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41 men vuosikerta. 

Ullscoiislttiti lain 
laatijakuma Kut
suttu ylimääräi-
seen istuntoon 

Msdijon, Wis. — Shitocrnööri 

8?Laine antoi t. f. 15 P. määr önt-
{m,' että Wisconfinin lainlaatija-
f imua n on foFoommttmm ylimää
räiseen istuntoon fcžkifitoiiffoa t. f. 
2;> p. Kutoerőöri tonatii latnlacti* 
jofimtaa muuttamaan toaltiott tooil 
maejaoletooa tuloroerolofia siten) 
että siitä Vaistotaan se folita iofn 
uraärää tulot Pibettämäfii salaisuu 
bivftt ia sen lisäksi toaatii kntoer 
ii ööri lakiin sellaista Ii siilistä, että 
i u I otoeroTaotoafteet tool haan uudel
leen tarkastaa ftmbett tottoden aika
na fen jäsikeeit kun 11c owat toiron-
»mailille jäteftt) ia toaikka kuinka 
pitkän ajan per iistä siinä tckpaukses-
fa sos fmonmtaau niiden tät)ttäiu: -
fesfä Harjoitetun Petosta. 

Kultoernöori toäittäli, ett a suuret 
u aitiossa toimimat korporaisionit 0-

toat maiti ota peikntelleet jatfutoasti 
itmoittoisfoon htToioott toirottomai-
siliv ja näillä mu'tiofiiila tmfniken 
iafii'1 luin tohnoo woitatoan sen 

f?rää. 

?)iciicu-ä käsityksenä toalt ion. paa 
kauvnngissa on se, että lainlaatija 
fmitn tulee kntoernöörin esittämä 
muinoiset hytoäkjinuäan ja 10S jc 
jni ilman muuta tekee kestää lain-
laati iafnmmn istunto ainoastaan 
t)bben pävtoäit. 
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SnemoíaittCB joutunut htzÄkäykscu 
uhriksi. 

Sparta, Minn. — Hytoin harkit
tu päällehyökkäys tehtiin Hjalmar 
Memeä. wastaan täällä perjantaina 
t. f. 10 p. toaMett yöllä. Hänen 
tultuaan kotiinsa sanottuna yönä 
kello yhden aikana, aroaa hän otoctt 
lukosta ja astuit sisään asuntoonsa 
mitään aawistamatta, samassa saa» 
den kotvan lyönnin päähänsä. Hän 
luuli ensin, että katosta tuli jota
kin alas, toaan kun rupesi iskuja tu-
lemaan useampia, niin sitte taasta 
hän huomasi että on'mies sisällä, jo 
?a niitä iskuja antaa, saaden jjo mu 
jittua hänen pöf err nisiin, josta sen
tään selwisi ja aikoi panna wastaan. 
Lopuksi sai Niemi lyöjältä aseen 
pois. Se oli nahasta tehty ja jp-
tain kowaa ainetta sisällä. Jon-
kun aikaa oteltuaan Pääsi Nienn 
nlos ja lyöjä pääsi pakenemaan eikä 
Niemi woinut pimeässä tuntea tu
ka hän oli Mies oli mennyt Nie
men asuntoon nähtätüästi murha-
tai ryöstotarkoitilksessaä — Työm. 

Totilas-maauwiljelijät kurjissa o-
loissa Canadassa. 

'Ottawa. — G rear War Veterans 
Association of Canada järjestön toi-
meenpanewan toimiston istimnossa 
keskusteltiin menettelyisüi, joiden 
kautta toettaisiin parantaa olosuhtei
ta sotilasmaanwiljeltjöidsn keskuu-
dessa. 1 

Ewersti John Barnett oli läsnä 
'kokouksessa ja otti ivastaan todisteita 
tilanteesta. 

Jan Btaekenzie, edustaja British 
Columbiasta, sanoi, että taloudelli
nen tilanne on sellainen, että 50 
prosenttia entisistä sotilaista onxit 
kyllästyneet ja aikowat heittää sii

hen. 
I. H. Martinson, edustaja Mani-

tobasta, sanoi, että 40 prosenttia 
toiljelijöistä siellä on samanlaisessa 

asemassa. 
W. H. Botterell, edustaja Alber-

tasta. osotti, että tilanne siellä ja 
Saskatchenxlnissa ci ole warsin niin 
surkea, mutia kyllin tixtiotoa pikai 

sen äroun hankkimiselle. 

•f Ä 
Salaperäisiä murhia Tnowessa. 

Kolu fljlta Jitter -MdeMW -
imo:i .voníaTaJhhi'Ifa n. !>'* 3$. ties 
ta 1 iifJfooit petettynä tymiehen-
ivainiu Anna Iiirtiait ruumis. Kou-
lavia o ii nuoran pätkä, ivaattivi rv 
n-Unina ja miehensä hattu pomvlia. 

^aiffafimrait luironomaijet otoat 
cjma tutfinoet ja ujbttcntnrn tapa-
ríiwii epäiltyinä Pidättäneet neljä 
K-ufilóü. Nänni otoat poliismpoika 
Tuki? Penttilä, miehestään ero via 
tlvim tommo Emma Siren tus seío 
ínoiiiivM Viktor ia Jalmari Tuin 
la. joita toavtaan vn ilmenirot ioita--
firi raskauttamia asianhaaroja. Wi 
raiumtaisilta saadun tiedon mukaan 
olisi murha kenti.s tapahtunut kos
toksi si;tö, että toatnaja oli tehnyt e-
rään iu uivinpa a toiinajuttua koske-
man iíniiaitnon. Tcivfain'T'i ei kui 
iettfanu oie rníihnufsivfa ilmennyt 
mitään ojina vl'h^ttomavíi toalai'f 
ivaa. íuffiinnfna lUv.i jatketaan. 

,C>oTmif. K- V 1'vrdvttiin >utK 
non ^lhtoeuiaiuinil'.7 eräältä imuun 
tc. taői.r:> v'.'-h1 vvapaueu fv.olí.e 
,.a. lutunivta tarfavtettac^n l,i:o 
mattiin -vaapaH'1.1 "inta lapiammu--
tufsi ia paikalta lüvhvií iu ivrnoltoe 
ri Paranoia luu Naa ü t.^vniafő' 
semmin itsemurlk'lsi. moifa ntifau:r! 
ri mtnfä t^rit"* •' f -
Wainaja oli 20 to-n: mv ia vvrlv.v-l 
tön. handia ci iiivuuoii'vfaan rio 
betä olleen mitään iimtä it'nimv 
Ixian. Jotkut seit at rosiitaatoat ii; 
hen, että tapaus olisi vdtevdessä fcr 
rotun murhan fansfa. v?Iüait tut 
f imi ien owat vaiffafumtau toi ran 
cmaiiet ottaneet 'i.iltuunía. 

Lloyd Georgen hallitus tutisee. 
Lontoo. — Poliittinen friisi toi

sensa Perään tuijottaa Lloyd Geor-
gea toasten kaSwoja, mutta hän ?o-
k0onmspnolueensa kanssa toielä se'-

soo Paikallaan. 
Lloyd Georgen hallitus on sen-

raatoassa asemassa: , 
1. Tnönsnlku konealalla kautta 

Englannin käsittäen uoiit miljoona 

tnölaistä. 
2. Wailankltmouksellinen tilanne 

Etelä ílfrifavsa, jossa Buurit otoait 
n'í-tmicet lakosra oletoiin FuHanTai 
luajiiv 

:i. Wakatoat mellakat Intiana, 
nn siä myös liikehtiminen on saanut 
n>allanklmtotlk'eMsen luonteen. Mel-
tolat otoat seuranneet Ghandin 

4. ^ilautiiaikt pohjoisessa 
cicBsjä uh f act toat toisiaan. 

5. Waat'mus sulttaanili Palaut--
tcmifesta InrftVic ja Britannian 
mandaatin voistamisesta Paíevtii-
navta. 

Neljän »vallan sopimus senaatissa 

Washington, nmaZisk. 20 p. Ne! 
jän maltan Tyynen-nterett sopimu! 
jen toastitctaiat senaatissa otoat luo
puneet kaikista sitnnuitelmistctan 
toistelun jatkamiseksi sopimuksen 
toahtoistamista wastaan hytoäksyen 
yksimielisen päätöksen, että *äsitteiyä 
valotettaisiin ja lopullinen äänestys 
toimitettaisiin perjantaina, maali 
24 p:nä. 

aialiloillt vaadi 
taan iisthallimo-

oikeutta 
Washington, maaRsk 20 p. — 

Senaattori Ladd, Pohjois-Dakotas-
ta, on esittänyt senaatissa lakiesityk
sen, jonka mukaan eri waltioille 
myönnettäisiin täyÄellitnm oikeus 
määritellä kaikista kauppaa koske-
toista asioista toattitm rajain sisäl
lä. Tämä lakiesitys on kiauut 
maanmiijelysryhmän kannatuksen > 
otaksutaan siitä syntymän ankaran 
taistelun, sillä sumbisneksen tiede
tään tooatitoan liittohallitukselle oi
keutta kontrollerata kauppaa koske-
toia lakeja ainakin toisseillä aloilla, 
maikkapa kontrolli koskeekin toaltion 
sisällä horioitettuo kauppaa. Se
naattori Ladd toalittiin Nonpartisan 
Liiton suositnksella» senaattiin ja on 
tämä lakiesitys soMoinnussa sen e-
distysmielisen ohjelman kanssa, jon
ka tarkoitus on saada suurempi toal-
tioiden kontrolli kaupan alalla estä-
mään kohtuutonta nylkemistä, jota 

yksityiset harjoittMat. 

Ävmunlnisticn anastama tyowaen-
talo palantcttn entisille omis-

tajitleen. 
Intoäsknlän Pitäjän työtoäettyh-

disttikien johtokunnan puolesta otoat 
ia n o hui johtokunnan puheenjohto.^ 
ia Kalle Poukamo ja sihteeri Otto 
Siekkinen läänin maaherralta ano
neet, että mainitun työmäenyhdis-
wksen talo palautettaisiin sosialide
mokraateille. Wiinte toitodett ain- -

Englanti Jahrriää 100,000 asnkastu 
Australiaan. 

Lontoo, Gjtg. — Knluwa-n totio-
bett loppuun mennessä — jos te
keillä oletoo suunnitelma läpäisee — 
iijääntyn Australian toäfiinfu tä= 

fm-OTt-'-WirrtWW' * 
•ai naisella ia 'lapsella. Ennen sotaa 

Englannista Tähti Australiaan noin 
78,000 henkeä joka touosi. Wim>e 
inuonna toastaama määrä kuljetus-
toaikenksien touoksi snpiswi SO,000 
teen. Nyi olot otoat muuttuneet. 
Australian hallitukselta on omia 
15,000 termin fanfoifia altiksia, joil 
ia 700 matkustajaa 28 paiwässä 
siirretään maapaílon toiselle pito 
teile. Nnkyään lähetetään joka Päi 

! mä 2,000 siirtolaisia ia halukkaita 
läfttiiöitä tnntuu olem-an bytoin run 

saavti. 

Lapsct kasivateta an toUltn Inintmrn 
helmassa. 

piikin troopillinen saari tullaan 
sa pidetyssä yhdiswksen toimfiMouf- jftamaait täytäntöön saksalaisen tre
ses sa roaírtíiiu muutamin ÍKtrfilotta,•; fenttel]ei? N-rldolph Nequabtin alul 
jotka Mi iv n jälkeen ryMt)imät fair,;-
läntäätt níibivtnfien toin«ii;taa T01;:-
i'iunisti'en m tolae e n tarkoituksia 
Vaimelemaiji, toaiffa yhdistys sään-
rojtit mukaan kuuluu Suomen jos. 
bem. VtioTiteeíectt. Wiime ínyefuun 
25 pnä pthctnMä kokouksessa eroitti 
Nhdistulsen enemmistö johtokunnan 
si iloisista jäsenistä Matti Aatton. 
.? Koitousillan. K. K. Kntösen sekä 
9(Vvtor'i ja Konsta Tuukka sen, N.iv 

lepaneinoa erikoisluontoista kokei
lua '.oarten. Kuusi poikaa ja Yhiä 
tnoitta hittoa jostakin korkealle fc 
ljitfciucesiä rodusta jätetään asu 
maítoíualle íaarellv j,'via kuitenkin 
tulee oi!a ritttätoä;it Hedelmiä ja 
pientä riistan Tapjurai :ten ratoin-
nokji ia tarpeellinen inotniia ilmas-

to. 
Lasten henkisestä ia rnumiillises-

ta fcbiinfjestä hillaan tekornään sys-

Hiililako» uhka. 

Neto f) or F, ntaalisk. 20 P. •— Ko-
toanhiilen kaiwosalueilla m ah do iii-
jesti to oi haan toäiMä lakon alkami
nen htchtikuuu 1 p., sillä kaitoos* 
miesten ja yhimtbert toäliset nett-
iDottclut näyttätoät johtaman tyy-
dyttätoiin tuloksiin. Dcutta pehmeän 
Tätien alueilla tuskin tooidaan estää 
lakon puhkeamista, koska kailvosten-
omistajat tieltäytytoat jyrkästi neu-
toottelemasttt kaivosmiesten edusta
jien kanssa. /R • 1 

Tingle tax esitys tulee äänestettä-
wäksi Oregonissa» 

Salem, Ore. — Uksitoerokysymy? 
tulee taas Oregonin äänestäjien 
ratkaistatocrkii- ensi marrasluun 
toaaleisfo. 

T. k. 15 p. jätti Oregonin Single 
Tax liiton liikkeenhoitaja I. N. 
Herman toaltiosihteeri Sam Koze-
rilie aloteoikeudella tehdyn anomuk
sen, jossa oli 16,000 allekirjoitusta, 
joka on ritttätoä määrä esityksen a» 
settamiseksi yleisäänestykselle. 

Esitys joka on samallainen kuin 
to. 1920 äänestyksellä ollut, kuuluu: 

„Heinäkuun 1 päitoästä alkaett, 
1923 heinäkuttn 1 päitoään 1927, 
kaikki. tonltio-, kunnan-, kauntin- ja 
piirihallintojen menoihin tartoitta-
toat toarat hankittakoon maan täy
den artoon mukaisilla toeroilla, kat
somatta maalla tehtyihin Parannus-
töihin, ja sen jälkeen maan tätisi 
touokra-artoo, hallintoihin katsomat
ta, perittäköön kaikkien muiden 
toerohisten asemasta, joita on 
tartoittu hallinnon ylläpitoon p 
muihin kansan määräämiin tarkoin!-
siin. Kaikki Oregonin pörustus-. 
laissa ja yleisissä laeissa oTctoat 
määräykset, jotka otoat tämän kans-
sa ristiriitaiset, kumotaan täten, ja 
tämä Mu olkoon automaattisesti 
moimaan astutoa." 

Ranskalai^t saamat «vt mennä nov 

.misiin *25 luitobcit ikäisinä. 

Pariisi. —- Ranvkan ka n iái set, 
jotta p;vat'ví'tii'cvt 25 nntob^t i-
fääit, UH'ioar inetmä amioliittoon 
ilman ioanyentptenfa sitovtnruusta-
ktr. tilaisen lain on Ranskan tukseeu. 

rdu:raiafamari ävkrttäui Immokin-
v,it. 3itä ennen täatiii alle 30 tono» 
den ifäivten mtorien ia naisten saa
da lupa toanhemmiitaan. 

ht,n siiat;:; toalittiin uudet henkilöt.itemaattisia hatoaimioita sillä tntoof 
Erotetut henkilöt eitoät ole fui teu
raan iuotouttcineet Nlidistykselle kuu

la eitä lapset eitoät hatottinnon te
kijöitä ollenkaan tule näkemään. 

intoia ralioja enempää kuin tili- ial^ihän olostaan tehdään muistiin-
pöntäktrjojakaan uudelTe johtokun-Ipanoja joka bäitoä ja elätoiä kutoia 
nalle eikä edes yhdistnstä ole las- fäqtefään niiden lisänä. Lapset jää-
kettu omalle talolleen, toaan PitämätLxit saarelle lapsuusajasta aina 
erotetut henkilöt sitäkin hallussaan. ̂  täysi ikä isnytee-n saakka olematta sü-

Hakijat otoat anoneet maaherran| tä nikaa mivrään kosk'tukjessa ie-
toimenpidettä si'ben, että vhdistt)ksen! nenkään fan s'a. Kokeilulla toitoo-
omaisuus kiireimmiten palcutetict : taan saataman erittäin tärkeätä äi
jiin Hakijain hallintaan heidän „ebistoa iímtiieti miifaaliieen ja 
lessaan yhd. laillisia toimitsijoita ia! bioloofiiven tutkimukseen. Saarel-
että tähän ontatoaltaijeen menette- j (a tehti)ien kofeiinien puhtaasti ti:--
lmut jri'illiiet saatettaisiin rangat?- Kvlliiei tniok'et annetaan vliopisto-

;en kätitettämäfii, jotatoaétoin muut 

Kenraali Dia^ mnrhattn. 

Nogales, Ariz., maalisk. 20 p. — 
Kenraali ^eftr. Diaz, entisen Meri-
con presidentin Porti rio Diazin 
sisarenpoika, ammattiin kuoliaaksi, 
lähellä Ortizin rautatieasemaa So 
noran toaltiossa, Mexicossa, kerto
mat tänne saapuneet sähkösanomat 
Kenraali Diaz oTi hywin tmrnettn 
Mericon asiain Myydessä. 

mf pgr n » *• * » *• 

Anm«z»a 
uutisia 

Sumimtitvh) riehui Colvr«1»ossa 
toiintc loitanmmti. 

Lauantaita wastv«n yöllä ji 
lauantaina wallitsi keski Mianeiv 
tassa räntäsade, joka jäädytti lennä 
tinlangat aihenttaen häiriötä ja 
kaataen lankavnltväitä sadoittain 
Waif info nunjcc satoihin tuhansiin 
dollareihin. 

'üUfcit wangittu Jutian kapinan 
johtaja (V)tntbín on tnomittu kuuden 
wuoden nrnnfriitccit. 

Kongressin mlwntämä $1,500,000 

Bhdyswaltain riistämättöutät luon
nonrikkaudet. 

Huolimatta siitä, että Ai'dasmal 
loissa luonnonrikkauksia on riiétettn 
ja yksityisten keinottelijain näsikap» 
Valeiksi toallattu suunnattomat mää
rät löytyy maaSsa toielä melkoiset 
määrät luonnonrikkauksia, jotía o» 
ivat yhteistä kansdn omaisuutta, ai-
nakin toiStnisekji. 

A lueito, jotfar eitoät 0U1 yFiitrijillc 
luotoutettujci täytyy maasia yhteen 
jä $150,000,000,000 or too sta. 

Hiili ja öljy muodostamat pää» 
osnn näistä luonnonrtktauksistn. 
Hiili tonrnstot on arwioitu yhteensä 
110,000,000,000 tonniin ja öljntoa-
rastot 1,325,000,000. tynnoniu. jo
hon lisäksi tulee artotoitu 50,000,= 
000,0000 tNnnorillistä liuskaöljyä. 

Pvitsi edellämainittuja luonnon-
rikkauksia on Hhdystoalloilla yhteise-
nä kansanomaisuutena toleiä toistai
seksi fos jaatti f(T ro stun 1 i n, joiden pi
toisuus artoiöidaan 3,500,000,000,-
000 tonniin sekti potaskaferrostumia 
joiden pitoisuus artoiodaan nhteenjä 
noin 13,000,000 hemosmoimaa. 

Jos nämä luonnonrikkaudet järke-
toäilä tatoallo myötäisi tai mu okr at-
taisi, maikkana nyt näin kapitalisti
sen järjestelmän toallites'n, tooifciji 
niistä hntoityksinä ja touokritta saa
da toähintäin 12,000,000,000 dolla^ 
ria, siis toähän enemmän kuin rntiä 
Europan mallat otoat Dhdyswalloil--
Tc naikaa. 

Murhasta hio m itiin neekerin rnn-

miiseen laskettiin 12 sähkö-
iskua. 

Little Rock, Sírt—Barnes Beils, 
18-lvuotins neekerimurhaaja, otet
tiin hengiltä toaltiotoankilan sähkö-
wolissa toasta senjälkeen, kun ko-
kemattomat sähkömiehet olitoat las-
keueet Hänen rmnuiisoensa yksitoista 
sähköiskua. Todistajien kertomuk
sen mukaan onnistuttiin toasta kah
dennellatoista yrityksellä. 

Kätoellen sähkötuoliin laulaen 
toanki jatkoi Tauluaan kunnes ensi-
mäinen sähkÖtoirta. laskettiin ruu
miiseen. Valtion lääkärit toimitti-
toat tarkastuksen ja julisti toat mie
hen toielä elätoäksi. 

Toinen toirta laskettiin mutta sa-
malla seurauksella. Todistajat al-

Cboma$ Schali 
mahdollinen ehdo
kas Minnesotan 

senaattoriksi 
Minneapolis, maalisk. 20 p. — 

Minnesotan 10:n piirin sokea 
ressimieS Thomas D. Sehall tnaini» 
taan mahdollisena edisttismteiiste» 
chdokkaana 9)hby5moItain senaaMrN 
Minnesotasta. Repubiikaanipuoiuee» 
toaltiofantoctrtsiooni nimittää enti
sen senaattorin Kelioggin, futoernjo-
n Preus'in, Miniteapolis'in maju
ri Leachin tai ylioikeuden ttromarm 

koitoat potstua teloituohuoneesta jo r .. ... . , 1 u + , v f. .... . pallamtn. Tama komventstont fo
tonin muutama henkilö olt lo vita 1. ...... .. , , 

.. .. . ... , , i4.. koontiin samana patinana futtt edis. 
hnt toiirneiset iskut laskettiin run 
miisecn ja Wells toihdoin saatiin) 
hengiltä. Tätä ihmisrääkkäystä kes-
ti 20 minuuttia.' 

Wells tuomittiin erään Peter 
Trenz nimisen farmarin murhasta 

Ä?onticellossa. 

200,000 lienee tähän mennessä 
kuollut nälkään Wenäjällä. 

Mosfotoa. — Laskelmassa, jon
ka neutoostohallituksen tertoelzsro-
missioneri Sernashko t. k. 9 P:uä 
esitti Associated Pressin firjeentoaifv 
wjalle lausutaan 200,000 henkilön 
tähän mennessä kuolleen nälkään 
Wetuijäiltä edellyttäen että suhde on 
sama muilla nälkäieuduilla kuin 
Ufan kutoemementissa, jota nälän
hätä näyttää ankarammin kohdan

neen. 

Liittoahklitus ehkä lopettaa kielto-
lain rikkojain syyttämisen. 

Ehicago, maalisk. 20 p. — f)h 
dvsnaltain lakimiehet täällä otoat Käytännöllistei 

Sementtiyhtiöitä asetettu syytteeseen. 

Minneapolis, Minu. — Kolme 
mintteapöíiíaista sementtiyhtiötä - on 
asetettu iyytteek-en Shermanin tru§-
titoastaiscn loin rikkomisesta. Syy
töksen teki Tiittohaiiihifjen suurlau» 
tafmita asettaen syytteeseen 26 fc-
inenttiyhtiötä, jotka kuitenkin kaikki 
tuulutoot yhteen trustiin—sementti-
trustiin,mutta toimitont eri toalti-
cisia eri nimillä. 

Paitsi eri nhtioitä asetettiin syyt
teeseen myöskin 48 trustin toirkcnli-
joa, mutta näiden syytettyjen jou
kossa ci ole yhtään minneapolilaista 
portooria. 

Geuowan konferenssista wähüu toi 

tuon, sanoo Radek. 

Moskoton. — Amerikan kieltäy 
tilininen ottamasta osaa (^cnotoan 
konferenssiin teki tuon neutootteiun 
melkein hyödyttämäksi mikäli Wvnä 
jän hallitus on kysymyksessä, sanoo 
neutoostohallitnksen Pit he m ie? Karl 
Nadek. 

„Tuo SJhdystoaitain toimenpide', 
sanoi Nadek keskustellessaan erään 
uutistoimiston kirjecittoaihtaiau 
kanssa, on alentanut (kertoman kon 

tysmielisten kontoentsiooni, maaltAk. 
31 p. Thomas Schall tooi esiintyä 
edistysmielisten ehdokkaana, joS 
hänelle lumotaan yksimielinen kan
natus edistysmielisten taholta» 
Muusin tapauksessa pyrkii hän Hit
beli ecu kongressiin 10:stä piiristä. 

Mr. Schall on ollut piirinsä e-
dnstajcma kongressissa kuusi touot
ta ja on aina äänestänyt niiden kar-
too jen edistysmielisten mukana, jot
ta kogressisso on. Hän on tunnettu 
yli moan rohkeana edistysmielisenä. 

Sähkö teitse solmittu awioliitto. 

Nebraskan toaltiossa olemasta 
Hartlngtonin kaupungista ilmoite
taan, että siellä on solmittu sähkö-
teitse atoioiiitto kahden asianosaisea 
toältllä, jotka oliiiKtt G,500 kilomet
rin päässä toisistaan. Ami0liitto • 
johtui eräästä sodanajan rakkausta
rinasta, joka syntyi pohjois-Rnns-
kassa, missä tarinan miessankar» 
Mr Mobs taisteli Amerikan arntett 
jau ritoeivjä ja seit naissankari. 
Miss Hahn oli sairaanhoitajatta;e-
n a eräässä kenttäsairaalassa. He tn-
tnstuitoat toisiinsa Pariisissa ja nti'-
nitoät kihloihin Mabs'in palatessa 
kotiinsa Nebraskaan. Tarkoituksena 
oli, että morsian matkustaisi Arne-
rikaan heti sen jälkeen, mutta tämä 
osoittautuikin toaikeaksi, silla Ame
rikan siirtolaislakiin oli sodan aikana» 
lisätty rajoittamia määräyksiä ja ;i> 
dan jälkeen näitä ntääraul jiä ybä 
komennettiin. Atoioliiion tie iin tu
ho nucet esteet tooiiettint kuttetrffif 
hioman Wilbur Bryaniin kekselic'-
syydellä. Tämä ilmoitti kirjeellä 
tteiti Hohnille, että amioiiitto «vi
tiin solmia lyain lennättimen armrf* 
la in määrättynä päimänä ja mää
rätyllä hetkellä Bryant johti sulha
sen íennatiitTonttoriin, j»ssa hän 
kysyi Mabs'ilta, hníusiko hän ottaa 
neiti Johnin atoiotoaimokseen. 
Mabs ivastasi luonnollisesti kyjy^ 
mykseen myöntätoästi. Sitte Bryant 
sähkötti neiti Hohnille Pariisini fo» 
syen, halusiko hän puolestaan ottaa 
otoiontiehvkseen Mabs'in. Kutt Pa

riisista oli lennättimen toalityfieííí ferenssissa niin, että siitä tuskin 

tulee utu itta kuin iutustelntilaisuns^^^ myöskin myönteinen ivastavs.. 
wlosten saanutta-

maan Grand ?vorks'ista, N. D. 

awnstns siemenien hankkimisckji ilmoittaneet luoputoansa kieltolain 
etupäässä Pohjois-Dakotan ja Mon- rikkojien jmittämisestä ja jättämät 
tanan maanwiljetiiöillc tullaan jako tehtämäir kunnnTiBoifeufiictt 

haihtuu. Tämän ota kintaan merkit* 
setoän sitä, että liittoroaltion laki 
iniefiet kaikkialla tulemat tekemään 
samoin. Tämän kantta tulisi kielto
lain rikkojain rangaistukset liernene-
ntään sen mukaan miten paikalliset 
oikeustoiranomaiiet missäkin suhinu-

Towntey» snnnnitclmaa ti hywäksytä 

Takotaoia. 

#Virgo, maalisk. 20 v. — Tiedot 
lr.sime torstaina pidetyistä Nonpar 
tikin Liiton fannhfontoentiiooncista 
oiottatoo't. että melkein kaikkialla on 
tullut lwliäwksi 9f. C ^otonlemt esi 
tn°, että Liitto ei asettaisi ehdokkaita 
kaikkiin toirkoihin tämän wuoden 

maaleissa. 

Anomuksen 
toastincesiaait 

johdosta toaabituMa 
otoat entisen johto-

mielenkiintoiset kohdat saatetaan A-
merikan ja Európait yleitön tietoon 

J»naok«ettomuus. 

Spokane, Wash., maalisk. 20 v. 
— Kaksi henkilöä laitoat surmansa 
jo kolme loukkaantui, kun Northern 
Paciticin Butten paikallisjuna No. 
20 ajoi yhteen länteen _ menctoän 
No. 1 junan kanssa toiinte perjan
taina lähellä Buttea, Motti. Ahteen-
törmäys tcipahhii 25 mailia itään 

! Buttesta. Paikallisjunan lämmit-
täjä ja eräs tuntematon trämppi 
sai toot surtuansa. 

kunnan jäsenet toäittaneet ettei liafi •! kirint: ntnobosta ja filmien atoulla. 
'oiTTa ole vuhetonltaa asiassa, jonka Hra Reanadt ott porhoillaan mat-
tähden olisi asian annetta tm raue

ta. 
Antamassaan päätöksessä on 

maaherra toelwoittanut matnihtu 
kommunisti johtokunnan heti luotout» 
tnmaiin pnlieenooTTeen omaisutidcn! 

ksila troopillisessa tohöhnkkeesiö et
sien kokeilun toteuttaminen iotoelhv 

toaa saarta. 

Etelä-Asrikau kavina kukistettu. 
Johannesburg, maalisk. 20 p. — 

bcfijotTTe uhalla, että asioi', omaisella j ©tela Afrikan kaitoosmiesten kapi-
peliisitoiranomisella on toalta antaa, na on kukistettu, ilmoitetaan toiral-
tartoittanxta totrka-apua luotouhtkiGr j Hiesti. Kapinaliikkeen johdossa sl-
toimeenpanossa. Päätös menee heti leet koitoosmiehet tullaan ankarasti 
täytäntöön, 
siinkin. 

waikka siitä waütettai- rankaisemaan Halliwksei» joukot 0-
toat ottaneet 6,000 wankia. 

Mdyswaltvja waaditaau perimaan 

saatavansa. 

Washington, maalisk. 20 v. — 
Wiime perjantaina ilmaisi toat mo
lempien puolueiden johtatoat senaat
torit keskusteluissaan, että Dbdys-
toaltain on toaadittatoa mnksetta-
ffinkit se $245,000,000, joka amerikn-
lnisten sotilaiden ylläpito Saksassa 
on maksanut. Myöskin tvaadittiin 
nimitettätoäkii Amerikan ednstaia 
liittoutuneiden sotakorwaus-komis-
siooniin. » 

niinen ilman Bhbystoaltain apua on 
ehdottomastt luaiidotonta." -

Neumostohalihifsvn to'rfailiiat 
tuníitogt pettymystä kunliessaan 
Amerikan jäämän Pois neumotte-
lusto. He kuitenkin lähettämät e-
dustajision Genotoaan, toitotit kon
ferenssin sentään muodostuwan jon 
kuuloiseksi al otteeksi Europan uu des 
ti rakentamiseen ja odottaen sitä seu-

tun>at kieltolakiin. Syynä tähän rnatoon toisen konferenssin, johon 
menettelyyn janotaan oletoon 'en. 
että liittotoöltion oikeuksissa on 
suunnattomat määrät kieltolakin-
koksia keskeneräisinä. Liittotoaltion 
toirkailijat edelleen koettamat saada 
rikkojia Teltoille, mutta jättämät 
heidän tuomitsemisen paikallisten 
oikeuslaitosten ftnltuuit. 

Wähän nisua warastoissa. 

Wasbingion, maalisk. 20 p. — 
Nhdystoaltain balliiuksen «maantoil-
ielystoira^ion antaman tiedon mu-
kaan oli maalisk. 1 p. maaseutujen 
^viljasäiliöissä 72,564,000 bushelia 
nisua. Lukuunottamatta maalisk. 
1 p. 1918 on tämä toähin ntaaiä 
toiimeisten 10 toitodett ajalla. At-
noastaan 9 prosenttia 1921 niiufe-
do sta ilmoitetaan oletoan toiljata:-
liöissä ja myllyissä. 

Anrcrikakin lähettää edustajansa. 

Wenäjäu kultaa saapunut Rew 
Norkiiu. 

Neiv A ork. — Guaranty Trust 
Company ilmoittaa ottaneensa «vas
taan $2,600,000 • artoosía Wenojan 
kultaa, mikä summa on kolmas eri 
siitä $10,330,200 maksusta mihin 
Wenäiän hallitus sitoutui amerika-
loisen Wenäjän atoustuskomissionin 
atoustusasiassa. Kuten muistetaan, 
antoi Nhdnstoaltain hallitus lahja-
na $8ettöjälle noin $20.000,000 or-
toosio elintarpeita, ehdolla, että We
näjän hallitus puolestansa myöntää 
toaroja elintarpeitten ostamiseen A 
merikasta. Wenäjän kultaa kuletta-
toalia loitoalla saapui myöskin Säk
iän kultaa $777,900 artoosta Kan-

I salliselle Kauppapankille. 

julistt Bryant atoioliiton solmituksi 
asianosaisten kesken. Sitte laadit
tiin toihkimätodistus, joka Metet-
tiin postitse ja toakuutettuna Parii
siin. Sitten kun rtoa Mebs on saa
nut käsiinsä tämän artookfamn pape
rin, tooi hän huoletta lähteä matkaile 
Amerikaan. 

Sementtitrustia yritetään hajoittaa. 
Chicago, maalisk. 20 p. — Liitto

toaltion suurjury täällä on asettanut 
fnytteefeen 26 sementtiyhtiötä ja 18 
i4jityistä henkilöä keskilännen nai* 
tioissa. Näiden liikkeiden stjbtetoiin. 
tvuobostaneen trustin karkotuksella 
kiskoa kohtuuttomia hintoja fetr.vu
ti siä ja estää kilpailua. Nämä kes
kilännen tooltioiden sementtiliitk-et 
toalmistntoni 90 vrosenttin kaitcst.r 
sementistä mitä Nhdystoalloissa tuo
tetaan. Liikkeitä toastaan tehtiin 
yhdeksän eri syytöstä. 

$1,500,000 mhoiinetLõn siemen im. 
Washington, maalisk. 20 p. — 

Kongressi on lopullisesti päättänyt 
mnörtiää $1,500,000 hallituksen 
toor oista atoushrkseksi siementen os
tamiseen moontoiljelijöilie. Akkr?-
jaoit päätti senaatti myöntöä $5,-
000,000 ja edustajhuone $1,000,-
000. Lopuksi sotoittiin $1,500,000. 
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