaa. (fi^tä, maan miehet olitva-t sanoneet, j poliisipäällikkö, suurlautakuntn ja 
seurauksena tästä on Ivofkammlaa-1 ̂ ä ei sitä toiebä sinne. Nemala oli j fieltolof Um^foiliiöt ryhtytoät toimen, 

dtnta kaikkem . »oaarallistmmassa pyytänyt että elä melonen Itiö sen-1 ̂ teisiin sellaisten asiain ehkäiscmiiek-
muobosiaan, joka tuottaa etuja muu- laisella aseella ia tintti Pakoon, mutta ! sj ma-sbarsuudessa, jočfa aiheuttivat 
tamrlte Harmoille useiben fustannuf-- e; ehtinyt mihinkään enään. Kun I tämän nuoren naisen kuoleman, itiin 
sella ia lujittaa etuoikeuksia samalla toiset miehet In&timät Nemalaa m;e-! että San Franciscosta ei tehbä irs-

kuin se hämittää yksilöllisen kehitys- ntään Escanab^sn saamaan lääkärin j tai Ii jäin ja rikollisten pesä porkkaa." 
mahdollisuuden. apua, oli Lehto katsellut vnsi'yö ia , U— 

Rahastosihteeri Mellonin werotus- fononut, että hän käy mä hän tuolla i $e eteft. 

oh jelma on selmästi luokkr.suunnitel-, Tnmarackin srnampissa, maan fieh»| Panisi, syysk. 1&: pS-- Erään 

ma. Tulomerojen taakka poistetaan don pienet pojat oli»vat ehtineet toit | langattomalla saadMi Rnestin mu-
n,000:lta rikkaalta toeronmafícialta 55 pnssyn metsään piiloon. j kaan, jonka sanotaan saapuneen 

alentamalla tuloroeron 77 prosent s Siinä oli kaksi tornán fetitSičwl,! Moskotoasta mutta jolle et ole saatu 
ta 25 prosenttiin. Liiallisten tulo- toinen on nyt laudoissa ja toinen ! wahtoiswsta, on Leon Trotski eron-
jen »nerojen peruuttaminen wapaá on Etzcanoba'sa twleitpä'tä Itifemos- j neumostohallittsksen sotaministe-

A. S. ''f' . j rin morasta. 
•M 

KaíwosivonioMaja mur-

t»atfn BntRSsa 
3 1 '  »  f "  

Butt?, Mont., syysk. 19 p. — Kai-

wosmies John Keel ampui miime; 
perjantaina puolenpäimän aikaan 

työnjohtajansa Jarae» Grantin, 
High-Up kaitoannossa. Keel ampui 
tuiiji laukausta, joista kolme satutti

vat uhriaan; Keel antautui roirmt-

omaisille tehtyään kauhean tekonsa 

taa jokaisen suuren forporatsioonin fd-

„ 1 ' 1 f" X* 

. .iwví •' : 'v 
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Arliuffífa tnnríitiinfhi tulee nopeasti 
esille. 

San Francisco, syysk. 19 p. —-

i>ammästyttämää nopeutto osoitti 
syyttäjä Brady Arbucklen murhaju-

:itSja, kun murhasyytös muodollises
ti esitettiin tuomari Sylwian Laza-
ritseit oikeudessa miime perjantaina. 

Eleinen syyttäjä sanoi oíemanía mal
mi s käsittelemään asiaa heti ja syyte 
tyn Puolustajat saimat ainoastaan 
maimalla tuomarin lykkäämään asian 

käsittelyn ensi torstaihin, jolloin 

tämä suurta huomiota Herättänyt 
murhajuttu tulee siis oiustntoastt 
tntfittamafji., rbncfte ei pääse ta

kuulla irti niin kauan kuin murha
syytös häntä maataan ou olemassa. 

Wisconsin in kuvernööri pnh«« 
maanwiljelijäm puolesta. 

Shetoano, Wis., syysk. 19 p. -— 

Puhuessaan täällä fcumtiit maontotl-
jciijäiu yleisessä juhlassa lausui fn-
toeritööri Blaine, että maonmiljeli-
Iöillä oli oikeus järjestäytyä politil-
íijesti ebistääfieen yleisty hymin-

mointiaan ja „saattaakseen malibolli 
efji toapaan ja fahleettogum sa?Z0-

malehdistön." 4,u 

„Henkilö, joka tuomitsee ja herjaa 
teitä järjestäytymisenne muofsi, on 
£ausan »vihollinen ja petturi Mdys 
ivaltmn t^ntSíuMaiíle, joka ^ojitti' 
suojelee," sanot kutoernööri. 

Puhuessaan Ku Kiur Klanisw |{* 
toisista järjestöistä, jotka yrittäinät 
pystyttää „näkymättömän hallituk
sen", lausui kutnernööri, että „mikä 
tahansa järjestö, jonka tarkoituksena 
on rotu- tai uskonnollisten ennakko
luulojen ja tietämättömyyden herät
täminen, on lansakuntamme elimiä 
koimatoa mätäpaise ja hallituksemme 
tarkoitusperien hätuittäjä." 

Puhuja ianot, että nämä „näky
mättömät hallitukset" toisinaan rat
keamat yöratsastukseen, raahaamat 
miehiä jo naisia kodeistaan, tekemät 
mäkitoaltaa, pelottelemat yleisiä »vir
kailijoita ja Häroäisetoöt Lippua, joka 
suojelee heitä itseään. „Meillä oli 
liian paljon tällaista kansan ahdis
telemista scdan aikana," jatkoi t'u-
mernööri. „Jokainen mäki maitoisten 
teko on kansanmaltaan isketty myrkyl
linen haama. Sen sijasta, että yllä-
pitaisimät lakia, uhmaiiemat sellaiset 
teot lakia. Pimeyden myrskyssä ii-
nämät taudit ja fuolet|t(t." 

Kumerriööri myöskin selitti maan-
mii jeti joille, että he muodostamat 
mastamyrkyn tuolle näkymättönmlle 
hallitukselle ja mfentnmat ja moi-
m istuttamat nÄytvä ista hallitusta. 
„Jos ihmiset omat eri mieltä teidän 
kanssanne", lausui kumeniööri, „niin 
')v;liä on oikeus maitella jokaisesta 
kysymyksestä, mutta kenelläkään ei ole 
oiifeutta lyödä teitä pimeässä tai Hyö
kätä' päällenne piilopaikasta." 

„Jos nämä periaatteet, lotfa olen 
tas'sa esittänyt, eimät ole oikeita, niin 
Illoin meidän elämämme, mapau< 
tenmte ja onnellisuutemme ci ole tur-
ivattu. Mikään koti ei ole turtoattu 
saastalta. Nskonnonmapaus olisi 
mahdotonta, hallitus tulisi mätäne 
itään ja 'iaifki uhraukset BetHlcHe-
min seimestä saakka oliftmat client 

turhia." , Ä 

Ülittiotpcibm hinnet WenäjälN. 
Venäjällä maksellaan nykyisitt k» 

Ii ntarpei sta Jer. raatoasti: 
Ruisleipä 3,200 ruplaa 

Wehnäietpä 5,300 , „ 
Ruisicmhot 150,000 „ 
Vehnäjauhot 225,000 „ 
Mannaryynit 11,500 „ 

naula 

puuta 

naula 

Niisirymtit 

Perunat 

Sildkot 

Liha 

Woi , 

Zofcft.; 

10.500 
9,00i8r 

4,50»' 

,11,500,' 
;)0,5fH> 

N'^2,50» 

% 
im h,\\ 
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Deuwottelu Trlan 
nin asiasta on 

peruutettu • 
Lontoo, syysk. 19 p. — Sen soh-

dosta, että Eamon de Baléra waatt 
Irlannin ehdottoman itsenäisyydrtt 
tunnustamista ennenkuin hän osin 
rylfhinirt keskustelemaan ^n,;lannin 

edustajien fonsfa Irlannin asiasta, 

Englauzna pnäministeri peruutti; 
ftitfitmiilicnio ttfiiiuiiíreíuiíjin, jtiiben * 
Piti aikaa syyskuu» 20 p. Kaikesta *f! ^ 

huolimotta on »vieläkin toimeita, että i 
,X* 

Irlannin ja Englannia edustajat lo- v 

koonluivat ucitluyitčlčiMft## rRN^as^a 
ennen pitkää. 

' t^i-v 

• t 

Amerikalaisia awustustyöntekijöito 
matkalla Venäjälle. 

Lontoo, syysk. 19 p, — 20 amen-
kalaista' amustustyontetiM, lääko-

rettä Y. M., jotka jaa Pui toot tänne >"* 
kotssa lauantaina, o »vat lähteneet •'?} 
Riigaan, josta he jatfamat matkaan -' 4 

ia Mosfotoaan, jossa heidän toimin- • 

tausa lähemmin järjestetään. Toi5et - -
amerikalaiset avustustyöntekijät, jot

ka jo omat Wenäjäilä, kertoma-t nä 

länhädän käymän uhkaamammaksi . , 
siellä ja Volgan alueelta ilmoitetaan 
jo 200 ihmistä kuolleen nälkään. 

ti 

J 
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Netu Uorkin majnrin tooolit, 
Nem Nork, syysk 19 p. — Henry 

H. Cnrran, joka nimitettiin repub
likaanien majurinehdokkaaksi äs-
ketsissä nirnitysmaaleiSsa, tulee ole
maan »vastaehdokkaana nykyiselle de-

moraattifeííe majurille tänä syksynä 
tapahtumissa majurintvaaleissa tööl 
lä. 

Suurta katwostnotaatoa Afrikassa. 
Washington, syysk. 19 p -- - Ete

lä-Afrikan nopea kohoaminen liike-

elämän lamaannuksesta ilmenee 
täällä julkaistuista numeroista, jot

ka ásottamat tuon maan minerttalitue* 
tannon to. 1920 ollen sen armo kaik
kiaan $4,664,000,000, josta tultabio-
tonto oli $3,249,000,000, timantti-

tuotanto $1,045,000, ki »vi hi iii $2,« 
238,000,000 kupari $111,000,000 ja 

tina $21,000,000* 
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McGrath kieltää fntyttoiieenf» j 
tulipalon. 

Aitkin, Mi itu., syysk. 19 P. — 

I. E. McGrath, puutatoaratitoälittä-
jä Stillmaterista, jota syytetään tu

len sytyttämisestä, jofa poltti White 

Ptnen kylän äskettäin, ilmoitti ali»-
tqmassa kuulustelussa olemansa syy 

tön ja hänen asiansa tulee täällä oi-
keudessa esille syyskuun 21 p. -X' 

' V^: ' . t*; 
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Laaja taistelu Klaaeja Mastaa». 

Chicago, syysk. 19 p.— Liäi£ä 011 
perustettu koko maa ta. käsittä mä jär

jestö .nimeltä National Equity neu-
mosto, joka tulee ryhtymään laajaan 

taisteluun Ku Klux Klan liikettä 
»vastaan. Tämän miden järjestön 

päämiebeitä on entinen Iil nois'.n 
knmeritöört Edmard F. Dunne. Pai
kallisia ueutoostoja jör iestetään 
kaikkialla missä .Klani-jarjestöiä tie
detään oleivan ja rnhbytään niitä 
mastaan tarmokkaaseen taisteluun. 

Demokraattinen kmtgressimies Ta-
que, Massachusettsista, tulee myös
kin »vaatimaan liittohallituksen tut

kintoa Kleiti-järjestöistä íongre»jttt 
kokoonnuttua loman jälkeen. "« 
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Paljo» fitoiíjnítö Pohjois-Dakotaõsg. 
Scranton. N. D., snys^. 19 p — 

Waltion maanmittari A. C. Leonard, 
joka on toimittanut tutkimuksia- Bow' 
man ja Slope kaunteissa, ilmoittaa 

löytäneensä sieltä fmrhtiltolueen, 

joka käsittää enemmän kuin 1,000 »te-, 
Iiömaiia ja on 30 jalkaa mahtofc >'" 

.tiff. 

'i 

Ilm«chtosnhteet tällä wiikoll«« 
Washington, syysk. 19 p. — Sai' 

Iitukíeii ilmastoaseman ennustus il-
masuhteista tällä toii.folla käsittää 
seuraaman ennustuksen o'J-Mtssis-

iippiit laaksossa: Aleensä selkeää ja 

iímanfiimpö normaali, mutta paikal
lisin sateita mahdollisesti tiMama 
tai keskitoiikkona. 
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