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84 miestä kuollut 
hiili kaioaimon 
räjähdyksessä 

Salaperäinen kuolemantapaus. 

Wtime elokuun 11 p. kuoli Solon 
Springs'issa, Wis., sikäläisen pas-
torin Griffith .Cawleyni 63 toit oven 
ikäinen Puoliso, Clara Borhwell 
Cat'JÍvíj, keuhkokuumeeseen ja sy-
döntauiiin, kuten häntä toiimeiiet 3 

. , , toiiffoa hoitamien lääkärin antarnas-
. »nnmgte*, marraSk. ?7 ». fn k.,«l«m«tt«distukj°Ss. ianotlin. 
, to#kn»«n»nmo.iäiuäiS nmmiSi«,;Muumi8 toic(iin ^udattawoksi H.«. 

®1' nee^cr'^' "'"N' ntcniiiiti, Snb., tuninajan enfimiitfen 
1 ,ar£r*M"Sia houtaust-imiStmöl-.^ichm (ukiifjantaan. N»t on te* 
: Edward Iron «HNM- kuul.,wassa^ajan omaisten tofcn herännyt joi?. 

D-l-mitr Mikaiwanuá No. 3|(afin W5tä epäilyjä, eitä toaumja cl 
teitme MNoiitoma t*»[)timren i oIi[if(ian kuollut luonnollisella ta-
hnlw»lyr»jSS!wksea «hrcina. Sai-imalb, «aan eitä hiin olisi nujrf-.;. rrogreiiimi 
deks-nkhmmont-ikakk ruumista oli:tcih,. Ruumis on kaiwctw ylöS ja -1'ttm'Yt ks 
tuotu kaiwannosta ja fuubestafnm-1 mahalaukku on 
menestä loukkaantuneesta oli kaksi > tutkimusta marto 
kuollut, loiset loukkaantuneet, mikä- > Collegeen, Chicagoon 
Ii on mainittu, luuliutoasti tuktoat ^ . . 

«Painellet olt tüumc maaliskuut 

># ') 

Berger Hardingi» puheilla. 

j Washington, marrask. 27 p. 
Í 3osiailIMi,kongressuiues Victor k. 
! Verger, Wiscon sinistä, oli miimv 
! perjantaina presidentti Hardingin 
tmhei'lla Walkeassa talonsa fcíioit-
taen presidenttiä wop auttamaan ne 
henkilöt, jotka owat wielä wanki-

VOL N 

ti a I litus ahdistaa 
solaurakoitsijoiia 
oikíuJcn kantta 
Washington, marrask. 27 p. --

Ahdyswaltaqi hallituksen oifroStoi-
on 

Washington, marrask. 27 p. —^taisi suurestipalchWinistä normaali^ 
Pohjc'is--Dakotan kolmannen piiri)!! oloihin." 

mies James O. Sinclair ott1 

ingressin edustajahuoneel-. 
. •' 4 

Tämäzk hhKydeZsä onkin mielen-

paranemaan. 
mennyt awioliittoon pastori Cawleyn 

Kadwantoekspertit sanowat TÖioH=;fűuSj-rt S->lon Springs'is'a. Pastori 
dykst'n olleen omiwisen, külman néz: i (Süliét) on 43-wuotias. Sitä ennen 
laatuaan, mitä tässä maassa on ia* j oli Mrs. Cawley ollut naimisissa 
pm>t?rnut. Dolom.te kaiwos No. ^lindiariáisen farmarin Williantl 

huomattmvi^npia maonroilie-, , .T A , ,, 
lyswotteiw. Samanlaisen lakiesityk.!^ wuoftkokouk^.. yhen kautta, zosta tummempana 
sen on eiittiingt senaatissa fenaat-^00'1 )a tuMfa «ma. fld(c»mui soitoin. 

lassa sodan aikana ja sen jälkeen 

tuomituista poliittisista syistä. Pre^zsto on Äkanut siwiilioikeuden-
ss f.u i wakllutti Borgerille ^ fatjnnin wiittä sotaurakoitsijaa was' 
sewansa naitá asioita, mutta ei woi-jraan waatien heiltä takaisin 
nwt luwata kaikkien poliittisten toan-!000,000, jotka 1'eidän wäitetään roa-

n ^vapauttamista Yhdellä kertaa. Kastaneen hallitukselta sodan aikana. 

—, M . ~ 7 !Nämä urakoitsijat owat rakennulta-
2. Maa^iwiljelysluottolakej?, joi- vHfltanmii waalien lopulliset tulokset!,,eet fciiraamat sotilasleirit: Hp-

^ontoo, marrask. 27 p. —Tät)>!ton, Jackson, Sherman ja AunSt<>n. 
belliset tulokset Britannian, toaaieis-j^ibeit t.nkeusjuttujen sauolaan ole
ta osottawat, eitä Työwäenplwlu^n!wan «inoactaan alkua Holíihiffiü 
äänimäärä ja edustajaluku nmisi!aikomukselle saada takaisin niitä ivci-
tawattomasti macraSk. 15 pm waa- roja, joita kymmenet urakoitsijat so-

heuttaisi alempia rahtihintoja maan 
wiljelystnotteille. 

tori Norris, Nebraskasta, senaatin 
mamtwiljelysasiain komitean puheen-
johtaja. 

töksessään kannatt<Ä'K sitä ajawsta, 3. Norris-Sinclair lakiesitystä ^ leissa. Työläischdokkaat saiwat lä-! dan aikana wääryydellä sauvat hal 

^«wattnn ton onnet 1882 ja suurempaa Botch:vellm kanssa, joka jätti härille alituksen olisi taatta^oa maanwiljeli-
"wnnettomuult^ ei ollut siinä ennen 
tapahtumrt. Aukko menee wiistoon 
TVaioit kupeeseen noin 60 aSteeir kul-
'.imssa ja on se 800 joícm sywyinen. 
Aukon pobjalla on kaiwoksen rata-
r'ha, mihin hiilellä Listatut pur-
kanswaunut kootaan ja nnstä ne roe-
bciiiärt ter^skoydella ma-anvinnalle ia 
vlcmpänä' olewalle purkauslawalle. 
vouo tällaisia purkauswaunuja pääsi 
irti, kun niitä oltiin wetamäsiä pur-
kmisíatDűííc ia putosiwat ne kaivok
sen pohjalle 800 jalan pituisen m-it-
kan iski?n ratapihalla olewiin toi-
siin waunuiHin hirwitt-iwälla woi-
mai-fa.. Suuria hiilipõlypilwiä ko
hon ja suuriwoimainen katkennut sah-
köiohto sytytti pölyn. 

Näjähdhs oli niin vxmnakas, että 
liekit sttöksyiwät pitkin kaiwosauk-
kott 7na>anvinnct!le fa useita- sat.ija 

noin $75,OOC:ti onmisuuden. Kä^ jäi li e tuotantokustannukset ja koh-
neliä oli myös ensimäestä arotolu* | tmrllinm tooitto kastoaäamastaan 
tostaan joitakin lapsia, joista etenkin!wiliasw. Lakiesityksen tarkoitus on 
waichinlmau pojan, 42-touoiican| myöskin poistaa tarpeettomat toölv 
William Bochwellin sanotaan kalke-1 kädet maanwiljelystnotteiden fafil-
rasti wastuötaneen äitinsä uutta a-!telyssa siten kohottaen hintaa tuotta-
wioliitwa Pastori (Satoiemt kanssa,! jalle ja samalla kertaa alentaen ku
oltuaan jo ollut wiisi muotia ies - j íitttaian maksamaa hintaa., ©sit
kena. Sairauden aikana on Mrs. itäessään lakiesitykicnsä edustajcchuo-
Cawleyta hoitanut noin kolmen toit-j noessa lausui kongreSsimies Stnc-
meisen toi if on ajon sairaanhoitaja-! lair m m. seuraavaa: 

tar Mss Hanna strand, Duluthisw. | "MaaMviljelijäin kurjaa' asemaa 

ei tarwitse selittää niNe kongressi 
jäsenille, jotka otoai olleet Pohjois 

että hallituksen olisi taaltawa $2 a-
Iiu hinta busbelilta No. 1 nisulle. 

^ Tässä kokouksossa oliwat edustettuina 
Tämä laAesttys maÄta^. jM'jfaiifi mainitun kauMu Pankit Paitsi 

yksi ja tämä Pankkiirien yksinmielinen 
päätäs antaa tätöeifci siitä, ettei liike» 

XUllaan woimaktaasti puolustamaan^hcs 30 prosenttia an.netuista äänis 
tarkoituksella \aaba aikaan uusi hai- j ta. Suhteellisen waalitawan mu-
liwksen korpor.?tsiooni, joka rahas- > kaan olisi TyÄr^enpuolue saanut a-
taisi macmwlljelystuotteiden mark-!lahucneeseen 200 edustajaa sensi-sjutuissa, 
kinoille saattamisia tai sittc mahdol-jjiaan, että se nyt sai 142. Mutta mii. hallituksen 
lisesti tehdään toinen lakiesitys, jon'jmomalnittik luku on myös erittäin 

j miehetkin tosrcianfitt- jo wihdoinkin; ka kautta nykyisille ko-operatiiwisil» | rohkaisewa järjestyueelle työwäell?. $80,000,000, 

tuunsa. Ryhdytäänkö ketään syyt-
tämään rikoksista riippuu siitä mv 
ten hallitus onnistuu näissä siwi'li-

Kaikkiaan arwioidaan 
waatiwan takaisin ura-

koitsijoilta noin $70,000,000— 

Hän on kertonut sairauden olleen hy 
win omituista laatua, ollen Mrs 

Cawley enimmän osan aikaa tajutta-1 MnelM.. ' Mahdollisesti, noin 
massa ttia.;vfji, "Jos Mrs. Cateícg - profentíia jywäwilNn 'kMvattajism 
oTt myrkytetty, mina en sitä tiemiyt" | otoat wararikon ja turmion partaal-

^ fanot Miss Strand - "m:nä an-j^ Tuon tuostakin on kongressia 
noin hänelle aina lääkettä ollessani ^ pyydetty aw usta n-aa n liike-etuja ja 
siellä, mutia mitä tapahtui mtniiii; xxt<;Xfem aina se on myöntäwästi 
poissa ollessani, sitä en imua t,e*I mastanmit noihin pyyntöihin. 

jalkoja wielä purkauslawan yläpuo-jda. Mr. Cawley sanoi minulle, et-! 
Ielíefítt sytnttaen latvan puisen ka-j^ä Hatt antoi sairaalle wahän konjÄ-j ^ J1 n,e °tt ,toa n"JlUe 

ton tuleen. Kaiwosaukko ja pohjalla j kia ja muita juomia, kun hän Hotti I 0 ^ rau.Q m, ^ja 0ÍVa J10.01 ,eu* 
'sairasta." — ífJtetut Penmaan •icíímfa maksuza, zot. 

woimakkaampaa HMtukseiv owus- ta. 
tusta. 

4. Muscle Shoals nitraattilaitok 
sen -käyntiin saattaminen tarkoitti^ j467, 707 ääniä; Tyowäenpuolue 4,-jta. Jutut oivat 
sella alentaa lanneitusaiucibm hin» 1191,732, edustajia 112; Ashquithinlnissa, S. C ' $ 
tola, - ' jliberaalit, 2,619,870, -ebustajia . 

'lcwat työpaikat ei laat kärsineet suu-
reutpia waurioita ja tooidmn työt 
alottaa auudolleen tänään maanan
taina. Noin 40 miestä arwioidaan 
menettäneen henkensä pur^auswau-
nujen Pudotessa kaitvosaukon Poh-
jalle. Kuusi heistä oli työnantajaa. 
Kuolettamaa jälkikaasua alkoi h.'ti 
muodostua ja aiheutti k nnmt kuo
lemantapaukset. 480 miestä oli kr^ 
wannossa onnettomuuden tapahtues 

sa. 

FM5 oli fieM ftiuri tznnetta. 
muus Alabaman hiilikentillä. Tam
mikuussa 1905 sai 112 miestä sur
mansa Virginia kaiwoksessa' Ilo 
menetti henkensä Banner kaiwokses-
sa huhtikuussa 1911 ja 89 kuoli 
Palos kaiwoksessa toukokuussa 1010. 

Paitsi pastoria r. . A „ , A r 

scään, oli tiimiin emimiiiseM °wi-.'k° wotkwat maarot,n talon ujotte-
liitosta Ofctta tDtär, 9)tc5. ®raiani!t««e »aacm,i,Ic:. tchtmlSMn aMna 
Davis, át fcirairouotcen äär-žjäi0» toatinmutcth. »YwaktY. 

'mäilä korkeimman iitlamrtffm nuta silloin kun Miss Strand oli potsia. 
— Suurella jäunityksellä odotetaan 
ruumiin sisälmyksien tarkastuksesta 
loitsitntoa Chicagosta. 

alkatvat käsittämään', että heidänkin! le markkinajärjestöille annettaisiin | osottae» sen Nopeata walwentumis-
etnnsa waatiwat oWstamaait maan-
wilj?lystä pääsemään jälleen jaloil-
leen.. Sillä jos inaanwiljelys lu
histuu tuottawanQ Elinkeinona nUn 
silloin myösfin pankit jcc kaikki muut-
kin liikkeet maa"^?iljelyswalt'.oissa 
ainakin saatvat lyHd^.kinttaansa pöy
tään hywin pia*®., I c; • 

Saapa sitte nähö'? joutaako ny-. 
ltolakilaiset, 
set 12,614, 
agraariryh»-

?a kantta baAttM^^sIa ̂  man ja aMg. hän fcuifasitjm^ 11,402.TWUf^Si% 
Zskennella näiden maaMviljelystä! määrä siis 14,081,6:12. 

Nyt aletuissa jnmisfu syytetään 
eri urakoitsijain kiskoneen hallitu?^ 

Konierwaüiwit, ionia oit nyt ala-jfelta miljoonia liikaa kunkin mai-
huoneessa 346 edustajaa saiwat ^ittujen sotilasleirien rafentami]ev;« 

alotctut Charles! c-
L., A njL* ' -- x^. vt., Brooklynissa, N. ?).; 
)li£>erattltt, 2,619.870, «tetitoiie S4:jC-lmnbu»'i«d. Ohio ja tepefy, 

kaiken aikanstppöhtis' %n lakia, jou 

ta myönnettäisiin InitiXi f api talis í etí-
le. 

Maanwiljelysryhwä ryhtyy järjes

tettyyn toimintaan. 

Washington, marrask. 27 p.--
Kongressin maanwiljelysryhmä tu-
,lee tällä wiikolla pitämään neuwot-
tclU$ofoitfsiaV joissa smtiirtitellaan 
maanwbljolystä edistäwien lakiesi
tysten esittämiseltä ja ajamisesta 

Papin tytär palannut kotiia. 

Newport, N. H.» marrask. 17 p. 
— Suomalaisen past. Aleksi Naitan 
tytär, korkeakoulun oppilas, Siiri 
Naita, palasi kotiinsa t. k. 2 päitoii 
Kotia palatessaan tytär ilmoitti syyk
si lähtöönsä, että hän oli kyllästynyt 
koulun käyntiin ja koska hänen wan-
hempansa halusitvat «hänen 

kongressissa.. Maikkakin näillä esi--

maamme historia tuntee; tahaíai- i tylsillä tiedetään o leton n Paljon 
toisista tm pidetty hnolta febctoati I «»aifcuffte tooitettatoanaan fongreä-
refei-toilam kautta, joka panee MqZ. »>> molemmissa hu°ne.- s° aikoo ryh. 
Valtain haMukien ra-haZton niiden kuitenkin totatia inimenpitcitä 

turwaksi silloin kuin liikeolot owat 

E»nl°»ni» p-rlamentt! k«k-°nw°ut.^^.^^ w 8lm 

Lontoo, marrask. 23 p. — Uhketa-1tunmi-staa, että "koti on paras paik 
Wien tycttom lw § rettelö ii)eu ja ti:5-ifa ^maailmassa", wierailtuaan Wie 
toöen mielenosoitusten keskellä awa- raiden ihmisten seurassa 
fi kuningas ?)riö tänään uuden Par 

wcikeat. Itseasiassa on melkein kai-
kille muille hallitus ojentanut emt-
iatoan kätensä paitsi maanwiljeli* 
joille ja työläisille, jotka tuottamat 
suurimman osan kansakuntamme uu
sista rikkauksista. 

"Norris'-Sinclair laki tulist an-
tcrntami) suoranaista awustusta 

„ r .. , . .0!maantoilielykseAe saamalla aikaan 
koulua, rtttrt han paatti karata Pots i . T w ^ 

' v.. r..r. , ímaarttotljehjcitn \a kuluttanen ra» 
kotoa. Nitn 'Hän íühtiftii janaa sa- _ , , t ... A . . - j.» .. . . . ' ... ' ihaí-tus'ko'rporat toomn, jonka paao» 
uomatta ta ittettt Cuarentotrtttn pum 

<3Kif 

lamentin ensimäisen istunnon kaikel--
Ia loistolla ja komeudella ja kaikilla 
wan>hoilla Historicsllisilla muodolli
suuksilla. 

Tämän toimituksen jälkeen Paria* 
mentti hajaantui iltapaiwään ast', 
jolloin wastaus kuninkaan Puheeseen 
tullaan mahdollisesti esittämään ja 
Wahwistamacm. lluden wastustus-
pmifueeit. tyowaenpuolueen, johtaja 
James N. MacTonald tulee sen jäi» 

Suomalaineu tyttö hrittäuht 
itsemurhaa. 

Jronwood, Mich. — Rakkausseik-
failit johti 16 touottaan Sigrid Lai
neen yrittämään itjemu-rbaa nautti* 
maila myrkkyä, mutta lääkäri on
nistui tytön jälleen wirwottamaan. 
Tytön kerrccaan ryhtyneen eputoi» 
Moiseen tekoon kun eräs nuorukai-
tteit, jonka tyttö oli toitoonut saaman
sa saatajakseen kotiin eräistä tanssi 

ma olisi sata miljoonaa dollaria ja 
jonka pääoman kokonaisuudessaan 
Uhdyswaltain hallitus ottaisi. Täl
lä pääomalla olisi fyiUttus oikeutettu 

nopeasti seuraamissa esityksissä: 
1. Capperin muutosesitys Esch-

Cummins raukat'elakiin, joka ai* 

mmm 
uumia 

La Fvlletts jyi toiset edisihsmicli» 

set Nhdyswaltaiu senaatissa owat 

ryhtyneet ankarasti vastustamaan 

presidentti Hardingia nimitystä, jo«-
ostomaan kaikenlaisia maanwilielyS.^ ,„tt(te $ittcc yu([cr, St. Pauli». 
tuotteita ja virttymään ne marknnotl-1 
Ia, siten poistaen niin pation kuinka, aijotaao nimtttäi Mh»w»It»i» 

mahdollista ne kulut, jotka aiheutu* | yíioífcudni tuomariksi. 
toat tuottajien ja kuluttajien wälMä 

h,)õskennell 
edistyvien 
saamiseksi. 

uudistusten woimaan 

Kaiwoõyhtiö asetettu syylliseksi. 

Barbesboro, Pa. — Kuoleman-
yytä tiri kitua lautakunta antoi sel

laisen lausunnon, että Noilly Colliers 

Suomalainen lakimies tehnyt itse 
murhan. 

Butte, Mvut. (Uuden Kotimaan 

i^omp'on-Starrett Co., A. Wntíet; 
& Sou ja George A. Fullei Č ú"y. 

, ^Suomen presideuti» Poika 

K. Stohlberg, Suomen ta satoa t-
Iait presidentin Poika, joka on ollut 
kolme touotta opintomatkalla Ameri
kassa, on nyt matkustanut Saksaan, 

kirjeentoai-htajalm.) — Marrask. lOi^^toat New Dorkin sanomalehdet. 
P. fummitbitie Puoleripäitoiin aikaan ^10" Swi.lberg timlirn efcl»«R !)>,-

suomalainen lakimies Buuman ant' 

Co.-N jchto oli syyllinen 3Í0..1 fm-iP™ »«iraoaan, mutta ei kuitenkaan 
maütton räjähtömi>oe» SpangleriSsa °i°;mu^ SBoittto jnoksi pakoon il-
marrask. 6 P.. missä 77 ittölmStii molttamaan w!ranomaisil!e ja kun 
menetti 6«nEenfä. |t>oliifif<irry saapui Paikalle niin 

I löydettiin Buuman kuolleen a. Hän 

Win waatimaton ja hauska mies. 

Huomattu suomalainen musiikki-

mies. # 

Brooklyniin, New Dorkissa, on 
nyttemmin asettunut asumaan luut-

T^armer-Üaöor-Äuvlueen toBtocntiioui.ianiputait luodin kortoayta läpi..nantíi V. Bergman, joka on to:s-
r- e.rf- r L L r -Mies oli juonut kuusen kyyneleitä lakymmontä touotta toiminut soitto-
eiau? 6cms, to. V. ^'!ujeomntan toiikon. Aikaisemmin pu-, kunnari johtajana Nhdystvaltain ar 

Dakotan ^ ^ Mrmer-Labor-ptwlueen j >; erään miehen sormen mäsäksi, leijassa. 
konwentsivni on -kutsuttu piMifilöäk-1 Itänyt olla oikeudentut-
si täällä marrask. 28 P:nä. Kon* ^tivä senMkeen kuin itse-

muicha tapahtui. 

koen esittämään ensimäisen «s-iykstn^.^ ^ikin poistunut tanSsÜMi 
kuninkaan Pu?>ce!een. 2uurtotoaSttj(i§ta crEn Mfa| i#Bn fcuriV,?„ 
Mr. MacD<)nald tulee tassa lrsayk 

toimitoista wäliTäsistä. 

"Tämän lainlaadinnan toteuttami
nen suuressa määrin saattaisi maan» 
wiljelyksen kannattawalle pohjalle. 
Liikatuotanto tooitaisiiri saada pois
tetuksi heti ja wä li käsien ja keinotte^ 
lijain kohtuuttomat liiketooitot kat
kaistaisiin pois.. Seuraus tästä o-

St. Paulin lakimies hlimkeude» 

tuomariksi. 

Washington, marrask, 27 p. — 
Presidentti! Harding ott nimittänyt 
Pierce Butlerin, St. Paulista, yli
oikeuden tuomariksi äsken eronneen 
tuomari Dayn tilalle. Butler on 

wentsionikutsussa julistetaan, että 
republikaani- ja demokraattipuolueet 
otoat syyllisiä siihen, että "sietämät
tömät olosuhteet tekewät touokralai-
sia maalaistoäestöstä seka saattamat 
työläisluokat taloudellisen orjuuden 
partaalle." 

Kuolleita. 

Marrask. 17 p. kuoli Chassellissa. 
Mich. Mrs. Jacob Järwi 37 touo-
den ikäisenä. Wainajaa jäi lähinnä 
suremaan puoli ja ja useita lapsia. 

Sydämenhalwaukseen kuoli äkkiä 
marrask. 17 p. PainesdaleSsa, Mich.!'. 

Bergman on saanut eron 
ja elinkautisen eläkkeen Ahdystoal-
tain hallitukselta. Maailmansodan 
aikana oli hän 16 kuukautta sota

rintamalla Ranskassa. 

Raaka kaffoismurha. 

Aberdeen, Wash. Miss Tansy!Matti Larsen 62 touoden ikäisenä.; . .. .. .... 
Bolton, 25 wuottas, ja Mrs. I. T.[Hän oli syntynyt Suomessa ja ^ 4" omassaan o.ou sessa 

O'Brien, 38 wuottas, löt)dettiin'hinna suremaan jäitoät häntä puoliso 
murhattuina eräästä kämpästä Co-!ja 4 tytärtä ja 1 poika. 
palisin rannasta, ruumiit kauheasti | Marrask. 19 p. kuoli Calumetis 
raadeltuina. Läheltä löydettiin 
myös 38 touottaan Hjalmar Ander-

sa, Mich. Mrs. Anna Stiina Ala, o. 
s. Ertckson 72 wuoden ikäisenä. Woi-

Farmarien Unia alkaa ko-operatii» 
wise» pankin 

Sioux Falls, S. D., marrask. 27 
P. — Tänne saapuneiden tietojen 
mukaan on Kansallinen Maannnl» 
jelijäin Unio Lynchburgissa, Va.. 

päättänyt 
ryhtyä toimenpiteisiin ko-opcratiimi-
sen maanwiljelyspankin atoaamiseksi 
South Dakotassa ja tulee ttto pcink-
ki perustettatoaksi mcchdollisesti ta* 
hän kaupunkiin. 

sonin ruumis. Poliisin selityksen j naja oli syntynyt Enontekiöisten sen* 
mukaan oli Anderson ensin murhan-'rakunnassa, Oulun läänissä. Lähi»-
nut molemmat naiset ja tehnyt iii-inä kaipaamaan jäitoät leski ja 2 poi-
ten itsemurhan. Ifaa ja 4 tytärtä. .. 

Molemmat naiset ja Anderson o-j Hancockissa, Mbch. kuo^ marrask. 
Nivat saapuneet Malla fäimppään,; 19 p. John Pasanen 48 wuoden ikäi-
jossa asui eräs John Berg nmnnen senä. Hän oli syntynyt Pihtipiu 

fessä «painostamaan työttömyydestä 
johtuneen hädän ja kurjuuden lie-
ttKnuämistä. -

Löydetty kuolleena. 

Werdeen, S. D., marrask. 23 p. 
-- MrS. Sarah R. Kort», ika 56 
touotta, löydettiin tänään kuolleena 
täkäläisessä kodissaan. Kuolema ofi 
johtunut akillisssta sydäntaudly /oh-
tauksesta. 

,!"V' 

I ! 

vI 

Entine» pappi murtovarkaana. 

Des Moines, Ja. — George Ro-
per, eninten pappi, tofa toangittiin 
täällä, kun hän parhaillaan oli rä
jäyttämässä fasfafoappia eräässä 
kenkäkaupassa, tuomittiin wuodesta 
aina 40 wuoden wmckeuteen täkäläi
sessä piirioikeudeSsa. Roper tunnus
ti, että hän otti osaa useita wiikkoja 
;fitten Cambriassa toimeenpantuun 
pankkirsswoukseey. ' / 1 v 

lisi se, että tuottajat saisitoat kor- demokraatti ja monet edistysmieliset 

> 

keamman hinnan kaswattamastaan 
sadosta ja alentaisi se myösskin hiti-
toja kuluttajille. 

"Kaikki teollisuuden haarat hyö-
tyisiwät jittä, että maanviljelijäin 
ostokyky lisääntyisi kuin heillä olisi 
rahaa miM ostaa.. Olisi työtä työt-
tömtlle työläisille ja markkinoita 
tehdastuotteille. Tällä lainlaadin-
nalla tulisi olla sekä maanwiljeli-
jäin että liikemiesten toiminnallinen 
käimatus ja minä olen Makuutettu, 
että tämän lain hywäksynnnen awns-

wastusiawat hänen nimitystään, 
mutta wielä ei tiedetä tulematko se
naattorit jidjfijesti npStuZtjM.aan 
sitä senaatissa.' , _ >; . 

Minnesotan edistysmieliset ytstmie-
lisesti tuomitsemat presidentti Har
din gin menettelyn mmittäcvscart 
Pierce Butlerin ylioikeuden tuoma
riksi. Hänen jmtofomt olewan juuri 
samanlaisen korporatsioonien laki
miehen kuin Ksllogg'in, jonka kansa 
totime wsalKiSsa luin seivästi tuo
mitsi. ' j 

toanhus. Puoliyön jälkeen oli wan-
hus kuullut tvieraiden pitämän kau
heaa meteliä. Wanh-us pakeni käm
pästä, saatuaan ensin haatoan, An
dersonin puukosta. 

Oliko wäkijuomMa osuutensa tös-
sa werinäytelmässa fa mitä kansalli
suutta on murhaaja, M ei ituiv 
sessa maintta. 

Työväen ehdokas walittu Winni
pegi» majuriksi. 

Winnipeg, Man., Canada, mar
ras?. 27 p. — Lopulliset tulokset 
wiime perjantaina toimitetuista kun» 
pungilt waale st a ojottatoaU että 

taalla, Waasan läänissä, ja oli ollut ;työwiien ehdokas S. I. Fanner on 
tässä maassa 33 touotta. Lähinnä! tullut walituksi kaupungin majuriksi 
Eaipaamctan jäitoät toointo ja 8 lasta, j seuraten Frank Fowler'ia. Mr. 

Marrask. 18 p. kuoli Wakesieldis-! Farmer oli ennen Manitobán lain
sa, Mich.. Abel Hautala noin 50 
wuoden ikäisenä.. Lähinnä sure
maan jäitoät puoliso ja 6 lasta. Sa
malla paikkakunnalla on kuollut 
myöskin John Skyttä 50 wuoden 
ikäisenä.. Häneltä jäi puoliso. 

Isaac Rahko niminen yksinäinen 
(työläinen on tehnyt itsemurhan Pcri 

Relja naista Vermonti» lainlaatija 
ftttnaSsa. 

Montpellier, Aa. «—» Tähän men-!Arthurin lähistöllä Catnadassa. Hän 
nessä saapuneet tiedot tooalitn tu
loksista Vermontin waltioSsa, osotta. 
roat, että lainlaatijakmman aJahtic-

*  f ' i  . . .  

cli 45 wuotias ja kotoisin Ilma-
joelta.. Port Arthurin lähistöllä 
SanadaSsa, on hukkunut yksinäinen 

neeseen on walittu kolme naista ja «ties Ku$ti Pazu» koloUu.Huittisis-
walttosenaattiin pksi nainen.' ta. 

laatijafurinan jäsen ja oli walittu 
tyüwäenchdokkaana. Lopulliset tu
lokset osott-awat hänellä oletoare 
5,910 äänen enemmistön . Toisena 
ehdokkaana majuriksi oli toaltuus-
mies I. K. Sparkling jai äänimää
rä jakaantui seuraawvKti: Farmer 
13,482. Sparklwg 12,572. 

Farmerille antoi suosituksensa 
senäinen Työväenpuolue ja on hän 
ensimäinen työwäen walitsema ma
juri Winnipegissa. Hän oli ehdok
kaana kahdessa vaalissa a$c*i*iu-f 

min, mutta joutui tavpiolls. ; " >w. 
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