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g tlbkaako sisAIK 
A.Ma laas Mexi .','" •*,?», * i l.. 
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cossa 
HaMvgtoA, helmi?. 20 p. 

i, Úí-l 

An«rikalüisille sotilaille Mericon 
rchjakG vn irnnettu määräys ryhtyä 
ftröffiin mcchdollisiin warowaisuus-
toimenpiteisiin stltä waralta, että 
taialla tulisi tapahtumaan taistelui
ta f opi nai liaten ia Mexicon l)ütlt= 
hifien jouffoieu toälilUi, joten ítmv* 
rifmt kansalaisteir Henfi ja om-av 
jltttd joutuisi waarcmalaiseksi. 

Hhdyswaltain hallitukselle saapu-
tteet teiimeijet tiedot Mericon rajol-

.|* »iiftcatuot siiheir mahdoll'.silut?en. 
eÉti itusi wallankumoukseUineu liike 
slifi mabdollinen. Presidentti Obre 
Gsmn Hallituksen Mericussa tiede> 
Ifcütt lewottsmuudella seuraawair ka 
PinaUiSwn hankkeita. 

Mexicolcris^ wiranomaiset pidät 
tihiáí 24 tuntia Juarezissa, Meri 
cwefe, amerikalaiöta ilmailijaa kJ3 
B Attvellia. joka joutui laskeutu-

-ma»» siellä maahan lentoinatkal-
laan Tallns'ista. Ter. Nogales'nn. 
Arizenassa. Häneltä loppui fltiso-
liini ja siffi oli Hän pakotettu Iqcu 

f teiitnmcian maahan Juar^zissa. 
ISuorofaubcit kuluttua Hän sai fui 
ftenfin littvau jatkaa niatkaansa. 

f 'Zhdysunltain HallitnS ei ole Wie-
Z lä wnnustanut Obregonin halliws-

Jf ta Mexicossa. 

, 4^ EMSÄiftfoincii tehnyt »tsemurha«. 

^ r w o o d ,  M a s s . ,  f a r f m i f  1 1  p . —  
^ PMo Heikkilä, aiittoa 30 Wisher-

I*>mt kxurella, teki itsemurhan ci-
*~*%n ivalla hirttäyKimÄllä pihamaan 

tofsna olvitkin hitinncit ofjoaa. buu
miin löysi Heikkilän pieni poika 
Heikkiä oli ollut työttömänä mii-
meiset fuufuutta. Kylläsw-
uernä elämäänsä, oli Heikkilä ilto^ 
Riitaa Iiii puhunut waimollensa, että 
flomä ei ole elämisen arwoinen ja 
että olisi parcntpi, että koko perh? 
tekisi lopputilin tiimiin maailman 
kanssa. Pubein loppui tähän. Wä-
hän jälkeen yhdeksän illalla hywäcli 
HrifkiE 7 wuotiasta tyttöään ja läh-
ti ulotf. Tyttö tm toisti asiain ole-
n«it toisin kuin tawallisesti. Seu-
mteu Heiffiliin lumeen jättämiä jäl
kiä löytyi hirttäytynyt perheen isä 
Asiasta ftinoitftiin heti poliisille ja 
lääkärille. Hentilä oli kuollut 

t 

' Karantiini kodissa ja weneerDt 
taudit. 

Dhdysnxzltain Aleinen TerweyS-
wirasto huomauttaa, että niiden 
henkilöiden, jotka oivat weneeristen 
tautien saastuttamat, fintymine'., 
kotiwaltiostaan toiseen ilman paital-
lifen terweyswiranomaisen antmnaa 
todistusta, että heidän nmtfudtmuv 
sensa ci tuota tartunnan 'vaaraa, on 
lain wastainen sille asetukselle, joka 
kieltää tarttumien tautien IctoittämV 
sen rangaistuksen uhalla. 

Wiime kewännä Ahdyswaltrntt 
yleinen syyttäjä (Wttorttei) General) 
antoi terveystoimiston esityksestä 
määräyksen kaikille Mdyswaltain 
hallituksen palweluksessa ole toi Ile 
lafimiehtlíe toimia yhteiswaikutuk 
sessä terweyswiraston kanssa ja saat 
taa syytteeseen kaikki lain rikkojat 
tässä suhteessa. Sen jälkeen on u 
seita asetuksm rikkojia tuomittu o-
jennuslaitoksiin, missä heidän tautia 
lewittäwä toimintansa on keskeytetty 
ja he itse saaneet oikeata hoitoa ja 
lääkärin apucn 

Tämä laki ja sen määräykset eiwät 
ole niin yleisesti tunnetnita kuin' 
suotawa olisi, eikä syytä niiden täy 
täntöön panosta käsitetä oikealla ta 
walla useillakaan seuduilla. Laki 
pyrkii estämään tarttuwan taudin 
lewittämistä, mutta ci wälttämättö 
nmsti estää ja ehkäistä matkustusta. 
Matkustusta ei millään muotoa tab 
dota estää, jos taudin alainen wain 
noudattaa todellista warowaisuutta 
ia käyttää lääkärin hoitoa. Mutta 
laki koettaa sulkea kaikki ne wäy 
lot, joiden kautta tautia leivitetään 
yleisöön, ja woidakseen sen saada ai 
kaan on se nähnyt tarpeelliseksi lo 
petttta' niiden lnkuskelomrsen, jatka 
liikknwat »valtiosta «valtioon siten 
turlvallisemmin woidakseen leivittää 
tautiaan" yleisöön. ^ 

^eriifiit vsuktaat eiwät maksa 
/' wnokriaau. 

Pariisi/ — Pariisin talonomista
jat enxtit pitämässään kokouksessa 
iftuhmeet olewansa kowimman koh 
talon alaisia ihmisiä nmallmassa, 

; |en ^nist^Ila, että wuokraajat ei 
VoM maksa wuokriaan, o'nxiífa 
innuta asunnoistaan pois. Kokouk 
"r-sse ilmeni, että noin 20,000 asu 
íastn Pariisissa jättää roiijfrania 
maksamatta, joka muka aiheuttaa 
tiiUitomiStajatn „surkuteltuwan" a 
funeu.' 

Talon mni'tajat sanoUKit täinän 
HMuwan siitä,ett<i sodan aikana laa-
S:thi laki :naäräsi talonomistajat 
/hankkimaan asunnon waln-iiksi 
' Wuoksalaiselleen ennenkuin käski 

trmtttiTinonn pois f en perusteella, 
« «itn unutfralainen ei tooinut ma 

saa nm of ra ansa. 

Mtiöskin Englannissa on useis a 
fanpimfleisstt julistettu wuokralak 

. koja. 
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Stiflfrrila sietoa» rahaa maiira pic 

»eatyvyt. 

'./Stfömdifon. — Rahasi ot-epart 
mmtm tiedonannon mukaan tammi 
fuun lopulla oli ??hdysnxtlloibsa ra 
haa Iiik?eesfä henkilixi kehden $:^ 
vxihenunän kuin tammikuun allissa 

Tammikuun 1 p:uä oli rahaa 
liikkeellä 53.03 henkilöä kohden, lu 
fii perustuen liikkeellä olcnxtn rahan 

i ik»konaismääraän $5,775,100.31? ja 
«rwioituun asukaslukuun 109,91' 
#00, werrattuna $49.96 henkilöä 
kohden helmikuun 1 p:nä, jolloin lu 
fli perustui kokonaissummaan $5,-
447,953,533 ja asukaslukuun, joka 

Blrwioiöaan 103,055,000. ̂ : 

Warding esittänyt 
«Mtiveroa bo
nuksen maksunni 

Washington. — Presidentti Har
ding ilmaisee kongressille imelipv 
teensä sotilaiden korwausehdotuks^ 
johdosta kirjoittamalla edustajahuo-
neen waltimvarain toalicfunnan 
puheenjohtajalle Fordneylle, että 
fortoairftmt tarwittawat iva rat olisi 
hankittawa yleisellä myyntiwerolla 
tai sitte 'koko lainsäädäntö lykättärrä 
tuonnemmaksi, kunnes maan raha-
asiat olisitvat paremmalla kannalla. 

Mr. Fordney ja senaatin finaus-
siwaliokunnan puheenjohtaja Mc 
Cumber antoiwat ymmärtää, että 
korwailsehdotnsta ei tultaisi lykkää-
»uiän, mmtta waikeniwat he Foto
naan inyuntitoerofimnnitclman suh
teen. Maanwiljelijäin ryhmän joh-
tojat kummassakin huonees'a oivat 
kuitenkin ilmoittaneet jyrkästi was-
Wstawansa myyn-tiweroa ja uha» 
neet esittää sen tilalle ohjelman, jo
hon sisältyisi liikawoittotveron uude!-
leen säätäminen, suurten tulojen 
korkeamman ylimeron asettamincn 
ja perintö- sekä toisten samansuun-
täisten werojen lisääminen. • ,• 

Jotkut deniofrotirrt johtajat omat 
suosineet tätä suunnitelmaa. Myynti^ 
lveron kannattajat owat ilmoittaneet 
clewansa warmoja, että koska sekä 
sniaatissa että edustajahuoneessa 
woimakkaastt tahdotaan ajaa bonus-
ehdotus läpi tällä istuntokaudella, 
tulisiwat enennnistö jäsenet hywäksy-
miin tämün iveron, ennenkuin ehdo-
tU'ksen annettaisiin joutua häwiölle. 

Kaikilla tahoilla tahdotaan kui 
tenfm liiffftrt tjiritasff, • siM foto ky-' 

Kun sellaiset henkilöt oppiwat tun- syniystä on toi elä lä-hemmin tutkitta-
temaan, että tuollainen liikuskelemi-
nen ja taudin lewittäminen ott an
karan rangaistuksen alainen, antou» 
tutoat he oman turlvallisuutensa 
touoksi wapaaehtoiiesti hoidon alai-
siksi. Ja se aika ei enään ole kan
kaita, jolloin jokainen Menoeristä 
tautia sairastama henkilö, olkoon 
hän mies taikka nainen, wapaaehtoi-
sesti antautuu lääkärin hoidon alai-
seksi. 

Nykyisin wielä on mahdollista, 
että monet henkilöt joko eitoät saa 
minkäänlaista hoitoa taikka eiwät 
kyllin kauan ole hoidon alaisia pa
rantuakseen täydellisesti, ja siten ke-
liittyy tauti toaaralliseksi itselle ja 
muille. Tätä asiaa koskewat lait 
waihtelewat huomattawastikin eri 
tt.altioissa. Siitä johtuu, että sai
rastamat henkilöt pyrkiwät muutta
maan niistä Nxlltioista, joissa laki 
on ankara, sellaisiin, missä se on 
lietocmpi. 

Mitkään waltion taikka Dhdyswal-
tain lait eiwät ole käytännöllisiä, 
jos ne määrääwät walwonnan waltt-
öiden rajoilla. Mutta ne laittomat 
käytännöllisiä, jotka säätämät jokai-
sen lääkärin ilmoittamaan jokainen 
taudin tapaus, mikä tulee heidän 
hoitoonsa, samoin se että toimite-
taan tarkastus jokaiseen uuteen tu
lokkaaseen nähden. Jos silloin tau
tia tawataan, asetetaan heukilö syyt
teeseen Dhdyswaltain yleisen lain 
mukaan. 

Syyte tapahtuu waltioidemväli-
sen garantiinimääräyksen perusteel
la, joka on hywäkmtty woimaan w. 
1911. Tämä säädös on rahastonh-
teerin julistama ja pitää paikkansa, 
sillä se on administratiivista laatua 
ja niin ollen ulkopuolella kongressin 
mäaränspiiriä. Rangaistuksen on 
jäätännt kongressi ja on se lakiperus 
teinen, jolle Ahdvsivaltain oikeudet > wastaan. 
owat antaneet ivadivistiiksen^a. Tätä! 

wa ja saatawa tietää, mitä kansa 
siitä oikeastaan ajattelee. Lisäkuu 
lustcluja tullaan toimittamaan ju 
Amerikan Legionan wirkailijat haas
tetaan ensiksi ilmaisemaan mielipi 
teitiiän. Presidentti Harding esitti 
kirjeessään, että sen sijasta että ra 
hakortoaukset maksettaisiin entisille 
sotilaille kahden ja puolen rouvben 
ajalla, lykättäisiin maksut tuonnem 
maksi, kunnes woitaisiin maksa» 
kaikki yhdellä kertaa. 

Aksitoista Tnomen kapm«njvhtajaa 

wapauttttu. 

Helsinki. — Tasawallan presi-
dentti on tammikuun 24 p:nö ar 
mahtanut 11 „kapinanjohtajaa", nii 
den joukossa Iida Äalle-Teljon, An 
ton Huotarin, Wilhelm Kiwinicmei 
ja Zlrjö Möfclinin, jotka oivat olleet 
eduskunnan jäseniä. 

Ra»hsytAOUW«^ja «seita titnita wa«' 
gittu wäWsvmatarkastnksessa. 
Kynunenen Miestä ja yksi nainen, 

jouftsssa olktt?i Sawyerin, Miim., 
tmihroituomtm wangittiin kun wii-
si liittohallituksen asioitsijäa. ja 
Carlton konntift kaksi apulaissher'i-
siä toimittitott^i iväfijuxmtatarkastuf-
sen mainitulla levdulla. Kaksi wii-
nakeittimöä jaj suuremman määrän 
korpi rojua ia tnäsiia otti Wat lair-
walwojat huostaansa. Kaikkia wan-
tiituita Heinilättä Pidetään Carlton 
ianniin iixznkti(isfa. 

50 gallonM'" • „kuutanwwiinaa" 
kaappasiwat kieltolakiin iehet raiv 
hantuomari M E. Millerin farmil-
ta, já on noilt mailin päässä Saiv-
yerista. Mi^er maimoineen van
gittiin. Rauh^ntuomarin saroina n 
oletoOjt ehdokkaana kauntikomissio-
neriksi, i V .. 

Toiset tvanKGt ' olttoai Weifr.it 
kaikki Kfutiifutinan ntomaja:V(x 
maanwiljelijöi^i, soiden taloista 
lainwalwojat íöyUtobt selwiä to di s 
tuksia siitä,ettÄkieltalakia oli rikottu. 
Hyökkäys ulotmi .noiir yhdeftän tilai
lin päähän Sjlwyerista ja pantiin 
se toimeen Ankarassa pakkasessa. 
Lainwalwvjillä oli täysi työ saada 
kaappaamansa paineet ja kalustot tuo-
duksi SaweyeeiiN. . 

Llckfi Pientä * psikaa palanut f»> 
Iliaaksi ötliti ollessa poissa 

Fotvaau. 
Sault Ste. Warie, Mi vh., helmit. 

16 p. — MrAja Mrs. Waller And 
rews'in kaksi pientä Poikaa, Roy. ikä 
2 wuotta, ja tSarl 4 wuoden lvanha, 
paloiwat Ti to lie ff st tänään iltapöi-
toältti, kun tulipalo häwitti lähellä 
tätä kaupunkia sijaitseman Andrews-
m fctrmitaloit:: Kukaan ei ollut las 
ten kanssa Mona Paloit syttyessä, 
äudut...Mesjs^W^ttäs»sä. naapurissa 
Tämä o» toinen iamanluontoitic t 
onnettomuus, joka on tapahtunut 
näillä seuduin kahden wiime kuu 
kauden aikana. 

Lumimyrskyjä Italiassa. 
Rooma, Ijelmif. 8 p. — Ankarat 

lumimyrskyt raiwoaa keSki- ja poh 
jois Italiassa. 

Sähkösanoma ja Puhelinyhteyd? 
owat osaksi estetty ja junien Tuikit 
on epäsäännöllistä. 

Hooverille tarjott» uutta „jobm". 
Philadlephia, helmik. 20 p. — 

Uhdyswaltain fauppasthteerilie Hoo 
verille on täältä tehty tarjous, eitä 
hän ottaisi toastaan Sescstti-Centen-
nial näyttelyn järjestämisen, joka pi
detään täällä 1926. Hooverille on 
tarjottu $15,000 wuosipakkka toitdei 
touoben ajoksi tästä toimesta. 

;(¥ 
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Tokoin kuulustelu päättynyt. 

Boston, Mass. — Siirtolaiswi 
ranomaistcn toimeenpanemat kuu 
lnstelut Oskari Tokoin asiassa owat 
nyttemmin päättyneet. Kusten, muis- Liittowaltion tnomari Kenesaw 
tetaan kuulusteltiin häntä aluksi ker-! Mountain Landis on jättänyt ero 
ran Fttehburgissa, Mass., mutta liake m uksen tuomarin wirasta Chica 
sittemmin kuulustelua jatkettiin Aon piirissä antaakseen tnlewaisnn-
VoStonissa Parin päiwän ajon. Tu^j desiä kaiken huomionsa baseballo 
ktnnon yksityiskohtaisesta kulusta ei urheilulle, jonka ylijohtajaksi hönrt 
ele tietoja, koska uirtolaiswiran-
omaiset cituät tuollaisista kuulu ste-

toiilitfim joku aika sitte $50,000 
wuosipalkalla. Landis eroaa tnoma 

luista yleisölle mitään tarkempia rin wirastaan maalisk. 1 p. 
tietoja anna. Kuulusteluja johti B. Oscar Lundgren, Minneapolisia, 
K Mariclea. Tokoin asiamiehinä o-!joka wangittiin syytettynä Miss Mu-
litoni George E. Rower, Bostonista! ry Blokrn pahoinpitelystä, on hm 
ja James H. Walsh, Aitchburgista 
Kun kuulustelija oli saanut raport 
tinsa ivalmiiksi, lähetettiin k? Wash 
ingtaniin jossa asia joutuu työdepar-
tanteriin käsiteltäwäksi. Tokoi on 
wapaalla jalalla $1,000 takuuta 

uustannt syyllisymonsä ja on hänct 
tuomittu 10—20 wuodcn wankens-
raiigaistukieen ro altion wankilass 
StiUwatorissa. 

1,000 naiota ja lasta ilmoitetaan 

Chicagon Heinol' 
t<ii|at tulccat oi-
Ittede* Hä$lln 

Chicago, Helmil 20 ^. — Ruy-
mond J. BiÄchosf, jofä oti keinotel-
Uit miljoonia dollareita siirto!ais-
työläisiltä> on asetettu syytteeseen 
simrjuryn päätöksellä. Leslie Har-
rington ja 16 muuta miestä, jotka 
owat Harjoittaneet jotcnfiiB saman
laista petkutusta kuin Bischosf, o-
ivat myöskin asetetut syytteeseen. 

Oman tunnustuksensa mukaan 
Bishoff sanoo olewansa welkaa 
$4,500,000, joka summa edustaa 
noin 6000 chicagolaisen työläisen 
säästöjä. Hänen Hallussaan oli iv:-
kin miljoonan dollarin.armosta öl
jy- ja kaasuosakkeita, joiden artoc on 
kyseenalaista. 

Bishoff, jonka rahalliset seiKai-
Iut muistuttamat bostonilaisen Pon-
zin huijauksia, on ivasta 25-ivuotias 
„finaitšsincro". Hän osoitti wain 
iloisuutta, joutuessaan poliisien kä-
fim„ sillä hän toi ime aikoina kotoas-
ti pelkäsi Petettyjen saarnamiestensä 
raiwoa. Hänen lakimiehensa James 
I. Kelly, makuuttaa, että Bishoff ei 
ole toiminut „laittomasti", eikä 
käyttänyt postioikeuksia' toäarin, on
han ainoastaan epäonnistunut ,,Iu« 
ivallisessa" -keinottelussa, ja Hall'-
tuksen laintoaltoojat oivat myöntä
neet, että „et ole olemassa laillista 
Pohjaa Bishoffin syyti ees ett saatta
miseksi". 

Liikettään oli BishoU alkanut 
Harjoittaa ottamalla lyhytaikaisia 
lainoja, jotka maksoi takaisin hy-
ivätiä korolla... Hänen sanotaan 
iuaksaneeu lainoista muutamille 40 
prosenttia ja toisinaan aitta 100 pro
senttia. Hänen luottonsa kastooi 
rajattomasti, möiivätpä muutamat 
tonttinsa ja talonsa lainatakseen ra 
ha Bishofsin liikeyrityksiin. Wii-
meiu oli hänen paltoelnksessaan 
40 agenttia, jotka Puhwasiwat liiket
tä ulkomaalaisten siirtolaisten — 
etupäässä puolaisten ja liettualais
ten keskuudessa. 

Suomalainen saanut surmansa 
kaiwavnossa. 

Gilbert, Minn. — Hobart-kaiioan 
nossa täällä tapahtui tiistaita mas-
tett yöllä onnettomuus, jonka uhri f 
|i joutui Robert Luoma, 50 wuotias 
suomalainen f ai toos työläinen. 

Luoma oli asunut tällä paikkatu-i 
naila useita touosta ja jätti jälkeensä 
lesken sekä useampia lapsia. 

Lohkomis- ja palstoitnsmäöräyksiö. 

Waasanläänin nmoherra on an
tamallaan Päätöksellä toahtoistanut 
ne toimitukset, joilla alempana lue 
tellut lohko- ja palstatilat owat tul 
teet erotetuksi seuraaville henkilöil
le: 

Kalle Raut) mttoirralle Rauhan» 
wirran, Heikki Haaivistolle Haatois 
ton ja Liina Myllykoskelle Lakson 
lohkotilan Lapualla. Frans Haan-
Päälle Haanpään, R. Haanpäälb 
Riihimäen, Artturi Kiwiharjull 
Wähamäen, Richard ja Anita Pihla-
iamöeíle Pihlajamäen sekä Lauri 
Kallionsiwulle Kallionsiwun lohtu 
titan Isojoella. Tuomas Toijalle 
Nurmen, Impi, Iida Katariina ja 
Niilo Alikarhulle^ Alikarhun lohko-
tilan sekä Jubo Wttdnííc Wii dan 
Juho Hangasinaalle Hangasmaan, 

murhatun Mustanmeren rannikvlla^Anna Niemelälle Alaniemelän. H:r-
olemassa Samsunin kaupungissa man Hakalalle Hakalan. Juho Luh-

z turkkilaisten nationalistien ja kreik-zdanmrjälle Liihdansyrjän, K. Heino 
fosfehxit erikoissäädökset löybetaänjfulttcsfa fert jälkeen, kun Kön on!kalaisten Malisessa taistelnssa liettä! selle ja I. Luhdalle Luhdan palsta-
terweyswiraston äsken julkaisemassa;saapunut paikkakunnalle. Hätien' ävfcttätn, kertoo Konstantinovolista! tilan Lapualta, Matti Lammille 
totbfosesfa. Reprint 93. Sen saa täytyn käydä ottamassa hoitoa hywii Lontooseen saapunut sähkösanoma. | Kuorelahfcen, I. Korfeamäeiie Kar-

80 laiwaa jäätynyt Kattegatiin 
Tukholma, helmtk. 17 p. — Noin 

80 höyrylaiwaa on tarttunut jäihin 
Kattegatissa ja Tanskan salmissa 
ajelehtien jäälauttojen mukana. 
Jatkut niistä owat wakalvassa 
murskamttuinisen waarassa. • - *•'; 

Wtimcisissä Kööpenhaminasta 
tulleissa tiedoissa kerrotaan, että 
yhdeksän amerifalaista höyrylaiwaa, 
kukin 5,0000—6,000 tonnin toetoi* 
nen, jotka olitoat matkalla Weiiäjäi. 
Ie tuofatatoatoiíía lastattuina, or: 
ajelehtimassa jäiden mukana. Jäiden 
Puserrus sekä Kattegatissa että 
Juutinraumassa on lisääntymässä. 
Lentokoneilla yritetään totedä ruo
kaa laiwoihin, joista jotkut oivat ol
leet kaksikin lviikkoa kiinni jäissä. 

Kolnte laiwaa on uponnut Ruot
sin rannikolla jääfulun alkamisen 
jälkeen. 

Indiaani et ollut 137 wuoden ikäi
nen, ainoastaa» 88 wuoden. 

Minneapolis. — Liittohallituk
sen tväenlaskukomissoneri R. I. Po-
well lausuu, että Cas Lakessa äsket
täin kuollut indiaani John Smith 
eli „Ryppyinen Liha" ci ollut kuol
lessaan 137 wuoden ikäinen, ivaan 
88 wuoden, mikäli hän Makuutti: 
hallituksen kirjojen osoittawan. Mr. 
Pawell lausui, että Smith ei ollut 
mikään indiaanipäällikkö eikä pätil 
likön poikakaan ja että kastoojem.t 
sytoät rypyt eiwät olleet johtuneet 
korkeasta iästä, waan taudista, jota 
jotkut oinaan, heimoonsa kuuluivat 
Puoffarit olitoat käyttäneet hywäk-
seen narraten yleisöä. Smith oli 
syntyicht jdko touontm 1833 tai iva
han ennen, sanoi Mr. Pawell. Iso-
isänsä oli. etän$)t wielä to. 1880. 
Useita kertoja sanoi Mr. Palvelt 
puhelleensa ukon kanssa ja huoman
nut, että toaari oli muistanut pa
hasti waärin jutellessaan 100 
touotta sitte tapahtuneista asioista. 
Itsekin oli „Ryppyinen Liha" 
myöntänyt, että hän narrasi kansaa 
iällään. 

Auto-lupakirjojen maksuaikaa taas 
jatkettu. 

St. Potti, helmik. 20 p. — Min 
uesotan waltiosihtecri Mike Holm on 
taas ilmoittanut jatkamansa auto 
lupakirjojen maksuaikaa maaliskuun 
1 p:ään saakka. Lain mnkaan oliji 
outolaisi makscttawa helmik. 1 p:uau 
mennessä, mutta waltiosihtecri jatkoi 
aikaa ensin helmik. 15 p:ään ja nyt 
maalisk. 1 p ään. 

1_ 

Knolleita. 

Tammik. 16 p:nä waipui kuolon 
uneen kodissaan Wirroilla emäntä 
Anna Mantila, o. s. Pitkäjärwi, 6<> 
wuoden ikäisenä. Lähinnä jäi po'*« 
mennyttä kaipaamaan puoliso ja 
lapset. 

Tantmik. 19 p:nä waipui kuolon-
uneen Alaivudeila lyhyen sairauden 
jälkeen mw. Juho Saxberg 72*tvuo-
tiaaita, jättäen jälkeensä suremaan 
waimon ja lapset. 

Tammik. 18 pmä kuoli Dlihär- ta useat 

Sinrlwilari toimi 

sakin 

M' 

%>• 4.-V 

Minneapolis, helmik. 20 p. —> 
Postilaitoksen tarkastajat, poftifit ja 
yksityis-salapoliisit oivat saanee» tel-
iville, että eräs C. Gorman Soy?e 
on harjoittanut suurta petku h»-:-ta 
Minneapolisia ja pohjoisläui-eiti». 
Sayre nn harjoittanut petkutustaan 
liikenimellä Minneapolis Bond tir-
change, 422 Pliynouth rafennuksvv-. 
fa. Sadat henkilöt Minneapolise 
ja lähiseudun kaupungeissa s«at 
toaihtaiteet Liberty bondejaan ?a 
mutta todellisia arpapapereita Situ-
neapolis'in Bond Erchangen. IS 
prosentin „fu I tab ott det h in" ja me» 
nettäneet siten yli 300,000 atntrtitt 
mikäli tähän sacMa on saatu 'el-
Wille. 

Sayre ja hänen suuri mutia si
kaan nsa ja hienosti hoidettu kuu li
pattansa nähtiin wiintefii Mini-ct* 
Polissa toissa lauantaina ja tint 
foettotoat toiranounatset saada jcln'il. 
le mihin hän on kadonnut. Same 
oit myöskin kirjoittanut paMitshck-
ktjä mnofiit yli $3,000 artoosta, 
maikka hänen tilillään pankissa en 
ainoastaan $2.11. Hänen pctfut-
tamiensa henkilöidyt luku lasketaan 
nouseman yli 200 ja myt koettmvat 
1k' saada rahojaan takaisin, muiie 
luultaivasti turhaan. Ainoa toinen 
henkilö Bond Erchcrngessa oli 19-
nntotias juoksupoika Walter X 
Christoph ja nyt on koko laitos sul
jettu. 

Tex Rickard asetettu syytteeseen. 
New Dork, helmik. 20 p. — Tex 

Rickard, tunnettu urheilu-prom^si^ 
tcci, on asetettu syytteeseen sitoi nj-
rikoksesta kahta nuorta tytöä lah
taan.- Ritiard kieltää syyllisyytema 
ja on irti $10,000 takauksella. 

Knoritnsta maidosta nappeja h. m» 
tarwikkeita. ' 

Noin kuukausi takaperin aistii 
Tampereella toimintansa teollisuus-
laitos, joka on laatuaan enfimiiineii 
maassamme ja jonka perustaminen 
siten woidaan merkitä huomattatoak-
si kansantaloudelliseksi woitoksi maa!» 
lentnte.  Se on Sarwis Oy m fat-

weisainetehdas, jossa toa lmi s tetaan 
nappeja, kampoja, naisten hiusko» 
risteita, helmiä y. tn., mitkä tähän 
asti kaikki ott tuotettu ulkomailta ja 
makiettu tymmonia miljoonia mark
koja. Raaka-aiueeita käytetään teh
taassa kuorittua maitoa, jonka juus
toaine monimutkaisten kemiallisten 
ja mekaanisten menetelmäin m aulia 
muutetaan kotoaM ja täydellisesti 
luuta muistuttalvaksi saNveisaineek-
si. Raá aineen toimittatoat teh* 
taalle eräät maamme suurimmat 
meijerit. 

Tehtaan tuotteiden walmistus ta-
pahtuu nerokkaissa erikoiskoneissa, 
jotka owat Saksasta tuotetut ja jois-

owat automaattisia. 
mässä mäkitupalainen Juho Luos^ Käyttöwoima saadaan Tampereen 
tari lähes 75 wuoden ikäisenä. Majakaupungin sähkölaitoksesta: sieltä tu-

pyytämällä. 
D» atku stusluiva s s a, icka hankitaan 

paikalliselta terweyswiranomai selta. 

tunnetun ja kunnollisen lääkärin 
luotta niin kauan, että termeyswi 
ranomainen saattaa todistaa,että soi 

tulee wiranomaisen todistaa, että ^ ras ei Iewitä tartuntaa, 
matkustaminen hiilten! arwostelunsa Tämä laki olisi jokaisella paikka 
mukaan on waaraton tarhmnan kunnalla huomioon otettatoa ja jo 
mahdollisuuteen nähden. Matkusta
jan täytyy moirata mihin hän aikoo 
pysähtyä asumaan, hänen täytyy, 
kirjallisella Makuutuksella lurraia 
mennä sen paikkakunnan terwvqswi-
ranomaisen tarkastettaweckft wiikon 

täisen »veneeristä tautia sairasta
man tulisi menetelle sen määränsien 
mukaan ' toapoaÄtoisesti ennenkuin 
teutuu lain w oim an pakotuksesta ien 
tekemään fs saamaan vaugaistuZta 
laimjnlyömisesV. »• ; c 

Presidentti Harding allekirjoitti! kcamaen lohkotilan Kortesjdrroellä 
wiime lanautiiina ko-speratiuviseni I. Harjulle Harjun, W. Piblaja-
markkinalain kongressin mcanlctfie*| triiíiolíe Pihlajawiidan, Wastcmiäel-
1iieriifimäit ja huomattawintoienj le Vastamäen, Wihtari ja Emma 
maanwiljeliiäin iärjestöjen johtajien Kuuselalle Kuuselan ,Juho Vainion-
läsnäollessa Walkcassa Talossa, väälle Waimonpaän ja Artturi 

Amerikan hiilenkaiwajain kontsent- Mariamäelle Marjamäen "Ichfotilat 
noni Jndianapolissa on snnrella Isojoella. Juho Kaiwo-^jalle ja 

hänen alaMrisille lapsilleen Mäkelän 
lohkotilan Karijoella seka Emil h1 

Maria Haawiwswlle Haaviston 
lohkotilan Ähtärissä. * 

äänten enemmistöllä tehnyt Päätök
sen, jonka mnkaan kaiwosmiehet ei-
wät WvWy mütá* skauaifm pal-
teUfdu •' . .. .4 ' 

iut ja oli syntynyt Kauhatoan Hirtoi-
joella, toimien Parhaan ntiehuutcn-
m ajan toisen palweluksessa. Rett 

.fitiäfin oli hän -n. 35 touotta, josta 
toistakymmentä touotta Kauhawan 
pappilassa. Wiime touosikymntenen 
on hän asunut Mi härmän Rannan 
lärtoett kylässä. Äkkinäinen sydän 
fcaltoaus katkaisi hänen elämän iii 
Lähinnä surewat wainajaa toaimo 
ia lapset Rauhaisa lepo uskollise 
paltoelijan tomuille! 

Tommi?. 13 p:nä kuoli fotonaan 
Isossakyrössä talon toanhus Matti 
Heikkilä 91 wuoden ikäisenä. 

Tanuni f. 14 p:nä waipui fttoíon 
uneen kotonaan Kauhotoalla mto. 
Mikko Järwenpaä 72-touvtiaana. 
Lähinnä jättoät wainajaa kaipaa
maan toaimo, o. s. Passi ja lapset. 

Tammik. 13 prrtä kuoli fotonaan 
Ewijärtoellä pitkällisen sairauden 
jälkeen emäntä Fredrika Anttiko?ki 
67 wuoden ikäisenä, jättäen jälteensä 
puolison ja lapset. '/ : 

Tammik. 10 p:na fuofi 
Hinvijoella emäntä Henrikö 
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lewa 5,000 woltin korkeajännitys. 
wirta muunnetaan tehtaassa 350 
woltin käyttöjannitykseksi. Työ"'"'1 

waestöä on tehtaassa nykyään noht t,u 

40 henkeä, joista 10 saksalaisia 
mattityömiehiä ja työnjohtajia 
taan toiminta on taasta alussa, niut^',ni 

; ta laajenee se päiroä pamiaifn^" 
Niinpä työwäestön lukumämä 

i ai wan lähituietoaisituhesfa-
träfsi n. 70 i^enkecn, • ftVm^ifa• kurf^ 
aletaan toatmistaa uusltt' • tcrtnat-oirfr1. ^*jl' 
Sitten on tarkoitus ryhtyä " 
valmistamaan fflfrrZíiMmía scmiac^''<4 

ta raaka-aineesta 'kuin- fehfoatt mui-i ü:'* * 
fin tuotteet. :jS?ni>mymntin"iaiotcRiiili,Jy'' -
wielä olottciä' Helmtäi*efme;bht XDcXtmi" 
mistus, jota toanon rdnfa-afnip o:f! 

tuoteitaton Etelämeren saarilta '"Teh^ j 
taon walmistamat tuoitaet tMiaf • 
rittain siroja ja ne ototrtfin Uutui^^^ 

staart*''hudlintattá' jo; iaóttmttareeiJ'' 
hytoäit "nteneffft. W kestämät hy 
mtrr Mvailun "ulVstilcltsten kanAa. 
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nen 68-touotiaana. LabiKg tälle olalle kuuluvooo 
^poismennyttä kaipaamaM lichset. - ^tia. .Ul Jttatinf.x r)<*oí mnwif 
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