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päättynyt 
•' p. Washington, íűtnmlf. 30 p» — 
^'Kansallinen B!aanwiljelys-Konfe-
^rcnijt päättyi täällä hr-iuite perjau-

íétci-Utűna oltuaan koolla toiifi Hai 
V mää. Maanwiljelnssihteeri Wallace 
. lausui kokouksen päätyttyä, että se on 
. 'loonut paljon hywää aikaan „maan 
|toiljcIt)Ficiv saattamiseksi lujalle ja 
' pysywälle pöh salle." 

i M s i  k o n f e r e n s s i n  h a r k i t t a v a n a  o -
letoista kysymyksistä oli esitys, että 

H konferenssi waatisi 8 tunnin työpäi-
toän rautotictyöläiiiltä poistettawak-
fi joka heille määrätään Adamsoiiin. 
'laissa, ia että myöskin lausuttaisiin 

> toiwomus, ettii kaikkien teollisuuk
sien aloilla työskcntelewiltä alennet^ 
täisiin palkkoja samassa suhteessa 
kuin maanmiljelijäin tulot otoat a-

— fcnhmcei. Tämä olisi merkinnyt si-
.. tä. että kun maanmiljelijäin täytyy 
> työskennellä tuloksilla, jotka o toot ti

lapuolella tuotantokustannusten, 
niin olisi waadittu kaikki tnöläisst 

. saniaan asemaan eli työskentele
mään palkoilla, jotka eiwät wastaa 
el'nkllStannuksia. Konferenssi kui-
teniin hylkäsi tämän esityksen. 

Sensijaan hywäksyi konferenssi 
toisen esityksen, jossa rautatieyhtiöt-
tä ja rautateiden työläisiä kehotte• 

• taan alentamaan liikewoittoiaan ja 
palkkojaan rahtihintojen alennuksen 

' aikaansaamiseksi. 
Konferenssi myöskin hhtväksyi toi* 

. womuksen. että suora laiivakulkutie 

f, fuuriita sisäjärwiltä Atlantille ra
kennettaisiin St. Lawrence tonaroau 
walmistamisen kautta. 

Seuraawista muista huomatta-
1 toorrmiista asioista tehtiin päätöt» 

Olisi inmitettäwä' komissiooni 
walmistamaan yleinen maaohjelma, 
johon sisältyisi määrittelyt maider 
fuhivoiifiesta, kl/notekoisesta kaste 
lusta, asuttamisesta y. m., jonka ko» 
missioonin tulisi toimia yhdessä sa-
nianlaisten komissioonien kanssa eri 
waltioissa. 

WastuLtettiin enempää nmideu a 
.'wausta wiljelykselle niin kauan kuin 

»losuhteet maanwiljelyksen alalla 
foriaantumdt. 

Hallitus toiwoi konferenssin diet-
tuwan Vastustamaan n. f. „maan-
wiljelys-ryhn:ää" kongressissa, mut-
ta sensijaan konferenssi hywäksyikin 
Pliatöksen, jossa antoi tunnustuksen 

, tälle ryhmälle siitä, että se on „nii?: 
>'zohdonmukaisesti kannattanut raken

tamaa ohjelmaa maanwilselyksen e-
) distamiseksi ja maaseutuelämän pa-

V .*. taittamiseksi." v 

Ahteen aikaan fo«ferenssissa ol
leet edistysmieliset edustajat tekiwät 
űöiteffüitti wastalauseita muutamis-

4 í;ff; ^.ta menettelyistä, jotka osottiwat, että 
'"'1" $t< ^konferenssia aijottiiu johtaa poliit-

•f tisella ^höyryjyrällä". Mutta istuu* 
not aina taitatvasti keskelitetttin sil-

" loin kuin „kapinallisuus" näytti ko

tti ime torstaina yksimielisesti pää
tösehdotuksen, jossa lausuttiin, että 
olisi Kiiipymättä ryhdytläwä toimen* 
siteisiin fannituotteiden arwon pa» 
lauttamiseksi toisten tarwetawarain 
armoa wastaawaksi. Tämän toimen 
pitcen tuli ii kongressin .ja president-
ä Hardingin panna täytäntöön. Ko
mitean esittämän päätöslauselman si-
sältö yli jeuranlra: x 

„Tänlän komitean mielipiteenä 
on, että kongressin ja Ahdyswaliain 
prcstdentin tulisi järjestää sellaiset 
toimenpiteet, jotka wiipymättä pala-
ultaisiwat kohtuullisen waihtoarwon 
kaikille maanwiljelystuotteille, niin 
että se toistaisi toisten tarwetawa-
rain artooa." 

I. M. Anderson Minneapolisista 
suositteli jonkinlaisiin toimenpiteisiin 
ryhtymistä hintojen Wakiinnuttami-
sefsi silläwältn kun Europan talou-
belliset asiat otoat epäkunnossa. Hän 
lausui kannattatoansa Dhdystoaltain 
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La Költette cfiítöö unsia tobi^olfia 
Farm Bureaun johtajia -

wastaan. ' -
Senaattori La FolleÜe on anta-

nut julkisuuteen toa?satlksensa 9Tme-ji 
rikan Farm Bureau Liiton presiden
tin I. R. Hotoardin kirjeeseen jou-
luk. 29 p:Itä, jossa kirjeessään Mr. 
Howard yritti puolustautua niistä 
syytöksistä, joita senaattori La Fol-
lette aikaisemmin teki puheessaan se-
naatissa, että Farm Bureamt johta
jat, olitoat tehneet salaliiton rautatie-
kapitalistien kanssa^pettääkseen^ Ame
rikan uiaanwiljeliMM heihiW asettá-
man luottamuksen. k 

Nyt La Follette esittää sen salai-
sen kokouksen pöytäkirjan, jossa hän 
sanoi näiden Farm Bureaun johta
jien Pettäneen Amerikan' maantoilje-
lijät. Tuosta pöytäkirjasta käy sel-
Wille, että se oli juuri Mr. Howard, 
joka otti osaa siihen salaiseen neutoot-
teluun, jossa hän lupautui irtacntoiL 

osanottoa Europan uudelleen raken- f eli jäi n puolesta lakkaamaan harjoit-

tomisetzN, mutta selitti samalla, että 
presideitttiä ei tulisi häiritä uusilla 
ulkomaanasiain selkkauksilla. 

E. B. Page NorthDakotasta 
woati alinhintatakausta wehnälle 
kahdeksi touodeksi, toaan ei tämä cl)-
dotus saanut kannatusta, kouferenssi 
kun oli jo toarhaisemmin hytoärsynyt 
päätösehdotuksen, jossa lausuttiin, 
että hintáin takaamista hallituksen 
taholta olisi perinpohjin tutkittatoa 
ja kongressin asetettawa asiantunti 
ja ottamaan kysymnksestä selkoa ja 
ilmoittamaan tutkimuksensa tulokset 
ntrn pian kuin mahdollista. 
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^V* • SíC ^001®0* liian korkealle. Monet e-

I *' •}, duswjat kuitenkin seltvästi ilmaisi-
${b luot, että ainoa Alastus maanwil-

—— tft* 'ifV *v icltjöille on tehdä „suursiitoouS" 
»u- •;>)• • ' kongressissa ja lainlaatijafutimMa \a 

^^^ttäa finite miehiä, jotka todella 
V-' || V tahtotoat tehdä jotakin maanwiljelj-

jäin hytoäksi. Nämä edustajat il-
m j" n'aifitoat ajawksenaatt, että tämä 

-ff fcv konferenssi et merkitse mitään ellei-
'f 1 tvät ntantitoiljvlijät itse Politiikat; 

ja osuustoiminnan alalla rnhdy tar-
mokkaasti walwomaan oinia etujaan 

Edustaja I. S. SPaitna:rtakcr, 
Eteiä-Carolinacta, arwosieli auka-
rin sanoin tätä konferenssia selittäen. 

MAettä »melkein kai M mitä maantoilje-
•; Itiöillä ja maaivoiljelijäin johtajilla 

if^f; oli tehtätoäa tässä konferenssissa oli 
puristaa presidentin >kättä, kohdata 

' muNtamia wirallisia ylhäisyoksiä, 
$1 ' fttõöä yhdessä jääkermaa jokert-

kakkua ia ntennä kotiinsa.^ s 

fe* Seuraatoassa mainitsemme wiela 
M* imiutamista konferenssitr päätöksis» 

tä, joihin tnonnempvM tulemme 
[ lé^V'toielö fajoamcKtTt: 

Moanwiljelyskonferenssi hywäksyi 

v-s •' 
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La Follette puhuu mannwiljclijäiu 
la tyhläistcu puolesta senaatissa. 

Wcrfhtt'.gton, tammik. 30 p. — 
Puhuessaau totime torstaina senaa
tissa laufiit republikaaninen s^tiaat-
tori La Follette, Wisconstnist^, nt. 
m. feuroamao : 

„Maanwiljelykfen nDkytiten asema 
on ainoastamt lnvnnollinen ja wäll-
tämätön seuraus siitä pakollisesta 
hintojen alentamisesta, joka saatiin 
aikaan sen kautta, että muutamat 
Voimakkaat rahamiehet kontrollee-
raawat meidän lansakuntamyte luo-
ton. Se hätoityS, jonka he saiwat 
aikaan, ei toot tulla korjatuksi min
kään konferenssin päatöslauselmi!-
la", tarkoittaen parhaillaan täällä 
kokoontumaa v maanwiljelys-kMserens-
sia. 

„Maanwiljelystnotteiden hintojen 
alentaminen oli ainoastaan alkua ja 
toalmistelua toiselle tarkotukselle, jo
ka näillä rahcuniehillä oli mieles-
sään — työwäestön palkkojen alen
taminen. -Työwäenjärjestöjen kas-
toatoa tootrtra ja yksityisten työläisten 
aina lisääntywä itsekunnioitus ^ oli 
tullilt wihatuksi ilmiöksi niiden kes-
kuudessa, jotka kontrolleeraawat 
teollisuudet- He päättttoät, tninkuin 
he otoat niin monta kertaa julista-
»ect omissa julkaisuissaan ja julkt-
sissa lausunnoissaan, opettaa työ-
totiestolle läksyn. , 

„Hintojen aletttaminen oli wölt-
tämätön toalmistus ja esimerkki työ
palkkojen alentamiselle, marsinkin 
kun tämä hintojen alentaminen toov 
tiin Patina toimeen tuottamalla woit^ 
toa heille itselleen ja senwuoksi 
maanwiljekistuotteiden hintoja alen-
nettiin. Tämä luonnollisesti antoi 
naiden erikoisetujen propagandisteil
le erinomaisen tilaisuuden kehoitta^ 
maan, että tnöläisten palkkoja olisi 
myöskin alennettawa ja siten toitoot-
tiin saatawan monet maanwiljelijät-
kin kannattamaan palkkojen alenta-
mista.^ 

Majuriuehdokas Virginiassa wan-
flitttt. 

Virginia, Mitut., tammik. 30 p.— 
George Splude, joka on ehdokkaatta 
tämän kanpungin majuriksi, saa tont
ti kuuluisuutta, jota hän ei odotta-

tamasta kiihotusta Esch-Cummins 
lain muuttamisen puolesta. Howard 
oli tosiaankin tehnyt tuon lupauksen, 
toaikka juuri muutamia wiikkoja ell-
nen Amerikan Farm Bureau Liiton 
konsalli sk onivettt si o o n issa A tlanta sj a , 
Ga. nimenomaan päätettiin, että tuo 
maanwiljelijäin liitto tulee waati-
maan sen pykälän poistamista mai-
nitnsta laista, joka takaa rautateille 
toissit tulot'. ' ^ . 

La Follette tässä uudessa paljas-
tuksessaan osoittaa, että Howard wali
ti Poistetta totiksi maitntusta laista 
ainoastaan sen kohdan, joka muuten^ 
kin olisi lakannut olemasta tootmas-
sa maaliskuun 1 p. Rautatiet ilmoita 
titvat olewansa taipnwaisia poista 
maan tuon kohdan, „koska sen Pois 
taminen ei merkitse mitään." 

La Follette o sottaa edelleen oitetí-
Ia Farm Bureaun konwentsioonin 
Päätöksistä että Howard ja toiset 
tuohon salaiseen nentoottelnnn osaa 
ottaneet mainitun liiton johtajat oli 
ivat törkeästi pettäneet jäsenistön 

tässä asiassa. Mastatessaann siihen 
kohtaan, jossa Howard toalittaa se-
T; anti orin tehneen itselleen toahinkoa 
tällä paljastuksellaan, LaHFollette 
lausuu, että hän ei ole koskaan toa-
liitänyt Persoonallisista eduistaan 
silloin kun hän on huomannut toel-
toollisuutensa olewan esittää kansalle 
niin tärkeitä asioita kuin rtämät o-
ioat. Meensä tämä Wiscoitsinin 
„taistelewan senaattorin" uusi pal-
wstus wakuuttaa, että maanwiljeli-
jäin johtajat owat todellakin tehneet 
petoksen täSsä asiassa rautatiekapi 
talistien eduksi. > 

Wffipäiwaisiä maanviljelys» 
kursseja 

pannaan toimeen eri osissa Minne-
sotan tvaltiota maaliskuun 4 päi 
tornin mennessä ja luennoitsijat mat-
knstawat kolmessa eri ryhmässä 
kaksi kussakin osassa waltiota. ke
hottamme suomalaisiakin maanwilje-
It j öitä pitämään silmällä milloin 
näitä kursseja on Paikkakunnillaan 
tai Lähiseuduilla ja ottamaan niihin 
osaa,.sillä niistä on epäilemättä hyö
tyä. 

Automobiiliweroieu maksuaikaa 
jatkettu. 

St. Paul, tammik. 36 p. —.Lain 
myöntämän oikeuden perusteella on 
toaltiosihteeri Mike Holm ilmoitta-
nut, että automobiilitoerojen maksu
aikaa pidennetään helmik. 15 p:iiäit. 
Toisin sanoen tämä merkitsee sitä, 
että antojen otttistajat iaatoat tehdä 
hakemuksensa autolupakirjoille hel
mik. 15 p:ään menttessa joutumatta 
kärsimään rangaistusta hakemuksen 
toiitvyttämisestä. 

Re^ublikaauipuolueella wielä paljon 
velkaa. 

CRdagv, III., tammik. 30 p. — 
uut, kun hänet wangittiin äsken po-!Nepub!ikaaniPnolueen kansalliskomi-
liisi Thomasin syyttäessä häntä war- teolla on toi elä toelkaa §708,101 
kandesta. Sluden syytetään waras-
taneen 'kaupungin kolia omiin tar-
reisiinsä ja wangittiin hänet juuri 
ollessaan kelkalla wetämässä Mia, 
kaupungin luistinradan takapuolelta. 
Sanotaan tuon kolin olleen kotoisin 
kaupungille kuulutoosta kolitoargs-
tosta. Splude oli majurinehdokkaa-
rta 1920 ja ilmoittautui taaskin eh

dokkaaksi yhdennellätoista hetkellä. 

touoden 1920 toaalitaistelusta. Waa-
litaistelun päättyessä oli puolueella 
toelkaa lähes kaksi miljoonaa 'öolla^ 
ria, niiden kuuden miljoonan lisäksi 
iniiä puolue taistelun ajalla ja sitä 
eniten kernit ja kulutti. 

Tämä selitys koskee wain kansal-
liskomitean tuloja ja menoja. Eri 
waltioiden, kauntien ja kaupunkien 

komiteat pitäwat omat tilinfK.-

>
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>Wiime lait teinin a riehut masu 
pääktiupnttgiostt Washingtonissa pa» 
hitt lumimyrsky 20 nmotccn. Raum-
ticliikenne keskeytyi ja senaatin is-
htittuHn täytyi keskeyttää. Lumi
myrskyjä oli tnuualiaktu idä» wal-
lioissa lauantaina. 

Pittsburghissa, Pa. teriisi troami* 
oittiG roswoa ryöstivät Crofton 
pankista wiiwe perjantaina $100,* 
000 arvosta Liberty boudeja ja ra-
haa. Rosvqt ampuivat pankin kae-
si'öriu kuoliaaksi ja pääsivät pakene-
miuuu 

HatklMergWa, MZS. ryoffSoHi 
naamioidut rosvot viime.perjantai
na $180,000 arvosta arvopapereita 
ja rahaa ja pääsivät pakenemaan. 

Nebraska Cityyn, Neb., «» lőhe
tett y viisi komppaniaa sotaväkeä yl> 
läyitämän järjestystä teurastnslai-
tosteu A)öläisteu lakon johdosta. 

PaavipvaOli pidetään helmikuun 
• alussa. 

Rooma, -f*- Kaikki kardinaalit kut 
ftttaan koolle helmikuun 1 tat 2 p 
tvcilitsemaan/ uuden paatottt Bene-
ž)ictiis XV;tt jälkeen. Kardinaal 
Gasparrin, paatoin' toalttoithtecrirr 
luullaan virkaan pääsevän. 

Mdailmanlehtien painoksia. 
" Maailman Ictomneimmät lehdet 
otoat ranskalaisia. Petit Parisien oi 
ilmoittanut painoksensa 2J/2 miljoo
naksi. Matini n lewikki on 1,900, 
000, Journalin 1,100,000, Petit 
Journalin 1,06Ö',600 ja Echo Lj 
Parisin 800,000. Amerikan enin 
ktoiätoä lehti ott .Chicago Tribun? 
1 milj. ja sitä seuraatoa New Dork 
World 400,000. * 

Englannin warmi» miljoonaleht 
lienee Daily News. Sitä seuraawct 
Daily Mirror 900,000, Daily Mai 
800,000 ja Daily Sketen 700,000. 

Saksassa on ensimäinen Berime; 
Morgenpost 350,000, sitten Loka 
lanzeiger 250,000, Berliner Tagc 
blatt 250,000 j. rt. e. 

Juustouvalmistukse» edistämiseksi 
Minnesotan yliopiston koefarmill 
pannaan toimeen kurssi juustonwal 
miswksessa altacit helmik. 13 p. eli' 
muutamia pätwiä senjälkeen lui t 
meijeristikurssi Päättyy, joka on hel 
mik. 2—11 p. Jnustonwalmistus-
kursseille on kelwollinen jokainen 
m:ort mies, jolla ott entuudestaan 
toähintäiit kuuden kuukauoen 
mus juustonwalmistuksessa. 

Tri Sehober Ztävallau pääminis
teriksi. 

Berlin, tlmtmtk. 30 p. — Wienis 
ta saapuneet tiedot kertoivat, että' 
äsken -eronneen Jtätoallan ministe-
ristön tilalle on muodostettu uusi 
ministeristö, jonka pääministerinä 
on tri' Schober. 

Itusi waihe Englannin poliittisessa 
tilanteessa. 

Lontoo. — Suur-Britannian po
liittisessa tilanteessa on tapahtunut 
uusi käänne. Pääministeri Lloyd 
Georgen ja Austin Chamberlainin 
ilmoitetaan, liberaali» ja konserwa-
tiiwijohtajien kannattamana pääs 
seen jolitopaätök^een, että kokoomus 
hallituksen ylläpitäminen on toältrii* 
mätöntä maan asiain menestykselli 
selle johdolle nykyisissa oloissa. 

Johtajien ilmoitetaan lykänneen 
yleistoaalien kutsumisen ja keskittä-
wc n hnomiása politiikkaan, jonka 
pyrkintyksenä on kulunkien toahentä--
minen, sisääntulowcron aientaminen 
jo Poliittinen taistelu tyõwäenpuo-
lvetta vastaan. 

ii * 
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ZMZ verisiä Tohafotfa Egyptissä. 
Lontoo, tammik. 30 p. — Roo 

masta saapuneet tiedot kertoivat, et 
ta Cairossa. Egyptissä, on taas ta» 
vahtnnut toeristä kahakoita, joissa 
190 henkilöä sai surmansa ja 1,000 
haawoittM. • feK - ,i; * ...... 

Fordson tractvrin hinta alemtefht 
lähes puolella.» i 

Detrmt, Mich., tammik. 30 v. 
Henry Ford ilmoittaa alentaneensa 
Fordson. tractvrin hinnan 230 dolla
rilla, joten sen hinta nyt on $395 
Ilmoitus tästä lähetettiin langatto-
man lennättimen kautta kaikkialle 
maantoiljelysfilueille. ^ 

„Minä olen ollilt Manwiljelijä 
koko elämäni", lausuu Ford ilmoit
taessaan alennuksesta. „Ja nyt tnv 
nä teen kaiken mikä on mahdollista 
alentaakseni maanwiljelyskustannuk-
sia. Minä käsitän sen auttatoan 
maata, ' jos maantoiljelyskoneiden 
hintaa alennetaan kewaän lähestyes
sä. Maantoiljelystuotteiden tuotan-
tokustannukset otoat toi elä liian lä
hellä myyntihintoja antaakseen koh-
tuullista tooittoa." 

Ford lausun maanwiljelijoille, et
te heidän on saatawa liikkeensä tuot^ 
tatra lie kannalle halwentamalla kus
tannuksia maanwiljelystöissä. „Ai-
noestaan tämä lisää liikevoittoa", 
hän lausui. " , * , 

Ford edelleen selittää, että aletv 
taessaan tractorin hintaa lähes 50 
prosenttia hänen yhtiönsä ott ottanut 
itselleen waikean tehtäwän tuotan-
tokustannuSten alentamisessa, mutta 
siltikään tämä tehtäwä et ole Wat-
keampi kuin ne probleemit, jotka 
maanwiljelijöillä on nyt edessään. 

Mahouch taas majurinehedokmaua 
St. Paulissa. 

St. Paul, tammik. 30 p. — Wil
liam Mahoney, tunnéttu työwäenjoh-
taja, on ilmoittautunut majurineh-
dokkaaksi. Hän oli ehdokkaana ma
juriksi myöskin wiimeisissä St. Pau
lin »vaaleissa ja sai suuren määrän 
ääniä. Hän- on ainoa ehdokas, jokqf 
esiintyy järjestyneen työwäestön e 
dustajana. 
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Kävikö tri Cook pohMsuavalla? 
Oldtown, Maine. — Harvardin 

yliopistossa opiskellut Kenneth M 
Clark, joka Parhaillaan on retkeili)! 
lä Pohjois-Ouebecin erämaissa, on 
löytänyt matkoillaan naparetkeilijä 
Cookin muistikirjan ja muita hänel
le kuuluneita esineitä. Clark kir
joittaa saaneensa ne eräättä eskimol
ta eli sekarotuiselta, joka sanoo ol
leensa tri Cookin retkikunnassa. 
Clark tuo muistikirjan takaisin ih
misten ilmoille. 

Warkaudesta epäilty vangtttim, 
f surmasi itsensä. 

Minneapolis, tammik. 80-zp. — 
Autowarkaudesta syytetty John 
Smith, jota St. Paiiltn poliisit saa
puivat toangitsemaan toiime perjan
taina, leikkasi kurkkunsa partatoeit--
sella ja kuoli ennenkuin sairasvaunu 
ehti saapua paikalle. 

Waltiomies Briice kuollut. 
Lontoo. — Warakreinii Brycö kuo

li kotonaan Sidmouthissa tammik. 
22 p. 84 ntnellä ikävuodellaan. 
Loppu tuli rauhallisesti, joskin hiu
kan äkillisesti. 

James Bryee oli syntynyt Bel 
fastissa toukokmm 10 p. 1838. Hä
nen isänsä oli skotlantilainen, äitinsä 
irlantilainen. Jo 24-touottaana saa-
vutti Bryce huomatun maineen te
oksellaan „Holy Roman Empire". 
Kifjailijamainettaan täydensi hän 
lukuisilla ntutlfo teoksillaan, joista 
kuuluisimpia on amerikalaisen yh
teiskuntaelämän faifktntus „American 
Commonwealth". Sitoitliloin re 

tossa 23 touotta. Englannin parla
mentin alahuoneen jäsenenä 1886 
ulkoministerin apulaisena, ja Eng-
lännin lähettiläänä Mdystoaltoihin 
to. to. 1W7—1912. Viimemainit
tuna vuonna nimitettiin hänet Haa-
gin „kansainvälisen oikeuden" jä
seneksi. Bruce oli huomatuimpia 
Englannin kirjailijoiden, lainoppi-
neiden ia valtiomiesten joukossa. 
Hänen maailmankotsomuksc-ssaan oli 
n. k. humanismia. Versaillesin ran-
hansopimuksesta lausui hän puhis
saan Williams-opistolla (Will'tams-
totottidía, Mass.) viime elokuulla, 
että tuo sopimus on faanut osakseen 

on „kylvänyt uusien sotien siemc-

18 Minnesotan kanntia sea Picric 
Acidia 28 wauuuulastia. 

St. Pc ui, tammik. 31 p. — Min
nesotan yliopiston maanwiljelys-insi-
nööriosasto jakaa sota-ojalta jäänyt
tä räjähdysainetta Picric Acidia 13 
tauntille Minnesown itäpohjois-
osasia maanpuhdistusta varten. Tä
mä räjähdysaine jaetaan noille kamt-
tcille toa^tutlqstiííatn feuraatoasít 
kullekin katmtille: " -

Aitkin 2, Beltrami 8, Carlton 2, 
Clearwater 1, Crow Wing 1, Cook 
Vz, Cass 2, Hubbard kaksi kolmas
osaa, Itasca 3, Kanakee 1, Kooching 
2, Lake ^/o, Mille Dacs 1, Morrison 
1, Pitte 2, Pohjoinen St. Louis 2 
eteläinen St. Qouis 2, Wadena kaksi 
kolmasosaa, ja Todd kaksi kolmas-
osaa. Jälellä oletoat 18 toaunulas-
tia annetaan mihin kauittiin hyvän
sä, josta tulee tilauksia ennen kuin 
warasto on loppunut 

Kun nykyinen tmraSto mt lähetei 
täwä Fort Wingatesta, New Meri-
costa, tulee sen rahti kalliimmaksi 
kuin aikaisemman toaraston ^uljc-
tus, joka lähetettiin Sparta, Wis 
Tilaukset tulee olla 100 paunan e-
rissa ja kukaan maatttotljcltjä ei 
saa enempää kuin 500 paunaa. Ra-
jähdysaine maksaa 7 senttiä pauna 
siihen lisättynä kuljetuskustannuk
set. Koska liittohallitus täyttää tv; 
laukset sitä mukaa kuin ttc saapumat 
eri waltioista niin olisi hyvä, että 
Minnesotan rnaMwiljelijät tekisitoot. 
tilauksensa ajoissa. 

ih—i 

Kolme waugitt^ syytettynä kaksois-
murhasta. 

Isabel, N. D. — KoroMkM kuu
lustelussa saatlsjep uusien todistuk
sien perusteellq Ntongttttm viime 
toiikolla Mr. ja MrZ, John Plaff ja 
.^enry Santer, joita kaikkia tullaan 
syyttämään murhasta. Syytös pe
rustuu Robert M. Roomin ja Doug
las Duvressin kuolemaan Pilaisin 
maatilalla part toiikkoa sitten. Mo
lemmat miehet olitoat intiaaneja ja 
heidät oli ammuttu kuoliaaksi ja 
ruumiit piilotettu toaithaan kaitooon 

Mrs. Plaff selitti ensimäisessä 
kuulustelussa ampuneenfa intiaanit 
hätätoarjelukseksi kun he yrittiwät 
murtautua hänen asuntoonsa. Tä
män selityksen perusteella molemmat 
Plafftt vapautettiin. 

Intiaanien, sukulaiset oliwat kui 
ieniin sen jälkeen hankkineet uusia to
distuksia Plaffia, hänen tnaintoaau 
ia Santeria ivastaan. Nämä todi 
tukset esitettiin koronerin walamie-
histölle ja seurauksena oli, että yllä-
mainitut määrättiin wangittawaksi ja 
heitä tullaan syyttämään intiaanien 
murhasta. Lähemmässä tutkinnossa 
ilmoitetaan selwinneen, että Roomia 
oli ammuttu selkään ja että häntä oli 
isketty kirveellä vasten kaswoja. 
Muitakin seikkoja sanotaan ilmen
neen, jotka eivät olleet yhtäpitäviä 
Plaffien ja Santerin aikaisempien 
kertomuksien kanssa. 

Suomalaiset farmarit siirtolaa 
rustamaan. 

Hibbing, Minn. 
malaisia farmareita ilmotetaan hank 
kineen etuoikeuden ostaa 680 eekke
riä maata Evelethim eteläpuolella, 
johon heidän ilmotetaan aikovan pe» 
rustaa „siirtolan". 

Kysymyksessä olevan maan sano-
taan olevan hyvää maanviljelys-
maata ja sijaitsevat! lähellä rauta
teitä. Farmarien, jotka tulevat os-
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Fargo, N. D., tmttmik. 30 p. 
Pohjois-Dafotan ylilakimieS Stufht* 
bjorn Johnson on määrännyt van
gittavaksi Nottparitrcm Liite n ptfsi» 
dentin A. C. Tovnleyn syytettynä o-
sallisuudesta oletettuun $3,000 ka
vallukseen, josta syytetään entistä 
Skandinao!an-Ameritan pankin va
rapresidenttiä J. I. Hastingsia. 
Hastingsin syytetään väärentäneen 
erään $3.000 maksuoiotnksen ja hän 
selittää A. C. Townleyn tititfa ke
hvi ttaneen häntä iekemääit tuon vää» 
rennyksen. Hastingsin olisi pitänyt 
toäärentää tuo maksuosotus n. f. 
Floridan Sisal Trustin asioissa. 
Bismarckissa kiertelee huhuja, että -.v 
joukko muita Nonpartisan Liiton joh» 
tajia aijoiaatt vangituttaa cci syy-
töksistä. 5 * ' " 

Townley pääsee vapaaksi ttiStaimr,' % 
tammik. 31 <P, Jackson fauntitt ivan» 
kilosta Minnesotassa ja han ei ole 
ilmoittanut aikooko hän vastusta», -Vii 
matta lähteä Fargoon vastaamaan < 
tassg uudessa jutussa. Hän ort an- "r 

tanut wankilasta lausunnon, jossa '» 
selittää seuraamaa: ' * ^ 

„Tämä on ainoastaan yks! uusi y» / 
ritys Nonpartisan Liiton vastusta» -• 
jien taholta Pohjois-Dakotassa tel»--
dä tyhjäksi se hywä mitä tämä jär-
jestö on saanut aikaan. Se on yk
sinkertaisesti toaan lisää poliittista 
toainon. Minä ett tiedä mitään mi», 
tään lainasta, jonka Mr. Hastings 
on ehkä tehnyt itielleen tai toisille. 
Minulla ci ole mitään tekemistä si
sal trustin kanssa ja mitta en ele 
koskaan persoonallisesti lainannut 
rahaa Scandinavian Amerikan pan-
kista." .4 

Merkillisintä tässä asiassa en fe' 
että Mr. Hastings, joka aikaisemmin 
ilmoitettiin vangitun Seattle*)», 
Wash., on nyt teillä tietymättömil
lä, sillä sieltä ilmoitetaan poliiseille 
kerrotun hänen menneen Catjadaau 
tai olevan matkalta Fargoon w»s-
tcomaim häntä vastaan tehtyyn syy» 
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ta m aan, kerrotaan aikovait oíottaaj 
giue-protesiorhta, Oxfordin yliopis-k''uunnitelmiensa toteuttamisen yhteis 

viljelyksen alottamiseksi niin Pian 
kuin lumi on sulanut pois. 

Arvattavasti lienee kysymyksessä 
jonkinlaisen ftíuulfarmín perustami
nen. 

Muueapolin työväenfohtajia i|fci 
taas vankila. 

Mtmeapolis, tammik. 30 p. — 
Minnesotan ylioikeus on vahvista-
nut sen injunktsioonin, joka myin-
nettiin Wonderland teaatterin omis-
tasalle joku aika sitte karkotuksella 
estää lakkovahtiminen teaatterin e-
dustalla vallinneen lakon aikana. 
Tämän injunktsioonin rikkomisesta 
olivat aikaisemmin vankilassa 65 
päitoää seuraavat neljä työtoäenjoh-
tajaa: Lynn Thompson, Dan W. 
Stevens, R. D. Cramer jo Leslie 
Sintan. Oikeus määräsi ttvvaen-
johtaiat maksamaan vissin summan 
lofimiehtllcert ja elleivät he tuota 

^ summaa suorita niin on mahdollista. 
^0n on u"\pitä heidän täytyy vieläkin mennä 

vankilaan suorittamaan loppu eKu-
peräisestä 6 kuukauden rangaistttk» 
sesta. joka heille langetettiin otfeu-
den haliveksumisesta. Siinä tapmtk--
sessa heidän tuomiostaan kuikmfin 
vähennettäisiin aikaisemmin suoritet
tu 65 päivää. 

Alioikeus teki päätöksensä $ ii-
neliä 2 vastaan vaStnstavalls len
nolla ollen tuomarit Dibetl ja 
Hallam. , 
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Staámpi m«rhm8vtel«á Superisr 
fiTtociiaE* 

Port Wtng, Wis. —- Ankaran 
myrskyn raivotessa 'lauantaina a< 
iautui kalastaja Peterion vaintci-
neen, kotoisin. Knife Riveriltä, Minn, 
ovonai sessa soutuveneessä Sup"-
rior-järvett jäiselle ulapalle. Peter
son saapui tänne taimallettuaan 27 
tuntia jääkappaleetta toiselle. Mrs. 

wain moitetta E-trodassa sa että se Peterson oli paleltunut kuoliaatsci Myöskin 45:5 Holstein lehmä, j»k« 
lifnnuntaiaamuna ja Peterson Va 
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Minnesotan maitolehm» voitt»«At 

entiset ennätykset. 
St. Paul, tammik. 30 p. — Tu»t» 

taen 30,565.08 paunaa maitoa ja 
1,134.44 paunaa voirasvaa, joka 
on noin 1,418 paunaa voita, 9ltelU 
je Mercedes TeLkol Homeland, Hol-
stein lehmä, jonka omistaa E. 9. 
Spattlding, Warrenissa, Minn., mt 
juuri särkenyt kaikki entiset etmätyk» 
set valtiossa yhden vuoden koetus» 
ajalla. Tämä on suurin ennätys mi
tä mikään lehmä on koskaan Minne» 
íoía~'a saan'uttanut ja kolmos jär-
jestyksessä koko maassa. Se on 
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on tuottanut yli tuhannen paunA» 
ItoeiroStocm vuodeKsa. . r ,, 
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