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SUOMEEN ja SUOMESTA 

f. V, »osta ü km. Päässä pohjoi'een siialt-
sewa puutarhakaupunki. „Milanino", 

|íj; ' • kaikkein uudenaikaisimpien pcriaattei-
tuen mukaan järjestetty piffufaiipun-

:V;,- s. fi, joka käsittää 150 huwilaa ja oil 
IK yhdistetty Milanoon oman autoili-

ienkctt kautta. Milanossa on oma 
.teatteri, koulu, urheilukenttä j. tt. 

C ^ t. Taloja rouotcoman ainoastaan 
FT' V »fuusf unnoit jäsenille ja too S to sn-

na tapauksensa, että jäsenet einxitjU 

K *X V 

juoksee mainittu Esjequiso, laskien 
Atlantiiit. 

Tämän maan joki 'm siis Potoro 
jc sen putous Kaieteur. Intiaanit, 
jotka otoat maan alkuperäisiä asuk
kaita, oivat saaneet rauhassa 'siellä 
vU-sMlä. £n sanottu, että tämä 
kolkka on maapallon tuntemattomina-
Pia seutuja. Mutta toähitellen on-
nikwu ihminen waltaamaan kartal' 

toaikeapääsyisimmätkin űftntiope-
fctffco tn iiri tie, mriöskin ei'jasenil.le.. rukat. . ' 
Mi oiake emaksaa 100 liiraa ia jii-j ítmdcur ei ehkä tee itiin tooltcm-
sen saa omistaa korkeintaan 100 o- ir>aa toa?kutusta kuin Niagara ja 

laketta. 

Maailman faaria wesiputous. 

Monet, ehkä useimmat, oíuat toaik-
fa „Matti niikkelihin asti", että 
maailman suurin wesiputous on ei* 
T6 muu toot ollakaan — amerika-
haisten ylpeys Niagara. Mutta „her-
tn se on ljcmxllnfm", Niagarallakin saimnniarojen 
Äoittaja, montakin. Shut Niagara 

Viktoria putoukset, koska sen rannat 
oivat synkän aarniometsikön ja rä
meiden wallassa, mutta sen maan* 
tieteellinen asema sirä toastoin 6n 
mitä merkillisin. Potaro-joen kaksi 

Ckioia katuamme 
jKstaMdttta ? 
^ • f- - *• 

Floodwood, Misit. 
Sansrid Ruohoniemi oli toiime 

lauantaina ja pyhänä sioillaan 
Minneapolisissa.' 

Kalle Segal lähetti inenemään 
yhden kaaranlastin elukoita maa-
nctriama, joita hän oli ostanut ym-
päristän farmareilta. 

Wiime perjantaina joukko flood-
tooodilaisia pitiwät yllätyskekkerit 
Paawo Longelle, Longen Jussin Po-
jalle, hänen syntyinäpäitoän kuu-
niaksi. Syötiin ja juotiittz W haus-
kasti aika kulutettiin. ' 

Wiime perjantaina ajoi f reitti-
tretni kuoliaaksi Markkanen— 
Haugsrnd Cö. stoori-koiran. Se 
ment moneksi pieneksi sirpaleeksi. 

Siis ensi maanantaina Meluat 
pastorit Rautalahti ja Joki pitä
mään jumalanpalweluksen kirkossa 
kello 2 iltapäiwällä. 

Hannah Beckman, joka on 
kyään ollut Superiosftr työssä, wis-
raili Floodwoodin Ympäristöllä 
toiikon'Mwat. , 

Et 

Brandon, Üfitttt. 
On maaliskuun alkupäiwat sekä ott 

oikein kaunis ilma. Elohopea on 
suurta koskea on lähempänä rauta-^^^^önyt neljääkymmentä yläpuo-
tietä,, mutta suurimman Kaieteurin^lla nollan sekä nuo korkeat kinol-
nähdäkseen saa matkamies raitoau»jíE* owat wähäsen nuoskuneet ettei-
tua läpi suunnattomien metsien ja ̂ ivat tahdo enää Päällään kantaa 

Huwimatkailu sen ^ miehiä eikä hewosia, toa an tänapäi-
ei luulisi olewan, mutta luuletteko ̂ toänä on oikein sumuinen ilma. Wts-

tfcltäinättä on suurin ja malitannnjettcitoät luonnontieteilijä-weteraanit liinpä siitä jotain Pian taasen sate-
tzkisemmin tunnetuista ja ihmisen j waiwoittele sinnekin asti pnyíystek-1'lee. Täällä meidän Pikku-Brando-
^lwelukleen otetuista koskista, onjniääii Perhosia, kärpäsiä, lintuja ja nissa on h to meijerihomma ollut ko
se ilman muuta mieli kutoituksiösajkurmeitä — ja kittiini]ia nahtäwyyk. ko hnwällä järistyksellä, kuten se 

näyttää. Lehtiä kun katselee niin on 
toisella sialla, yksi on parempi 

'..^^Muodostttnut maailman rociiuak-. jiä nähdäkseen ja walokuwatakseen. 
totmrndffi. Wiime wuonna käwi newyorkilai 

^ Ku ionikin Niagara 49,5 metrin ncu eläintutkijaseurue Amerikan ^ Douglas kauntissa. Wiime touoden 
fput'uksineen Iit suunnattamme toe- luonnonhistoriallisen museon lä-; tilejä kun katselee niin owat myy-
jitin kirineen on wain oikeastaan keZ^hettämänä tuolla suunnattomien cancel- tooita 294,093 paunaa, siihen 
f viiriäinen köngäs ^verrattuna!täisnyksien maassa. Tiedemiesmat-jcver-runni toiela yli 57,213 pou* 
H..tsantä "-koskiin. Etelä-Afrikan jät-'kiteen tie johti iti. m. Kaieteurille, tiaa. Näyttää että meijeri on edls-
Mtlatsjocn Zambesi n Victoria Putou?» 
i fcí owat jo enemmän kuin kaksi ker-

tctfi. nijn suuret: wsden syöksykor-
keus on 119 m. ja uoman lewens 

jk vutoutien yläpuolella 1800 m.. Tyy-
1 , tiellä ilmalla kohcaa Victoria puto-

*}!," Assista wiisi kilometrin korkuista 
Ivcsihöyrypatsaöta. Ja maikka Nia-

ja sitä kautta on nyt alettu saada tynyt noin $3,053.47 sitte wuod?n 
julkisimteen enerfmiän tietoja tästä^ 1920. Niin kielinen sanookin, että 
putouksesta, jota erikoistuntijat o* se on mennyt hywin, toetan on Hän 
wat muosikyiluaemä pitäneet »missä 
piiloissaan. ' . 

Rannikolta painuessaan jokia myö
ten sisämaahan intiaanien johdollcr horkkaa suuhunsa ja odottaa, toaan 
soi matkite tithanna wastuksia, kas-znaapurin ^aska oli tässä menneellä 

siihen kermantuojiakin noin kolmi-
sensataa. Joka siihen peräpäähän 
joutuu niin saa kyllä lisätä ma-

. .'.garan jylvit sanotaan kuulmvan yli kia, myrkkt)hliönteisiä ja petoja tor=,wiikolía käynyt pikku preeri-kaupun-

A,' 

nx*ft putoilee melkein kuin pilwestä, 
neljänneskilometrin Päästä ja suo* 
taan kuin seinä. Matkueen zohtaja 
kertoo tästä hetkestä m. tn : „Ei 

'f 

é 
I, 

CO km. päähän, on se wain pieni 
etelä^amerikalaisen Kaieteur-Putou?-

. fen woiman rinnalla, putouksen, iv-
ka nykyisin tmnictiiBta on maail-
matt mahtawin. 

Kaieteur (tarkistetim ranskalais-
«nglantilaiien lähteen mukaan. Ni* 
nti äännetään likipitäen „fajetoöc" 
•— mutta on luonnollisesti epätark' 
f a, kuten tällaisissa tapauksissa oi
lta) woittaa kilpailijansa niin ehdot-
tomaSti, että on syystä ihmetelty, 
miten se on niin kauan pysmwt tun-
temnítíurmmt ja tutkimattomana. 
Gen piitoiisforfeitS on nim. toiinteis.^'^llista, suurem moista kauneutta 

"ten mittousten mukaan 244 metriä, 
füs wiisikeitäinen Niagaran ,^pu-
tous". LcweyS ott wain 132 met-
tie. . 

Mutia iyyt Kaieieurin tuntemat-
temana pysymiseen omat ymmärrot-
täivat: se on niin ^vaikeakulkuisten 
fcuhuen takana ja niin rämeikkoises-
B aarniometsä-erämaassa, että wal' 
löincn mies ei osunut sinne ennen-
kuin to. 1S78, jolloin englantilainen 
Bretons sen löysi. Kaieteurin nimi 

juttuaan wihdoin kaukaa nakövti-'gissa ja sanoi, että olipa siinä, että 
riinsä Kaieteurin, joka wälkkyi ait-;Hän löysi serr kinosten ympäröimä--
ringonkimalteessa. Ja seitsemän ta leiristään. Ki^vtelin wain ja 
tunnin waiwaloisen nousun iulfecn.iöyfin aukon, josta pujahdin sisälle, 
loukkue toaSta oli Perillä ja saattoi|Siellä heti Juudi sanot: „Hatuu, 
ruweta toteamaan, että siinähän se hahiu", kaupat kun rotsitaan. Ja 

niillä ott nätti jauhomylly siinä 
pikkukaupungissa, wain paha epä-
mukawuus. Olen kuullut, että sz 
on lakkauttanut toimintansa. Siihen 

minkäänlainen walokmva, ei taira<jfm,fuu olewan maanviljelijöillä o-
toinkaan kynäilijä Woi täysin futoafo foffctdc koko paljon, ivaan en tiedä 
Kaiiteurin todellista ntahtatoinittajtot§siin jos on suomalaisilla osia 
eikä sen aarni o rantojen metsäin th- hvwinkään paljon. Siinä on taa

sen maanmiehiä wedetty nenä-köydes-
Walkoinen wesiköngäs näyttää kal- ts Miksi ei maanmies usko omaa 
Mmiästa irtautuneelta suunnatto- itseään omaan liikkeeseensä, toaan 
malta kivenjärkäleellä, joka ikääi*-
ft:in tasapainoasennossa! keinahtelee 
ilman warassa." 

Pauhu on huumaatoa, yhtäjaksoi
nen kohu. Ilmaan Mioawa toesi-
döyrypatsas, joka näkyy laajalle — 
silloin harwoin kun sille näkijä sat
tuu. Puolentoistasadan metrin kor
keudella wesiseinä jo menettää ktn> 
teän yhtenäisyytensä, alkacr. hajaan-

ja kn wertojaan wailla olewa jät- t'-a ja toaahtoutua, ja heittyy sitten 

ottaa siihen jonkun „Pilspuri Bääst" 
liikettä johtamaan. Kn!lä ne tietää 
mitä tehdä maantoiljelijöille kun ne 
vääsetoät pättnää heilutielcntoat!. 

Tammen kiertäjä. 

te»-,1" 

% ...VV 

tfmäisyys on sittemmin ollut wain 
maantieteen eriikoistniitijain tiedvs^ 
f*, eitvatfä edes tietosanakirjat ja 

' fiivrrt kartastotkaan ole olleet tie» 
siitä aina näihin aikoihin as* 

ti. 
Tämä yksinäisyydessä . tocsinän 

fyiifMvä putous on Brittiläis siä 
^Knanassa. Potaro^nimisessä joessa, 
|öfa it ie on toain erään suuremman 
liro Essequibon lisä joki. Brittiläi
nen OUnnma on Päiioäntafaajan poh* 
ioi<puolella olewan Guyana macrn 

. Englannille fuiihüoa osa. Maa on 
Atlantin rannalla Brasiliasta voh-
jerfeen, ja siitä omistaa osan myös-
ftr hollanti. Ranska. Venetzuela ja 
Brasilia. Maailmankuulut sum et 
Wirrat Orinoco ja Ama?on Piirittä^ tietia 
Irät lukuisilla lisaioillaan jämän ahmita maailmassa tapahtuu.niin tii« 
jhufftt, jonka brittiläisen ojan laoi' Musi 

kuohujen ja höyrypiltoen syliin kat 
Alamaisen otti ali. rt pohjalla. 

Niagaran sädekehä ei tosin Paljo 
mo.hda Himmetä tämän jättiläispu-
touksen uudestaan „löytämisen" 
koutta, sillä se on niin sanoaksem-' 
me „rinnalla" ja antaa lartoamai* 
den suurten koskien kohista waljas* 
himottomina ja toapaina neiiieelfi» 
sen ympäristönsä suojassa. Niagara 
jauhaa sähköä ja prameilee sähkc-
Ivaloissaan —on ja pysynee maail. 
maivrrre-5torina olallaan monen mie
li kuwituksissa. Mutta maantieto 
piirtää lehdilleen tästä lähtien Nia
garan ja Mktoria-putousten edelle 
nimen Kaieteur. 

1= . Juuri saapunut ;* ; 

Suuria l^u varaamat ui ta 
K m. 

kauniissa kansissa. Oikeita perheraamatulta 

Hivta $12.00 ja $15.00 se?» kxPreSsikn!»^ v-

, UUSI KOTIMAA, Nr 

Minneapohs^ Mm». 

Ilmat owat olleet hywin kauniita 
jonkun päitoän, mutta lunta on wie-
lö paljon jälellä. Kyllä se ottaa 
totihan aikaa ennenkuin se on kaikki 
sulanut, kun sitä on niin paljon sa* 
tanut tänä taiteetta. Ompeluseuran 
fabtoitarioiln oli toiime keskiwiikko-
iilona Wellsin Haalilla. Tuloja oli 
kahiripöydästä $7.15, siis sietoa tu
los. Tässä samassa haalissa on 15 
päitoän iltana kahtoitarjailn Mrs. 
Anselm Honkan toimesta. Men
nään sinne isolla joukolla nautti, 
maar! Mrs. A. Honkan tekemää kee* 
ktä ja kahtoia. 

£ mpelttfeu rott naisten Myyjäis-
iitämät on ensi lauantai-iltana 11 
pä'toä tässä samassa haalissa. Men-
nää it kaikin sinne ostamaan niitä 
käsitöitä, joita seuran naiset omat 
niin ahkerasti koko taltoen tehneet. 
Siellä myös tulee olemaan ohjelma 
jc kahtoia ja keekiä im saatatoana 
lopiikn. 

Kirkonmenot vn ensi sunnuntaina 
12 pättoa kello 2- jälkeen puolen Pai» 
inčin Western ja Jrding ave. mar
rolla olemassa kirkossa. Siellä 

^ni'Zs esiintoi) kirkkokuoro. Tulkaa 
í fai fitt Herran sanan ääreen ja sit 
Iter illalla on seurakunnan kokous 
ra apilassa 183 Oliver ave. North. 

^Tulkaa kaikin sinne keskustelemaan 
! seurakunta-asioista, ftlla meillä on 

í'btom tärkeitä osioita keskusteitä 
ivr.ta, Meidän pita tn saada tänne 
cnia kirkko, jonne tooisimme kokoon 
hm ja myös kesäkoulun pidosta, et 
ta saisimme täällä kesäkoulun tai 

W mcflt -Näitä kaikkia me tarwitsem<! 

me seuraku nta-työHä, ci muuten 
meidän seurakunta kastoa, jos ei 
meillä ole näitä kouluja. Junta 
la siunatkoon näitäkin tilaisuuksia ja 
Herra tooimia ja lahjoja anna meil 
le näihin tchtätoiin» että tovimme si-
nun n unesi kunniaksi ja seurakuntasi 
tosihytoäksi täälläkin toimia. 

Meillä oli täällä keskuudessamme 
toieraaua kotilähetys supitentti pas
tori V. Koitvmnäki, Elystä. Minn 
Hän meille piti hytoin tooimakkaan 
Puheen kuningas Dawidin 42 pfal 
mistä: Niinkuin peura himoitsee 
toesiojalle, niin minun sieluni hi
moitsee sinua Herra. Hän puhui 
sielun ikätoöimisestä yhteyttä Herran 
kanssa. Kuinka on sinun sielusi lai* 
ta, rakas litkijam. Eikö sinunkin 
sielusi ikätoöi yhteyttä Herran Ju-
malan kanssa. Tee päätös tänä päi-
rcättä sellainen, että sinäkin ystä-
toant tahdot olla yksi niitä yhteydes-
sä oletota Herran kanssa. 

Olemme kiitolliset pastvti Aoi-
toumäelle täällä käynnistään. Toi-
loomme, että hän meitä täällä use-
ammasti käh lohduttamassa Juma
lan simalla. Jumala siunatkoon 
häntäkin näillä matkoilla ja suokoon 
hänelle tooimia näihin tehtätoiir, 
jotka hänelläkin on tehtätvana. 

Wing, N. Dak. 
Taitot täällä on ollut äättSBittätt 

kylmää sekä Pyryistä. Tämän tähden 
täällä on saatu elää rauhallista 
maalaiselämää. 

Mistä ihmeestä Mr. I. Siirtola 
ja hänen rakas yksilö-joukkonsa o-
toat onkineet sanat „Haali" ja „haa* 
Maiset", siihen K. W. W:n „roni-
koimiseen", kun K. W. W rt lausu
nut sanaakaan niistä kummastakaan. 
K. W. W:n „rvnikoiminen" kuuluu 
jeuraatoasti: „S. synodin seurakun
nan tonosikokous oli 1 p. tammik. 
Siellä tuli ilmi niinkuin ei kaik
ki seurakuntalaiset olisikaan että a n 
yhtä uskollisia pastorilleen ja seu
rakunnalleen. Minö'toitooisitt, että 
kaikki loisi toeljcn kättä ja toimisi 
kaikki yhtenä eikä yksilönä." Eiköhän 
siinä puhuta seurakunnasta ja seu-
rakuntalaisisto, sekä niiden toälisi?-
tä oloisia ja käsketä niiden lyötyään 
toeljen kiitta? ' /. 

Jtis Mr. Siirtola ja hkinen rak
kaat neutoonantajanjo! ymmärtää 
suomenkieltä^ niin sanalla yksilö tai 
yksilöinä tarkoitetaan niitä henkilöi
tä. - jotka fialuatsitoat, yksinään tai 
yksilöinä eli wahemmistönä määri-
teliä sellasia asioita oman mielensä 
mukaan niinkuin on esim. seurakun
nankin yhteiset asiat. Tässä on se-
lostus K. W. W:n kirjoituksesta, 
koska ette ilman selittämättä ymmär
rä suomenkieltä. ^ 

Nyt tarkastetaan M. I. Siirtolan 
ja joukko-yksilöjeit kcittämäa käärme-
seppoa. Tarina on kaikkea muitta 
manit ei totta, sillä se sepustus koko
naisuudessaan uhkuu toi haa toisia, 
jopa ihan toiattomiafin ihmistä koh-
taay. --

Otan täBän joitakin meidän pää
opettajamme Jemksen saitoja, joisto 
tekin Mr. I. Siirtola olette puhu-
neet usein ja teidän rakas yksilö*)out. 
koit ne toanhurskauden naamariin 
puettuna usein kerskutoat, mutta hei
dän sydämensä on käärmettä katoa-' 
lampi, sen huomaa niistä häikäile
mättömistä soltoauksista ,joka on ko
ko sepustus kokonaisuudessaan. 

Opettajamme Jesus, joka on koko 
meidän uskontomme päänä, on lau
sunut: Jos joku lyö sinua oikealle 
kortoalle, niin käännä sinä hänelle 
toa ien." „Rákastakaat lähimäistän-
ne niinkuin itseänne." Tästä ehkä 
joku ?tmu>, kuka, on rdhimäiretrmte? 
„Lähimäisemme vett jokainen ihmi
nen, tunnettu eli tuntematon, Ystä-
toö eli wihamies." 

K. W. W:lle muisttii nanta Ie-
suksen sanat ntiefeeit, enkä halua nii
den kymmenien wiattomicn puolesta 
lausua mitään, jotka faitoat K. W 
W n kirjeen johdosta kuulla mitä 
tö^keämpiä nimityksiä. Näiden, pää 
opettajan sanojen Perusteella, jonka 
me uskontomme kulmakiweksi tun 
mkstamme, minä Q. 93. W. toieiä-
kin tcitooisin, että seurakuntalaiset 
iöijitoät toeljen kättä i<t toimisitoat 
yhtenä eikä. yksilöinä. 

K. SB. 
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KaipavD. ' 
Lapsi itkee lattialla,' ' ' 
b ot ivaa hän on wailla; 
äiti nukkuu nurmen atka 
tumman tuonen mailia. 

Lapsi tvaltoco, äiti nukkuu, 
rauBan unta ntafao, 
matima kylmä lapseselÄ. ""** 
kowuuttímsa jakaa;» * ' 

Mieleen muistuu äidin W, 
siksi itkee lapsi. 
Kylin' on matlnta, siit* ét tile 
heikon tooaTtjakft. •-•.v 

^ :y Kustaa Hatitunett 

Sttetttftleinctt moa*ftertõja kert»uut 
seiMulmstaa». 

Neto Dorkin Uutiset kertoo Haag. 
katelleensa maan ympäri jalkapari-
kassa kiertänyttä suomalaista, Frans 
Emanuel Wettbergiä. Pitkämat
kaisen henkilön tamineisiin puettuna 
oli hän toimitukseen ilmestynyt, Har
tilla pari reppua, toesileilin kanto-j 
hihna tuiki ylt olan, kädessä oli 
rihlakitoäärr |a toyöllä suuri toäki 
Punkka ja amerrkalawm Colt-pis 
t o o l i .  ^ * '  '  

Lehden toimituksen pöydälle on 
ivoeltoja ladellut pinkáit todistuksia, 
joista oli käynyt seltoille, että hän 
cli tammikuun 5 p:nä, 1914, läh
tenyt Neto Dorkista kiertämään tä-
toellett maailmaa. Muudan toara-
fas Olson niminen Norjalainen ja 
eräs saksalainen olttoat lyöneet 
weikkaa, mikä rotu on kestäwintä 
saksalainen waiko Pohjoismaalainen. 
Wedon tuloksena oli, että Wettbergin 
piit 10,000 dollarin maksusta kier
tää maailma jet tooittaa erään sak
salaisen, joka ofi edustamassa tois
ta wcdonlyöjää. Mat|aN alkupuo
lella, Ohion toaltiossa, oli saksalai
nen, joka Wettbergin sanojen mu
kaan oli painanut 400 paunaa, saa-
nut werenmyrkytyksen juopotellies-
saan ja oli häneltä katkaistu jalka. 
Wettberg silloin tietysti- oli joutu
nut taitoaltantaan matkan yksinään. 

Halki Amerikan mantereen oli 
Wettberg toaeltomtt. jalkapatikassa, 
jeka ketot seltoille poliisipäällikköjen 
ia toisten toirkailijain antamista to-
disttcksista. Alaskaan oli hän kul
kenut lattealla ja sitten olttoat al
kaneet kummalliset retkeilynsä hal
ki Siperian. Behringin salmen 
sanoi toacltaja oletocm ainoastaan 
12 mailia letoeän (?) ja oli se sattu
nut Wettbergin sinne saapuessa o-
lemaan kolmen päitoän wanbaLsa 
jäässä. Jäitä pitkin sanoi Wettberg 
menneensä salmen yli ja juuri kuin 
oli päässyt toiselle puolelle, oli 
noussut aikamoinen myrsky ja ha» 
j oitpa nut j äät. Wettberg silloin oli 
tietysti jo turtoassa Kamtshatkan 
nieinimaalla. Kamtsbatkassa oli 
hän joutunut moneNkaltaisiin sei?-
kuiluihin. Sikäläiset kasakat, jotka 
o ia si toat käotellä süopui^kia yhtä 
taitatoaSti kuin lännen cotopojat, 
olitoat kerran silmukoineet hänet ja 
aikoneet murskata hetoostensa jal
koihin. Mutta silloin oli Wettberg 
saanut toäkipuukkonsa esiin ja kat
kaissut sillä pitttaatoan köyden. Re-
wolwerillaan oli hän sitte päästä' 
nyt kaksi piinaajaansa hengiltä. 

Susilaumat olttoat kowasti häi
rinneet Siperiassa Wettbergiä ja 
kolmea Amerikasta tuotua koiraan
sa. Kerrankin oli 60 hukkaa pii
rittänyt nuotiotulensa. Tietysti oli 
hän taasen pulasta seltoiytynyt am
puen useita fotrankuonolatsia, jotka 
j ontui toat totoeriensa ruuaksi, ja 
lopputäräyksenä oli hän käyttänyt 
dhnaintittipctruunaa, joka oli yh
dellä kertaa junnannut 10 sutta. 
Taitoallettiman Siperian läpi ei 
Hän - ollut tooimtt saada todistuk
sia, koska toirkailijat sota-ajan ta
fia eitoät olleet katsoneet tooitoansa 
sellaisia antaa. Wihdoin oli Hän 
saapunut Moskotoaan. Amerikan 
tähttlipun rintansa ylitse wetäen olt 
liätt Päässyt turtoallisestt matkusta
maan Riian seudulle ja sieltä Sak-
san puolelle. Saksa ei ollut silloin 
toielä sodassa Ahdystoaltain kanssa. 
Itse ukko Hindenburgin puheille oli 
bän Päässyt ja saanut häneltä lu
pakirjan Saksassa matkustamiseen. 
Oikein porooni Mynchausenin on
nella oli hän päässyt Pelgian kaut
ta sotarintaman läpi liittoutuneiden 
puolelle, silloin kun oli sattunut o* 
íemaon sellainen aika, ettei oltu tu-
Iifpmmin oteltu! •../ 

Taimella 1917 ofi hän ollut Nor 
jassa ja päässyt siellä kuninkaan 
puheille. Kuningas oli tarjonnut 
bänelle terttetuliaisryypyn. joka tie 
tystt ei ollut Wettbergille kelwan-
nut, teaan oli hän Pitänyt kunin
kaalle raittiusfaarnan. Suomeen 
oli Wettberg joutunut juuri kapina 
sodan puhjetes'a. Kun sota oli siir
tynyt Helsinkiin, oli Wettberg oL 
Iut mukana siellä, missä „ankartm 
min luodit f oi, taanmmin tulia sa 
a moi." Ja kun sitte tie oli auen 

nut Amerikamt, oli Hart tuonut Tat
too fla toatmonfo ja kaksi poikaan,a 
tähän maahan, Detroitiin. Sieltä 
oli Hän jatkanut matkaansa jalkapa 
tikassa Neto Dorkiin, misiä hän nyt 
en etsimässä edellämainittua Mr. 
Otsonia saadakseen häneltä lutoatut 
10,000 dollaria. Ikänsä sanoo 
Wettberg oíetoan 64 touotta ja syn-
toisin Kuertaneelta. Sanoo tul
leensa ensi kerran Amcrikaart 1874 
ja paltoelleensa 16 touotta Amerikan 
faitoastosta ottaen osaa Espanjan 
sotaan. Wiime paitoinä on Wett 
berg ollut New Aorkissa suurten 
sanomalchtien raporleticn piirittä
mä ia oy ftttoanfa julkaistu lehdissä 

MaksamMe 

dollariStR 

\ Lähetyskustannnkfet, IaHeiettätoäit summan suuruuteen katsomat» 
- v^ta, 25c postiteitse, ^3.50 sähköteitse. . 4^^/ 

" ' Svtven Osvuskauppoj tn keskuskunta r. I/V *'^ 
jplitoa asiamiehettvne, toastaa kauttamme lähetetyistä rahoista. 

HELANDER & NEKTON 
i f # 

. / r Private Bankers^ 
Moolworth Bldg. Suite 1104. V 

K 
f / Skw Dork City. 

o>o<t.oss o ? y ft*tr,woooooo<i'' . » !  

;{"<* niitä Itäita 
? -m 

^WrjsiM ^ittftöfaffe. 5 ' 1 

Eräs 12-touotias lrinsi-DnluHin 
poika Carl, jonka toanhemmat mc-
nettilvät kaikkensa toitodcn 1918 met
säpalossa ja jolta äiti kuoli toiime 
marraskuussa, kirjoitti joku aika sit
ten Jumalalle ' kirjeen, jossa chan 
tooillinaisella englanninkielen kirjoi-
tustoiidollaan kertoi Jumolalle per
hettä -kohdanneista onnettomuuksista, 
metsäpalosta, äidin kuolemasta, isän 
työttömyydestä ja puutteesta kodissa. 
Hän ilmoitti perheen . totisi lasta, 
joista hart o it toanhtn, oletoan lähes 
paljain jaloin ja toailla toaattetta. 
Hän pyysi, että Jumala Pistäytyisi 
katsomassa heidän hätäänsä. Kun 
kirjeessä ei ollut of otetta, lähetettiin 

,,Jä tämä on toden tosi, että sinch' 
olet talonpoikais fukua. — 3att> \ .' , 
meille kenen poika sinun isäsi Kustu-
toi oli ja ntikä oli iso-isäsi nimi, jaí'-t 
mt§sä hän hallitsi. Kun nteiöärti V. 
kauppiaamme isäsi aikana toiroai ta» 
lia ja wahaa, otti isäsi nabkakintaan^.^.' 
käsiinsä ja koetteli itse ja tutki toita^/"! 
ja wahaa niinkuin kauppa^lwelija'. 
ja tuli sitä warten Wiipnriin." 

Juhana 3:s wastasi fciiraatoaSti: ; 

„Olemme saaneet sinun kirjoituk
sesi, ja siitä nyt niinkuin ennenkin! 
huomannut meitä ivastaan ofoitta-"V-
maasi järjetöntä taloupoikamaista--^^ 
kopeutta, toalhetta ja ylöufatsctti. '* 
Jollemme olisi kuullut sinun isä»r . ~ 
olleen Wenäjän suuriruhtinas ol'sr^ 
meillä ollut täysi syy siitä päättää,^ 
että joku munkki tai talonpoikais^ 

'V-

M,' 

* »V* • V;; ! 

henki olisi ollut isänä sinulle, kos^ ^ 
se kuolleitten kirjeitten konttoriin, ka kirjoitat niin häpeämättömästi^ 
Washingtoniin. Mutta kun siellä niinkuin olisit kastoanut talonpoi-» 
nähtiin, kenelle kirje oli kirjoitettu, 
ei sitä wiskattu menemään kuten tu
hansille muille kuolleille kirjeille 
tefidääit,, toaan se toimietttiin kong-
rcssimies Thomas D. Schallille 

kain tai muun itrtoloisioukon IVUIUII P(t4fr;:5 
rissa, jolla ei mitään kunuiato ole. 
Koska sinun kirjeesi toäittää toielä^ 
niinkuin ennenkin, että meidän ra* *'' 
kas ijätoaiitajantnte olisi ollut taIon-|.A 

Minnesotan tynimenestä kongressi-! Poika, smolantilainen, eikä herrossu-
miespiiristä. Hän atoasi kirjeen jo kua, sen sinä kitriasri toaleh^elet, ntui; 
lueihtaart lapsen säälittätoän pi)i)it« 
nöit Hän lähetti kirjeen Dnlnthin 
majurille S. F. Snivelvlle, pyytäen 
hänen tutkimaan asiaa. Majuri lä> 
betti edustojansa pojan kotiin, mis-
sä hän tapasi perheen elätoän juuren 
puutteen keskellä, toailla riittätoää 
ruokaa, rääsyissä ja kylmästä toärts-
ten. Joitakin Duluthin liikemiehiä 
saatiin kiintymään asiaan ja he toi
mitti toat perheelle toaatteita ja ruo
kaa. Majuri etsii nyt työtä lasten 
isälle. Hän on kääntynyt myös ylei
sön Puoleen, pyytäen perheelle ar
meliaiden ihmisten apua. Majuri 
ottaa toasiaan toaate», polttoaine., ja 
rahalahjoituksia. ' 

Pikku Carl on onnellinen uskoes
saan Jumalaan ja hänen rukouksen 
ia otoat nyt tooimaffaammat kuin 
FoSkaan ennen. Ja tämä sama hen
ki on myöskin tarttunut hänen 
isäänsä, joka ott päättänyt alkaa elä. 
mäan uudestaan. ' ? . • 

f# 

m 
:si 
M ,5 

usein kuin sen sanot.' >-• * •-

Noottien waihtoa ennen wanhaan. 
Lukiessa Tshitserinin nootteja tu» 
: mieleen Jitoana Julman ja Ju

hana 3:nnen ivälincn noottien toath-
to ; '• 

Tsaari Jitoana kirjoitti näin: 

Pahara s» Hedelmällistä maata« -

Prof. A. Olufsenin johdolla mkoot ^ 
eräs tanskalainen retkikunta lahtaa,<; 
tutkimaan Saharaa.: , ' lft 

Maaperä Saharassa on itse M 
siaSja hytoin hedelmällistä, sanoo > 
prof. Olufsen, ja on mieíeníitntots-." f 
ta nähdä,- kuinka touosiett kuluessa 
on tooinut syntyä suuria keitaita sei
laisit n paikkoihin, joissa ennen ei ole, 
kastoanut ruohonkorttakaan. Ma a*. " 
porauksien kautta on saatu synty» 
t.iään keitaita tuhansine palmut-) 
neen, ja kun toatrt kerran ott palmu* 
ja, jotka suojeletoat polttamalta au
ringolta, niin kastoatoat siellä aprt-. 
koosit, tomaatit, toilja ja kaikenkaan .. 
tniset puutarhatuotteet. Mesi on 
wain saafatoa esiin — sitä on kylUi*.' 
aatoifolfa. Se toirtaa salassa htj* 
fan ja kalkkikerrosten alla sekä Umo» 
rissa. 

Ranskalaisia 'tiedemiehiä aiko3 
seurata nttikana, ja aatoikollo tutkia 
tut seudut kartoitetaan Ranskanl -
kustannuksella. Näyttää siltä, ettii . 
Ranska aikoo korjata tootton retki* 
kunnan työn tuloksista. 
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Edistysmielistä kirjallisuutta 
englanninkielellä 

Meillä dö myytävänä allalueteltuja englanninkielisiä kirjoja,, 
joissa kaiki^s^ eri kannoilta selitetään sitä poliittista ja taloudet1 

lista linkettä, jota Nonpartisan Liitto osaltaan edustaa. On paljoni 
suomalaisia, jotka voivat lukea englanninkieltä ja me toivoisin!*; 
me, että nämä kansalaisemme tutustuisivat tähän kirjallisuuteen* 
"Modern Hiawatha" on runopukuinen kertomus Nonpartisan 
Liitosta. Muut kirjat ovat suorasanaisia poliittisia ja taloudellisia! 
tutkielmia. Näitä kirjoja myydään Atiaolevüla lannoilla: < 

"& Modern Hiawatha" (Borner) 2&e 
"Democracy, or Despotism" (Milh) 

t, fr 

"Making the Farm Pay" (Gilbert) 
- . - M f í  - , 

"Public Ownership of Railroads" (Thompson) 

f 0Ü* * <1II w 1#00 „ 

"High Cast of Living" (Ho#e) 

"New Freedom" (Wilson)' ....... 

. Näitä kirjoja voidaan tilata oeottecllat , 

*  '  V  U  S  I  K O T I M A A ,  

Hew York Mills, Minn. 

sm 46.00 Do"arl$ta 
Rahalähetyksistä Suomeen 

Maksamme 

Ra^offtt pikaisesta alosmakfusta h«olehtiwat Pohjoismaide» DhbyO« 
pankki jc Helsiugm Lsake Pankki. 

NIELSEN & LUNDBECK 
21-24 State Stv 

W«thill ja Saarta Sasmalaiuea 
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