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myrsky riehunut 
Keskilännellä vii

me tiistaina 
(£l)tcago. Heinaf. 11 p. — Keski-

lännen lvaliiot olitoat tänään ioipu-

massa eilen riehuneen sade- ja tuuli* 

nmrskyn nxtitutiif iestä. Myrsky ai

heutti toisin paikoin suurta tuhoa jh 
ihmishengenhukkaakiu tapahtui, nmt» 

ta joissakin paikoissa oli sateella 

hyödyllinen tíxiifutuS toiikkokcusia 
iestäneen fuirmmben perästä. 

Suurimman tuhon rilms-itetaan 

myrsknn telineen South Taiotussa 

ja Missourissa. St. Charlesissa. 
S. T.. hmvitti pyörretuuli melkein 

kokonaan tuon paikkakunnan. Aksi 

mies sai surmansa sa useita lout-
löiiiitui. Omaisuuslvaurioiden ar-

toioibcum nouseman noin 75,000 dol

lariin. St. Charles on pieni maan» 

írtilfelrisMa, afutfíaiía liki maat; n 
100. 

Andes järlven läheisyydessä S 
Dakotassa Hätoitti myrsky paljon 

tarmirafennnksia ja kesäasuntoja, 

aiheuttaen noin 800,000 dollarin 

wahingvn. 

Kaksi henkilöä sai surmansa Sar-
gentisia, Nebraskassa. Eräs 12« 

ivuoden ikäinen poika joutui tuulen 

kaataman ajopelinsä alle ja hit fin; 
in ebe n täyttämään ojaan. 

Keskiyön aikana tapahtui Kansas 

Cityn liifeuiaston seudulla pilroeu-

purkaus. Seita satoi lifimäärin 
taf-i tuuntaa kymmenessä minunrir-

ja. Kellarit iäytiniioät wedellä ja 
Ulfin paikoin roinasi teesi toistoja 
Inu sywyisenä koskena Pitkin tiiMa 
tuja. Sateen mukana tuli suuria 
rakeita, jotka rikkoitoat Paljon ikku 
noita. Ankara tuuli sarki Puita ja 
pudotti alas satikö johtoja. Useat 

kaupungin osastot joutuimat ilman 

^valvÄ lopuksi nötii. 

Rmerikatainen rohto! a M«skowassa. 

3J-t'-:foroa. — Amerikalainen roi)^ 

tc-a, jota johtaa eräs Brooklynista, 

N. ;'J., kotoisin oletoa tyttö Caroli 

ne Klein Robbius, jakaa maí'tuiio-
masti lääkkeitä Mõskotoan sairaille 
Roytolo on Amerikan hütäaiDuston 
perustama. Moskoivan ívrroeyí-Iaiv 
iakuitta uiiia, 
liota apua. 

iille kaikkea ma()ix>I-

Itufi ehdotus sotawoimain wähentä 
misestä. 

Pariisi. — Lordi Robert Cecil 

esitti Kansainliiton scMomiteaBe 
ehdotuksen yie; s maailmallisesta aver 

denr ii munasta. Ufeirnpaiu edusta^ 

join sanotaan siihen suhtautuneen 

jiioiioliiiesii. 
Waihingtonista faolnmeet tiedot 

kertomat, että N^dyslvaltain hallitus 

ci katso woiwansa yhtyä kannatta 
maan edelle olemaa esitystä, koska ei 

fc ole yhtynyt kansainliittoon. 

Maanwiljeliiät fn un ottamat routa-
tietyö! öisiä. 

San Francisco. — Benjamin E. 

Marsh, Farmers National Councilin 

Iriffcenhoitaia, joka parhaillaan un 

täällä orgamjeerausmaífaíía, ja jo

ka edustaa tämän maan suurimpia 

ntaanroiijeliiäin yhdistyksiä, ilmoit

taa, tetä tiiman maan farmarit tu

kemat ja kannattamat m time lauan

taina puhjennutta paiatyölaisten ak-

koa. 
„Kaikki kunnia rautatietyöläisille, 

jotka taistelemat myös januariett 

taistelua, samalla kun käymät omaa 

taisteluaan, ryytyesUian tekemää:! 

tenää siitä onko Wall kadulla oikeus 
runnata tantan maan hallitusta", 

s vinot Marsh. 
„Maautoitjelijiit saamat olla wa-

fuuttrtuja, että heidän tuotteitten* 

sa ti intoja pudotetaan silloin kun 
työläisten, palifoja alennetaan". 

Joukko «mitofamorcita mennyt 

lakkoon. 

Marinette, Wis. — Noin puolet 

triistä farmareista, jotta otvat ia» 

liettäneet maitoa Peshtigo Dairy 
Co.Ile tänne, • meni Mfoott muuta

ma päitoä sitten yrittääkseen pakot

taa uiniön maksamaan heille korke

amman hinnan tuotteestaan. 

Tuomio Buhliu kauppalaa toastaau 

wahivistcttu. 

St. Paul, Minn. — Waltion y-

lioifeus on wahwistanut sen St. 
Louis kauutin PiirioikeuZ>en tuomi

on, jonka perusteella Btthlin kaup

palan hallituksen on maksettawa M. 

A. Nidioie'ille $1,200 torwausta 

ia häuen toaim olleen $3,00 for» 

toausta niistä mammoista, joita he 
fairvat fun lun'fejimat liukkaalla 5a-

tufäntämällä Bullissa. Mrs. Nic

hols loukkaantui langetetaan uitu 

pahoin, että jäi raajarikoksi iiii f jent 

Mioikeus julisti päätöksessään., että 

faupuitcjin- tai kauppalan hallitus 

on welwollinen huoíehítntaan eitä. 
käytäwät otuat jälleen kunnoSp 

kohtuullisen ajan sisällä myrskyn 
jälleen. 

ftyvZZ vuodtntu-
loa ennustetaan 
yhdysvalloissa 

Washington, Heinät 13 P. 

Maanwiljelys departementin julkai

semassa tiedonannossa, joka perustut 

Heina f. 1 p:nä axt siinneisiin olosuh

teisiin, lausuttiin, että wuodentnlo 

tänä kesänä ja syksynä kaikesta päät

täen tulee olemaan korkeampi witden 

wiinteisen toitoben keskimäärää. Pe

runa- ja tupakkasadon ennustetaan 

tulehxm ha r win ai sen runsaan ja o-

tooi muut sadot suuremmat kuin 
tutimé touonno. Sukuun ottamatta 
.vehnää, maissia ja kauraa, on kyl

metty ala tänä ttmonua 1—22 pro

senttia suurempi kuin miime touon
no. 

Useimmissa warsinaisissa mai s si-
waltioissa on maissia kylwetty tänä 
tononna enemmän kuin toiime touon-

na, mutta P11 utmílama ítioi s s a on 
maissia Fhltoetty toäfiemmän kitin 

ennen, ja Iowassa, joka on juurin 

maissiwaltio, on wähennys ollut 2 
prosenttia ja Missourissa 3 pro

senttia. Maissisato on yleensä edis

tynyt By totit Heinäkuun alkuun men-

tiessä, Paitsi lounaiswaltioisia, niis

iä se on laiminlyöty puuwillawilje-
íykíen takia. Mississippin itäpuo

lella ott kaston ollut pikemmin hi

dasta, mutta Iäusiwaltroissa taasen 
hywin nopeaa. 

Taltoiwehnästa ennustettiin jaa-
iatoan 38 miljoonaa buthelia Pie 
iternpt sato kuin kesäkuun alussa 

tthdyssä fatoatrtoiosja ennustettiin. 

Kuumuus ja raesateet otoat tehneet 

suuria • tuhoa Kansasissa. Kuitouus 

ja kotvat tuulet otoat wahingoitta-

neet satoa Nebraskassa ja samoin 

Oklahomassa. Wehnää oli farmeil
la warastoissa heinäkuun 1 p:nä 

Tanssijoukkuc a janat michev k»o 

liaaksi rantatiellä. 

Deer 9hoer, Minn. —t Ollessaan 

paluumatkana eräistä tanssiaisista 

Marceliin lähellä witme i perjantaita 

wasten yöllä, noin 15 henkilöä kä-

s'.ttäwä joukkue, jota oli liikkeellä 

gasoliitiin tooimalla kulkemalla re

unalla (gasoline speeder), ajoi Ar

to it) Rissasen Päälle rautatiellä sillä 

seurauksella, että Rissanen kuoli 

roammojensa seurauksena 12 tuntia 
myöhemmin. Rissanen oli yksi näi-
nen mies ja asui Pienellä maatilal

laan Bowstringin lähellä. Korone-

fin lautakunta, toimiteituacn kuu

lustelun, asetti syyn Rissasen kuole

maan tanssijoukkueen kontolle. 

Br«silosf tuomitsee liittolaisten 
sodnnkäynilitt. 

Berliini. — Kenraali Brustlois. 
SBenäjän sotajoukkojen päällikkö 

tiaatin aikana, on tuominnut liitto

laisten suhtoantumisen 2Ber;äjäätt 

maailmansodassa. „Liittolaisten Ve
näjälle tarjo-oma apu on ollut mer

kityksetön", sanoi Brusiloff. „Toi
selta puolen pakottiwat liittolchset 

meidät tekemään hyökkäyksen joka 

kerran, kun länsirintamalla liitto

laiset kärsimät tappion. Me emme 
aina olleet ivalmiit tekemään hyök

käystä, josta johtui meidän armei

jamme usein kärsimät tappiot. We-

nä täisten hyökkäris wuonna 1914 s a 
1916 tehtiin yksinomaan siitä syys

tä, että saksalaiset joukot o R H saatu 

wedetnksi pois länsi- ja etelärir.ta-

tnalta ja että liittolaiset olisi saatu 
pelastetuksi täydelliseltä tappioita", 

on kenraali Bntsilasf iímottanut sa-
nomalehbille antantaeiattn haastat
telussa. 

Muistomerkki ensimiiiscn onton kek

sijälle. 

Kokomo, Ittd. — Indiana^ his
toriallisen komissiot! in lqittama 

oo r- r fr «muistomerkki paljastetGH . täällä ftL 
hfmumin 38 mitjoonaa tuRetm.f^ •(jgifäira riiillä Etwood Hayn°.°i 
I, nom 25 »ufDelto «i.|tcIi eniimfiif(,n toIren 28 ttn.otto 

Titti* AAM t 
sitten kulkea moottoritoauituíla. Ti Hemntän kuin santaan aikaan miime 

touonna. 

Sokcritttud'n basilli keksitty. 

Erään englantilaisen lääketieteel
lisen aikakauskirjatt mukaan on kaksi 

englantilaisia lääkäriä keksinyt soke

ritaudin Vasiliin. Mainitut tutkijat 
otoat nimeltään Rer.shaM ja Fair 

brother. Tähän tietoon <on luonne! 

liiesti iuhtauduttatoa toarotoaisuu-

della kuten yleensä kaikkiin uusia 
lääketieteellisiä keksintöjä koskemiin 
tietoihin. Tähän asti on näet oltu taan' ^oiffa on sama, mikä <iitoi 

Sälucltöfä Selim Palmgren kutsut

tu Eastmauin fons^rtoatoriin opet* 

taiaksi. 

Dnluih, Minn. — Sätoeltäjä Se

lim Palmgren ott saanut kutsun tul

la sätoellyksen ja Pianonsoiton opet
tajaksi maauiuuluutt Eastmauin 

ntusti ff if on sertoaio riiu Roehesteris-^ 

ia. N 2)., erittäin hymillä ehdoilla 
ia on hän ottanut tarjouksen toas-

sitä mieltä, että sokeritauti ei ote 

tarttutoa tauti, to a an johhtu häiri

östä arneentoaihdossa. Monessa ta-

tauksessa tauti on perinnöllinen. 

Sitä luullaan usein tatoattatoan her 
mostuneissa perheissä. 

Suomalaisten luku ^hdtiswalloissa 

Seusustoimiston äskettäin jnlkai 

seinässä tiedonannossa maichtaan, 

Cvitaalitaudin tonrma porannnMei* Suomessa syntyneitä snomalai-
no l fia siirtolaisia oli ?)hdystoalloissa 

ilmoitetaan nyt keksitti n Lontoossa. Juonna 1920 ^ kaikkiaan 150,770 

Tämän suuren tooiton saa englanti» iässä maassa syntyneitä suoma

lainen kemian tutkimus merkitä -ai-' laisia 145,506, yhieemä 296.276. 

Marjoihinsa. _ ^ 
waswa». 

tW 

Kaiseria rangaistus. 
Saksan kaiierille lutoattiin attka-

ro rangaistus ihmiskuntaa ivastaan 
tekemästään rikoksesta. 

Kaikki on suhteellista. Kaiseriu 

rankaisemisesta jaattanee menua se
kin. että Neto Uork Times. Lontoon 

Times ja muutamat muut suuret a-

merifaTaiset ja englantilaiset lehdet 

ostamat koiserin pcrioonolli^et muis. 

tiinpanot hinnalla, joutumista koko 

ihmiskunnan historian aikana ei ole 

«makfeint. Entisen Saksan kaiseriu 

persoonallinen íutíatoa ja ystätoä ^ 
' zvsmennyt T. Roosetvelt f<n kai 

Mistä firjotnkiiStaan dollarin san ai 

- 4o, muita katkerille maksetaan wä» 

fitttöin wiisi dollaria.- . --
;k '.^isteirtön tuomiota ptdeiäon kv-

toona tuomiona. Entinen Saksan 

faifert antanee aineksia íuomtoíansa 
töorten. myymällä muistiinpanon-

-fa ainetifalaiiille ja englantilaisille 

fiTjapaitutfapita^steiŰe. Wiimeks> 
maiuitut taos kukenetoät parhaiten 

tekemään kaiseriu muistiinpanoilla 

suuria woittoza» - ,i 

n aan tarjottiin Sibeliukselle. Sä-

teeltäjä Palmgren siirtyy uuteen 

toimeensa ensi syksynä. Koulun yh-
tenieen tttllaan perustamaan myös^ 

fin orkesteri, jota herra Palmgren 
tulee johtamaan. 

la!suudes sa nähtiin myöskin Hay-

nesin tekemä „auto". 

Sitten kun tämä koe tehtiin, on 
autoteoinfitudesta muodostunut 

Yksi suurempia teollijusaloja koko 

maailmassa. 

ttliimeUiä 
uutisia 

Haagin konferenssi näyttää olt 

hittn tuomittu epäonnistu maan za 

hajaantumaan. Weuäjän edustajien 

ontamat wiimeiset wastaukset liit 

toutnueiden esityksiin aihcuttiwat 

tnvdellisen sekasorron konferenssissa 
Jtfimc keskiviikkona ta kok-iukscn 

a «tumista pidetään nyt milh-

d otto ma n a w älttüä. 

PoftjoiS'D aKotan 
nimitysoaalien tu« 

lokset 
JopuMset toircLlifei numerot 

Pohjois-Dokotan nimityswaalien tn-

loksista saadaan ivasta tämän kuun 
Ioytmpäitoinä, jolloin waltion ään-

ienlaskul'outakunta tarkastaa toaa» 

litulokset. Nyt kuitenkin on jc 

toarma, että paitsi Frazieria M-
dystoaltain senaattori-ehdokkaaksi 

wiisi muuta Nonpartisan Siilon eh

dokasta saiwat nintityksen toattion 

Mirkoihin reputlifaanipuolueeu lis-

talla. Waltion. auditoriksi nimitet
tiin Liiton ehdokas Poindexter. Wa-

kuntuskomiSsioneeriksi sai nimitak-

sen OlsnesZ. Rautatie- ja toaras-

iohuoue--fomi§sioneeretf!i nimitettiin 

Liiton ehdokkaat McDonnell, Mil-

Hollon ja Harding. Liiton toastus-

tajienkin tahotta myönnetään,, että 
Rutto tulee kontrotleeraamaan Tain-

laaiijakunnan alahuoneen ja Liiton 

taholta toäitetään myöskin seitaa» 

tissa tuleman olemaan enemmistön 

Liiton miehillä. 

B!unten osoitatoat nimityswaalien 

tulokset, että äänestäjiä oli 50,000 

toäbemrnän kuin toiime syksyn ta-

kaisinkutsu-wooleissa ja että Frazier 
sai nyt 15,000 ääntä toähemnmn 
kuin takainnkutsu-waaleissa. Non

partisan Liittoa kannattűtotlla seu

duilla oíimat äänestäiät poissa nv 

ntitystoaaleiSta suuremmassa mää

rässä kuin kauvunkipaikoissa. Jv? 

maaseuduilla oli ii otettu osaa aö=j matt jäädä yleisille paikoille ja faiti» 

nestykseen niinkuin tatoallifesti n iin j tvat toaltakunnan ivanhan lipun 

Harden kchotíouut maailmaa pelas

tamaan Saksa.i tasawallan 

sitä uhkaamasta tuhosta. 

Maritniliatt Harden, eternä )at» 

salainen sanomalehtimies ja julkis

ten «asiain pelkäämätön artoostelia, 

jota toas-taan tehiin äskettäin rnur 

hayritys Berlinissä, on lähettänyt 

saicasivnoteeltaan amerikalaisille 'a 

nomalehöills sähkösanotnan, jossa 

hän lausuu utuun ohella seuraamaa: 
„Neljä touotta pyörtymyskohtauk 

sen jälkeen, jota kohteliaasti kut-

jutaan 'toallanfumouficfji', on Sak 

san hallitus esittänyt toattiopäitoilie 
lakiehdotuksen, jonka nimenä on 

ehdotus tasatoallan suojelemisesta'. 
Nimeen itsestään sisältyy artoosielu 

hallitusta itseään ivastaan. Jos 
neljän tonodett perästä on tarpeellis

ta suojella tasatoaltaa erikoislailla, 

on tasawallan täytynyt tätä ennen 
olla suojetematon, uhattu ja toaa-
ranaíaitten. 

«Ellei toaliiota suojele perustus

laki jt rikoskaari, seisoo se mädän
neillä perustuksilla. Uudistuneet 

rumat kokemukset osoittamat, >ttä 

näin on asianlaita Saksaan nay. 

den. Ne jotka otti toat hallituksen 

huostaansa, uskoitoat eitä he möisi-

wat saattaa anastuksensa siedetiä-

toäntmäkfi armollisuudella niitä 

kohtaan; jotka he olitoat kukistaneet. 

„He antoitoot prinssien, jotka o;'i« 

toat niin toiisaita etteitoät paenneet 
Saksasta, jäädä paikoilleen Pots

damissa, Sleesiassa, Schleswigi-.sä 

ja muualla. He antoi toat näiden 

ruhtinasten jatkaa hotoimenojen 

tämistä. He autoitoat keisarin kn-

jofatnen Liiton ehdokas olisi tullut 

nimitetyksi, mutta äänestäjät pysyi» 

toät poissa maalipaikoilta kun Lii-

ton taholta ei harjoitettu mitään \y 

teistä toaalifamppailna. Fraziet in 

u. m. Liiton ehdokkaiden toalitse-

mineta syksyltä ' läjitetään yleensä 

war mana asiana, sillä demokraat ti-

puolue et ole koskaan ollut tooitnak-

kaampi tekijä Pohjois-Dakotan pc-

litukassa. 

Seertatti kenhkokun mettä 

löndctth. 

Saratoga Springs. — Uusi see 

rumi, jolla toe'daan ehkäistä 
keuhkokuttnteen kehittymästä maa 

ralli seen liisteeseen, on toaltion tee-

toeyslaittafuunan johtajan tri M 

Viggsin lausunnon mukaan nyt jaa» 
tu keksityksi. 

Trt Biggs sanoo että kokeilut see

rumilla oivat hämm ästyttälvästi on
nistuneita ja waikka keksi iän nimi 

toistaiseksi tultaan Pitämään salas

sa, niin syksyyn mennessä sitä on 
jo kantta maan kaikkien kaupunkien 

tcrraetoI(Wafmiiien käytcttämäna. 

Korpirsju laajentaa Maltansa alu

etta. 

xUjmecnä ei sotoi pitää, waikka 

joku farmari yksinäisellä farmillansa 
keittelee miestä wäkewämpää, mut
ia iinneenä täytynee pitää äskettäin 

tehtyä löytöä New porkin waltion 

f m; Im sas ia Sing Si.n g wankilassa. 
Siellä oli joku mekkuli, toanki, ru-

toennut aikansa kuluksi keittelemään 

hilijuomaa. Hän oli kokoillttt peru-

noita, sekotellut niihin sokeria ja ha

pattanut seosta taidolla ja tarpeen 

i.ntkaan. Siitä oli syittynyt „kotite
koista", mikä meni „tukkaan". 

Vankilan johtaja, niin kertoo uu

tinen, oli koettanut parhaansa mu
kaan katsoa perään, ettet toankilaan . '^afHtllffcn rantatie tyõnenwoston 
clisi ulkoapäin tuotettu toäkiiuomia ift rautatieyhtiöiden ja lakkolaisten 

ja muita kiihokernyrkkyjä, mntta! edustajat otoat ryhtyneet ucuwotte-

iitin on asia -aitta ollut, että minne ituihin Chicagossa ja eräissä asian 

hen a temppelinsä rakentaa, ifinuc vmaisissa piireissä pidetään mah 
Pirukin kirkkonsa perustaa. 

Saksalainen „Siniparta" tehnyt it-

semnrhan. 

Berliini, heinäk. 10 p. — Saksan 

surullisen kuuluisa „Siniparta", 

Karl Grossmann, teki itsemurhan 

kopissaan hirttäytymällä heinäk. 5 

p. puolta tuntia ennen kun hänen ot

ti mennä rikosoikeuteen ivastaamaan 

murhasyytökseen. Hän oli jo myön

tänyt murhanneensa neljä naista, 

mutta häntä epäiltiin 20 naiset: 

murhasta. 

MieMairausoppineet fanoitoat 

Grossmannia eriskummalliseksi ri

kolliseksi. Hän tapasi pyndystellä yk

sin kulkewia naisia Berliinin esikau

pungissa ja raahata heitä erakko-

luolaansa, jossa hän surmasi uhrin» 

sa. 

Neljä mmuesotalaista hukkunut 
toiime lauantaina. 

näyttelemisen. He jättitoät toa uho 

ja feisariwaiian aikaisia Wirkailijoi-

ta toimeensa ja autóimat entisten 
upseerien johtaa tasawallan armei
jaa. Lopu ki l autoitoat % suuria. 

200,000 markkaan nouietotokm, eläk

keitä entisille upseereille, että nämä 

entiset upseerit tooifitoai' työsken

nellä toHttoaltaa Ivastaan prosesso

rien, tuomarien, potiisipreiektien, 

opettajien y. m. kanssa. Wieläpä 
he muodostiwat ^traditstoni komp

panioita" armeijan rykmentteihin nl 

IÖPiiämään muistoa „Saksan soti
laallisen kunnian ajoilta." 

Harden huomauttaa, että „nuo
ren tajatoatlau, joka oli muodostet
tu kolmattakymmenen fuEixtuiueeti 

ballitusistuimeu raunioille, täyty lii 

too ida osoittaa kansalle joka päitoä. 

eitä eilispäitoän näennäinen kunnia 
oli aiheuttanut ainoastaan onnetto

muutta." Tätä ei kuitenkaan olt 

nittäwästi osoitettu. Sen sijasta 
oli toiselta puolen jatkutoasti yllä-

'Pidetty agaíatsionits, jolla kansan 
mieleen Pyrittiin istuttamaan se ila i 
nen toafaumus, että Saksan kaikki 

nvkti'.sei onnettomuudet johtui mat ta. 
satoaitalai'esta hallituksesta ja siitä, 

että „sosialidemokraatit, juutalaiset 

ja pasifistit olitoat pettäneet Saksan 
toaltakunnan kunnian korkeimmalta 

Í hetkellä." 

st«us huolestu
nut lakkotilanteen 

johdosta 
Washington, heinäk. 13 p. — 

Presidentti Hardnig jo hänen kab!-

ncttinsa keskustelitoat toiime tiistai, 

no rautatielakon ja htiltlakon ai-
heuttamo.sta toakawasta tiiantvešta. 
Rautatielakko ott jo saanut aikaan, 
häiriöitä postiliikenteessäkin ja fuu 

lakon rautateillä pel jätätin joka het
ki laajenetoan taajempia työaloja K-

sittätoaksi niin ott asema hallituksen 
mielestä Marsin friittííineti. Enen:^ 
mätt kuin kaksi tuntia keskuZtelitva: 
kabinetin jäsenet Muikeasta asemas

ta, joka uhkaa maan teollisuuksia. 
Wihdoin päätettiin, että presidentin 

on annettatoa selostus hallituksen 
suhtautumisesta lakkoihin. 

H'iíilakon sotoittamiseksi on Hat-
litus tehnyt esityksen, että miehet 

palaisitoat töihin entisillä palkoiila 

ja että riitaisuudet sitten ratkaistai
siin hallituksen asettaman puolueet» 

tornait jatoiuíoíautűfuuuaii päätök

sellä. Kumpikaan Puclt ci kuitin

kaan ole osottanut halu t suostua 
tähän esitykseen. Mutta hiilifaitoos-
lett omistajien edustaiat kaikkialta 

maasta on kutsuttu neutootteiemaan 

Pittsburghiin Presidentin esityksen 
johdosta. Hallituspiireissä otaksu

taan, että hiilitakko saadaan ennen

pitkää sowiíutsi, mutta rautatielak
ko on toaikeamvi probleemi, sillä te-

tatyöläiset monin paikoin uhkaamat 
lakata työstä huolimatta unioidensa 

johtajien kielloista. Ellei pikaista 

sototntoa saada niin yleinen seisaus 
rautatieliikenteen alalla et vie en-

si nkään mahdoton, niin päättämät-

festi näyttätoät kaikki rautatietyölät-

set fuhtaututvan riidanalaisiin ky

symyksiin. 

Rauhattomuuksia rautatielakon 

yhteydessä on tapahtunut joittakin 
seuduin maassa ja joistakin matti 

oissa» on jo toaltion fotatoäkeätin lä. 

heiettt) Iakfopaifoiiie. Liittohallitus 

'kuitenkin tulee olemaan hirtoin toa-
totoainen fotatoäen käyttämiseen 

nähden, niinpä on hallitus katsonut 

epätoiisaaksi asettaa sotilaita posti-

Maunuihin, sikla se Möisi är^ttää 
lakkolaisia ja sooda arkaan Merisiä 

yhteentörmänffiä. Hallitus nähtä-
wästi käsittää mielialan rautatie-

-Iäisten kesken yleensä oletoin litan 

ärtyneen, joten fe ei tahdo f itä mil

lään maltittomalla teolla kiihottaa. 
wc an koettaa rauhallisilla keinoilla 
szada lakon sowitetuksi. 

Haagin konferenssista wähän 
toiwrita. 

Haag. — Asiantuntijain konfe

renssi Wenäjän kysymyksen johdosta 
on pysynyt edelleen koossa, Maikka 
tilanne on ollut ylenmäärin kriitil

linen. Waara ei ote kuitenkaan 

toielä ohi. Syntänlainen mieliala 

ott konferenssissa toallittemaSfa. 

Wenajän armeija supistetaan 800,-
000 mieheen. 

Wonäjäitä saapuneiden tietojen 

mukaan olisi demobilisvinti Wenä-

iFt: ' . ..M Ä Fi 

Wenäjä ehdottaa sotawarnswSten 
supistamista. . 

Neuwosto-Wenäian Helsingissä it 

Tetra edustajisto ilmoittaa: Suomen toimeenpanema keskuskomitea oli 

ulkoministerille on jätetty SBena-j päättänyt, ettei armeijan mieslukua 

jän hallituksen nootti, jossa Wenä- toähennetä. Demobitisointia tullaan, 

Inti. r Naii o no I Falls, Minn. — 

Otto C. Slaig ja Stephen R. Fle

ming, molemmat.-Minneapolisin a-

sukkaita, hukknimat Rainy-järiveen 
täällä lauantaina kuu tuuli kaatoi 

heidän toeiteeitjä. Eric Hahn ja 

W. W. Holmes, samoin Minneapo

lisista, olitoat samassa toeneessä, 
mutta onnistuitoat pidättelemään 

kiinni kaatuneesta weneesiä ja pe-
lastuimat kaksi tuntia myöhemmin 

kun heidät oiettiin erääseen metkut 
tajalaitooan. 

Lake City, Minn. — William 

(5. Ttoitchell, joka asui Appletonissa, 

Minn., ja kuului Minnesotan jaf 
katoäkirykmenttiin, hukkui Pepin 

järtoeer. täällä toiime lauantaina oi-
Ml.icim routotwlefott íc8faon uima.3fa toiSton fűniamg. 

Saksan edustajat omat ilmotta-

neet liittontuneiden sotakorwansko-

missioon tl le, että Saksa toot suorit

taa ensi lauantaina maksettatoaksi 

lankeawat 32,000,000 kulta markkaa, 

mutta pyytää samalla, että toiset 

maksut tämän touoden ajalla siirret

täisiin tuouuenlmaksi, koska se on 

kykennnätön uiitä suorittamaan. 

t Neutootteluja uhkaama roaara an 
Kirjoittaja ilmaisee c^äilelvänjä'johtumassa' Wenäjän lühctnétön 

„tajatoalfon suojelemislain" tehok- suhtautumisesta ulkomaalaisten o-
koisuutta mainiten miten efinterfir» 

si Baijerissa, missä monarkistinen 

mieliala on woimakkain, on edeltä

käsin annettu ymmärtää, että lakia 
et tultaisi tottelemaan. 

Woittajien erehdykset leimaa Har

den liian raskaiksi ja huomauttaa 
että kauan et kestä, ennenkuin Sak
san täytyy ilmoittaa toeikojitleen 

suoraan ja seltoasti, että se ei woi 
täyttää sitoumuksiaan. 

Lopuksi lausuu kirjoittaja, että 

maisuuden palautusta ja fortomtstct 
fosfctoaoit kysymykseen. Useat hua-

matut toisten maltojen edustajat 

otoat lausuneet suoraan ja seltoasti, 

että elteimät nenwosiohallckuksen e-
dustajat suostu muuttamaan mel

koisesti toiime perjantaina ilmaise, 

maansa ohjelmaa, olisi aittxin hyö
dytöntä jatkaa ueutootietuict. 

Eiiglumv.it lähetystö on kuitenfiti 

pysynyt itsepintaisesti toitoofliseiic. 
Be uskoo, että mukiinmeneiva so-

wiikon sisällä. 

']ä ehdottaa Suomen, Lotwion, Wi-

ron ja Puolan hallitukselle yhteisen 
konferenssin kokoontumista satama-

r ustus ien supistamista koskeman 

kysiMyksen käsittelemistä warten. 

Sadat Perheet menettäneet lottns» 
metsäpaloissa. 

Portland, Ore. — SadöMa met 
jällä alkanut siitä huolimatta-, että, säpaloista nousema sakea sawu peit

tää .Tyynenmeren rannikon poi) joi se 

tooltiot. Tähän mennessä tiedetääi 

neljän henkilön saaneen paloissa 

surmansa ja omaisuutta tuoftuiir-
neen noin 5 miljoonan dollarin at-

wosta. Satoja Perheitä on joutu-

nut fqMtimnifíUtt ttfeüia m Mai 

' í' ' 

mainittujen tietojen mukaan, jat
kamaan koko kesän. Sen päätyttyä 

nousee neuvostoarmeijan lukumää
rä joka nykyjään on 1,200,000 mies-

lö, 800,000 mieheen. ' l 
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jos suurwallot antai.iivat setíaifeu | toittetumuot» toi elä löndetään. Ita» 
seitoätt maan uhkaamattoman seli
tyksen, että kansanloaltaiselle ja 

rauhalliselle Saksalle tuliaisiin ait
tamaan kaikkea mahdollisia owu5-

kaartilaisten kanssa. Waiitcja oli 

25 touotias; Ttoitchell oli mennyt 

atoioíiittooit waste neljä kuufauitu 

sitten. 

Staples, Mitt*. Anttäessään 
uida Shamineau-jartoén poikki, 10 
mailia täältä, toiime tauantaiua, 

20 touotias Hortoey Cleivelond huk-

kui järtoeen kun uupui Mätitte tai 

sai sifonerrtoetokoSaicPfen. Hänen 

totoerinsa Ed. Erickson onnistui ui

maan järtoen poikki eikä huomannut 

Clewelavdin katoamista ennenfuut 

oli päässyt toiselle rannalle. 

tusta, toaan että minkäänlaista ny-

tcyttä et htiisi olemaan m onark is
miin palautuneen Saksan kansia, 

tutisi tämä suuresti huojentamaan 

tilannetta. . 

Kolera lewiää MoskoMassa ja Pie 
tarissa. 

Moskotoan Pratodo kertoo, että 

kolera nykyjään saa Moskolvassa sa

moin kuin Pietarissakin yhä uhkaa-

toamman taajuuden. Moskotoassa 

on ryhdytty tarkastamaan wesijohto-

laitosta kolera» alfuíahteen selwille- dessään konferenssin ulottaessa toi» 

' 

tialttifet liioin ettoät ote kaikkea toi-
tooaan menettäneet. Pessimistiset 
edustajat, soiden joukossa rauvkala:-

f et ja belgialaiset esittämät pääosia, 
Iuuletoot, että toertäläifet ei toät toä* 

Iita tuon taimaatlista, onnistui tai. 

epäonnistui konferenssi yrtnk^»* 

tään. koska he toitootoot woiwansa 
tehdä edullisia erikaissopimuksia eri 

finanssiryhmien kanssa ja täten 

hankkia tartoititn kattppaluoton ja 

tartoittatoot lainat. SSenäläifet kv?» 

sitiätoot, etta jos yhteiseen sovintuf»' 

seen et päästä, ei konferenssi tufc, 

suosittelemaan luoton antamistS' 
SBenäjälte. v 

Tällainen on tilanne Iyhyfäifqi^ V/ 
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saamiseksi jen warswaisen neuwottelttwiikkonsst. 
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