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Cíetoclmth, hcn'.df. 15 P. — Am? 

riff n Rautatie.' yö laisten Liiton jäie-

net. omat päättäneet äänestyksen 

lautta nly:i>ä; rmitatiC piijainiGbivii 

lakkoon alkaen klo 0 maar.antaiWuv 

muna, heinä?. 17 P. Säilä innolla ci 

ele mitään yhteyttä Amerikan Työ 

mäenlhtoi! fan:-!»1 ja kuuluit siihen 

90,000 jäsentä pulkityöläisiä, mat 
rustajawLumn'.'!' korjaajia, maa ta 

l eita, rahtif novo ien korjaajia ja 

inspehtoreiia. Se:: seikan, että 

inspehtoritkin on määrätty lai'ínvn, 
sanotaan aiheutuvman matama-a häi

riötä liikenteelle. 

.Suinaan aikaetu tulee Chicagosta 

lieto, että maaminTtfi-aamuna, hei 
uäk. 17 p. riv S .acutniila on myös» 

f n; mäiiiättij laskoon paikaltaan ole» 

Svser rantatietaneiden fäaiiüröt, Itiiiv; 
•nittäiai ja ölujä iut, kaikkiaan 8,000, 

miestä, jotka wöstentele.vär Nhdys-
iimllafiii rautateiden palmehtijevm. 

(ShkagoSfa on edelleen iaynnisiä 

luurootíelut s')t!dn-?waltain halittu?» 

f cu mittari v - tt>ö n e um o s t o ii rautatei

den ia t>ajatt)ö!äiv{vn edustajien wa-

IiHä. utuna nritini-i'. soickntocv ei olo 

tuiciä saatu aikaan Nentootteiuj?n 

Díníímnaii mielii fuitciif'n jatkuman 
North etu pacific yhtiö on ?>l-

iimrthisia, ivt'üit oletoille lämmitiä
nne ja ölwtin'e ilmcki tanut, eitä i)v:-

i\i:t il fa ff o ja ei aienneta, joien heidät 

teetetään saada esíetiifji yhtvtmävtä 

Kaksi wan .usta j»i>tun nt hirtafän 

jpääUeforfniitjcn uhriksi. 

Austin, Mi mi. — Mrs. Mioin 

Sororni-a koniasi hirweii naky tors-

tai aamuna kun häsi meni wan hem 
pien ja asunnolle Grand Meadow'-

issa, Austinin lähellä, armclieu a 

iim noita mahdollisesti tapahtuneen 

jotai n kun tonn hukia eitoät roaMan-

ucet telefooniin. Mrs. Soroimn 

isä. 72 touotias John Wagner oli 

Hakattu kuoliaaksi muotceUaan fit-
toeciia ja hänen 69 wuotias »vaimon 

ia matan 'lattialla tajuttomassa ti

lassa, imisi kirween baanxia pääs
sään. Mrives, jota merityön reki j' 

oít käyttäimt aseeitaain löydettiin Hu o 

lifen lattialta. Tapauksesta ilmoi 
taíiin heti v:>iranoma;iille, mutta 1)«?-

viroäl ole toiela tähän invniteviä saa 

tiect mitään toihiä imu'Haiuíuvía. 
Ensin artreltiin roswouksen olleen 
kirnmyfiessä, mutta kun ruanhuSicrt 

huoneesta löydettiin $30 rahaa a-

mau näkynältä paikalta, niin sella', 

nenkaan otafsuma et n anta Pitämä' 

Paikkaansa. 
Tutkinnossa ilmeni, että murhaa 

ja oli tunkeutunut tvanhusten asun

to on taion taka own kautta, murtaen 

ensi", hhiiotoen auki, ion ka jäifecu 

oli amannut iwrftnaiton owe n tiroav 

mell a. 
Wagner uli asunut tässä faun 

ti sm noin 40 tuuoüa, miimeifet 1-: 
mi torta Grand Meadow'issa. Wan 

Jopani fmirtti Phdyswaltam teenri» 

maa, 

Wafliington. — Tuontitatoarain 

lähetyksessä Ahdyswaltoihin Japani 
oli cnsirnai]"cilä tilalla maailman 

t'auppatoalíojcn joukos'a toi ime tou-
fohmlla, ilmoitetaan kauppawiras-
tosta. Japanilaisten tuontitawa 
rain artoo noun toukokuulla $29,-
692,987. Toisella sijalla oli (ia-
n ada, tuonti armo ollen $28,249,429, 
kolmannella sijalla Englanti, $25,-
438,999 ia Cuba neljännellä tilalla, 

$25,289,275. 

Amerrkan toiciuimmaroita touko

kuulla toastaaaotti Englanti suurim

man määrän eli $74,455,123 ar» 

toosi'i. Toisella tilalla oli Canada 

wastaanottaen $44,287,140 artoos

ia; kolmannella Saksa, $26,105,400 

armosta ja neljän n vlla Ranska, 

$20,117,273 armosta. 

BiiletiUaivalat ci 
vai ftpäksy $o-

Taitama kelloseppä kuollut. 

Kesäk. 14 pnä kuoli Ilmajoella 
suuren kellomestarin Konnin oppi-

ia;- Mikko Hirtoisaio 85=touotiaana. 

Hirtoisalo cri humchtimpia kätemyy-

destään kelloteollisuuden alalla. Hän 

on nuoruud-staan saakka --- käy-

tiläan .Eönnin luona opin — - suorit
tanut kellosepän töitä Ilmajoella, 

josta hänen taituruutensa maine on 

leniinnyt kautta laajan Suomen. 

Hänen taitamimitaaii on käytetry 

h ukset omat olleet artoossapidetrnjä ijuontatiatoaUafin íaroalía toisten. 

Washington, heinak <|7 p. — 
Melkein toarmana pideraan. että y'i 

Rn f aitoa jain union presidentti John 

L. Lewis tulee hylkäämään sen so -

wintoeMkien. jonka preschenlti Hai'-

ding on esittänyt hnlilakon ]otoitta-

miseksi. Wnnie perjantaina oli 

Lewis ia muutamat roisst Htilcnfa:--

roajain union korkeimmat toirkaili-

jat Walt'eassa Talossa ncumottelussa 

presidentti Hardingin ia' työsihteeri 

Dawisin kanssa ja sanotaan union 

johtajien poistuneen tuosta kokouk-^ 

sesta uhaten kieltäytyä hylkäämästä 

presidentin esittämät so^intosuunni. 

telmat. | 

Kowanhiilen alueiden! kaitoosten-

omistajat oivat hywäkstzneet presi
dentin suunnitelman sotoinwneutoot-

teinistä, mutta union johtajat jelit* 

tätoät, että jos sotoitiio heh täi siin lo-

Waimo mvrhknnut miehensä rakas-
ínjűtteteu. 

Los Angeles, Cal., liänäf 17 p.  
Wfmi-e keskiwiikkona löydettiin tääl

lä erään maantien toarretla yksinäi

seltä ' paikalta Mrs. Alberta M va 

dotosin ruumis. Nainen oli murhat

tu toasaraila PaÄhän lyömällä ja 
murhasta syytteeseen on asetettu 

erään öljyMnottelijan Philipsin toav 

mo Mrs. Clara Phillips, joka on 

wangittu Tuscon'issa, Arizonassa. 
Mrs. Peggy Cassee on todistanut 

olleensa Mrs. Phillips in ja Mrs. 
Meadowsin kanssa autoajelulla UI* 

loin kuin murha tapahtui. Naiset 

oiitoat ajaneet autolla ja kuu he oli-

toat saapuneet Minä ii elle Paikalle oli 

Ä»!rs. Phillips pysähdyttänyt auton| ̂  

ja käskenyt Mrs. Meadotosin PoiS 

autosta keskustelemaan hänen kans 

.saan. Kun naiset osittitoat tielle 

ryhtyi Mrs. Phillips sriytiämään 

toista naista siitä, että hän oli ol

lut hänen miehensä kanssa lutoatto-
missa suhteissa. Mrs Meadows oli 

tämän kieltänyt. Silloin uli Mrs. 
Phillips ryhtynyt lyömään häntä kä 

áriján jalan alue matkalla yti ! 
Atlantin. j 

Boston. Mass. — Kapt. THos • 

tzago, Ley land linjan Höyrylaunan 

Caledonian pää?likkö, ilmoittaa At* 

lännillä nähneensä neljän jalan pi 

tuisen täydellisen taklauksella iva-
rustetun putjelaitoan, joka täyjin 

purjein oli menovfa Irlantia kohti 

85 mailin Päässä Sabie Jslandista 

Aluksessa ei ollut mitään tuntomerk

kejä, mutta otakjutaan sitä käytef^ 

tämän jonkinlaiseen toaltamenkokei-
luun. 

Union tvö!a»$et 
ybwväi maaavii' 

-it 

toanhiilen alueilla mut fc toa an hetM desiään olemalla toasaraila, jota 

asukkaita paikkakunnalla. Wagnerin 

tv-aimo f n yaatoottur.nt niin pahoin, 

että tuskin jää eloon 
Murhatun sukulainen pidätetty. 

Austin. Mtntt., heinät' 17 p. — 

Moto or kamuin toiranomaijet omat 

tämän alan mestar;cn kastoattami-

seksi. Niinpä hän aikoinaan mititfa-

lentäisi lakon toiiifutuSfc pehmeän 

Tjiilen alueilla, joten he eitoät toot 

tuotta tatoalla haioittaa tooimiaan, 
maon toaatrtoat täydellistä ratkaisua 

koskilla Hiilialueilia samalla kertoa 

tai sitten jatkamat tahteina ratkaise 

toaan loppuun. « 

Jos sotointoneutoofieliiio ei Heti 

jaada käyntiin niin ilmoiietaan pr. -

iideittti. Hardingin hynMsyneen sen 

oli piilottanut selkänsä takana kes 
knstelnn aikana. Mrs. Casfee oli 

nrittänyt mennä hyökkäyksen alai-

maaiiantaina alkawakii määrättyyn j pidättäneet tutkintoa toarten August 

lakkoon. Useat noiden alojen ime Tetloftin. toVnne keskiwiikkona mur 

Í et siellä oynit n kuitenkin ryhty

neet lakkoon. 
Chicagon neuvotteluissa otoot pa-

jatyöiäisten edustajat toaatineet, et

tä rautateiden on. poistertama. fottt^ 

tahtityö, aleten ama uudelleen käy 

täntöön ne seitsemän työiääntöä, joi

ta rautatie-työneutoosto on muutta-

uut; mat vutt ema ne palkat, jotka oli= 

nat toaimassa ennen rantatie-tnö-

nenivoston määräämää alennusta ;a 

järjcstettätoä Ta rt sali ii et työ- ia 
jjalffaehtoiett sowitteluneutoostot 

Mnosiin toaatitoat nnioiden jchiajat 

että kaikille lakkolaisille on palautct-

latoa entiset oikeutensa paltoelusa.; 

kansa puuuden perusteella. 
Työläisten edustajien taholta on 

ilmoitettu, että rautateiden johtajat 

iefisitoäi sowinnon tnöläisteujä kans 
sa elleitoät rautateitä kontroileeraa 

toat laharuhtiucat pakottaisi Heitä 

suorastaan toistelemaan kaikkea tuo-

täisten järiestijmisoifeutta was taa n 
Pajatyöläisten lakon johtoja sanoo 

tämä n tyotoäenunioiden murskaa-

3!listat-kotuksen oli-toatt todelisen ky-

fnmyfien tas'ü taistelussa ja siinä 

ctirät wöläiset moi antaa tuumaa

kaan perään. ' 

haiun John Wagnerin toätoyn. Wi-
ranomaiict eitoät moi totelä syyttää 

inistään Detlossia. toaan tahtomat 

hiiteni in pidättää hänet tutkintoa tnan jo hienosto koneistostaan tun 
toarten. Mitään _ uusia Jciffoja, ei 
ele ilmestynyt tämän kamalan mur» 

hait seimi it e saamiseksi. 

Elintarpeiden hinnat yhä toaiit 

uoiifctont. 

Washington. Kahdesjakyntut.'-

itesiä kahdessa laupungissa tehdyt 

tutkimukset csottamar, eitä elimae-

pviden hinnat yhä oivat nouseniasja. 
Tämä ilmenee työdeoartementin 

esittämistä numeroisia. 
Kahdessatoista näistä kaupttn 

geista oltroat elintarpeet kesäkuun 15 

päitoään päättyneen kuukauden aika 

na kallistuneet 1—.i prosentilla 
toe erottuna edellisen kuulauden hin

toihin. Ainoastaan kolmessa kau

pungissa olitoat alentuneet pienellä 

murto osalla ja yhdessä olitoat vysy 

noet ennallaan. 

mia touosia toimi Sawoon peruste-! suunitelinon, että hän julistaa hiili 

tun felíoíehtaan opettajana ja tetnil j t'aimarmot hallituksen Hnostaan ja 
lisenä neutoojatia. luopion htures- j rnhtrjy harjoittamaan hiilen f alitor 

sa maat aio u s näyttein sl ä 1906 toimi j mi^ta samalla tatoalla knin firmer 

hän myöskin kotiicotiifuusoidvtotia! nööri Frazier PoyjoisiTak01assa c-
keilojen roalntishtTvn näyttäjänä, it bellisen Hi'tlilakon ai kaita '.oku touoii 

se paikalla osoittaen, miten htolloi-l sitte. Tässä tapauksessä hau maa

sto kelloja tehtiin. jräisi hiiiertfaiivajat työhön entiiillá 
Hirmiiaio oli mestari tarkluudes ! palkoilla ja työehdoilla ualtiiuhea 

paltoeiukjessa ia takaisi hiili taitoosi 

nc-ttiijen • 'fe#e*eeti4elíofeii-»• 'wfmiS» ten omistajille to^s'sin Ptííenttn tooii-
tukjessa. Wielc wanhoillo päimii=|toa hiili tuotannosta. 

lätinkin hän uskollisesti rakenteli! Hiililakossa odotetaan raiiai|etoia 

keliojaatt ja kesken jäänyt repeteeri-1h>ail)eita seuraamien muutamien Päi
ke ilo toanhuksen työpöydällä todistaa Wien kuluessa Puoleen tai toiseen 

toteinkin fiätiett rafkcmttanSa ja Ien-j 

nistumatcma intoansa kinmioilet-

tiilin elinkeinoon 

Hänen Potsmennvvfään katoaa 

Suomesta yksi toanhan kansan 

kaikkein fätcmimpiä edustajia, joita 
ci enää synny. 

Hallitus saa paljon perintöweroa 

Rocktscllerin omaisuudesta. 

Piimisi 
uutisia 

hänetkin, joten han oli lähtenyt kä-

toelemään kaupunkiin päin. Wäbän 
ajan kuluttua oli Mrs. Phillips aja
nut autolla ja ottanut hänet mukaan

sa ubaten toiela tappoa nai jen, jos 

puhuisi kenellekään mitään tapahtu

masta. 
jouduttuaan man ti iksi Tuscoti N'-

nfisellä paikkakunnalla Arizonassa 

"N »M; Wlli« ilmoittanut imien ^ ,QČtm ^ SmimHt nchjái. 
nimen jű aluksi jyrkästi te talil) j 1I>3^ Hirwittäwäst!, löoon lomtiin uo 

nturhaiapahtu-1 - -tietämänsä mitään 
musia. Suurjury on kuitenkin aset

tanut I) iin et syytteeseen murhasta. 

1 
Ü 

(E n k o i skirjeen maihta ja im mint.) 
Minneapolis, Heinäk. 1.*» p. — 

Zlritys Minneioton tl} o löi .ien poii-

tiilisen liiton yhdistämiseksi maan-

toiljelijäiit ja työläisten puolueeseen * 

aiotaan tehdä sen kokouksessa Crook-

ston'issa. Mitut, heinäk. 16 p. eH 

päiirvää ennen Minnesota federation 

of Labor touosikokonsta siellä. Useat 

liiton johtajat ja puhujat Minneapo

lisia ja St. Paulissa omat ilmaise 
seet mielipiteensä ja toiwon'a ole-

ivan, että työläisten politulinen liir

to erityisenä järjestönä baioitettoi. 
siin ja vbtyiii kokonaisuudessaan 

maarrtotljelijäin ja työläisten kai'sja 

yhdeksi Politilliseksi puolueeksi. 

Tämä kysymys oli esi lis- maan-

toiijfltjäiu ia työläisten puolueen 

kokouksessa St. Paulissa, mutta ni

loin sai se ionfniuucrran rnadtustus-
ta maantoiiieli jäin edustajilta, jotka 

ormeiitoat sellaisen toimenpiteen eh

ken hajoittaivon Nonpartisan Liiton 
jo järjestynyttä kokonaisnutta. Hue* 

mattatoiiamat tnöläisteu johtajat 

kuitenkin otoat nykyään sitä mieliä, 

moaiitoií jeli jän ja wolästcn 
oti ainakin täsin m.altiosja 

astunut ttinläisien polittllisten liit
tojen tilalle, jollia ei ole mitään 

syytä olla kannattamatta, yhteisten-

mirmaliaati, niaantoljeiiiäin ja työ 

iäisten puoluetta tulemissa toaa-

leié ia. 
Edustajat Minnesotan federation 

os Labor liiton kokoukseen Crook 
stonissa otoat samat knin entisen 
Minnesotan h) ö liiisten politiiliijen 

kuitenkin roielä tuntea.^ M,ula näh ! liiton edustajat joten tämä liiton 

Minnesotan Federa 

Amerikalaisten lapsi opiskelemaan 
Tuomea. 

Hartoinorota iit-itee että anteiifa-

lainen Perhe Panee lapsensa suoma 

laiseen koulitun, mutta niin ott kui

tenkin tapahtunut Jronwoodissa 

Mich. A. S:n Firjeetttooihtajan mu-
;fivatt sanotussa kaupungissa asumien 

Mr. ja Mrs. Mayn tyttö on Suomi-

Synodin kesäkoulussa oppilaana op

pimassa suomenkieltä. Mitä tästä 
ajattelemat ne suomalaiset toatthent-

mat ja nuoret, jotka suomenkieltä 

pitätoät halpa-ortooiseno. 

8 lasta räjähtänyt kappaleiksi. 
WateriOtoii, Heinäk. 12 p. — Kah 

... deksan lasta, joiden iät tooihteiitoat 
fcf(i imihmra, netfot -wcks'. fmitoirtoiita »«otecn. 
M-»- Wlfi»» oli uliatimit «aWca tiinhjin itfc,äII5. tt,,Mi.jfttä 

la, kun 75 millimetrin tykinkuula puolue 

joko oli käytetty takameranuan oroen 

painona räjähti Cdtoaed G. Wort-

mau nimiseik miehen talossa, kuu

lan omisti Workman ja oli hän Pi

tänyt sitä sotamuistona uskoen, et--

ta se ei möisi missään tapauksessa 

räjähtää. 
Meí'eitt kaikki toaatteet repeytyi 

Wiime lauantaina päättivät Hii 
icntailuniicn edustajat Wasinuglv 

«issa nfumiciijcsti lniljätä president 

Ansiotilastva Mdyswalloissa. 

National Bureau o j Crconomic 

Research ^itc. on julkaissut ennak
kotietoja kansallisesta onsiotilastos-

ta, iota toimisto on kerännyt tois

to muotta aikaa. 
Tilaston nmkaoit Neto Doriin 

maltiossa ansiot tai tulot tekiwat yh
teensä $9,074,859,000, mikä sumnia 

on enemmän kuin kahdeksas osa fo
kú kansakunnan tuloista. Indianan 
toaltio on toitmevellä tilalla täsiä 

suhteessa, yhteiset tulot mainitussa 

maltiossa ollen $65,791,000. 

Kansakunnan tulot asukasta koh

ti toaihtelinxit suuresti edesmennei

nä touosina. Wuouira 1919 keski

määräinen iDUosituio asukasta kohti 
oli $627. Tyynen meren maiti otsin 

keskimääräinen tulo asukasta kohti 

Söbartoio licinäkunn ensi pöttoiinn. 

^ aa it mii 'ei'.? c- ^epariein entin sato 

ortoio, mikä perustuu hatoaintoihin 

heinäkuun ensi päimäitä, o sottaa, e1* 
ta toeyuää, kauraa ja maissia lo-

htttnottamatta kaikista mnijelystuot-

teis-ta tänä touonna on odotettatoisia 

suurempaa satoa kuin toi ime touon» 

R«otsi«-Amerikan linjan sirtolnU 
liikenne. 

Oiiv.itsin Ameviiau linjan kontto 

rista ilmoitetaan, että "Trottning- na. 
fjdlm" íaitoa, joka läksi Neto Uor ' Maissista ormioidaau tänä touon» 

lista festik. 10 p.. mukanaan 1,329 
matkiivtojaa, saapui Göteborgini 

tätoästt laukesi ilman minkäänlaista 

war otusta. Seuraama ssa talossa 

työssä olleet puusepät kertoitoat, et-

rii mahää enneit räjähdystä olitoat 

he kuulleet lasten iloisen naurun ja 

melun toeratmmt seudulta. 
Lasten maatteeiitappaícita oli len

tänyt puihin ja rakennusten katoi

le. Werantiaílo oil utta kaksi outo 
rengasta oli räjähdys lennättänyt 

etään 200 jalan päässä otetoan ra» 

kennnksen katolle. Sementtitiiliä 

lensi lähirakennusten seiniä ivastaan 
ja k adni He. 

Maittitnnkaltaisia tykinkuulia tie» 

detääu oletoan useilla tämän kau

pungin asukkailla. Ne eitoät am* 
mut ties ia räjähtäneet ja yleensä us-j 

rottiin, että mikään ei tooisi niitä 

räjähdyttää. Tähän mennessä o» 

mat poliisit löytäneet kuusi kuulaa, 

jotka oli löydetty miime kesänä Pine 

Piaiéin harjoituskentän hietikosta. 

erikois-kokons 

tion of Labor liiton toimii f ontoenv 

sioottin yhteydessä, päitvitä ennen, 

toitootoau tuletorni wahtoasti edus

tetuksi. Mtnneapolin ja St. Pau
lin edustajat Minnesota federation 

os Labor totioiifofoufseen Crook 

stonissa. heinäk. 17 piitä oivat uli 

tooimariesti täydellisen yhtymisen 

Puolella ntaantoiljeliinin ja työläis

ten puolueeseen. Muitten liiton 

osastojen edustajain kannasta ei 

totelä ole tietoa cittten kuin itse kou* 

toentsioonissa. 

Neto Ao rk. Will-am 9l"ocke-:^ Horbiíiivn esittämän sow nto-sunn 
sellerin, joka kuoli Inijattain, omr.M H^cjmnn h^tilakon lopettaniiseksi. 

fuudesta jouduttanee maksamaan! Rautateiden johtajat otoat (Sirica 
noin $60,000,000 perintotoeroa.! toimitetuissa «cntotittcinissi 
William Nockefelierin omaisuus ar-^^latsten edustajien kanssa tul-

tooidaan $200,000.000. Tästä lül* j {cet siihen tulokseen, että lakon soivin* 

toha!litus tulee ottamaan $49,169,^'luollinen lopkttaitt nen on mahbntc i 

000 ja toaltio noin 10,000,000 j jn ^toat rotUnteibctt edustajat päöt 

jos nimittäin hallitus kykenee omaűj t5ncet eittää pat.ua tiiiit laiintiin 

sn ude n mainitu n iuuiuisefii armio.- ̂ a usva j vi ssa lako n rí kko j ie» niuiiV! lot toathieliroat niinikään huontat-| Cucbcciin. 
nmnn; il'am NocFefciler ei oi?^ Zvisct tiedot toicinftt kertoivat, x tairmsti. Tyynenmeren maiti oissa j Quebec, Cue. — Cucbec tulee o le
ni itään antanut Hywantekewäisyy»-1 sotoinuollinen ratkaisu lakon lo- Heidän keskimääräiset tulonsa oli-? ra aan ensimäinett Canabott maafun* 

mainittiina touonna oli $796. keski-z Ne pudotettiin tämän kaupu n-

Atiarinin toaitioisio $783, keski-ete- toieritsc toirtaamoan Black-jc-
lätt toaltioišia $483 ja etelän toai-jfeeit. 

tioissa $364 asukasta kohti. I 

Maantoiijeiijäin keskimääräiset in-Kanada» ensitnäincn rabiumiloilos 
lot toaihieiitoat niinikään huomat 

'Maailman wanhin m ie#" kuollut. 

Greasy Creek, Ky. — "Uuele 

Johnny" Shell, Kentnckyn toanhiti 
asukas, jonka sanotaan olleen 134 

touodeu ikäinen, kuoli täällä fun-

mmtaina. Sukulaiset fottotoat Shel

lin olleen maailman toauhintmrat 

miehen. Waittajao suremaan jäi m 

m. kaksi poikaa. William, 90 wnoden 

ikäinen, ja Albert 7-imtotios. ^äiti-

mäinen oli syntynyt Shellin toisesta 

•atoioliitosta. 

Kun-ukolle toalmistetaan yllätystä. 

Woccester, Mass. — Clarkni yli-
laitoksille. pettämiseksi on mahdoiiineu. toat yli $2,800, lännen ja keski iän-

etelän toaitioissa alle $1,000. 

tejäk. 19 mitoäna. Suonteen mene-

- Wät matkustajat pantiin heti Göte

borgiin päästyä -suo,uteeit mene» 

toäaii laitoäar,, joten minkäänlaista 

wiiwybystä et toäiillä tapahtunut. 

Matka siis suoritettiin suunnilleen 

11 wuorokaudes'a — sangen nopea 

faatoiitus. Drottningholm saapui 

tmt jälleen Neto Gorkiin t. k. 9 Pnä 
mukanaan .1,023, niistä 148 suo» 

ma laista. Linjuri "otocfijolm" 

läksi Göteborgista t. k. 8P. muka-
nactn 5-11 matkustajaa, niistä noin 

•' "*«0 suomalaista. Stmkholm Wtee 

Uitto Aorkista t. k. 27 Pnä.. 

na saatawan 2,860,000,000 busheii.i 

j aio. Wiime touonna oli maissisato 

220,000,000 bushelia suurempi; kes- ^iljeliia, joka on ollut kadoksissa pa 

Aetoittn wo ttanut tak«'si« keski 
sarjan manilmanmestarnndcn. 

I Tunnettu suomalainen keskisarjan 

Vointia Wäinö Ketonen moitti k.säk. 
30 pinä Worcesl. rissa. Mass. pide-

tnisiä painikilpailuissa takaisin rnes-

iarnnsaitoonsa. Wasttistajanaan oli 

matíoíoiteilija išoe Turner Washing 
Ionista, D. C Woiton saamutti 
tetteti 1 tunnissa, 42 minuutissa jajshelta, mikä toastaa n otit 

I0 sekunnissa warwasotteÄla. . liia wiime wuoden sadosta. 

nmaamtnett matsi nato tottmeiiena 
toijtenä rouoteita on ollut 29,000,-
000 pienempi. 

WeHvästä avtoiaidaan saatatoan 
817,000,000 hushelin sato. Taimi» 

neh n iistä armioidaau sa ataman 569,-

000,000 bushelia jo ketoätivehnäsiä 
248,000,000. 

ti auraa artoioidaan saatatoan 1, 
187,000,000 bushelia. 

Ohraa 182,000,000 bushelia. 
Rnista 82,000,000 bushelia. 

Waikoisia perunoita 429,000,000 

bushelia. 
Makeita perunoita 11,000,000 

bushelia. . 
Tupakkaa 1,415,000,000 paunaa. 

Pellatoatifiemcitiä 10,700,000 

bushelia. 

Riistä 39,100,000 

Heinää 107,000,000 tonnia. 

Omenia 190,000,000 bushelia. 

WeHtfää artoioidaan farmeilla ole» 

toon myhmöttömänä 31,641,000 bu-

^ . 7~.„ j Senaatin mantttoiljciliekomiten onrnen toaltio issa se oli $2,300. Itu 
«uomalainen maanwiljelijä tehnyt l xsjnäuiit hiiljattawaksi Henry Fordin den Englannin toaltioiSso $1,340 ja 

itsemurhan. tarjouksen Alabamassa olemien Mus-

Hibbing. Minn., heinäk. 17 p. —Jclc Slioals laitosten ottamisesta ha!-

Gnst'Wirtanen, 634ruotias maan tituiisa. 
Pekingistä Lontooseen saapunut 

söhkösauoma kertoo, että Kiina» m -
liisteristö Pekingissä on jättänyt e-

rohakcmnksen oltnaan utirallisesti 

ri päitoää, löydettiin tviirne perjan 

taina kuolleena eräästä ulkow,?jas 

ta. Hän oli ampunut kaksi laukan:-
to Päähänsä. Mitään syytä tähän k> toinünnassa 5 iviikkoa. 
malaan tekoon ei tiedetä. Häneltä 

jät toflimo ja kaksi poikaa ja yksi 

tytär. 

nista. jonne perustetaan laitos ro «Pisto on myöntänyt lisää toaroia 

biumifaiittelyä toarten. Laitos lii

tetään Montrealin N li opi ston yh 

prosessori Robert H. Goddardille, 

joko parhaillaan toolnrietelce niin 

teyteen ja aloittaa se toimintansa moimakasta rakettia, että sen Pitöi 

Kuolleita. 

Calumetissa, Mich. Fnltonin kai 

Konckiwääreitä «tetittijoaiett häwi-
tyksee». 

Vaneoutoer, V. C. — Hallituksen 

toartioalus Gitoetrchy on lähtenyt 

täältä Pohjoiseen mukanaan konefi 

_ . T vv , r K. • -in ^ «nuo itoääreitä merileijonien — lohien i'c 
toosaiueella kuoli het nai. 10 p. Mrs. . . , , . ^ ... 
— ,r' ,->• m v. V - .. pienempien fotojen pahimpien ha-
Lvophia Oja 59 touoden itottena.r ; . . , 
x„ ,. ' ^ 0 r .f.S. 0 , totttaiatn — inrmaamieta toarten 
Hau oli syntynyt vulotsiéia, O. i K a .. 
. .. . „ T. jMetastys oleteta an when aikaan 
m lähinnä utremaan lattoat Puoli- . ' ^ •' e - t,%ÍÍAi»i mí>r.r!£»Tinrrrtm hmm 
toitja Robert Oja ja yfíi tytär seka 

toeljiä Suomessa ia tässä maaSia. 

Mrs. Anna Mikkola kuoli Han» 

cockisja, Mich, heinäk. 11 p. 44 

tmioden ikäisettä. Lähinnä sure

maan jiiimät puoliso Alex Mikkola 

ja 7 lasta. 

Reedleysla, CM. kuoVt heinäk. 1 

p. Matti Tiura 49 touoden tkäise-

jolloin meriieijonain poikaset kyke-

netoät ryömimään toeteen. 

Nurmi teoitta »nt Rooseweltin 

malja». 

Pariisi, heinäk. 9 p. — Sitoma» 

lainen Paaroo Nurmi, kymmenen 

mailin mestari olympialaisissa kil

pailuissa, tooitti tälläätt Roosemeltin 

maljan toimen mailin kilpailuissa 

Colomben stadionilla. 

Toisena kilpailuissa oli Van Den 

Broole, Belgiasta ja kolmantetm 

tHaunes ilolehmatiteit. 

Nurmen aika oli 15 minuuttia ja 

itiin pian kuin tarpeellinen määrä 

radiumia saadaan hankituksi. Aksi 

gramma radiumia siihen riittää ja 
tulee se maksamaan maakunnalle yli 

100,000 dollaria. Laitos tulee maa

kunnan omaksi. 

2,0 sekuntia. 

la ollut ja 40 loukkaantunut 

junarikossa. 

Kansas City, heinäk. 12 p. — 

Wiisi henkilöä sai surmansa jo, noin 

40 loukkaantui, useimmat heistä 

toaaraUisesti, kun Missouri Pacific 
rautatien pikajuna ajoi yhteen e-

4 proient-nä. Häneltä jäi toaimo ja 3 pientä tään poitallisrahtiiunan kanssa Iti 

I hellä tälö kaupunkia tänä iltana. 
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Ford Ianjentaa tehdastaan 
Canadassa. 

WmMor, Ont. —- Wallace R 
Campbell, Canadan Puoleisen 

Fordin aiitomobiilitehtoaii toarapre 

sidentti ja rabastonboitaia. ilmoittaa 

toiraliiiesti, että yhtiö Kihituietmi 
suudesse rakennuttaa 6 miljoonaa 

dollaria tnaksatoan automobiiliteh 

taan 'Nykyisten laitosten Paikalle 

Ford Ci#>tm. Uuden tehdasalueen 

Pinw-ala tulee olemaan 125 eek

keriä. ' t.» • ' ; 
•t .. 

Wirkakunta erotettu. 

Houghtoii, Mich., hei'uif. 12 p. 

— Lake Lindenin kylässä, Hough toi 

kanntissa, tänään toimiretnissa eri 
koiswaaieissa, päättimät kylän a 

siikkaat 88 äänen enemmistöllä erot
taa nykyi'en majurinsa ja roaltuus-

ton jäsenet. Wiisisataa ääntä an 

nettiin kaikkiaan. Kylän Hallinnoit 

jäsenten toiüiettiin faíaliitíounmei-
den erinäisten "politrllisten luumu-

jen" hankkimiseksi suosikeilleen. 

st mennä kuuhun ^aafka. Kun mat

kan pituus ott suuri — kokonaista 
24.0,000 mailia — ei taioallifet tait

teet tuke kysymykseen, toaan asetetaan 

useita tootmafiaita raketteja Perä f» 

kate siten että ne toistaan sy''ääinäl. 

Iä edistätoät retkeä atoartmbeit 

halki. 

Ankaria 

4v^h 

metsäpaloia British Co- . 
lumbiassa. 

Vancoutoer.-B. C. — Ennenkuu-
tumattoman ankaria metsäpaloja 

riehuu British Columbian maa-

kunnassa. 
Msi ihminen Paloi kuoliaaksi wii

me torstaina metsäpalossa, joka 

peitti kymmenen huonetta MermilXe 

asutuksessa lähellä Courtnenn kau
punkia, Vaneoutoer saarella. Kok-

me muuta ihmistä sai toaarallisia 

paiohaatooia tässä Palossa. 
Lang Bay-asutus lähellä Pender 

Hallituksella suuri wajaus. 
Washington, heinäk. 11 p. 

Hallituksella on edessään fttlutoaua 

tilitouonna 425 miljoonan dollarin! Harboria, jossa oli noin folmekym-

majaus, ilmoitti presidentti Harding! mentä rakennusta ott paíűuuí Po-
tänään hallituksen toimitusosastoa.tokji. • " 

johtajille. Wuoden tulot artoioitiinl Metsalvakkeat elwZt oke TauHfu» 

3,074 miljoonaksi dollariksi ja me-f maan päin. Niiden t>elätään teke» 

not 3,771 miljoonaksi, vträtt toielä paljon wahinkoa. K j 
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