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Cairo uponnut; »j*°̂ Síífc;X""-,": 

miestä hukkunut 
Pohjanlahdella 

Esittää sotilaiden 
boonuksen otetta-

vaksi jrasteilta 
Delwer. íoíaf. 19 p. — Puhues- . ,_... 4V.wt. r. oll4(Ull 

faan täällä toti me maanantaina enti-j l{ű^íoa AhdyL-walwin senach-toriksi! hMantilaifen üöyrylaiwcm (íjonte- j patitkiiriyhdistyk 
neii yi)bi)vton(tahi hallituksen rahas-! Popperiä ja on tehnyt fopmuifjtes, 29 merimiestä hukkuiwat toit=|'a' sei 
tonhoitaja 28irt. G. McAdoo esitti, i^lhan kaartin kanssa. Hän onime tiistaina, jolloin laitat uppojii^i W edisty-
etUi sotilaiden bonus olisi juorttftia»' nigöirfin kieltäytynyt kannattcunQ-?ta ^ Pohjanlahden pohjoso'assa ja sen pcj^u^te^em^n 

toa werottmnalla trusteja puolella •' ®ílIíam _ Burkea, joka on toilniuut^g^tuswenkieet katosiwat karikoill?. 
niistä tuloista, joita ne tulewat! työlväeston Puolesta useita wuosia^^iwa ajoi karille neljä püiwää ai-
faomaon Fortmey-McCumber Mii- P"fisessa elämässä. ! faifennni 11. Sillä roälin laitoan 

! Nliehistö 

Nonpartisan Liitto Peunsylwaniaösa 
kieltää kannatuksensa Pinclivtiltn. 

Altoona, Pa., lokat. 19- p. — 
Blair kauntin Nonpartisan Liitto on 
ilmoittanut, että Liiton kannatus on 

: peruutettu Gifford Pinchotilta, joka 
on ehdokkaana kuwernõöriksi. Tämä 
on teh:n sen takia, että Pmchot kan Tukholma, lokak. 19 p. 

9?eiv York. —^rank A. Munsey. 
Neio Z)ork Herendin, New Aork 
Sun'in ja műidéi patawanhoiIlisten 

j sanomalehtien oMÄaja. taailtnmuk-
Isollinen republikaaninen monirniljS» 

5Zvikki!,lceri' puhuessaa^ täällä Amerikan 
konwentsioonis-

Poliittinen diktaat-
torihallitus min-

nesotassa 

tariffin kautta. Tällä taivalla ei 
mitään lisärasituksia asetettaisi h>ar-
sinaisen fanuui niskoille, selitteli 
Me'.'ldoo, j of a. arwosteli ankarin sa
noin nykyistä hallitusta. 

"Republikaanit owat laatineet 
kaikkein jfiriotdtoimtuäti tullitariffin 
mitä meidän historiamme tn n tee", 
lausui Pulmia. "Payne-Äldried tnL 
ltiarifft, joka häwitti poliittisesti 

mat wanhat tt 

Minneapolis. — "Kun minä olen 

kuollut ja mennyt ja kuwernööri 

2«i/oja pfci*™"8 ro h,rlut mimm s°ura->j°ks°m. 

vn ^ttä molom- j lvoitte toolita Jtoan Bowenin kn-

iolliset puolueet e-!wernöõriksi ja te ette tee mitään 

RautatietyölSjMi 
lohtaja kamMfln 

Shipstead'll 
Minneapolis, lokak. 19 p. -** 

Samalla aikaa kiein Willtank ZM 
nings Bryan ja entinen WKySwiÄ-
tain rcchastonhchtaja MlUami G. 
McAdoo otoat saapuneet 

.... ... y. 31..iZ r . . . . ( .laisten pienten kolttosten alaiseksi.>taan puhumaan bcmofraofttot fe* 
buvtawat famaa ja ettn tmöen oraoa- crefibtjžta , lau,m feiwotton «nuti jKlno,tt m ^ tietämättömällä n°°tt°richdokkaan Mrs. A,mi- »k-

Peljättäwö kummitus »U mielipuoli 
tyttö. 

Halifax, Canada. — Miime hel
mi- ja maaliskuussa ilmestyi täällä 
Antigomsh faunttin kummitus, joka 
pani koko fauuhu asukkaat hirmuisen 
pelon oMe ja kummituksen töiAtä tl-
moitettirc ympäri maapalloa. 

Kummitusjuttu sai alkunsa siitä 
kun pieni fannitalo, jossa asui Mr. 
ja Mrs. MacTonald, Mary Ellen 
nimisen ottotytön kanssa, Caledonia 
MillS-nimiseSsä paikassa, tuli kaiken-

tieltäöhii t.ctetuStario.!f.!lif*m9Ätclt H 
kaikkien aikojin simri» juoksija/' isistä, joita tehtiin rannikolta. 9»t)ö- ^ 1 

tm tehtäroätiä on keinotekoisien toaa-
nisteln. 

Paawo Nurmen »viimeisten tooit- P&emmíu unkara myrsky puhkesi ja 
tojen jälkeen kirjoittaa tukholrnalai-!pirstoi laitoan kappaleiksi ja esti pe
tien "Swenska Dagbladet" m. m. ,'eu-Ostajat läheLtynmstä onnettomuus-
raatoaa: j paikkaa. 

"Niinpä on Nurmi siis lopullisesti! — 
ja toakimttalvasti piirtänyt nimensä! Kaswawie» 
maailmanennätysluetteloon, mihin 
se mannaankin jää min tamaisi wno-

pitibcn wärjäämmen 
keksitty. — 

wetoomuksen republikaanisen ja de
mokraattisen puaitecn yhdistämises-
tä "toaltamaksi jli tooimalliseksi sei
näksi radikalism^ nopeaa ,wusua 
ivastaan." £ 

Nelson: täällä toiime lauantaina pi'ltawalla kartiineihin, johonkin H-ito 

"» MíHhT"" puheessa republikaani- ^ nekaluihin ja nalvetassa lehmät pää-
f? Puolu^n waalikokouksessa Audite- sitoät irti itsestään y. m. k^pona 

Mr. Tastin-ja sai arkaan rep»blikaa-i^^,^^ eteenpäin. Puoli Pe- y lf.-:nbt *-T -
mPuotu«n totoion 1912. oli tmIio1i|llin,uli1laa u mimmtižftt 33,5 fcis'.. Lstiä 'i fo' 
I.fhKtnf. k»m Sorfcn<#.SRtew6cr kunniöia »toaifce inbimiUistm faa-líS.' 

Saksalainen insinööri Reimann on ten lakanneet olemasta, ja arastele-
jonka atoulta tooi- —íl- -CÍÁLÍ 1JJ" * *' 

kastocrtoa puu mirffä 

tullitarissi. Arwioidaan, että tämä 
tullitariffi kohottaa Amerikan kan-
san elinkustanmrksia $1,(300,000,000 
touosittain, josta ainoastaan $400,-
000,000 menee Amerikan hallituksen 
rahastoon. Jälellä olewat $3,000,-
000,000 kolehteeraaivat monopolit, 
trustit ja ahnaat yhtiöt näiden suo-
j it hi jen riistäjien erikoisena liike-
tooittona." 

Hipaisee inhimillisten ]aa-1 n)ärtsck)"t hyttiänsä. Wäri on pysy-
toutusmahdollisnuksien rajaa. Seu 
raatoa ennätys lienee 10,000 m., jo
ka toistaiseksi ajalla 30,53,8 on 
Bonniin nimessä ja sen jälkeen seuraa^ 

toää ja menee se puussa juurien ne-

maitta esitti, että Lainakin muutamat 
korkeassa asemasU olewat wanhojen 
puolueiden sotaratsut näketoät kirjo-
tukien seinällä j<t sentähden toitoo-

kokonainen sarja matkoja, joilla en 
näiykien omistatoat Shrubb, Taber, 

Tämä uusi keksintö on aiheitftatoa 
mullistuksen puunwärjäyksen alatta, 

»oum, Sold,mainen, Solin ja 8an-|fil(ft ^ (uIcc },aIjon tialmctnmafii 

ntt« on 3anbevinifuht laWnaMijet «viäämiSiatoal. 
amatoä 1,500 metrillä, mutta toi.;mrjawfe8iä Iä«tetä«n aniliini, 
t i n  o n  N i i r m t  m i e s  M e m m i n  N n ? . . . . . . .  . . . .  

I toäriä, jota sekoitetaan 50 grammaa 

Ratapibapiiällikköjeit palkkaa koro-
tettn. 

Chicago. — RantatieiyAlmttakllnta 
antoi päätöksen, dtä. ratapihojen 
pääni töiden ti>5pättoä sn 8-tuntincn 
ja nii ajasta on maksettatoa yliaikaa, 
joka nostaa näiden palkkaa 

MM edessä me antaudunune. Nnem-jgoo litraan wetta. Keksinnölle Hac- jtoaa merkitystä.'^"Sekä repnblikaa-
me hane. tallakin Hetkellä iimieIa^tQQU patentti. Hnvnekalutehtaatlninen että demokraattinen Puolue", 
toam emiämme ja chmlemme hanen^ Saksassa, Hollannissa ja Amerikat! selitti hän, "-oryat niin perinpoh.tn 
ihiííuUtota kykyään. JtiiUa tulok|tÍMfa útoat erittaw iMoswMta uuteenikailoautnneet Mtiikkaan, että on 

keksintöön. . -kysyttän^ eikö Uyä ole tát mei
dän herroja ÄO^ikw^sMar' Äk-
satoallan nuoruuden paitoina ne e 

mii ja erittäinkin ennätyksillään -5>$ 

000 metrillä, on hän ansainnut ar-
V too n imen ^KaiMen aikojen suurin 

25 pros. Paatos koskee noin 2,000 
ratapihojen päällikköä 26 ensiluokan 
rautatiellä ja G toaihöcpäätcasemalla. 
Tämä on ens: kerta että. lautakunta 
on säännöstellyt näiden työläisten 
työ- ja palffafuhteito, jotka nyt luo
kitellaan alemmiksi toivkailijoiksi ja 
otoat kuljetusasetuksen määräyksen 
alaisena. 

juoksija' 

Gilbertin foitonnnolfa lakko. 

Gilbert, Minn. —- Täkäläisellä 
Hobart-kaitoannolla, jossa käy työs-
sä noin 150 miestä, syntyi lakko 
tiistai-aamnna. Kaitoannon työläi
set toaatitoat yötonoron työn poista-
mistä, joka työnantajain taholta ou,()t)to^jc ^int^ 
lutoattu tehdä, mutta et kuitenkaan^ ^;0§ on 

Mitenkä mies on otettawa . . . 

Eräässä ruotsalaisessa naisten leh-
dessä opetetaan naisia seit raatoasi i: 

Kun menet naimisiin miehen kans
sa — rakasta häntä. 

Kun sitten olet mennyt naimisiin 
miehen kanssa — tutki häntä. 

Jos mies on mustasukkainen — 
Paranna hänet. 

Ellei mies ole perso huiveille — 

r nimissä. 

Tämä lausunto oli tietysti tar
koitettu leikinlaskuksi, mutta samal-
la kertaa senaattori Nelson tuon lei-

Puheessaan hch toäMi, että ne ky-^Ut toarjossa ilmaisee, sen mitä re-
symytset, joiden pohjallo molemmat^'"^ikaaninen puoluekoneisto on tar-

I puolueet perustetuin otoat aikoja sit- koittanut jonkun aikaa. Tultuaan. 
Yhä julkeanllnaks.i pitkäaikaisen toal-
takautensa kiihottamana ja huomat
tuaan kuinka helppo sen on asettaa 
toirkailijaehdokkaat kansan tahdos
ta toalittämäitä tämä puoluekoneisto 
katsoo nyt tooitoansa ilmoittaa wuo-
sia etukäteen poliittisten diktaatto-
riensa seuraajat. 

Sillä Minnesotaa on tosiaankin 
hallinnut monia touosia erikoinen 
poliittisten diktaattorien hallitsija-
suku. Tämä tosiasia on ilmennyt 
toiinteaikoina hytoin seltoästi muu-
tenkin kuin tuon senaattori Nelsonin 
leikillisen lausunnon muodossa. 

Niinpä kutoernööri Preus mnuta-
ma päitoä sitte ilmoitti mahtipontv 
sesti, että hän ei Hyto3f]"y republikaa-
nip nolueen kongressimiesehdokasta 
OZear Kelberiä-ja eitä toaltion. Puo-
luetoimikunnan on ctettatoa Kellerin 

nisiä lehti nipukkoihin saakka. Koko toot, että molemmat toanhat puo-
professiin tartoiiaan aikaa 48 tun- j lueet kansallisessa mittakoawaLsa i> 

! ketoäi samoin kuin otoat tehneet n-
seasti Neto Aorkiysa radikaliSten ai
nesten hätoiöksi: yhdistytoät julki
suudessa. S 

KinnmallakaaW wanhalla puolu
eelta, selitti Munsey> ei ole mitään 
tämän Päitoä n -vaatimuksia toast aa-

sattui jatkntoasti tunnes he olitoat 
Pakoitetut muuttamaan talosta pois. 

Näistä tapahtumista sai tietää 
Halifax Herald, joka juikaiu pcklsta-
ntääriä kaskuista mitä kaikkea kum
mitus mainitussa talossa oli tehnyt. 

Wihdoin se tuli tohtori Walter 
L. Prince» huomioon Neto Dorkissa, 
joka o it paljastanut sato ja kummi
tus kepposia. Hän lupautui mene
mään Canadaan ia paljastamaan 
kummituksen, jos hänelle maksetaan 
kyytiknstannukset. 

Ennen sitä oli talossa ollut yötä 
kanadalainen salapoliisi ja Halifax 
Heraldjn kirjeentoaihtaja, joilla oli 
kauheat kokemukset. Raportteria löi 
poskelle joku iimtcnmtom käsi ja ou
toja ääniä kuului talon ympäriltä. 

kie Oleseni n puolesta, on 
kuljettajain weljesjärjestön jvkiwja? 
Warren S. Stone antanut ídufioi-
N0N, jossa kehoittaa Minnesotan ftw* 
saa äänestämään Henrik ShivsteaA». 

Mrs. Olosen Moorheadissa pitä
mässään puheessa hytoäksyi Frazte-
rin ja muut Nonpartisan fit if ott eh
dokkaat Pohjois-Dakotassa, joten M» 
nen esiintymisensä Farmer-BaVv^ 
puolueen ehdokkaita toastaan Mntw-
sokassa näyttää merkilliseltä $űíbt-
tustyöltä, sillä puheistaan päättäen 
hän näyttää oletoott kaikissa 
myksissä samalla kannalla f nitt Far
mer Labor puolueen ehdokkaat. 

Mntta Mr. Stonen lausunto Mtft» 
nesotait äänestäjille ott iäfkeninpt 
kuin näiden demokraattien töiihitt ja 
on se kokonaisuudessaan setiretoMklt' 

"Mdystoailtain senaattorin wc^> 
fenti nett on paljon enemmän ftrm 

Kun tri Prince saapui sinne pian Paikallinen kysymys. Se koskee foto 
hän löysi, että MacDonaldin 16- kansakuntaa, sillä rte senaattorit, joi-

dustitoat seltoiä ja toarmojct periaat
teita. Mutta näiden suurten peri
aatteiden hautaanmtttna historian 

nimi pois waali-ilmoituksista. 
Ia kuitenkin Minnesotan neljän-

nen Piirin kongressimies Oscar Keb-

touotias ottotyttö oli koko kummitus 
ja kaiken kauhun alku ja niin jou
tui tämä imott tyttö kuulustella-
toaksi. 

Nyt on seltoinnyt, että mainittu 
tyttö on. heikkomielinen ja saanut 
jostain kummitusajatuksia mieleensä, 
joilla aikoi pelottelemaan herkkiä ih
misia. 

Kuolleita. 
Hancookissa, Mich, kuoli lokak. 13 

ta eri toaltiot liihettätoät, ottatoat ä* 
saa koko maata kosketoien lakien 
laadintaan. Sentähden Minnesotan 
äänestäjillä on tilaisuus suorittaa 
kauhallinen paltveluS to^lii tsent alla 
Henrik Sl)iMeadin Uhdystoaltain fe* 
liaattorifji nykyisen senaattorin M> 
ldng'in tilalle. •;% ,V 

"Maikkapa él lainattaisi ntitöän 
huomiota senaattori KMoflg'in hä-
peälliselle toiminnalle kongressissa 
Mr. Shipstead olisi toalittawa sen 

Pvikicu ja tyttöjen klubit. 
Suomalaiset pojat ja tytöt, 

ottitoat wiime kesänä osaa Minnoso-
tan toalnon poikien ja tyttöjen klu
bien työhön, otoat tooittanect pai» 
kintoia nse.ssa fautncisia, ilmoittaa 
T. A. Eriekson, poikien ja tyttöjen 
klubien työnjohtaja. Moittajien ni
met tullaan julkaisemaan jonkun 
j-aitoa n perästä. 

ole tähän mennes-sä pantu käytän
töön. 

ikätoä 

Amcrikalaistcn hnwimatka Europaau 

Hutoimatkustajia on tänä kesänä 
Amerikasta Europaau ollut faksi ker-

Snomalainen hirttänyt itsensä Jron-
woodissa, Mich. 

Jrontoood, Mich. — Mikko Ma
riini, 35 touotias yksinäinen mies, 
ennen ollut Neganneessa, 

hutoita 
häntä. 

Jos hän on surullinen — lohduta 
häntä. 

Kun hän haluaa puhua — kuunte
le häntä. 

Kun hän on hidas — jouduta hän
tä. 

suurella enemmistöllä toiimc kesiin F'™. " touoben tfäifenõ. Maina, huutia, hywäksyy edistysmielisen oh. 
ia oit st'ntynyt Norjasia za oli a)it-jieiman ja puhtaasti palwelee kansan 

kulussa, niiden toöliilä et ole enää ler, joka on edustanut piiriään pari 
olemassa suuria toisistaan eriätoiä touotta, sai republikaanipuolueen ää-^ , . , 
kysymyksiä, joilla olisi mitään fijaa'ne5täiicn nimityksen suunnattoman]„"...'""rl0"'™ °! !Íatia: cttä omaa cnemmiin «ie. 
meidän Politiikassamme. 

"On kylläkin muutamia toähäpä-
töisiä kysymyksiä, joissa' repnblikaa-
nti ja demokraatit eroamat tänä 
päitvänä. Mutta heidän tehtöwään' 
sä kuuluukin olla erimielisiä, luoda 
ja walmistaa keinotekoisesti puolue-
kysymyksiä, joita limittt ne lakkaisi-
Wat olemasta waltiollisina puolnei-
na. Uusi kysymys on nyt noussut, 
joka jakaa kaiken Amerikan kahteen 
poliittiseen leiriin, jotka totelä otoat 

Kun mies tahtoo antaa sinulle toailla poliittista nimeä. Ne otoat 

nimitysitoaalissa. Mr. Kellerin 
toiminta kongressissa nähtätoästi 
täydellisesti tyydytti äänestäjiä sa 
he tahtoitoat hänet edelleen paltoe-
lukseensa. Kaikki ihmiset, jotka katt-
nattckvat laillisia kansanwailtaisia 
menettelytapoja käsittätoät, että tä
mä olisi pitänyt olla seltoä kansan 
tahto repuhlikaoiltipuolueeseen näh
den. 

Mutta nyt tulee Minnesotan re
publikaanipuolueen kutoernööriehdo-

hirtti itsensä sunnuntaina lokakuun j luottamuksen 
15 prttä JrontooodiHsa. 

Lentvkoncella saawutettu yli 216 
mailin «opeud tunnissa. 

Mount Clemens, Mich. — Mdys-. 
toaítain antteijan. ilmasillijo, luut-

taa niin paljon kuin ennen. (?mteitill(m^ ^ L. Maughan tooitti n. k. 
sotaa matkusti n. 100,000 ihmistäilmailukilpailun täällä 
kesässä Amerikasta (Suropamt, i^tjiauQntnim Maughan otti osaa kil-
ttitdeit lukumäärä on 200,000. Muu-, VQ^ult)t armeijan Eurtiss-mall'sella 
tamina päavinä on Neto Zorkistai lentokoneella ja onnistui kulkemaan 
lähtenyt kymmenentuhatta matkaili- 160 mailia keskimäärin 20^ 
jaa. Woidaan otaksua, että kullakin 
näistä matkustajista oli mukanaan 
1,500 dollaria, joten he toitoat ra
paa «00 miljoonaa dollaria A meri 
kasto European. Tämä raha on suu
reksi eduksi Eurcpalle. A merikalat» 
set laskemat, että sillä Europa tooist 
maksaa welkojensa »vuosikorot Ameri

kalle. 

mailin nopeudella tunnissa. 
Kilpailussa onnistuttiin "rikko

maan kaikki entiset lentoennatyffet, 
'! sekä totralttset että epatoirallt)c:, 50, 

Kim hän on salaperäinen 
häneen. 

Kun hän tekee sinut iloiseksi 
kiitä häntä. 

Kun hän sen oikein ansaitsee —intaä tulewat kehittymään selwiksi Po 

nut Kuparialueella noin 40 touot 
ta. Lähimpiä omaisia jäi puoliso 
ja 9 lasta. 

Calumetin lähistöllä maatilallaan 
kuoli lokat. 16 p. Matti Hnhta 64 
toit oi) ett ikäisenä. Wainaja oli syn
tynyt Tertoolassa, O. I., josta muut
ti toanhempiensa kanssa 6 toitotiaaiia 
Norjaan asuen siellä 25 touotta. A-
merikassa hän oli 34 touotta. Lä
hinnä suremaan jät 7 lasta. 

Mrs. Kaisa Kinnunen kuoli koto-

etuja. Sitäpaitsi Shipsteadilla on 
meofilllepantatoa saawutus yleisten 
asiain hoitajana sekä kotikaupunkin
sa majurina että toaltion lavrfrrati-
jakunnan jäsenettä. Molem >ra 
näissä toiroissaan hänen toimintansa 
oli 100 prosenttia Puhdas kannat-
taessacm työtoäen ihanteita. 

"Olisi kansallinen onnet&jmtu», 
jos Minnesotan älykkäät äänestäjät 
eitoät saattaisi Kellogg'ia tappiolle 
ja toalitfeisi Shipsteadia. Kellogg innostuta häntä. radikacklinen leiri ja konsertoatiitoi-!kas mahtipontisesti esille ja sanoo. _ ^ . 

luota nen leiri, ja kummassakin kirisiä j etui Iitin ei pidä Oscar Ketteristä ; ̂chtgamn Kupan- tapasi esiintyä edistysmielisenä, mut-
tunne ja ajatusmaailma.on sangen; ja sentakia kansan tahto on asetetta-?;". ? lolal

f\ 11 58 tmt°ben ta ^nen toimintana osotiaa, eitä 
atoam. Jonakin päiwänä, eikä ko-'toa sitoimn ja Kellerin nimi Poistet-Ílfai'eTta> ^ S*ma suremaan Mtoat^hän ott Pettänyt kansan cdiit ja on 

j toinkaan' kaukana, nämä kaksi ryh.statoa puolueen toaali-ilmoittiksista.!^^^'„..Í?äänestänyt niitä toastaan jokaiseö 

Tämä diktaattori siis julkeasti yrit
tää íiárioiitaa poliittista saboteesia r „r , . „ f, . . 
oman puolueensa yhtä ,chd°ká!'ása lokak. 10 fr »atnaja o , 

toastaan ja hiiwMtZ nimHt,Smaali.^n^'"»t SBoafan I. ia o . 

suutele häntä. 
Mutta älä anna hänen millään 

muotoa natoi»taa — että sinä johdat 
h äitiä minne halnat. 

littisiksi Puolueiksi, joiden nimet il-
maisemat sitä mitä ne edustamat." 

"Pelastuksen" näkee Munsey puo-

Maantoiliclija Samuel Silkki, Toi-
toolasia, Mich, kuoli Hancockm sai-

lueessa, jota kutsuu "liberaalis-kon- systeemiä ja koko kansantoaltaista j^^'saan /4 touoden ikäinen ja oli 

sertoatiitoiseksi" puolueeksi, joka tu 

sa tärkeässä kysymyksessä äskeisessä 
kongressissa. Hätt äänesti seit puo
lesta, että. tocro liiallisilta liikewoi-
toilta poistettaisiin; hän äänesti 
taas profiteeraajien puolesta ja 

Suomalainen wanki hypännyt 
junasta. 

Chicago. — Entinen chicagolai
nen Arne I. Rantala hyppäsi käsi-

100 ja 200 kilometrin matkoilta. 
Korfeimntatt toanhdin Nop?ndessa 

Nksinäisyyden uhri. 
Kun And. Kurt & (ioni iyÖnaiIla|ntämt 

Kuolajärtoett Sallassa olitoat ke- radikaaleja 
toäällä työt lappuuníiioritetuí, jäi et-
tiin yhtiön parisenkymmentä h ero os
ta kesäksi laitumelle yhden työmiehen 
jäädessä hytoästä palkkiosta hetoos-

lee olemaan kyllin tooimakas pitä-

hallitusmuotoamme. j tullut Amerikaan 42 muotti 'sitte xan'aa toastaan pcriittõtoeroja ja tu-
Ja että Preus oikein solwästi o.j?_f"en„en!1" Ü?.^u^tö j lctoeroja kosketoissa kysymyksissä; 

käsissään tooimien tasapainon > soittaisi haltoeksitoansa kaikkia fan-í!ü§ía ^oitoolaan maamvitjclt-^nn häpäisi toaltionsa äänestämällä 
tleia toastaan." ! santoaltaisia tapoja ja republikaani-i!^'. ^tnna.suremaan jat toat puo- j senaattori Netoberryn vuolesta, joka 

puoluetta hätt samalla kertaa ilmoit
taa kannattawan-sa demokraatti en ei> 
dokasta mainitussa piirissä ja Poh-

Suomen liikeiniesten toieraiitt 
Amerikaan. 

U. S:n mukaan aiÍotoat suoma- jois-Da!kotan demokraattien senaat-
:paimcrtdtsi. Asunnoksi jäi hänelle! laiset liikemiehet, jotka edustatoatI toriehbokasta O'Connoria. Sensi-

saatoutti toinen armeijan lentäjä.!yhtiön kasarmi ja ruokatarpeita riit-;mitä erilaisimpia taloudellisen elä-! jaan hän toastustaa republikaanien 
fuuinantti L. I. Maitiani», joka len-!tätoästi. intän aloja, ensi kesänä tehdä laajan,ebdokasta Frazieria, joka Nimitettiin 
si yhden kierroksen 216.1 mailin 
nopeudella tunnissa, tämä ollen uu
si maailman ennätys nopeudessa. 
Maitiani) soitti kilpailussa totien 
palkinnon. 

Kuu yhtiön miehet elokuun lopulla'opinto-
menitoät lietoosia noutamaan maini-sikaan. Jo nyt on noin 30 liike 
'uita laitumella, tapasitoat he tuoni miestä hankkeen takana, mutta to 
yksinäisen hetoospaintenen aitoan toti-idennäkdisiä on että lähtijöitä ilmes 
lisiä tilassa. Micspnloinen oli yk- tyy runsaamminkin. 

ja tutkimusmatkan Am eri-1 republikaanipuolueen listalle. 
Preusilla et näytä oletoan mitään 

lojaalisuutta mitään muuta kohtaan 

l"o ia poika Antti, joka asuu mtutti-itfe tunnusti pettäneensä Michigamn 
lalla Toitooiassa. !äänestäjiä $195,000 lahjomisilla. 

toirkailijana, o rt sellainen, että mi4^1"eö''aéía n"n ^ucno on * 
nä en toot kannattaa häntä." in maine, että hänet tunnetaan kaik-

Siis työläisten lakon kukistan».l^a Washingtonis^ "raubatieM, 
nen estetuomiolla on ylilakimieheni^õlden senaattorilta' ja ^Miseiuj^K 
"toeltool'listms" ja työtoäen järjestöt, »^^átstajana.^ . -

jotka jiirjesictoiit lakon palkan etten- " 
nusta toastnstaakseen. otoat "laiton 
joukko". Tällainen on nykyisen 

Ford alentanut autojen hintaa. 
Detroit, Mich., lokak. 19 p. -

I Futtt sitä rahamiesten ryhmää koh-! Minnesotan kuwernõõrin käsitys. Täällä on ilmoitettu, että kaikkien 

Useat lentäjät tooittiwat Rans- isinäisyydessä menettänyt järkensä. |tő suunnitellaan tapahtulvaksi 
raudoissa Neto Yorkista Chicagoon ̂ kassa . toiinte syyskuulla saatoutetut ^ Löydettäessä öli hän parhaillaan Elokuun Puolivälissä. Syynä näin 
maikalla oletoasta junasta lähellä,ennätykset 200 kilometrin matkalt» toannehtiinassa suurta kuusen kantoa,'^myöhäisen ajan toalitsetniseen on se 

joita ympäristöllä tatoataan useita, j seikka, että noin 100 Amerikan suo-
Samoin oli hän tou ollut kaikeílaisia | maloista toapaamituraria edusta-

Derbyä, N. ja tuultatoasti kuo-
lettatoasti loukkaantui. Häntä kuljet-
tantassa oli eräs i'alapoliisi. Ranta
laa syytetään kiinnittLsessä oletoan 
onton myymisestä. Rantalait löysi 

kun lensi toat yli 178.7 mailin nopeu
della tunnissa. 

Kilpailun yhteydessä ei tapahtu-

Matkalle läh-|taott, joka toarustaa rastoan hänen 
ensi taanwmiFsellisen Puoluekoneistonsa 

laakereihin ja rattaisiin! 
Ia totelä tahtoo Preus tässäkin ta

pauksessa ilmaista raitooisan toihan-
sa työläisiä kohtaan kun hän lau< 

esineitä. — Hetoojet olctuat jättäneet:tta amerifalainen iDopaamuurari»! sim: "EdÄleen hänen (Kellerin) 
met mitään toakctoampäa onnetto- onnettoman paimenensa, paitsi yfst; joukko saapuu ensi kesänä Suomeen! häpeällinen menettely pannessaan a-
mrntttc. Uksi lentokoneista putosi, nuori hetootten, joka oli jäänyt hä-hutoimatkalle ja, toietettyään siellä | fuTíe ylilakimies Daughertyn erotta» 

Preus ei näytä toälittätoän mitään Fordin autojen hintoja ott alennettu 
$50 kaaraa kohti ja astuu alennus 
tooimaan heti. . 

siitä että waattessaan ylilakimieben 
erotitomisia Keller esittää huoraat-
taroi nipatta iyynä sen, että ylilaki-
mies ei ole ryhtynyt syyttämään sota-! Zlmalaiwa palanut, 
keu ottelijoita ja taarfaita, jotka San Ankonio, Texas, lokak. 19'. p. 
ryöstitoät miljoonia laittomilla'— Dhdystoaltain armeijan suurin 
teoilfo hallitukselta ja kansalta. Mut- oh jattaitoa ilmalaitoa C—2 paloi 
ta kaipa Preus onkin noiden toar- kokonaan pilalle Vrooksin ilmatut-

raiaUxthii ja toicliitt hän Dunkirkin, i^t. Ciair jättoent, mutta jíNiutítja n sn lttokieen. Mies oli ruokkinut. jonkun aikaa, palaa takaisin elokuun! mis-toimenviteen sen laittoman jou-if ai i> ett puolustaja, siltä se ainakin j fcntölla täällä toiinte tiistaina. Kol-
N. A., sairaalaan, missä toimitet-^ pelastui tertoenitä. Uhdystoaltain tuota hetovsta kuin ihmistotoerian-
ktitt Teilkkaus murwnees-sa paäkal.^ laiwastosihteeri Edtoin Denby oli sa, antaen sen syödä smnoista asti-
FaÍ-Í/V i m ttf fiJltVArtttlAÍÍA yíT^AtlUí> fittlt !Ka)Piv« loiset. ,r m. m. seuraamassa kilpailua. oista kuin itsekin. 

puolitoälissä. Matkaa yhdessä pa.'kon kehotuksesta^ joka tahtoisi kieltää 
laatoan amerikalaisen joukkueen M>dyswaltain lakimiehen huoritta 
kanssa on PiÄstttz fopitoimpopa.l mosta tvelwolli suuttaan 

näyttää, koskapa hätt ei näe mitään! me miestä loukkaamuitoat ennenkuin 
toaärnyttä siinä, että heitä et syytetä 

yleiseáj rikoksistaan. 
I • ' 
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ehtitoöt pääsemään Pois palawasta 
ilmalaiwasta. ... . . í'.h . 
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