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HaMtaS ehdottaa 55 ftMriaofcMugin 

armahtamista. . 
Tietotoimisto ilmoittaa: ; ,^asa> 

Bvallan presidentti on Pyytänyt kor
keimman oikeuden lausuntoa viiden
kymmenen viiden' armonanomuksen 
johdosta, joita o Wat iäUfcneet vuo
den 1918 kapinaan ofawotoSta tuo
mitut henkilöt." 

in-
ii' 
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Sorkeit» hintoja lehmistä. 
* 'Lokak. 3 pnä myytiin huutokau
palla Pietilän kartanon Iitin pitä
jän Wuolenkosken kylässä, ayrshire-
rotuinen karja, 33 kappaletta. Kor
tein hinta lehmästä oli 9,000 mk.; 
lehmän osti Pyhäniemen kartano, 
sonnista 10,000 mk. (osti Hämeen-
kylän kartano). Wiiden päivän 
wanhasta wasikasta maksettiin 1,200 
mf. Keskihinta koko karjasta oli 

%530 mk. *x» 

i Oaksi suomalaista rautatievaunua 
j,. kadoanut Wenajällä. 
\' Tekeillä olema väliaikainen lii-

^ennesopinms ©ttoméit ja Wenäjän 
välillä ei, kuten tunnettua, hallituk
ien antaman ohjeen mukaisesti saa 
sisältää määräystä realiwakuudesta 
suomalaisista vaunuista, jotka lä
hetetään rajan poikki Wenäjälle. 
Suomen valtion on valtioneuvos
ton päätöksen mukaisesti kärsittävä 
mahdollisesti kadonneiden vaunujen 
aiheuttama tappio. Tähän mennes
sä onkin jo kaksi suomalaista tava
ravaunua Wenäjällä kadonnut jäl
jettömiin. Toisen katoamisesta on 
saapunut virallinen raportti, toises
ta ei sellaista ole tullut, mutta Pi
detään sitäkin todennäköisesti kadon
neena. Neuvostoviranomaiset selit
tävät, etteivät he voi tehdä mitään 
"vaunujen palauttamiseksi, mutta il
moittavat he olevansa halukkaat 
korvaamaan ne. 

Nsemurha Jalasjärvellä. > 
Lokak. 9 pnä löydettiin itfcttis* 

mies Salomon Saarela hirttäytyi 
tteenä Aittamäen metsästä. Saarela 
on ollut jonkun aikaa synkkämielinen, 
josta kai aiheutui äkillinen mielen
häiriö. Näin ikävällä tavalla ma
doille mennyt oli hiljainen, siivo ja 
työteliäs 36-vuotias nuorukainen. 
Lähinnä jäi vainajaa suremaan 
iäkäs isä, siskot ja muut sálaijet 
sekä laajahko tuttavapiiri. 

Kaksoisitsemurhako? 
Sti*öf 7 p. löydettiin HntvkitSsa 

läheltä asemaa vajaan sadan metrin 
päässä valtatieltä työmies Pekka 
Pirhonen ja hänen vaimonsa Hilma 
molemmat vierekkäin ja ammuttui
na päähän. Brovninki oli vainajan 
vieressä. Mitään heiltä ei oltu ryös
tetty. a 

Paikkakunnalla arvellaan kysy
myksessä olevan kaksoisitsemurhan, 
sillä pariskunta oli viettänyt hyvin 
riitaista elämää. Mahdollisesti voi 
olla myöskin tapahtunut mutia. 

dúlta. Puolan valtuutettujen* ehdo
tus hyväksyttiin lopuksi yksimieli-

'íj' 

' ÄroBdtebtiH pafoUtsrt. 
H. S:n saaman tiedon mukaan on 

Suomessa Kronstadtin pakolaisia e-
nään 3—4,000 henkeä. Useimmat 
näistä ovat joko valtion tai yksi
tyisten töissä. Ainoassa keskityslei-
rissa Turkinsaarella rm enään vain 
n 4—500 henkeä. 

1 
Kausaaedustajaiu matka Latviaan. 

Eduskuntaryhmät ovat valinneet 
Latviaan lähetettävään vierailulä-, 
hetystöön seuraavat edustajat: 
maalaisliitto Alkion, Kukkosen ja 
Selanderin; edistyspuolue Linnan 
ja Mantereen, kokoomuspuolue Ny
bergin ja Suolahden, ruotsalainen 
kansanpuolue Eklundin ja Schauma
nin ja sosialidemokraatit Kedon, 
Saukkosen, Ryömän, Tannerin ja 
Woionmaan. 

Lähetystöön liittyy myös eduskun
nan puhemies Wuolijoki. 

Pietariin ei huolita nälkäisiä. 
Pietarin neuvosto varoittaa pa

kolaisia ja muita matkustamasta 
Pietariin siellä vallitsevan elintar
ve- ja asuntopulan vuoksi, ilmoit
taen samalla, ettei se ota huolehti
akseen Pietariin saapuvista henki
löistä, kertoo Krasnaja ©aseta. 

Tullilaitoksen vene oli ollut pii
lossa ja yllätti parhaaseen aikaan sa
lakuljettajat, saaden heillä takavari
koiduksi 1,000 litraa vienttspriitä 
sekä lähes 2,0Q0 litraa konjakkia ja 
likööriä. Kuljettajat, neljä luvul
taan, Pidätettiin. Omistajaksi il-
Ulottautui yksi heiHtä, saksalainen 
kansallisuudeltaan. Hänen avusta
jistaan oli yksi ruotsalainen ja kaksi 
suomalaista, heistä toinen Ahvenan
maalta. 

Todennäköisesti oli takavarikoitu 
määrä vain vähäinen osa kaljaasin 
viinalastista. Kaljaasi ohjasi sit
temmin kulkunsa ulommaksi merelle 
ja oleskelee todennäköisesti Ahve
nanmerellä. - ^ , . ; 
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Suomi tunnustanut Liettua» itse-
uäishydeu. 

Suomi on päättänyt tunnustaa 
Liettuan de, jure itsenäiseksi valtioksi. 
si. ' V 

Lontoo» lähetystD." 
Suomen Lontoossa oleva lähetti 

läs ministeri O. Donner on saapu 
nut virkalomaansa viettämään koti 
maahan. Lähetystöä hoitaa hänen. Iematto, kun sensijaan 
poissaollessaan lähetyssihteeri 
Walvanne. 

Surnlliuen onnettomuus Keravalla. 

Lokak. 7 p. tapahtui Keravan a-
semalla kaamea yli-ajo, jonka uhri-ksi 
joutui Keravalla asuva puuseppä 
Pekka Mustonen vaimoineen. Pa
riskunta oli juuri saapunut Kera
valle Helsingistä Pohjanmaalle läh
tevällä junalla ja aikoi kulkea yli 
radan asemasillalle, kun heidän huo
maamattaan asemalle saapui Poh
janmaalta tuleva juna,joka täydellä 
vauhdilla ajoi raiteilla parhaillaan 
olevien aviopuolisoiden yli. Kun 
yliajetut oli tuotu asemasillalle, kuo
li mies melkein heti, tuntoihinsa tu-

hänen vai
monsa oli vielä hengissä, joskin hä
nen päänsä oli pahasti ruhjoutunut. 
Ensi avun asemalla antoi haavoit
tuneelle kunnanlääkäri Arthur Mo
lander, jonka jälkeen hänet nostet
tiin Helsinkiin menevään junaan. 

Ent. sotaministeri Hämäläinen saa 
uut pyynnöstä eron armeijasta. 
Lokak. 14 p. tapahtuneessa sota 

ministerin esittelyssä on tasavallan Junan saavuttua Helsingin asemal 
presidentti vapauttanut omasta Ie oli rouva Mustonen vielä tajut 
pyynnöstään vakinaisesta palveluk- tomassa tilassa. Asemalta kuljetet 
sesta teknillisten joukkojen v. t. ko
mentajan ent. sotaministeri Onni 
Ferdinand Hämäläisen siirrolla nos-
toväkeen ja oikeudella käyttää soti
laspukua. ' •/'. . 

Tuhoisa 
Lokak. 10 

noussut 

tiin hänet kirurgiseen sairaalaan. 

tnttoa Siikajoessa. 
p. katkaisi korkealle 

tulvavesi Ruukki-yhtiön ^ajuttua on pidemmän ajan kuluessa 
S«k°i°°ss° Ruukin sahan kohdalla tutiittu 6eIfingin etstwässä ofaSbS. 

Aansanedustaia Autti Mikkslau 
murha. 

Kuten muistetaan murhasivat pu
nakaartilaiset kapinan alkuaikoina 
Helsingissä kansanedustajan, vara
tuomari Antti Mikkolan. Tätä mur 

olevan 18,000 tukkipuuta käsittä
män Puomin sillä seurauksella, että 
f of o tukkimäärä lähti kovaa vauhtia 

sa ja ovatkin tutkimukset johtaneet 
niin pitkälle, että murhaan syyllisenä 
on pidätetty punakaartilainen Frans 

Suuria syystalvia Pohjanmaalla. 
Äskeisen ankaran lumisateen ja 

«chohempien kosteiden ilmojen vai
kutuksesta on vesi Pohjanmaan jois
sa noussut vuoden aikaan nähden 
harvinaisen korkealle. Huomatta-
toin veden nousu on Pyhäjoessa, jos
sa se on jokseenkin yhtä korkealla 
kuin kevättulvien aikana. Siikajoen 
ttesi on samoin paljon ylempänä kutu 
tavallisesti syksyisin. 

Limingan niitty on melkein kaut
taaltaan lainehtivana järvenä. Hei-
Msuovat ovat monin paikoin kastu
neet, vaikka ne mainitulla niityllä 
tehdäänkin syystulvan pelosta kor 
keolle pohjalle. 

Merijärvellä ilmoitetaan, että 
siellä ovat heinäsuovat ja ladot 
myös suurimmalta osalla joutuneet 
Weden varaan. ... 

ui 

kulkemaan n. 30 kilometrin pituista Ojanen ja tulee juttu häntä 
taivalta jokisuulle. Tulvan vtenn-
nä tekivät tukit pitkin jokivartta 
suurta tuhoa, repien kalanpyydykset 
sa särkien kaikki joen yli vievät 
renkkusillat. — Rannoilla olleet ir» 
tönäiset wen«t joutuiwat nimitään ™a,^7'õtiamaÜä 
tulvan vietäviksi, azautuen mtsta 
luuri osa tukkien matkassa aan?alle 
merelle saakka. Tukit repivät Ii-
äksi pahoin mylly-, saha- ja sähkö-
aitosten patorakennuksia, aiheutta

matta näille kuitenkaan vakavampia 
vaurioita. 

Suuri osa puita ajautui jokiranta-
niityille ja -pelloille, toisen osan kul
kiessa virran mukana mereen saak
ka. 

Mja Pärssisen armahdnS. 

Maisteri I. Pärssinen on Ruusu 
Waara & Broseltin asianajotoimis 
ton kautta jättänyt korkeimpaan oi 
keuteen tasawallan presidentille osoi 
tetun anomuksen, että hänen vai 
monsa ent. kansanedustaja Hilja 
Pärssinen, jolla kapinaliikkeessä oli 
johtava asenm, vapautettaisiin eh 
tvllisesti. 

Ahvenanmaa» neutralisoiminen. 
Kansainliiton suomalaiset ja ruot 

. salaiset valtuutetut ovat esittäneet 
Hallitustensa laatimat ehdotukset Ah 
Wenanmaan saarten neuratlisoimi 
sesta koskevassa kysymyksessä. Puo 
Hm valtuutetut ehdottivat, että eh 
Id otuksen laatiminen annettaisiin 
Manskan, Englannin ja Italian teh 

• höväksi. Saksan valtuutetut was 
Dustivat tätä, ehdottaen heti ryhdyt 

- Eväksi keskustelemaan lohta koh 
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vastaan esille raaswvanoikeudessa 
nyt alkavalla viikolla. Tutkimuk
sissa on käynyt selville, että Ojanen, 
joka kapinan aikana toimi komppa
nian päällikkönä punakaartissa, oli 

kirjallisella 
määräyksellä hakenut kansanedustaja 
Mikkolan ensimmäiseltä poliisiase
malta, jossa häntä säilytettiin pidä
tettynä, muka tutkintoa varten. Mat 
kalla tähän "tutkintoon" oli sitten 
tuomari Mikkola murhattu ja löy
dettiin hänen ruumiinsa seuraavana 
aamuna. 

Ojanen, joka on ammatiltaan vii-
lori, on aikaisemmin tuomittu osal-
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ÄtrrsÄiii 11 1921. 

HelftBBUfi.' OW,-; _ «-JK 3n<{UI Vint 
Venäläinen kirjailija Maxim 

Aorki saapui lokak. 17 p. Rajajoelta 
tulevalla junalla Helsinkiin, seu
rassaan yksityissihteerinpä netti Sai-
kovttsh. Samalla junalla ja samas
sa seuransa sapui myös venäläinen 
ttrjakustantaja Grshebin. Gorki on 
asettunut asumaan Munkkiniemen 
pensionaattiin ja aikoo viipyä pari 
viikkoa Helsingissä lepäämässä, ja 
ulkonäöstäkin päättäen on hän sairas 
ja väsynyt. 

Matkan wrkoituksma cm tavata 
amerikalaisia ja rahamiehiä sekä tie
demiehiä, sillä kysymyksessä on ve
näläisen tieteellisen kirjallisuuden 
Painattaminen, joka on ollut kasi-
kirjoituksena jo v:sta 1919 lahtien. 
— Pian saapuu Helsinkiin myös aka-
temikko Oldenburg. Mahdollisesti 
G. matkustaa täältä muihin Euro
pan maihin. 

Ahwevaamaan kapinoitsijat armah-
t  *  i '  .  n  » V  •  .  - . u  ' '  
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Maf. li P/táfawal. 
lan presidentin armahtaneen Ma-
rianhaminan järjestysmiehen varat. 
Carl Björkmanin ja toimittaja Ju
lius Sundblomin valtiopetoksen 
valmistelusta heille tuomitusta 
rangaistuksesta, mainittiin korkeim
man oikeuden antaneen asiasta pää
töksen syysk. 29 pnä. 

Tässä päätöksessä, joka oli annet-
tu tuomittujen tekemäin valitusten 
johdosta Turun hovioikeuden pää
töksestä syysk. 2 p:ltä 1920, on kor
kein oikeus katsonut, etteivät tuomi
tut olleet esittäneet syitä hovioikeu
den päätöksen muuttamiseksi* jonka 
vuoksi se on Pysytetty. t/..' 

Hovioikeus oli tuominnut kum
mankin 1 v. 6 kk. kuritushuoneeseen 
ja menettämään kansalaisluottamuk
sensa 3 vuodeksi. Sitäpaitsi hra 
Björkman tuomittiin menettämään 
järjestysmiehen virkansa Marianha-
minassa. 

Ilmoittaen päätöksensä tasavallan 
presidentille, teki korkein oikeus seu
raavan alistuksen armahduksen 
myöntämisestä: 

Kun sen ratkaisun jälkeen» minkä 
n. s. Ahvenanmaankysymys nyttem
min on saanut. Suomen valtioval
lalla näyttää olevan syytä koettaa 
saattaa kiihoittunut mieliala, joka sa
notun kysymyksen kautta erinäisillä 
tahoilla on aiheutettu, mahdollisiin-
massa määrin tyyntymään, ja kun 
mainittujen rangaistusten toimeen-
Pano todennäköisesti pitsi omiaan 
vaikuttamaan sellaista pyrkimystä 
vastaan, ja kun mainituiden henki
löiden toiminta korkeimman oikeuden 
mielestä ei ole ollut sellaista laatua, 
ettei rangaistuksen anteeksiantami
nen voisi tapahtua, on korkein oi
keus katsonut pitävänsä tasavallan 
presidentille alistaa ratkaistavaksi, 
eikö olisi syytä vapauttaa varat 
Björkman ja toimiti. Sundblom 
heille tuomituista kysymyksessä ole
vista rangaistuksista. 

ia irnmto edustavaa ylnsöä ahdin
koon saakka. Ohjelman suorittajina 
oli oopperaorkesteri, oopperakuoro ja 
3 solistia. Meisö otti seisaalle nous
ten vastaan Suomen ja Latvian 
kansallislaulut. Ohjelmassa oti 
muuten wain latvialaisia sävellyk
siä ja kansanlauluja, ja myöskin esi
tettiin Kuulan "Syystunnelma" ja 
lopuksi Sibeliuksen "Finlandia". 
Suoritus oli kauttaaltaan erino
maista ja suojionosoitukset mHrskyi-
fet. , ' ' ' ' 
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Konsertin jälkeen' Latvian presi
dentti tarjosi päivälliset, hallituksen, 
korkeimpain sotilas- ja siviiliviran-
omaisten saapuvilla ollessa; kaik
kiaan oli toistasataa vierasta. Pre
sidentti kiitti suomalaisia vierailus
ta ja puhui Suomen ja Latvian vä
listen siteiden lujittamisesta. Pu
hemies Wuolijoki vastasi suomalais
ten puolesta. — Suomalaiset ovat 
kaikkialla saaneet innostuneen vas
taanoton ja kaupunki on liputettu. 
Koko päivän on suuria väkijoukkoja 
ollut liikkeellä. . .... , 

Muinaislöytö tehty Kemin suulla. 

Lokak. 12 p. löysi Matti Oravala 
kotitalonsa maalta Kemin Lauttasaa
resta vanhoja rahoja sekä hopeaesi
neitä. Löytö oli maan pimtan al
la ja tuli se esille maata kuokittaes
sa. Oravalan tila sijaitsee Kemi
joessa olevalla saarella. Läydetyis-
tä esineistä mainittakoon: hopeara
ha Kustaa Aadolfin.ajalta, hopeara
ha Kaarle 11 ajalta, kaksi hopeara
haa Kaarle 12 ajalla, hopearaha, 
jossa on Itävallan arkkiherttuan 
Ferdinandin kuva, kolme kuparira
haa, jotka ovat niin kuluneita ja 
ruosteen peittämiä, ettei niiden vuo
siluvusta voi saada mitään seltoää. 
Paitsi rahoja sisälsi löytö sileän, ta
vallista sormusta leveämmän ho-
peasvrmuksen sekä kaksi hopealusik
kaa. Lusikoissa on pesä samanlai
nen kuin tavallisissa puulusikoissa 
ja on se muodoltaan pyöreähkö. Su* 
jikkain varret ovat pyöreät, päätty
en toisen varsi pyöreään palloon, 
toisen käpyä muistuttavaan koristee
seen. — Löytö on tarkoitus toimit
taa kansallismuseolle Helsinkiin. 

hommia on poliisi jo pidemmaA ai-
kaa pitänyt silmällä. 

Surulliue» pommiräjähdys S»o> 
me»li»»assa. 

Lokak 13 p. klo %9 aikaan tapah' 
tui Suomenlinnassa läntisellä Mus
tasaarella Pommiräjähdys, joka vei 
kahdelta sotilaalta hengen ja haa
voitti kolmatta. Tapauksesi 
tu seuraavia tietoja: 1 J 

MiinonpuhMstuSosaSton toimes-
ta oli saaristosta tuotu Läntisen 
Mustasaaren laivalaiturille löydet
ty suurehko venäläinen Pommi. 
Pommia vartioimaan oli asetettu 
muuan vahtisotarnies. Todennäköi
sesti oli joko tämä vartija tahi toi
nen sittemmin räjähdyksessä surman
sa saanut sotilas ryhtynyt käsittele
mään Pommia, josta oli seuraukse-
na, että pommi räjähti, silpoen sekä 
vartijan, että toisen laiturilla olleen 
sotilaan kuoliaaksi ja haavoittaen 
erästä lähellä ollutta sotamiestä. 

Puomin katkeamisesta koitui lisuudesta kapinaan kolmeksi vuodet-
Ruukki-yhtiölle. noin 300,000 mar-.si ehdolliseen kuritushuonerangais-

kan vahinko. •} &.• 

Verityö Kirvussa. ''' z. 

11 p:ää vasten yöllä syt
tyi eräissä nurkkatansseissa Kirvus
sa Wallittulan kylässä Juho Weija-
aisen talossa tappelu eväiden juopu

neiden miesten kesken. Tällöin sa
masta kylästä kotoisin oleva talolli
nen Juho Lesonen paljasti tikarin-
a, tavoittaen sillä vaarallisesti w 

tukseek. 

Wäkijuomia salaa kuljetettu suoma
laisella sotalaivalla? 

Maas. Sanomissa on seuraava 
uutinen: _ 

"Itsepintainen huhu kertoo, että 
kitn apuristeilijä „Matti Kurki"taan-
noin palasi Danzigista, mistä se toi 
muutamia Puolassa vierailleita kor
keampia upseereita, sen mukana olisi 

seampaa henkilöä. Taloll. Arjö eräiden retkeen osaaottaneiden up-
Junno, joka sai ammottavan haa- seerien laskuun tuotu melkoiset mää-
van rintaansa, kuoli miltei kohta, rät väkijuomia, joiden siirtäminen 
Samoin saivat vaarallisia haavoja laivaan sitäpaitsi olisi toimitettu 
taloll. Tuomas Lankinen, Wille Kar- laivan matruuseilla. 
jalainen, Juho Kuisma ja Armas j Kun tällainen huhukin jo ott mi* 
Karjalainen, jonka viimeksimainitun tä suurimmassa määrässä omansa 
tila lääkärin lausunnon mwiacm on loukkaamaan Suomen armeijan up 
toivoton. Lyöjä, joka on tunnettu seeriston arvoa, on välttämätöntä 
huligaani, saatiin myöhemmin Pidä- toimeenpanna mitä perusteellisin 
tetyksi. Haavoitetut kaikki ovat tutkimus asiassa ja hankittava hin 
Wiipurissa lääninsairaalassa hőidet- nolla millä hyvänsä selvyys huhun 
tavina. joko perättömyydestä tahi paikkansa> 

pitäväisyydestä." 
Ilkka kertoo samasta asiasiat 
"Meille on kerrottu, että Helsin 

gin etsivä poliisi on saanut toimet 

Suomalaiset salakuljettajat Ruotsi-
saaristossa. 

Ruotsin tulliviranomaiset ovat 
jo pitkän aikaa väijyneet Saksasta |een tutkia, missä määrin on perää 
tulossa olevaa väkijuomalastia, ja siinä, HelsingiHA kiertävässä juo 
niinpä sitten eräällä tarkastusmat- ^ssa, ^ttä sotalaivassa "Matti Kur 
kalla äskettäin havaittiinkin 3 mai- jessa", jolla eräs suomalainen sota-
Iin rajan ulkopuolella Tyvön ja lähetystö äsken kävi vieraina Puo 
Tjockön välillä' Tukholman ullosaa- fQ8füz viisi samalla matkalla salakul-
ristossa muuan suomalainen kaljaa- jaettu maalian noin kymmenkunta 
si. Jo sunnuntai-iltana saatettiin Xaattffoa konjakkia. Asian laotun it 
huomata, että aluksella oli aikomut- fntsoerc emme voi tällä kertaa ertem 
sena purkaa lastinsa Enskärun, mut- kertoa, toivottavasti asiassa 
ta vasta maanantai-aamuno klo 4 pian selvenee jotain, jolla voidaan 
aikaan suuntasi moottorivene kai- tämä loukkaava huhu osoittaa perät 
jaasista matkansa maata kohden. tomäksi. 

Suomen eduskunnan jäsenet ja fimo-
malehtimiehet Latviassa. 

Suomen eduskunnan jäsenet ja 
suomalaiset sanomalehtimiehet, jotka 
Latvian perustava kansalliskoko
us oli kutsunut vieraiksi saapuivat 
Tallinnaan lauantaina lokak. 15 p 
kello puoli 2. Laivarannassa oli 
vastassa paitsi muita Latvian ja 
Suomen ministerit. Ennen lähtöä 
Tallinnasta saapuivat asemalle rii
gi ko gun varapuhemies, ent. maan-
viljelysniinisteri Kerem sekä apu
laissihteeri Bergman, jotka toivoi
vat saavansa nähdä suomalaiset kan
sanedustajat riigikogun vieraina 
heidän palatessaan Latviasta. 

Riikaan saavuttiin kello 9 tienois-
sa aamulla. Asemalla olivat saapu
via tervehtimässä Riian kaupungin 
edustajat, perustavan kansallisko
kouksen juhlatoimikunta, sotilasvi-
ranomaisten ja ulkoministeriön e-
dustajat y. m. 

Klo 12 oli vastaanotto perusta
van kokouksen puhemiehen yr vähää 
myöhemmin pääministeri Mejero 
viezin luona! Pääministeri toi esiin 
Latvian hallituksen kiitoksen siitä, et 
tä suomalaiset olivat noudattaneet 
kutsua, toivoen nyt solmittujen sitei 
den johtavan lähempien suhteiden 
solmiamiseen Suomen ja Latvian 
välillä. — Suomalaisten puoleisia 
vastasi puheeseen eduskunnan puhe 
rmes Wuolijoki. Pääministerin luo 
ta siirtyilvät suomalaiset vieraat 
Suomen ministeri Silvanderin luo 
ia oli pääministeri myös täällä läs
nä. 

Tämän jakkeen M ohjelmassa cm 
tontaika, jonka a'kana tutustuttiin 
N ii an nähtävyyksiin. . 

Klo 7 oli Suomen ja Latvian vä 
rein somistetussa kansallisoopperas 
sa juhlakonsertti. Paitsi suomalaisia 
oli saapuvalla Latvian halliws ko 
konaisuudessaan, diplomaattikunta 

Mies tavattu hirttäytyneenä Ro
vaniemellä. 

Lokat $2 p. ilmoitettiin Rova
niemen Poliisilaitokselle, että rauta
tieasemalta noin kahden «kilometrin 
Päässä Kemiin johtavan maantien 
varrelta metsässä oli huomattu mies 
hirttäytyneenä. Ilmoitus osoittau
tuikin oikeaksi, sillä Paikalle saavut
tua tavattiin mies kuolleena puun 
juurella kravatti nauha kaulassa, 
jonka toinen pää oli kiinni puun a* 
limmassa oksassa. Onko mies näin ly
hyeen nauhaan itsensä hirttänyt vai 
onko hän muuten saanut väkivaltai
sen lopun, sen lähempi tutkimus o» 
soittanee. Mitään väkivallan merk
kejä et vainajan ruumiissa havaittu, 
ainoastaan pieni haava silmän olla. 

Kuollut on tunnettu työmies 
Heikki Julius Heikinpoika Nousiai-
eksi, kirjoilla Turtolan Pellossa. 
Vainaja on syntynyt Nurmeksessa 
1874 ja oli hän perheetön. 

Pankiu apulaisjohtaja kavaltanut 
pankin varoja 200,000 

markkaa. 

Lokak. 12 p. saapui Turun etsi
vään osastoon Suomen Liittopankki 
Oy:n sikäläisen konttorin apulais
johtaja F. O. Blomberg ja pyysi 
saada puhutella kahden kesken osas
ton johtajaa. Keskustelussa ilmoitti 
Blomberg kavaltaneensa pankin va
roja 200,000 mk. Blomberg pidätet
tiin ja asiasta ilmoitettiin pankkiin, 
jossa Blombergin todettiin ottaneen 
haltuunsa erään 175,000 markan 
talletuksen sekä muita pienempiä e-
riä, niin että kokonaissumma nou
see yllämainittuun määrään. Kaval
luksen suorittaessaan on herra Blom
bergin todettu tehneen myöskin vää
rennyksiä. — Hra Blomberg on 29-
vuotias ja muuttanut joku aika sit
ten Turkuun Helsingistä, missä hä
nellä oli toimi Landtmannabanke-
nissa. • 

Elämäänsä kyllästynyt vanhus 
Imatraan. 

Lokak. 16 p. hyppäsi Imatraan e* 
räs 70-vuotias mieshenkilö, jättäen 
kosken rannalle hatun ja kainalosau
vat. Tutkittaessa on saatu selville, 
että hän oli ent. maanviljelijä, ko
toisin Savosta, jossa oli oleskellut 
töissä sukulaistensa luona. Siellä 
hän oli riihestä pudotessaan louk
kaantunut ja joutunut kainalosauvo
jen varaan., Po ismatkustaessaan 
oli hän jättänyt lapsilleen kaksi kir
jettä, joissa selittää tekevänsä itse
murhan sen vuoksi, ettei työhönkyke-
nemättömänä tahdo joutua vanhoil
la päivillään toisten elätettäväksi. 
Hän on pyytänyt, ettei hänen nime
ään sanomalehdissä mainittaisi.. 

Ankara "meritaistelu" salakuljetta-
jaiu ja poliisien välillä Helsiugiu 

lähistöllä. 

Mä julkeammaksi käyneen spriin 
alakuljetuksen estämiseksi on Helsin

gin poliisilaitoksen puolesta järjes
tetty moottorivenevartio, joka pi
meän tullen pitää silmällä kaupun
kiin saapuvia epäilyttävän näköisiä 
aluksia. Kun muuan tällainen po 
liisimoottori risteili Helsingin lähis 
töllä huomattiin veneestä, että muu 
an salaperäisen näköinen purjealus 
oli matkalla kaupunkiin. Poliisive 
ne lähestyi purjealusta ja antoi sil 
te pysähtymismerkin. Mutta samas 
sa avattiin purjealuksesta, joka näin 
ollen osoittautui salakuljettajave 
neeksi ankara revolverituli poliisi 
moottoria vastaan. Pimeästä ja 
laukauksista huolimatta poliisit huo 
ntasivat, että salakuljettajat sär 
ki aluksen lastina olleita spriikanis 
tereita, syytäen niitä sitten laidan yli 
mereen. Ammunnasta huolimatta 
lähestyi poiiisimoottori salakuljetta 
ia-alusta päästen sen laitaan kiinni. 

älläin alkoi poliisien ja salakuljet 
tájain kesken käsikähmää, joka jatkui 
siihen asti, kunnes kaupungista saa 
pui toisella moottoriveneellä lisää 
noliiseja, jolloin salakuljettajain a 
luksessa olleet henkilöt 5 miestä ja 
1 nainen saatiin kytketyiksi. Taiste 
lun aikana olivat muutamat poliisit 
"aaneet lievempiä vammoja, kuten 
-nustelmia ja verinaarmnja kasvoi 
binsa. Salakuljettajat tuotiin ?au 
vunkiin ja sijoitettiin poli'tsitoanft 
Taan. Alustavassa kuulustelussa 
kävi ilmi, että neljä pidätetyistä on 

tunnettuja spriitrokareita, joiden 

Suomalainen lehtori Greisvalbiu 
yliopistossa. 

Greisvaldin yliopiston pohjois
maisen instituutin ilmoituksen mu
kaan on Preussin opetusministeri 
ottanut maisteri Rosenqvistin suo
menkielen lehtoriksi yliopistoon. 
Maisteri Rosenqvist on ensintätnerl 
suomenkielinen lehtori saksalaisessa 
yliopistossa. Professori Braunin 
perustaman pohjoismaisen instituu
tin Suomen osasto tulee nyt muo
dostettavaksi erityiseksi suomalais-
'aksalaiseksi opistoksi, jonka erikois
tehtävänä tulee olemaan sivistyk
sellisten ja tieteellisten suhteiden ke
hittäminen Suomen kanssa. 

Jokaiselle, joka lähettää mcill* 
neljä MaatalouSlehden kokotmioftttar 
can tilausta ja $6.00 rahaa mukana* 
annamme me MaatalouSlehden * 
«van vapaasti yhdSfi vuodeksi, stM 
jokaisella neljän vuosikerran tiloefc 
sella me annamme viidennen tilmdU 
sen vapaaStt. Jo» teille tulee f» 
itsellenne Maatalous lehti voitte 
taa viisi tilausta ja lähettää mcifl» 
rahan vain neljästä, ja itse voitw 
ottaa rahan ftitä viidennestä tilmck» 
sesta palkkiona teidän toimesta. 

Lähettäkää kaikki tilaukset ofoitte** 
Utz j-j f*, 

' 1 Aaat-l-»», i; -
Box 8, New Aork Mills, Minn. 1 
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UUm. O. A. WUOLLE, L. L. 
Attorney at Law. 'y 

• i , •!>% - O 
(4V. V Í 
•09—610 liobart til dg, * 

- Ihihelin: Karney 2114* 1 vj* Vf-» 
„682 Market Street, v 

SAU FEANCISCO, OA LET. ' 
•••'*»:« 

Dr. J. A. Sühacht 
Hammaslääkäri 

Wadena, ' • Minn, 

Dr. W. L. WILSON 
Hammaalääkäri *' 4 

Kontori Farmers State Pan-
kin yläkerrassa, - Täydelli
nen nykyaikainen. . 

Sebeka, Mimé* 

VICTOR H. GRAN 
Suomalainen Lakimies. 

200 Torrey Bldg 

Duluth, - Minn, 

t j  

9I0R 

Suurimmat, nopeimmat höyry» 
laivat maailmassa. Erinomaine» 
kohtelu matkustajille. Teidän la» 
pungissanne tai lähiseudulla on pai» 
kallinen asiamies. 

Ssomeei 
Southamptonin kautta $114.00 
Liverpoolin kautta - $112.00 
Glasgovin kautta ' > Hl O?.00 

aSerd- $5.q» 

Joulu-huvimatka: Carrnonia 
jouluk. 3 p.; Columbia joulut. I 
10 p.; Aquttania jouluk. 13 p. 1 

, Saxonia Joulukuun 8 p. | 

Carmania Jouluk. 3 p. 
Assyria Jouluk. 6 P. 
Albania Jvuluk. 10 P. 
Columbia Jouluk. 10 p. 

Metropolitan Life Buildmg, 
Minneapolis, Minn. 
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Todellinen suurhuijari. 

Hollantilainm kauppias. Oufrigh, 
on tehnyt itsensä syypääksi suunnat
tomiin kavalluksiin Wienin raha
maailmaa vastaan. Äskettäin hän 
oleskeli Wienissä nimellä Da
niel Tuim ja Berlini stä tuomillaan 
suosituksilla varustettuna harjoitti 
suurityylisia valituttakauppoja. 
Kun häneltä joku aika sitten vaadit
tiin rahoja, hän pakeni. 

Senjälkeen on käynyt selville, et
tä Wienin kaikki suurpankit ja myös
kin useat yksityiset yritykset ovat kär
sineet Duim'in tähden suuria tappi
oita. Hänen kavallriksensa lasketaan 
yhteensä 2^2 miljaardiksi Itävallan 
kruunuksi. 

Duim eleli Wienissä suurellisesti, 
ostaen m. m. amerikalaisen aaton 
10 milj. kr:lla. 

Hyppäsi 26,000 jalan korkeudesta. 

Kansas City, Mo. — Kersantti 
Encil Chambers hyppäsi tfHHIä ilma-
tasosta joka oli 26,000 jalan korkeu
dessa. Hänellä oli tavallinen ilmai
lijoin parasolli, jonka varassa hän 
laskeutui alas. Laskeutuminen tuon 
400 jalkaa vaille viiden mailin mat. 
kan, otti häneltä 18 minuuttia. Tä
mä on korkein hyppäys mitä yhden
kään ilmailijan tiedetään milloinkaan 
tehneen. 

Avain terveyteeu. 
Jokainen automobiilin omistaja 

voi kertoa teille, että jos Taaran si
lintereissä on carbonia niin kone ei 
voi käydä säännöllisesti. Siitä seu
raa, että teidän on puhdistettava 
carbon pois koneestanne. Avain tei
dän terveyteenne on sama: teidän oit 
puhdistettava kerääntyneet myrkyt 
ruumiinne kudoksista. Jos teidä» 
ruumiinne pidetään puhtaana noista 
vaarallisista liika-aineista, niin te 
ette voi saada kylmyyttä. Katarrit» 
reumatismi, hermosärky, henkitor» 
ventulehdus y. m. syntyvät siitä, et*4 
teidän vatsanne ja sisäelimenne eivät 
ole kunnossa. Mikään lääke ei vei 
reguleerata teidän suolistoanne pa» 
remmin kuin Triners'in Bitter Wine. 
Se toimii varmasti ja ilman mitään 
epämukavuutta aiheuttavia ilmiöitä. 
Jokainen, joka sitä koettaa, huomaa 
sen täydellisesti luotettavaksi. Mrs. 
W. Lasco kirjoittaa meille (Stenoct 
Junctionista, Wis., lokak. 6 p.: ,,Mi» 
nä olen koettanut Triners'in Bitter 
Winea ja minä käsitän sen oleva» 
mainiota." Melkein samalla kertaa» 
lokakuun 5 p. 1921, Mr. James P. 
Vail Rosary Hill Homes ta. Havthor-
nesta, N. A , kirjoittaa meille: ..Mi
nä olen ottanut neljä pulloa TrinerS» 
in Bitter Winea ja niinä voin suo
sittaa sitä." Ostakaa sitä apteekka
riltanne tai lääkekauppiaaltanne ja te 
varmaankin olette samaa niteitä kuin 
ylläesitetyt mielipiteet. (88-89) 
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Vaihdetaan 240 eekkeriä käsittävä 
valmis sarmi, 

jossa on enempi, tuin puoli valmB*^ 
ta peltoa, huoneet tavalliset, vaih
detaan sekatavaraliikkeeseen taikka 
muuhun kaupungin omaisuuteen. 
Lisattietoja saa, kirjoittamalla osckt» 
teellä: 

/ Henrtz Marjamaa, 
j f Men ah go, Minnesota. 
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