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Intian vapausliik 

Keen lohtaja on 
vangittu & 

' BsmM?. Intia, moaiiM. tÄ P.— 

Mohsudao Sí. Gandhi, JMan toa* 
pcmZ liikkeen johtaja, on wangitLu 

/Šlhmcbabab'iSfa, 310 mailia Poh-
• tzvi focit BoitibaySta. - #äiitä syytetään 

^cnxilinffcSta. • 
Xiahoriita, Intiasta, ilmoitetaan 

vftclla iuonutun kadden touobeit wan 
'ftntccu Lujapat Nai, tunnettu In-

lian kansallisuusliikkeen johtaja. 

Englantilainen Intian asiain sih 

r. leori Edwin <2. Montagu on eron» 

tiut toinicstaau Englannin hallitut-

-sen painostuksesta. Samoin odo-

tctaau Intian waraknniukaan 9tea-
-iinqiit jaorfin croawan toimestaan 

i, jcubuthiaciit ristiriitaan Englannin 

Hallituksen kanssa Intian olioista, 
s- Englannin pääministeri Lloyd 

^George selittää näiden Intian asiain 
' ^pitaitrtt menettelyllään ja j ti if ai) e-

Millaan lausunnoilla woikeuttaneen 

^hallituksen yrityksiä Intian asiain 
H^«Gll,hoiitamiseöta. Eräillä tahoilla 

£ eli (itään naiden tapausten aiheutta-
an ykiteentvrmäyksiä Intiassa, jos 

n englmitiiaiBtoaštaincii liike on 
nwudeõtaan kehittynyt fiotoin pit-
Ölle: ' 

% 

Chicagoon rakennetaan maailman 
snnrin hotelli. 

Chicago. III. — Michigan Vule 

J^hordille ryhdytään rakentamaan 3, 

y* f'00 'monetta fäfittätoäo, 25 kerros 

J**^ta korkeaa ja 12 milj. dollaria maf 
fi"' *|ätoaa f)otellirakennusta, joSta tul.5 

«niactiimmi suurin. Nakennustontti 

'Ax kj»n ostrttir 2 ja Puoli miljoonalla 
'BdllíaníFö. Työt alotetaan touko 

fuuii 1 ..päiwim jälkeen. 

^nrmartt pbohatoöt runitiotuanfo. 

Mnttitoban tulcwissa manicisfn. 

Winnipeg, Man. — Wnntimuk'er 

yitiswaalien toimittanitfeeta Mani 

to^aosa tulemana kesänä tnlee lain-
Inalikífimrca^sa tekemään S3. R 

CInbd. Morris'iu Piirin farmari-
rhirotiiia. Sellaiseen toaaiimitíiveit 
sisältyy ehdottomasti Tuottamufien 

puute Narrisi n hallitukseen, joka on 

pitänyt haUititsoíiiafUa tlmmt eneni 
inHtöii edustajahuoneessa wuodm 
1020 maaleista lähtien. .Nykyisen 
tilanteen perusteella monet ennusta' 

chat fannaripimliieen palautumista 
toaltoan. 

Hotellinpitäjä ammuttu St. Pa«-

lisso. 
St. Paul, Minn. — Syrjäkau' 

punnilla iijcitsvtoön Burlington ho 
tellin rtumaaja Charles. E. Cott.r 

Ammutti tn kuoliaakii Krjantaita 
U?ndtvn yöllä. Hotellin •ctuimcmee» 
ie en oli astnnnt kolme miestä, ilmei
sesti roswonstarkotukseösa, ja oliroat 
ampuneet <Toft?rin kun fiiioinairtrat 

400 meijerimieStä waltivkokonksessa. 

St. Paul, maalist. 13 p. *•<—-

Enemmän kuin 400 edustajaa, edus 

taen ?o-operatiiwisia meijeroitä' 

kaikkialla Minnesotassa, fofootttni; 

toat St. Paulissa miime toiikoll t 

Minnesotan Ko-operatiitoisten Mei

jerien yhdistyksen ensimäiseen touosi» 

kokoukseen. Kaikki entiset yhdistyk-

sen johtokunnan jäsenet toalittiin uu
delleen. Kokous hnwäksyi päätös 

lauselman, jossa syytettiin waltion 

maitotalouskomiSsioneerin ehkäis 
seen tai koettaneen ehkäistä tämän 

yhteistoiminnallisen liikkeen menes

tystä. Toisissa > päätöksissä fehov 
tettiin kaikkia Minnesotan kongressi-

nuehiä koettamaan saada hylväksytyk 

ti esillä oletoan lain, joka kieltäisi 

seotetun maidon walmistamisen ja 
myynnin ja muutenkin koettamaan 
saada suojeluslakeja maitotalouden 
tuotteille. 

yhdistyksen presidentti Nickerson 
wuosrkertomuksessaan selittää, että 
Minnesotan ko-operatiiwisten meije-

rien yhdistykseen kuuluwat meijerit 

tuottawat wuosittain yli 60,000,000 
pannaa woita. Kokouksessa myöskin 

esitettiin, että yhdistys hankkisi oman 
myyntiedustajansa idän suuriin 
markkinapaikkoihin saadakseen par

haimman hinnan Minnesotan tooil-

le ja tehdäkseen im tunnetuksi yli 

Riilenkaicajai ää 

«estävät lakon 

^^kPaokstK,;;, 

Indianapolis, macllisk. 13 p. — 
Lakkoäänestys, joka on toimitettu 

pehmeän hiilen faitoajieit uniossa 

kaikkialla maan hittialueilla, ei ole 

toielä wirallisesti laskettu, mutia 

hiilenkaiwajain kansallisunion mir-
failijat ilmoittalvat faitooSmiestcn 

cmnestäneen yhdeksän kymmenestä 

lakon alkamisen puolesta huhtik. 1 
p. ellei uutta valkkasopimusta saada 

aikaan siihen mennessä. 

Kaiwostenomistajat kussakin toal 

ti ossa tahtoivat tehdä erikoisen sopi 
muksen union kanssa, mutta uniot 
waatiwat sopimuksia useampien roaU 
ti öiden kaitoostenomistajien kanssa 

yhdessä ryhmässä. Tämä ristirii-

taisuus ei näytä selwiäwän muuten 
ellei hallitus käske molempien Puo
lien edustajia neuwotteluihin. 

Hiilenkaitoajin kansallisunion joh-
tomiehet ctoat kokoontuneet keskinäi 

seen neuwotteluun Jndianapolissa ja 
kaikesta päättäen uhkaa maata taas 
suuri hiiítíaffo. Myöskin koirani)iv 

íefikaiwjat konwentsiOonissaan äsken 

Pääititoät julistaa lakon ellei heidan 
maan parhaimpana tuotteena too> p^ikankorotnstoaatimuksiaan btjtoäf 

sytä. marlkinoUia. 

Kyöttömyys toäiicniyulit psslella 

Prosentilla. 

Washington, maalisk. 13 p. —-

Siitä huolimatta toaikka taitot lähe

nee loppuaan ja toaikka monet am-

matti ennustajat űhxii toakuntelleet 
liike-elämän toilkastutoan Eetoäärt 

tullessa, työttömien luku toäheni 

inain Puolella prosentilla toiime hcL! 

Amite ioessa, Louisianassa, <m 
löydetty suuri kala, jonka laji on 

tuntematon tiedemiehille. Se on 

erikoisesti huomiota herättätoä, ottaa 

rawintonsa kurkussa oletoan kukka

kaalin tapaisen reiän kautta; sillä c: 
ole suuta. Päässä ei löydy min-

ikäänmoista leukaluuta, ainoastaan 

...t 

mikuun ajalla MdiOtoaltain työwi-l ^ak^i. zierainta ja kaksi h.ytoin pientä 

roston työntoälitystoimislyn johtd'|.^u1"P; jalalla.on selkäluu, kaksi 

IiZnestn, .laustnnwn mukaan. ruutiti». 

Jones samoin kuin ''íitSF 
tyn ti>Ört ÖTttyt) i-fonk res s i n jälkeen [ä. 

jättämän toakituisen komitean pu« 

beenjohtaia, Woods, ja sihteeri .Hunt 

pitämät tätä kuitenkin merkkinä pa
rempien aikojen tulemisesta. 

Työwiraston työntoäiitystoimisto 

Misi Hlvmalaista kuollut juna 
onnettomuudessa 

^ori päitoäa sitten kerroimm? 

englanninkielisten lehtien mukaan 

siitä onnettomuudesta,. mikä tapah
tui Painesvillossa, Ohiossa, totun? 

kerää työttömyystilastojaan 65 teot»' Pcrjaittaiita ja jossa 16 henkilöä 

íiíimskesfiikiesta. Neljäsiäkymme- menetti henkensä. Fairportin kii» 

nessä neljässä työnsaantimahdolli' jeentoaihtajamme kertoo tapauksesta 

suudet lisääntyitoät ja " 1 toa(y:tth lähemmin seuraamaa: 

toät. 

Elintarpeiden hinnat pvsywät yhä 
korkealla. 

Kauhea junaonnettomuus, jonka 

seurauksena 16 henkilöä kuöli ja kol 

me toaarallisesti loukkaantui, ta--

pahtzn t. k. 3 p mä, klo 11 illalla 

kun juna ajoi Painesvillen ja Fair 

portin toälillä kulkeman matkustaja Washington. — Työwiraston ti. 
lastotoimiston numeroiden mukaan!auton yli. Auto oli tulossa Paines^ 
otoat elintarpeiden hinnat pm n rt cet hiilestä Fairportiin mokanaan, pc.it-
tamoUa tasolla toiime kuvkauden 
ajan. 

Wiidessätoista kaupungissa toimi, 
tetut Fnfctot osoittatoat, että hinnat 

aieniirat 1 . Prosentin kahdeksassa 
kaupungissa ja folioit to at 1 pro
sentin seitsemässä kaupungissa, s 

si ajuria, 18 matkustajaa (englan 

ninkielisissä lehdissä kerrottiin au 
tossa olleen 20 matkustajaa ja aju

rin.) Juuri" silloin kun auto oli 

tulossa Neto ?)ork Eentralin rauta-
tien yli lähellä Painesvillea ajoi 
Chieagosta tulema matkustajajuna, 

Nem Havenissa oli alennus 2 pro-> m ikä kulki 60 mailin nopeudella 

»Snra flritotoän ícmíw ' rtWorm«M ,(l'ntíial ?lttc,rtft4í"' Ghu-initoliíij iajhnmtófo. auton yli |iTB fearouf. 
nmt- ^cm horkissa mähemmän kuin puo-!sella, että auto meni pieniksi kapva-i,. ,n ..iii V tvtiuiuir uoreui. . . ... ' . , , „ 

lu prosenttia. Wash:ngtomssa on, leikit ja jätteet lyttmtoat valamaan. 

Iylennys 1 Proienttia; Bostonissa ja Autossa olijoista kuoli 13 Heti ja 

-  V? '  .  

F: 

r. 

la saamatta mitään. 

" Í5otter oli 49-wuotios ja cli itten* 
fiyt naimisiin neljä kuukautta fitten, 
kölien toaimonsa oli silminnäkijä. 

6otteiin sanotaan tunteneen miehen, 

?oka lientä ampui ja ilmoittaneen 
murhaaja n niinen ennen kuolemaan-
so. 

íorfTafimloineit ítitte. 
P i t t s P a .  —  M i s s  R i l l a  

San Franciscossa wahemman fttin 
vuoli prosenttia. f ; • 

Hinnat owat yhäti noin 43 pro

senttia korkeammat kuin mitä ne. oli-
toal wttonna 1913. 

Siemcuíein käsittely kongressissa. 

Washington, D. C., maalisk. 13 

jp. — Pitkällisen ia ankaran taisie. 

toiset, lukuunottamatta yhtä, joka 
pääsi pienemmillä toamrnoilla, louk-

Faaittuitoat toaarallisesti. Tätä fir 

joittaissa on loukkaantuneista kolme 
kuollut ia kahden jälellä oletoan, 
joista toinen on auton ajuri, suhtcen 

ei toielä tooida sanoa jäätoätkö he 

henkiin tai et. 
Kuolleista oli toiiji suomalaista. 

Gonrod tulee saamaan PeitnsltUm-llun jälkeen kcmgressimies Sinclairin^v m,? ^ a 'T°< 

Nian rautatieyhtiöltä erikoisen anst^-i lakiesitns siementen íuotouttantiievta|!^ xmí!a, nQlvj^' űl .tI. 0 ̂ mn 

palkinnon, n. s. (raster Hatun, ien lännen inaanmiljolijimt. atoitstami-!'^0^101^^^"dinaa 
CV.1U11 

intoHt, että itäit tarkan kuuloaistinsa seksi tuli hywäksytvksi' toiime perjan-i^ Ír 5 T 
touoksi fhfetii' mahdollisesti el)fäiie*!hiina - kongressin ebustejabttoneessa.!a!llL la , ®a *. c 1 

mäiin maikka kuinka n-boisat juna-,Mutta edustajahuone alensi ralia.|^! .a f JlWl1 feuraamaita 

onnettomuudet. Bittö oli knnmLssäj luovutuksen 5 miljoonasta do-llaris.^?'^ ^mraa.asM. _ ^ . 
t( íegrafisiina toimitoan toeljimsälta yhteen miljoonaan ja farianre^ ...^al,§ mita 
inoria. loka toimitti -virkaan>a e-!hun luowuttaminen kokonaan Poi5 !toü a on koskaan tava.numit. 
Triiissa merkinantotornissa. Olnkii ! tettiin. Senaatti hionnitti $5,000, -fnomran muiston rorftakuitta-

laisten mieliin, sillä kaikki surman-

sa saaneet suomalaiset oli toat tää í Ui 
immin tunnettuja: melkein jokainen 
suomalainen tunsi Heidät persoona-

kohtaisestikin. — Työm. 

Suomalaiset hiihtäjä^ kimnvetaittaj 

neet TukholDassa. 

Helsinkiin saapuneen sähkösanoman 
mukaan owat suomal^sct kunnostau

tuneet loistatonsti TDholmassa Hei» 

mik. 7 p:nä pidetys^ pohjoismais-

ten kisojen HilHtokil^ptifuiifa. 

60 kilometrin hjjMvK tooitti Ta-

pani Niku tuloksell^ 4 t. 44 miu. 

22 sek. Toisena. oliXToIliu, neljän

tenä <sinlio ia || kahdeksantena 
Bronnskar 

'30 kilometrtN mMvlla puolusti 

suomalaisten mainMl loistamalla 

taivalla Manne Wiorinen. Hän 
tooitti toarnmsti ajasta 2 t. 11 min 

Suomalaiset ntäeHlasfijat tekitoät 
myöskin kunnollista^ työtä. He tu-

litoai toiseksi normlats^uoinalais 

ruotsalaisessa pckaalikilpailnssa. 

Kauppalan haroja 
törkeästi väärin-
- kävtetty^ 

Uusi Jupiter ÄmcstytUi 

Schenectady, N. K.— UFonnuo 

lia sinkauttoletoa chikyaikäinen Ju 

Piter on ilrnestynys maailmaan ja 

hänen waltaistuimHisa on General 

Electric Com labaratoriossa. Han 

ett tri. Charles P. KSteinmetz, maa-
itmankuulu iníiföitílttiööri, joka on 
keksinyt keinotekoiseni, salaman. 

Muutama, paito^ sitten . antoi 
Stei nmetz koenäM^en uudesta ke f-

sinnöstään, joka oti toctiit tawalline t 
korkean toolttipainpeit pitämä säh-
könsnnnyttäjä, toaNistettu 200 ia* 

siletoyllä asetettua kahteen ri-

toiin. Konettaan Dteinmetz kutsun 
.~7" . Li ^ -Hsalamansynnyttäjäkji. Metallihan 

tuntematon kala löydetty. ..r... A., , 
. x _  ^  r u i a s t a  n a h t n n  P ^ H e t o a n  e i i l l e  ^ o >  

kaisema salamannüoli kotoalla Pa 
:.iauksella, joka hmnrskasi sälöiksi 
paksun puupölkynpä halkaisi pienen 

punn latinasta fintveert asti. Mc-

tallilanka, johon íaíarna iski, hajo

si . crtcomeifiL1 SteinMetz selitti is

kussa olleen MiWoi'.an hetoostoo:-

mait jo íen' Miaitcen .ahtaastaan 
sadastuhcutttesdsa |cfnntia. Keinote

koisen salaman totiima oli toain Mii-

4>c^foböSjf>fa "salamams-

Steinmetz ei kerskaillut keksinnöl

lään, toaatt selitti, että sen a toul la 
ei toielä ole 'mahdollista toaljastaa 

luonnollista ukkosta ia asettaa sitä 

ihmisen Paltoelukseen mutta hänen 
keksintönsä atonlla ott tehty askel 
ukkoseniohdatinopissa, joka toielä 
näinä Päitoittä on ollut samalla as

teella kuin Benjamin Franklinin ai
kana, joka eniiinäitetiä tutki ukkosen-

johdatinilmiötä. 
Steinmetz selitti edelleen,.,, että 

luonnollisen ukkosen kahlehtiminen 

ihmisen paltoelukseen olisi nyt jo 

mahdollista, mutta salamaniskun 

if n on niin tatoattoman lyhyt, ^tiä 

f; itä koitui st „wain ÄmutamM ' sem 
tin hyöty". 

Pimeisiä 
uutisia 

Snrinatiujen luku Etcln-Asiiknit 
kaiwosmiesten lakosta johtuneissa 

Paul, maalisk. W H.
Garfield Brown, toültiou yleinen 
tarkastaja on lähettänyt asianornai 
seen toaltion Wirastoon selostuksen 

jossa käy seliville, että Keetoottn 
kauppalan virkailijat otoat toäa-

rinkäyttäneet useita tuhansia dolla
reita mainitun ' kauppalan yleisiä 

marója. Nämä paljastukset koske
mat kauppalan erästä entistä kau-

pimginhallintoa. Tarkastajan se-

lostuksessa paljastetaan näitä tör-
keitä toäärinkäytöksiir touodesta 1917 
aina tammik. 31 pättoään 1922. 

Tammikuun' 31 paitoänit 1921 esi

merkiksi B. T. Jones oli kauppalan 

kirjurina, josta toimesta hän sai 
palkkaa $210 kuukaudessa. Jones 

sai samalla kertaa $75 kuukaudelta 
n>esikomissioonin kiriutirtct ja oli 
myöskin King Lumber komppanian 

liikkeenhoitajana Kee-toatinissa. Lum
ber komppania myöskin peri kaupun
gilta maksuja, jotka olitoat paljon 

suurempia kuin mitä komppanian 

kirjat osoittitoat.. Jones oli niin-
ikpart. sen Pankin toarapresidentti, 

jossa hän toaitjtoi rahaksi kaupungin 

maksuosoittiksia.-- Aksi lasku kau-
pungille pii Lumber komppanian 

kirjoissa $3,492.43, mutta kaupun

gin kirjoissa oli siitä merkitty mak
setuksi $4,102.98. 

Hazel Cruikshank oli yhteen aikaan 
kauppalan kirjurin apulainen, jos 

tc sai palkkaa $90 kuukaudessa ta 

samalla toalittiin hänet wesikomissio-
nin kirjuriksi, josta sai $100 kuu
kaudelta. George Matakotoitch, ja
tt oli neljä toirkakautta kauppalan 

majurina, toaihtoi rahaksi Yhdenkin 
kuukauden ajalla 27 katwungin mak-

snosotnsta. Niinpä maksettiin hä-
itelíe toiiokraa ontaska automobiilis

taan ?ti toaltuusmiehille maksettiin 

melkoisia summia kortoaukseksi mat-
toistaan kaikenlaisiin kontoentnoo-

neihin useita satoja kullekin. 
Sillä ajalla kitin Matakotoitch oli 

majurina neljä touotta kiskoi hän 
kauppalan kassasta kaikkiaan $63, 

465.56. Kutoaatoa esimerkki toaro-
jen toaärinkäytöstä oli myöskin »e, 

että kauppala palkkasi kaksi ~ miestä 
pitämään silmällä lehmiä kauppalan 
kaduilla ia nämä „paimenet" saitoat 
$140 kuukaudelta. Basepallon pe
laajille annettiin 1919 $350 ja 1920 

£500 j. n. e. rahoja" kyltoettiin joka 

suunnalle aitoa n unimessasilmin. . 

Keetoatinin ivelat olitoat tannnik. 
31 p. 1922 kaikkiaan $502,400, jos 

ta $346,109.09 maksuosoituksina ja 
$156,000 bondeina. Keenxttiitin a-

sukasluku on 695 henkeä ja sijaitsee 

Zoupvala ItlSca kocuMM Pohjois-
Minnesotassa. >/' 

Karjakauppiaiia fimietäärt monvvoo 

liin pyrkimisestä. 

Washington, maalisk. 13-"Z.,.— 

Gnitntäinen syytös n. k. Packer Cont

rol Actin mukaan tullaan tekemään 
kaikkia karjakauppiaita ivastaan, jot 

ka kuuluivat St. Louisin karjapörs 

siin kuin myöskin pääasiallisimpia 
karjanostajatoiminimiä toastaan. 

Maantoiljelystoiraston sihteeri 
Wallac 

€telä Afrikan kai 

ooslakko tnuuttu 

n«t sodaksi :  

^ • * 7 v> 

# 'N'. ' 
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BchMMsMg, OMk-Äfttkä'Inaa^ -

r ^ , .... , list. 13 p. — Randin fattooMiteei<;- V 
hee Ott fltitnnut fmffiaon 110 ,a 011 j„li«wtu fotonia 

tonmmmdte m°°r°yk.°n faopua lni. fm Ehdosta. fu,t faitooitnSläiMci '..,H 
totoaltioit oikeuteen East St. Loui 
siin maaliskuun 20 päitoänä. osoitta

maan miksi et mainittu oikeus jav?: 

antaa määräystä, joka kieltäisi ne 
käyttämästä menettelytapoja, joita 
ivastaan hallitukselle on toalitettu. 

Oikeuteen haastettujen toimini-
mien toäitetään kieltäytyneen osta

masta itsenäisiltä komissionihuoneil-
ta, jotka eitoät kuulu St. Loitsisin 
karjapörssiin. . Pääasiallisimpana 
syytöksenä on kaupan rajoittaminei 
boikotin kautta. 

Tyynenmeren sopimus senaatissa. 
Washington, maalisk. 8 p. — 

Neljän suu rivalla n toälisen Tyynen 

Rautatieläisten palkkojen «teniatnt 
NCR. 

Chicago, III. — Nhhysmaltain 
rauta teitten palkkalautakunta alkoi 

täällä tänään kuulustella rautatie-
t'httöiden anomusta saada alentaa 
enemmän kuin miljoonan työläisten-

sä palkkoja. American Federation o? 

Laborin rantattedepartmenttn, Bert 

Dt. Ietoellin, johdon alaisena rau
tateiden korjauspajojen työläisten 

kuuden järjestön edustajat tulctoat 

ensiksi osoittamaan palfkalaiitakin;-
nalle, ctteitotit työläisten palkat siedä 

alennusta, Aiaan heidän on, alennuk
sen sijasta, saatatoa 12 prosentin 
palfatikorotus. Rautatieyhtiöiden e 

dustajat todennäköisesti toastaatoat 

työläisten esitykseen, että palkanko-

rotus ei ole ainoastaan mahbotoiit, 
toaan entisiäkin palkkoja on alennet-

tatoa siihen saakka kunnes touobei: 
1920 palkkataso on saatoittettu. 

Työläiset toaatiessaan palkankoro-
tusta tuletoat lainopillisen neitmom 

antajansa, Frank P. Walshin, kautta 
toaatimaart kuulustelujen Iafkauttfi-

mistä iillä perusteella, koska rau
tatieyhtiöt eitoät ole toielä tähän 

mennessä yrittäneetkään neutootella 

työläistensä katista palkkakysymykses

tä. Hänen odotetaan toaaitmait 
tällaisten neutoottelujen toimitta-

mistä ja ellei missä Päästä soivin 
toon, niin ivasta sitte otettakoon 
asia palkkalautakunnassa ratkaista 

t o a k s i .  P a l k k a l a u t k u n t a ,  s i k ä l i  k u n  
yksityisten jäsenten mielipidettä tun-

netaan , ci suostune tähän esityk 

seem V 
Lautakunta on antanut rautatie

yhtiöille roiisi päitoäii aikaa osoittaa, 

että toallitseivat Palkat otoat liian 
korkeat. Ne ctoat keränneet tuhan

sittain todistuksia, joilla tahtomat 
osoittaa, että työläiset, jotka työsken 

teletoät samanluontoisissa teollimuk-
nssa kuin rautateiden kompajalniier 

tin, toaikka faatoat alennettua Palk
kaa, ^sittenkin elätoät, toaikka työ 

läisten järjestöjen edustajat toaittä 

toät sitä mahdottomaksi. 

lakko siellä on muuttunut räydellt^ . 

seksi sodaksi. Lakkolaiset tomigit'^ ^ 
ivat useita kymmeniä poliiseja la'f,' 
ampuitoat kymmenkunta niistä kim-^ 

liaiksi. Fordsburgin seudulla iän» 
tettiin taistelussa tykkejäkin. Nä-

mä kahakat tapa hitti toat toiime per- ' 

jantaina, jolloin alue juli;-tcttitn so- ' 

tätilään ja toapaaehtoisia sotilaita 
toärtoätään nopeasti järjestystä vi 

läpitämÄm. ''-'J* . VV $Í4 
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Traktorit tykkikjewosten sijalle. ' 
Englannin tykistössä otetaan pc-

rastaikaa käytäntöön hetoostooimait 

sijasta mefantnen. Ahdessä prikaa-. 

tissa on toaihdos jo tapahtunut; ai
noastaan upseereilla on toielä herok

set. Hetoosten sijasta käytetään toe
tu j mä Caterpillar-traktoreja. jotka 

felpaötoat tähän tarkoitukseen, touo-
risillakin seuduilla. Traktorit fine 

luivat toaotitoan toähemmän menoja 

ja hoitoa kuin hetoosct. 
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Etsii patenttia keinotekoiselle hiilelle. 

Lontoo, maalisk. 13 p — Tun

nettu saksalainen keksijä, Pryckner, 
jonka joku aika sitten kerrottiin kek

sineen keinotekoisen kttoihiilen eli oi* • 
keamntm sen toastikkeen, oit ilmatta- ' 

tiuf Daily Chronicklen Mynichin kir-

jeentoaihtajalle, että hän tulee etji-

mään patenttia keksinnölleen joka 

maassa. Hän sanoo valmistuksessa 

tartoittawia aineita löytyinän joka ' 
maassa ja toakuuttaa toalmiswskus- > 

tammsten olevan 
pienet. . . 11 

t; 
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Sansv woiwansa herättää kuolleita 

ja mnnttaa neekerin walkoiseksi. 

Neto Aork, maalisk. 6 p. -—iii 

Dr. Octavia Felix Pedrose, nuori' 
brasialainen tiedemies, saapui tähau 

m a a h a n  t ä n ä ä n  M i t n s o n  l i n j a n  h ö y - ,  •  

rylmivalla Southern Cross osottaak' 

seen toerenkostuttamismenetelmaan 

sä, jonka atoulla hän makuuttaa toe?* 

ivansa muuttaa mustan ihon toalkoi-

siksi, tuoda kuolleen elämään takai

sin erikoisissa tapauksissa. Hän il
moitti myös keksineensä keinon, mil

lä toähentää ihmisen tatoallista nuk* 

kmna-aikaä, 8 tuntia, ilman haita!» 

lista toaikutusta tertoeydellef 
Maikkakin hänen märinmuutto- [ 

kokeensa ön. menestykseMseStt suori

tettu rotilla, on tri Pedroso makuu-
txtm, ittä hän toaikenksetta wo» 

muuttaa neekerin toalkoiseksi. Hän. 

s a n o i  t e k e t o ä n s ä  s e l l a i s e n  i h m e e n  o i -
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taistelnissa on 38 ja tovi nousta meren sopimuksen toahtoistmmskysy juleivat osoittamaan,, ctitä elinkn?-

lcssaan'täällä. Dr. Pedroso, joka 

Työläisten edustajat putestaan on 26-touotias, kertoi sanomalehti-

sunrcmmaksikin. Lauantaina pom- m-ys otettiin tänään senaatista käsi-
miíít haíítíuksen itmníoitoo tiiäiuaen , teitärtxiksi. Massalainen senaattori 
union haalia Beuoinissa häwittäen^ Lodge sanoi, että 'opimus laadittiin 
sca ja surmaten suuren joukon ih

misia. .>palliniksen taholta käsitetään 
lakkoliike ivallankumonkselliseksi1 toi-
inintmkii. 

Keskenään taistelrlyot irlantilai

set sotilasjoukot LimerickiSsa tekiwat 
íííitaitíoiiia sotuin n o n, jonka kautta 
iviimciset rauhattomuudet Jrlannis-
sa otaksmaan saatawan lopetetuksi. 

tämän mntftiőtaimumm synnyttämä! 000 tähän atoustukseen ja eiitys tu-
?äni oli iti in omituinen, että tiitiö 
imnfi toelivnsä soittamaan rabani or-
ifioiia paikalle. Nämä hän johti 

tuaärättnyn Paikkaan, josta í5níKxt' 
tiilikin, että 10 huiman murtuma o-
Ii snntynnt sen jälkeen kun juna oä 

paikan simuuttanut. Senraatoa in 

ra oli rooma st i snisniiint kiskoilta 

jrjtloht mita pahin junapunettomuuZ 

ivoinut tapahtua, tb. 

fee mi elä senaatin ja ebuttafaBuo-
ueeit fonferctisfivi'o neutooteltatooksi. 
Luptoutettűtoű '"um ma too ida a n ko

rottaa ja rehuaroustus lopulliie^ti 

vhdistää lakiin. Mutta iokatapaukses-
sa maar toi I jel ifät saatoat ainakin hit-
beit miljoonan dollarin atoustuijm. 

Maanani l^elysimrasto on nibrynvt 

'o toimenpiteisiin - jakaakseen awus-
tusttt heti. • • ' 

— Ette moi odottaa kuolleen kir
sikkapuun kukkiman. 

— Leikki on paikallaan ttiie kan
an kun se py'yy leikkinä. 

vtev . v j. 
' J J t ^ V ' f r h' . 
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Minnesotan knwernööri Prens an-
toi lauantaina julkisnnteen lantun-
uon, että tirin on ehdokkaana kuwcr-

nööriksi uudelleen ja kannattaa 

Zyrank Kelloggin Nhdysvialtain se-
naattoriisi. 

Roowaau 

asekonserenssissa sentähden, että at 

noasraan siten saatiin päättymään 
Englannin ja Japanin toälinen so 
piutus, mikä edellytti sitä että nä-

mä kaksi toaltaa olmtoat olleet lii

tossa Ihdhstoaltoja ia kaikkia muita 
maltoja mastaau. Myöskin toa-

iuutti Hän että ellei sopimusta se

naatissa toahtoisteta ja Ahdysival^ 
lat jäätoät ulos toisten suurtoaltain 

liilasta, tulee koko asekonserenssin 
työ, laitoastojen pienentämistä kos-

fetoat väätökset ja kaikki muutkin 

menettämään merkityksensä. 
Senaattori Reed, Mtssmlrista, 

Borab, Idahosta ia useat muut kes-

Tenttitoät Lo^gen puheen useita ker-

tamnikset eitoät ole alentuneet siinä 

määrässä, että oikeuttaisi toat palkko-
jen alennuk'en. Työläisillä myös 

on paljon asiatiedollisia todistuksia, 

joista yksi on mitä katkerin ja p?-

rinpohjatsiu syytös amerifalaiiia 
maanomistajia ivastaan. Rautatie

läiset nimittäin otoat toalmistauhv 

neet osoittamaan, että maan ontiMc 
jat lisäätoät touokraan jokaisen sen

tin, minkä Äinkustannukset alene 

toat: 
Työlautakunta kuulustelee ensi f n 

miehille, että' hän keksi wermkostni-
tamismenetelmansä ntonitouotisten 

kokeilujensa kautta Sao Paulcssn. 
Brasiliassa, eraössä hänen nimeään 
kantatoassa tutkimuslaitoksessa ja 

Lontoossa, jossa hän on myõltn; 
työskennellyt useita tottosia. Jlmm. 

tuksensa mukaan perustuu se w" 

tensitrtonn, siten, että weri pumbiv 
wan yhdestä käsitoarresta tai sää-
restä ja johdetaan kumisäiliöihin. 

jossa se sitten käsitellään kuu 
mimben tai semmin atoulla, jonka 
jälkeen se pumpataan takaisin toi-

• ÍCu" 
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konepajatvc läisten palkkakysymyksen? sx>n käden tai säären kautta. Unen 

saapune?n ftcboit maltoja, sanoen sopimuksen oletoan ko 
keoii on woimakas wallanknmouksrl- ?onaan armottoman ellei sillä ole' |Q 

Ttacn liike puhjennut Tripolissa, muuta tarkotettu kun enalantilais-

ja sen jälkeen kunkin rautateiden 

paltoelusfuntaan kuulutoan työläis 

ryhmän asian erikseen. IuncmieMen 
ja toaihdeiniesten palkat eitoät tule 

eíílle näissä kuulusteluissa. Ne reti
kai fetoat palkkakin yrityksensä rauta

tieyhtiöiden kanssa piirilautakunnis-

Pohiois-Afrikassa. Ztalialaiict jou
kot oivat pakotetut poistumaa» Cha-
teriötä ja Zawiasta. 

tBiimt kanantaita wasten yölle sfi 
T a n  F r a n c i s c o s s a ,  C a l  i t .  l u m i m v r s -

ja kylmin ilma mitä ilmatietotoi' 

mieto on ko-kaan merkin»tzt «äin 
inUDf'Cfln maaliokunlla. 

englanti loi 
iapanilaisen liiton lopettamista ja 

toalnngolliseku Klidn-maltain eduille, 

jos silla laajemp: ia lain en merkitti-

on. 
Siitä kiivaudesta päättäen millä 

foptmuiK1!! puoliistajat ja toastusta-

iat kätoitoär keskuöteluun käitkii. tu-

he toäittel;>ä sopimuksen toahwista-

miestä Jatíumaaii pitkät ajat. 

Rautatieyhtiöiden edustajien Pii» 

icuui ollaan itinä luottamuksessa, 

että palkkalautakunta alentaa kaik 

íren muiden rautatieläisten, Päivi 
junamtesten ja ratapihatyölaisten 

palkkoja kymmenestä falitcenknmtn: 

nteii miiteen prosenttiin^ Tämi 

merkiHetsi noin 200 miljoonan boi 

larin touotmsta säästöä rautaiieyh 

l"T - a *  « - „ * y, 

toähentäminen tapahtuu tri Pebro-
son mukaan siten, että ulaspump it

ku tocri käy eräänlaisen sähkörnen-.- •- ^ 

telinän läpi, joka puhdistaa tocrvr 

ja fitää siilien tarmoa. Men Wähn»-
täen unen tortoetta. 

Mitä kuolleista herättämiseen tu- • ' - j 

lee, sanoi tri Pedroso, että se tapah- , ) 
hm sydämen hiero mi seit ja meren ?ä- 4,, 

sittelyn kautta serumin atoulla, son-
ka hen on keksinyt. Hän kertoi, että... ' 

menetelmää tooidaan käyttää useim

missa tapauksissa, i>aitsi siiloin kuu 
weri on mnrknttynyt eiim. titotiärin* ' 

kuulasta, kuitenkin íntomioonotíoen, t 

että parannus on tnahbalUnen. títc.t 
oikaa ole kuluut enempää kuin >},' r 

tautia kuolemasta. , - . -.,- v,; 
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