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Suomesta 
Karjalan kansan kohtnlo. 

Äskettäin lähti iniintaiuics Karja-
Ictn pafolcifm Kajaanista yrittämään 
päästä foíiiviihuílccn. Joukossa oli 
jcfa miehiä että naisia. Päästyään 
jonkun matkaa miait tuolle puolen, 

'jraituimat kaikki toangeiksi, wain pa-
rir, nriebctt onnistui paeta. Nänni 
lairoct kuulla eitä naiset cm toivin 
toangittutna Petroskoihin, mutta 
irneitiä ei enää ollut toangittuje.i 
Ttmfmto, joten 011 Inultmvaa, eiti 
Tivibiit heti ammuttiin. Pakoon 
päässeet otoat nyt tulleet takaisin 
Suomen puolelle ja toaroitiatoai toi-

ícn iopuvnninilsi £oh;mti routatcil 
Ie. Nyt kysymyksessä oi etoa tilaus 
koskee 6 toeturia. 

Laatokalla kadoksiin joutnueet 
kalastajat. 

Kuten mfoiKinmin on lehdissä 
kerrottu, ijätoiit huhtikuulla Laato
kalla eräs kalo.stajawenekuuta, johon 
kuuluiwat Metsäpirtin Lauroisten 
krläsiä kotoisin olewat kalastajat M. 
Peltonen, I. Hinkkanen seka v>. Pen 
na ja S. Hyytia. Kun mitään myrs-
ft>ä ei heidän katoamisensa aikana 
ollut, luullaan heidän joutuneen we 

inäläisten pidätiärniksi. Asian joki 
dosta on maatalon vm i ni Meri ö k ään 

i tynyt ulkoasiain ministeriön puo 
levit pyytäen sitä ottamaan fcMiä 

im pakolai ia yrittämästä Sutela lai)*' , .. , ,, , ... . L r, 
t • fx j kadonneiden kohtalosta ia ryhtymään 

lea nimenomlleen. ' .. .. .. .. 
_ V • * , om o* .. . ! km** m aitan toaahrtttm btntettpv 

(semodiija kertoo Moskotoasta íaa-í, .... , .... . ,, . 
. ... .. . . - ... „ . .taitut heidan suyteenia. 
Pimeitten tietojen mukaan, etta Pct 
roskoin wallankumoustribunaali o:ij 
loufitfiiiin oO pnä ottanut käsitellä > 
toäkseen jutun 35 henkilöä wa? | 
toe n, j o rt a syytetään siitä, että he o-' 
Wat johtosi n a ottaneet osaa karjalait-
ien kansannousuun neuwostowaltaa 

Kolme ihmishenkeä Kuusnmossa 
ioithtniil liekkien uhriksi. 

Kesät U päitoänä klo 11 käydess'', 
illalla talmi miien nukkuessa pääsi tiili 
irti rajun tuulen walliiessa friiumm 

. , . . . tomiari Aavpo Illi ka n nawettara 
wastaan. ^mvieeieett paninien ton- * *- jr , ... ^ T. ,. 
- . Y , .. kcnniifu'sxt Kuusamosi. Tuli oh 
'oxtKi on kakit Knrialan halutukeen , »•» , . „ v. 
.... j ioanut ommto noin " sylen paasia 
imeme- ! 

j mrroetasta olleesta toäliaikaisesia Di?= 
j iekodasta, josta se oli Ictoiimyt Ia* 
I taon. Ladossa nukkuiwat talon Poi-
jfet Juho. ijältään 27 muotia, tytär 

Liten-ministeriön määräyksestä Ilma, 11 to. ja tytär Greta, 4 w 
tn nostettu pitmvkatme Oulussa N Tuli oli tuoimafkoan hmlcti toallites 
mevfhmää sosialideinokraatiisto .Sian h form-nm niin nopeasti, ettei yksi-

sait Tahto-lehteä wastaan, jos'a k-i)- kään heistä ollut ennättänyt ulos. 
dessä wiime toukok. 18 Pnä ollut tuaan iäitoät he kaikki liekkien uh-

Pa'nokanne Kansan 
wastaan. 

Inhtoa 

ie, toa hingcitrcrmatta salama lasia. 
Samoin 'ääsiyiwät muutkin fisäilä 
olleet. Katon f mitta poistui falcmta 
ulos, polttaen toälikatoit yhdestä 
tohdin aitoon mustaksi. 

Samassa kartanossa oli saunassa 
seitakin naisia pesemässä ptjykfiä. 
Ukonilman pahimmin raiwrtessa oli 
Yksi lieistä, paltoelijatar Iida Rnop 
sa ollut owella, kun strlaina sah.'öjoh-
ton myöten iski sannarakennukseen, 
löllöin hän hetkiseksi menetti tajtin-
tansa ja oli hätter kuljetettatoa lää
käriin. Toiien Puolen ruumisia oli 
salama InÖnyt aitoan bertooiiomafji. 

Lähellä oletoaan pajaan löi sala^ 
ma niinikään. Pajassa työskenteli 
seppä apulaisineen, mutta ci heille 
tullut mitään tvahinkoa. 

Sain oi n iski salama Kemijokisuul 
h Soti saaren talon naivettarakennu? 
sen eteiseen, mutta ei täälläkään mi 
tään ivahinkoa aiheuttanut. 

Nain koivact ukonilmaa ei näilii 
tienoilla ole ollut pitkiin aikoihin 
Muuten oli ukkosilma ensimäin?! 
täitä kesänä. Kemissä jyrähteli myös 
lin aika raitookkaasii, mutta ei tiet-
tätoäeti sattunut muuta toahinfoa, 
paitu sähköjohdon toioithtmiticn Ka 
riliaarait ja kaupungin mälillä. Na 
juilmaa kesti toain toajamt tumiin. 

Kim "Cusiiatiia" upo 

kili toinen englantilainen Ieiira, nüiíij fuifce Fastnet Rockm fo:ui 
(i,000 torniin alus, jonka nimi oli j Otan täyden toauldin hyökätäksen: 
maalattu peittoon ja jclla ei ollut j tafirnntűiiclía putkella. 
lippua. 

Pälällikön mtiistiinpanot touko
kuun 7 p:Itä, jolloin "Lusiiania" u» 
Poieitiin, otoat sananmukaisesti seu« 

Cttmi % 

Klo 5,8 tp. Ammun peräpu:kesta. 
90 asteen kulmassa, wälimatka 5<)0 
m. Ammuntasuhteet näyttämät hy-
win suotuisilta. Mahdotonta ampua 

kirjoitus "Suomen oikeuslaitos. 
IuofkűlűitJs", vtt katsottu oietoan ri-
Telelaitostamme Iialtoetttatoait. 

Lehden mastaatoan to imi ti a ia:; 
Korkakankaan pyynnöstä iiivreitiin 
jiiitu kirjallisen toasttumt antamis 
ic morten heinäk. 18 päitoäan 

riksi. 
Ladosta jatkoi tuli kulkuaan ehei 

lev n uaroetair puolelle, foi-ia ali 2 
lehmää ja G lammasta, xrehmiit oli-
mat jotenkin laanvet itsensä riuh
taistuksi irti ja vääjitoäi sattumalla 

J auki olelDan etoen kautta pakenemaan 
I pelastuen siten ivarit talia tuholta, 
i Lampaat iitiitoastom joutnitoat ith 
' Ien saaliiksi. 

Talon Päärakennukiessa olitoat 

raaivat. Sinä päitoänä oli sankka ».^^tvin tähdättyä torpedoa harhaan 
'umu iQ juíeíiustocnhe laskeutui 21 j Kuitenkaan se ei sattunut. Kun kiit 
metrin sywyyteen kestaäkseen -sallo-- ten fin olen heti laukauksen jälkeen 
kon. 

7:s toukok. Pohjois-Atlanri. Klo 
10 av. Koska sumu ei halwene, pää-
tan lähteä kotimatkalle, joita saisin 
kauniin ilman Pohjoiskanaalissa. 

laskenut periskoopin alas, ori mahdo
tonta saada selwille harhalaukauksen 
syy. Torpeedo lähti putkesta wir-
heettömästi, mutti sen on täytynyt 
tawata johonkin haaksirikkoutuneeseen 

Klo 11 ap. wumu haihtuu. War-paikka se cn lähtenyt winossa kui 
tioalns (?) kulkee meitä wastaan massa. Torpedon putkeenosettan,'.^ 
maan puolelta. 991elä etäällä. 

Klo 11,5 ap. Painunut 11 mehut 
nen tapahtui aitoan oikein, torpedo 
upseeri itse oli läsnä. Puheenaolew> 

sytoyyteen. Hawainnut höyrylailvan.! laiwa on Cunard-linjan rahtilaitoa. 
«c yht äkkiä selrohvti näkywwsä. Kul= | forfea punainen s.atoupiipvu ja kakn 
kee hiljaa. Kuitenkin painun 24 met*j11tü5toa ^ppua. Se ei nähtä-

lin sytoyyteen ja Ioittonen siiia. niästi Huomannut torpedoani, koska 

se ei muuttanut suuntaansa. 

Klo 5,15 tp. Painunut 24 metrin 
sywyytoen ja joikanut matkaa awo: 
melle merelle. 

Klo 6,15 ip. Tyhjentänyt toesi 
. V . .... . j säiliöt ja jatkanut matkaa wede.i 
jora 10 min. mkaiiemnnn olt fuífe-L- n «v t . , , ptnnalla. Kaukana taitoaan ran 

Tunnin kuluttua nousen jälleen, saa. 
voiseni yleiskatsauksen. 

Klo 12,50 ip. Näkee selmästi. 
Wahtoaki-neinen Iaitoa kulkee suoraan 

ylitsemme. Noustessani jälleen 11 
metrin symyydelle totean, että Iaitoa. 

nut ylitsemme, o rt englantilainen so-! 
liassa näkyy kuuden suuren laitoan 

Hannes juossut liubcn maailman-
ennätnffen. 

Wiipurin urheilijain kansallisissa 

wapaai:rheili-.kilpailuis'a, i^tfa suo kaikki nukkuneet niin sikeästi, ettei-
Titehiin helluntaina Terijoella, saa- toiit tienneet aluksi koko palosto mi-
tontti Hannes Kolehmainen uuden jään. Kim siellä lopulta Herättiin, 
maailmanennätyksen 25 km. juo- natoettarakeiurns jo melkein tuh-
fnssa ajalla 1.22,43. ;fana. 

Tnkinnitto Jäämereen. 

Saatujen tietojen mitkimu otoct' 
uittotyöt Paatsjoessa jo tändec?^ 
käminissä. Li'ke tulee iiclie ole-

Tal n pa.'anut ^'aurjilaoia. Mies 
knollut yrthii)nfitovil)iit. 

x ie iii f. 1 j p. mnn tulipalo Kärsä 
nior.aian talossa n. 5 f m. Rantsilan 

maan täitä kesänä H ti toin toiltV<ta.; kirkolta Temmekselle Páti:. Verus-
sillä aikomuksena on uittoa Iitan n' tukitaan ntnoten Paioimat ttuii a-
järwesta 117,000 Punta. Puut o- iuiuraiennus, natoetta, aitta y. m. 
toait niin mum, että jokainen niis- Onneksi saatiin eläimet natoetasta ja 
15 toastaa noin kolmea tawallisia tallista pelastetuiksi, mutta sen sr 
tukkia. Iaakopinniemen suurilla sa jaan joutui koko irtaimisto Men 
T'arafennuksilla tehdään työtä ttiybei uhriksi. Ia mikä onnettominia, ti 
Iii too im alla. Tarkoituksena on ien nxuiveiit työntekijä, 20: Ei ikä 
saada saha. josta tulee 4-taaminen, toit o del Ia ollut talollisen Poika Jo 
toal mi iksi ke iän aikana tai ainaV.n itämies Käcsantaitoia sai niin pahoja 
snysyuolella. paIohaatooj<t, että hän kornia tuskia 

Ne tukit, jotka nyt aiiotaan uittaa kärsittyään kuoli kirkonknlässä, jon-
Paatsjokea myöten Jäämerelle, > ne hän toieiiin hoitoa saamaan. — 
toot Allmiimta Taitoani Ab :n touo- K toa. 
sien 1^21—22 fn'uevia Inarin jär-
inon ymväristoillä kaatamia. Jo ke- Salaman inhoja Mcmirofisuuila. 
säilä 1^21 lieri emät tukit olleet mai« Kesäk. 9 p. taitoosi Kemiiokisuul-
talla Paatsjokea myöten mcrell:, la hartoinaisen ankara ukonilma 
mutia ei riitit sill.in liene saatu Salama iski maahan useissa pai 
pitemmälle niin siihen kohtaan, mis- koissa, liittoyhtiön taloon Mylly 
sü Suomen ja Norjan rai ai e nii k? e- niemellä, missä asuu työnjohtaja 
rati kobtaatoai toisensa. Nt)i käyn- Antti Lamminvarras, iski salama 
nisiä oleiva uitto on sikäli mielen- tienoissa päitoällä. Salama oli en-
kiintoinen, ei iá Paatsjokea matita toi- sin pirstonnut seinän toieressä ole. 
ne koskineen ja pitkine sntoanioineen toaa kuusia sekä siitä seinään ptnif-
nyt e ii n ferrair käytetään uittotoay' ki nuoraksi toedettyä puhelinlankaa 
länö. j myöten mennyt seinän läpi, repien 

j jn i otattaen pah toi n touo rt 
Latwia tilaa Suomesta wetnreita. loudoiwksen toälissä tuleen. No 

Lattoian rauiaiiehailitukseu edtis- plasti toimien onnistuttiin tuli saa
ta? a on näinä vö.itoinä ollut Suo- hc sainrnnmaan, ennenkuin ehti le 
rnč'a ttlaaiitai-'a Tampereen pella- totta laajemmalle. Sisällä huonees 
toatehtaaltci toeaireito Lattoian ran- so särki salama seinäkelloa ia peiliä 
toteitä toortea. Tämän tehtaan toal- joista lasinpalasia lensi lähellä sei-
mii-Limat tomuni on íiatotritfu kaik- nää kehdossa nukkuneen laose,i Pääi-

Toukokuun 25 pi.ä piit Philadelp
hiasta lähteä "Blackley" nimisen lau 
toa ii, jonka on tonofrauuut erityisiä 
tarkoitusta lvarteu muodostettu ame-
riiälaitien yhtiö, mikä koettaa nos
taa maailmansodan aikana upotetun 
Cunard linjan laiman "Lusitauia." 

Hytoin muistetaan rcielä, mitä kat
keruutta uevättt, marsinkin Amer: 
kasia, tieto, eitä saksalainen sitkei-
lustoeue no. 20 oli toukok. 7 pna 
1Õ15 upottanut jättiläislaitoan "Lu-
iitanian". Sinä Päitoänä oli myö5. 
tiu useimmalle seltoää, että nm rt a-
nuTÍfaíaiunt taratoalta oli sefcuttu 
luo sotaan. 

Meriasioita tuntemissa piireissä 
oltiin kuitenkin ymmällä, kuinka itiin 
uudenaikainen matfustajalaitoa, kuin 
"Lusiiania" tooitiin upottaa siksi äk
kiä, yhdellä ainoalla torpeedolla ia 
lausuttiin otaksuttiu, että saksalainen 
päällikkö, toälittämättä ihmishenkien 
hui asia, ol i ampunut toielä toisen
kin torpeedolt, lyhentäakseen uhrien 
knoloitfamppailiia. 

Saksalaiselta taholta taas riennet
tiin selittämään, että Saksan Neto 
Aorkissa otetoa konsuliwirasto oli 
toaioittnnut amerikalaisia matkusta
jia matkustamasta "Lusiianialla" 

lunkien ilma ittlc-c ^'lanaan )vcrra:« 
somasti parempi kuin tryknpäitvinä, 
silla tehtaista ci tule silloin mitään nmira asiakirjoja, niiden Suomesm 

n xi Tv: c n iBoraJitnfuiitoiraSie. 

Wahtoistaa toalto-, kauppa ynnä 

jctroua enaän. 

Sen ajan routoot käytoät ostoksil
la maanalaisia automaattisesti Ii if. 
futoia f äi) ta to iii pitkin, tai pienissä 
toaumtisia, jotka kulketoot pneumaat
tisissa putkissa. Natointona kaytc-
tään Pääasiassa fnntecttisiä rämiin o -
aineita (kemiallisesti toalmistetiuji 
yhdistelmiä.) 

(iräs englantilainen tiedemies cn 
sitä mieltä, että jos kai toettaisi muu-
tomi-c kilometrejä in too hauta, too:-
toiiiin maan sinistä saada koko maa-

käyttämistä toorten ja toaabittaisia 
laatii toalto-, kauppa- y. m. as'.af:c« 
joja palkkiota toastaan, toälittaä ja 
tooltooo toelkct-, perintö- ynnä muita 
asioiia Amerikassa ja Suomcssa sekä 
toaltooo pussiasioiia. Osoite: 

Charles C. Jackvla, 
Vice Consul of Finland, 

Calumet, Miehigan, U. S. A. 

!S J. F. MÄKI, 

Lakimies. 
1509 First National Bank B3dg„ 

Duintbv Mina. 
Melrose 3405 Pallon tehtaitten foyttötooima p! 

kaikki se lämpö mikä maapalloja 
tctrtoitcrnn. 

Nämä otoat kehityksen saaton tuk-
i'ia joita tooidaan ajatella' kuinka 
paljon on sellaisia, joita et tooi edes 
ajatellakaan! 

talaitoa. Wanha, pienempi risteilijä' • ^ . , . . , ,, , .... 
f WJ ' . '" atout; ne oivat tulos a Enqlanntcta 

j Pelorous mallia), kaksi satoupiip-!! , u-w -
. ... ,, ! ' v + j taikka menossa itnne. Ihmeieltatoaa 

UQT
jÖ Ö '1 ma°^a- I kuinko toilkas liikenne on näillä m:-

^,e.TÖn. riSteiIiiä!i!miä marsinkin tänään, Maikka eilen 
jtt aa etti h Yo ata. unse iiiuuttai • l i f af suurta loitoaa upotettiin Pyhän 

'U"n Q^n fmoukin ajaa iät)-, g)rj5n fanalin eteläpuolella. En toot 
tC....? 0íu„t.' a ristiiniastiin ja ha- ^cliitäii miksi "Lusitauia" ei toaftnnut 

paluutiekseen Pohjoiskanaalia.. 

Klo 8,30 ip. Niiket? seltoästi. Jat
kan risteilyä kotiin Päin. kaukana 

... . e .. , .. , rannikolta toältiääkseni toartioalukset. 
kaa. tri tuimu tacfattuficumufaiiel-1 ... u ... -
. u ~ ' . v

: paaston tomttet en peraiorpedon 
ta odottaa Queeusiotontn ednsiolla. , Y. .... *f. ^ Tr 

«,r o . ^ t , ! kaikkien mahdolltiu.ulsien toarallc. — 
Klo 2 ip. Suoraan edessä höy^ 

ro tää lopuksi Dueettsici tenia kohti 
Klo 1,45 ip. Näkee erittäin hy-

toitt, kaunis ilma. Sen touoksi olen 
tyhjentänyt toefiiöitiöi ja jatkan mat-

Kotimatkalta 8—18 toukokuuta ei 
Saotoitt-

Päättää 

rnlairoo, jolla on 4. satoupiippua, jai 
2 mastoa; kulkusuunta suorassa kttlJ . . J 

maeta mcibg,, toaefemmc. (M„itää ""mon 

tuleman Ioun»,ta ja fulfctoan tóal.^'T W,«,.l.m>ba,-nun 

le» H-adia kohti Irian.m, *"™' 

nikalla.) Saima nänttäii oleman iuu.^;,OT|a 

ti matknsiajalaitoa. | 
Klo 2.5 ip. Sukeltanut 11 ntitrirJ Sukellustoenhe on tehnyt matkaa 

sutoyyieeu ja kuljen täydellä tooni).j3'006 meripeninkulmaa, niistä 250 
dilla. kaikaisiakseni höyrylaitoan kul-.'^^^^^ Koneet otoat koko ajan 
iitiimitttcm toitoossa, eitä se iäänti)ii *0'm'nCT* maitteettomavii. 

toasemmalle seuratakseen Irlannin | Tamiiffoa. j (Ouonna 2000. 
Klo 2,7 ip. Höyrnlaima kääntyy! 

todemmalle ja ohjaa Queenstvtoniaj 78 toltoben Mntiua jo tulee 1C 

köhii, tehden mahdolliseksi hyökkäyk- ^ nudentouoden Piiitoti, jolloin kirjoi 
seiti. Dtati täyden toauhdin klo :$:n tciaatt touosiltrku 2,000. Kun tilas 
tix-ii, päästäkseni la ivan suhteen > toiiede sanoo, että nykyään elätois 

bulliseen asemaan. ^ • tä imin yksi seitsemästä tooi elää 
Klo 3,10 ip. 700 metrin putkiani-j „iin tocmhaksi, että saattaa nähdä 

mus, (G torpeedo, 3 metrin sytoyy-'sen Päitoän toalkeiietoan, lienee no 
j dellä kulteina). Tähtäyskulina 00 kyisin aikaihmisten iiäs'tä oletoifla 

Sekä että toista räjähdystä et ollut j asteita. Otaksnttatoa nopeus 22 sol-! mielenkiintoista kntoitellakin, minkö-
aiheuttanut torpeedo it:o 2, toaan, mua. Torpeedo sattuu laitoan oi- laisia on elämä silloin 

keolle Puolelle, komentosillan taakse.j Paul Louis Hertoicr artoclee siitä 
Aikaansaa erittäin tooi mai kaart pa-/Figarossa" seuraamaa: 
mauksett, jota seuraa mahtatoa fatou^J "Wuonna 1,000 wallitsi yleismaa-
Piltüi (korkealla etumaisen satoupii- ilmolliuen pakokauhu. Vuosi 2.000 
Pun Yläpuolella). Torpeedon rä-icn ainakin osoittama, että kehitys sil 
jähdysia on seurannut toinen (höy-^oin on saatouttanut huipptikoyiansu 
rypannun- taikka hiili- taikka rutt ̂ Meidän piiitoíeinme ihmeet tulemat 
ii-?). Laitoan yläosat sattumapis- ^ silloin olemaan kuin lasten letfkif 
teen yläpuolella irtaututoat ioisis-, Meidän aikamme il matoi toa t 
taan. Sytiny suuri tulipalo. ?)iem-1 ia roedeimtaiiset laitoat, iotka toielä 
Pi komentosilta peittyy tomuun. Sai- ^'ulfe§ Menten ai kaita olitoat une! 

"@i ote mitään uutta auringon 
alla." 

Jos otoat muutamat hytoiä spesia
listeja lääketieteen ololla nytkin 
niin ali niitä Egyptissäkin jo 3,000 
touotta sitten. Chicagon yliopiston 
lääkäri James H. Breadstedin mu
kaan Egyptissä jo to. 1800 e. Kr 
osattiin tehdä se leikkaus, jonka a-
toulla maniniista henkilöistä tehtiin 
nunna istuttamalla heihin eriiiinlai 
nen el irt jako Ääi mistä taikka toisista 
ihmisolemiotsta. Tätä lääketieteel
listä temppua owat nykyajan lääke-
tieteen erikoistuntijat yritelleet toi; 
mc tou osina ja jossain määrin on
nistuneetkin. 

Woisipa melkein iotioo. että "ei 
ole mitään uutta auringon allu" 
seuratessa tutkimuksia, joita kuluuei-
ua tou osi n o on tehty Egyptissä. 6> 
räs muinoistieteen tutkija E. C. Get-
singer toäittää, eitä Noan arkki et 
ollut mikään Iaitoa, toaan toi elä tä 
näkin päitoänä seisotoa Cheopsin py
ramidi Egyptissä, joka «on suurin 
kl'ikista. 35 touotta kestä neitien tut
kimusten jälkeen hän toäittää, eitä 
Pyramiidiert rakeniamismaine et 
kuulu faraoille, jotka otoat oinoos^ 
taan korjailleet ja laittaneet kitoiker 
röffen niitten peitteeksi, mutta itse 
pyramiidit otoat paljon toanhcmpia 
kuin faraoien aikakausi. Edellä mai
nittu Cheopsin vyramiidikin on toä-
hintäin 30,000 touotta toouha. Sii
nä on kolme "kamaria", yksi jokais
ta Noon poikaa toorten. Jokaisen 
pyramiidin huipussa, kaikissa samal-
la korkeudella 

Suomalainen asioimiSts. 

Farmimaitz mnydaän kaikkialla 
Nlä-Michi^anisja. 

Taattu matkapiletti-vsa^tv. 
Waliion toab'oistarna matkapiletti« 

toimisto toälittää matfapiletii myyn, 
tiä kaikille ensiluokan linjoille. 

Laatii sirtolaiSlain toaatimia mat. 
kustuslupa todistuksia Suomesta 
Am.r'kaan ntatfu;toiiiIc. 

Charles O. Jackola, 
Borgo Block. Calumet, Mich, 

"Lusiianiassa" kuljetetun ammustoa 
roston räjähdys. 

Asiakirja josta alempana esitetään 
otteita, on Iaitoapäitoäkina, jota on 
pidetty "U. 20" risteillessä Pohjois. 
Atlartntlla huhtikuun 30 pistä tou
kokuun 13 piään 1915, jolla ajalla 
myöskin muita Iaiivo ja paitsi "Lusi
iania" upotettiin. Asiakirja on muu-
toin kuolemanjälkeinen todistuskap
pale, koska "li. 20 m" päällikkö, kop 

Jr 

Arvokkaita tieteellisiä 
ja uskonnollisia kirjoja! 

Tahtoisimme erikoisesti lukuhaluisille ja itse
kasvatukseen luottaville kansalaisillemme suosittaa 
seuraavia varastossamme olevia arvokkaita teoksia: 
Amerikan Suomalaisten Historia, nidottuna .... 50c. 
Amerükan Suomalaisten Historia, sidottuna .... 75c. 
Raamatun Historia Amerikan suomai. nuorisoa 

varten, kirj. J. K. Nikander 60e. 
Martti Luther, kirj. J. Fv. Nikander $1.00 
Armisen ja Aaltion suomal.-engl. Sanakirja 1.25 
Suomalainen Virsikirja (uusi) ja evankeliumi

kirja 1.50 
Vaitiotiedon Opas ,65 
Kuvaraamattu, suurta kokoa, hyvissä nahka

kansissa 12.50 
Kuvaraamattu, kornkansiesa 15.00 

Kaikki nämä kirjat ovat sidotut koviin kansiin 
ja lähetetään yllämainituilla hinnoilla postissa kaik* 
kialle. Tilatkaa osotteella: 

U U S I  . K O T I M A A ,  
f * 

New York Mills, Minn. 
űrt tooitoot todeta sen kulkusuuntaa, 

n uni n »n QiT> o it Tun OUT <*i in nun m nm riin nrfii n 1 rirififioinorNiiOOOOOcuNi kamana päitoänä Upotettiin kuiten-

iaitoaston kirioissa on merkitty "ka-
donnecfsi". ííaksi ja puoli touotta 
"Lusiianian" upottamisen jälkeen. 

Huomatkaa! 

Cl cn mmiitannt pajani entifrm 
Zemperin í'itocrt)'talliin, Jefferso-
ntn »varretta Menahgassa. 

Teen kotkkea sepän ammattiin kuu 
Itttoia töitä, hetoosen kengitystä y. m 
Myös juotoksia (Acetylene Welding. 
Toitoon Pänjetoäni kansalaisten suo 
sioon työni takaamalla. Kokeilunne 
on minulle paras ilmoitus, 

íhtnnioituífena 
Armas (BaMman, 

Menahga, Mi.in. 

Mnakmnol». 

Meillä on rahaa asettaa tehtyiht» 
maihin. Meidän taksamme otoat áU 
haiset, meidän paltok'luksemme no» 
Pena. Me tarkastamme meidän o» 
mat abStractimme ja niin pian Mi 
omistusoikeus on hytoä, sinun rc^ait 
on toalttV.ira. 

First Natiortol Van?-
Menahga, Minn. 

O FV 

AN CHöfirEe>fAms&<< 
MATKUSTA KA A SUOM fJ-'N 

on toedett hatlkaanla'miiailirwn n< {»viniMiil-a lai-uil',. ja n u:t-
• * Í  - •/1^. ti ka a sama'ia maksiittoinafcta laivnyh-

roja, loka iodlviaa niitten olleen toe n käynnistä maailman 
bett Peitossa tuhansia tou osia. (9cr euurimman kaupungin LONTOON kaut-

singerin toähteitten mukaan Noan *^quitanja: 
aikainen tultoo ei peittänyt koko ny 

teeniluutnonitt Schtoieger Saksanpa Pysähtyy heti ja kallistun toal)^;mia' otDot wannasti silloin kehitti) 
toasti oikealle, samoilet kitin sen cht-j1^* määrin, että niitä käyte 
osa toaipuu. Näyttää oietoan koatu= kulkuneutooina taikkialla maa-

matsillaan minä hetkenä taljaith. i ^m_Q'e10' mahdollisesti on keksitit) 
marraskuun 5 pnä 1917. hän tiimit» | Siaitoalla fmiri hämminki; Pelasin o- mmta toieläkin nopeampia-'ja ihmeel. 
täin lähti Ludtoigshafenin sotosata-I toenheet laitetaan toalmiiksi ja o)a|'Il1ei^1Ia kulkunentooja. 
mosta toisella snkellustoeneellä "H. j niistä ioaöoait mereen. Koikki näyt-j ^uoimn 2 000 otoat nykypäitoien 
88" eikä hänestä sen jälkeen fitufimut: totoät kadottaneen maitiinsa, liieoiiv! Pikajunat yhtä toanbanaikai. 
mitään. \ p \ a  kerto jo syöksyivät matkustajilla ^ nytoinat esiisienune "tili» 

Palattuaan retkeltä, jolloin "Luii-^täytetyt Pclastuc-toenhect, epätasaisen [!.IIa. ÍIÍÍÜIn kulkemat kaik-

"poistukaa!" Luen nimen "Lnstta-
n to", kultakirjaimin keulassa. Sa-
toupiiput mustaksi maalatiuja. Et 
mitään lippua. 

tarita" upotettiin. lähetti Schtoieger. laskemisen touoksi, perä tai keitit; ̂ !. ^unQ^ _ atottíío. Tehtaitten 
raporttinsa Saksan suurelle merieii-' edellä mereen ja täyitytoat kohta toe-' kaytl^vom,mt.a on íikmtomnon säh 
fititnolíe. Seuiaatoat otteet otoat; bcllä. j -stllotn on jo käytämtosjä mai 

iästä todistuskappaleesta, jonka al»| Woseinrnalta puolen tooidaan Icti- ikinen toci'ipittou», ehkäpä 

knperäisyyden amerifalaineit sononia-'toan kallistumisen touoksi laskea meJJ"1. ..^m,éton ^aIh;c* 
lehtimies ^rank E. Mason on to*] reen ainoastaan Harmoja pelastus-! ema^ myövkin ttoimi. 
disiaimt. Raportti on kirioiteitu' toettiieiiä. Lailva puhaltaa merkinotoeden toaihte.ut. Mohdollt-

isestt on opittu toalmtstamoon säh
köä ilmastakin. 
I Eräs oppinut mies pitää m-abdol-
j Aena. että silloin ott keksitty joku 

í-j •. * ry on r r c s. n j nlffclin sukuinen äärettömän kemyt 
Lattoa iulkt 20 solmun nopeudella. , . . 

00^ . • ^ s» ...... rT... metollt, etim. mkketum, joko ti ilve 
aio Ä,2o q>. K°.. ° noqttaa Mb,:niin „Ieifro„ ,zyjjjnt°°n. että toffi 

ctta_ro.ma <•. m,n taian too.. fofo- illOTCfaruffin toatmiitrfaon mlii 
fella torben Pn.n-Ila. »mmm 24jeiits walmi«ott» k«pvi on Utti 
mrfrin fotmmteen n DmShm. En^^mpi kuin puuRa walmistc.w ia 
mrntaan -mP.m t.,8te tertwio» ftt#wwi Mn enhtoim puii(,t tlll>lu. 
ta.ff.cn naidcn pelaätuffcStaan ta,S- Grää amrri!efam.n r„atm,faitt or. 

telcmiott ilimisten icfaan. to*,. cttä firiatfin woidaan vIToin 
Sto 4,15 iv. »ontot 11 mehin .iroTmisi*, mffe'-»tm TSllaist-n 

totoWbcHc saadakseni »IciMatfm.t- íirÍ6Íeil Titol,t/ toif„ mmitm oIifittM( 

ien. Kaukana nakm, jnuffo ifla-i-. fK-tatrSmmät 'fo taitniifomnwt fiiir 
tuswcnbcitä. jotfa soutamat. "Üusi „lisitoat min ok.net cttä 

901 jalk. 45,647 tonni*. 
"Yauietania" 790 jalk. 30,704 tonnia. 

fnään tunnettua maailmaa, multi "Berengaiia" 919 jalk. 52.022 tonnia. 
.  I.ahtfvüt New > orkista inka vnkko. 

Hutllitl 5ltlanitsmantereens ja peitti, MyiiPkin suuret Cimard I.injan laivat 
Egyptinkin, ntuttö tuiman lašfetilta, Bostonista ja Montrealista 

,. ... .. It  uusi suora linja Suomeen Hampurin 
Egypti tilit nokytoltn, mutta ?ítíűU-;kautta. Yhtämittaiset l.innat. 
iic hukkui iiäksi. Oli se Eqyptikin^ Kkivk-iä lähiinmän pa:kalhs?,FiamieLt.n 
. ..... YT . 1 -1 r.nn 'uoii.i tai kirjoittakaa osoitteella: 
U'lttoa»t meren alla ltom 3 L,0001 CnnarS-Anchoi, Anchor-Donaldson, 
touotta. Tutkijat otoat suurimmissa] Lines, Minneapolis, Mian. 

pmamiideissa löytäneet merisuolan! 
jätteitä 475 jalan korkeudella. j 

Nykyaikainen tiede et kykene fc=| 
liitämään millä kainoilla ne mah--, 
.  .. .  . . . .  .  - ,,w .  Xi uit jaloissa ja ka..«'r. nivrii.- - ká yli -
dottoman luuret graniitin ja kalkki-, m a l k a a n  k o k o  ruumiissa ovat k a i k k i  reu-

r  _» . .  ...  . matfsmin tuntomerkkej \ .  .  . Tftmä tauti on 
fitoCtt iohforeet, joista pyramiiött liy.in yt^inen kansalaistemme kosken täiilli,  

. .  ,  J  ,  L  <.•»•< I johtuen itmasiu- y. ru. suiiteist-i. 
etoat rakennetut, on laatu patfotl' Kljn kipu va;vM 11nalfsl3sa }a muuttelee 
leen Tutkimusten tuloksena O tl tltC*' todesta ruumiin osasta toisei-.» katsutaan u t u .  z x .uuuun.ivu un  4 ,11  j sita kuiime-roMinaUMiKKsi: ko)o:u».sen taas 
hl johtopäätökseen, että silloisilla £..Ilmetessä J*.semssä n.uuteta»n ilta kroonu. 

1  hsckši rpumíittsmtksi ja kun v.mtuu kovaa 
atlptifäifilirt on sitoistys ollut niin kivistkvS& lui.u.t ja jalat ajettuvat, siiloin 
'  „ I on se ifinin cli rhn kutkuttua kintiil.  
korkealla, että nykyaikaiset kansat ci-j 
toät jakso sitä käsittää. 1 

REUMATISMI 

Maailman kaikkeuden tunnettu 
historia toteaa, eitä kehitys on teh
nyt nousua ja lasfira, kulttuuri nou
see knkoistukseensa jo katoaa sitten, 
noustakseen jälleen fotojen ja tu

ko. Silloin on jo käytännössä maa lannen touosien kuluttua ja kehittyi 

samassa hetkessä, jolloin "Őuiitauia" 
upotettiin jo ott kokonaan salainen, 
tarkoitettu ainoastaan sukellustoene-
laitoastou päällikön ja suuren meri-
esikunnan tietoon. 

Päitoäki: ja kertoo, cttä "U. 20" 
lähti Emdenistä huhtikuun i>() pnä 
klo 7 oamulla pitemmälle risteilyl
le Irlannin merelle. Päitoäkirja 
sisältää tarkkoja tietoja hyökkäyksistä, 
joita sufellusroene teki kauvpalaitoo-
ja toastaan, m. m. toukokuun 4 pnä 
ruotsalaista rafitilaitoia "Hiberniaa" 
toastaan, jolla oli puolueettomuus-
merkit, mutta ei lippua, sekä touko
kuun 6 pnä Litoerpoolista kotoisin 
oletoaa 5,000 tonnin höyrylaiwaa 
' Candidate" mostaon. ' 

Samana päitoänä, jolloin "Candi-
date" upotettiin, koetti sukellustoen? 
päästä erään 11,000 tonnin suurui
sen Wolkoisen Linjan matkustajalai 
toon kimppuun, mutta sen täytyi luo-
vuo aikeestaan, koska motknstaiala!-
too äkkiä hätoisi ilman, että sakmlai-

äksion jälleen. 

>äin kirjot taa tuma henkilö: 
Mr. I*. A. T.tgncll. Noriti AiLims, MflFR. 

Vuosia ol.-T. sairas ta nut rt-uiuntt-.ola J* nyt 
olen vfl|wu siitit, nautittuiin! ILA!iu< > . N». 450. 
Siis kiitos ti'ilt". Suonittflcu tätä läak.-ttä il
ki Ue Iitti.vill«:ni tüiiitli. Tosi lovtniti-lflla. 

Mrs. Tulvo Kettunen. 
Ertkiisliiäke No. 450 on matnto tülke 

yllämainittu! hln kipuihin. Kuun hoitoon 
kuutuu pullo lääkettä, rasia juilerifi ja m (li
vuitte ulkonaiset! Miiiieltavaa. Tilatkaa 
lääke >'o. -l :>•"!, lühftetäan postissa l&hvtySi 
kulut suoritettuna $2.50. 

—7.!er»'!'!n Arteekkl on —-
— Suc.n.. Ajitci liki Yhi]j'B\a!iniisa -

A. Í.IGNELL CO.. Superior, Wle. 

tantasta" ci mitään näkymissä 
Haaksirikkoisen paikka: 14 meripc 

tatoallista kokoa olctoa kirja saattaa 
fttöItää HO,000 fitotia. Koneitten 

ninkulntaa kookkoon Old Head os suojukset woidaan toalmtsiaa nikkelit 
Kinqsalen majakasta, 90 metrin t>,tä, joka on niin taipuisaa, että siitä 
toyydellä (27 meripeninkulmaa tooidaan neulomalla saada kokoon 
Queenstottmista). 1'eto. N. 51 ost.! mitä Hytoämä, toi eläpä toarustaa ne 
22 min. 5 sek., pit. W. 80 ost. ?,í ln«peillafin. 
min. Rannikko ja majakka seltoästi 
nökytoissä. 

Klo 4,30 ip. Uusi hawainto, e-

SMitfitoityfsett ftjaam tulee nij°?e 
lumpeite, ioka samalla kuin se or> 
ketztäwämpää kuin kiwi, on äänettä-

dessä wasemmalla suuri höyrylaitoa Imömpäö kuin kautsu. Suurten kan-

1 

OHJEET VAPAASTI 
Tilatkaa ohjeet ja näyte-

Säästäkää Langan Ostossa 
KUTOMALLA Concord teh
taan villa langoilla, jotka voit
te ostaa suoraan tehtaasta. 
Sievä Peter Pan pusero, joka 
on kuvattuna, tulee maksa
maan ainoastaan $2.00—huo
mattavalla säästäväisyydellä 
siihen nähden millä te voi
sitte ostaa langat tai puseron 
jälleen myyntiliikkeiltä. 

CONCÓRDÍN LANGAT 
täysivillaisia worsted lankoja 
myydään teille suoraan teh
taan hinnalla — huomattava 
säästömahdollismis naiselle jo
ka voi itse kutoa. Concord in 
lanaat ovat taattuja kestävyy
destään. saman vah vnisuudes 
ta, värinsä pitäviksi ja par
haista aineista. Kaikkia käy
tettyjä värejä. 

4 OUNSIN KERÄ 60c 
1 PAUNA $2. 

Ä e ä ' "  K ä y k ä ä  W t t e i L ä  v a p a a s t i .  
nero. Helppo tehdä ia tu 
lee helpoksi valmistaa. 

Dept. B. 
Kirjoittakaa täalän. 

Concord Worsted Mills 
We st Concord , N. H. 

* S v .  
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