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Wiimeinen wirallinen tilastotiet!) 
SRmneíctim maauwiljelystuotteidon 
sichteen, joka selostaa maanwiljelyk-
fen asemaa joulukuun 1 P. 1021, 
osothaa, että Minnesotan maanwil-
jvlQŠhiottctben arwo wuodelta 192 k 
oli foiffuTQii ,$171,682,000 werrattu-
Tto $27^,282,000 wuonna 1920 ja 
$476,977,000 wuonna 1919: Vil
jelyksessä ollut eekkeriluku w. 1921 
cli 15,914,000, w. 1920 15,688,000 

i 5 jo w. 1919 16,428,000, joten wähen.^ 
> ,nys wuodesta 1919 oli 514,000 eek-

* >^'V A . keriä, mutta samalla aikaa alentui 
maanwiljelystuotteiden arwo $305,« 
295,000 olleti tuotteiden arwo. wii-
me wuonna ainoastaan yksi kolmas 

^ efo siitä mitä 1919. 
Kaikista maanwiljelystuatteista 

sottautui penlna wiime wuonna ole-
jjc'.j# / wan ortooFfctin eli $67.50 eekkeriä 
* ,-^ ' kohti. Halwin arwo oli kauralla, 
ff* * jonka arwo eekkeriä kohti oli ai-
|u', . «vastaan $5.52 

^ áevkütehtnilijat waatiwat tulli 
wapantta wuodille. 

New Dork, tammik. 26 p. 
Ahdyswaltam fcnfűtct)íailtjain liitto 
wuoiikokouksensa Päättäjäisistunnos-
sa täällä päätti tixmtia senaatin fi-r 
nanssiasiain walioknntaa asettanian 
N'-uodat tulleista wapaiden tawarain 
liötalle. Kysymyksestä kehittyi kii-
was wäittely tehtailijain íesíuu--
teenkin. Jotkut tehtailijat waatiwat 
suojelustulleja kengille ja wuodille 
estääkseeil siten ulkomaisen kilpai
lun.. Sweitslläiset kengät kuulnwat 
iit)í *1ű hmkeitililiw» MWWákkDie 
markkinoille. 

if-'v1* Peniisylvanialainen kenkätehkaili-
'jft Aaron Kreider sanoi uskonansa 
tcurastimojen omistajien nyt jo 
kontrolloiman wuotamarkkinoita 
Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, otst 
tunpa niiltä tullia eli ei. Kenkun 
tuontia ulkomailta piti pahana. 

E 

'W 
'•'* fc-

Sankariltine» suomalainen. 

Joku aika sitten suomalainen nuo-
ri mies John Rosenholm Ashtabu-
lasta oman henkensä uhalla pelasti 
Mr. D. S. Martinin hukkumasta 
Harborin kanamaan, kun- joulu
aattona automoötili syöksyi kääntö-
liilalta kanawaan. 

j 
Nyt John Roienholmille puuha-

taan Carnegien satifarimi^tta zonka 
hän onkin hywin ansainnut. • 

Kanawaan pudonneessa autossa 
oli wiisi miestä ja neljä niistä huk-
fui. Iksi niistä oli Ashtabulasta, 
foime Genevasta, O. ja ajuri 
Unionvillesta, O. Neljä heistä oli 
italialaisia ja wiides amerikalainen. 
Ainoa joka pelastui onnettomuudes 
tc oli autonajuri D. S. Martin, ja 

hän saa kiittää hengestään kansal^ 
John Rosenholmin rohkeutta. Nosen-
Holm kuultuaan hätähuudot, tunkeu-
tui paikalle keräntyneen joukon läpi, 
heitti pois takkinsa ja kenkänsä ja 
huolimatta toisten waroituksista 
syöksyi jääkylmään toecert. Ran
nalla seisowan poliisin sählölamvun 
walossa näki hän kuoleman kanssa 
kamppaileman Martinin. Uituaan 
lmkkuwan luo toaipui • tämä weden> 
alle, jolloin Rosenholm tarttui ha 
ne» takkinsa liepeeseen ja alkoi uida 
rantaan. Hänelle heitettiin köysi, 
waan fokooittuimt wäkijoukko piti 
rannalla semmoista meteliä että 
Rosenholm sai huutaa monta kertaa 
ennenkun luowutettiin köyttä niin 
paljon, että hän sai sen kierretyksi 
pelastettawansa ympäri. Waan kyl
mästä kangistuneena ei hän toomitt 
kiinnittää köyttä kyllin lujasti, niin 
että kun hänen monta kerwa hun-
dettuaan rannalla olijat tiniméin ai* 
kohuat wetämään hukkuwaa wedestä, 
irtaantui köysi ja mies putosi mel
kein Pelastajansa päälle. Nnt tart-
tui Ro-senholm taasen hukkuwan 
waatteynn *7n 'imn^toebeffffítt** ma 
Iemmat maalle. Pelastaja näänty 

rteeito ja pelastettu tunnottomana. 

Maanviljelijöille ei?'ole an
nettu iilaisujutta menesty
miseen, lausuu presidentti 

Washington, D. C., tammik. 26 p. 
Awatessaan maanwiljelyskonse-
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Saksa maksanut 31,000 markkaa. 

Pariisi. — Saksa maksoi tanimik. 
, 18 p. liittolaisille 31,000,000 kulta-

inarkkaa sotakorwausta. . Tämä oli 
ensimäinen maksu sen uuden iärjes» 
fclyti nojalla, jonka korwanskomis-
)lom hiljattain teki Canness'issa ja 
jonka nmkaan Saksanaan lnafjcttalua 
mainitimlciincu summa joka kymme
nes päiwä, kunnes koko korwmu-asm 
on taas uudelleen järjestetty. 
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Slmrtc» íarwien yhdistäminc» 
tunltitmctcn kanssa. 

Washington, tammik. 26 p. — 
Walkotalosta innoitetaan, eitti Uh 
dyowaltain ja Suurbritann!an wälil-
lä aletaan piakkoin neuwortelut St. 

/ Lawrence joen tterlkaamisesta Onto-
: rt g järwen ja Montrealin roii liitä 
i tarkoituksella saada aikaan sywu we-

sitie suurten järwien ja Aíloiutii 
. merelt triiíilíe. 

Tällaisen sopimuksen tekemistä 
suosittelee Jntcniatioiml Joint (Svm* 
miction, jonka ropouiit Presidentti 
en iättä;iyt kongressille. Presidents 
ti Hardingin sanotaan innostuneen 
suniinitelinaan ja käyttämän waiku-
iuvUiaUnait)a saadakseen neuvottelut 
mahdollisimman pum alulle. 

Intiaaneille murunen waltioapua. 
Washington. —' Presidentti Har

ding on kehottanut kongressia luo-
H'itítttműím $150,000 hädänalaisten 
intiaanien awustukseen. Hallitus, 
berrain tietoon on tullut intiaanien 
kriitillinen tila nykyisenä huonona 
aikana. Awunannon wiiwyttäminen 
tiiliä hetkellä olisi „epäturwallista", 
sanoo presidentti. Kolmessakynune-
nesiä intiaani-reserwationissa wal-
litsee huutawa puitte, ilmoittaa tn» 
tiaaniasiain komissioneri Burke. 

Automobiilin keksijä kuollut. 

Rcchcvin-, N. A. — George 
Baldwin Selden, ezriimäisen gaso 
linin too imellä kulkewan ajopelin 
keksijä, kuoli täällä 77-wuotiaana. 
Gitjimöifett „kaasukärrynsä" walrnis-
ii Selden lv. 1878. Se on toieläkitt 
tallella ja kiertänyt ympäri maail-
man automobiilinäyttelyissä, esiin-
tyen „piilien" kantaisänä. 

! Ahteen aikaan tunnusti 90 pro
senttia automobiiliteollisuudesta Sel-
denin automodiilipatentin omista-
jaksi, mutta wuoden 1905 tienoissa 
Henry Ford ja jotkut muut autome-
kanikot tekinxit kapinan ja walmisti 
Wat omalla luwallaan automobiileja. 
Silloisen automobiiliteollisnuden 

90 prosenttia" alkoi käräjöidä Pa 

«n fv u- It V . .. , . loka olt kuultzam joukossa konserens-
Prestdcuitl ^ardmg on jottnnlat-!;.,, » .... - . . f „l™IHvlV4Vv.u.,iv- ^ , . k !Nssa, kutsuttttn puhumaan ja sanot 

renssin täällä wiime maanantaina!. c!í....011 'V 1 /!." I Holt' tämän 'konferenssin olcwan yh-
»relibcntti Harding -mw!p«h--S.i""""f?- .kaila ,mi" »a™: ben tärkimmän mitä tässä m°asl° 
- r f • xx.. f 1 . j sanoo üh)Gttíi;atijcee{ttatt maa»wche-i . .s u..x * • Ä.. , 
iaan lausut, etta orr saatawa otkaaitL _ . • ...J r .., ,_.ion pchetty pttkaan mkaan. Han.sa-

.r. ' . r. ' u Tt, . wskons-rcne l?!e waliwtstaa sita nuta . u!r Y . ' 
r-*A- - T"* r ' ' . j not maanto!lielT)fsett oleckan nyt pa-

?coupa?t.,an Lutou taholta on fa= L s, , x 
xx ' r. t . '!• f.- X hemmas a asemassa kuin koskaan 

nottu touosta t maanwzliclhrsen tar- ' „ ' . T, . r„ 
M ... . ' ,L ,. .... m ' wklmeisten 30 wuoden ajalla za han 
peistä ia ol^sul»tetsta. Mutta me A 

erikoista laköja ja liikemenettelytapo 
;a ^kä asianmukainen rahastusko-
ueisto, että maanwiljelijöille woitäi-
siin taata yhtä runsas työskentely-
pääoma ja yhtä kohtuullisilla ehdoil
la kitin, myönnetään muille teolli
suuslaitoksille. 

„Teollisuus, joka on tärkeämpi 
ktlin mikään toinen", lausui presi-
baltti, „johon lähes puolet kansakun-
nan rikkauksista ott sijoitettu, woi-
daan pitää warmasti liiotcttatoatta 
ja tuottatoana." 

„Werratwna toisiin teöMsuuk--
fim", jatko? presidenttihän ihmetel-
täwää, että maanwiljelys, jolta on 
kielletty mahdollisuus saada tarpeet-
lista pääomaa, ort menestynyt niin

kin hywin." 

pelkäämme^ rt^a se on liian myöhään 
Kuu kongressiMaalit pakottamat mie
hen sanomaan jotakin säästääkseen 
nahkansa nimsse ei ole niin todellis-^ 
ta kuin fe'oliji toomitt olla, jos häni 
olisi sanonut fen aikaisemmin ja sil 
loin kuin se ojiisi ehkä auttauut maan 
wiljelijää. I 

lat toisfillti fjaila osottatoat lisään-
ttituäti niin fämä asia herättää Wo 
katoaa ajattelua", lausui president
ti. „Mutta Kos samalla ajalla ran- maanviljelyksestä ja sen yhteydessä 

et tooinut nähdä miten olosuhteet y-
leensä tooisitoat huomattawammin 
parantua ennenkuin maanwiljelys 
saataisiin jaloilleen. Bryan myös-
fin ylisti n. k. maantoiljelysryhmän 
toimintaa nykyisessä kongressissa 
sanoen sen oletuait erilaisen kuin 
muut ryhmät, sillä maanwiljelys-
ryhmä „toimii atoaimesti ja toiset 
toimitoat salaisesti." 

Jltapäiwällä esittiwät useat edus
tajat eri osista maata selostuksiaan 

tatiet ja toiset suurteollisuudet, joita J olemista teollisuuksista. John N 
korporatsioocht kontrolleeraawat,! Hagan, entinen Pohjois-Dakotän 
woiwat lifaé kiinmtyswelkojaan a-! lnaanwiljelyskomissioneeri, joka eroi-

Prendenttt esitti, etta^ paaontaa^ |cttamaitQ Audeja markkinoille, niin" Uttiin toimestaan äskeisessä takaisin-
maanwiljeMseen hankittaisiin sellm-^..^ seiffg • julistetaan todistukseksi kutsu-waalissa, puheessaan toitool, 
sctt järjestelmän kautta kuin fež)Cz! pQremmiMa Moietci noilla teollituus-!cítii wiljakorporatsiooni herätettäisiin 
raalt sarmilaina-neuwosto jo^ maa- ^^illa ja ^Utnka pääoma ksäänty-! uudelleen eloon ja rajahinnat mää-
jettiitjeit rahnntűiuaus^hbjéíiilieí, fjaXul|a antautuu noihin teol-Mättäisiin rnaanwiljelystuotteille. Hän 

" lisuuksiin i4 süen saa aikaan sun-!sanoi, että jos tämä tehtäisiin niin 
tempaa tuojantoa ja parempia olo- maanwil jeli jäin ja työläisten edus-
ja työläisilltz ; ta joi olisi nimiiettötoä korporatsioon 

nin liikejohtoon. 
c ' ' ' 

Konferenssin puheenjohtajaksi wa-

Tämä konMenssi saisi aikaan suu-
nmman Wmn, jM se^tooisi esittää 
suurille nBaWi i jelijäV' ~ 

jotka owat olleet niin tehokkaita 
muutamissa Europan maissa. 

„Europan kc-operatiiwiset lainaus-
yhdistykset owat olleet tehokkaita 
fiihottimia maanwiljelijäin yhteis
toimintaan", jatkoi presidentti, „ja 
owat johtaneet heitä suoraan ko-ope* 
ratiiwiseen toimintaan sekä tuotan-

mnt waifuttancet suuresti maanwil-'.. . . r; . J 

ieinfjen' hywiNwoinntn tooiiittnutta» Í m^.e^.c ?ía^°ía hiensä 
Tnii'eett" jcn>uéÍQmt|ef}t. Talla mmö tarkoitan 

rta,' 0. .r. t..... ' sitä, että wiimeisessä analyysi'ssa 
Oswe-MN maanwil,el„ain w°i ainoastaan antaa 

p«ta HÄwammIla dmnmlla to|m6amirf,jeBjäDe yMflwilett 

nu)t,bc5|o<m foncn tnatte.taan »a-;tgä ja auttaa itfeSän/-. 
remmillä hinnoilla näntä järjestöt 
owat, lausui presidentti, johtáneet ai- Pre;iöentti painosti kuin-
ita samaan lopputulokseen: „se on, 0 iuurc^i merkityksestä olisi maan-
että maontoiljelijä ott yhtä hywä lii- ^^^ykselle samoinkuin muillekin 
k emi es kuin kuka mint tahansa, jos íeo*l^íuíWc sisäwaltioissa, jos suu-
hänellä ort tilaisuus." jre* sisäjärwet saataisiin yhdistetyksi 

Tehtailija, jonka tulokset tuotteista valtamereen, että suuret laitvat moi 

»Ei tooidu Wan woimakkäasti Ee-
h o itt a a, ette maainviljelijäin täytyy 
walmistautW auttamaatt itseään, bittiin kongressimies Anderson, Min-

nesotasta. Kaksitoista eri komiteaa 
asetettiin harkitsemaan eri kysymyksiä 
ja o totit nuo komiteat ja^Mm Hv 
heenjohtajat jeit matoni: 

. Maanwiljelys ja hintasuhteet, E 
B. Cornwall, Vermont; maanwilje 
lys-luotto ja Makuutus, S. F. Hous 
ton, Missouri; kuljetusliikenne, H. 
I. Waters, Missouri; ulkomainen 
kilpailu ja kysyntä, H. I. Scence, 
Illinois; hinnat ja sopimukset, H. 
L. Russell, Wisconsin; sato- ji mark-
kinatilastot, C. B. Barrett, Georgia; 
niaantoiljelystuotteiden markkinat, 
G. H. Powell, California; maan-

oroot pikaisia, lausui Mr. $arbinl,,ii'to"t suorastaan ottaa ja purkaa. wiln-Wtiükmmks-t ja faStootitó, O. 
»oi lainata pankista láíintaiFaisma! Itóti,"'a noiien iärtoicn kaifissa s. Bradfut-, Ohi-: kansallinen m» 
ákinailla, milloin »m. tarmtsee!Amissa. jsaoliiklma. Gistord Pin-h°t. P°nn. 

pääoniaa, ja hän jaa rahat aikanaan! Sen jälkeen kun konferenssin työ- sylwania: kansallinen maaohjelma, 

tooidakseen suorittaa nämä lyhytaikai-j järjestystä oli suunniteltu ja alus- +' V harson, >>ow^, maanwilje-

set tocIM'irjöt. Toiseltapuolen, jat- tawia puheita pidetty edustajien ta- ^otoc^' 
koi presidentti, maamviljelijä saa-holta eri osista maata olitoat edus- T

tGto 0 ' ^ « liittowaltain 
tuotteistaan tulokset pitkän ajan ku-tajat Walkeassa talossa presidentin' ainlaadtnta, E. Brtgham, Veo 

luttua, useimmista sadoista wuoden' ja Mrs. Hardingin toieratna. 1110n*' 

kuluttua ja joistakin roosia Mmcn! Tunnettu dmiokraattinm 
wuoden kuluttua, kuten karjankaswa-
tus-teollisuubesta. 

„Ja kuitenkin maantviljelijä on 
pakotettu", lausui Presidentti, „jos 
hän lainaa itselleen työskentely-pää-
omaa, lainaamaan sen lyhytaikaisil
la welkakirjoilla ja uudistamaan ne 
moneen kertaan ennenkuin hän saa 
tulokset tuotannostaan ja siten an
tautuu hän maaraan joutua pakote-
tiliksi myymään kaswawan satonsa 
tai »valmistumattoman karjait, jos 

Politi' 
koitsija William Jennings Bryan, 

*  • •  

uutisia 

Wirakliuen mädännäisyhs pursuaa 

toisinaan esille. 

Seattle, Wash. — Hallituksen 
tilitoimiston wirkailija A. B. Ha-
mer, jonka erikoistehtäwiin kuuluu 
narkoottisten aineiden salakauppiai-
den rangaistukseen saattaminen, 
möngittiin täällä wirkawaltmckstensa 
iväärinkäyttämisestä. Muuan tyttö 
nimeltä Mae Bilrehart toemgitiin ai

ta. Kyseltäessä tyttö tunnusti saa-
neensa morfi nin huumausanteagent-
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2,*250 ifliitnt snrma«sa Intiassa. 
Delhi, Intia. — Hallitus, was-

taukseksi tehtyihin kysymyksiin Mc 
plali kapinan {ehdosta, ilmoittaa, et 
t,'i 2,250 Mpcíah kapinoitsijaa otoat 
menettäneet henkensä ja 5,700 wan-
giit!.' äskeisten kap!noiden aikana. 

Sanotaan, että on mahdottonruu 
mlrioida ivabingon suuruutta tai 
tietää kaikiin tapauksia, missä ihmi 
siä fai surmanso. 

Ahvtzswaltam rautatiehallitus on r . . r.. 
. , _ . r . -xx r X • •• iat)etnm;n ja hänen hallussaan ta 

m ... . . ... ?*"* pofi- wattzin wiösi määrä huumansain-i. 
hauet waaditaan hett luortttamcmn (jots-Miuncfotan metsäpalo'-n kor-

0«^itacista ettž,mí ,„(tictt fl0 jo 40 ^farti, „„H,.mu,um„,Junl. 

tcnKSta Fordin kanssa. Juttu kesti i ,»t "Jn 7 - i 1 '«'"«»ffi». Tämä tttjntf ei koile!« Hamerilta. ja kun asiaa tarkeni-
fnusi rouotta, ro„otecn 1911, iolU- jfl «««** "»»«.fi.. N» tyMm wnnustt tyttö, että 

wcltuu hänen erikoiseen asemaansa : L irrif^íf r! m ? ' 
tiiotamtrafa." . I Moskowasta «ulee tie», ett. «•' Tímir T i" 

m,n;-s ,i. .. Y I -f v. alusta alkaen palkkioksi „seuruste-
Niendentt. numlaro laufm. etta,»,[et &näi5n, nälkiialuc-l'- -wat^üSta tytön kanSfa erinäiDsä h-t°l-

«ÄiKÄ* .... .« ' 

^ri AÜU) Kaukosen mielipide 
tä hameista y. m. * 

Farrport, Ohio, tammik. 26'p. — 
Tri Amy Kaukonen, nuori suomalai 
neN tyttö, joka on saawuttanut niin 
juurita huomiota tultuaan walitnksi 
tämän kaupungin majuriksi, on lait-
sunut United Press uutistoimiston 
haastattelijalle mieliMeensä naisten 
lyhyistä hameista ja muista naina 
ioslewista asioista. Hän ilmaisi 
mielipiteensä kuraatoasiti: 

„Liian useilla ihmisillä meidän 
Pahviltamme on liian ahdasmieliset 
ja liian jyrkät eläinänkäsitykset. 
Muutamat ihmiset owat niin ahdas 
nivelisiä, että heidän silmiensä wd-
lissä ei ole tilaa neulankärjell-' 
Nykyajan tyttöjä syytetään siitä, että 
he leikkauttamat tukkansa, ajäwat 
kulmakarwansa, puuteroiwat ' ne-, 
itäänsä, kääriwät sukkansa ja hylkää 
toiit kureliiwin. Miksi ei tyttö saisi 
leikkauttaa wkkaansa,jos hän haluaa 
sen tehdä? Kukaan ei nosta siitä 
mitään melua, kun miehet sitä hctr-
joittatoot ja katsokaa miehiä teattc^ 
fieit etupenkeillä ja kirkkojen taka
penkeillä, joilla on pää niin Palja) 

.kuin kananmuna. 
„Sitäpaitse minä suositan tukan 

leikkausta kaikille naineille naisin 
sen takia, että. jos hänen atoiosiip-
Paitansa tulee kotiin korpirojun kii 
hoitamana ja taisteluhaluisena, ttiin 
hän ei tooi käydä toaimotiia tukkaan 
kun kotitaistelu alkaa. 

„Nykyajan tyttöjä syytetään ly 
hyiden hameiden pitämisestä. Enin 
esa naisista käyttämät niitä ei ollak-
seen julkeita, waan seuratakseen 
muotia. Mittä itse pidän lyhyitä 
hametta ja minä en käsitä mitä 
toarten tytön pitäisi salata tiilikö 
jaan enemmän kuin kyynärpäitään. 
Miehet otoatt kiintyneet naisiin jutti: 
niiden toirheiden takia, joita he ar 
wostelewat. Ei ole yhtään elossa o 
Ietoaa miestä joka ei hytoäksyisi ly 
hyitä hameita «toisen miehen morsia-
melle tai toaimotle. 

,,0Zitä tulee siihen, etta 1922 tyt
töä artoostellaan siitä, että hän hyl
kää fureliitoiit — se ott Puhtaasti 
puritaanista järjettömyyttä ja teko-
pnhyylttä. Kuten jokainen lääkäri 
tietää kureliitoit olisi pitänyt hyljä 
tä kauan aikaa sittc." 

% * 

Ccrä$ira$ti jatkaa # 
taistelua tonnive-. f 1 

roa vaslaan ZWS 
\J': 1 u 
f. i' 

Duluth, Minn., tammi?. 26 ^ 
Wiime tiiõtaindt alkoiwat Oliver 
Iron Mining Co. ja kolmekymmentä V < sw, 
itsenäistä ratitakaitooSyhtiötä Ih-
dyswaltain oikeudessa täällä oikeus-, t 
intim saadakseen st'lwille waltton 

• Nainen ja 7 lasta palanut. 
Traverse City, Mich., tammtf. 26 

p. — Neekerinainen Mrs. Adam 
Hall ja hänen 7 lastaan tatoattiin 
wiime tiistaina palaneena asunton
sa raunioista Bendonista, lähellä 
tätä Paikkaa. Hänen asuntonsa hä-
witti tulipalo wiime sunnuntaina 
ton Hiiteen ankaran lumimyrskyn ai-
kana, joka raiwosi waltion Pohjois 
osassa. 

Ford lopullisestt tooitti ^)hdyswal-
tain ylioikeudessa. Tunnettua on 
mikä käänne sen jälkeen tapahtui 
automobiiliteollisuudessa, kun. Ford 
„kansanwaltaistuttt" automobiilin. 

Suomalainen wanqittu Chicagossa. 
Hibbing. Minn. — Matt Parkki

nen. entinen Hibbingin asukas, ii-

„fnisoen nnkÄs-n kriisin wak°.°uu-syS.eet «JIM» kuolleide» »,,miit»!!ihuonei«s°< 
tem mamiimlieli)fiCTt alalla ei tooi... ... . 
-TT/v vi-ii i l -f . ..la u?etta lotBflitfemtfta on tehty ken 
flla ravia ftthreessa Mitaan erimieltä . ,, > ^ ' 
anaa mnmärtätoien ihmisteii keskuu-10 ^ 04 

deSsa." X —: 

Maanwiljelijäin cíömőntatoat, sa- Wcuäisn ulkoministeri o« la 

Työttömyys rikollisuudea aiheutta

jana. 

San Ouentin, Calif. — „Ztóíio-

Senaattori protesteerafi Semeno-
totn tulotta. 

Washington. ; — Senaattori 
France, puhuessaan lakiesityksensä 
üuolcéta, jossa fehoitetoan Ihdys-
wallat tunnustamaan Wenäjän hal-
lituksen, protesteerasi toaltiodeparte-
menttiä toasthan sen johdosta, että 
se antoi maahanpääsyluwan fettraaii 
Semenof^ille. France lausui ole» 
wansa kotoasti ihmeissään siitä, että 
waltiodepartementti juuri tähän ai-
kaan salli Neuwosto-Wenäjän yhd.'-t 
suurimman.wihoUisen tulla Ahdys-
maltoihin. 

toosyhtioille toäiiaifaifen estetua<- • 
miott, jonka kauitta waltion toirfaili-,; -' ''i'* 
jat kielletään perimästä mainittua "'/* 
weroa siksi kuin kuulustelu tästä es- ; . 
letuomiolta ehditään toimittaa kol- } 
men tuomarin muodostamassa oi-
keusiswnnossa ja ratkaista kysymys 
pysymästä^ estetuomiosZa. • ? 

Lain perustuslaillisuutkä toastamt 
esittämät kaitoosyhtiöiden lokiniiehet 
njcita toäitteita, joista huomattawin 

on se wanha toäitc, että tämä ton-
ititoero asettaa kaitoosteollisuuden' 
toerottifsert alalla erikoisasemaan, 
maikka perustuslain mukaan toerot 
tulee olla tasaisÄ kaikille. Samoin 
myöskin wäitetään, että wero aset' : 
faa eri kaiwosyhtiötkin eri aseinaan 
toerotufseen nähden. 

Tämä tonniwero räutaoorillc saa
tiin aifaait wiimeisessä waltion lain-
laatijakunnassa wuosia kestäneen 
taistelun jälkeen ja oli se yksi huo-
mattaroimmista poliittisista toaati-
muksista Nonparisan Liiton ohjel
massa. Mutta nyt aikowat f aitoo»-
yhtiöt oikeuslaitosten kautta wapau-
tua tästäkin toerotuksesta. 

•j*m 
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Uuden työwäcnpuvlueen perusta

minen lykätty Wisconsiniõsa. 

Milwaukee, Wis. Maikkakin 
enemmistö Wisconsinin' Työwäen-
liittoon kuulutoista unioista on ää
nestyksellä kannattanut uuden tyo-
toäenpuoluecit perustamista, niin 
liiton toimeeitpanetoa komitea ott sii-
lii huolimatta lykännyt päätöksen to-
teuttamisen. . Tämä ilmenee liiton 
yleisorganiseeraajan Henry Ohlin. 

lausunnosta, jossa sanotaan: 
Äänten lasku on osoittanut etta 

enemmistö liiton jäsenistä kannattaa 
uuden puolueen perustamista wiime 
wuoden kontoentsionissa, Manitotoo-
cissa, tehdyn suunnitelman mukaises, 
ti. 

„Meinen toimeenpanema komitea 
pitemmän keskustelun jälkeen tuli 
kuitenkin sellaiseen päätökseen, että 
siitä huolimatta maikka enemmistö 
onkin kannattanut uutta puoluetta, 
sen perustanlisyrityksen onnistumi-
nett toaalitaistelun otoella ollessa o-
lisi toarsin epätoarma. Tästä syystä 
nimitettiin komitea tutkimaan ?ysy-
iny stä lähemmin ja laatimaan tutki-
uksestaan raportin yleiselle toimeen-
panemalle komitealle. 

„Dleitten toimeenpaneva komitea, 
toiimeisen konwentsionm päätöksen 
mukaisesti, järjesti liberaalisten 

t ryhmien konferenssin tarkoituksella 
saada aikaan, politillista yhteistoi
mintaa sellaisten miesten Mirkoihin 
toalitsemiseksi, jotka toimitoat työ* 
toäeit asiain eteen.w 
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Poliisi putka tviittomitn turwapaik 
kana. 

Seattle, Wash., 19 v. tammik. — 
Maanantai-iltana etsi 42 työtöntä 
nöfiiaa kaupungin putkasta. Polii
sin ilmoituksen mukaan on putkaa 
pyrkijöitä joka ilta. M. 
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hinnalla ja myy- ^ tö es sää n syytä man ft en suureen lt-

... . .. ... i vbírfaomicíifct edustaja? Wa- kääntymiseen wiime wuorma. .,Kai-

miek>en-z wmtitfem'.! J"" , J mannUnljciw-lonítr,»». (iSta Wlyyttäwin seikka", sanoi 
,á wo, owat tečneti j,,liiva froriffiä, Kohn-ton. ..on. että. maikkakin riko!. 

sa ja pietien 4i«pseitsa oman Ouncnja^^o halintmmalla " 
nojaan. 

sesta, ^Minktscn toatnto kehotti toi -1iii sää^tää ifi sftfthn ítíí^íffnvt tnnt»' hnSt-4-.i * X* X » • 
ranmnaisten tuettamaan «rfdtenöÜ^. s"° ? I "l™! T*™' lisäänwnnnen iohtun wSk>. 

rooue otrtoiXftafiu poluril,tc.ia.lutoun nti)teellisestä lisääntymises. tieqeni^j tuaa markkinoilla Ahtymisieil fernt- [in 

tänne wastaamaan waimonsa ia lap- ta. x 

sensa jättämisestä. I tar kotuksissa ja on tämä aiheuttamtt tä, ettsi f er tai aisnxtnk ien luku o# suy^ 
,* í * I /1 IL a a . j. .i l .... w vi • ,309 «aameiljtliiäin kiiimit,S»>e.lk»Zo,kse5sg kShkeaä »ielialaa. •teettömän korkea. 

Kylmiä ilmoja läusiwaltioissa. 
Portland. Ore., 19 p. tammik. — 

'Eilen ja toissa yönä wallitsi kylmin 
sää pohjoislännellä tämän talwen 
aikana. Portlandissa oli minilämpö 
10 astetta yläpuolella nollan. 
Hood.Kiverillä .12% astetta nollan 
alapuolella ja Wallcwassa, itä-£)re« 
ponissa 40 astetta alapuolella. 

Kylmyys on aiheuttanut kuiten
kin toa:tt wahän toahinkca kaswnll?' 
úiudf-ííe, sillä joulun aikana Mallin-
nut krlmyys ennätti „karaista" lie-
delmäistutukset. Vesipiiput oivat 
halkeilleet ja muita kylmän tuimia 
epärnitkatoiiuPia on olemassa. U» 
seimmtssa Paikoin on riittämästi lun
ta talwitoehnäkylwöjen suojelemiset--
N. 

Tiistai-iltana lämpömittari 93ul-
lc> Walla? sa osotti 20 astetta Nollan 
alapuolella. 

J«fluenfa <u jo New Aorkiss». 
New Ao rk, tamm'.?. 26 p. — New 

Jorkin waltion tenveyslautakunta 
ilmoittaa useita insluensatapauksia 
ilmenneen Neto Aorkissa ja muilla
kin idän Paikkakunnilla. Taudin o 
taksutaan kulkeutuneen tänne Euro
pasta, jossa se on raijponnut toi ime 
aikoina. Tertoeyslantaknnta «n 
päättänyt toimittaa tarkan tutkimuk
sen jokaisessa Europasta tn Iowassa 
laitoassa ja jos influ?nsa-t5.pauksia 
niissä tairaiaan niin sairaat erotti» - ' ' 
t a a n  t a r k a s t i .  * . '  '  

Norja» suurimpia pankkeja lakkstzt-
tanut maksunsa. , V f; 

thftieű. — Tcrwei'taad Sfrtrrfftn- -
säästöpankki, yksi Norjan hmrtmpia. 
laíjaíűttoff'íQ, on lakkauttanut kaikki 
maksunsa, ilrnoteiaan Erchange Tele- ' 
grahin toäiitykfeilä Kööpenhamin«A»>. 
ta. 
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