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majuri Amy Kau
ko»» kimppuun 

H f. '  byäkatv 
r Mp • .,. «4; ' , ' • 
S" ' '» •' 

j*i Mrport, O, moaltif: 3 v. — 
i ^tri Amy Kaukonen, Fairportin 

' iiaismajuri, on joutunut tuntemat 
toman miehen hyökkäyksen alaisetsi. 

J Mies iski häntä kaavoihin nyrkil-
••t laiin jättäen muistokii mustan sil> 

h 'JtoBn. 
f ^ Majlin pysyttäytyi fotonaan ta 
I itään.- Uittiict tapahtuneesta hyvk-
Ü kaytsestä túlimat kauppalan wiran-
>SSoijiIta, jotka etsiwät teon tekijää. 
- . ' Töinä pahoinpitely sattui eilen 

wühän ennen puolipaiwää majuria 
konttorissa Totonaan. Miehen sano-
taan alkaneen haastaa riitaa maju 

f"! Tin kanssa palloruumista ja juo 
hÄSta. 

/ ' -„MenR liian pitkälle tässä for 
. V piroj«-bisneksessä", wäitetään mie 

dM sanoneen. 
o„En halua wäitella asiasta Tan§ 

i ^q|í. Olkaa hywä jo poistukaa 
;iv- nyt," ilmoitetaan majurin tonstan 
^.^veen. 

1 Mies seisoi owella, ilmeisesti av 
^wTcissa lähteä. Tri Kaukonen oli jo 

Aäcntynyt peis. Silloin irtie^ astui 
Hänen likelleen, löi kaswoihin ja 
Juoksi pakoon. Poliisi ei saanut tie 

no tästä raa'asta ja raukkamaisesta 
eosta cmtcttfuiit tänään. Majuri e 

jlnoinut antaa tarkkaa kutomista 
^roistosta, mutta sikäli kuin hänen 

mieli-cnsä jäi, puhui mies murteet 
liitti, ja oli wieras kylässä. -

Ruotsia hallitvs esittää wastalau-
see» Moskowassa. 

Tukholma — Atterstsors-Munk 
sundin asiamies Rowaniemellä on 
puhelimitse Haaparannan kautta il
moittanut, että neljä ruotsalaista 
wenäläisten mukanaan. Iulicitamaa 
toonfia on laskettu toapaaksi. 

Nya Daglig Ällehanda ilmoit 
taa, että Ruotsin hallitus on bols 
hewikien Suomessa olewalle ruot 
salaiselle omaisuudelle aiheuttamien 
wahinkojen ja Ruotsin alamaisten 
rrangitsemisml ja. poiskuljetttam^sen 
johdosta sähköttannt Helsinkiin jo 
Moskowaan. Wiiuiemainitussa pai 
kassa on esitetty jyrkkä lvastalause 
tapahtuman johdosta. 

a } 
i r 9«tiaani >»ainen fnolljit 119-
>' ^ »vuotiaana. 

Sanlt Etc. Marie, Mich., maa-
ü lk — Cüippewa intiaani-

^b'Hslwovn Muluwcr Mrs. "John Who 
'" " leit, kuoli äsken '110 tou oti aan a 

Sugar-Islandilla (Sokerisaarella) 
lähellä tätä paikkakuntaa. Hän 
kuoli lyhyen matkan päässä siitä 

ipiciii,ytä turtoenmjasta, jossa hiin 
%. eli srmtynyt 18Mi. Mrs. Whaler 
'&p| ei koskaan koko pitkän elämänsä ci 

farm ollut 100 mailia etempänä 
kodistaan, waikkakin hän oli run 
miülisesti hvtoiSsä woimissa totciä 
muutamia tonosia ennen kuolemaan 

Äiti ja neljä lasta b«kknn«t. 

Winona, Minn. Mrs. Gunder 
Midbee ja hänen neljä pientä las-
taan bukfuhoat myöhään sunnuntai 
iltana kun reki, jolla he olitoat mat 
kalla kotiinsa, kaatui Beaver Creek'-
issä Caledonin lähellä. Naisen a 
toi o mies ja eräs naapuri, George 
Wesland. joka samoin oli reessä, on 
ltisinitoüt Pelastamaan itsensä. 

Midbest yritti pelastaa lapsiaan, 
mutta ei kyennyt tekemään mitään 
kiimassa wirrassa. Wesland p 
lasti itsensä siten, .että hän piti 
kiinni ohjaksista ja hetooset toetiročit 
hänet rantaan. 

Kohdalla, josta Midbee perhei 
neen ja naapurinsa kansia yritti a 
jaa yli' reellään ja pariwaljakollaan 
on iwttü noin 30 jalkaa leweälti ja 
tatoallises-ti toain muitianta jalka ji> 
lräTti. Kohdalla on aina kotoa toir 
ta ja nyt huomattiin, #tä toettcjkin 
oli 5 jalkaa fytpälti, joten wirta hel
posti kaatoi reen. 

Hukkuneista lapsista oli wanhin 
6-wuotias, seuraatoa 4-wuotias. 
kolmas 2-touotias ja ' nuorin 4 
kuukauden ikäinen. Mrs. ' Midb?en 
ia nuorimman lapsen ruumiit Iöy 
íeítiin pian tapahtuman jälkeen. 

' Maailma» hienot» ilmalaiwa. 

Sitä rakennetaan Parhaillam 
Italiassa. Nimenä sillä tulee ole 
maan „Napoli" ja on se toarusiti 
tn kahdellatoista 300-hetoostooimai- toiljan minkä Grmn Grotoersin 7,-

U. S. Grain Growers rtihtyy wö--
littnmäätt toi íja a. 

St. Paul, Minn., maaliski 9 p. 
Täällä on laillistettu U. S. Grain 
Growers, Inc. yhteyteen kuulutoa 
liike nimellä II. S. Grain Growers 
Sales Company, joka tulee Minnea-
polin wiljamarkkinoilla käsittele-
mään toäluntäin 18,000,000 busho-
lia toiljaa tou osittain ja mahdolli
sesti tooi tuon liikkeen kiiuttclcntä;t 
toiljan määrä kohota aina 100,000,-
000 busheliin touosittain. Tämä 
tihtiö tulee käsittelemään kaiken ien 

sella moottorilla. Laitoaan raken-
tietoon crifoiitcrt 'sälLökeittiö, jossa 
wchdaon »valmistaa ruoka sadalle 
matkustajalle. Ruoka tarjoillaan 
erittäin upeassa ratointolaosastossa. 
Lisäksi Iaitoa-;Ta tulee olemaan lasi-
peitteinen talwipuutarha, jonka la» 
fi|en „terrasin" kautta matkustajat 

v"^wnt 

kaontoa 

500 jäsentä Minnesotassa ja Sain
ioissa otoat lupautuneet lähettämään 
markkinoille nminttun järjestön 
kautta. 

U. S. Grain Growers järjestössä 
on nyt 50,000 jäsentä kaikkiaan ja 
on sillä kontrahti 1,075 paikallis n 

New ^)ork MiU», Silmu, Perjantaina Maaliskuun 10 p. ^u. jOj-i*. 
* 
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Ylioikeus ei ar
mahda kieltolain 

rikkojia 
WasbwKmt> tnaaliSk. d p. —- M-

dystoaltain ylioikeus ei näytä ole-
toan halukas sekaantumaan niiden 
henkilöiden asioihin, jotka alemmis-
?"a oikeuksissa otoat tuomitut kielto
lain rikkomisesta. Se fotot seltoille 
kahdessakin asiassa totime maanan
taina. Alioikeus hylkäsi Minnea-
Polin asukkaan Michael Weismanin 
anomuksen uudesta oikeudenkäyn-
nistä. Hänet tuomittiin syylliseksi 
salaliittoon toakijuomien kuljcttanii-. 
seksi Canadasta Uhdystoaltoihin. 
Myöskin kieltäytyi ylioikeus tarkis
tamasta Roy Jnccrs'in juttua, jossa 

hänet tuomittiin syylliseksi toäkijuo 

rrtten kuljettamiseen Wyomingista 
Coloradoon. 

Weisman on kaksi touotta täistel 
lut Nhdystoaltain korkeimmissa oi° 
kenslairoksissa saadakseen kumotuksi 
hänelle annewn kahden touoden 
tuomion toäkijuomien kuljettamisen 
atoustamisesta. Entinen Minnea 
polin sheriffi Oscar Martinson, joka 
tuomittiin yhdessä Weismanin kans 
K Pääsi toitme kesänä toapauteen 
suoritettuaan puolet hänelle tuomt 
tnsta kahden touoden toankeudesta 
David Posnick 'lähetettiin toanki-
laau biljattain ja nyttemmin on yk 
fi tuomituista, Frank Bank myös 
kin lähtenyt suorittamaan ran-
gaistustaan. Harry Isaacs joka 
tuomittiin samassa jutussa $4,000 
sakkoihin joutuu myöskin suoritta 
maan rahat, kun ylioikeus et ryBtiv-
nyt mihinkään toimenpiteisiin Weis
manin jutussa. Weismankaan et 
enään toot kauan pysytellä potsia 

Maän ainakin 90 paiirärt kuluttua. 

Bcheibcmotttt syyttää Hlstsaa sodan 

* '' alkamisestâ  i 

Lontoo. -— Phi lipp UtzHeideman n, 
entinen Saksan toaltiHansleri ja 
Saksan enemmistösosialMien johto
mies, luennossaan Kööpenhaminan 
ylioppilasyhdistyksessä' Kasetti syyn 

sodan alkamiseen @a?f§tt niskoille, 
kertoo Eychange TeleMiph toimis-
ton Kööpenhaminan Arseentoaihta-

ia- ' 
'Scheidemamr artoel^Saksan en

tisen keiiarm jo saanisert ruitiitoän 
ragaistuksen, mutta WH»tsi. että jos 
Saksa olisi Päässyt tti|ftoHe sodas
sa, olisi Wilheln^ nyt puolijumala' 
tappion tultua sen t'ofo Sak
sa toaatii häntä tilille^ 

Kirjeentoaihtaja Uvtjxo Scheide-
männin sanoneen, ettH jos Saksalt 
maaleissa to. 1912 too^oll? päässyt 
tü demokraattista enemmistöä olisi 
seurannut demokraattien hallitus, 

olisi sota ehkä to o tiu Pälträä. . 

Sotilaiden Beuus1 

laki esitetty kong-
t  Millit 

Washington/ Ataallsk 9 p. ' 
Wiime tiistaina esitettiin kongressit: 
edustajahuoneelle komitean laatima 
esitys sotilaiden bonuslaiksi. Esitys 
tulee ehkä käsiteltätoäksi ensi maa-
nantaina, jos silloiltkaan toielä. Tä
män esityksen mitkään suoritettaisiin 
bonus hallituksen takaamilla pank-
kilainoilla y. m. toälikeinoilla soti-
JoiHe, Paitsi $50 pienemmät bonuk
set maksettaisiin suoraan käteisellä 
rahalla." "Otaksutaan presidentti 
Hardingin wastustawan bonusla-
fio tällaisenakin, sillä Valkeasta 
Talosta ilmoitetaan hänen oletoort 
entisellä kannalla, se on, hän toaatii 

bonuksen maksettawaksi myyntttoero-

N'iljaelowaattorin kanssa toiljan 
ibmlla rmpärlllä oletoaas^si^lyslä. Uuden myyntiyhtiön 

Loistoilmalaitoana „Na- ^^joyttori htlee olemnctit Chica-

St. Paulin poliisipäällikkö erotettu 

St. Paul, Minn., maalisk. 9 p. 
— St. Paulin turtoallisuus-komis. 
fioiieeri A. E. Sinith eroitti totime 
lauantai-tltona toimestaan poliisi-
päällikkö Henry I. Crepeaun syyt 
taen hänen ei totelleen antamiaan 
määräyksiä. Erotettu poliisipääl 
likkö on aikonut turtoautua oikeu
denkäyntiin wirkaul'a pitäiniseksi 
Kaupungin ' lakimies Arthur F 
Nelson on antanut lausunnon, jonka 
mukaan Smith oli oikeutettu eroit-
tamaart niskoitteletoan poliisipäälli
kön. Molemmat sekä Smith, että 
Crepeau otoctt ehdokkaita komissio-
neriksi ensi tii§|aiita tapahtumassa 
kunnallistoaalissa. Wäliaikaiseksi 
Poliisipäälliköksi cm nimitetty Mic 
hael Gebhardt, yksi St. Paulin toan 
htntpia poltisiwirkatlijoita. 

Volt" on nain ollen paljoa hienompi J 00aja ja pMsi Minnecpolin haara. 
kmn oikaisenuuin Italiassa rakcu 
nettu „Roma", joka touoden kulut 
tua myyttii. Bbdystoaltoihin. „Ro 
ma" oli ^varustettu kuudella 500 
howoswoimaisella moottorilla. 

ö I 

(ruttona tulee sillä olemaan haara
konttoreita myöskin Indianapolis' 
sa, Kctnsos Cityssä ja O mahossa. 

i Rewberrvn inti nn lotitt oitaan »»' 
' bc^tnait käsitcltäwaksi. 

l\I " Wail.ington, D. C. — Senaatto
ri 15 o rot wv, Arkansassista, teki 
toantimukscn senaatissa, että ttticoi* 
ganilaifett lnttosenaattori Newber^ 
ryn Uxtalipetosiuttu on,olettama uu
hestaan käsiteltätoäksi. Aiheen tä
hän toaatimutscen sanoi senaattori 
Serntoat) saaneensa siitä kun se* 
«anriori Poindcxter on eräälle toir 
Tatoiücnlíeen kirjoittanut, että sil 
léin kun Newberrnn juttua senaa
tissa käsiteltiin, Eritettiin sen aatto ̂ 
jrriöiu ir-ntfutiaa eräältä toisjiltr. ta 
Zholta 9!en>berryn eduksi. Sfomatto* 
vi Caraway — ja häntä kannatta-

i teet kaikki demokraattiset senaatto» 
. ' rit — toäittää että tällaiset asiat 

:«n>ct toebeftätoät julkisuuteen ia s?n-
Khden ban tvnatii asiaa tntkittamak-
ft, mikä merkitsisi että Newberryn 

tulist t.vheStoan vnlle. jos nv 
ifiirrnitt senaatti päättää ottaa Cu 
^chvaytt toaatimukfen huomioonsa. 
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Himalaja» eläimistöstä ja asok-

kaista. 

Äskettäin on eräs englanttlainen 
wikinnisretkiktmta palannut Aasias-
ta. jossa se on käynyt tutkimassa 
Himalajan toaianaisesti ^ tunnettuja 
seutuja. Tähän asti ort yleensä ol
lut Mallalla se mielipide, että wuo-
rien korkeimmat huiput omat as::--
mottómat, mutta. asianlaita et ole 
niin. Siellä asmr eräs kaikki r»0' 
kainen apina, joka joskus laskeutuu 
alaspäin lämpintämmille seuduille 
hakrakscen sieltä ruokaa, mutta ta*, 
ivallisesti se ajaa takaa jäniksiä, jofc 
ka eiträt Pääse liikkumaan rkittäwaü 
nopeasti lumessa. 

Mtä ihmeelliset otoat hatoatnnoi 
olleet ttbetiläisten' elintapoihin 
nähden. Eräitten heimojen 'es* 
kuudessa on natsia erittäin wahätt. 
Tästä on ollut seurauksia se. että 
jos tyttö menee naimisiin, tulee Bä-
ttestä itse asiassa kaikkien miehensä 
toeljien toaimo, maittapa näitä olisi 
useampiakin. 

3 

Telkfoonitrnsti jakanut osinkoja 
54 ntiljoonaa dollaria. 

Neto Nork. — American Tele
phone & Telegraph Ci m kokonais
tulot touomta 1921 olitoat $110,-
742,772, ja kaikki menot ja kiistan» 
mikset siitä toähentiettynä jää $54,* 
002,703 Ixilctnssi^^injtoihiiii. Tä
mä ilmenee yhtiön julkaisemasta 
touostraportista. Kutakin yhtiön o* 
saketta kohden jaetaan $11.10 osin
koa. 

Wrltpnoli nturhantili naisen. 

Minneapolis, maelisf. 9 p. -— 
Wiime maanantaina tppalmn täällä 
kauhea murha, kun Kouis Doepke 
surmasi kuristamalla ^sisarpuolensa 
Mrs. Josephine BeebeA toiimemai-
mttm asunnossa. ' SD^s. Beebe oli 
53-touotias ja on työMennellyt pesc-
jättämiä, mutta on Hän hytoissä 
toaroissa omistaen kaH! taloa y. m. 
omaisuutta. Welipuolmsa Doepke 
joka on ollut erään', lautatarhan 
liikkeenhoitajana Tickhessa. N. D., 
on asunut Mrs. Boeben luona wiime 
atkotna ja kerrotaan heille htllceu 
riidan siitä, että nainen kieltäytyi 
pesemästä hänen pai|aatifa tai an
tamasta rahaa uudcif paidan osta 
rniseen. Doepke Umoftii itse asiasta 
poliisille. Hänet on ftoangittu mur 
hasta syytettynä. Hän on 37--touo 
tiers. Mrs. Beebe o it eronnut mie
heltään useita .touo^/ litte ja 
hetfía õllut yhtään lasta, mutta ol
len lapnrakas on hän kastoatta-
nut luonaan useita sukulaistensa 
lapsia ja oli atoustanut toeltPuoL 
täänkin, joka hänet julmasti mur
hasi. Doepke oli myöskin yksittäi
nen, toaimonsa hakien hänestä atoio 
eron toi ime kuussa. Miehen kerro
taan esiintyneen „omituisesti". Hä
nen kerrotaan syyttäneen murhaa
maansa naista atoioerostaan, toaikka 
toisten todistusten mukaan nainen 
koetti sotoitella atoiopuolisoiden rit-
teisuuksia. 

lüiirncisiä 
uutisia 

Minnesota» Ko-operatiiviste» mei

jerien wuosikokonksessa St. Paulissa 

hytoäksyttiiu toiunc ttiotama päätös' 

lauselma, jossa kuweruööriä wnadit-
tiin croittamaan tvimestaim waltion 
^^'.totalous- ja tttoFníüröeibcn ko 

Ne, jotka saamat suuremman 
kutti $50 bonuksen tootsitoat toalita 
pankkilainan, ammattiopetuksen, a» 
wustnsta farmille jo kodille tai sit
té maaluotoutuksen. On laskettu, 
että $50 pienemmät bonuksen saajat 
toeisimät hallituksen rahastosta heti 
$16,000,000. Lopullinen kustcm-
uns ttilifi olemaan hallitukselle 
nhdestä biljoonasta neljään ja puo
leen biljoonaan dollarin. Bonus 
on laskettu sen perusteella, että so-
tilaat tttlisitoat saamaan $1 Päitoältä 
kotimaisesta paltoeluksesta ja $1.25 
Päitvältä ulkomailla suoritetusta 
sotilaspaltoeluksesta korkein määrä 
kotimaisesta paltoeluksesta ollen 
$500 ja ulkomaisesta paltoeluksesta 
$625. 

Bonuksista tulisi ratkaisemaan 
neutoosto, johon kuuluisi sisäasiain 
sihteeri ja neljä nfliuta presidentin 
nimittämää MeM.- joiden 
sen senaatin on toahtoistetiatoa. 

Majuri Lcach pyrkii senaattoriksi. 
Minneapolis, maalisk. 9 p. — 

Muutamia pättotä siite alotettiin 
täällä yli tonftion ulottutva kamp
pailit, jonka tarkoitus on toalita re-
publikaanipuolueen kontventsiooniin 
sellaisia edustajia, jotta äänestätou^ 
Minneapolisin majuria George E. 
Seachia Nhdystoaltain senaattoriksi. 
Leachin ehdokkuuden takana ilmoite
taan oictoan entisten sotilaiden ja 
Leach itje on antanut lausunnon, 
jossa ilmoittaa affatoansa ehdokkaak
si, jos entiset sotilaat niin toaatitoat. 
Toisina republikaatttpuolueen sc^ 
vaattori-kokelaina mainitaan entinen 
senaattori Kellogg jo kmvernööii 
Preus, waikkakin hän on ilmoitta
nut ei olÄyansa ehdokkaatta senaat-
tiin, toetan uudelleen kutoernöörtfst. 
ylioikeuden tuomari Hallam on 
Myöskin mainittu mahdollisena eh-
dokkaana senaattoritfi. 

taistelu Caioiiet 
tea vastaan ai 
V" Ranin 

if, 

Saksan „sotarikokselliset". 

Wiime elokuussa korkein neutoos-
to päätti asettaa lakimieskomissio-
mn tutkimaan Saksan korkeimman 
tuomioistuimen antamia päätöksiä 
n. f sotarikollisia toastaan noste-
tuissa jutuissa. Tähän komissio-
niin otoat liittolaismaat Englanti, 
Ranska, Italia ja Belgia kukin ni-
niittäneet kaksi jäsentä. Komissioni 
on helmikuussa kokoontunut Parii
sissa. Se ott tullut siihen -päätök
seen, että Saksan korkein tuomiois
tuin, muutamia tapauksia ehkä I in  

kuunottamatta, ei ole ryhtynyt riit-
tätoiiit toimenpiteisiin totuuden ilmi-
saamiseksi, ja että oikeuden päätök
set otoat yleensä olleet epätyydyt-
tätotä. Milloin tuomio ort lange
tettu, on se enimmäkseen ollut liian 
itetoä. Komissioni on sen touoksi 
sitä mieltä, eitä Leipzigin toaltakutt» 
nanoikeudesiä ei kannata panna toi 
reille useampia tällaisia juttuja, 
maan ehdottaa korkeimmalle tien-
»nostolle, että rauhansopimuksen 228 

Jattiläisuiihttelh Lontoossa. 
Kesällä toiminta 1923 — huhti

kuusta lokakuuhun — järjestetään 
Lontooseen brittiläinen toaliakmv 
nannäyttely, johon ottatoat osaa f», 
kä emämaa että siirtomaat. Näytte
lyn tarkoituksena on antaa yleissil-
mäys Englannin toaliakumiasta — 
mitä se on ia mitä sen eri alueet 
tn ottatoat, niin henkisessä kuin ai-
neellisessakin suhteessa, sen tooimas-
ta ja mahdollisuuksista tuletoaisuu-
dessa — seka samalla toahtoistaa 
yhteyttä sen eri osien toäliliä. 

Parlamentti on äskettäin toah-
toistanut loin, joka oikeuttaa halli
tuksen luotouttamaan 100.000 pun-
taa näyttelyn tasausrahastoon, joka 
nykyään on 800,000 puntaa, mutta 
jonka otaksutaan nottsewM kaksin-
kertaiseksi. -4 

; iiV-r.-w W. 
Brittiläinen waltakuunannayttely 

(The British Empire Exhibition) pi
detään Wembleyn puistossa Lon. 
toon pohjoisosassa, 6 engl. penikul-
maa kaupungin keskustasta^ johon 
Puistoon on erinomainen kulkuyh-
tey£ Lontoon eri osista. Maa-ala 
on 120 hehtaaria, metsää kastoatoa 
ja ort siellä järtoi. Siis hytpin fou
nts Paikka. 

Näyttelyrakennukset, joiden toal-
mistaminen aletaan heti uudelta 
touodelta, tuletoat pysntoia. Niitä 
tooibaon sitten käyttää tuletoissa 
näyttelnissä ja ' tatoaromesmillc 
Näyttelyyn kuuluu useita urheilu
kenttiä sekä Stadioni 125,000 kat-

Hirmumyrsky tappanut 6 he»keä 
Etelä Carolinassa. 

Augitsta, Ga., maalisk. 9 p. — 
Kuusi henkilöä sai surmansa ja u-
seita kymmentä loukkaantui hirmu-
mytskyssä, joko totime tiistai-aamu-
n rt riehui Warvenvillen kaupungin 
ympäristöllä Etelä Carolinassa. 
£ maisuuden hukka on myöskin 
koinen. ' 

Madison, Wis., maaliski 9 $ 
Edistysmielistä senaattoria La 
lettoa toastaan taistelemat toanhoii-^ 
liset otoat laukaisseet rnsimäiset ttzk. ^ 
f'-niö, fun 150 Amerikan Légionon, 
jäsentä Wisconsinin . yliopistosta J 
julkoisttoat muutamia paitoiä fitte T 
päätöksensä, jonka kautta on perus-, ^ 
tcitu Wisconsinin Lojaalisuusliitto, ;; 

-onka tarkoitus tulee olemaan saat- ; 
taa senaattori La Follette tappiolle V: 

pyrkiessään uudelleen ?)ridy<rlonU 3 
tain senaattoriisi Wrsconsinistä.^ ,, 

llfeita yliopiston prosessoreita 
on tässä liikkeessä mukana. Päätös- 4; 
lauselmissa m. m. selitetään, että 
senaattori La Follette täydellisesti' 

wäärin edusti Wisconsinin fa»fo« ; 
sodan aikana; että hänen esiintymi
sensä saattoi toihollisen mielessä oja- ' 
tttksen, että tämä maa oli <akaai»tu- : 

nut ja että sett takia sota jatkm ja > 
s<*}t kustannukset lisäänttntvöt. , 

Senaattori La Follette puefca. 
taan on ollut Madisonissa toiimeiset 
Part toiifkoa järjestäen taistelua o- '. 
liasta ja edistysmielisten puolesta • 
ja neutoottelujen tuloksena on jul
kaistu seuraatoa toooliliSto: ?„wer-
noöriksi John I. Blaine, waraku-
wernööriksi George F. Comings, 
toaltioUhtceriffV Fred R. Zinimet-
manch.- ylilakimieheksi Herman L. 
Ekern. Rahastonhoitajaehd »kasta 
ei ole toielä nimitetty. Elmer S. 
Hall tulee olemaan kongressinne^- . 
ehdokkaana 9:stä piiristä. Muita-
kin edistysmielisiä ehdokkaita on ' 
mainittu. Mahdollista on, että 
Nonpartisan Liitto ei anna suosi-
Astaan katkille La Folletten ehdek. 
kaille toaltiokontoentsionisfaan, joka 
ehkä pidetään aikaisin kesäknull». 

" ̂  ̂ 
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llttft laki ulkomaalaisia toast***.. 
Washington, maalisk. 9 p. w. 

Republikaani Litteberger, EaÖfor-i 
viasta, on esittänyt kongressin edus. 
tajafmoneessa lakiesityksen, jonka 
mukaan epälojaalisuus ja maanka-
toallus ulkomaalaisten taholta Ah-
dystoalloisso tooi tai síin laiíliséőti 
rangaista maasta karfeifíamijrifo. 
Ulkomaalaisen omaisuus tooiiaisitu 
myöskin takatoarikoida. — Aikai-
semmin toimitetut ulkomaalaisten 
karkoitukset on toimitettu sodan»i-
kaisten Poikkeuslakien nojalla. j 

J. 
Zbyszko menettöunt maailma** j 

mestaruuden. 1 

Wichita. Kon., maalisk. ,4 
Ed. (Kuristaja)) Lctois San Jos?S. 
tu, Eal., on jälleen raskaan sarjan 
Paininiestari tooitettuaan tääll» e? 
len illalla kuuluisan . pnolalsis^ 
naaUmanmcsiarm 

1 M- m 
i» 

<f'V 

-v. •« A » , - Stanislav 
>a«lkset tekewat wahmkoa Pohso.s-iZI'nszkon ottelussa. Mia Di^Xat-

RiÄcoulsin is^» , lue n sai ensi maisen koo toe n ja fieWi§ 
Birchtoood, Wis., maalisk. 9 kaksi toiimeistä. 

misnoncert Chris Heen, jonka syy. pykälän mukaisesti toaadittaisiin so- P. Wahtoa lumi, joka estää jä>. Eileniltainen ottelu näytti alussa 

1 
,!». ( 
' í ' 
i 

\:A "it 4 .m1 

t.'ttiin wastnstawa» ío-opcratiünStc tat ikoniset luotoutettatoiksi ja saa-
matHin..f«»»nUelmo«, .feifmrnfft ebe6im8t,miem ilttoWí-

.'V* iŽ' 
•il1,*' 

Viinatrokarit maksoiwat $15,000 
— Meriwedcstä. 

Newark. N. U. — Täkäläisen 
I toiinatroFartrenfaan jäsenet byrnäht '-
letoät ilkeämielisesti nykyisin Pa
rille amtneittitoeljeííeett, jolta kaksi 
Netr Uorkin, liukasta „falcrifiermc" 
nätisti siirtiwät omiin taskuihinsa 
$15.000. 

Newyorkilaiset gentlemmmtt tn-
1'toai Paikkakunnalle kertoen eräästä 
! nan kasta rappeutuneesta merikap
teenilta, jolla oli hallussaan 25 
tynnyria salakuljetettua tohtsktä. 
iUettiarfin trokarit meniträt paikalle 
ja maistoitoat toiinaa, hcmaúümct 
sen ta n sin perustuslakiwastaiseksi jo 
tuokiot mat enemmän kuin $15.000 
12 tynnyristä. Kttn he kärräsitoät 
toiinaa Pois, päätti pari totelä ker
ran maistaa ainetta „iämppeltkst". 
Jokaiseen inrtnytitn porattiin retiä, 
e'.íá luihin saatu sen kotoempaa a> 
iietta kitin on tatoaltincn merittesi. 

V . --^5 '»* 

Helsingin kautta Lontovsee» saa' 

Punut sähkösanoma kertoo, että näl

kiintyneet talonpojat Krimin nie-

mimaalla otoát tehneet hyökkäyksiä 

kuupuukcihi» roswotcn ja hmviííattt 
omaisuutta. \ 

Khdyswaltai» hallit»s »» ilmoit-

tanut ei ottamansa osaa huhtik. JO 

P pidkttätoään Genoan kansaintoä-

liseeu ncitraoticlmtn, jossa käsitel

lään Europa» taíeabtÜi*te# asiain 
järjestämis ti. 

Presidentti Harding, Mrs. Har-
Smg ja joukko hridöa ystawiään 
lä!?tiwät keskiwiikloaa wiikon lo-
«wlle Floridaa». -

maiden tuomioistuimisia. -

Komissionin lausunnon johdosta 
kirjoittaa „Daily Chronicle": Jos 
Korkein neutoosto ottaisi toarteci; 
komissionin ehdotukset, niin siitä 
syntyisi toakatva poliittinen pulma 
Liittoutuneet hytoäksyiwät sotarikol
listen osioiden käsittelyn Leipzigin 
oikeudessa, koska niiden Iuotoutta-
Niinen liittolaisille oli Saksalle 
mahdoton teko. Tietenkin taattoa e» 
Väillä onko tällainen lnormittami
nen enemmän paikallaan nnt kuin 
aikaisemmin. Pyörit nytkin yhtä 
suitti tnaora kuin ennenkin siinä 
eitä Sokta täten työstään kaaokseen. 
Lisäksi on IieN'lläkin tuomioilla mo-
roolinen toaikntus saksalaisten sil-
missä, muita BiäakiMesi tuomi oil» 
ía ei, sitä ole. 

Espanjan miuisteristö eronuut. , 

Madrid, maalisk. 9 p. — Espan
jan ministerislö jätti erohakemuk^ 
sen toiime tiistaina. Parlamentin 

istunnot on kesksvtetty sen iolbcsrcAnma tveli puolensa Raoulin murha s-
että toapaamieliset waswstiwat Hal- to. Juttu on lykätty käsiteltätoäksi 
''tuksen ohjelmaa. 

Papvi fWrftW toffjtefB mMhasw. 

Montreal, Quebec, maalisk. 9 p. 

— Täällä asetettiin toiime tiistaina 
oifeuden tuttittawaksi roomalaiska
tolinen pappi Isä Te Lcrme syytet 

nikset saamasta ruokaa, on soatia-
rui nämä metsien eläimet bvökkaä-
mäatt asutuille seuduille, joissa ne 
otoat nakerrelleet pilalle hedelmä-
Puita ja' Pensaita, syöden kuoret 
pois, joten monet puut tulevat kuo
lemaan. 

3 knsllvt ilmatänkin rizAh-
dyl'essa. 

Kansas Mty, Mc., maalisk. 9 p. 
'—' Kolme miestä jóimat surmansa 
ja yhdeksän loukkaantui kun ilma-
tankki räsähti toiime tiistaina Kan
sas City Railway yhtiön tallilla far
kién 20 jalkaa tallin tiiliseinää ja 
poistaen radatta useita katwvcmnn-
ia lähistöllä. • 

Päättymän Zbyszkon tooittaon, siltä 
Puolalainen kykeni tvälttänniän Lt'« -
wis'in Pääotteet menestnkfell^str. ' i 
Zbyszko soi ensimätsen koateeu -t'. v < 
minuutissa ja 30 suunnissa lah 7 

warii. ja saksiotteella. Kun jificen : * ,. 
oli painittu noin 18 minuuttia, foi 
őetotó toisen kaateen kuulms«lla *%. 
^•ääottecLrtatt. .Kolinan nett faoííeu 
sai Lewis kolmessa mitmuhifa so- « -
malta otteella. .. ^ t • 

•t; 

» 

Kimfilaiste» To »g-so ta aika »üt 
Minneapolissa. " -

Minneapolis, maalisk. '̂ 9 p. j North Dakota 

£flt»i»|a mt|5n$fcttn maanwiljeltzD^ 
* Mriotitfsii». 

Washington, maalisk. 9 p. — 
SotosinanAsi-rorporaffiooni iíwsittí 
toitme tiistaina Ioi:i-mnerit)rt 
trtaantoiljelt^S» ja for jon fi oi to-ferfo * 

j luksiin Pc li joi s lännellä $4,802,600. 
) Lainat jokaontuitoot 
j rocírioihitt: Minnesota 

$5t6,0tX), iékia 
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WitmaWiz, maottsk.'Ll —i North Dakota $516,0,X). Steia. 
Wiime tiistaina Moi täällä Fiina-jxcfato $407,000, 8Bidm;tfin'I , 
laisten Tong sota, fun 35 touotioljooo S 
Lee Hen Den murhattiin falapcräi- \ . * 
tn=« o- r.... - vt.» - . .. -m '' 1 ' '.TÍ 
Lee Hen A en murhattiin fälaperäi 
sekti Hip Sing Tong klupin huo 
neustossa, 717 kolmas Ave. etelään 
Kiinalainen tatoattiirt kuolleena 
neljä luotia ruumiissaan. Länsi 
rannikolta tänne tulleiden kiinalais-
ten pyssymiesten otaksutaan tehnee.i 

tl fttofittt rajiihdtzksessa. 
Mrmingham. Englanti. maeliST. 

9 P. — Aksitoista tyttöä icitoot su?, 
mansa toiime tiistaina dynamhitirü-
jähdyksessä, joka tapahtui T:pienistä ,* 
iyitõien siirtäessä dynamiittia >onf« ,v 
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