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"Washiirgtmtin 
warmaSti 
konferenssi 
Sáksa eM 
edustettuina. 
tunnustamien 
maintta, Ma Ar 
temmm Wettajän' 
waStámiSta ja 
tiMet tvHűűtt 
laisille. « Se^tch^. ,Wa fatotett»* 
tofütoäta ja kitHMMck» HMM-
mubto MM tooi HWHilemcrSsa ^ 

Semmttori.^ OaFpQette lcMim vl. Folletten hyökkään johtuneen sii-jsia on paperiteollifmB ja metsän-omalla kertaa, on-MMtu toöäräffi 
«.: . ; 'i tä, ettji jermattori «Mii rautateitä j hakkuu. Melkoinen määrä paperia j Uusi vfktoft tukee nSWiSn. wwietti. 

^ - - Tämän Irnn Mirvaan köngr^si halliuksen omaisuudeksi ia Farm Bu- on Suvmesta wirvanmü MänM^jWmMn mamlnMNwMmo. WW. 
.átoi niille rahamiehille, jotka kont- reau Liitto täas kannattaa rautatei- han joko suoranaisesti- tó :timtSe«:^y'b!plbirt<tt^ on jo 
rolleeraccwat maamme rautatiet, sel- den yksityisomistusta. k" ^^«^,4».« _« D'" -

^ SBaShtf^loff, ieutuf. 89 p,' -r tö tilaisuutta waroittaakseni mom^ 
senaattori LaFollette, joka on se- wiljelijöitä, että waroisiwat sellai. 
naatin tooittoiberöDälijen kauppako- fia johtajia, jotka kahtehtisiwat hei-
ttnteon jäsen, on tehnyt täällä jnl- dät tuollcnsiin sopimuksiin rautatie-
(isen syytökson, että raátieyhtiör yhtiöiden ja műiben maan suurien 
koettamat saaba kongressin muutta truStieft kanssa ja antaisiwat heidän 
maan Esch CrnnminS lain siten, et- Me toimia edustajinaan neutóel-
tä hallituksen täytyisi edelleen an- taessa rautatiettiketmettä kostWas. 
*68 rautateille se takuu, joka päät- ta lainlaadinnasta." 
tyy maaliflFufim 1 ipähoä, jopa taa.' Edelläolevan fyytöksey johdosta 
ta niille imelä korkeanunat tulot on Amerikan Farm Bureau liiton 
pääomalleen htm nykyisen 6 pro- presidentti I. R. Howard julkaissut 
senttiä. LaFollette lausunnossaan puolustuksensa, joSsa selittää, että 
tulistaa ESeh-Cmnmins Täin ole lnitäön wááSta lolptmusta rauta 
toon "Rikkein tacmtunurksellisimman teiden ja nnüden fuulr-rvhamiesten 
kulkulattosliikennettä koskölvain lain ja maantviljelijain edMajim wälil-. 

Paperitrnsti pelkää Ska»duu»wikH 
«úibai fUpttiitt». 

, 1 ' V " 
Washington. American Paper 

and Pulp Associaticn u rainen yh
distys. joka on Amerikan Moonan 
dollarin paperitrustin DHMnekt. 
elm, oy MmPt 
a nkomiw^le chaMAUksM fpctf&' 
tullin lifiÄmsMii suo jeluksekft Gak? 
san ja Gkandinawian maiden til. 
. ua wllstaan. 

. Pccheritrustin puhemies Henri) 
W. Stokes. Philadelphiasi», selitti, 
että Amerikan paperiteollisuus on 
nyWiän sangen toaaranalatjeifa ase
massa ulkomaisen kilpailun takia. 
Kotimainen paperituotanto on nyt 
jo huomattawasti alentunut, selitti 
Stokes, ja paperitoolli^mrtta uhkaa 
warariKo, joS nykyistä tilannetta 
jat&tik sillat amerikalaiset tehtaat ei-
toät tool hinnoissa kilpMlla ©tmi» 
dinawian maiden kansfa, joissa työ» 
woima on halpaa rahckkursfin suu
ren alentumisen, takia. 

Tämä toimenpide on kowa isku 
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» wm, 46 feats Arttu «Ahtz. 
«ÄiMsfA. 

Äsntoo, joiiliÄ. 29 p, Cairoö-
ta Daily Heraldille saapunut sähkö 
samma kertoo, että 19 henkilöä fai 
surmansa ja 46 haavoitettiin Egyp
tin nationalistien ja englantilaisten 
sotilaiden wäWä HrchahtuneeSsa yh-
teentörmaykseSsQ torime toiifon lo
pulla. Englantilaiset wrvanomai-
set fltoot wangimveet 400 henkilöä, 
mutia Tmtionalistien jMStama y 
leislakko iafcfuu tehden patria Haittaa 
rautatieliikenteelle ja kaikelle muul
le toiminnalle EgyptisK. Tämä 
Engkmnin hallitusta wastaan 
Egyptissä noussut liike on melko 
Moimvckas ja laattaa englantilaiset 
alitfeitofltonrfotlijat hermostuimG. 
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mitä kongressi on koskaan laatinut", lä ei ole tehty. Hün wiittaa La-^ myös Suomelle, jonka paäteolÄsuuk. 

leiseti takauksen liikewoitoiKta, että 
he tuon takauksen peruMella kuu-
ben kuukauden ajalla,. nmnlistlrustp. 
eíohiuhtm, 1920, toetitoöt AP-YS-
tnvltain rahastosta enentMll Ätin 
1600,000,000 kansan rahoja. 

•y 
_tT 4r ..tzA-' 

Bdböt ftunristott Oregonia j# 

WaShingto»ia. • 

Porttand, Ore. . — . TawalUKta^ kutistetaan 
wv «uu tuil|ui( Sit' kylmempi ja& »vallitsee Oregonissa 

ten mmnttim lain 1691 lutvun pe- jä $^d3HingtdltiAsa, tuntuen rannik^ 
rvswella wattioidemvälinen kmlp- Maa on jäätynyt! ja Inn-
pdkomissiooni määrättiin korotta- ta fatamtt yksin ranniiÄlakm. Hood 

maiden wälityksellä. MdyswaUain olemcMl maiden 
paperitrusti kyllä Pitää kongressin: lansfa. 
kauttä huolen Mä, että tämä iOl» 
lu katkaistaan — ja sen kauttä kMnsaamrsjM.: wot 
Suomenmarkkaa tyaö krooniltisesit mennäi wiWn 

meidän «ihostisenM DWHchoyb sy» 

ÄttufatnKihift »enloosto taaS 
kokoontim. , * 

GeMtt!, Sweitfi, jouluk' MP. 
maan rahtihintoja fiten, oftä ne Rivenllv dwbá PuochaKaa. ^^.KansainVttvn neutvoston istlmiv (jo 
Wottiwat tuo-n wWn - MÄvoito»-^^-^Mach.^on.Mr Genevessä ensi 
rautateiden kánaisarwolke. Tämä Ilrtrt<l- Cottage GroveSsa pe(aiaatt iq pnä. PuhMttjohta-

Puoainea armeija hhökka» 
Karjalassa. 

Riika. —- Wenäjän pamaisAt or-

#' .«Wwrn». "kch»»WU 
ennen ^uin Mi WvLksyttim. tar 
koitti rautateiden artmoa tiiiftrjojai 

?' perusteella, silla ko>»nissioonilla eli 
ollut silloin mitään luotettawia ti-^ 

+ laittoja, joiden nojMa se olisi tooi», 
Irut wastustaa rautatiet ben: esittä- meijmr ^saZto alkoi t.'k. 11 põiwonä 

• vna petollisia ja wöäria Mrneroita ^istaa Karjalaa sinne ämfeuhi-
omarsuuksienscr arvasta. ^ neiMa suomalaisista joukorÄa. Re-

"^ori kuukautta ^malkeen niitt alueilla ilmoitetaan paraikaa 
iAigredfi hywaksyi kraim kain hal- xjxhutoart kiitoaan taistelun. 
Bihiffieit komissioonitt oli liaffo hy- Karjalan puhdistukseen ryhdyttiin 
teäffoa ne numerot, jotka rautatie- ^ Meen kun Wenäjän neuwosto-
itiöiden lakuniehet esttthoat, joten oli lähettänyt nootin Suo-
elok. 26 p. mainittuna touonna a- jossa waabiMn, että Suo-
fcrietut uudet rvhkhinnat määrättiin men on TatfdStetoo kai-
Ien Perusteella, ctift rautateiden o- fefi rantlűMfenfa Karjalassa riebu-
mmsmikfien arwo oli $18,600,000,- jouká. Nootissa atommešä 
000, joka arwio on wieläkin tooi-
massa.-

LoFollette myöskin syyttää, että 
Joulu?. 9 p. pidettiin Washingtonis-
fa salainen neuwottelu, joss» olitoat 
edustettuna rautatie-, tter&8» ja Puu-
tatoara-kapitalistit ja joidenkin 
maantoiljelijätn järjestöjen edusta-
jot, ja jossa neuwottelussa- ntatm-
totljeltiain edustajia yritettiin saada 
Iv pettämään fatfen kiihoituksen 

sanottiin, että ellei siinä tehtyjä 
^vaatimuksia oteta huomioon, Ptta'i 
neutoostohallAus welwollisuutenaan 
ryhtyä asiattmukaiftin toimenpitei-
siin. 

k-

Hckeltüjat »Ysiwat $40,000 
omaisunden. ? 

New Aovk. jouluf. 22 p. — Tä
nään loysttoät sukeltajat kassakaapin 

Esch.Cumnnns law 15A pykälää Manhasset lahdesta, joka 

ilmu HymcmA. 
Neuwoston äyõjärjestyksessä on 

liittolaisten komissionkin nimittä
minen Danzigiin ja neljän jäsenen 
nimittäminen Saar-lacckson hallinto. 
komiSsioniin. 

Liettuan protesti Puolan Mllms-
sa toimeenpaneman n. äänestyksen 
johdosta, Mä-Schlesran tilanne ja 
manbaattikysymykset myös tuletoat 
esille neute oston kokouksessa. 

Siperia» hallitus sotii Bladiwostv' 
kia wastaa». 

Lontoo, joulut. 29 p. — Central-
News'in Helfingin-^irjeenwaiytaja 
kertoo, dttö Kaukaisen Idän tasowal. 
lan hallitus on jiiliStamrt sodan 
Vladitvostokin „tasawaltaa" "^ifüitfrrcttéfi^tt. 
taan. Wenäjän neuwostohallituksen 
kerrotaan lähettämän miehiä ja so-
tatvälinritä Siperian hallitukselle. 

Liittolaisten «enwosto taas f o 
1 ?oont»«. 

Lontoo Tulokseida pääminis
terien Lloyd Georgen ja Briandin 
nttÄvottelnsta on päätös, että liitto
laisten korkein nerüöosto «kokoontuu 

»estoon ja fen puolesta, että mal- ^0;000 ^tandrd öljy-.^^A.^, Ranskana, tammikuun 
tioille annetimiiin o-ikeuÄ määrätä vmwn osakkeiw ja. muita arwopape- Mikolla. Liittolaisten 
éaltiviben sisällä olemien rautatei- re^a-
Ken maksuista. "Nvidm smlr-raha- Kassakaappi warasteWn toiimei 

lähettiläsneuwoslto 
muutamia päiwiä 

Pariisissa tulee 
ennen tvalmista 

miesten eristajat onnistuiwatkm kesänä F. S. Hastingsin asmmosta> ^ korkeimmalle neuwostolle työ-
Msa neutoottdi^f<i saamaan muu- Long <;slandisfa. Aksi warkaista G^je(man 

krimien maanmiljelijätn järjestöjen wankilassa Mi kaappi olt j Pääministerit pääÄitvät pitää 
Ibtt^leiat luopmuaan taiswluStaan", ^te^mereen ja ilmoitti paikan, ^^^lunsa salassa, mutta on saa. 
Imifmi LaFollette. joeta sufeltojat sen ntzt kawiwät ha-.u Ohjauksia, jotkc^osMawat, että 

dan WenäM waStyA». ?W |e tu-
letoat tapaamaan WenöMi álmiv-
ntt. ,-fN 

"SBenäiö tmluiisÍBÉ DÜöpWWa.. lőtt" 
smmaidnatzta ja 
toiffee Ä^k^aineitW 

SamaAä . aiko^>iWW^«Ko» 
' iäS 

kirjoitettu wäliaikaiNM kauppaso
pimus, joka ei kuitenkaan Pakoita 
Italiaa tunnustamaani Wenäjän so-
wiettihallitust». • 
< • . —„• ,,.4 

uutisia 
R«nskan tsipmnattonmnS #* es

tänyt pääsemästä mihiakään sopi
mukseen wedenalaisteit sotalaiwoje» 
suhteen, ilmoitetaan Washingtoni» 

Tuomari Catlm Ramsey kauvtia 
piirioikeudeSsa on antanut estetuo-
roiott kieltäen St. Paulin katuwan-

nuhhtiön korottamasta kyytimaksuja 

7 senttiin, jonka korotuksen w altion 

rantatiekovlissiooni myönsi Yhtiölle. 

Entinen presidentti Wilson wietti 
65:ttä syntymäpäiwääusä wiime kes-
liwiikkona. " 

MaantoilMijäin edustajat knoSsa fcmassa* 
Oeuwottelussa oliwat J. R. Howard, 

korkein neuwosto kMutaan joko uu-
„ . ^ . - fcištamaan Versailles'in rauhansopi-

Wray Silver, H. C. McKenzie, New «"d«-n je »«f*»» matknstawat ^^ säädökset Saksalta perittä-
Sorkista: Ralph Snyder, Kansa-, Tukholmaan. V wista svtakorwaitksista tai harkitse-
psta, ja O. E. Bradsute, ChioagoS" Riika, Lattoia, jouiluk. 29 Pt *—maan kysymystä koko maailman ta
lb. He otoat kaikki Amerikan Farm Emma Goldman ja Alexander Z loudellisen konferenssin Voollekuitsu-
Kureau Infon miehiä, enfintnmnU- Berkman lähtiwät Riikasta Räätoe-^ista keskustelemaan kansainwäli 
tu ollen sen presidentti ja kolme toti- liin, Wiroon. Berkman sanoi kir- s^H rccha- ja kurssi-asioista, jotka o 
wsksimainittua liiton lainlaadinta- jeenwaihtajalle, että he menevät nxrt 
komitean jäseniä. Myöskin oliwat Tukholmaan. v' ,< kanssci. 
inaantniljcliiäin cbirStajmai W. I. Lattvian toiranomaiM dlisitvat 
Drummond, Farm Kongressin Pre- karkotttanoet heidät takaisin Wenä-
sidentti, ja T. E. ALkeson., National jälle, sillä jatkettu oleskeluaika Iop-
tRrangesta. \ ' ' 

14 rautatieyhtiötä jo teettää työnsä 

kontrahdilla. 

Chicago, III. — Frmck P. 
Walsh, rautattejärjestojen lakimies, 
teki esityksen palkkalautcckunnalle, 
että se kieltäisi hdti rautateiltä oikeu
den »vuokrata konepapojaan yksityi
sille ja teettää ratoin korjaukset y. 
m. kontrahtoreilla, koska tämä olisi 
suora» rautatielain rikkomista. 
Walsh sanoi, että kaiMaan 14 rau
tatieyhtiötä jo on ottanut fen tamau 
käytäntöön, että ne temofrctotoat pa» 

Chieag», Milw«Aee & St. Paul 
loäticntänht 12,000 : 

«ieStR. p. 
Chicago. — Chicago, Milwaukee 

& St. Paul rautatie ori korkeimpain 
virkailijain määräyksestä wähentö-
nyt työstä Molet työwoimasta me-
kaamselta dsastolta ja konttorista. 
Tämä „säästäwäisyhstoimenpibe" 
WÄkuttaa koko rautattesysteemiin. 

Lauantaina lähetettiin puolet for-

Debs aikoo, jatkat 
% ? 

t,-r\ -
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Washington joiÄuk. 29 P. —' kuulla «euwvtt-kmtSsa, 
Eugene B DebS, joka joulupöitoälm hen kanssa armahduSasiastcmn. 
wupautettiin 10 wuoden wankeus- "Minä en wieA tiedä nttiä ro<t^:' 
rangaistuksestaan, jota, hän ehti jo ten minun käskettiin MB Washing-
suorittaa kolmatta touotta, ja joka toniin", lausui tocmha sofialistijcch» 
wankilasta päästyään käskettiin käy- taja. Wresidentti enempää fbit» 
mään WashingtoniHsa tapaamassa ylilakimieskään eiwät 
preKdentti Hardingia ja Ahdyswal- nulla mttään." - < < 
tain ylilokimiestä, ilmoitti täällä oi- Saawuttuaan WMngkoniw W» ' 
lessaan, että hän aikoo tukwaisuu- kiwät Debfin puheille lukemattom«t 
dsSsa tehdä matkan eri maihin taiS- scmonmlehtinnehet ja hänen itzMH 
tellakseen sotaa toaÄacm. Hän lau-.jmtsa ja lapuksi peljättttn hänen 
w m. m.: ! kestämän tuota alituista haaSttW/ 

Minua on kutsuttu momin eri ^ ia suljettiin hänet hucmeefsttW 
maihin ja miltä toitotin woiwotnh joksikin aikaa. Aksi hänen ihulH 
tvierailla kaikissa maissa: tmstellak- joistaan oli Marvin VateS TperikU 
setti sotaa waStaan ja saabaksettr sotilasten legionan wirkaWja, joM 
miehet, naiset ja lapset wannoman, kuosia sitte työskenteli Debfin fartF 
että he eiwät koskaan enää Hywak- fŰ samalla rautotielE. •* 4^ 

> < >. 

• f. 

syisi murhaa soban muobossa. Mi ! "Gene, wanha totoeri, enttsst soA 
ttä käsitän, että svwiettihalliwksen laat owat sinun puolellasi", laujuD 
wirallinen kutsu odottaa minua. Sperry tawatessaan Debsin, joka hflk 

jauspajojm työläisistä fotim. Mää- Minä suuresti toiwoistn woiwani lasi häntä. "Amerikan Legiona é 
räys di ole warsin niin räikeä font- j fett hywäk^ä. Minä tahtoisin näh- !pi hunut kaikkien entisten foiilaibejt 
tori-työläisiin nähden, jotka joutuwat dä noita miehiä tuolla. Minun Puolesta silóin kuin se toastuSK 

/v •!'; 

•tel 
nf 

olemaan työstä pois ainoastaan 
wuorottaitt t-

Suurm osa' nAkätaiPaleelle las. 
kettuja miehiä sai toot eron ,,epä-
määräiseikfi ajaksi", ivi§et taas fol-
tpe» toiifon o}a#ft. ; 

kaiken 6ti|RAbi wSheunMm tal-
lä W»elä röuiotiella l2,000 miestä 

Lonblw. —- mno<mmt fta# so 
taia häiritsee maailman rauhaa tänä 
„rauhanjuhlan" aikana. 

Sotajalalla toisiaan ^vastassa vle-
loat joukot owat seuraamdf: 

Wähässä Aasiassa — Turkkilait, 
,65,000 miestä; kreikkalaisia 61,000. 

Afrikassa — Espanjalaisia 130,-
000 miestä; maureja 110,000. 

Balkanilla — Serbialaisia 40,-
000 miestä; albanialaisia 25,000. 
1 Intiassa — Englantilaista 5,000; 
moplahia ja nruÄa! intialaisia 10,-
000. 

Arabiassa^— Wahabiteja 10,000; 
shammarilaisia 15,000. 

Wenäjän KarjalaZsa — „Valkoi
sia" 5,000; , bolslhewikeja voin 
15,000. < 

Ingersoll kelloyhtiö tottertkoBsa. 

New Jork, jouluf. 29 p. — Ro
bert H. Ingersoll kelloyhtiö täällä 
tm määrätty wararikkoon. Velko
jat selittämät yhtiön toelkojen ole-
wan Yli $3,000,000 ja olmaisuude» 
yli $2,000,000. Yhtiöllä on kello-
tehtaita Trentvnissa, N. I., Waters 
buryssa. Conn, ja Chicagossa, 

, *:; Rvhtelias toStoo, 

Chicago, M, jouluk. 29 
Chicagon 
haeskelewat 
Puettua miestä joka ryösti Balti-
more «& Ohion Wdfhtngtonim me-, 
newän pikajunan. maiseműtoattnuR 
matkustajat. • , 

Tämä roStoo tuki taxriimmn la-
ifjellä Etelä-Chicagoa, komensi mat
kustajat ritviin ja otti n#ä heillä 
cli arwokasta. . 

Tullessaan crÖan naisen kohdalle. 

käsitykseni mukaan he owat suuria Debsin lvapauttamista « täk 
sankareita. Wenäjän walZatLumous heskään", lausui Sperry, -Se it 
oli suurin tapahtuma maailman Puhunut »varsinaisten sotilaiden PU&4 

lesta." historiassa. 
Kun häneltä kysyttiin poliittisista 

suunnitelmistaan DebS lausui ryh
tyvänsä Vhdyswaltain. presidentti-
ehdoWwk?, "joS tyAäiset sitä tahtoi 
sÄvttt." 
" "Mutta minä todoo», etfö minun 

4dÉ»W68 
myiöen. "Minä olen ollut ehdok 
kaana toitsi kertaa ja minä käsitän, 
että se on kylliksi. Mutta minä olen 
työläisten patweluksessa ja noudatan 
heidän waatimuksiaan.^ 

"Mutta teittä on tofáí tii86ečtt> 
kansalaisoikeudet", huomautti fir-: 
jeenwaihtaja Debsille, joka nyt kut
suu itseään "maailman kansalaisek

si" 
"Tuollainen Pikkuiseikka ei estäisi 

minua olemasta ehdokkaana. Eikö 
olisi suuremmotsta, jos maailman 
kansalainen walittaisiin Ahbyswal-
tain presibenttksi?" hän kysyi nau
raen. 

Keskustelu» kääntyessä aseiden-
riisumis-konferenssiin DebS iatifut, 
että "olosuhteet pafoititoat" sen kool
le Msumisen ja jatkoi: 

"Sitä oli mahdoton toätttää. O-
losuhteet pakoittiwat kapitalistit, 
maailman haltijat, kutsumaan kool
le tämän konferenssin. Sen merfi-

HmjasS-osimsk»»pa« kmMttSfi 

> / > maawmt suZtti. 

Ehicago. Ainoastamr $16 o»# ' ^ ,v 
wvZt» omaifu-ultta owat Co-OperM>. . ^•% 

' •k' • '& mím 
- m 
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rin osa liikkeen warotsta on mennyt ^ 
Northwestern SecuritteS yhtiökl^ 
joka on hoitanut yhdistyksen asioit»' 
ja myynyt sen osakepääoman ia 6c* 
dit. Tämän Yhtiön osdffeet ja omtf^ 
suus taasen owat kahden osuusliiZtz 
keen asioitsijan hallussa. MrA 
Parker, osuusliikkeen mmtatseris 
tooimo, omistaa puolet ja CharleR 
Higgins, ruvkütarwekauppioS Co» 
lmnbuksesta. O., joka wiela päälle» '' 
päätteeksi on «Manut omiin nimiiníí 
yleisen osmlsliiton ColunGukfessa jb*' -v 
Ictoon suuren haaraliikkeen. Kum- *. 
Panenkin naista on kadonnut, ei kik • 
ole löyhetty, waikka salapoliisit owat 
heitä hafenect kaikkialta. " 1^% 

Pesänselwittäjät owat saanesi 
toille, että tämä Northwestern , • 
curities yhtiö sai puolen aina kadi» ! 

kista rahoista mitä osakkeiden 
bondicri ostajat papereistaan maB*- vf 
soiwat. Tarkalleen laskien sanotaaV 

tys on siinä, että se osottaa kuinka heidän saaneen $5,666,417 fiii* 
kauhea sota on. Sen ohjelma tu- $11,337,865, minkä osuusliike fatín 1 

lee kuitenkin tekemään enemmän kiaan ihmisiltä keräsi. ' ; 
kuin ainoastaan säästämään toeroja| Liike an kaiken kaikkiaan osottlmG. 
kapitalisteille. Sotia tulee kuitenkin turn rt yhdeksi suurimmaksi tämän ai# 
toi elä olemaan jossakin muodossa ja fakaitben Huijaukseksi ja monet rahw» 'i-
sodat tuletoat olemaan enemmän ja maailman suurmiehet kai sdr roal ' 
enemmän hawittäwiä, kunnes kil- hämmästyksellä koko homman jar» 

- - *au.-r« '^ti-rr • at J * M,ww,uu'1 LLUUU ,lul,tu LUl>v"^' gi*w i<moi x>eo5 oierocrrna iw)»n »voittoja osakkailleen ja Bondien 
r rr, S, i oIi law» TOufanmm, pyysihan^anna «Ä hän wilPiUömSM tah. mistajMe. toäütöen Mo w.chm, < 
.1 Itawat liitffi witéita W ileiit- naista toiemiiati lap!°t perälle ettei-t»is, lopettaa sodat, muta hiin oft >yan peMiä huijaiBW. ofottar 

malla matfmla, pitemmällä tyopat- t>»fXÄ*nua «aw-x ^r...— u ... r. ^ . .. .. . ... 

immin*' 
kauppasota tulee lopuksi olemaan mille petkutuksille mitä rmioteideS ;• 
toermen sota. Tapahttmlat Paljas- y. m. suhteen on taka-aikoiM harjo» 
tfltoat kansalle maailman hallitsijat tettu, jolloin osakeyhtiölait! eiwät < 
oikeassa karwassacm. Nuo hallit- wielä suoraa petkutusta estäneet, . 
sijat alkawat huomaamaan, että so-| Warsinais«en osuusliikkeiden mie
dot lähettäwät heidät helwettiin ja het. jotka kaiken sen aikaa kun tnm» 
saattotoat maailman turmioon." I liike lupasi myydä dollarin tatoarat ' 
; Puhuessaan presidenttt Hardin/ 40 sentillä ja toiefö sittenkin maksa» 
gi&ta sanoi Debs olewansa täysin ^voittoja osakkailleen ja bon di en o» • 

ole» V 
osottotoal 

_ toät pelästyisi. "Minä haluan ai-i kapitalistisen iärjestelmän edustaja nt>t miten oikeassa he olin^t I» 
taalla Pahemmilla ehdoilla, kmn.noastaan aitooesineitä, enkä halua'ja se on kapiwlistinen järjestelmä, lnottawat tämänlaisten pettyrnysle» 

opettatoan ihmiset tarfilmrán katsoa 
On saatu tietää, että DebS aluksi maan mikä on vsuuÄiike ja ttrifS 

kieltäytyi hytoäsfymästä hänelle tar- wain pelkkä huijauslaitoS ennen* 

mitä rautatielcrki myöntäisi. „Jospelotella lapsia, joten, olkaa! hywÄ joka synnyttää sotia." sai työpaikat 

. . űr. .. .ii, I. Maakauppias tahtoi itselleen ne saatvat tätä peliä jatkaa", sanot ta wiokÄi heidät DeremmälTel Näin 
^ ...... .T. ^bt^mnuna on- kauppapalwelijaa ja kmrlállessaan Walsh, „ei mikään tooi estää nvtäjjutteli rosmo chhjentäessään taskuja 
"Jos Amerikan macmtotliehiai mshuhxtt he saamaan Wtron konsu- erästii kokelasta hän Ttrftri- irrthi,r^ weií. V C ,?-?? TTaesiaan to»ri 

ttoubottcmxrt sitä fopimiišta, jonka lin leiman, joka oikeutti heidät mat-! "Dtaknifaamme että frnti fmä tr. f # v hw- • i • " n toirmctn tuli zottua armahdusta, kun hänelle sa- x^in rahoistaan luopumat. 
•.muutamat heidän Ostajansa ^ kuutamoon Wätoelin taá / foeJ^^f^Ee m ^ ̂  ̂'waunmt toisesta owesta, sanoi Hän, matta ilmoitettiin, ettS ^ olisi . ™ 

m, 'tmfvH(. fftnrfmrM, ^ I.X í a nme?undtlle hun ytw- kuliettmmstmtrn joillekin urakottsi- epäilewänsä että konduktöörillä onipnfimäiieifi Mtu.nnMAn 
Ti M / ^ ! "• ír ban ia Em- mauttaisi: 'Ettekö luule, että minun!joille, jotka tekemät sen halwemmal- on.ensimmseksi 
tm* . lausut se^ori jollet-ma Goldman mkotwat tmipya M- tomen jalkani on fuumn#f ' Mtia;ia ia siten ttchoatoat koko rautatie-
|b, "mm rmüattevhnöt tuletoat te- Holmassa zonkun aikaa. Owatko he sinä sanoisit siihen?" !palweluksen" RauiSateiden laki-
^maatt ^' ikst sen Taatalla rnaoS- snhen Ruotsin konftllin lu.j „Minä sanoisin: 'Päinwastoin,^ mies selitti, ettei rmtwttelaeissa ole 
fa maantoilieluam keskuudessa en- toan, et tiedetä. Kumpikin - - 1 

.lietyit toaatimukfen, 
foijtuuttoman korkeita 

mentäwä tSpaamaan . ̂  JhmerllistS maitv». 
ase tai tooi kutsua miehiä, joilla ai- presidentti Hardingia Washington'- Stms: Kuinka paljo to» w«chH 
nakin on ase ja niin sanoi. iin. DebS oli suuttunut tästä kui- fehittä lypsää?" 
hän pitäwänsö parhaimpana Pois-susta ja sanonut ei hal!Mwansa ta- gormeri: Noin Kahdeksan ItoatiU 
tua, ettei kukaan matkustajista ioata Hardingia. Noin kuntia mhö- ffQ HZiwiissS. 

jiflSi 

Alisi alennettawa. Minä käytän ta- le. 

'f ff-, Wi« ^ W|^: iti' 

i : i f a l<( K'. 

i kieltää konepajain vuokraamista 
l . - • * *  

mään wauhtiaan, hyppäsi hän alas, muistutettiin, että hän oli luwannut Farmari: Noin kaksitoista kwarb» 
lio katosi tiellä odottamassa autossa, /käydä siellä ollessaan toiinrS buhti- tia. 
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