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Wiime perjcrntmna täällä fonírent= 
tisniofo lovettanut Tri-S^ate wil-
janFiv3tortttnjairi yhdistys hywäkiyi 
päätoelauichiifm, josj^ maabitaan 

hallitus nttiäi-äämänu $2 buSIclilia 

olimmafii humatsi ntfulk\ Samaan 

aifacn täällä foniucntficniaart PiLä 

nyt Amerikan MaanwilieUjäin Liitto 
hywäksyi päätöslauselman, jossa 

teeaiUean hallitusta asettamaan 

$2.20 nisun alimiimfu hinnaksi. 

Räissä kokouksissa bnwälsyttiin use! 
ta muita päätöksiä, joista mainitta-

f osu, että ko-operatiitviselle toimin 

na*e ««netti n edelleen tunnustus. 

3Ry65fir hywäksyttiin maanwiljelys 
ttjfymari toiminta ?1hdliswaltain se 
Fiüatlssa sa waalnttin lainlaadintaa 
fusrancisen mesitien aikaansaamisek

si suurilta sisäjarwilLi ^valtamerelle 
eli St. L«uvlvnce-kanawa. 

Noissa suuricía maanwiljeliMn 
tgfpufušia ilmeni sclwästi, että 

maonhiil jeli jöt kaikkialla alkawat 

huo^iata entistä seimcmirtin, että 

heidän on nopeasti ja tarmokkaasti 

rW>i)ttähto Yhteistoimintaan pelas

taakseen moanroilicloficn siitä tur-

mieeitt, jofa sitä uhkaa, jos nykyiset 

«põksbdat saawat jatfim pitemmälle. 
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Jvhnsonin murhasta epäilty 
wapgittu. 

Hancock, Mich^ -^. ZZouth Ran-

atÍIa murhattiin suomalainen partu

ri Wm. Johnson jotu kuukausi sit-

ien ja tehtiin useita wangitsennsia 

'illoin sen johdosta. Kaikki mängi
tut wapautettiin päteuxiin todistus

ten puutteessa. Asia on ollut sel

laisenaan t. k. 14 p:ään saakka, joi' 

loin sberifti ja hänen apulaisensa 

mnnitoät autollaan Wlwen kowim-

ntctlía lumimyrskyllä Touth Rangel^ 

Ic ja wangitsuvat uudemman kerran 

William Kauralan nusvett todistei 

ben perusteella, joita olisi pitänyl 

fhcrirfin saaba edellisen wangitsemi 

son jälkeen. Mitä ne owat, ci she 

ritfi ole antanut julkisuuteen. Kau-

rala on waatinut kuulustelua asi 

aansa nähden, joka on hänelle myön 
netinkin. 

Tämä murha on herättänyt pal 

jon huomiota sen raa'an luonteensa 
taf ia. Wainaja murhattiin partu 

r? liikkeessään sunnuntaita wasten 

yöllä. Murhaaza oli ampunut moi 

no?aa roiisi eri kertaa ja sittei^inielö 

hakannut kirweskasaralla wainajaa 

Päähän ja muihin ruumiin ojiin. 

Ne henkilöt, jotka tunsiwat toaiim 

yan, piiimät häntä hywin siiwona 

miehenä ja tiima luonnollisesti on 

antanut asialle painoa. Murhasra 

on näinollen tullut yksi huoma-

tuimpia murbcMttuja' mitä täällä 

on tapahtunut. 

yy* 

Äkasilwiljelys konferenhsi alkaa työn 

(:* r-.Jf fä Waohiugtaulssa. 

^ Washington, T. C., tammik. 23 

\j7* ' v. — Tänään alkoi täällä se mäen-f ..•VvH * 
_• || .itf? wiljelyskonfelcnssi, jonka Dhbti-c» 

.1^:^;4( N'ckitoin moauwiljelyssihteeri Wal-

lOce kutsui koolle presidents Had 

dingin kehotuksesta tarkotuksella löy-

f" tää fmiíoia nykyisen muikean tilan-
/'£ .T.\ teen liewentämiseksi mSdnwiljelyksen 

elalla. n 
Maanwil^Iyx'sihteeri Wallace or 

Umotítuniii esittämänsä tämän nen 

' ch'^Aj tostíflun harkittawakii tn. m. sen 
v.. ' ^hsmmäst:>ttänxin" ilmiön, että mo-

'lj?}' ,1 net rahanlainaus laitokset „käyttämät 

" I ; ,• bywäkieex maanmiljeluäin ahdinkoa 

g $ ,;'v Pakottaen heidät sydäniettömällä jul-

S \ ,, muudella lnaksamaan sellaisia korko-

^ t'' *• ja ja hymäksyniään muita ehtoja, jot-

f ' l H jfä eihnit ol«e oikeutettuja." 

o y Dhoclfi jäseneksi tähän neuwotte 

>5» luun n n kutsuttu entinen Pohjois-

Dat oton maiti on m^anwiljelyskomis-

^~Čti sr»neri víohit N. Hagan, jofa äsken 

, ». erotettiin mainitussa mai ti o via toi* 

u. \\* *, mHftufisa takai >inkutsu-n>aali?sa. Hä-

. ^ $ Iicllf ou mt>öimetty 20 minuuttia 

-Wc fontevutsiooniii aikaa selostaakseen 
nykniotä asentaa nisun miljelys-

eineellä. Myöskin on nyt iimoitct-

«uf että Eauiw Co-Operative Ex-

changen pre^dentti I. M. Anderson 

»N kutsuttu tähän maanmiljelys-neu' 

tosttfluun. 
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V Perheiden koko pienentyy 

Washington, tammik. 28 p 

Sillsuswiraskon tiedonannon 
fn., n o sottaa miimeinen mäenlasku 

Uhdyomallolssa, eitit perheiden jäsen-

Iüfu ott huomattamasti pienentynyt 
Wl«lei5ten 10 muoden ajalla. Näi
de» ttlaviojiMi mukaan ainoastaan 
iRttsiUBilieliitiitt ja pappien perheissä 

sn keskimäärin enemmän luin 3 

lasta. 

t Poliisia mnrfiirtht New AorkiSf» 
v. 13 imtknubctt ajolla. 

'SZcm ?}ork, tammik. 23 p. — 3Sii 

Use torsraina eräs neekeri ampui 

fneliaiikii polusi Otto W. Motzin 

täällä tämä ollen yhdeksäs 9iv;n 

Porkin poliisi, jofa on murhattu 

ivtiniciäten 13 kuukauden ajalla. 

«8- Äle siirtolaislain kirjaimellisen 

nvndattamiscn kannalla. 

Washington. — Työsihteeri Davis 

antoi lausunnon, ettei hänen miras 

tonfa tchtämänä ole croittaa äitejä 

lapsistaan. Tämän lausuntonsa hän 

antoi luettuaan New Dorkista sa 

Piinecn säbtösanomauutisen, jonka 

l">ukaan puolalainen Mrs. Dionisio 

Zalemaska, joka ott ennemmin asu

nut Chicagossa 11 muotta, on las 

kettu maihin Ellis saarella kolmen 

lapsensa kanssa, muttet hänen kolmen 

kuukauden manhaa lastaan, loka on 

syntynyt Puolassa, ci olfe laskettu 

rno.ihin, kun Puolasta on jo tullut 

maahan siirtolaisia lain myöntämä 

korkein määrä. 

Davis lausui työmiraston ante 

ncen määräyksen, että lapset on täi 

laisissa tapauksissa laskettatva mol 

hi n maikka lain mukainen siirtolait 

määrä olisikin täysi. 

Mielenkiitvoinen oikeusjuttu alkanut 

North Dakotassa. 
Valley City, N. D., tammi?. 18 p. 

— Tänään iltapäimällä saatiin ma 

iituksi lautakunta, joka tulee tutki 

maan Miss Mary S^tekin murhasta 

savtettvä William Gummeria. Mur 

iia tapahwi hotelli Prescottissa, 

i>argossa, miime kesäkuun 7 päimän 

.jälkeisenä yönä. Miss Wick, ikä 
18 wuotta, löydettiin seuraamana 

aamuna kuollerna muoteeltaan rais 

koltutta ja pääluu murskattuna joi 

lain raskaalla esineellä. Gummer 

oli silloin yökirjuritta mainitussa 

hotellissa. Hän möngittiin heti jäl 

fecitnäin. 

Postimestaria syytetty warkaudesta, 

myrkyttänyt itsensä. 

N>civ Orleans. — Charles Doran, 

Harding Groven. S. D., entinen pos 

time-start, joka möngittiin eräässä tä 

kaläisessä hotellissa, syytettynä ar 

moitotnicn money ort>erien rahaksi 

muultamisesta, otti mangilfcmijen 

niin vahaksi, että myrkytti itsensä 

uiankilassa. ollessaan. 

Anderson edellecn Equity» t 

"•"•'fvT" v" presidentti. 

. vftotfto, N D., tammik. 23 p. —' 

I M. Anderson, Bt. Paulista, ma-

Iittiin uudelleen Equity Co-operative 

Erchanaen vrvjibentikfi täällä pide 

inöfä liikkeen loMofnnnait kokoukses 

ftt. Varapresidentiksi malittitn niin 

if aa n uudelleen Magnus Johnson 

ÄimbcUtsta, Minn. Toiset mirkai 

djat omat: G. A. Thiel, sihteeri, M 

tr. I Loague, rahastonhoitaja. 
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Kev Mk Mills, Mmu., Tiistaim Tammikuun 24 p. 

itiitmeisiä 
t maisia 

Jansenin wiimeisin wetonmus. 

Professori Nansen on Kristianian. 

lehdissä julkaissut seuraamaa: 

Nälänhätä Wenäjällv on kumoa

mattoman kauhea. Miljoonia met 

dänlaisiamme ihmisolentoja Piinau» 

inu merkkaan kuoliaaksi nälästä ja 

tqimntibiesia. Satojatuhansia on jo 

menehtynyt. Mutta miljoonia on 

menehtymä, ellei pian toimiteta riir-

lämää apua. On jo myöhäistä, mut

ia vhjäkaikki motbaan wieläkin pe

lastaa miliooma. • < . 

Wenäjän miholíííct omat lcroitta-
nM sellaisia tietoja, että 'lähetettä-

mä apu ei joudu näifäeikärümüle, 
moon joutuisi neulnoytohalliiufjcrt 
ihmisten ja punaisen armeijan hy-
rvälsi. Nämä omat sellaisten per

keleiden . idmishahmos.la keksimiä 

mustia malheita, jotka poliittisien 

juoniensa takia eimöt häikäile uhrata 

miljoonia ibniisiä alttiiksi nälälle ja 

kurjuudelle. Helsingin keskuksesta 

marsinkin näyttää tällaisia malhehis 

torroito maluman mirtmiaan. Mei

dän, samoin kuin amerikalaittenkin 

järjestö makuuttaa, että kaikki mitä 

lähetetään, joutuu yknnomaan ttäl 

käseutujen häiaäkärumille, ja tctma-

ralähetykset mcricmöt esteettä ja 

im itrtöllifccn tapaansa. Maailmas

sa on enemmän kuin kulliksi elintctr 

Pcita koko Venäjän pelastamiseksi, 

jos main tahdomme lähettää niitä 

Emun kaikkea tomuttaisiin lcipämil 

jaa. Jokaisella 20 kruunulla, mikä 

annetaan miljan ostamiseksi, pelas

tetaan ibmishenki. 

Missä ott aikakautemme lähimmäi 

senrakkaus? Miksi >ei marója mir 
taa tuimanaan? Mcibän kaikkien 

jotka täällä moimme uhrata jonkun 

kruunun, on yhteisesti oltatva muka-

na estämässä historiamme saamas

ta 1 sitä häpeätahraa, että me nyt 

suursodan jälkeen annammte miljoo

nien rneljiemme ja sisariemme me 

nehtvä kaikkein tuskaisimmalla kuo 
Innalla. 

Kullan valmistaminen on mahd^l 

lista. 

Princeton, tammik. I'Z p. — 

Niin nopeaa on tieteen ebistyminei 

ollut, että ei enää pidetä lainkaai 

kummana, että lähitulemaisuudessa 

IcmiMit pnstymät malniistmnaan 

kultaa lyijystä. Näin selitti Hugh 

S. Taylor, kemian apulaispro5e?-o 

ri Priucctontn yliopistossa pitämää 

sään luennossa. 

Radiumin, ^-sateiden ja elektro o 

nten keksiminen ott tykkänään mullis 

tanut t'emiantutkijain käsityksen ctnc 
elententtien luonteesta ja Moontufi 

feeta, ja se mikä ennen pibctttin al 

kentistien baameiluna, käsitetään mi 

kyciän mahbolliseksi -toteuttaa. 

Zbvszko tuoittoniit Oliiitn. 

C'Olinnbus, Obi o, tammi f. 19 p.— 

Stanislaus Zbyszko, raskaan sotjai 

maailmanmestari painissa, moihr 

suomalaisen Painijan John Olmrt 

täällä miime ttistai-iltana tapahhi 

neessa painikilpailussa, jossa moitto 

ratkaistiin iifjbclla kaabolla. Zbyszki 

sai kaadon 19^ minuutissa ja Oli. 

meni tajuttomaksi, kun molemma 

miehet kaatuiroat mattoon iamatic 

maila moimalla. 

Elinkustannusten «leuemiken Hi

dasta. 

Waslnngton. —• ^)hdysmaltain 

tnömirasiosta annettujen numero: 

beit mukaan elinkustannusten alene-Sietäen Fitchburgissa 

nur.cn oli hvmin mähäivtä miibe.stä|0lt määrätty kuulustelu tapahtuivat 

uiuruuma&sa Zhdysmaltain faupmt-Ui tammik. 18 p:nä Bostonissa. 
tri s »a, Chicagossa, Detroitissa, Nem> 

:')orfidsa, Philadelphiassa ja Was-j Hiiliksiwavavt rajoittamat tttotfttt» 

Tokoin kuulustelu siirretty. 

- ÄÄimies James H. Walsh, fitch 

bnrgilaisesta Walsh & SSals|) asian-

aiotoimistosta ilmottaa saaneensa 

siiitolaiskomisnoner'lta Bostonista 

ttedon, kftiä siirtoloismiiiailijcit omat 

loiänneet kuulustelun „anarkistina' 

memgitnu Oskari Tokoin asiassa tcm 

ntif. 25 p:n. 9? ii ii tämä sh mirano 

maiset omat katsoneet tartóit! e mau s 
enemmän aikaa Takoista tchtyjen 

,.malitu§ten" tutki mi icen. 

komisiLoneri oli ^samalla ilmoit

tanut, että Tokoin kuulustelu toimi-

Aikaisemmin 

Uiigtonissa. miintc muoden kolmen 

viimeisen kuukauden ajalla. 

Enimmän ne alenitoat Detroitis

sa, nintittätn kokonaisella kolmella 

-prosentilla. Rem Dorkissa alennus 

teki main 0.9 prosenttia, Washing-

touisia 1.9, Chicagossa 1.7 ja Phi

ladelphiassa yhden prosentin. 

tvaau. , 

Hazleton, Po., temtmff. 23 p. — 
Lehigh Valley Ccal Co. ja muut tä 

mäti alueen HiilmHtiot otoat sulkeneet 

kaimokiiaan mäliaikaisestt epäedut 

listen markkinasithteiden takia ia 30,* 

000 hiilenkaimajaa on itten jäany 

tyttömaksi ainakin joksikin aikaa. 

yi tr, 
• * 
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Poatot Benedict XV. 1hto!t Roo

massa lauantsina, tammik. 21 p. sai-

ravtcíínaati muutamia päiwiä keuh

kokuumetta, henkitorien tulehdusta 

jo sydän tat tis. -... . -p--,' 
,  . . .  .  , « > >  ^ * « S >3 ,, 

ÜÕtimc perjantai-iltana aílcíírioit» 
tiwat Equity ja It. 6. Grain Gro

wers liikkeen: edustajat Fargvssa so-

pi m ui s m, jozlka mukaan mainittujen 

maanÄiljeltjqin järjestöjen wälilla 
äcikcn sttntyneet riitaisuudet sowitaan 

ja ne toimitsat jälleen yhteistoimin-

nassa. 

Saksa» HaliituS o» Hvtoäksyndt 

liittoutuneiden waltojen ylineuwos-

ton kutsun edustajien jähettämisestä 

tulemaa» kansainväliseen taloudet-

lisren kysyMystet^ gcií^o^tíclmiu Gc-
noaosa. j r " -

Pennsylvanian ja muiden kowan-
hiilen alueiden kaiwosmiehet owat 
lofoitFsri4u<ut waatineet 20 pros, pal-
kankor otnst^ urakkatyöstä ja $1 

korotusta kaikille päiwäpalkkamie 
Hille. Ellei^ tyydyttäwää sopimusta 
saada aikaan tulee^yleiuen hiililckkv 
juttstettawSlksi hnhtik. 1 

Washingtonin asekouscrrnssissa 
aikaisemmi» „periaatteessa" hywäk-
sytty kaikkien Kiinaa koskemien sopi-
mnsten julkaiseminen on nyt lnkkäy-

tNnht tuonvemmaksi Javonin toaatv 

muksesta. Amerikan edustajat owat 

waatineet sopimusten julkaisemista. 

Wilson ^M^l^rtt^pMttisrll» - näyt-

< j tamöllä. — ^ 

Washington. — Eiilmen president

ti Wilson piti tanuni f. 15 p. ihai 

liioilleen puheen Washingtoniba, tm» 
ritellen sammumaa aatettanso siitä 

„kansainliitosta", minkä isänä hän

tä pidetään. Tämä oli Wilsonin en» 

simäinen puhe sairastumisensa jäl-
keen ro. 1919. 

Wilsonin ihailijat ryhi?yimat ko

koamaan 1,000,000 doll. rahastoa 

tui Ison iloisten aatteitten herättämis

tä ja ylläpitämistä marten. Niillä 

pitäisi valautettaman se maineen 

ja iuitnian asema Mdysmalloille 

mikä sillä oli maailman silmissä suu 

ren soban loppu aikoina. 

Samalla tiebotetaan, että be-

mokraattiset senaattorit aikomat teli» 

bä muutosesityksiä Harbingin halli

tukien bymäksymään „neljait mallat 

sopimukseen", saadakseen näillä en-

ityksilläan ?)hbysmaltain taholta hyl-

jciinn „kansainliiton" pohdinnan ja 

(uiittelyn alaiseksi. 

iä' 
* 

47. V'A 

Svsialistista lainlaadintaa. 

Washington, D. C. — Wiime 

> torstaina allekirjoitti presidentti 

Harding svsialisttsen edustajan Me-

ycr Londonin esittämän ja kongres-' 

sin byrnäksymän marartkfoa koske

man Idin, tämä olleti ensimäinen so

sialistien esittämä laki mikä koskaan 

en Zlbbysmaltaiit kongressissa hy-

mäksytty. Kysymyksessäolema laki 

säätää, että jonkun liikkeen tat kor-

itcratsioonin mararikossa eiroöt tuon 

Iuffeen tnöläifet menetä - palkkojaan 

enempää kuin mitä saästöiäänkään, 

uitti he malibollisesti omat liiffec-

set n siiottancet. Tähän asti omat 

mo f samatta jääneet toöpalkat olleet 

samassa armossa mutben mclkojen 

kanssa, s. a. työpalkkoja on mafiett: 

samassa suhteessa, sikäli kuin mara 

rikon tehneessä liikkeessä on ollut 

roar o ja, kuin muillekin melfantichil 

le. Nyi hymiifmtmr uitben lain mu

kaan saamat työläiset palkkansa ja 

jijottamanfa rahat kaikki ensin pääl

tä, ia iirien masta jaetaan loppu o* 

maisuudesta melfcjien kesken. 

Cakiclibotuficnfa esitti London 

mitme heinäkuuna, mutta ivasta lo

kakuun lopussa se tuli kongressisi 

cUIfc ia oiicuvmaliokunnon esityk

sestä hvwäksyttvä. Senaattori Ro-
billion,- Arkansas'ista, esitti sen se

naatissa ja se tuli siellä hytväksyttyä 

joulukuun lopulla ja nyt on fe tul

lut lopullisestt mahmistettuau 

;.t>< * t*1- !' ,i- t, 
<4-„. 

Suomalaisista luennoitu Harvardin 

yliopistossa. 

Neiti Leinoneti, Quincysta, M ass. 

joka opiskelee Harvardin yliopiston 

lääketieteellisessä osastossa, kertoi, 

että tässä taannoin piti Sräs profes

sori siellä laajcm Ittetmon Suomes

ta ja sen kansalta. Hän nimittäin 

oli hiljöttöm palannut Suomi-mat-
talta. 

Luennoitsija oli f omin ylistänyt 

Suoenia, kuinka ,e on kaunis ja ilia 

Ita maa. Samoin hän oli sydämen 

lämmöllä fchinntt sen kansaa ja elä

mäntapoja, etenkin suomalaisia nai

sia, kuinka ne omat yksinkertaisia la

moissaan, puhtaita, toimeliaita ja 

rt hellistä sckä yleensä Suolnen tan-

saa, kuinka se on etemää kaikilla a-

loilla. 

tiueut» oli »ollut kuulijoille ctit-

ftin mielenkiintoinen. Leinonen ker

toi, ottä hän ikäänkuin kohoutui is

tuimeltaan, kun kuuli kuinka katt-

saansa ylistettiin. Ja niinpä hän 

sopimassa tilaisuudessa menikin pro

sessorin luo ja sanoi: „Minä ytsi.it 

olen täällä suomalainen ja ki:tan 

teitä kauniista ajatuksista kansaani 

t oh taan." Professori toastati: 

„Miltä olen iloinen, eitä edes yksi 

minun oppilaistani cm suomalai-

Suomnlaiaeu koulutyltö saawutta-

uut kuuluisuutta. 

Jnfleri Lappi, nuori - 13»muotias 

Lomalainen koulutyttö, jolla on ai-

rrcm harminaisen suuret taiteelliset 

taipumukset, sai muutamia päimtä 

sitten kaksi palkintoa koululasten pii» 

tusius kilpailussa, jotka oli järjestä

nyt kuuluisa Wanamaker Co. yksi 

maailman suurimpia liikehuotteita." 

Kilpailuun otti osaa 9^ew Horkin 

15.000 lasta, itiibcn joukossa for» 

ícnFouInIciífa< jo taiicfoumien OPPV; 
laita. Mutta tämä pieni suomalai

nen tyttö sai korkeimman tunnustuk

sen suurilukuisessa fupailujoukosia 

Hänellä oli näytteillä wain kaksi Pii

rustusta ja molemmat %palkittiin, 

toinen sai' n. k. Wanamaöeriu kulta-
mitalin ja toinen „Honorable men

tion" lkunniadivloomin). Kas sillä 

tn isoili tehdään suomalaisuutta tun

netuksi ulkomailla!—N. A. U. 

Lentsu rattoon Englannissa. 

Lontoo. — Jnslnensa, joka nyt on 

leminnyt jo moneen eri paikkaan 

Suur-Britanniassa, on tullut oikein 

lruoiutseffi olioksi nykyään. 

Nyknpäimiin asti omat lentsuta-

paukset olleet main liemiä ja mähän 

ikitoleman tapauksia satwnut. Tilan

ne on makamampi kuin ensin ajatel-

tiinkaan ja tauti on leminnyt no-

peastt miinieiftttä päiminä. Shiole^ 

man tapaukit lisääntymät päimä 

piiimältä ja tilanne uhkaa tulla ma-

kauktksi, ellei ilman, muutokset saa 

aikaan Iiemennysta. 

Lääkärit sairastuivat tähän tau

tiin, mikä tekeekin sen kamalammak-

s'. Sairaanhoitajat otoat myös sa

man kohtalon alaisina. , 

Tauti raimoo etupäässä Lontoos

sa, kun taas Britannian länsi osassa 

ett sattunut toain muutamia tapau? 
st a. 

Z^yneenmeren lohikalastus wsarassa 

hätoitä. 

Washington, D. C. — Waíittacn, 
itta inmifcnmeren rannikon lohen-
l'alaslns on uhattu hötoinmään muu-

lamassa tvuobessa säälimättömän 

haaskauksen takia, jota kreikkalaiset 

ia etelä-slaamilaiset kalastajat har» 

lottamct pussinuotta-kalastuksessa,yr-

si Washingtoniu maítiou lainlaati
joista, William N. Meserve, on kir-

jintianut kirjelmän kongrvssimies 

Free'lle, Californiasta. Kirjeessä 

maabitaart kongressia ryhtymään pi

kaisiin toimenpiteisiin Tyynenmeren 

rannikon kalastusteollisuuden tur-

maamiseksi toatntnlta haroiõItä mikä 

utä uhkaa, jos asia wälinpitämättö-
mynbcUä sironutetaan. 

Kirjelmässä selitetään, että niihin 

aikoihin fun Puget Sounbissa kalas-
teiiin roerkoilla oli kalastusteolli

suus kukoistamaa, mutta nyt on teol

lisuus siellä rappeutunut ja „meri-

rosmot" omat tunkeutuneet pussi-

i.uottinccn Coliimbia-joelle ia Ore-

g o nitt rannikolle, rnÄlaten kokonaan 

kalastuksen samaten kuin japanilai

set omat anastaneet kalastuksen 

Etelä-Californion rannikoilla. Mc 

serve edelleen selittää, että iraltioi 

lainlaatijakunnisia tehbäan tyhjäks 

kaikti yritykset cpäkohbatt Poistami 

seksin kannuttimo-kapitalistien toi

mesta 

Koska hämittätoää kalastusta 

liarjotetoatt kolmen mailin rajan 

ulkopuolella, pyytää Meserve fortg-i 

ressia tekemään kamainmäIlsen sopi-

muksen asianomaisten ulfotoaitojcit, 

kanssa, jossa sopimuksessa pussinuot-. 

takalastus kielittäisiin Oregonin jo.i 

Washingtynin ^ rannikoilla tykkä

nään. 
• ' - -

HltkrN^m utc Ti air tf fee Sakse» " 
teollisuuksia. f ' 

' Washington, tvmmik. 22 p*." 
Jännitys Saksan f nanssi. ja teolli 

simspiveissä on hiukan toölieutnnyt 

matfka maan ialoubellinen tilnmi 

ott jokseenkin ennallaan, sanotaan 

Ahbvsmaltain fauppalnliettn Herri n 

gin Berliinistä lähettämässä rapor

tissa, jonka kanppabepartmentti jul 

kaisi äsken. 

Lipun kunnioit»s. . 

Titon tuostakin sanomalehdissä 

kerrotaan meteleistä ja Poliisin je* 

kaanttimisesta, jonka on raanut ai

kaan se, että joku on kohottanut ui 

foinaalaifcn lipun kansallisen juhlan 

taikka muun sellaisen kunniaksi. Sen 

läbben on tärkeää kai lille Ahbvs-

malloissa asumille ulkomailla svnty-

neille henkilöille tietää ja tuntea hy» 

ryäksytyt tamat muibett niatben lipuu 

kohottamisesta Ahbysmalloissa. ' 

Tässä maassa • ei ole lakia, 

suorastaan maat isi, mutta tarnal li-

iiiri someliaisuus ja kunnioituksen 

tunne )ltä maata kohtaan, jossa c* 

lamme, toelmoittaa, että * jokainen 

kunnioittaa Tähttlippua. Jokaisella, 

jofa tahtoo koyottaa syfttymämaansa 

lipun, on siihen täysi oikeus, mutta 
kunnioitus tätä maata kohtaan maa-
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liosihteeri Mike Holm ilmoittaa, ti f 
tä automoinilicn omistajat näyttä* 

lviii mitkasteleman outomobiüí-Iu-
oafirjojeit hankkimisessa. Hän tah

too huomauitaa autojen omistajille, 

ittä heliuif. 1 p;än jälkeen ott auto»/ 

I n omistajien fuoritcttaroa sakkoa, 

vitkastelustaan lupakirjojen hankki-

misessa. Tuo sakko on 25c päiinältäi 

30 päimää \li yhteensä .$7.50, joS VV [k V 

hakemus noin kauan uii>öhästhv. 

Autolupakirjojon hakemuksia lé< V . ' 
licit tään hymiu paljo it totrhedltsineV* 

ja maltiosihteeri huomauttaa 

rafemuxten tekijä in olisi otettete* •<& 

ljiuumooit seuraamat seikat: Hake-

mukien mukana on lähctettämä rah« w 

let rosta, joka on 2 prosenttia niitein 

ostohinnasta tnarrask. Í p. , ^ ^ ... 
eli $12, jos auton hinta oli jiílsim. -W';  V .. 
mäiicnimän kuin $600 tai paino »o- ' \ V\ 

lummätt kuin i{>2,000. Hakemus-. 

sen mukana on lähetettä mä miime X,, ; j.i 

umobcit registocraustobistus ia: sitte^: 

tehtämä huomautus, että «.lette íent^v 
kadottaneet. Jos olette ostaneet 
ranne käatettynä joltakin • tciieltaz 

ionodén fuiuevfa niin katsokaa, että -j;"-

olette saaneet siirtbkiricn teibän ni-t, |v 

meenne. Wero ou Iasfettaiva sen^. Ú . >• '•* 

nn.kaan nttia kaaran ostohinta s!i" ^ Vvlf' ^ 

mcvrasf. 1 p. 1921 eikä sen hinnan'jT.* 

mukaan mikä siitä mahbollisesti »rt , (f 

ennen makstit-» olipa fe enemmän 
tai toäbemmv.uV" .> 

4 . 

ray« „ f ,% 
niiton 
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Autotapatvrmien uhrit to. 1921. 

National Safety (Soundiin, ylei

sön iurwallisuusvsaston paika!lzs»ir-'^ r'irfjt-fr' 
lailijain kokouksicsa Chicagossa 'ar- ,'c 

; V 
P.'Ä 

il 

.M 

; M. 

mioitiiu ouiotapatunuissa lurinanj», ^ 

saaneiden Iumun miime muodolta 9* 
letoan 12,000 ja 15,000 mcítüa; 'iv-
jälkimäisen lumun mieluummin Iit 

'iv 

u ZT* a 

hetessé todellisuutta kuin enftnmei'' ' ^ x v 
nitun. ' É ^ 

Armioluku perustuu tilastoihin, > 
joita tähän mennessä oit saapnmlti " ; | -O 

mää rähjiltä paikkakunnilta. '** "•' '**; 

Edellisenä ttnionna autotapahir-

missa siimansa saaneiden luku síi " L 

11,000, joten miime muonna siis; 
luku lisääntyi 1,000 tai 4,000, riip' 

Puen siitä mikä armioluku lopuilta 

sesti osottautuu paikkansa pitäviäksi. ' (i 
Okííaen, että korkeampi olettamus v ' % 

cn oikea olisi autojen kautta surnum- | 

sa saanut miime muonita kesftmöä-% ->) 

rin rksi Henkilö joka 35 minuutti. "V 

Kävtännössä olemien outojen luku; '*' •*'' 

kiime muonna oli ien merroti suu- /Y * 

rempi edellisen touoden lukua, ett» -H 

siihen mermttuna autoiapatttrm si# ' 

surmansa saaneiden prosnrttilufu « ^ 
fottaa alenemisen merkkejä; műit* : -
rnerrotíuna wäestön lukuun suhdelu» 
ku Iiiääntyy hnomattamasti. ' *!') 

Kokouksessa käsiteltiin ehdoiukfis ^ 

autotobaturmien toähentämtiefsi s£j\ 

! Aberdeenin kaupunkia vastaan 

»s-stettn $90,000 forlDnni-
juttn. 

Aberdeen, Wash. — Aberdeen:n 
kaupunkia toastactik owat nostaneet 

tOGfcingonforroaitsroaottmufsen joku 

aika sitten auíomobiiíionniettomuu-
d.'ssa surmansa saaneiden ^reb Ar-
melan, Nestor Hillin, A. Nti lande-
rin ja Peter Mäen omaiset maatien 

kortoausta kaupungilta yhteen Ui 

A »0,000. Arroelan leski toaatii 

^,'-0,000 kortoausta itselleen ja nel

jälle lapselleen, ja toisten uhrien o-

maiset $20,000 kukin. 

Kuten ennen on kerrottu saitoat 

miehet surmansa Armelan automc.-

hifin suistuessa Chelialis-iokeen a-

rvonctiictia sillalta miesten ollessa 

mutkalla Preston Logging Co:n 

kä.npälle. Kannekirjelmässä roal'tc-

taen, eitä silla Su ei ollut riitiämästi 

iiiciciusiuöijneitä, tämä johtuen 

kaupungin Huolimattomuudesta, jon» 

ia takia kaupunki' on ebCy;uas>tuuMa 

?:iiesien kuolemaan. Kantajia edus-

tatvat lakimiehet George Vanderveer 

ia Ralph Pierce. 
teá 

iii, että hän samalla Maa kohottaa fi,teltiin "ie>ta teinejä, rtuHlalla .1-, 

(ammirofoiicii Amerikan lipun Jos,^ waaiimus autonajurien toi».n 
Motrtaan suuri ulkomaan Iibiu iä(ftl,ittciraiie9td, jotta tapaturmia »Iiii 

huokeampi toälttää. * 

Kokoukselle esitetyistä numeroiS* 

suuri ulkomaan lippu j ai 

sen rinnalle main Pieni Ahdysroal 

tain. lippu, moi haan sitä syyllä fat 

f ca soimaukseksi Ahbysmalioja f oh 

taan. Jos kumpikin lippu kohote

taan somaan lipputankoon, tulee A-

u-.erikan lipun olla yläpuolella. Jos 

kumpikin lipvu kohotetaan eri lippu

tankoon taikka niitä käytetään koris

teina, tulee Nhdysmcrlta'n lippu a-
seitaa kimmasi iälle, oikealle puolel 

le. Kun lippua otetaan alas, ei saa 

antaa lipun laahustaa maata; se tu

lee koota ennenkuin se koskee maa

han. Hämäisiys jokaista lippua 

kohtaan on käyttää sitä pyyberättinä 

2?oiffa lippu olisi kuinka kulunut ia 

haalennut, ei sitä koskaan saa ha-

iröiotä käyttämällä sellaiseen tarkoi
tukseen. 

Kun Dhdysmaltain tähtilipvua 

kuleietaan ont paraatissa taikka 

marssissa, katsotaan hätoäisiykseksi 

ellei kattoja taikka mastaantulija 

kunnioita sitä íermeíüten hahttt ko«, 

Hjítamtíella taikka sotilaallisella 
terivehbyksellä. Ei löydy lakipnkä-

to ielitusi muun muassa, että" 
porkin kaupungissa outoiapanirmtsvf -

s a surmansa saaneiden luku oli 758, 
m 1920 ja 833 m 1921. Neto As?. 

tin rocltiosfo se oli 1,529 m. 199S--'í'* 
ja 1,981 to. 1921. Chicagotrf- ' 
n astaatoat lutout olimat 54Õ .*/ 
1920 ja 600 to. 1921 j. n. e. 
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Melitaitoinen nainofc 

Tri Alice Werner, joka äskettäin.'' 

T/rrmtettiin Lontoon Jiämarsiit fsr- •' 

fvafoulun Suaheli kielen Protesfcrif 

ii, en kai mailman fi 

nen. Hän puhuu yli 

laista kieltä ja on huomattatoa au? 

tvriteetti tällä kieliiieteen alalls. - a <. v Ar 

Sen ohessa hän taitaa toiclä kaikkia ' -"Of-

romaaniüa ja germaanisia kieliä •> \ 

Jo 3n muotta on han tutkinut .Ti^n- - ^ 

hv-ficftä, jo'ta lideekrit päiroäntafea- V 

eleti Protesfertf- 1 ^ •< "s* -V • 
'V*.' » Vi-v iii 

iiclitoiioiun nai- -

lii salaa asrika- Ut r '«/; 4 1',-,. 

luomattama au?- «* t' -K * 
i V m 

jen eteläpuolella puhutrat. Näitä 

on n.wös monta satoja, niin että n:*' ' 

mi nais-Mezzofanti. jofa prof. Wet:* 
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maan hattunsa lipulle, muita ylei- -laisen kardinaalin ja kiel taiturm 
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frjten tapa tässä maassa toaatii M. liaufaan on mwan paikallaan. 
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