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si kontrollia näillä tvesillä ja uskoo 
Ettgiaitft jdd j yk ,ien woiwansa saada Turkin awulla 

,:úi cnnaku! suhtanwmalla myötätuit-

Sill $0I3pllllDllllS8 Turtiin toitooo aPenäiii 
faatoütifa riittäwän sananwallan rii* 

TíítmH Htfl^ílííttf ^ danalaisten torsién kontrollissa, 
VUlliHIU Vilvluilll :roniff,:4>a lie tuniitoatím puolueetto-

1 1 _ « miksi ja awoimiksi kaikille kansoille. 
WiiiÄeisimmät tiedot nurkin na*j Mdyswaltain hallituksen taholta 

tionallstten ja europalaisten toõib«!pn ilmoitettu, että sillä et ole mi
ien kärjistyneistä snhteista osoita-erikoisia etuja to aí too i toto a rt a 
tvat, että Ranska ia italia kieltäy- ̂ läheisessä idässä ja että noilla 
tytoät lchlynmstä Englantiin aíccí- ^iXti olewa pieni amerikaiaméit 
lisessa taistelussa Kou,'tantntopolin^ vasto on riittiitoä turtoaermaan siel 
ja Dardancllien puolelta, ioita uuk»;^ 0i^en amerifalavstcu etuja. M 
ktlaiiet i'.hkaawot. ^ailViön ilmoittaa pitämänsä f n 

Pmitoiiti byl-
läinyt sotilaiden 

bonus-lain 
Washington, syysk. 21 p. — Mii

me tiistaina wetosi presidentti Har-

murhalta 

KaioaiiieoB hau Maanwiljelijäin mvitto 50 touotta 
sitten. 

Suosi 1871! °n m«ritll'>«"«ii'I'|t*»||*|mAAt 
la Minnesotan historiaan.  Tal tmj Iw%9I | I I1I§y%I 31H>I/>I  

oli silloin jäätämän ankara, F 1?1Ia11aÍHIÍ| 
siäkin kuollen useita rajuilmojen jajIvjilviiy i1WvI»>*hM 
jatkutoan kylmyyden waikutuksesta j 

! Ja tämän lisäksi, juuri hm maan-> Jackson, Cal, syysk. 21 p 

Poliisin murhaa 
New York Herald arwioi Aordney-'ASéXiUei *m5aa 

McCnmberin tullitariffin afettalmu;jfflivl vDvUlly iillVv 
Amerikan fanfart kannettawaksi e-; 
rtintäm kolme ja puoli biljoonaa boi-1 
laria uusia toeroja, waikka tietysti! 
wosta summasta train pietti osa! ^ . _ _ ... ..... , . ... 
menee hallituksen rahastoon. Tulli-! -vsnter national Falls, Minn., ̂ viljelijät alkoilvot onnitella itseänsä j Kaikki 47 f aitoartto miestä, jotka fia"» 
tariffin tarkottifscrra on tehdä uiko-!^ ~~ Kuu paikalliset toi*j kewään tulolla, niin saapui heinä-!tautuiwat Argonaut kaitoantoon 

kwfl sotilaiden bonus-lain ilmoitta» | maalaisten totoar-oitten kilpailu A»' ran omaiset ijrittitoot wangita wii- sirkka-parwi heidän laihoilleen jät»! lokuun 27 p:nä, otoat kuolleet. 
J ett kirjelmässään kongressille, että! meri kan markkinoilla mafiöottontak»!m<i iurmmitaina xsoe Nigro n-mistä taen lläwitystä ja kurjuutta jälkeen-, 5tnikki rumniit löydettiin er.iästä 

Im- waikkakin hän hywäksyi lain ^.s siis Amervkacm tuotetaan, |mieStä' ^nka syytettiin wäärentä- sa. Näin ollen oliwat maanwiljeli-! tunnelista 4,350 ajalan fWDnbeltrt 
nustetun karkotuksen" hän ei toohtutjfatt0?(Mmme saksalaisia jalfincita necn useita maksuosoituksia, niin jät helppoja uhreja New Yorkin ra.jwtime maanantaina, syysk. 18 p. 
hywäksyä sen määritelmiä. Tämän nii§tii fannettawa tulli lisätäänhän taisteluun ampuen she» hakeinottelijoille, jotka nyt paäskt»^ Miehet oliwat rakentaneet kaksi suo. 
katsotaan estäwän sotilaiden kor- suonuollisesti hiqtaau. Niinpä siis ^ugh Van Ettouia ja Poliisil tiin wapaasti riehumaan maan ja! jaseinämää pelastuakseen hinwtfht 

cmcrlfc/íic)|íest jálNnetMailijat fo-;^'Pcr ^^Mictenia, joista tottmc»' kansan kimpussa. Kaiken tämän li» wirtaawalta kaasulta. He ockilvock 
rottawat hinnat tttllitarifsin suomaanknoli sairaalassa tiistai- s^xft kieltäytyiwät rautatieyhtiöt, heittäueet henkensä loisen seinämin 

! Sheriffin ilmoitetaatt pa

on toi ralli ie?tt ilmoittanut ei ryhtyy tä5iä joka on! toaur'cn tnlewan hywäksychksi aina-
wänsä aseelliseen taisteluun ia tsta»| vr;hn1u,,aQ)t' (vncopan toaltnjen asia. -fnan läheisessä tulewaisuudessa, sil-
Iia on tobilt fm'.rniilailVit ilra»itur!„'' . ' . . ' ;K fenoaiisfa hi8li« loataan ta-jroj«an sá ki»k«n Wk«ita «»It.!Sheriffiä «moiteko 
sen puolivirallisesti. | !. .. 8!„ 1 wittawaa kahden kolmasosan äätt-j io|a torifftn turwissa — ei ljaHthi^!rot?utoan* Wiranomaisten mttptv 

Lontoosta kuitenknt tulee tieto, j tammesi a. j ten enemmistöä presidentin wedon^x^ toaan itselleen. Tiiictt elinfus»! mi,eS-a ot^ osallisena myöskin Joe 
että Englanti tulee yksin taistele-j Ottawa, Canada, syysk. 21 p. —!kumoamiseksi, waikkapt 
maan estääkseen turkkilaiset saamas-^Canadan hallitus lähetti useita tun--1 kin edustajahuoneessa 
ta uudelleen ialÄnsijaa Europassaiteja kestäneen neuwottelun jälkeen Selittäessään syitä 

täyttämästä lakien säätämiä ehto-! takana. Liittohallituksen k< n wants» 
jaan, jotka lainsäätäjakutlta oli itiil-| toiraoioit päällikkö Byron M. $r> 
ie asettanut niiden myönnytysten kaid meni ensiksi suojas^nämän taak-

sillä se katsoo tässä asiassa olewan^wastauksen Englannin halliwkselle 
kysymyksessä koko Europan tulewan j selittäen siinä, että yleinen mielipide 
kohtalon eikä ainoastaan Turkin j(5aiiadassa waatisi parlamentin an-
Englanti M'ittää saada Ranskan hal-l tanman waltuutta, ennenkuin Cana^ - lahjoitus woitäisiin maksaa. Edel-. rít«n kannattajiin 
v., -j... .... .í " c : i  k.» «.. , r'ir. ,u.:íü toui.n::»n«i f.,.,., r^riiii V ".. „n* I ' v 

seen presidentti kirjelmä? _ 

ttoi, että kongressi ei ollut maä-^MiS ei ole karmaankaan'liiotel-íbakaa edelleen ja on hänet ilmoitet-^e oliwat saaneet waltiolta 12 mtí»jvahasti.w Samaan pcferiiit :.Ti 
rännyt werotuSta, jonka katitta iuo|tu ^llä lehti kuuluit uuden tullita-!tu ''^^yn useissa Paikoin. ijoonoa eekkeriä parasta maata koko^mies piirtänyt: "neljän" uuttfefct; 

litnksen käsittämään asiat tässä wa- da woisi läbeitää sotawäkeä Läheiseen 
lossa ja toitooo toielä saawansa'itään. 

Ranskan Puolelleen. Hnlnitaan pää | brittein toaUnfirnnan olemassaolo 

waarassa. ministeri Lloyd Georgett taiputoan 
Ranskan waatimnkseen saksalaisen 
Rtchr alneen waltaamiwsta saadak
seen siitä Palkkioksi Ranskan kanna
tuksen taistelussaan turkkilaisia 
wastaan. Kuten tunnettua on 
Rmtska syyttänyt Englannin csctta-
wan liiallista armeliaismltta Saksaa 
kohtaan sotakorwausten waatimise 

Panisi. — Liittolaisten ott lno-
wutettawa Konstantinopoli tai ryh-
dyttämä fotaau, mikä tulee uhkaa-
tnaan koko Brittein waltakunnan o= 
lemass.tcloa, sanoi kenraali Charles 
Townsend, United Pressin edusta
jalle. 

"Meidän olisi paraSta tehdä Mus 

leen selitti hän, että lain aiheutta»! 
mia kustannuksia ei woitu tarfal-j 
Icen arwioida, mutta rahastowiras-! 
ton tieto sen mukaan tulisi se tttaf-j 
siimaan $750,000,000 ensimäisten! 
neljän wnoden ajalla ja lopullisesti 
maksaisi se yli $4,000,000,000. 
Myöskin huomautti hän, eitä tämä 
palkkio termeille sotilaille et pois-

tiJiimcisiä 
uu(l$la 

Kongressin e^nstajahuone wah^ 

! Minnesotassa: ne oliwat jo ntyyneeti nähtäwästi yrittäen jättää sattan 
j riitiiitoäSti näitä maita saadakseen! inille, jotka woisiwat h.Ua m yö hem-

asiat oliwot 
Kaiwantowitkailijat 

Nyt se on keksitty. 

Chicago. — Tässä "onnellisen a»'"iillä jo 2 miljoonaa doNaria, niil-! min, niillä kannalla 
wioelämän resepti", jonka owat an»! le oli annettu 3 miljoonaa puhtaassa^ tuolla hetkellä 
taneet Mr. ja Mrs. George W. 
Hotehkiss, jotka owat 66 touotta 
»viettäneet onnellista yhdyselämää. 

' Älkää koskaatt riidelkö, älkää pu» 

rahassa kaupunkien ja kattppaloiden. lansuiwat, että olosuhteet suojaseinä' 
yhteisillä lahjoituksilla muka tule-^ruän takana wnnelissa oliwat sella!-
waa palwelustcan wastaan niille^set, että miehet olisiwat woineet PY» 
ja ne oliwat owelalla Poliittisella!syä siellä hengissä korkeintaan wiisk 
toiminnallaan koonneet toiset 3 mil»» tuntia. 

Ruumiit lötibettiin kafanraueri!! 

riippnwaisten sotilaiden suhteen i Elikkona 258 ää^rllä 54 wastann eli 
sa ja myöntymällä nyt Ranskan kan-i ^ctoait ouupnTasramioa ^ jTäniä myöhempi welwollisuus tultu 59 suuremmalla^ enemmistöllä fnin 
toe» WIS eiialfc toitooo englanti! ̂ »="«; *"4 " „ ! mafiamaan «cnonmän Biljoonia tui'., taffi °!°. 
r^u w„AT»TT0<m Ti,rri«;iniit kauan kinn me womttne , toa-( .J£ saawansa Ranskan puolelleen Turkin 

asiassa. 

Englannin hallitus on kieltänyt 

M imtjjett., todenpMMde^ ̂  
Wife englnittWnen Äkla^tjm MwW> 

to olisi lähete:'!,? Läheisen Idän me
sille. Sanotaan Wälitncretl laiton?-
ton olctoan kyllin weimakürmt suo-
jeletnaan Dardanellit ja Konstanti
nopolin turkkilaisten hyökkäyksiltä. 

Eräiltä tahoilta ilmoitetaan Eng» 

„ . J mitä uskallan mainita. 
roittelee han. Kenractlt Xotonieuci; 
sanoi Kemal Pnshan antaneen hä-! t. ... . Tw ... 
' r, f Km vtcmnrbi alkaa teitotta. 
reite ehdot, mttka hatt on lähettänyt, ' 

8íii6$»-4»(l^i4a6uLr ^puil^-wick. N, X$, ÍW§Í- ?•! 
liipPl-mattonumttL niille alueille,["• — S°ku tmiwä fitie Kiijictiim 
•oilfct turkkilainen roac-Sti on encra- riiolioatfi ammuttu»» PM» 
mistönä ^^Dari<l .«art'lí ia MrS 

"Mitett ftttttctl toirheen smtrwallat 

n Edwatd Äheeler Hall ja Mrs. 
Eleanor 
miit tatoattiin 

Pa 

KonstautinopHsta ilmoitetaan, 
että turkulaisten joukkojen komento-
ja MuMvHa »n alkanut 
«arssmsa ÄonstaMm»p»lia $» 
danelleja kohti. 

huko pistosanoja, karttakaa "nakut 
teluja", on oltawa warma, että tyt-i joonaa dollaria bor.deilla, jotka wal 

taisi sitä welwollisuntta, joka myö- ^isti sotilaiden övnus lain presiden-! tö tai poika, ott rakastamanne hen-jtio, nuorekkaassa innostuksessaan^toinen toisensa päälle ja oliwat mä-
bcmmin tulisi waichojen ja muista! wetoainisestch huolimatta keski» ̂ kilö, jos sen kanssa aiotte awioliit^ wilkkaamman wuorowaikutuksen syn-^dänwneet jo niin Pahad ti, eitä tun

toon, too inti Meíf-o a 15 minuuttia tymisestä kulkttneuwoilla oli miltei te ininen olisi mahdotonta, mikäli Mr 
joka aamu Ylösnoustuanne ja sitten taannut muka rafennuskultanmisten|Pichard lausui. 
ottakaa kylpy." ! kornxtamisvksi. Näiden lahjojen It-j Kaiwantowirkailijat lansuiwat, ei 

Niin owat tehneet Hotchkissit jaj saksi toalti-olta kokonaisuudessaan jäitä miehet ennen kuolemaansa oliwat 
onnellisina owat eläneet 66 touotta. | kaupungeilta ja kauppaloilta seka Hív j toimitteet hywin kyuuäwerisesti. 

j tton jäseniltä itseltään oliwat ne; ffuufitoisio heistä oli riisuntlt ivaat# 
saatteet kootuksi 2jl). miljoonaan Pää»!teenfa. tutkiakseen nitllä raot .hätäl» 
omaa. Ia kuitenkin otttroat he if.jsežti hirsistä ja laudoista tehdyssä 
selleen oikeuden laatia niitä rautatie*;enstmäisessä seinämänsä. Toinen 
maksuja itse halusiwat, suosia erityt» | feinämä oli rakennettu kiwi stä ja 
siä kaupunkeja erityisillä myönnytyk-t mullasta. Kaasu ja tulipalon lyn-

Salama tumitmiut kaksi henkilöä. 

Thief Rider Falls, Minn, syysk 
18 p. — Pahin ukkosmyrsky, mitä 

c R-iichardt Mills. 8hw . ^ w" ,to k°u»uu«°!- etwuia Mmm I- wupal»» lyn-

wattlin «icrekkSi» erään an.'c?10,t! " ' *'i;,mtaina .^ciminflton faunlisia Sa. h'iIIä- wwiipä lajitella mitm iilngtomht Tjütjrgt fuitenfin imWroä?-
aaiator. fflttonelto. PaS'ori " °°. >? ie JfleW*» *"„["1 ianmt !.,rmlliiw°t fckit henkilön mlmmm wiljatammm mitä toamtuiä.; li Doolheti tihkumaan eiisimMen 

ltctht muutenkin ymmärtää, että 
Englannin esiintymiiteu et ole tur
hanpäiväistä "tniekmt kalsketta". 

tekewätkään käsitellessään Wsisen 
idän tilannetta", sanoi Townsend l^on maatalon kartanolta. Vasuri:™ ". ;6arbinni«"aitefirVoitettatoafp.!lanmt Wrmasiwat kaksi henkilöä ja 
"Meillä ei ole mitään tekemista! oli myosktn nmmtstssa ja oli hn'.^^lcmmnt Minnesotan senaattorit! ^M^t tuleen usetta rakennuksia 

Mettä satoi kaksi ja Puoli tuumaa, 
J15 wuoden ikäinen Thorbjörn Au

stad Mayfieldin tonmshrpissa sur se olin. ivastaan. 

saán kuljettiwat. < suojuksen läpi ja miehet pakeniwat 
Kansan uwitteisiin sellaisesta me»!paikalta, missä He oliwat rakeitta» 

nettelystä ja että sitä et oltu kohdel»^ massa toisia ryhtyäkseen rakenta-
tu rehellisesti näissä asioissa, wa»tä»! maan kolmatta kauemmaksi. Tämä 

Kreikan läl,etystö Berliimssä' ul}kaiit koko Brittein waltakunnan 
julkaissut tiedonannon, että SEÖeuäiäj cxCma§faoIoa. 
ja Saksa otoai aikaisemmin tehdyn^ "Mtistapha Kemal woi ottaa Kan
salaisen sopimuksen mukaan lupau
tuneet atoiistmnaan Turkkia, jos 

-Ellei mitään tehdä uhkaa meitä!iä W nyt on löydetty pyssy, jolla 

-MS foto"; Koko m.qamettilainen>-chz °n tehty, ja toangitfemiStei _ »ikcusaNai.. 
maailtito nousisi nteiiä waStoem ;a;cioiiic.m^ joka rm!i. i»!r8. ScH-sl (1|[innl|t fol 

stantinopolin. Jos hän sen tekee 
ei ole mikään yllätys nähdä bolshe-

Englanti tci joku töitten )uurwaltaito-^en ^arssiwatt Konstantinopoliin 
ryhtyy aseelliseen toimintaan was-' auttamaan turkkilaisia. Sillain 
tustaakseen Turkin waatimusta olift töitten maailmansota. 
tisten alueideuia takaisin saamises»! "Kemalilaisilla on suuri hywässäjkeuttäurheilumestaruus-kilpailui Ne-
ta. Saksassa olewa Wenäjan ulko.j^Z^ oíetoű ameiict. Mitta en! karkissa, Nämä kilpailut ka. 

asianministert Tsehitcherin on erääs-!^^j tarkalleen sanoa miten suuri. "' koko ?tmerikan. Suoma» 
fä haastattelussa wahwistauut Be-j ,^e koimme päästä rauhaani laisten ktmnostautumisesta näissä 
näjän olctoan Turkin puol-ella ja^^rkkilaisten kanssa. M'nä puhuin ^lpailuissa kertoo N. U:t seuraa 
Walmiin sitä awustamaan. 

Norjalaiuett Fridtjoff Naníen ja 
Persian edustajat Kansainliiton netv-

toimi laulukuoron johtajana samassa! räpayksessä surmansa, hm salama i:™1 i* »isSÄJSÄtl» w *"™"' 
.. j distusten knulustelemisen eusi jou 

(«kuulle. Päätös tehtiin komitean! Butten kaiwantomiehet waatiwat 
repnbljkaanisteu jäsenten enemmis-! palkanlisäystä. 

töpäätöksellä ja katsotaan tuollainen! Butte, Moni., syysk. 15 p. — 
menettely edistysmielisten 
tahalliseksi oikeuden 
Kuulmsa lakimies Samuel !wter» miesten waatimuksia, joihin sisältyy 

Suomalaiset kunnostautuivat Ameri
kan urhcihifiípnifuisfo. 

Syysk. 8 ja 9 p. tapahtuitoat Ame
rikan. amatööriurheilijain rata?- ja 

mailiakin lähimpään kauppa-vaik-j mat alkaneet sitä rakentaa. Kaiwan^ 
kaansa. Ja rautatiet uhkasiwat ját-jtotoirfailiiat wakuuttawat, ettči mie» 
tää kaupungit ja -kauppalat kuiwalls>het oliwat kuolleet tnskattornasti 
maalle siitä kaupan waltatiestä. jem-.^aasut — carbon monoride ja car-
fa yhteyteen heillä oli toitoo päästa,|^on foonide — he sanoiwc.t, aihentta-
jolleiwät farmarit olisi ja Pysyisi toat ensin herpaannnksen ja tiedotta» 

listen taholta^ Butten piirin kuparikaiwautojen joh= ^ hyminä Poikina — ja monissa ^ mmiden ja sitte wähitellen ttwttawat 
wiilvyttämiseksi. tájat owat käsittelemässä kaiwcmto-! paikoissa "meuestyiwät" he *úu»Í5|fuolem<ttt. 

meder Neto Yorkista tulee esiinth-.Hi.ZZ palkankorotus päiwäa kohden 
mään Kellerin puolesta hmlitstc*: n x "rustling"-korttijärjestelmän 
luissa. 

Joe Rigro, jonka syytetään ampu 
nccn poliisin International Fallsis-> detyssä kokouksessa.. 

poistaminen tai muuttaminen ja n-
rokkatyön poistaminen. Waatimuk-
set laadittiin toimte tiistai-iltana pi-

Kaiwosyhtiöt 

uhkauksissaan. j Murheellinen uutinen oiettiin inu» 
Eipä siis ihme ollutkaan ^ ett^i fuugissa wastaan kelvollisesti ja roh. 

"wallanknmous" Puhkesi tällaisissa' f^aZti. Yleisenä pttheeitaineeno, pait» 
oloissa. Aikoina sellaisina, jolloinsurmautuneiden miesten perhep:i= 
toielä nimitykset demokraatti ja te-j-jgf^ hautauksen järjestäminen, 
publikaani seisoiwat edes iottkunla'.-, jp^a Xititltatoa^ti tulee olemaan yh» 

isert määrätyn Politillisen näkökannan! teinen. 

Kemal! n kanssa ja hän laati ehdot ^aa: 
Minä lähetin ne Lloyd Georgellui Kiistat monissa koetteluissa oli» 

to =i . t j.,,ncct ciitokiim etoiiunw°k!lpát"ioi-^a btlTmeS- toii",c f»""»"1»'"0- fQntii" f'i«1|otoat lurommcet antaa tnaStmilfeni^eru&tella,'ia niillä oli mielipitdtä-j 
Wo.»to«ia oi at ) t o i  , Kui[c alueille, loilla on turkkllau.ut. - ' ' 1 " , 6 ' „ keefiluiiffuna 10 maitia ctdääa: (l)S«lrait 22 däiwään ntcnneSfö. jolloin puolue-uSkolliinus oliimaljtotoiafin ttjranneitoiila, jos wain 
Santonin«o tor,o"ta„, hnkuaf» ,» ja ne tnlcwat táamaan taruus -ont... uo^lá Uma-!.„.kitusta 2in W mS saattoi tunnuS.aalie h,«*outio,Ma haluaa j„ sitä käyt-
fotoittajokH Tnrkm ,« ̂  >°«--!Tarda.ellit waraiksi. Meidän „mi!n -fern, «n,momenta mr,M,=! __ mWtt !£' ̂Peä7 »unaa r-homná «A. 

hommia. ; !kaswoilleen, äänestäjät maantoiljeli- Jälkeenpäin tapahtuneet lartkcc-
Doorn, Hollanti. — Entisen kei->jäin yhdistystensä johdolla saatit», mukset tästä korkeasta asemaataan 

ctoat saaneet nimenkin tällaiseen ta» 
maailman menoon kyl-

taikka siihen tyytywäisei'. 
hymyilemään toieVi 

ta sÄ-P-lkoa. Nisun hinta í^üj ~ ̂  tninä ̂  neuwoskol,al.^i°. jota princetonilmnen ei sietänyt j T.„wi°. Rn.w°..°l. ,idetään hi.ihmna koettaen käSni.iä W 
maanantaina 5 senttiä bullia I* I,wrs,„ upseerien awuSmwan kema-! SewoSti Prim juoksi lopvumatkanjd.,. ,„i ,„im-n loiitou sisällä. >a>°«»k"a vo.syam n»,IM,Ma. Km- ktawtelu TO-luronn «WI.mM ,. w^Uta.-telu «o. 

tojen wälisissä ristiriidoissa,^ ettaLQraBta sovitella, silloin kuin woim»! Clubin jäsen, näet tooitti waiwatta, Pariisista ilmoitetat»», ettS Mt 
asiat saatasiin rauhallista tietä rat*ime Minä tiedän mitä on turkki»^ moitin kilpailnn. Kilpailu oli^ tontun cet owat päättäneet 

ksistutsi. 
Wall kadulta 

itttime maanantaina 
pelko, joka aiheutit 
toksia markkinoilla. 

kutsua 
läheisen' ! laisten mielessä ja minä warotan aluksi sangen jännittäwä, sillä Pnu-lsg^e ranham.euwottelnn 

ti, mutta on se taas laskeutunut, 
fiut Wall kadun keinottelijat owat 
päässeet selwille, eitä Turkin ky''y-
wus säätänee ehkä rauhallisesti rat» 

kaistuksi. 
Turkin lysymyksen pohjalla todel 

lisnudessa on kysymys 
maailmanherruudesta. 

lilaisia Angorassa. Tämä ansaitsee; päättyi maaliin Hywissä wo imi s-
mainita." sa ajan ollessa 26.29.6. Junior j Edusta iahnone on hywäksyuyt 

kilpailujen ennätys on Wille Kyrösenpäätöksen kongressin hajaantumises' 
! nimissä ja .se on noin minuuttia pa- ta perjautaina, syysk. 22 p. 

Prim epäilemättä olisi 
"Me" eikS "he". 

Eräs farmari, joka oli kirjoittau-^empi 
tunut jäseneksi ko-operotiiwiseen. juossut paremmin, jos kilpailu olisi Toinenkin sanomalehtimies teUttjji** 

Englannin!kauppaamisyhtiöön tuli kottttoriiin*'ollut íuíntcttípl. tn oikeuden halweksumisesta. 
Nlläpiiääk-i ine tässä yhtenä pmtoätia. | Toinenkin suomalat 

feen nykyisen waiktrtuswaltansa Iä'| "Mitähän he aikoiwat tehdä minun mana päiwänä. Bostoni 
s.eisessä Idässä tahtoisi Englatüi^nisuni käsittelemisen ja myymiseli^edustawa Wäinö Tirri 
falftta Dardanellit, Marmora me-!suhteen?" sanoi lian, tarkoittaen yh- li kolmanneksi keihäänheitossa. i tettnnä oifei 
t-en ja Bosporan salmen tai ainuf'n| tiötä, johon itsekin kuului. jo mailin kilpailussa oli mukana iseujohdosta 
tahtoisi ne Puolueettomiksi. Raitsfaj Tämä et ole hyroä tapa puhella W. Ritola. Päättyen toiseksi. Kil-ltoosteli hallitusw'.ranoma'sia kuu he'viime wiikolla. 

jo Italia titoät toalitä niin paljon! asioista. 

tänäänkin puutarhassaan prinsessan.; tehtiin laki ikuisiksi ajoiksi .... 
sa kanssa, joka on komea toaaleaiuf* bett määrittelemiseksi oikeaan a|e»j foc-ktltom, ihmisellisten oikeuksien 

maansa yleisinä knlknneuwoina, kan-, pohjalla, eikä Pientä "pulit-koiniis» 
san vahvelijoina, eikä sen tyranni-> ta" yksiöisten luokkien taikka etu
maisina johtajina. Rautatie» ja rca^jen woittami'eksi, jolla itien nykyisin 

lainen ja uljasryhtinen nainen. 

Suomalaiset naiset saawat Palkintoja 

I 

ikeuden haltveksnmi^es-cr kin non Beehurstissa. L. I., ptí>e* '-seltrctatottt lainsäätäiäkunnat . tute-i nan turwallisuus rii-tea ja wäärin 
että hän lebdessään är-i fnisin uinti, ja sukekluskilpailuissai vaisuudessa vlistivätkin, niin ei e-^sayttöä wastaan raha-ytjtiöittcn pito» 

! Arnerikalaiset leh-^nää ollut epäilystä siitä että kos-^elta on kysymyksessa. Olkoon wuosi 

anokaa "Me" etkä "He" ! paiku oli' jännittäwä alusta lop-.wangitsiwat toimittaja Jaeob Co-'det erityisesti küttawai hänen siroja, kgan enää rautateiden ^ítoeMzríjlSTS, nnn fotikfaiic. toaStutsuto kui* 
kauuosukellustempPujaiD^ Kolmasvelwolliiuus Yleisölle ioututh^ wait-^likin maanwrlieivialíe nyt kchoituk» 

nen palkinnon sai M, 
tvnen sisar, neiti El 

tästä kysytuyksestä, silla se ei ole! Unhoittakaamme kerta kaikkiaan mi»| puun ja Ritola loppuspurtissa jäi, henitt, joka arwosteli rautatielakko 
pihit niille elinkysymys ttnnfutnliä he 'tekewät ja ajatelkaamme mitä' noin 7 jaardia rooirttriasta, joka oli Maisia toaStean annettua estetuomiv 

- ' ^uizlamtille. Mutta Wentijä tahtoi»j "Me" teemme. ; . jR. Tarl Johnson Pittsburghista. 

Von ?llls-'telyn alatieksi. Vaalitaistelu oijfena ja rohkaistuksena oman wot-
Suoma. j soitti että kansa kyllä woipi hallita maitsa tuntemiseksi ja käyttämiseksi. 
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