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'Washington, maaliit. 6 p. 
Ki une perjantaina oli fennattn 
Éimaitmíívíiiéfonntcan istunnassa 
Emiuyivltutnaita Mrs. N. P. Na-
'iicf, Fuldasta, Minn. Hän on 
United Society of Agriculwren «u^ 

.tatireftbundi ja niaanwiljelijän wai-
yio ja sanoi hän senaattoreille m. 
St. senreawaa: 
i Että ellei kongressi tee jotakin 
^loanwil^'li!ötl:otteiden hintojen wa-
Diinnuttamiseksi niin se tulee fiiulo 
piaan jotakin maanwiljelijÄn toai» 
»loilta tulemissa waaleissa. 

Että maanwiljelijäin perheet Ba 
joaivat, sillä nuoret miehet ja imi f ei, 
eiträt tahdo pysyä kotona nykyisten 
taloudellisten olojen - wallitessa. 

Että maanwiljelijäin naiset ei mnt 
«le enäärt sellaisia kärsitvällisiä 
hiöiiihtia, joita he ennen oiiivat, 

yhtyen mihin tahansa, tonnit waat?> 
luai kohtuullisen korwauksen siitä 
työötä, jota fie suorittamat tehdäk
seen niaanwiljelyksen menestykselli 
seksi. 

MrL. Radick kehoitti kongressia 
loatimnait sellaisia lakeja kuin Poh 
jciy-Siifotoit senattori Ladd esittää 
wiljmchintojen wakänniuttanrifcfft. 

Saksan rt f ait n n ta siirrellä 
fttflUctto. , 

Beiliini. —• Belg'an ja Ranskan 
. taistelukentillä kaatuneiden sak'a» 
'laisten ruumiit todennäköisesti jää 

'"tpät annitafii Ranskan ja Belgian 
kiautansma'hin, sillä niiden kot' 

^ kuljettaminen tulisi fotoin 
Vűlliifü. 

• .Salsan hallitus on neuwowllut 
SMflion ia Ranskan hollitnC-teu 
kanssa ruumiiden siirtämisestä, saa 
den siihen Inwank'.n, mutia yhtään 
ruumista ei ole lvielä siirretty. Tu 
harinet kaatuneideu sukitlaisct ja tu> 
tomat omat saaneet mennä tnbjin toi 
niin sotiinsa hawwswirastoista, 
joilta heille on fítnoitetíu, että ruu 
tiliin ^föSfvti^ia mi nen, laittaminen 
ja Mlafuíj.'itamtnm Ra. kast 
maksaisi 30,000 nmrkkaa. joka oli] 
tuojan itsensä maksetiawa. Tuolla: 
i.en simima on nykyää n suuri omai 
fuui> tawal!ist?n saksalaisten par:s 

la-

Naicten äänioikeus peructuslail!!-

. . »ra. 

Washington. — Naisten öänioi 
keus, tai perubtuslain 13 lzsäys, ji|-
listettlm perustuslaillisekii AhdyÄ. 
maltain ylioikeuden päätöksellä hel^ 
Mi. 26 p. 

Päätös tehtiin new Yorki lat sen 
Charles S. Fairchtldtn nostamassa 
koejutnsftl. Fairchild wäitti ettei 
19 :§ta lisäys ole perustuslaillinen, 
mutta ylioikeus kieltäntyi käsittele
mästä asiaa selittäen ettei sillä»ole 
oikeutta ottaa fäiitcftätocifjcim kysy
mystä PeruStuslakili säyk sen pätewuy-
destä, kosla se on saanm tarpeellisen 
kaksi kolmatta osan waltioiden toiraL 
lisen hywäksymisen, mikä kcmtännöl-
lisesti merkitsee sitä että se. tunnusti 
cänioikeuslain Pitälväksi. 

$300,000,000 arwostn torsi efnWriíc 
New Norkin rmtiotieyhtiön tilaa 

tutkima Liikennelaitoswirasto on 
saanut selwille, että New Dorkin 
kaupungissa sijaitsemat raitiotie yh
tiöt, tai oikeammin sanottuna rai-
tiotietrusti on huijaillut hirtoitta* 
toästi raitiotieyhtiön osakkeilla. Sv-
kennewiraston tarkastajat otoat huo
manneet, että raitiotieyhtiöitten o-
Ntoi n;utta on turtootettu toähintäiN 
$300,000,000 armosta. 

Raitiotieyl>tiöitten kirjoj-en mu
kaan, yhtiöitten omaisuus on artov 
eitti $791,000,000 artooisekss; mur
ta todellisen artoion mukana omai» 
huts on toain $465,680,151, joten 
l)l'tiö on turm ottanut omaisuuttaan 
noin 40 prosentilla. 

Raitiotietrusti tietenkin on tur* 
wottanut omaisuuttaan sitä marten, 
että tcuStiHcnot, jotka omistamat o-
sakkeita ja otoat tehneet itselleen 
suunnattoman suuria ' toelkakirjoja 

BolsbewiUicni sissijoukot 
tehneet ryöstöretken poh-

* * • ̂ -
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Fitchbnrgiösa, Mass.' iimestytoänj Helmik. 3 •pättoääf toaften Yöllä 

,,Raitvaaja"-äehden ftrjeentoaihtajci\ piiritti itärajan toiMa puolen saa-
ilmoittaa lehdelleen Helsingissä hei* pimut 100 miehen Suuruinen jouk-
mik. 7 p. PÄwätyllä kirjeellä feu-jfue sitoiilimiehiä J metsätyömaan 
matoia pöyristyttäw.ä tietoja Suo^Wärriössä 5 peuinfitímna Martin* 
mesta: . ikylästä pohjoiseen Saukosken kun-

Helmit. 3 t):ätt illMa alkol nassa, wangitsiwaN. työnjohtajan, 
sinkiin saapua tietoja Warriön fy* j t yöc-htoät kassan, elintarpeet ja He-» 
län kautta Rornanieinen kohdalla/ woset sekä palotttzoat työmiehet 
Suomeen saapuneista ryöstöjouffiv, seuraamaan itseään, . Matka sunn

eista, joiden ilmotdacn oUroan f o* j nättiin Saukoskclle, ^ jossa loukkoon wiime lauantaina luottien 
koonpannun ainakin pääasiallisesti ^ l'.ittyi lisätoäkeä, fefä sieltä Kuola* rajapitäjiin, jolloin myöskin Itter-
suomalaisista (sitoiilipukuisista, mut*! jäfitx?n kirkolle, jonne joukkue ?a> 
ia hytoin aseistetuista) kommulus-- pui sunnuntaina hekmik. 5 p. klo 7 
teista. Konekiwääreitäkin pitäisi' aamulla yllättäen .rajatoarti oston 
olla mukana. Kninka suuria nämä M katkaisten yhteyden. Kemijär-
joukot alkuaan otoat olleet, ei mie-' ivelle. Kuolajärtoelle saapuessa ot> 

laan, että joukon johtajana on muu 
dan legionalainen Janne Myyryläi* 
nen, joka käyttää nimeä Iahivetii 
Moilanen. Ryöstettyä tatoaraa oli 
rosmoilla mufanaan noin 100 fuor> 
maa. Kemijärmen, Notoaniemen ja 
muutamat muut suojeluskunnat aja-
toat jatatoäen ohella rostooja takaa. 

Luulaja, helmik. 6 p. — Wenä-
läisten punaisten hyökkäyksen joh* 

stforsin-Munksundin laitokset Wär-
riönjoella ryöstettiin, on „Norbot-
tens-Kuriren" saanut tietää, että 
,ptma:fe,i otoat ottaneet toangiksi 
-myöskin muutamia Ruotsin ala 

lii toarmmtbena tiedetä; toisten tie- wellaan joukon lukumäärän olleen maista, jotka on toiety Wenäjän ra= 
to jen mnkaan ainakin 300 miestä^ 500—600 miestä, i Kuolajärtoellä jan nim 20-touotioS työn 

toaa irtolaistoäestöä, jopa niin run*'on ryostöjoukko |rttemmhi Mänyt 
saosti,, että eri suuntiin sisämaahan Kuolazärtoen ja kulkenut itäänpäin 
samoilemia ryöstöjoukkoja tiedetään Kurtin fylääf sekä sieltä Lampelan 
jo nouseman yli tuhanteen mieheen, j kautta Tnnti iärwelle ilmoittaen 

S» Biimöiiä rhõätitoät tuliict tefoto^nfa dm* »-nnä raja» 

iifäKiiiltn tulfitiiömailia tukkiyhti. ch°Ish-w>!.en z. 

nuorempaa toirfatlijaa Kuu^ 
sela ja Aspegren, toiimekfimamitt-u 
Ruotsin suomalainen. Heidän koh
talostaan ei ole saapunut mitään 
tietoja. Dhtiön laitokset on täydel
lisesti ryöstetty. 24 hetoosta, aioka* 
litt, Taikfi ruokatatoarat ja kaikki 
rahat on toiety. ^ ' 

Pakolaisia fnapimni rajan hfi «seita 
satoja. — 2 lasta kuollnt 

kylMyhteeu. ^ 

Helmik. 1 p. saapui Kuusamoon 

M 

En» melat n e» toopaittettu murha* 
syytvkseötä. 
Minn. — Henry Lam-

' /Hi, suomalainen metsämies, jonka 
w\v$yte;tt;jn murhanneen Elias Paul 

soti .Minisen roaniiv.fjctt eräällä tu? 
MDmväM CnSsomn lähellä wiim: 
j^iríutuulía, toapouíni syytöksestä 
^valamiehistön päätöksellä toiime 

•V>- ' /tii-sraina. Walamieüistõ saatontti 
J tifíimteU^YÍK'n Lammen Wyiiö 

"(S7 mnndestä wähenunässä kuin kahdessa 
, 'itinttissa. _ ^ • 

/' Vampi joutui epäluulon alaiseksi 
Wssä murhajutussa sen ltmoTii, että 
hän oli murhatun toauliukum toti* 
mci nen tt>5ten>eri. .Kysymyksessä oli 
tesivonmrha ja nvt kun Lampi tixi* 
pautui jäi murha edelleen ialaperäi-

Widen toerhoon. 

öiden palkanmaksnkassat ja muona» thm^' ' - 'i"' 
toarat sekä ylceniä fa:fen mitä tooi-' Hallitukselle ei o|, taban men
tiin toaitoatta ryöstetyillä hetoo* neSsä saapunut tietoja muista wäkt-
silla mukana tai rajan taakse kul- kaltaisuuksista tai murhsta. Hoi» 
jettaa., SSärriöstä marssi joukkue liws on heti tapahtumasta tiedon 
yhä ryöstäen ja miesluwultaan li-j saatuaan ryhtynyt tarkan selwityksen n . 

«htiin omaisuutta wastaan ja siten rajaa j- Sodankyliin p»«».!sanMmi^ tumasta 
mctSnctt fltmottomille ofoHeilfc ja -välissä siiaitjswaan San.mk°§k.->!me,ip!tn,un vajan Ii-j. f"" *ttl™^30 w?nite**-
welkakirjoMeon forkújc, otoat siten!kirkonkylään,.josta.He'hin toäitetään!wamlfeksi ja meteSjöMM («titti*,a " 1(um nroil mnaan. 

saaneet , raitiotieyhtiön näyttämään liittyneen - iWta •.» 
sää. Satoukoskelta suilntasitoat he Najatoartijasto^osasto • saapui 
kulkunsa kahtena joukkueena etelään-1Kuolajärwen kirkonkylään Helmil 7 j Helmik. 2 p. WpU Msen rajan 
Päin, toisten pyrkiessä Kemijärwelte-p:n wastaisena yönä, ja .yhteys M Pakolaisia, mutta heidän luku 
ja toisen Kuolajärtoen kirkonkylän Kuola.iärtoen ja Kemijärtoen toälill 

bätoiötä tuottatoaksi — tarkoituksella 

nostaa ajomaksuja —- sillä trusti-

herrat otoat kaukaa Unitatta. 
Kolrnensadanmilj. dollarin ar* 

wosta toesiosakkeita. Niistä trusti* 
herrat saawat jo sietoosia sumin?a 
kor?oina. Huijaus se on joka kaN' 
nattaa, sen tietämät tritstiherrat. — 
Ja uetoyorkilaiset, jotka ai otoat rai
tiotiellä ja kiiffutoat hihnoissa, e;* 
rnät osaa tehdä muuta kuin raapia 
päätään ja joskus kiroilla — ja sit* 
ien jokaisena toaaUpäitonna äänes
tää sama trustilaki toaltaan. 

Oklahoman kuwernööri' ulnnailee 
kansan tahtoa wastaan. 

Oklahoma City, Dfla. — Kutoer-
nööri Robertson kieltäytyi hytoäfsy-
mäsiä ylituomari H. R. Christop-
lierin erohakemusta, minfa hän oli 
jättänyt Okmulgee kauntin asukkai> 
den toaatimuksesta. 

Tuomarin ercautt-Sta on toaadittu 
sentähden, eitti hän lopetti smtrroala* 
miehistön istunnon ennenkuin s? 
ehti tefiba syytöksiä kutoernööriä ja 
muita maltion toirkailijoita ivastaan 
ivaltiou maiden ja rahaitt f a toal 
misesta. 

Síaikiíía 
. pakolaisilla oli Puutteellinen ja,kur

ja toaatetus. V 

Sallan kautta Kuusamoa kohden. 
Helsingin saapuneiden — toistai

seksi toarnristain attomi en tietojen 
mukaan on „retfifimtalaiSten" ta
lonpojilta ja tliffiyhtiöilta — on
nistunut ryöstää Yli miljoonan 
markkaa rahaa, useita satoja hetee
si a ja kaikenlaista omaisuutta yh
teensä noin 2—3 milj. markan ar
mosta. Heitä toaStaan ja tafaa* 
a jamaan on komennettu rajavartio-
ja suojeluskuntaioukkoja, mutta ci 
toielii1 tähän mennessä ole saapunut 
tietoja tapahtuneista yhteentörmäyk
sistä. Tietojen saantia tavahtiima-
paikalta toaikeuttaa sekin, että-ryos
ta jäi otoat kaikkialla, minne otoat 
matkansa ulottaneet, perinpohjin 
rikkoneet kaikki puhelinjohdot. 

Cikä toain raha, eläimet ja ta 
toara ole heille kelvanneet. Antaak
seen toiminnalleen enemmän fan* 
sannousim ja vapaustaistelun luon* 
teen, ctoat rtwstäiät matkallaan ot
taneet myöskin toankeia, jo ta heidän 
toäitetään sekä lähettäneen tajan 

m palautettu. Muualla Lapissa 
ei Mitään liikehtimistä ole ollut. 

Sodankylä, helmik. O p. ~ Pu
naiset rosvojoukot, fotfa uimitiävvät 
itseään „Pohjolan punaiseksi sissi 

määrästään ei ale tietoa syystä, että 
puhchnolot Kuusamosta rajalle o* 
Wat huonot. 

S. T. Tm mukaan on Suomus-
salmelle ja Kuhmoniemeííe saapunut 
pakolaisia Karjalasta, 500 kumpaan» 

pataljoonaksi", otoat nyt painumat* j ^irt paikkaan 

kalla rajan taakse. Rostooioukot^Ryssät harjoittawat pöyrjschttnwää 
pitiwät Kuolajärtoen kirkonkylää! julmuutta. 
hallussaan yhden touorokauben. Hei f . . ' . r , 
.  •  . J r  f  O  u  K u u s a m o o n  s a a p u n e e t  p a k o l a i s e t  

Wf' ®4:n kirft-nwalitaiall. tahmeet, k 
tuodaan litronfotalfa ofcttan tS M.Karjalaisa temmcItätoSt M-

Nestos yrittää erottaa Rotchartiste 
za wiroista. 

Bismar?, N. D., maait»! 6 p. 
Kittoernööri Nestos on iufi ta ut 

erotetuiksi tetroistaan toalhon hai 
iintoneutooston jäsenen I. I. Cahil-
iin ja metsästys- ja kalastus neu* 
woston jäsenen etoersti John Bloo* 
min, jotka nfolcmmat otoat kutoer-
»ööri Frazierin nimittämiä. Kv* 
wernööri Nestos on löytänyt syyn 
näiden toirkailijoiden eroittamiseen 
siitä, että he eitoat tehneet toirka* 
toalaansa, kun Frazier nimitti hei 
dät toirkoihinsa uudelleen toi ime .lvi* 
uäk. l p. Cahill on senjälkeen tar
joutunut tekemään walansa, mutta 
toaltiosihteeri on kieltäytynyt toaTua 
teettämästä. Bloom ja Cahill tule
mat nostamaan oikeudenkäynnin ku-
lvernöörin erottamisntääräystä tolis
taan. Jos kutoernöörin menettely 
saa wahtoisticksen oikeuslaitoksitta 
niin ainoa Nonpartisan edustaja 
hallintoneutoostossa tulisi olemaan 
N. T. Muir. Aikaisemmin nosti kit
toernööri syytöksiä Geo. S. Tottenia 
toastaan, jonka jälkeen hän erosi toi
mestaan. . 

Zbyszco haastaa Trmpsetm otteluun 
Wichita, Kan., maalisk. 6 p. — 

Stanislaus Zbyszko, raskaan sarjan 
maailmanmestari Painissa, on taal
la ilmoittanut oletoansa toalmis 
milloin tahansa asettamaan takeeksi 
$5,000, että hän ryhtyy kilpaile-
maan raskaan sarjan nyrkkeiüimes--
tarin Jack Dempseyn kanssa seka-
ly-sessa kilpailussa tarkoittaen kai 
nyrkkeilyä ja painia. • t 

Syyttää paikallisten paykkiirÄv 
awn st aneen maanwiljciljöita. 

Devils Lake, N. D., maalisk. fi p. 
— Minneapolisissa olctoart yhdeksän
nen piirin sederaali-resertoipankin 
ebustaja Curtis L. Mosher puhui 
toiime toiikolla täällä pidetyssä Polv 
jois-Dakotan maaiÄviljelijäin toil-
janmyynti-yhbistyksen kokouksessa 
selittäen paikallisten pankkitilien; 
Dakotassa, Minnesotassa y. tn. yh
deksännessä Piirissä oíetoárt syylli
siä siihen, että feberoalt-resertoiparik 

Hmcrikan nisutii 

kaswaiiajien yh-
distvkscn perus-, 

tus laskettu 

Denver, Colo., maalisk. 6 
säällä pidettiin toiime toiifon Ia» 
Pulia kokous, jossa o limat ebuűtefk ' ^ 
tuma melkein kaikkien nisnntoiljelh» 
jäin järjestöt. Tässä fokouticeiiei l 
päätetiin Perustaa x'í meri can Wbectt, 
Grotocrs-niminen järjestö, lohon. tits» 
li si mat kuulumaan kaikki nisunkaS, 
wattaiien järjestöt, joka ryhtyisi ' 
littämään markkinoille kaiken AmS» ' -
rikassa tuotetun nisun. Tämän jäi> ' -
jestön tarkottis et ole kilpailla n* 
tisten 7o-operatiitoisten järjestöse^ 
kanssa, ivaan toimia niiden kansia .. . 
yhteistoiminnassa' jonkinlaisena Hlzk 
bistärnänä keskuksena. .1 >' \ . 

Täällä pidewssä kokouksessa ^ ' 
niitettiin komitea, joka tulee edeí-T 
Icen suunnittelemaan liiton jär>e^,U „ 
tömistä maalisk. 9 p. Kansas Ci-.- ' 
tysja, Mo. pidettävässä kokouffc-s», , 
sa. Tähän komiteaan tuiiroat sen».'"' 
raaioat: George C. Jetoett, Nertijti-'. ^ 
toest Wheat GrotoerS «kjöivtiifien» 
liikkeenhoitaja Portlnnbista, Ore; ' 
W. C. Landson, Kansas Wheat Mar»' 
ket'.ng yhdiSchksen johtokiinnan ia-' 

'en, jonka on nimittäyt A! byswa!» 
laut maantoüjelyssihteeri; ja T. (>x: 

Muriel), Oklahoma Whcat GrotoerS>* 
yhbistyksen Presidentti. A ' 

U. S. Grain' Grower? yhdistystä- -
erikoisesti to;mott'.in suhtaututoair/' 
suosiollisesti tähän uuteen liittoon.- ,, 
jofa tulisi kä'ittämään kaikki nyky>^ '»^ 
set nisllnkaStoattajien järjestöt. v 

^Equity Co-operative Erchangcitz^ ' ;• 
Prcfibcntíí I. M. Anderson, Et» 
Paulista, ilmoittaa hytoäkiytoänsä. ' 
tämän uuden suunnitelman ja sanviü1.* 
Eauitylla olleen edustajan Denve»"' ... 
tin kokouksessa. ,.Sc on samais 
ohjelman mukaista kuin mekin olem-,' 
me työskennelleet", lausui Mr. ^ 

berson. * --
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ki ci ole tootnut enemmän attííaa i Nhdyswaltain toalt o to elka kastona G 

toaltion omaisuuben ja otettuaan' v.-^ suomalmsct »un.ftt, k>rk„I,t 
ja kimalaiset, harjoittaen pöyristyt 

yksityisiltä aseet. Kaikista päättäen 
ctoat tostoojoukot suunnanneet mat 
kansa Kuusamoon päin. 9ftin 

l 
J tatoöä julmiuttia. Nämä humalaid 

joukot otoat m. m. sitoneet »aimoja 
ja lapsia penkkeihin j» seiniin fiin* 
tó ja silponeet heitä miekoilla. 

Oklahoma» kitlocrnööü «yrkkitap 
peluösa. 

Okmulgee, Okla., maalisk. 6 p. 

maantoilielijöitä rahalainoilla. Pu
huja selitti kuinka lainat on hantit-
tatoa paikallisten pankkien kariin, 
mutta nämä eitoat ole riittämästi 
toimineet tässä asiassa maanwiljeli
jäin hytoäksi. . . 

Suomalainen tehnyt itseinnthan. 
Gardner, Mass., helmik. 27 p. — 

Wiime maanantai-iltana katosi o-
Iesfelupaikastaan Frank Sinertoan 
luota 26 Foss kadulta 21 Muotia? 

atna toann. . 
Wash'ngton. maalisk. H p 

RahastotoiraSto ilmoittaa, että 
bnstoaltain toaltiotoelka lisääntyi ylt 
$90,000,000 toiime helmikuun e» 
j alfa. *• 

Maanjiir'Ltys s«rma»»«t 5« ;,t' 
ihmistä. 

Manila, giVhpiinit;. maaliVk. 6 
p. — Wiisi henkilöä sai surmansn • 
ja useita loukkaantui ankaran maan» 
iäri«tnkv'n seurauksena, joka täti» 

nuorimies Kusti Salmi, joka on1 „ 1 . .. -&k 
,  a i l  .  .  ,  .  . -  s y t t t  C T e b u n  k a u p u n n e t  j a  y m p ä r i  S »  
huonosti tootnut jo useita tottkkuja | .. ..... . L ,, . 
«anen olisi «Kinet lähtea totem*- CmotsKubat: 

»«68., fmtaatoan .toiime ti.ä- oI,'fm'n-ro, 
taina, mutta hän katosikin maanai:-
taina, eka kukaan tiennyt mihin 

Kutoernööri' I. B. A. Robertson ^n meni 

Qsakrkeinuttetijoilla huono aika. 
••{ Nem ?)ork. — Sitten toiime mar 
'fi. ia?kuun on kaikkiaan 40 oiafkeitieu' 
• ntnöittil;ikeliä täällä tchtmt rnarari-
f kon. Wiimeisten wiikkojen ajalla on 
' ; joka iviikfoa köyden ttm otettu kaÄii 
I tai useampia liikkeitä toararikkaii* 
-"./laan ja näkyvin bubuillaan toara 
' /rikkoien tuletoan yhä lijaiinhnntian. 

Vararikko sen synksi ilmoitetaan 
huonot iiifeaiat, niistä n htuu osak 
keiben hi »twin aíentum nen 

Mnotsista tulossa sunri kultaiähetyö 
Neto Aork. •— Täällä oletoa Ruci* 

sin*?lmerikan linjan konttori ilnioit 
taa. että ien Iaitoa „Stockholm" 
Mikä lähti Göteborgists belnvk. 21 
%, tuo matfustaiain ja tmiur. rahdin 

« rhella myöskin 30,360 paunaa kul 
taa, jonka armo on mii jae» 
nac dollaria. ; "« / 

Sosiall'stine» edustaja saanut paik
kansa. 

Mbany, N. Z). — Neto Dorkin 
lainlaati jakun nan alahuone päätti 
13.1 äänellä 5 toustaan antaa e-
dustajapaikan Neto Norkin kauvm;-
gista toalitulle sosialidemokraatiselle 
edustajalle August Claessensille. 
Lainlaatijakunnai! o?keusn?aliokun-
nan toimittamassa tutkimuksessa tä-
toi seitoille, että Claes''ens oli toaa* 
teissä too itta nut 453 ääneltä, mutta 
siitä huolimatta julisti toaaliiauta-
runta demokraattisen ehdokkaan 
Murray Felenstemin tulleen toalii -
tua. Äänien warastannnen tässä 
Claessensin toaalijutusia oli kuiten
kin niin törkeä, ettei lainlaatija* 
kunnan oikeustoaliokuntakaan toot

nut fita katsoa läpi sormien. 

^ - • m ia öljykapitalisti James G. Lyons 
_ Wintie Ifcfa, Oh.., «jo. $em,j0lltuiwd täällii fftjifäSmään fm„,-
Aork Gxntrnltit motfuofeiaiuna m +;„ =, ' 

HÁiuttuuii imi 4vivv^«.»v»r. —'" i $ it -fi nuin UM** w •* • . I idhnmljm tütrű^ton ebuéinün 
taakse M (SiftttnÄ raw ""í". °ik°ál«lla. siíDS tältoliidn 
puolen. Ei tietenkään myös buutu,1 ka kktaa» 14 henkilöä satwat snr- kapalluswytöksiä kutoernööriä ja 
T  . . .  .  t r -  N i O n t t t .  •  '  
kertomuksia toangittitjen raakkaykiib-
ta, toaikkakin nämä kertomukset ai 

nakin toistaiseksi otoat itnteifesti ttuc 
likutoituksen tuotteita siitä ykjnkertai 

Ponikotoskin ministeristS Puo-
las»'a on knkistunut epäonnistut-

muita toaltion korkeita toirkailijoita 
toa éta an. Puiuifymmentä kertaa 
tsfitoäi miehet nyrkeillä toisiaan 
ennenkuin heidät saatiin erotetuksi. 

seLta syystä, ettei yksilokohtaisempia ^cnwottesu.'s" ^tlnna hhdtS Kutoernööri oli käynyt juuri fawn 

Äanioikeuslaki hylätty lovulliftlSti 
Japanissa. 

Tokio. — Uleinen iiäniöikcuslaki, 
mikä esitettiin maltopätoille, hylct* 
tiili 243 äänellä 147 ipastaan. Lo
pullisen käsittelyn ajaksi ei oltu jäi* 
iestetty mielenosotuksia, sillä nwrs-
ky ja kylmä ilma esti mielcnosotus» 
ten pidon. • 

' ' 1 

t:etoia ole tooitu bankfta. 
Myöhemmin RomanicmeTta sisä* 

ministeriöön lähetetyn sähkösanoman 
mukaan otoat Peräpohjolassa ryös
täneet roswosonkot jo helmik. 3 v! 

.SmiscM «n lakimiehen . luona ^ 

0 . ... „ .. '• ' massa siitä, että hän pääsisi todis-
tX UlS Utt !®0

r
i,tt0ccn i!ebott|tamaatt suurjuryn edessä. „Kukaan 

"ít.™ . ZT fT'" l^'t^^wdiswia ci mene tuon lautakunnan 
- - i°Th

C'l!°t, í'i, ?-?•:.cro'» -W,1,,#'rfreit ilman minun suostumustani. 
lähteneet Sallasta kasin poistuen ^Uhattu tibeti-ja, Kuaavsa, toumc jQ ett toälitä toaikka bän olisi 

rai act kohti. 
Rotoaniemeltä saa; ifvn tiedon 

helmik. 17 tz. fu-toernööri!" kuultiin kauntin laki
mieben karjutoan kutoernöörille j 

mukaan on päästy ybteyteen Kno-', Finmessa on samalla lyöden nyrkkiään lujasti 
lajärtoen kanssa. .Kuolaiäriren ra- ^ ' ]a cd»skuntn on pyytänyt pöytään toäbän ennenkuin kutoer* 

uööri poistui lakimieben konttoris» 
ta. Pääsivään ulos joutui hän kä
sikähmään, Kauntin íafirmrf et 

iarcartiaSt» ilmoittaa, citö Möstö. Slum,n h-ll.wk. 
joukko, joka käsittää 5—600 miestä *fllR'Ä* 
toarnstettuna 2 koitefimäärillä, toii-l Ä 

1 ; . — • 
d.-llii IcroeöIIa foiirfiiröörillö ja 100' T,!tfrft"" "fji-i tailirait torernäõro todistaa- fan 
I-.rraoscna on poistunut «u-laiSrw-l.-'"^'." .U".'ra' e,,nn"101"" cltifS. ' 
ta «. k. -6 p. Surtifle ia Lampelan "" »«W l5'i ' 
f outia T»utikyW>! taifotlifwS.ia "I; |ahn""" ,raa!lj «°lm- »aisitieläistä [arasi 
(iättömänsä julistuksen mukaan) 
mennä Karjalaan bolshetoiikien a-
a totiksi. Kuolajärtoellä on fyõsid-

ittrraattfa. 
Waupun, 59 v: Kolme ttrni 

Nyt laheiia puolta päitoää sun
nuntaina löysitoät kaks: 15 touotias* 
ia poikasta miehen lumen peittämä 
nä pensaikosta West kabu Ila. Kun 
Poliisi saapui Paikalle, löysi hän, et-
ta mies á..amvunut itsensä 32 ka-
liberin retoclroeriMa oikean kortoan 
takoa. Rerooltoeri ja laatikko fun* 
lia löydettiin paikalta, sekä rernol-
toerttt puhdistaja. Hänet sittemmin 
tunnettii» ksdonnsW Kusti Sal
meksi. 

Wainaia ti ollut puhunut mitään 
itsemurhalta, jotta hänen katoami
sensa jälkeen ei kukaan epäillyt lm* 
nen surmanneensa itsensä, tooon luu 
lvmat hänen j onnenkin lähteneen. 
Kerran oli hän »aan sanonut, että 
„tämä elämä ei ole elämijen ar 
toobteti." : 

•. Opettajien palkkoja esitetäA? -« 
alennettawaksü -

Ét  P a u l, maalisk. GP, — f4f», 
äänellä 9 mastaan päätti Minneso
tan kouíuneutocítojen yhdistokkenü' 
kokous täällä toiime perjartaina ' 
esittää ka.kille toaltion kouluiteumo-i* 
töille, että en ii touodeks'. tehdessäa f"-',: 
sopimuksia olattaji-cn kansaa cXVi /V 
palkkoja alennettatoa, koska maai^v • 
toiljelystuotteiden hinnat oivat alen*-
tnneet ja „roeroit yhtämittaa fohaa*^,,-
toat"| . 

^ j. « ' - 2 ...' i?c :• 
Uutta isfirrr iiiiinniítííaöir uminr» ^ -i 

wiljelijöitä wastaan. J* . ^ Y 
St. Paul, maalisk. G p. — SW?n-*/ */lft 1 

nesotan kO'Operatiitoišten meiier.en' f 

f c e t i u f »  j n í i é t c t t i i n  h u o n o m m a k s i .  
Minneapolis, maalisk. 6 p. — 

Wiime torstai-iltana painimat tääC-
ÍŐ suomalainen raskaan sarjan pai
nija Karl Lait'nen ja John Fveberg 
Gaety teatterissa. Laitinen sa» 
enjimäiten kaadon 19 minuutissa 2(% 
fefurtnissa ja Freberg toisen kaadon 

« 

.Ä* 

scM' 

sai surman saj 10 minuutssa. Paini kolmannesta 

yhdistyksen presidentti H. B. Ntcfct 
-on. Elk Riveriltä, palasi toirm^: 
Perjantaina Chicagosta Pidetystä'^ 
rahtihintoja käsiteletoän Inníaíí;ifi>; 
komiteon kokouksesta ja ilme'iti 
han, että jos komitean 
hytoäksytään niin toaltion 
ti itoiset meijerit jouti,toat 
maan rahtilennoissa 
$250,000 eixenunän, touofUtai^, k:Uii : 

tähän saakka. . 

V f 

suituniMnia^^.;,' 
in fo-opcro- /1^ , ' 

rautatetí'e; í ' 
if : ;K ' 

, #  

W' 
j 

»«fi Ylipostimestari. , 
Washington, maalisk. 8 ^ 

Wiinie lauantaina erosi yíipo-Stimes*'. '' :4 |-

rV'.y.v4V »i-

^Doitömhflbctt aiheuttamassa epő*jvuotista työläistä ... f.. fwl.nv 1U<1 nuuuto vlU|l y. 

tr. rabat fa muonaa. - ^.í10"8110^ ]"9ra6.ia,nc,IltaäIfä perjantaita wasten yöllä kun!kaateesta oli jatkunut noin 5 mittari Hays toimestaan ryhtyen cic-zV- . ' 4''* 

Snomtn lettien *tt.i. ^ *, ̂  «ulcomzing C,:n mmttia. kun ».mnt,tuomari jutott 
& }. . . * * ' ~ i ! , i tferakennns paloi. - !Laitisen häwtnneeksi sen perusteeha 
-MV?'". ",rtt?mcI!° Me* toW«m ai^utttanocnlettä hm löi nDrfillä waZWMaan. W Hubert Sorii, 

ien Huiluin,a ja^IaalavcmalU. /«. '«-hw!sa omita., ,ja. 
Pääministeri ilmoittaa 

Tm mälitytsella seuraamaa: 

toienkutoieii tirehtööriksi ja hän^n-i 
tilalleen on ylipostimestarikü v , . ,-v 

Pueblosta^ . -J '-L'; 

n:, 

X'-, lv 

,l I4i£'V 

ivr f' 

. .  » , t  ,  •  • * „  ,  •  ,  V , r - - 1 , ? ? '  ,  ,  ^ I, \ X X , L 4 f~€.« * 
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