
RIELSEB & lOBDBEGI, 

Yli 2S vuotta olemme 
liaolel/iae•ti hoitaneet 
m•ill• u•kotut toimst. 

24 STATE ST., NEW YORK 

Pääuiamiehet 

RUOTSIN AMERIKAN LINJALLE 

Valtuutetut Suomalai1et A1iamiehet 
Seuraaville Valtamerilinjoille: 

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINJA 

NORWEGIAN AMERICA LINJA 

WHITE STAR LINJA 

CUNARD LINJA 

AMERICAN LINJA 

ANCHOR LINJA 

LAIV APILETTEJÅ 
myydään aina halvimpiin hintoihin täältä Suomeen ja Suomesta 
tänne. 

Rahalähetykset ulosmakaavat 

Suomen Yhdyspankki 
Kansallis-Osake-Pankki 

Pohjoismaiden Osake-Pankki 
W aasan Osake-Pankki 

Me myymme Vekseleitä, lunastettavia kaikkien yllämainittujen 
pankkien konttoreissa. 

Rahoja yllämainittuihin pankkeihin sekä myös 

Turun Osakepankkiin ja Tampereen Osakepankkiin 
voidaan sijoittaa meidän välityksellämme. 

SUOMEN RAHAA 
on konttorissamme aina saatavana halvimpiin hintoihin. 

VanhinjaSuurinSuonwainenPankkiliikeAmerikaua 

�\)S't.ANTA,v
ll). 

NIELSEN & LUNDBECK 
Suomalainen Höyrylaiva Asmimlsto, Vekseli-Ja Pankkiliike 

24 STATE STREET. NEW YORK 

RAHOJA lähe~:.!i:'0 ~~:kiin SUOMESSA 
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NEW YORK. e oli Manhattania katseltuna satamasta 

1 



North River 

NEW YORK. etelä puoli Manhattania katseltuna satamasta 

West Street 
Bowling Green 

Battery Place Custom House 
Aquarium, Broadway ja 

State Stree\ 

�llis-saaren Jautta-asc
ma, jossa siirtolaiset!: 

nousevat maalle 

L,;..==---=:e::;;;::;:;;:::::::;;=.:;;,.;.;_ __ 
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New Yorkissa 
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NIELSEN & LUNDBECK
1 

S. NIELSEN AMERIKAN VANHIN JA SUURIN 
SUOMALAINEN PANKKILIIKE 

G. H. LUNDBECK 

24 STATE STREET
NEW YORK 

Pääasiamiehet 
RUOTSIN AMERIKAN LINJALLE 

Yleiset Matkustaja-Asiamiehet Seuraaville Linjoille SCANDINA VIAN-AMERICAN LINJA NORWEGJAN AMERICA LINJA WHITE STAR LINJA CUNARD LINJA AMERJCAN LINJA ANCHOR l.lNJA ALLAN LINJA 

LAIV APILETTEJÄ 
myydään ama halvimpiin hintoihin täältä Suomeen jaSuomesta tänne. 

PANKKILIIKE 
Valtuutettuja Asiamiehiämme Suomessa ovat 

SUOMEN YHDYSPANKKI, Helsinki 
Forssa, Hamina, Hanko, Hämeenlinna, Högfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani. 
Kokkola, Kotka, Kuopio, Lahti, Loviisa, Mikkeli, Oravainen, Oulu, Pietarsaari, 
Pori, Porvoo, Raahe, Rauma, Rovaniemi. Sortavala, Tammisaari, Tampere, Tornio, 

Turku, Uusikaarlepyy, Waasa, Wiipuri, Wöyri. 

KANSALLIS-OSAKE-P ANKKJ, Helsinki 
Hamina, Hanko, Heinola, Hämeenlinna, Iisalmi, Joensuu, Jyväskylä, Jämse, 
Kajaani, Karstula, Kaskinen, Kemi, Kemijärvi, Kerava, Kokemäki, Kokko:a, 
Kotka, Kouvola, Kuopio, Käkisalmi, Lahti, Lappeenranta, Loimaa, Mikkeli, Nurmes, 
Oulainen, Oulu, Pori, Porvoo, Raahe, Riihimäki, Rauma, Rovaniemi, Salo, 
Savonlinna, Seinäjoki, Sortavala, Tampere, Turku, Tornio, Uusikaupunki, Waaaa, 

Wammala, Wiipuri. 

POHJOISMAIDEN OSAKE-PANKKI, Helsinki 
Hamina, Hanko, Heinola, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Karja, Kemi, 
Kiuruvesi, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kristiinankaupunki, Kuopio, Käki.salmi, Lahti, 
Lappeenranta, Lauttakylä, Lieksa, Loviisa, Maarianhar::iina, Oulu, Pieksämäki, Pori, 
Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Saarijärvi, Savonlinna, Seinäjoki, Sortavala, Tampere, 

Turku, Uusikaup1::iki, Waasa, Warkaus, Wiipuri, WHtasaari, Wärtsilä. 

W AASAN OSAKE-PANKKI, W aasa 
Helsinki, Kaskinen, Kokkola, Kristiinankaupunki, Kurikka, Närpiö, Oulu, Pori, 

Pietarsaari, Tampere, Turku, Uusikaarlepyy, Uusikaupunki, Wöyri. 

ME MYYMME VEKSELEITÄ 
lunaatettavia edellämainituissa Suomen ensi luokan pankeisaa ja nii

den haarakonttoreiaaa. 

SUOMEN RAHAA, VEKSELEITÄ JA T ALLETUSTODISTUKSl.4 
ostetaan ja myydään. 

1 .. 

.. LUKEKAA TÄMÄ TARKASTI! 

Rahalähetya NIITTEN, jotka ha
Suomeen Iuavat lähettää ra-

haa Suomeen ystävil. 
leen tahi sukulaisilleen, t1;1lee lähet
tää summa meille dollareissa (katso 
Kurssilistaamme), sekä vastaanotta
jan täydellinen osoite. K

':1
n lähettä

männe rahasumma on meille 
.
s
.
aa�u

nut, lähetämme teille siitä �uttin, JO· 
ka on täydellinen vakuus Jt' takaus, 
kunnes vastaanottaja on saanut ra
hat käteensä . Viipymättä lähetämme 
sitten käskyn asiamiehillemme Suo
messa 

Suomen Yhdyspankki 
Waasan Osake-Pankki 

Kansallis-Osake-Pankki ja 
Pohjoismaiden Osake-Pankki 

ulosmaksamaan lähetykse;ine pu�
taissa Suomen markoissa, ih�an m_,. 
tään vähennystä. Jos raham saaJa 
asuu kaupungissa, lähetet�ä':1 rah�t 
suoraan hänen asuntoonsa, Ja JOS hän 
asuu maaseudulla, saa _hän no�taa 
rahat lähimmästä post)konttonst�: Viivytysten välttämiseksi <:>n . täl_l'la 
keino erittäin sopiva, varsmkm JOS 
rahain saaja asuu maalla. 

Monivuotinen kokemus on oso!tta_: nut että ne, jotka ostavat vekselmsa 
apulaisasioitsijoilta Lännessä, �aavat 
vähemmän dollarista kuin mitä m_e 
maksamme, jota paitsi heil)ä on vai� 
vaa ja kustannuksia vekselm rahaksi 
muuttamisessa. 

Suomen rahaa ja Suomen pank
kien antamia vekseleitä ja t�lletus
todistuksia, siellä ma�settav1a, os
tamme edullisilla hinnoilla. 

Suomen rahaa on konttor-i _ssaT?T?e 
aina saatavana halvimpiin hmtothm. 

Rahoja Suomen pank½eihin :':'oi
daan tallettaa meidän vähtyksellal_l'l
me Heti kun pankin talletustod1s
tus. on Suomesta meille �aapunut, 
toimitamme me sen tallettaialle. 

K
OTIIN matkus- Varoitua kotiin 
tavia varoitam- matkuataville 

me viemästä mu-
kanaan suurempia summia puhtaas
sa rahassa. He voivat meiltä ostaa 
vekselin, vaadittaess'.' ulosmaksetta. 
va seuraavien pankkien kautta: 
Suomen Yhdyspankki, Helsingissä, 

haarakonttoreineen, 
Waasan Osake-Pankki, Waasassa, 

haarakonttoreineen, 
Kanaallis-Osake-Pankki, Helsingis

sä, haarakonttoreineen, 
Pohjoismaiden Osake-P�nkki, Hei. 

singissä, haarakonttoremeen. 

NE, jotka aikovat Vapaapilettejä 
tuottaa tänne (Prepaida) 

sukulaisia ja tut- . 
tavia Suomesta, ottakoot huomioon 
että pilctin ostolla meiltä saadaan 
seuraavat edut: 

1. Meiltä saa piletin aina halvim. 
malla mille linjalle hyvänsä. 

2. Me kirjoitamme matkustajalle,, 
antaen hänelle kaikkia matkalla tar, 
vittavia ohjeita. 

3. Me lähetämme piletin linjan 
konttoriin lähtöpaikkaan ja pyydä�
me pitämään paikan �ää��tyssä lai
vassa, jos piletin ostQJa mm �alu'.'a, 
Piletin saavuttua ilmoittaa as1am1ea 
matkustajalle, että piletti _on_saapu, 
nut ja että se saadaan m1llo1ro vaar. 
matka tulee tapahtumaan. 

4. Matkustajan lähdettyä �ew 
y orkista jatkamaan m�tkaa_ns� s1sä0 

maahan, ilmoitamme sntä p1letm OSo 
tajalle kirjeellä tahi sähkösanomal• 
Ja, jos niin halutaan. 

5. Piletit, jotka meiltä ostetaa_J?, 
voidaan vuosittain uudistaa. Jos !'�I
tä ei käytetä, niin pilettien taka1S1n 
lähetettyä konttoriimme makse�a!ln 
rahat pienellä vähennyk�ellä ta�'.'1s�n. 
Piletti voidaan myös to_1sell

e; 
sn_rt� 

jos asianomainen henkilö et v01 a1tll 



käyttää ja piletin staja siitä meille 
ilmoittaa. 

Paras .o?, <;ttä rahat rautatie- ja 
valtamenp1lett1ä varten lähetetään 
111malla kertaa, koska usein on ta
pahtunut, että matkustaja on saapu
nut ennen odotusta, ja suoritus ret
ken jatkamiseksi ei ole ehtinyt tulla. 
:t"ästä syntyy

_ 
�urha viivytys, josta 

Johtuu melko1s1a kustannuksia. 
Kunnollisimmat ja luotettavimmat 

asioitsijat pitävät huolta matkustajis
ta matkalla. 

Koska eri linjoilla ja laivoilla on 
eri hinnat, niin kehoitamme kirjoitta
maan e'.1sin meille hinnoista ja laivo
jen kulkuvuoroista. Me lähetämme 
silloin teille laivalistan sekä kaikkia 
haluamianne selostuksia ensi pos
tissa. 

Neuvoja KUN Europaan mat
Matkustajille kustamista koske-

vat asetukset ovat 
nykyään erittäin kireät ja tarkasti seu
r�ttavat, kehoitamme Suomeen aiko
via_ kysymään meiltä neuvoja, ennen
kmn lähtevät matkalle. 

JOS teillä on 
vaikka min

kämoisia raha
as101ta huoleh

dittavana Suomessa, maksuja mak
settava, saatavia tahi perintöjä ulos. 
haettava, rahoja talletettava j. n. e., 
ettekä ole ihan varma, miten teidän 
o� �e�eteltävä, niin älkää epäilkö 
eh oria1lko kysyä neuvoa meiltä. Me 
lähetämme kaikkiin kysymyksiin 
vastauksen ensi palaavassa postissa. 

Me huolehdimme 
raha-asioistanne 
Suomessa 

Palauapilettejä JOS aikomuksen
Suomeen ne on matkus-

taa Suomeen, niin 
kirjoittakaa heti meille saadaksenne 
eri laivojen hinta- ja kulkuvuoroluet
teloja ynnä muita �arpeellisia ohjeita. 
Muistakaa, että JOS ostatte piletin 
meiltä, saatte seuraavat edut: 

Me autamme teitä kaikin tavoin 
N�w Y orkisaa ollessanne, ohjaamme 
teidät kunnolliseen hotelliin, j. n. e. 

'!e saatte tilaisuuden valita p 
ha1mman ja nopeimme n laivan. N-, 
Y orkiin tullessanne ehkä olette tut�s
tuneet joihinkin kansalaisiin, jotka 
myös ovat matkalla kotimaahan, 
mutta ovat ostaneet pilettinsä jolle
k'.n määrätylle laivalle, jolla heidän 
tä!tyy. matkustaa. Jos haluatte teh
dä heille seuraa, voitte New Yorkiin 
päästyänne meiltä ostaa piletin sa
malle laivalle. 

Meiltä saa piletin aina halvimmal
la. 

Jl1e pidämme huolen siitä, että pi• 
lettmne tulee leimatuksi. 

Me huolehdimme, että matkakapi• 
n�enne tul_evat ajallaan kuljetettua 
oikeaan laivaan. Meidän konttori
palvelij�_mme vie teidät laivaan ja 
huol�hh1, että arkkunne ja kaikki 
sellaiset tavarat, joita ette merimat
�alla tarvita�. käyttää, kunnollisesti 

checkataan. 
Me huolehdimme, että �atkustaja 

saa hyvän paikan laivassa. 
_New Yorkiin saapuessa on paras 

säilyttää tavaralippu ( check) kunnes 
tu)ette konttoriimme, jolloin me toi
�1t�_rr.i

me tavara_
nn_e asemalta. Hyl

J�tk�a �kspress1m1ehet, runnarit ja 
a1unt, Jotka sekä junassa että ase
malla tyrkyttävät apuansa, vieläpä 
sanovat olevansa lähetetyt Nielsen & 
J,,undbeckin konttoria osottamaan. 
1:'.')�ä� seur�tko he(tä, vaikka he näyt
ta�s1vat osmtekortttammekin, älkääkä 
�mssään tapauksessa antako vietellä 
itseänne ajamaan umpinaisissa vau
�ui�sa .. Kysykää poliisilta, mikä rai
tt�tte Johtaa meidän konttoriimme; 
a_iosta maksetaan ainoastaan 5 sent
tiä. Näyttäkää konduktöörille oso
tettam�e, ni!n. �ä? opastaa perille. 
Kullatu1lla k1r1a1m1lla on Nielsen & 
Lundbeck maalattu konttorin\me ak
kunoihin, rakennuksen alakerrassa. 

Kotiin meneviä vastaanotamme 
rautatieasemilla heidän saapuessaan 
New Yorkiin. Ilmoittakaa meille 
mitä rautatietä tulette ja milloin saa
vutte_ New Yorkiin (jonka saatte tie
t?ä siltä asemalta, josta rautatiepile
tln ostatte ), niin on aaiamiehemme 

·u. vastassa perille päästyänne. Pi
. kää silloin asemalla aina yksi sinisis

tä koteloistamme kädessänne tunnus
merkiksi. 

Siinä tapauksessa, että ette ole ajal
laan ilmoittanut lähdöstänne eikä asia. 
miehemme siis ole asemalla vastaan
ottamassa, käyttäkää telefoonia,jonka 
l öydätte aseman odotushuoneessa, 
näyttäen telefooninumeroamme tele-

foonin hoitajalle, joka siitä näkee mitä 
haluatte, ja hän ilmoittaa meille osot
teella· 

NIELSEN & LUNDBECK 
Telephone 3358 BROAD 

Z4 State Street, New York 
jolloinasia�iehemmetuleeteidätnou• 
ta maan noin puolessa tunnissa. Viipy. 
kää aseman odotushuoneessa kunnes 
asiamiehemme saapuu. 
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i Muistakaa Omaisia.nne Suomessa! 1 
,ji11lllllllllllltlllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,': 

Meillä täällä Amerikassa on hyvä 
aika, sillä työtä on riittävästi hyvällä 
palkalla, vaikka tosin täälläkin ovat 
elantokustannukset entistä korkeam
mat. Amerikan d o l l a r i  on nykyään 
korkeassa arvossa Suomen markkaan 
verraten, niin että dollarisumma Suo
meen lähetettynä siis tuottaa rahain 
vastaanottajalle suuremman markka. 
summan kuin tavallisesti. Lähettä
kää aiia rahaaomaiaillenneSuomeen 
nyt, kun he aitä niin kipeästi tarvit• 

@UOMESSA on nyt ahdas aika. 
Sieltä saapuvat viestit kerto
vat asioita, jotka täällä olijoille 
tuntuvat melkein uskomatto

milta. Elintarpeitten hinnat ovat siel
lä nyt niin korkeat, että vähävaraisten 
on vaikea hankkia itselleen kaikkein 
välttämättömimpiäkään elämän tar
peita. 

Useimmilla teistä on siellä omaisia. 
Sodan takia ette ole voineet lähettää 
heille rahaa vuosikauteen. Rientäkää 
siis nyt heille lähet
tämään raha-apua, 
Pienenkin summan 
l äh e t täminen on 
parempi kuin ei mi
tään, mutta jos tei
dän sopii, niin lä
hettäkää heille niin 
paljon rahaa, ettei 
heidän tarvitse olla 
puutteessa. Lähet• 
täkää heille jo tä• 
nään niin suuri ra
hasumma kuin tei
dän sopii ja vastai
auudeua lisää. 

Yhdysvallat lä
hettävät Suomeen 
elintarpeita. Lähet· 
täkää siis omaisil
lenne rahaa, jolla 
he voivat niitä os• 
taa, Muistakaa hei
tä, pitäkää h e i s t ä  
huolta. H e  muiste
levat t e i t ä  silloin 
kiitollisin mielin. 

�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
� 

\= Rahoja Suomeen \=_
siellä oleville aukolaisille ja 

�= 
tuttaville lähetetään nyt �

---kuten ennenkin paraim-
§ min ja varmimmin E 

1 NIELSEN & LUNDBECKIN ! 
! kautta i 

1 
24 State Street, New York 

1 
� 

anbin, varmin ja suurin 
suomalainen pankkiiriliike 
Amerikassa, toimien New 
Yorkin valtion valvonnan 
alla ja lupakirjan nojalla. 

c � 
f1IIIIIIIIMIIIIIIIUlllllllllllll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf. 

aevat ja kun rahan 
kuusikin on niin 
edullinen. 

Sananen vielä e
rityisesti palvelijat· 
tarille. Te i II ä on 
nyt korkeat palkat 
eikä elintarpeitten 
kalleus sanottavas· 
ti vaikuta Tei d ä n  
ansioonne. Teillä 
on Suomessa omai
sia, isä eli äiti, vei• 
jiä eli siskoja, joita 
ette ole voineet ra
halahjalla a u t t a a  
pitkään aikaan. Te 
voitte nyt olla hei
dän hyvänä enke
linään, lähettämäl
lä heille rahaa, jo
ta he t a r v itsevat 
toimeen tullakseen 
näinä vaikeina ai
koina. 

p 

§ 
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ii 
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Rahanlähetys Suomeed 
Jos Te aij otte lähettää 

RAHAA 
sukulaisillenne 

SUOMEEN tahi ystävillenne 
Te menettelette viisaasti jqs teette lähetyksenne meidän kauttamme. 

Kaikki meidän ulosmaksumme Suomessa toimittavat meidän 
takuullamme kaikella tarkkuudella ja ehdottomalla 

varmuudella seuraavat hyvintunnetut pankit: 

SUOMEN YHDYSPANKKI 

KANSALLISOSAKEPANKKI 

POHJOISMAIDEN OSAKEP ANKKI 

VAASAN OSAKEPANKKI 

Kun lähettämänne rahasumma on meille saapunut, lähetämme heti Teille 
siitä kuitin, joka on Teille täydellinen takuus, kunnes vastaanottaja on saa
nut rahat käteensä. Viipymättä lähetämme sitten käskyn asiamiehillemme 
Suomessa, jollekin yllämainituista pankeista, ulosmaksamaan lähetyksenne 
Suomen markoissa, ilman mitään vähennystä, siitä postikonttoriåta, jonka lähet
täjä on ilmoittanut. Jos rahain saaja asuu kaupungissa, saa hän nostaa ra
hat asianomaisesta pankista. 

Rahoja Suomen voidaan tallettaa meidän välityksellämme, jolloin me heti 
Pankkeihin kun pankin talletustodistus on Suomesta meille saapunut, 

toimitamme sen tallettajalle. 

Kurui Dollarien ja Rahan kurssi Europan tapahtumain johdosta nykyään 
Markkain välillä on sangen vaihteleva, jonka vuoksi emme siis voi tänä 

aikana ilmoittaa mitään määrättyä kurssia rahalähe
tyksille Suomeen. Me toivomme kuitenkin että lukuisat liiketuttavamme nyt, 
kuten ennenkin, täydellä luottamuksella uskovat rahalähetyksensä meidän 
huostaamme siinä varmassa vakaumuksessa, että me aina maksamme 

Korkeimman mahdollisen kurssin 
Huomatkaa! Me takaamme rahojen varman ulosmaksun Suomeua. 

Lähetettäe11ä joku määrätty markkasumma ulosmaksettavaksi Suomessa., on lähetys
kustannus aina lisättävä dollarisummaan. Tämä kustannus on: 

Summista $10 eli vö.hemmän • 15 senttiö. 
l 

Summista yli $40 aina $50 asti 50 senttiä " yli $10 aina $20 asti . 2 0  " " yli $50 aina $60 asti 60 " 
" yli $20 aina $30 asti • 30 " " yli $60 aina $100 asti 75 " 
•• yli $30 aina $40 asti . 40 ° u yli $100 samassa suhteessa. 

NIELSEN & LUNDBE.CK 
Vanhin ja Suurin Suomalainen Pankkiiriliike Amerikaasa 

24 State Street New York 

Rahaa Suomeen 
Sähkölennättimellä 

Jokainen, joka näinä vaikeina aikoina on lä?et

tänyt rahaa Suomeen, on tullut huo�aam?-an, miten

pitkän ajan lähetykset viipyvät Amerikan Ja Suo1:°en

välisellä matkalla. Se asia ei nyt ole . autetta�issa.

Mutta kun Suomessa nykyään on su_un puute �a. lu

kuisat tässä maassa olevat suomalaiset �all:1ai�iv�_t

rahalähetyksensä pikaisesti ulosmaksettav1�si siell��
olemme me ryhtyneet toimittamaan_ rahalah�tyks1a

Suomeen sähkölennättimen avulla, Josta suoritetaan

lisäkorvaus ta 

$3 kultakin lähetykseltä 
katsomatta summien suuruuteen. Me sähkötärn_me 
käskyn asiamiehellemme, �uomen Yhdyspankille, 
jolloin se heti toimittaa raho1en ulosmaksun vastaan
ottajalle tavalliseen tapaan. 

Rahan kurssi on sama kuin tavallisiss_a r�
halähetyksissä Suomeen, san_ia_ten kmn. 1�
hetyskustannuskin, edellä�am1�tu. �-3 hs�
maksu sähkösanomasta tietysti hsattyna. 
Sähkölennätinlähetys varmistetaan myös 
postin kautta ja takaamme me kuten. ta
vallista rahojen varman ulosmaksun oike
alle vastaanottajalle. 

Nielsenl!JLundbeck. 
Vanhin ja Suurin Suomat. Panl\li.iiriliil\e Ameril\zi.ssa 

24.State Street, New Yorl\



l:nen kuuk. T AMMIKUU-1919 31 päivää 

J I Viikonpäivä 1 Nimipäivä 

1 Keskiv_iikko

l

1Uudenvuodea p. 
2 Tor�ta1 Aapeli, Set 
3 Periantai Eenokki 
4 Lauantai Ruut 

5 Sunnuntai 
I
S. j. Uudenv. p. 

6 �'.'an'.'ntai Loppiainen 
7 T11sta1 Aukusti 
8 Keskiviikko Gunnar 
9 Torstai 

!
Veikko Brot 

10 Perjantai Sigurd ' 
11 Lauantai Osvald 

12 Sunnuntai 1 s. Loppiais. 
13 Maanantai Nuutti 
14 Tiistai Feeliks 
15 Keskiviikko Siviä 
16 Torstai Ilmari 
17 Perjantai Anton 
18 Lauantai Laura 

Lea 

Toini 

19 Sunnuntai 2 1. Loppiaia. Heikki 
20 Maanantai Fabian 
21 Tiistai Aune 
22 Keskiviikko Friidolf 
23 Torstai Meri 
24 Perjantai Jarl 
25 Lauantai Paavali 

26 Sunnuntai . 3 s. Loppiais. Poly-

OSTAKAA 

W. S. Stämppejä ja Liberly Bondeja 

Laillisia juhlapäiviä Yhdysvalloissa 

l �-Tammik. Uudenvuoden päivä 
ka1k1ssa valtioissa. 

8 P• Tamm!k. !'lew Orleansin tap
pelun vuos1pä1vä: Louisiana. 

.. �
9 

__ 
P· Tammik. Lee'n syntymä

pa1va: Ala., Ark., Fla., Ga., Miss., 
N. C., S. C. ja Va. 

Muistoonpanoja 

27 Maanantai Viljo (karpu@ .. 
28 Tiistai Kaarlo 
29 Keskiviikko Valter 
30 Torstai Gunilla 
31 Perjantai Alli 

i------'-=;;;;.;_....i..:....:.:..:..:..... ___ _J ... 
NIELSEN & LUNDBECK'IN 

KONTTORI 

on auki joka arkipäivä kello 
9:stä aamulla 6:teen illalla. 

Heim��aise��� .. koti_konnuilla Suomessa syövät pettua. He tarvitsevat pikaista 
apua. Lähettakaa heille rahaa, että he voivat ostaa jauhoja. 

Kun teette ralialähetykseone NIELSEN & LUNDBECK'IN k utt ·11 • 

luoti .. h •· h . a a, voi e aina 
aa sn e�, elia ra at varmasti maksetaan oikealle henkilölle ilman viivytystä. 

Lukekaa ilmotuksemme tämän Almanakan 2:lla sivulla. 

uomen Yhdyspankki 
Vanhin Yksityispankki Suomessa 

Perustettu 1862 

Omat varat Smk. 60,000,000:-

Pääkonttori HELSINGISSÄ 

Haarakonttoreita: 

Forssa, Hamina, Hanko, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväs

kylä, Kajaani, Kokkola, Kotka, Kuopio, Lahti, 

Loviisa, Mikkeli, Oravainen, Oulu, Pietaraaari, 

Pori, Porvoo, Raahe, Rauma, Sortavala, 

Suolahti, Tammisaari, Tampere, Tornio,

Turku, Uusikaarlepyy, Vaasa,

Viipuri, Vöyri. 

Karttuvalle T alletustilille 
otetaan rahoja talletettavaksi Smk. 1 alkaen ja hyvite
tään kulloinkin korkeimman voimassaolevan korkokan
nan mukaan. Kun korko,jota ei nosteta, puolivuosittain 
lisätään pääomaan, kasvavat rahat korkoa korolle.

Toimii muuten kaikilla pankkiliikkeen aloilla 
Tehtäviä voidaan pankille antaa myös kirjeelliaesti 

Rahoja talletettavaksi SUOMEN YHDYSPANKKIIN lähetetään 

paraimmin ja halvimmin 

NIELSEN. & LUNDBECK'in kautta

24 State Street 
New York 
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3:mas kuuk. MAALISKUU-1919 31 päivää 1 �� 
.. 

Viikonpäivä 1 Nimipäivä 
:,,: 

1 !Lauantai !Alpo 
2 Sunnuntai 1 Laskiaissunn. Fanny 3 Maanantai Kauko 4 Tiistai Adrian5 Keskiviikko Laila 6 Torstai Ruudolf 7 Perjantai Perpetua8 Lauantai Vilppu 
9 Sunnuntai 1 s. Paast. Edvin 10 Maanantai Aura 11 Tiistai Kalervo 12 Keskiviikko Gregorius 13 Torstai Ernesli 14 Perjantai Matilda15 Lauantai Risto 

16 Sunnuntai 2 s. Paast. Herbert17 Maanantai Kerttu 18 Tiistai Edvard 19 Keskiviikko Jooseppi 20 Torstai Jaakkima 21 Perjantai Pentti 22 Lauantai Vihtori
23 Sunnuntai 3 s. Paut. Akseli24 Maanantai Gabriel 25 Tiistai Marian ilm. p. 26 Keskiviikko Immanuel 27 Torstai Soini 28 Perjantai Armas29 Lauantai Joonas 
30,Sunnuntai 14 s. Paut. Usko 31 Maanantai Irma 

Tallettakaa säästönne Suo-
men varmoihin pankkeihin, jois-
sa ne kasvavat korkeampaa kor-
koa kuin Amerikan pankeissa. 

OSTAKAA 
w. s. Stämppejä ja Liberly Bondeja 
Laillisia juhlapäiviä Ybdysvalloisaa 
2 p. Maalisk. Texasin itsenäisyy-den julistuspäivä, Texssissa. 
4p. Maalisk. Presidentin virkaan-asettamispäivä Washingtonissa, D. C., vaalien jälkeisinä vuosina. 

Muistoonpanoja 
•••••••••••••o•••H••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·····--····--····--·-------······-·····•·.o•-··············-
................................. � ...................... 

•• ••••••••• •••••••••••••••••••••o •••••••••••••••••••••••• 

················-···············-·········-·············-·· 

•••••o•+H•+••••+o••••HOOHoooooooooooooooooooooooooooO ooo, 

···-········-·-······--·-------------•··········-·········· 
••• ••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••• 

•••••••oOOOO•O•OOUO oOOOOHOOOo.00.0oooOoooooo••••••O ••••• 

-------·······-·-----------------------------------------

··························---------·························

·····································--··----------------
••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••-••••••-

,ooooo•••oo•o•••••••••••••OOOOOOOHO•••••••••••••••HOOOOOO-

Muistakaa, että lähettäessänne rahaa Suomeen sukulaisillenne eli tuttavil•!enne, -laittaessanne piletin jollekin, jonka haluatte toimittaa Suomesta tänne,-taikka jos itse aijotte matkustaa joko synnyinmaahan tahi johonkin toiseen seutuun Amerikassa-Te menettelette viisaasti jos toimitatte asianne meidän kauttamme. 
Vii•as on se, ken neuvoa seuraa! 

NIELSEN & LUNDBECK, 24 State Street, New York Lukekaa ilmotuksemme tämän Almanakan 2 :lla sivulla. 

POHJOISMAIDEN 

OSAKE-PANKKI 

HAUAKONTTORIT 

Hamina Hanko Heinola Hämeenlinna Imatra Joensuu Jyväskylä Karja Kemi Kiuruvesi Kokkola Kotka Kouvola Kristiinankaupunki Kuopio Käkisalmi Lahti Lappeenranta Lauttakylä Lieksa .Loviisa Maarianhamina Oulu Pieksämäki Pori Porvoo Rauma Rovaniemi Saarijärvi Savonlinna Seinäjoki Sortavala Tampere Turku Uusikaupunki Vaasa Varkaus 
Viipuri 
Viitaaaari 
Värt■ilä 

KAUPPAA ja TEOLLISUUTTA VARTEN 

Peruatettu 1872 
Omat varat Smk. 57 ,000,000:-

Pääkonttori Helsingissä 

P kk• ostaa ia myy �-��rikan rah��- sekä 
an 1 Dollari-shekkeJa 1a Veksele1ta. 

p kk • toimittaa rahalä�etyksi� Amerika_sta 
an 1 Suomeen ja pämvastom luotettavien

asiamiesten välityksellä. 

P kk• ottaa vastaan rahoja kasvamaan tai
an 1 

letuskonttokurantille, jolta aina suo
ritetaan korkein sanomalehdissä ilmoi-
tettu talletuskorko. Korko liitetään 
puolivuosittain, ellei sitä nosteta, pää
omaan, joka siten ilman mitään huo
lenpitoa tallettajan puolelta kasvaa 
korkoa korolle. 
Tämä talletustapa sopii erittäin h,:vin Amerikassa asuville auomala1• sille.

P kk• ottaa myös vastaan rahoja talletus
an 1 

tilille ja juoksevalle tilille, sekä su�
rittaa kaikkia säännölliseen pankki-
liikkeeseen kuuluvia tehtäviä. 

T • • voidaa� pankille antaa myöskin kir
Olfflla 

jeellisesti.

Pankki maksaa korkeimman talletq1koron. 

Rahoja talletettavak1i Pohjoi1maiden Osakepankkiin voidaan lähettää 

24 State Street 
NIELSEN & LUNDBECK'in kautta 

New York 

~, 

..i 

' 

--



4:jäs kuuk. HUHTIKUU-1919 30 päivää 

J I Viikonpäivä Nimipäivä 

1 Tiistai Haarald 
2 Keskiviikko Pellervo 
3 Torstai Ferdinand 
4 Perjantai Ambrosius 
5 Lauantai Irene 
6 Sunnuntai 

1
5 s. Paasi. 

7 Maanantai Allan 
8 Tiistai Suoma 
9 Keskiviikko Otto 

10 Torstai 
I
Hesekiel 

11 Perjantai Verna 
12 Lauantai Julius 
13 Sunnuntai Palmusunn. 
14 Maanantai Tiburtius 
15 Tiistai Linda 
16 Keskiviikko Jalo 
17 Torstai Elias 

Vilho 

Tellervo, 
[Etel 

18 Perjantai 
19 Lauantai 

Pitkäperj. Valdemar 
Bernhard 

20 Sunnuntai Pääsiäinen Amalia 
21 Maanantai 2 Pääsiäisp. Anselmi 
22 Tiistai Alina 
23

1

Keskiviikko Yrjö 
24 Torstai Albert 
25/Perjantai Markus 
26 Lauantai Teresia 
27 Sunnuntai 1 s. Pääs. j. Engel-
28 Maanantai Tuure [brekt 
29 Tiistai Tyko 
30 Keskiviikko Mirjam 

Säästäkää nuoruutenne ja 
miehuutenne aikana,jolloin T eil-
lä on voimia, kykyä ja kuntoa! 
Silloin voitte rauhallisin mielin 
vastaanottaa ja huoletonna viet-
tää vanhuutenne päivät. 

w. s.
OSTAKAA 

Stämppejä ja Liberty Bondeja 

Laillisia juhlapäiviä Yhdysvalloissa 

13p. Huhtik. ThomasJeffersonin 
syntymäpäivä, Alabamassa. 

18 p. Hubtik. Pitkäperjantai: Ala., 
Conn., Del., Fla., La., Md., Minn., 
N. J., Pa. ja Tenn.

19 p. Huhtik. Patrioottipäivä: 
Mass. ja Me. 

26 p. Huhtik. Muistopäivä: Ala., 
Fla., Ga., Miss. ja Va. 

Muistoonpanoja 

-·····-·-·······-------------------------------·------------

··•············------------------·-·····--···············--·

··- ······--·-···-----•-----------------------------------

OO+ooooooo+ooo+o++oooooo+ooo++OO+o•oo+ooo+o+oooooooooooo 

---·-············· ················-·-·····················-· 

--------------------------------------------------------

··········-··--· -·······-·····························-··· 

··--····--··--·----··---------·-··-··-············--·····-

····--· ······-···-··-················-·-· ··········-·····-· 

·••··· ·· ··············-·················-···•·••···· ..

····························--······ ··········--·-··-·-··-·-

-------·- ·····----------------··-·········------------·· 

Tallettakaa säästörabanne Suomen pankkeihin, joissa ne kasvavat korkeampaa 
korl!oa kuin Amerikan pankeissa. 

5 pros. korkokannan mukaan kasvaa 1,000 markan pääoma karttuvalla talle-
tustilillä niin1 että se 10 vuoden kuluttua tekee Smk. 1,628:89 ja 20 vuoden ku-
tuttua Smk. 2,653: 29. 

3 pros. koron mukaan, jonka Amerikan pankit tavallisesti maksavat, tekisi mai-
nittu pääoma 10 vuoden kuluttua ainoastaan Smk. 1,343:91 ja 20 vuoden kulut-
tua Smk. 1,806: 11. Lukekaa ilmotuksemme tämän Almanakan 2 sivulla. 

Waasan Osake Pankki 

Pääkonttori 

WAASA 

Haarakonttorit 

Helsinki 
Kaskinen 
Kauhava 
Kokkola 
Kristiinankaupunki 
Kurikka 
Närpiö 
Oulu 
Pori 
Pietarsaari 
Tampere 
Turku 
Uusikaarlepyy 
Uusikaupunki 
Vöyri 
Ätsäri 

Perustettu 1879 

PANKKI 
ostaa ja myy amerikkalaista rahaå sekä 

amerikkalaisia vekseleitä ja 
chekkejä. 

Vastaanottaa rahoja korkoa kasvamaan 
eri tileille, joista 

PÄÄOMATILI 

(talletuskonttokuranttitili) on s�p!vin
ulkomailla oleskeleville henk1lö1lle. 

Varoille, jotka ovat talletetut tälle 
tilille, maksetaan nimittäin korkein 
sanomalehdissä ilmoitettu korko, 
joka, tallettajan siitä huolehtimatta, 
puolivuosittain lisätään pääomaan, 
joka siten 

kasvaa korkoa korolle 

Huom.! 

Koska useimmat pankin konttoreista 
sijaitsevat Pohjanmaalla, on W aasan 
Osake Pankki erittäin sopiva Ameri
kassa oleskeleville Pohjalaisille. 

Raha-asioissa voidaan kääntyä suo
raan kirjeellisesti mihinkä hyvänsä edel
lämainituista pankin konttoreista. 

Rahoja talletettavaksi Waasan Osake Pankkiin lähetetä�
paraimmin, halvimmin ja varmimmin Nielsen & Lundbeck1n 
kautta 24 State Street, New York

. , 
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5:des kuuk. TOUKOKUU-1919 31 päiväll 

Å 
Viikonpäivä 1 .... Nimipäivä 

w 

1 
I
Torstai 

[
Vappu 

2 Perjantai Atanasius 
3 Lauantai Ristinpäivä 
4 

5 

6 

7 

Sunnuntai 
1
2 s. Pääs. j. 

Maanantai Jenny 
Tiistai Aleksandra 
Keskiviikko Helmi 

8 
9 

10 

Torstai 
I
Aake 

Perjantai Timo 
Lauantai Aino 

11 Sunnuntai 3 •. Pääs. j. 
12 Maanantai Lotta 
13 Tiistai Flora 
14 Keskiviikko Eedit 
15 Torstai Sofia 
16 Perjantai Ester 
17 Lauantai Rebekka 

18 Sunnuntai 4 s. Pääs. j. 
19 Maanantai Emilia 
20 Tiistai Karolina 
21 Keskiviikko Konstantinus 
22Torstai Hemminki 
23 Perjantai Lyyli 
24 Lauantai Alarik 

25 Sunnuntai 5 s. Pääs. j. 
26 Maanantai Vilhelmina 
27 Tiistai lngeborg 
28 Keskiviikko Alma 
29 Torstai Helatorstai 
30 Perjantai Basilius 
31 Lauantai Helka 

Ros1 

Osmc 

Erkki 

Urpo 

Oiva 

Heittäkää hetkeksi työnne ja 
huolenne ja tehkää pieni virkis-
tysmatka "Tuhatjärvien maa-
han." 

OSTAKAA 
w. s. Stämppejä ja Liberty Bondeja 

Laillisia juhlapäiviä Yhdysnlloiua 

10 p. Toukok. Muistopäivä: North 
Carolina ja South Carolina. 

30p. Toukok. Koristuspäivä (De-
coration Day): kaikissa valtioissa 
paitsi Ark., Fla., La., Miss., N. C., 
S. C. ja Tex.

Muistoonpanoja 

-------·-··-----·······-·----·· ---······ -······ .... ... 

······--····--······ ......... . .  ·····-

............................... 
••··•·· 

············•··················· .. ..... . .  .... ---····· 

... ····· ·········--·-------------·············· 

.... ···•······· .... . .... .......... 

... . ......... ······ .... ························· 

... 

.. ...... ······································ 

-------···············•······ .. ······• .. 

. ... ····•···• •·································· 

···· ··················································· 

··•············································· ...... 

···················--·-··········-·--·-········· ......... 

.... ················································· 

Rah?j� lähetetä�n NIE�EN & LUNDBECK'in välityksellä Suomeen nopeasti,
v�ma1t1}a huokeuh. Mn,stakaa tämä, kun aijotle lähettää joko isomman tahi
p1enemman rahasumman vanhaan maahan. Åsiamiehemme Suome11a ovat: 

SUOMEN YHDYSPANKKI VAASAN OSAKE-PANKKI 
KANSALLIS-OSAKE-PANKKI POHJOISMAIDEN OSAKE-PANKKI 

Lukekaa ilmotuksemme tämän Almanakan 2 sivulla. 
NIELSEN & LUNDBECK, 24 State Street, New York 

ilf 

Turun Osakepankki 
Aurakatu 3, Turku, Suomi 

Haarakonttorit 

Helsinki, Kemiö, Loimaa, Maarianhamina, Naantali, 

Parainen, Salo 

Omat varat Smk. 19,000,000: 

Välittää rahalähetyksiä, Amerikan rahan vaihtoa Ja muita pankki
tehtäviä. 

Vastaanottaa rahoja korkoa kasvamaan pääomatilille, joka on muka
vin talletusmuoto kansalaisille Amerikassa. Siinä juoksee 
korko sisäänpanopäivästä alkaen ja lisätään pääomaan puoli
vuosittain ilman tallettajan pyyntöä tai läsnäoloa. Irtisanomis
aika 6 kuukautta, mutta maksetaan 500 markkaa viikossa il
man irtisanomista . 

Pankki ostaa korkeimman kurssin mukaan pankin orderille asetettuja 

Pankki-shekkejä ulkomaan rahassa, muun muassa dollari
shekkejä maksettavia New Yorkissa. 

--- Sisäänmaksuja vastaanottaa meidän puolestamme ---

NIELSEN & LUNDBECK 
Vanhin ja Suurin Suomalainen Pankkiliike Amerikassa 

24 State Street, New York 
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6:des kuuk. KESÄKUU-1919 30 päivää 
J I Viikonpäivä 1 Nimipäivä 

1 Sunnuntai 6 s. Pääs. j. 2
1�

':'an':'ntai jVenla 3 T11sta1 1Viola 4
1
Keskiviikko Toivo 5 Torstai !Bonifacius 6 Perjantai Kustaa 7 Lauantai Robert 

8 Sunnuntai Helluntaip. 9 Maanantai 2 Helluntaip. 10 Tiistai Svante 11 Keskiviikko Impi 12 Torstai Esko 13 Perjantai Edla 14 Lauantai Eelis 
15 Sunnuntai P. Kolm. p.16 Maanantai Justina 17 Tiistai Urho 18 Keskiviikko Tapio 19 Torstai Siiri 20 Perjo.ntai Into 21 Lauantai Ahti 22 Sunnuntai 1 s. Kolm. p. 23 Maanantai Aadolf 24 Tiistai Job. Kast. p. 25 Keskiviikko Uuno 26 Torstai Jeremias 27 Perjantai Elviira 28 Lauantai Leo 
2�1Sunnuntai 30 Maanantai 12 s. Kolm. p. Päiviö 

Nikode-[demus 

Salomo Ensio 

Vieno 

Paulina 

Pietari 
Me takaamme, että jos joku 

meiltä ostettu vekseli sattuisi 
joutumaan hukkaan, väärä hen-
kilö ei voi sillä nostaa rahaa. 

OSTAKAA 

w. s. Stämppejä ja Liberty Bondeja 
Laillisia juhlapäiviä Yhdysvalloissa 
� P_-. Kesäk. Jeff. Davisin synty-mä päivä: Ala., Fla., Ga., La., Miss., S. C. Tenn. ja Tex. 15 p. Kesäk. Pioneerien päivä, ldahossa. 

Muistoonpanoja 
--········-··----------···· --·········· ........ ... 

..... ...... 
. ..... .. ·········-·-·· ••••• •••••••••••n•• 
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.. .. ·· ···· ···········- ····· ······•··-- ..... 
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.. 

·• 

·•·· ··········-·--· ...... .. ....... 
........ ... ... . . .. -- ------------ ......... 

..... ................. .. ·•··················· 

-- -······- - -···········-·-··- ·····-·· -······ 

················ ············ ·-··· ·····-- -······· 

· ······ ···· ... •••n•••-•••••••• ••••• 

. Jos _teette piletti- ja raha-asianne NIELSEN & l.UNDBECK'in välit k n·· voitte ama olla huoletta ja välttyä vahingosta. y se a, 
Kaikkiin kysymyksiin vastataan ensi postissa. 

k Tämä on suurin ja vanhin Suomalainen Pankkiliike ja Pilettitoimisto Ameri-assa. Lukekaa ilmotuksemme tämän Almanakan 2 :lla sivulla. 
NIELSEN & LUNDBECK, 24 State Street, New York 

NAVIAN 

ERICAN 
� 

� 
LINJA 

Suomeen 
eli 

Suomesta 
Kööpenhaminan tahi Kristianian kautta. 

Skandinavian Ensimmäinen ja Suurin Linja

Hellig Olav, Kant. 16.000 tonnia 
Neljä Nopeata Kakaoispotkurilaivaa 

Oscar 11, United States, Frederick VIII
16,000 tonnia 16,000 tonnia 16,000 lonnia 

Amerikanpilettejä lähetetään Suomeen postin kautta eli aäh• 

- - kösanomalla, jo■ niin 

halutaan. Kohtuulliset aähkösanomakuatannukset. 

Kaikki Scandinavian-American Linjan laivat ovat varustetut uusim
milla keksinnöillä ja parannuksilla matkustajien turvallisuudeksi ja mu
kavuudeksi. Langatonta sähkölennätintä hoitaa yötä päivää kaksi säh
köttäjää. Sairauden sattuessa hoitaa matkustajia laivain lääkärit. 

Nykyajan mukaiset hytit. Verrattomat kolmannen luokan mukavuu
det; laivaorkesteri soittaa joka päivä kaikissa kolmessa luokassa. Reipas 
miehistö. Palvelushaluinen tarjoilu. Parhain ja maukkain ruoka. Nais
palvelijat auttavat äitejä lasten hoitamisessa. Tilavia hyttejä kahdelle ja 
neljälle sekä perhehyttejä kuudelle hengelle. Lumivalkoiset makuu vaat-
teet joka vuoteessa. • 

Maihintullessa New Yorkissa eli Skandinaviassa ovat Linjan asiamie
het matkustajien apuna tavarain tullitarkastuksessa ja rautatiepilettien 
vaihtamisessa, sekä katsomassa että matkustajat nousevat oikeaan junaan . 

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE, 1 Broadway, New York 
Lähempiä tietoja hinnoista, kulkuvuoroista y. m. antavat Linjan 

Valtuutetut Suomalaiset Matkustaja-asiamiehet 
NIELSEN & LUNDBECK

24 State Street New York 

r 
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7:mäs kuuk. HEINÄKUU-1919 3 1 päivää 
J Viikonpäivä \ Nimipäivä 1 Tiistai Aaro 2 Keskiviikko Linnea 3 Torstai Arvo 4 Perjantai Ulrika 5 Lauantai Unto ��M::���itai �i"�u�olm. p. 8 Tiistai \Turo 9 Keskiviikko Ilta 10 Torstai ISaima 11 erjantai Eleonoora 12 Lauantai Herman 13 Sunnuntai 4 s. Kolm. p. 14 Maanantai Aliisa 15 Tiistai Rauni 16 Keskiviikko Reino 17 Torstai Ossian 18 Perjantai F reedrik 19 Lauantai Saara 20 Sunnuntai 5 s. Kolm. p. 21 \Maanantai Johanna 22 Tiistai Magdale.,na 23\Keskiviikko Olga 24 Torstai Kirsti 25 Perjantai Jaakko 26 Lauantai Martta 27 Sunnuntai 6 s. Kolm. p. 28 Maanantai Haakon 29 Tiistai Olavi 30 Keskiviikko Eriika 31 Torstai Helena 

Esaias 
Joel 

Marga. [reeta 
7 uni(kekoa 

Me toimitamme perintöjen ja 
saatavien uloshakemista Suomes
sa. Pyytäkää meiltä tarkempia 
tietoja. NIELSEN & LUNDBECK 

OSTAKAA W. S. Stämppejä ja Liberty Boodeja Laillisia juhlapäiviä Yhdysvalloissa _4 p. Hei_näk. Itsenäiseksi julista-misen päivä kaikissa valtioissa. 10 p. Heinäk. Sisäänpääsöpäivä: Wyoming. 24 p. Heinäk. Uudisasukasten päivä: Utah. Muistooopanoja 

. Kun me �-dustamme kaikkia niitä valtamerilinjoja, jotka kuljettavat suomalaiS)a matkusta11a, saadaan meiltä aina taatuimmat tiedot, hyvät hyllipaikat ja pileht halvimmilla hinnoilla mille linjalle hyvänsä. 
NI E L S E N  & LU N D B E C K  

Valtuutetut Suomalaiset Matkustaja-asiamiehet 
24 STATE STREET • • NEW YORK Lukekaa ilmotuksemme tämän Almanakan 2:lla sivulla. 

J 
Suomeen tahi Suomesta 

Amerikan Linja 
NEW YORK-LIVERPOOL 

ST. LOUIS - • 10,231 tonnia 
ST. PAUL 10.231 

NEW YORK 10,080 
l'HILADELPHIA 10,233 " Nämät hyvin tunnetut laivat tekevät viikottain matkoja, purjehtien Amerikan lipun suojassa. Kulkuvuoroista ja hinnoista saadaan tietoja lähimmältä asiamieheltä tahi sanomalehdistä. 

White Star Linja 
NEW YORK-LIVERPOOL 

Englannin isoimmat laivat 
OLYMPIC 46,359 ton. BALTIC 23,876 ton. CELTIC 20,904 ton. 
ADRIATIC24,54l " CEDRIC 21,035 " HOMERIC(rakent.) Nämät suuret, nykyaikaisesti varustetut laivat kulkevat säännöllisesti New Yorkin ja Liverpoolin välillä. Kulkuvuoroista ja hinnoista saadaan tietoja lähimmältä asiamieheltä tahi sanomalehdistä. AMERICAN ja WHITE STAR LINJAT 

tarjoovat parhaat yhteydet Skandinavian aatamain laivojen kanua. 
Kokomatkapilettejä kohtuulluilla hinnoilla. 

Verrattomia mukavuuksia kolmannen luokan matkuatajille.-Lukuiaa.sti hyttejä 2, 
4 ja 6 hengelle.-Lukusali, kylpyhuone, tupakkahuone, kävelykanai y. m.-Suuret 
ruokasalit i1tuma1ijoilla (kääntötuoL) noin 800 matk.-Skand. kokkeja ja tulkkeja. 

White Star-Dominion Linja 
MONTREAL-QUEBEC-LIVERPOOL 

PORTLANDIN, Me., ja LIVERPOOLIN välillä (talvella) • 15,100 ton. NORTHLAND 1 1,905 ton. - 14,878 " CANADA 9,413 " REGINA 
MEGANTIC-

Mukavin tie Canadaan eli Canadasta, tarjoten sopivan matkan kohtuullisella hinnalla. Passenger Office, 9 Broadway, New York 
84 State St. (lndia Bldg.}, Boston, Masa. 14 No. Dearborn St., Chicago, 111. 

1319 Walnut St .• Philadelphia, Pa. 11 th & Locuat Sta., St. Louu. Mo. 
121 S. 3rd St., Minneapolis, Minn. 619 Second Ave, Seattle, Wash. 

McGill Building, Montreal, Can. 

Saadaksenne lähempiä tietoja pilettihinnoista, kulkuvuoroista y. m. kirjoittakaa 
Linjan Valtuutetuille Suomalaisille 4siamiehille 

NIELSEN l'!J LUNDBE.CK

24 State Street .. New York • 



8:aas kuuk. 31 päivää lt 
1-.. -:-.,------,---------.-----,,-----------------1 

..:.C Viikonpäivä Nimipäivä I 
W S S 

OSTAKAA 

ELQKUU-1919 

� , . . tämppejä ja Liberly Bondeja 

1 [Perjantai [Maire, Gerda 
2 Lauantai Holger 

3 Sunnuntai 7 s. Kolm. p. Veera 
4 Maanantai Maria 
5 Tiistai Salme 
6 Keskiviikko Sikstus 
7 Torstai Lahja 
8 Perjantai Sylvia 
9 Lauantai Natalia 

10 Sunnuntai 8 s. Kolm. p. Lauri 
11 Maanantai Susanna 
12 Tiistai Klaara 
13 Keskiviikko Alfonso 
14 Torstai Svea 
15 Perjantai Marjatta 
16 Lauantai Brynolf 

17 Sunnuntai 9 s. Kolm. p. Verner 
18 Maanantai Lemmitty 
19 Tiistai Maunu
20 Keskiviikko Samuli 
21 Torstai Sulho, Sven 
22 Perjantai Iivari 
23 Lauantai Signe 

24 Sunnuntai 10 s. Kolm. p. Pärtty Ii 
25 Maanantai Loviisa 
26 Tiistai lima
27 Keskiviikko Rolf 
28 Torstai Augustinus 
29 Perjantai lnes 
30 Lauantai Emil 

31 ISunnunlai 111 s. Kolm. p. Arvi 

Kaikki meidän rahaläbetyk
semme ulosmaksetaan Suomessa 
varmasti, huolellisesti ja ilman 
viivytystä, meidän takuullamme. 

NIELSEN & LUNDBECK 

Laillisia juhlapäiviä Yhdysvalloiua 

1 p. Elok. Coloradon päivä: Co
lorado. 

16 p. Elok. Benningtonin tappe
lun vuosipäivä: Vermont. 

Muistoonpanoja 

. Su��-een matkustettaessa on vaarallista kuljettaa rahoja taskussa enempää 
ku10 mtla matkalla mahdollisesti tullaan tarvitsemaan Ostakaa sentähden meiltä 
vekseleitä, vaadittaissa ulosmaksettavia Suomessa jokaisella paikkakunnalla mis-
sä pankkeja löytyy. 

' 

NIELSEN & LUNDBECK, 24 State Street, New York 

Lukekaa ilmotuksemme tämän Almanakan 2 sivulla. 

Cunard Linja 
Nopein matkuatajainkuljetua Amerikan ja Europan välillä 

AQUITANIA 
Kantavuus 47,000 tonnia, pituus 901 jalkaa, 4 potkuria, turbiinikoneisto, ja 

MAURETANIA 
Kantav. 32,000 tonnia, pituus 790 j., 4 potkuria, turbiinikoneisto, 70,000 bevosvoim, 

MAILMAN NOPEIMMAT HÖYRYLAIVAT 

CUNARD LINJALLA on 1kandinavialai1et palvelijat, jotka tarvit\•':�.!• antav;at 

neuvoja ja ohjeita; myöskin on hyvä ruoka. Kolmas luokka ka11ttaa huoneita 

2, 4 ja 6 hengelle. 

THE CUNARD STEAMSHIP COMPANY. LIMITED 

21-24 State Street, New York 

126 State Street, Boston Dearbom ja Randolph St:n lounaiskulm., C�icago . 

Metropolitan Lile Bldg., Minneapolis 1300 Walout St., Phila�elphia 712 Sm1th!ield St., P1tt1burg
h
h 

107 E. Baltimore St., Baltimore, Md. 215 N. 10th St., SI. Lou11, �o. 116 ChcrrySt., Seattle,Wu • 
501 Market St., San Francuco, Cal. 

622 ffastinJI St. W., Vancouver, B. C. ______ 
270 Main Street, Winnipeg, Mao • 

J. E. Miller& Co., 55 No. Forsytb St., Atlanta, Ca.. F. J. Orli_la, 205 St. Charles St., New Orleaa1, La. 

Ceo. W. Moss, 51714th St., Wuhmg ton, D. C. 

Lähempiä tietoja pileteistä y. m. saadaan Linjan ValtuutetuiltaSuom. Asiamiebiltä 

NIELSEN (,J LUNDBECK 

24 State Street 
"-lew Yorl\ 



9:aäs kuuk. SYYSKUU-1919 30 päivää 

J 
I 

Viikonpäivä 1 Nimipäivä 

1 Maanantai Gottfrid 
2Tiistai Toora 
3 Keskiviikko Serafiina 
4 Torstai Mooses 
5 Perjantai Mainio 
6 Lauantai Sakari 

7 Sunnuntai 12 s. Kolm. p. Regina 
8 Maanantai Taimi, Göta 
9 Tiistai Evert 

10 Keskiviikko Kaleva 
11 Torstai Dagny 
12 Perjantai Aleksanteri 
13 Lauantai Jorma 

14 Sunnuntai 13 1. Kolm. p. Iida 
15 Maanantai Runo 
16 Tiistai Mielikki 
17 Keskiviikko Elisabet 
18 Torstai Tyyne 
19 Perjantai Fredriikka 
20 Lauantai Augusta 
21 Sunnuntai 14 1. Kolm. p. Matteus 
22 Maanantai Mauri 
23 Tiistai Tekla 
24 Keskiviikko Alvar 
25 Torstai Kullervo 
26 Perjantai Cyprianus 
27 Lauantai Kaino 

28
,
Sunnuntai 

1
15 s. Kolm. p. Lennart 

29 Maanantai Mikael 
30 Tiistai Helge 

Kirjoittakaa meille, ennenkuin 
teette minkäänlaisia rahainsijoi-
tuksia,rahalähetyksiä eli piletti-
kauppoja, mm ette kadu teko-
janne. 

NIELSEN & LUNDBECK 

OSTAKAA 
w. S. Stämppejä ja Liberty Bondeja 

Laillisia juhlapäiviä Yhdysvalloissa• 

1 p. Syyak. Työn päivä (Labor 
Day): kaikissa valtioissa. 

9 p. Syyak. Sisään pääsöpäivä: 
California. 

Muistoonpanoja 
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Me myymme vekseleitä, vaadittaessa ulou'1aksettavia seuraavissa pankeissa ja 
kaikissa niiden haarakonttoreissa: SUOMEN YHDYSPANKKI, KANSALLIS-OSAKE-
PANKKI, VAASAN OSAKE-PANKKI, POHJOISMAIDEN OSAKE-PANKKI. Näi-
den vekselien rahaksi vaihtamisessa ei oikealla omistajalla ole vaikeuksia, multa 
väärä henkilö ei niillä voi nostaa rahaa. 

NIELSEN & LUNDBECK 
24 State Street . New York 

Rautatieasemia 

Baltfinore & Ohio R. R., Communipaw, 
Jersey City; ferry Liberty eli West 
23rd St. 

Central Railroad of New Jersey, Com
munipaw, Jersey City; ferry Liberty 
eli West 23rd St. 

Delaware, Lackawanna & Western R. R., 
Newark, ja ferry, Hobollen, N. J.; ferry 
Barclay, Christopher eli W. 23rd St., 
eli Hudsonvirran tunneli. 

Erie R. R., Pavonia Ave., Jersey City; 
ferry Chambers eli West 23rd St., eli 
Hudsonvirran tunneli Erie pysäl<ille. 

Lehig-h Valley R. R., Communipaw, Jer
sey City; ferry Lib rty eli West 23rd St. 

Long- Islai\d R. R., Pennsylvania asema, 
tahi ferry West 34th St. 

New Jersey and New York R. R. (Branch 
Erie), Pavonia Ave., Jersey City; ferry 
Chambers eli West 23rd St., eli Hud
sonvirran tunneli Erie pysäkille. 

N"ew Jersey Southern R. R., laivoilla Ce
dar ja West 42nd St:ltä. kesäaikaan. 

New York Central & Hudson River R. R., 
Grand Central Terminal, 42nd St. & 
Park Ave. 

New York Central & Hudson River R. R., 
New York & Putnam Division, West 
155th St. & 8th Ave. 

New YQrk and Harlem R. R., Grand Cent
ral Terminal, 42nd St. & Park Ave. 

New York, Ontario and Western R. R., 
Weehawken, N. J.; ferry Cortlandt eli 
West 42nd St. 

New York, Susquehanna and Western R. 
R., Montgomery. Jersey City ; ferry 
Cortlandt eli Desbrosses St. 

New York and Greenwood Lake Division 
(Branch Erie), Pavonia Ave., Jersey 
City; ferry Cbambers eli West 23rd St., 
eli Hudsonvirran tunneli. 

Northern R. R. of New Jersey (Branch 
Erie), Pavonia Ave., Jersey City; ferry 
ChamLers eli West 23rd St., eli Hudson 
virran tunneli. 

Philadelphia and Reading- from Central 
R. R. of New Jersey, Communipaw, 
Jersey City; ferry Liberty eli West23rd 
St. 

Pennsylvania R. R., asema 7th Ave. & 32nd 
St.; Montgomery, Jersey City; ferry 
Desbrosses eli Cortlandt St. 

West Shore R. R., Weehawken, N. J.; fer
ry Cortlandt eli West 42nd St. 

Staten lsland R. R.; ferry Whitehall St. 

Valtamerilinjoja 

American Linja, West 23rd St., North 
River. 

Anchor Linja, West 24th St., North Ri
ver. 

Atlantic Transport, West 16th St., North 
River. 

Austro-Americana Linja, Pier 1, 51st St., 
Brooklyn . 

Cunard Linja, West 14th St., North River. 
Fabre Linja, foot 32nd St., Brooklyn. 
French Linja, Morton St., North River. 
Hamburg--American Linja, 1st St.. Hobo-

ken, N. J. 
Holland-American Linja, 5th St., Hobo

ken, N.J. 
Italian Royal Mail Linja, West 34th St., 

North River. 
North German Lloyd, 3rd St., Hoboken, 

N. J.
Norwegian America Linja, foot 30th St., 

Brooklyn. 
Russian American Linja, Pier 5, South 

Brooklyn. 
Scandinavian-American Linja, 17th St., 

Hoboken, N. J. 
Swedisb American Linja, Pier 95, North 

River, W. 55th St. päässä. 
White Star Linja, West 19th St., North 

River. 
Rannikkolinjoja 

Atlas Linja, West 25th St., North River. 
Bermuda and West lndies Linja, West 

10th St., North River. 
Bay State Linja, Pier 19, East River . 
Bridgeport Linja, Pier 28, North River. 
Clyde Linja, Pier 36, North River. 
Colonial Linja, West Houston St., North 

River. 
Fall River Linja, Pier 14, North River. 
Lamport & Holt Linja, Fulton St., Brook

lyn. 
Maine Steamship Linja, Pier 19, North 

River. 
Mallory Linja, Pier 45, Christopher St., 

North River. 
Metropolitan Steamsbip Linja, P:er 19, 

North River. 
Munson Steamahip Linja, Pier 9, East 

River. 
New Haven Linja, Pier 14, North River. 
New York & Porto Rico Linja, Pier 35, 

lähellä Hamilton Ave., Brooklyn. 
New York & Cuban Mail Linja, Pier14, 

Wall St., East River. 
Norwich Linja, Pier 40, North River. 
Old Dominion Linja, Pier 25, North Ri

ver. 
Panama R. R. SteamshipLinJa, West 27th 

St., North River. 
Providence Linja, Pier 14, North River. 
Quebec Steamship Co., Pier 47, North 

River. 
Red '"D" Linja, Pier 11, Montag-ue St., 

Brooklyn. 
Red Cross Linja, Pier 32, Brooklyn. 
Royal Mail S. P. Co., Pier 42, North Ri

ver. 
Savannå.b Linja, Pier 35, North River. 
Southern Pacific Linja, West 11th St., 

North.River. ;: United Fruit Co., Pier 15, East River. · 
Ward Linja, Wall St., East River. 
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10:nes kuuk. LOKAKUU-1919 31 päivää 
1
� 

ö. 

... Viikonpäivä 1 Nimipäivä 
"' 

1 Keskiviikko Ragnar 
2 Torstai 

!
Ludvig 

3 Perjantai Eevald 
4 Lauantai Frans 
5

1

Sunouotai Mikkeliop. 
6 Maanantai Bruuno 
7Tiistai Birgitta 
8 Keskiviikko Hilja 
9 Torstai Ilona 

10 Perjantai Josefiina 
11 Lauantai Otso, Björn 

Inkeri 

12 Sunnuntai 17 s. Kolm. p. Valfrid 
13 Maanantai Ebba 
14 Tiistai Elsa 
15 Keskiviikko Helvi 
16 Torstai Sirkka, Haga 
17 Perjantai Luukas 
18 Lauantai Aleksi 
19 Sunnuntai 18 s. Kolm. p. Uljas 
20 Maanantai Kasper 
21 Tiistai Birger 
22 Keskiviikko Irja 
23 Torstai Severi 
24 Perjantai IFjalar 
25 Lauantai Hilda 
26 Sunnuntai 19 s. Kolm. p. Amanda 
27 Maanantai Hellin 
28 Tiistai Simo 
29 Keskiviikko Alfred 
30 Torstai Kustaava 
31 Perjantai Artturi 

Raha-asioissa voidaan välttyä 
vahinkoon joutumasta, jos aina 
asioidaan luotettaviksi ja rehel-
Ii siksi tunnettujen henkilöiden ja 
liikkeiden kanssa. 

OSTAKAA 
W. S. Stämppejä ja Liberty Bondeja 

Laillisia juhlapäiviä Yhdysvalloissa 

12 p. Lokak. Columbuspäivä: 
Ala., Ark., Cal., Colo., Conn., Del., 
Idaho, Jll., lnd., Kan., Ky., Me., 
Md., Mass., Mich., Mo., Mont., 
Neb., Nev., N. H., N. J., N. Mex., 
N.Y., Ohio, Okla., Ore., Pa., R. L, 
Yt., Wash. ja W. Va. .

Muistoonpanoja 
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Me varoitamme Suomeen matkustajia lähtemästä umpimähkä�n matkalle asuin-

paikoiltaan tässä maassa. Matkustamista koskevat asetukset ".aihtuvat tuon t.uos-

t k. ·· ttä m tkustaja New Yorkiin saavuttuaan saattaa Joutua monenlau�eo a m, nuo e a 
k • · l .

. hf· ·k lJ nk vastuksien alaiseksi , vieläpä pakoitetuksi palaamaan .!a a1�10 a opa•. a .�e m, 

c lt" 
.. än ·otain lain määräystä. Kirjoittakaa sus meille ennenkum lahdelle ay ama J 

k 
. 

• · ·· ···· 1 tt t matkalle, saadaksenne meiltä matkustamist� k�.• ev1a t1eloJ�, nno saas Y e . ur-

hista kustannuksista ja selkkauk,ista. Ka,!tknn kysymyksnn vastaamme heti. 

NIE.LSEN & LUNDBECK 
24 State Street . . . New York 

11 

Poatimakaut kirjeistä ja poati
korteiata 

Kirjeistä ja muista ensi luokkaan 
kuuluvista postilähetyksistä (paikal
liskirjeet poisluettuna) maksetaan 3 
senttiä aunssilta. 

Paikalliskirjeistä, jotka jaetaan sa
masta postikonttorista, mihin ne ovat 
sisäänjätetyt, maksetaan 2 senttiä 
aunssilta. Niinpä esim. New Y orkis
sa postitettaviksi jätetyistä kirjeistä, 
jos ne ovat osoitetut johonkin paik
kaan Manhattanissa, Bronxissa, Pel
hamissa eli Pelham Manorissa, mak
setaan 2 senttiä aunssilta, ja ulom
maksi, myöskin Brooklyniin, osoite
tuista kirjelähetyksistä 3 senttiä auns
silta. 

Kirjeistä, jotka ovat osoitetut johon
kin paikkaan Yhdysvalloissa eli sen 
alusmaissa, Changhain kaupunkiin 
Kiinassa, Yhdysvaltain sotaväelle Eu
ropassa, Yhdysvaltain sotalaivoihin, 
Yhdysvaltain meriväen hospitaaliin 
Jokohamassa, Jaapanissa, tahi muihin 
sellaisiin paikkoihin, joihin kotimai
nen taksa sisältyy, maksetaan 3 sent
tiä aunssilta. 

3 senttiä aunssilta maksetaan kir
jeistä seuraaviin paikkoihin: Cana
daan, Cubaan, Englantiin, Irlantiin, 
Skotlantiin, Meksikoon, Newfound
landiin, Uuteen Seelantiin, Panamaan 
sekä useille merensaarille itä- ja länsi
lntiassa. 

Kaikkiin muihin ulkovaltakuntiin 
osoitetuista kirjela11etyksistä makse. 
taan 5 senttiä ensi aunssilta ja 3 sent
tiä kultakin seuraavalta aunssilta. 

Kirjeiden ja muiden postilähetyk
sien vakuuttaminen 

Kirjeet ja parselipostilähetykset 
voi vakuuttaa pientä maksua vas
taan. Kirjeistä maksetaan tavallisen 
postimaksun lisäksi vakuutettaessa 
10 senttiä. Jos tällainen vakuutettu 
eli oikeammin sisäänkirjotettu (regis
tered) kirje hukkuu postissa Yhdys
valtain tahi sen alusmaiden sisällä, 
maksaa hallitus siitä hyvitystä $50. 

Paketit voi hukicumisen tahi tur
meltumisen varalta vakuuttaa (insu
re) maksamalla lähetysmaksun li
säksi 5 senttiä paketista, jonka arvo 
on korkeintaan $25, tahi 10 senttiä, 
jos paketin arvo on $25-$100. 

Jälkivaatimukaella (C. 0. D.) 
voidaan lähettää paketteja Yhdys
valloissa, maksamalla tavallisen Iä
hetysmaksun lisäksi 10 senttiä. Kor
keintaan peritään täten paketin vas
taanottajalta lähettäjälle $100. 

Erityiskuljetus (Special Delivery) 
Täten lähetettyjen kirjeiden päälle 

pitää'kirjoittaa sanat "Special Delive
ry" ja panna tavallisen postimaksun 
lisäksi 10 sentin arvosta postimerk
kejä, tahi ovat ne varustettava! eri
tyisellä "Special Delivery"' merkillä. 
Kun tällainen kirje saapuu osoitet
tuun postikonttoriin, on postimestari 
velvoitettu heti lähettämään se eri
tyisen kuljettajan muassa vastaanot
tajalle. 

Paketteja voi lähettää parselipos
tissa samalla tavalla ja samalla mak
sulla. 

Mitä bushelin mitta eri aineita 
painaa 

Kaikista postikorteista, olkoonpa ne 
sitten kirjotettuja tahi painettuja, kun 
ne ovat tavallisten hallituksen posti. 
korttien kokoisia, maksetaan 2 sent
tiä. Muun kokoisista postikorteista 
maksetaan kirjetaksan mukaan, jos 
niissä on kirjotusta, tahi 2 senttiä, jos 
ne ovat painettuja. Painetuista ilmo
tuskorteista, joihin ei ole nimeksi pai
nettu joko "Post Card" tahi "Private 
MailingCard" maksetaan kolmannen 
luokan postitavaran taksan mukaan, 
joka on 1 sentti kultakin kahdeltaauns
silta, niinhyvin Yhdysvaltain sisälle 
kuin ulkomaalle osoitettuina. 

Busheli ohria ..................... .48 paunaa 
papuja ................... 60 " 
tattaria .................... 48 
apilan simeniä ...... 60 
maissijyviä ........... .56 
maissikäpyjä .......... 70 
maltaita ..... ............ 34 
kauroja ................... .32 
perunoita ................ 60 
rukiita ..................... 56 
nisua ... .................... 60 

.~i, 
.. '" J 

1 

1 

1 

- -- . 



11 :sta kuuk. MARRASKUU-1919 30 päivää '1 � 

.. 

� ) 
Viikonpäivä Nimipäivä 

llLauant!li ]Pyhäin miesten p. 
2 Sunnuntai Pyhäin miest. p. Topias 
3 Maanantai Erland 
4 Tiistai Hertta 
5 Keskiviikko Malakias 
6 Torstai Kustaa Adolf 
7 Perjantai Eugen 
8 Lauantai Aatos 
9 Sunnuntai 21 s. Kolm. p. Teod.:,r 

10 Maanantai Martin Luther 
11 Tiistai Martti 
12 Keskiviikko Konrad 
13 Torstai Kristian 
14 Perjantai Oihonna 
15 Lauantai Leopold 
16 Sunnuntai 22 s. Kolm. p. Aarne 
17 Maanantai Eino 
18 Tiistai Maks 
19 Keskiviikko Aili 
20Torstai Jalmari 
21 Perjantai Hilma 
22 Lauantai Cecilia 

. 

23 Sunnuntai T uomio1unn. Klemetti 
24 Maanantai Lempi 
25 Tiistai Katri 
26 Keskiviikko Dagmar 
27 Torstai Astrid 
28 Perjantai Steen 
29 Lauantai Aimo 
301Sunnuntai 11 1. Advenl. Antti 

Nielsen & Lundbeck, 24 State 
St., New York, on vanhin ja par-
haiten tunnettu suomalainen pi-
letti- ja pankkiliike Amerikassa 
ja on New Yorkin valtion kon-
trollin alainen. 

OSTAKAA 
w. S. Stämppejä ja Liberty Bondeja 

Laillisia juhlapäiviä Yhdysvalloissa 

1 p. Marrask. Pyhäin miesten p. 
Louisianassa. 

4 p. Marrask. Vaalipäivä useissa 
valtioissa. 

27 p. Marrask. Kiitospäivä kai-
kissa valtioissa. 

Muisloonpanoja 
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Joulu lähenee 
ja alkaa jo olla aika ajatella, miten
voisitte omaisianne Suomessa ilahut-
taa lähettämällä heille rahasum-

manjoululahjaksi. Tehkää lähetys meidän
_
kautta!°me, niin voitte olla varmat 

siitä, että rahat ilman viivytystä maksetaan as1anoma1selle. 
NIELSEN & LUNDBECK 

24 STATE STREET, NEW YORK 
Lukekaa ilmotuksemme tämän Almanakan 2 :lla sivulla. 

Yhdysvaltain paraelipoati 

Parselipostimaksu riippuu lähetet
tävän pak.,tin kuljetusmatkan pituu
desta. Kukin postikonttori on oman 
parselipostipiirinsä keskipiste, josta 
lasketaan eri alueiden etäisyys. En
simmäinen alue käsittää postinjako
piirin postikonttorin ympärillä, toinen 
alue 150 mailin alan, kolmas alue 
150-300 mailin alan j. n. e. 

Parselipostimaksu lähetyksistä, jot
ka jaetaan paikallisalueessa, on 5 sent
tiä ensi paunalta ja I sentti kultakin 
seuraavalta kahdelta paunalta. 

1 ja 2 alueeseen 5 senttiä ensi pau
nalta ja I sentti kultakin seuraavalta 
paunalta. 

3 alueeseen 6 senttiä ensi paun. ja 
2 senttiä kultakin seuraavalta paun . 

4 alueeseen 7 senttiä ensi paun. ja 
4 senttiä kultakin seuraavalta paun. 

5 alueeseen 8 senttiä ensi paun. ja 
6 senttiä kultakin seuraavalta paun . 

6 alueeseen 9 senttiä ensi paun. ja 
8 senttiä kultakin seuraavalta paun. 

7 alueeseen 11 senttiä ensi paun. ja 
10 senttiä kultakin seuraavalta paun 

8 alueeseen 12 senttiä pauna. 
Sotaveroa maksetaan I sentti kul 

takin täydeltä 25 s. lähetysmaksussa 
-

Pakettien paino on rajoitettu kor 
keintaan 70 paun. 1, 2 ja 3 alueeseen 
ja 50 paun. muihin alueisiin. Pake 
tin pituus- ja ympärysmitta yhteensa 
ei saa olla enempää kuin 84 tuu 

. 

-

-
maa. 

Paketeista, jotka sisältävät kirjoja 
siemeniä, kasveja, taimia tahi juuria 
maksetaan I sentti kultakin aunssilta 
jos paketin paino on 8 aunssia tah 
vähemmän. Yli 8 aunssia painavista 
maksetaan paunataksan perusteella 

' 
1 

Paketit voi pientä maksua vastaan 
vakuuttaa. C. 0. D. eli jälkivaatimuk 
sella voi myös lähettää paketteja. 

-

-Parselipostiss.a ei saa lähettää päih 
dyttäviä juomia, myrkkyjä, tulenvaa 
rallisia tahi räjähdysaineita, ampuma 
tarpeita, eläviä tahi kuolleita eläimia 
eli yleensä sellaisia aineita, jotka voi 
vat vahingoittaa postinkuljettajia tah 
turmella postikalustoa eli muuta pos 

-
-
. 

-
i 
-

titavaraa. 

P araelipoatimakau t 
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l .05 .05 .06 .07 $.06 $.09 $.11 $.12 
2 .06 .06 .08 .11 .14 .17 .21 .24 
3 .06 .07 .10 .15 .20 .25 .31 .36 
4 .07 .08 .12 .19 .26 .33 .41 .48 
5 .07 .09 .14 .23 .32 .41 .51 .60 
6 .08 .JO .16 .27 .38 .49 .61 .72

7 .08 .11 .18 .31 .44 .57 .71 .84 
8 .09 .12 .20 .35 .50 .65 .81 .96 
9 .09 .13 .22 .39 .56 ,73 .91 1.08 

10 .JO .14 .24 .43 .62 .81 1.01 1.20 
11 .10 .15 .26 .47 .68 .89 1.1 1 1.32 
12 .11 .16 .28 .51 .74 .97 1.21 1.44 
13 .J 1 .17 .30 .55 .80 1.05 1.31 1.56 
14 .12 .18 .32 .59 .86 1.13 1.41 1.68 
15 .12 .19 .34 .63 .92 1.21 1.51 1.80 
16 .13 .20 .36 .67 .98 1.29 1.61 1.92 
17 . 13 .21 .38 .71 1.04 1.37 1.71 2.04 
18 .14 .22 .40 .75 1.10 1.45 1.81 2.16 
19 .14 .23 .42 .79 1.16 1.53 1.91 2.28 
20 .15 .24 .44 .83 1.22 1.61 2.01 2.40 
21 . 15 .25 
22 .16 .26 Paikallisalueen maksu 
23 .16 .27 maksetaan paketeista, jot-
24 ., 7 .28 ka jaetaan postituskontto-
25 . l 7 .29 rista tahi maaseudulla sen 
26 .18 .30 posti konttorin postin jako-
27 .18 .31 teiden varsilla. 
28 .19 .32 Paketeista, jotka paina. 
29 ,19 .33 vat 4 aunssia tahi vähem-
30 .20 .34 män, maksetaan 1 sentti 
31 . 20 .35 kultakin aunssilta . Yli 4 
32 .21 .36 aunssia painavista makse-
33 .21 .37 taan paunataksan perus-
34 .22 .38 teella . 
35 .22 .39 Paketteihin on merkit-
36 .23 .40 tävä lähettäjän osoite j a 

37 .23 .41 sen eteen sana °From. ..

38 .24 .42 Ilmotuksia ei saa olla pa-
39 .24 .43 kettien päällä. 
40 .25 .44 Paketit saavat sisältä .. a 

42 .26 .46 voita, rasvaa, kasviksia, 
44 .27 .48 hedelmiä, tuoretta tah

·

46 .28 .50 kuivattua lihaa, vaateai 
48 .2 9 .52 neita, rauta- ja puuteok 
50 .3 0 .54 sia, kananmunia y. m. 
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12:sta kuuk. JOULUKUU-1919 31 päivää 

J I Viikonpäivä 1 Nimipäivä 

1 Maanantai Oskar 
2Tiistai Beata 
3 Keskiviikko Vellamo 
4 Torstai Barbara 
5 Perjantai Selma 
6 Lauantai Niilo 
7 Sunnuntai 2 s. Advent. Agaton 
8 Maanantai Kyllikki 
9 Tiistai Anna 

10 Keskiviikko Juudit 
11 Torstai Taneli 
12 Perjantai Tuovi 
13 Lauantai Lucia 
14 Sunnuntai 3 s. Advent. Jouko. 
15 Maanantai Heimo 
16 Tiistai Adele 
17 Keskiviikko Raakeli 
18 Torstai Abraham 
19 Perjantai Nikolai 
20 Lauantai Iisakki 
21 Sunnuntai 4 s. Advent. Tuomas 
22 Maanantai Rafael 
23 Tiistai Israel 
24 Keskiviikko Aatami, Eeva 
25 Torstai Joulupäivä 
26 Perjantai Tapaninpäivä 
27 Lauantai Joh. Evank. 
28 Sunnuntai S. j. joul. Viatt. last. p. 
29 Maanantai Rauha, F rida 
30 Tiistai Taavetti 
31 Keskiviikko Sylvester 
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OSTAKAA 
w. s. Stämppejä ja Liberty Bondeja 

Laillisia juhlapäiviä Yhdysvalloissa 

25 p. Jouluk. Joulupäivä kaikis-
sa valtioissa. 
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Joulurahaa 
ystävillenne ja tuttavillenne Suo-

Jouluiloa! messa lähettämällä !aitalle heille 
Ajatelkaa minkä ilon Teidän lähettämänne joululahja synnyttäisi koti tuvassanne. 
Lähettäkää heille edes pienikään summa, ellei enempää sovi. 

NIELSEN & LUNDBECK, 24 State Street, New York 

Lukekaa ilmotuksemme tämän Almanakan 2:lla sivulla. 

Yhdysvaltain Presidentit 

George Washington 1789-1797 
John Adams 1797-1801 

3. ThomasJelferson 1801-1809 
4. James Madison 1809-1817 
5. James Monroe 1817-1825 
6. John Qyincy Adams 1825-1829
7. Andrew Jackson 1829-1837 
8. Martin Van Buren 1837-1841 
9. William H. Harrison 1841- kuoli 

10. John Tyler 1841-1845 
11. James Knox Polk 1845-1849 
12. Zachary Taylor 1849-1850 
13. Millard Fillmore 1850-1853 
14. Franklin Pierce 1853-1857 
15. James Buchanan 1857-1861 
16. Abraham Lincoln 1861-1865 
17. Andrew Johnson 1865-1869 
18. Ulysses S. Grant 1869-1877 
19. Rutherford B. Hayes 1877-1881 
20. James A. Garfield 1881- kuoli 
21. Chester A. Arthur 1881-1885 
22. Grover Cleveland 1885-1889 
23. Benjamin Harrison 1889-1893
24. GroverCleveland 1893-1897 
25. William McKinley 1897-1901 
26. Theodore Roosevelt 1901-1909
27. William Howard Taft 1909-1913
28. Woodrow Wilson 1913-

Tärkeitä tapahtumia Yhdysvaltain 
historiassa 

1492. Columbus löysi Amerikan. 
1620. Pilgrimit saapuivat Mayflower

laivalla Plymouthiin, Massachu
settsissa. 

1775. Vallankumoussota alkoi. 
1776. Itsenäisyyden julistus allekirjo. 

tettiin. 
1783. Rauhansopimus Suurbritann,an 

kanssa . 
1789. George Washington valittiin en

simmäiseksi presidentiksi. 
1807. Robert Fulton keksi höyrylai

van. 
1828. Ensimmäinen rautatie rakennet-

tiin Yhdysvalloissa. 
1835. Sähkölennätin keksittiin. 
1861-65. Sisällissota. 
1863. Orjat julistettiin vapaiksi. 
1917-18. Sota Saksaa ja sen liittolai-

sia vastaan. 

Kuuluiaia Amerikkalaisia 

Niistä monista keinoista, joiden a
vulla opitaan tuntemaan Amerikan 
laitoksia, ihanteita ja historiaa, yksi 
on se, että tutkitaan niiden kuuluisain 
miesten elämäntyötä, jotka ovat olleet 
apuna tämän kansakunnan rakenta
misessa. Jokaisen uuden amerikka. 
laisen tulisi etsiä yleisistä kirjastoista 
tutkittavakseen seuraavien miesten 
elämäkertoja ja teoksia: 

Agassis, Louis Lewis, Merin,ether 
Bancroft, George Longfel/on,, H. W. 
Bayard, Thomas F. Lincoln, Abraham 
Boon, Daniel Lowell, James R. 
Brown, John Mann, Horace 
Clark, William Marshall, John 
Clay, Henry Morri,, Robert 
Cooper, Peter Mor,e, Samuel 
Emerson, RalphW. Penn, William 
Farragut,David G. Perry,Oliver,Comm. 
Franklin, Benjamin Revere, Paul 
Pullon, Robert St. Gaudens, Aug. 
Grant, U/y,ses S. Schurz, Carl 
Hrnry, Patrick, Sheridan, Philip H. 
Hale, Nathan Standi,h, Miles 
Hawthorne, Nath. Thoreau, David 
Hudson, Hendrick Twain, Mark 
Jeffer,on, Thoma• Wa,hinglon, Bo:ker 
Jackson, Stonewall Wa,hinglon, George 
Jones, John Paul Websler, Daniel 
Lee, Robert Whitman, Wall 

Kuuluisia keksintöjä 

Ukkosenjohdon keksi Benjamin 
Franklin. 

Pumpulin puhdistajan keksi Eli 
Whitney. 

Tulitikun keksi John Walker. 
Revolverin keksi John Colt. 
Sähkötelegraafin keksi Samuel F. 

B. Morse. 
Kaksois-silinterisen painokoneen 

keksi Richard Hoe. 
Ompelukoneen keksi Elias Howe. 
Gatling kuularuiskun keksi Rik

hard Gatling. 
Merenalaisen kaapelin keksi Cyrus 

W. Field.
T elefoonin keksi Alexander Gra

ham Bell. 
Liikkuvat kuvat keksi Th. Edison, 
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POHJOISMAITTEN SUURIN LAIVA 

"STOCKHOLM" 
Kaksoispotkurilaiva, pituus 565 j., kantav. 22,070 t. 

Höyrylaiva "STOCKHOLM" on va
rustettu kaikilla nykyajan laitoksilla mat• 
kustajien mukavuudeksi ja turvallisuu• 
deksi. 

Piletinhinnat kohtuulliset 

Lähempiä tietoja ja pilettejä saadaan 
paikallisasiamiehiltä tahi 

LINJAN P ÄÄASIAMIEHIL T Ä 

NIELSEN & LUNDBECK 

24 State Street, New York 

Ruo isin Amerikan Linja 
(SWEDISH AMERICAN LINE) 

Sopivin Tie Suomeen ja Suomesta. 
GÖTEBORGIN-TUKHOLMAN KAUTTA. 

Verrattomia Mukavuuksia n. s. " Kolmannen Luokan " Matkustajille. 
Mitä rlet;nsä �äsitetään "kolmannella luokalla" ei �öy�e�ä l�inkaa� "STO<;:_K_HOLM"-laival��

MatkustaJ.!lt, Jotka matkustavat kolmannen luokan p1lehlla tassä laivassa, s1J01tetaan mukavun 
hytteihin, joissa on vuoteita 2 eli 4 hengelle, kaikki ylä- tahi peräkannella. Hytit ovat valoisat, puh
taat, raikasilmaiset ja varustetut parhaimmilla makuu vaatteilla, peileillä ja pesukaapeilla sekä rait
tiilla vedellä kaikin ajoin. Ruokasalit ovat valoisat ja rattoisat ja niin ovat myös tupakka- ja istuma
huoneet, Mitä ruokaan tulee, on se hyvää, tuoretta ja hyvin valmistettua. Ruumiinliikuntoaja vir
kistystä varten on varattu avarat tilat niinhyvin kannelle 
kuin alhaallekin, Kylpyhuoneet ja lavatoriot ovat par
hainta nykyaikaista mallia. 

Sanalla sanoen, matkustaja kolmannessa luokassa 
"STOCKHOLM"-laivalla nauttii niitä mukavuuksia, mitä 
tavallisesti ei ole totuttu kolmanneasa luokassa löytämään, 

Suurin etu SUOMALAISILLE matkustamisesta tällä 
linjalla on siinä, että he nousevat laivaan laiturilta 

"Swedish American Line Dock, Foot W. 55th Street" 
New Y orkiasa 

ja astuvat maihin Göteborgissa, Ruotsissa, josta on 
ainoastaan noin vuorokauden matka Suomeen. 
Täten vältytään useammista vaihdoksista ja 
matkustamiaiata pikkulaivoilla. 

Kun tuotatte sukulaisia tahi tuttavia Suomesta 

niin ostakaa heille piletti 

RUOTSIN AMERIKAN LINJALLE 

Suorin j~ 
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STAR SPANGLED BANNER 

Oh, say, can you see, by the dawn's early light 
What so proudl� we hailed _at the twilight's last gleaming, 
\\'.hose broad stnpes and bnght stars, through the periloua light, 
0 er the ramparis we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets red glare, the bombs bursting in air 
Gave proof through the night that our ffag was still there. 
Oh, say does that star spangled hanner yet wave 
O'er the land of the free-and the herne of the hrave? 

Oh, thus he it ever when freemen shall stand 
Between their loved home and wild war's desolation 
Blest with vict'ry and peace, may the heav'n-rescued

0 

land 
Praise the Pow'r that hath made and preserved us a nation, 
Then c':mquer we must, when our cause is just, 
And th1s he our motto: ff ln God is our trustl" 
And the star spangled banner in triumph shall wave 
O'er the land of the free-and the home of the hrave. 

AMERICA 

My country, 'tis of thee, 
Sweet land of liherty, 

Of thee I sing; 

Let music swell the breeze 
And ring from ali the trees 

Land where my fathers died, 
Land of the pilgrims' pride, 
From every mountain-side 

Sweet freedom's song; 
Let mortal tongues awake, 
Let ali that breathe partake, 
Let rocks their silence hreak, 

Let freedom ring. The sound prolong. 

Our fathers' God, to Thee, 
Author of Liherty, 

To Thee I sing; 
Long may our land he hright 
With freedom's holy light; 
Protect us by Thy might, 

Great God, our lein�. 

Reapect to the Flag 

The raising of the ffag and the 
playing of the "Star Spangled Ban
ner" are always attended with im
pressive ceremonies. 

Flag etiquette requires, that it shall 
not be hoisted hefore sunrise nor al
lowed to remain up after sunset. 

ln the army and navy the raising 
and lowering of the colors morning 
and evening ceremony "T o the Col
ors" or "Star Spangled Banner" is 
played. 

Spectators are expected to uncover 
on these occasions. Military men in 
uniform render the salute prescribed 
for the occasion. 

On Memorial Day, May 30th, the 
ffag should be displayed at halfmast 
until noon, then hoisted to the top of 
the staff, where it remains until sun
set. 

ln displaying the ffag at halfmast, 
it should lirst he hoisted to the top of 
the staff and then lowered to half. 
mast. 

When the ffag is hung vertically, 
so it can be viewed from one side 
only, the blue lield should be at the 
right, as one faces it. When hung 
horizontally, the lield should be at 
the left. 

When the stars and stripes are pass
ing on parade, orin review, spectators 
should, if walking, hait, and if sitting, 
arise and stand at attention and un
cover. 

lt is also customary for Americans 
to stand with bared heads during the 
playing of the "Star Spangled Ban-
ner." 

ln the public schools, when the ffag 
is hrought forward, the children rise, 
give a military salute, and repeat in 
unison the pledge of allegiance: 

1 pledge allegiance to my flag, 
And to the repuhlic for which it 

stands; 
One nation indivisihle, 
With liherty and justice for ali. 

Lipun kunnioittaminen 

Lipun nostaminenja "StarSpangled 
Bannerin" soittaminen tapahtuu aina 
mieltäkiinnittävillä seremonioilla. 

Lippuetiketti vaatii, että lippua ei 
ole nostettava ennen auringon nou
sua eikä annettava olla ylhäällä au
ringonlaskun jälkeen. 

Armeijassa ja laivastossa lippua 
nostettaessa ja laskettaessa aamuin ja 
illoin soitetaan joko "To the Colors" 
tahi "Star Spangled Banner." 

Läsnäolijoilta toivotaan, että he pal
jastavat päänsä näissä tilaisuuksissa. 
Sotilashenkilöt univormussa tekevät 
tarkoitusta varten säädetyn kunnian. 

Muistopäivänä, Toukokuun 30 p., 
pidettäköön lippu puolitangossa puo
leenpäivään saakka ja sitten nostetta
va tangon huippuun, jossa se pide
tään auringonlaskuun asti. 

Asetettaessa lippua puolitankoon, 
on se aina ensin nostettava tangon 
päähän ja sieltä laskettava puolitan
koon. 

Kun lippu ripustetaan pystysuo
raan asentoon, niin että ainoastaan 
yksi puoli siitä on nähtävänä, tulee 
sinikentän olla oikealla kädellä sitä 
katsojasta. Ripustettaessa vaakasuo
rasti, tulee sinikentän olla vasemmal. 
la puolella. 

Kun tähtilippu kulkee ohitse juhla
kulkueessa tahi tarkastuksessa, tulee 
katsojain, jos he kävelevät, pysähtyä, 
ja jos ovat istuallaan, nousta ja seista 
asennossa paljastetuin päin. 

Amerikkalaisilla on myös tapana 
seista paljastetuin päin "Star Span
gled Banneria" soitettaessa. 

Kun lippu esiintuodaan kansakou
luissa, nousevat lapset seisaalleen, te
kevät sotilaskunnian ja lausuvat yh. 
teisäänin seuraavan uskollisuuslupa
uksen: 

Lupaan usk'ollisuutta lipulleni 
Ja tasavallalle, jota se edustaa; 
Yksi kansa jakamaton, 
Vapaudella ja oikeudella kaikille. 
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MAAMME 

Johon Ludvig Runeberg 

(Vänrikki Stoolin Tarinain 15:sta Koulupainokaeen suom. Paavo Cajander) 

Maa, isänmaamme, Suomenmaa 
Soi sana kultainen 1 
Ei laaksoa, ei kukkulaa, 
Ei vettä, rantaa rakkaampaa, 
Kuin kotimaa tää pohjoinen, 
Maa kallis isien. 

'<"n Suomi köyhä, siksi jää, 
Jos kultaa kaivannet. 
Sen vieras kyllä hylkäjää, 
Vaan meille kalliin maa on tää, 
Sen salot, saaret, manteret 
Ne meist' on kultaiset. 

Ovatpa meille rakkahat 
Koskemme kuohuineen, 
Ikuisten honkain huminat, 
Täht"yömme, kesät kirkkahat, 
Kaikk', kuvineen ja lauluineen 
Mi painui sydämeen. 

Täss' auroin, miekoin, miettehin 
Isämme sotivat. 
Kun päivä piili pilvihin 
Tai loisti onnen paistehin, 
Täss' Suomen kansan vaikeimmat 
He vaivat kokivat. 

Tään kansan taistelut ken voi 
Ne kertoella, ken? 
Kun sota laaksoissamme soi, 
Ja halla näläntuskan toi, 
Ken mittasi sen hurmehen 
Ja kärsimykset sen? 

Täss' on sen veri virrannut 
Hyväksi meidänkin, 
Täss' iloaan on nauttinut 
Ja tässä huoltaan huokaillut 
Se kansa, jolle muinahin 
Kuormamme pantihin. 

Tääll' olo meill' on verraton 
Ja kaikki suotuisaa; 
Vaikk' onni mikä tulkohon, 
Maa, isänmaa se meillä on. 
Mi maailmass' on armaanpaa 
Ja mikä kalliimpaa? 

Ja tässä, täss' on tämä maa, 
Sen näkee silmämme ; 
Me kättä voimme oijentaa 
Ja vettä, rantaa osoittaa 
Ja sanoa: kas tuoss' on se, 
Maa armas isäimme 1 

Jos loistoon meitä saatettais 
Vaikk' kultapilvihin, 
Miss' itkien ei huoattais, 
Vaan tähtein riemun sielu sais, 
Ois tähän köyhään kotihin 
Halumme kuitenkin. 

Totuuden, runon kotimaa, 
Maa tuhatjärvinen, 
Miss' elämämme suojan saa, 
Sa muistojen, sa toivon maa, 
Ain' ollos, onnees tyytyen, 
Vapaa ja iloinen. 

Sun kukkas vielä kuorestaan 
Vapaaksi puhkeaa; 
Vie!' lempemme saa hehkullaan 
Sun toivos, riemus nousemaan, 
Ja kerran laulus, synnyinmaa, 
Korkeemman kaiun saa. 

Vaiherikas vuosi Suomen 
historiassa 

1917 
p.-Uudet valtiopäivämies. 

vaalit. Porvarilliset valitsevat 108 
ja sosialistit 92 edustajaa. 

Marrask. 1 p.-Valtiopäivät kokoon
tuvat Helsingissä. 

Jouluk. 4 p.-Suomen hallitus julis
taa manifestin "Suomen kansalle," 
julistaen Suomen itsenäiseksi ja 
ilmoittaen aikovansa hankkia ulko
valloilta hyväksymisen itsenäisyy. 
delle. 

Jouluk. 6 p.-Valtiopäivät hyväksy
vät hallituksen toimenpiteen. 

1918 
Tammik. 4 p. -V e n ä j ä  tunnustaa 

Suomen itsenäisyyden. 
Tammik. 4 p.-Ruotsi tunnustaa Suo

men itsenäisyyden. 
Tammik. 5 p.-Ranska tunnustaa 

Suomen itsenäisyyden. 
Tammik. 6 p.-Saksa tunnustaa Suo

men itsenäisyyden. 
Tammik. 10 p.-Norja tunnustaa Suo

men itsenäisyyden. 
Tammik. 10 p.-T a n s k a  tunnustaa 

Suomen itsenäisyyden. 
Tammik. 11 p.-S v e i t s i  tunnustaa 

Suomen itsenäisyyden. 
Tammik. 13 p.-ltävalta-Unkari tun

nustaa Suomen itsenäisyyden. 
Tammik. 18 p.-K reikka  tunnustaa 

Suomen itsenäisyyden. 
Tammik. 23 p.-Hallitus vaatii venä

läisten joukkojen poistamista Suo
mesta. 

Tammik. 25 p.-Hallitus uudistaa sa
man vaatimuksensa Venäjälle, lä
hettää ulkovalloille protestin venä
läisten j ou k k oj en sekaantumista 
vastaan Suomen sisällisiin asioihin 
ja pyytää k a i k k ien suomalaisten 
apua laillisuuden ja järjestyksen 
voimassapitämiseksi maassa. 

Helmik. 14 p.-Ruotsalaiset lähettä
vät retkikunnan Ahvenanmaalle. 

Helmik. 18 p. -Suomen jääkäreitä 
Rigasta saapuu Vaasaan suomalai
silla M i r a- ja P o s e i d on-laivoilla, 
jäänmurtaja Sammon avulla. 

Helmik. 25 p.-Enempi jääkäreitäsaa
pu u Vaasaan Arcturus- ja Castor. 
laivoilla. 

Maalisk .4 p. -Saksalaisia joukkoja 
saapuu Suomen hallituksen kutsus
ta Ahvenanmaalle, taasenkin Sam
mon avulla. 

Maalisk. 7 p.-Rauha Suomen ja Sak
san välillä julaistaan virallisesti Ber
linissä. 

Maalisk. 14 p.-Ruotsalaiset alkavat 
vetäytyä pois Ahvenanmaalta. 

Maalisk. 15 p. - Kenraali Manner
heim, Suomen armeijan ylipäällik
kö, alkaa hyökkäyksen etelä-Suo
men vapauttamiseksi, sotarintama 
kulkien suunnilleen Porista Vilp
pulan, Mäntyharjun ja Viipurin 
pohjoispuolella olevan A n t r e a n  
kautta Laatokan rantaan. 

Huhtik. 3 p.-Saksalaisjoukot tulevat 
maihin Hangossa, 

Huhtik. 10 p.-Saksalaisjoukot tule
vat maihin Loviisassa, 

Toukok. 12 p.-Suomen lippu noste
taan Viaporin linnotukselle, jolle. 
samalla annetaan uusi nimi: "Suo
menlinna,'' 

T oukok. 15 p.-Valtiopäivät kokoon
tuvat jälleen Helsingissä. 

Toukok. 18 p.-Ruotsalaiset lopulli. 
sesti poistuvat Ahvenanmaalta. 

T oukok. 18 p. -Valtiopäivät valitse. 
vat senaattori Svinhufvudin tilapäi
seksi diktaattoriksi, kunnes perus
tuslakikysymys s a ad a a n  ratkais
tuksi. 

Kesäk. 11 p.- Hallitus antaa valtio
päiville ehdotuksensa valtiomuoto. 
kysymyksessä, jonka mukaan Suo
mi tulee olemaan rajoitettu perus
tuslaillinen monarkia. 

Kesäk. 16 p.-Suomi viettää "lippu. 
päiväänsä." Uusi lippu on valkoi
nen, sinisellä vaakasuoralla ristillä, 

Elok. 10 p.-Valtiopäivät hyväksyvät 
hallituksen ehdotuksen. jonka mu
kaan Suomi tulee olemaan monar
kia. 

Syysk. 26 p.-Vuoden 1918 valtiopäi
vät kokoontuvat. 

Lokak. 9 p.-Valtiopäivät päättävät 
että Suomi tulee olemaan perinnöl
linen kuningaskunta, 



The Story of the United States 

The discovery of Amerika, -ln 1492 
an Italian named Christopher Colum
bus sailed west from Spain over the 
Atlantic Ocean, He believed the 
world to be round and that by sail
ing west he could reach Asia. After 
a voyage of six weeks he discovered 
America. 

Thefirst immigranls.-Soon after Co
lumbus had told in Europe the won
derful story of the new land, Ameri
ca, many nations sent settlers there. 
Spanish, French and English citizens 
left their old homes in Europe and 
look up land in America. Later still 
other nations sent immigrants who 
found homes here. F or nearly three 
hundred years this continued until in 
1775 three million people lived along 
the Atlantic coast. After a number 
of wars, England look possession of 
nearly ali of the North America and 
established thirteen colonies along 
the Atlantic coast. 

The war /or independence. - These 
colonies were governed by oflicers 
sent over by the king of England. 
But some of the laws that the king 
and officers made were so unjust that 
the settlers at last refused to obey 
them. After a long war the colonies 
compelled England to give them free
dom. A number of the leading men 
of the colonies signed a statementthat 
the colonies should -be independent. 
This was called the Declaration of 
lndependence. lt was signed on July 
4th, which is celebrated as our great
est national holiday. 

The new governmenl. -ln 1789 we 
began our life under our new Consti
tution. George Washington, who com
manded our armies in the revolution 
was the first president. After servin� 
two terms he retired, His example 
has been followed ever since. No 
president has served more than two 
terms. 

The growlh of the nation.-The new 
nation has grown greatly in size and 

Kertomus Yhdysvalloista '\ 
Amerikan löytö.-Vuonna 1492 eräs / 

italialainen nimeltä Kristofer Kolum
bus purjehti Espanjasta länttä kohti 
Atlannin yli. Hän uskoi mailman ole
van pyöreän ja että purjehtimalla län
teen päin voisi saapua Aasiaan. Kuusi 
viikkoa kestäneen matkan perästä 
löysi hän Amerikan. 

Ensimmäiset siirlolaisel.-Kohta Ko
lumbuksen kerrottua Europassa mer
killisen tarinan uudesta maasta,Ame
rikasta, monet kansat lähettivät sinne 
uudisasukkaita. Espanjalaisia, rans
kalaisia ja englantilaisia lähti vanhois
ta kodeistaan Europassa ja asettui 
Amerikkaan. Myöhemmin toisetkin 
maat lähettivät siirtolaisia, jotka löy. 
sivät koteja täällä. Tätä jatkui lähes 
kolmesataa vuotta, kunnes vuonna 
1775 kolme miljoonaa ihmistä asui 

Atlannin meren rantamilla. Useiden 
sotain perästä Englanti anasti allensa 
melkein koko Pohjois-Amerikan ja 
perusti kolmetoista siirtokuntaa pitkin 
Atlannin rannikkoa. 

Itsenäisyyssota. - Näitä siirtokuntia 
hallitsivat Englannin kuninkaan lähet
tämät virkamiehet. Vaan muutamat 
niistä laeista, joita nämät virkamiehet 
laativat, olivat niin oikeusvastaisia, et
tä asukkaat vihdoin kieltäytyivät niitä 
noudattamasta. Pitkän sodan perästä 
siirtokunnat pakottivat Englannin an
tamaan heille vapauden. Joukko siir
tokuntien johtomiehiäallekirjotti pää
töksen, että näiden siirtokuntien tulisi 
olla itsenäisiä. Tätä nimitettiin Itse
näisyyden Julistukseksi. Se allekirjo. 
tettiin Heinäkuun 4 p:nä, jota pä,;vää 
vietetään suurimpana kansallisena 
juhlapäivänämme. 

Uusi hallitus. -V. 1789 me aloimme 
elämämme uuden Perustuslakimme 
alla. George Washington, joka johti 
joukkojamme vallankumoussodassa, 
oli ensimmäinen presidentti. Palvel
tuansa kaksi virkakautta hän erosi. 
Hänen esimerkkiänsä on siitä asti seu
rattu. Mikään presidentti ei ole pal
vellut kahta virkakautta kauemmin. 

Kansal�unnan kasvaminen. - Tämä 
uusi kansakunta on kasvanut suuresti 

population. ln 1803 a vast territory 
was purchased from France. This 
was called the Louisiana Purchase. 
and it included most of the pari of 
the United States which !ies west of 
the Mississippi River. Other territory 
was gained by the purchase of Flo
rida and of Alaska. The territory of 
California, New Mexico and Arizona 
was taken from Mexico after a war 
with that country. Many greatAmeri
cans have not approved of this war 
with Mexico, saying we were not right 
in taking away a pari of the land of 
anothercountry. Theworld hasgrown 
to disapprove of wars carried on only 
for conquest. 

The Civil War.-The Civil War was 
occasioned by a dispute between the 
Northern and Southern states on ac
count of slavery. Formore than twen
ty years every effort was made by 
great men of both North and South 
to avoid a civil war, but they did not 
succeed. After the election of Abra
ham Lincoln to the presidency in 1860 
the Southern states withdrew from 
the Union and set up a government 
of their own. After a long war the 
North was successful. Abraham Lin
coln, by many considered the greatest 
American who ever lived, guided the 
North with great wisdom and power 
during the whole conflict. ln 1863, 
the middle of the war, he proclaimed 
the freedom of the slaves. ln 1865, 
when the war was practically over, 
he was killed by an assassin. 

After /he Civil War.-Since the Civil 
War, the North and South have for
gotten their differences and have join
ed in the great work of developing 
the country. Thousands of miles of 
railroads have been built; great cities 
have grown; immigrants have come 
to the United States from ali parts of 
the world and have become valuable 
and loyal citizens. 

A short war with Spain in 1898 re
sulted in the purchase by the United 
States of the Philippine lslands and 
the establishment of a free and in
dependent government for Cuba. 

kooltaan ja väkiluvultaan. V. 1803 
laaja maa-ala ostettiin Ranskalta. Tätä 
nim_itettiin Louisianan ostoksi ja kä
sitti se suurimman osan Yhdysvaltoja 
Mississippivirran länsipuolella. Lisä
maata saatiin ostamalla Florida ja 
Alaska. Californian, New Mexicon 
ja Arizonan maa-alat otettiin Mexicol
ta sodalla sen kanssa. Useat suuret 
amerikkalaiset eivät ole hyväksyneet 
tätä sotaa Mexicon kanssa, sanoen et
tä me emme olleet oikeassa ottaes
samme maata toiselta valtakunnalta, 
Mailma on oppinut tuomitsemaan so
tia, joita käydään ainoastaan valtaa
misen tarkoituksella. 

Si&ä/lis,o/a. -Sisällissota oli seura. 
uksena Pohjois- ja Etelävaltioitten vä. 
lillä olleesta orjuutta koskevasta eri. 
mielisyydestä. Yli kahdenkymmenen 
vuoden ajan vaikuttavat henkilöt mo
lemmin puolin kokivat estää sisällisUl 
sotaa, vaan eivät onnistuneet. Abra. 
ham Lincolnin tultua valituksi presi
dentiksi 1860, Etelävaltiot erosivat Lii. 
tosta ja pystyttivät oman hallituksen. 
Pitkän sodan jälkeen Pohja voitti. 
Abraham Lincoln, jota useat pitävä1 
su urim panaamerikkalaisena kuin mii. 
loinkaan on elänyt, johti Pohjaa suu. 
rella nerolla ja tarmolla koko kamp. 
pailun ajan. V. 1863, sodan kestäessä, 
julisti hän orjat vapaiksi. V. 1865, 
kun sota pääasiallisesti jo oli päätty. 
nyt, tuli hän murhatuksi salamurhaa. 
jan kautta. 

Sisällissodan jälkeen. - Pohjois- je 
Etelävaltiot ovat sisällissodan jälkeer 
unhottaneet erimielisyytensä ja yh. 
tyneet tämän maan suuressa kehitys. 
työssä. Rautateitä on rakennettu tu, 
hansien mailien pituudelta; mahta. 
via kaupunkeja on kasvanut; siirto, 
laisia on tullut Yhdysvaltoihin kaikis. 
ta mailman osista ja ovat he täälli 
tulleet arvokkaiksi ja uskollisiksi kan 
salaisiksi. 

Lyhytaikaisesta sodasta Espanja, 
kanssa v. 1898 oli seurauksena Filip 
piinien saarten ostaminen Yhdysval 
Joille sekä vapaan ja riippumattoma1 
hallitusmuodon perustaminen Cu 
baan. 



Tapahtumia Suomen historiasta 

. 500 vaiheilla j. Kr. suomalaiset siir
tyivät Suomenmaahan. 

157 Ruotsin kuningas Eerikki Pyhä 
ja Upsalan arkkipiispa Henrikki te
kivät ensimmäisen ristiretken Suo
meen. 

249 Birger Jaarli teki toisen ristiret
ken Suomeen. 

293 Torkkeli Knuutinpoilca teki kol
mannen ristiretken Suomeen. Vii
purin linna rakennettiin. 

323 solmittiin Pähkinäsaaren rauha. 
362 kuningas Haakonin kruunauk
sessa suomalaiset saivat oikeuden 
olla osallisina Ruotsin kuninkaan 
vaalissa. 

387 vaiheilla Suomen raja Ruotsia 
vastaan määrättiin kulkemaan Kaa
kamojokea pitkin. 

412-1450 Maunu Olavinpoika Tavast 
oli Suomen piispana. 

4 75 Eerikki Akselin poika Tott raken
nutti Savonlinnan eli Olavinlinnan. 

495 Knuutti Posse toimeenpani Vii
purin pamauksen. 

523 veljekset Eerikki ja Iivari Fleming 
valloittivat Suomen. 

548 Mikael Agrikola julkaisi Uuden 
Testamentin suomennoksen. 

581 Suomi sai suuriruhtinaskunnan 
arvonimen. 

596-1597 oli nuijasota. (Klaus Fle
ming). 

599 Kaarle herttua valloitti lopulli
sesti Suomen.

618 alkoi 30-vuotinen sota. 
637-1640 ja 1648-1654 oli Pietari Bra-
he Suomen kenraalikuvernöörinä. 

640 perustettiin Turun yliopisto. 
642ilmestyi koko raamattu suomeksi. 
664-1690 oli Juhana Gezelius van-
hempi Turun piispana. 

680 pantiin Ruotsissa ja Suomessa 
toimeen Iso reduktsiooni. 

7 00 oli Narvan tappelu. 
713 purjehti tsaari Pietari sotajouk
koineen Suomeen. 
14 ruhtinas Galitzin voitti Kaarle 
Armfeltin Napuen tappelussa. 

1721 solmittiin Uudenkaupungin rau. 
ha. 

1734 julkaistiin Ruotsin valtakunnan 
laki. 

1742 julkaisi keisarinna Elisabet ma-
nifestin Suomen asukkaille. 

1742 tapahtui antaumus Helsingissä. 
1743 tehtiin Turun rauha. 
1749 rakensi Augustiini Ehrensvärd 

Viaporin (uusi nimi Suomenlinna). 
1753Gregoriolainenajanlasku tuli käy

täntöön Suomessa. 
1765 Suomen kauppa vapautettiin. 
1788 alkoi kolmivuotinen sota Venä

jän keisarinnaa Katariina 11:ta vas
taan. Anjalan liitto. 

1789 julaistiin Yhdistys. ja vakuus. 
kirja. 

1789 taisteltiin Porrassalmen tappelu. 
Ruotsalaisten tappioRuotsinsalmel
la. 

1790 Kustaa IIl voitti Ruotainsalmella. 
Värälän rauha. 

1802 syntyi Elias Lönnrot. 
1804 syntyi Juhana Ludvig Runeberg, 

kuoli Henrikki Gabriel Porthan. 
1806syntyi Juhana Vilhelmi Snellman. 
1808 helmikuussa hyökkäsi venäläi

nen armeija kreivi Buxhöwdenin 
johdolla rajan yli Suomeen. 

1808 keväällä Suomen armeija peräy
tyi pohjoista kohden kreivi Kling. 
sporin käskystä. Viapori antautui. 

1808 Huhtik. 18 p. oli Siikajoen tap. 
pelu. (Adlercreutz). 

1808 Heinäk. 14 p. oli Lapuan tappe. 
lu. (von Döbeln). 

1808 kesällä saapui käsky Venäjän 
keisarilta lähetyskunnan valitsemi
sesta. (Kaarle Mannerheim). 

1808 Elokuun lopulla v. Fieandt lyö. 
tiin Karstulassa. 

1808 Syysk. 14 p. Kamenski löi Suo. 
men armeijan Oravaisten tappe. 
lussa. 

1808 Marraskuussa tehtiin Olkijoen 
sopimus. 

1808 J o ul u k u u s s a  nimitettiin Yrjö 
Maunu SprengtportenSuomen ken
raalikuvernööriksi ja Mikael Spe
ranski Suomen asiain es,ittelijäksi. 

09 Maalisk. 27 p. Aleksanteri I vah
visti Suomen perustuslait. Vakuu
tus kuului seuraavasti: 

"Me Aleksanteri ensimmäinen, 
koko Venäjän Keisari ja Itsevaltias 
y. m. y. m. y. m., Suomen suuri
ruhtinas y. m. y. m., teemme tiet
täväksi: Että sittenkuin Me, Juma
lan sallimuksesta, olemme haltuum
me ottaneet Suomen Suuriruhtinas
kunnan, olemme Me tämän kautta 
tahtoneet v a k u u tt a a  ja vahvistaa 
maan uskonnon ja perustuslait sekä 
ne eri- ja muut oikeudet, joita itse
kukin sääty mainitussa Suuriruhti
naskunnassa erittäin, ja kaikki sen 
asukkaat yhteisesti, niin ylhäisem
mät kuin alhaisemmat, tähän asti
valtiosäännön mukaan ovat nautti
neet: luvaten säilyttää kaikki nämä
edut ja asetukset lujina ja järkähtä
mättöminä täydessä voimassa. Suu
remmaksi vakuudeksi olemme Me 
merkinneet tämän vakuutuskirjan 
omakätiselläallekirjoituksellamme. 
Annettu Porvoossa 15 (27) päivänä 
maaliskuuta 1809. 

Aleksanteri. " 

Samoin ovat kaikki hänen seuraa
jansa tehneet valtaistuimelle nous
tessaan.-Maalisk.28 p. avattiin Por
voon valtiopäivät. - Maalisk. 29 p. 
Suomen säädyt koko kansan puo-

lesta vannoivat uskollisuutta Alek
santeri I:lle. 

1809 Syysk. 17 p. solmittiin Haminan 
rauha, jossa Suomi luovutettiin Ve
näjälle. 

1809-1825 oli keisari Aleksanteri I Suo
men suuriruhtinaana. - Maan hai• 
!into järjestettiin. 

1812 yhdistettiin Suomen suuriruhti
naskuntaan Vanha Suomi. 

1825-1855 oli keisari Nikolai I Suomen 
suuriruhtinaana. 

1835 ilmestyi Kalevala painosta. 
1844 J. V. Snellman alotti vaikutuk

sensa. 
1855-1881 keisari Aleksanteri II oli 

Suomen suuriruhtinaana. 
1863 julkaistiin asetus suomenkielen 

korottamisesta täyteen tasa-arvoon 
ruotsinkielen rinnalla. 

1863 avattiin valtiopäivät Helsingissä. 
1865 pantiin toimeen rahanmuutos. 

Markat ja pennit otettiin käytän
töön. 

1869 ilmestyi uusi valtiopäiväjärjes
tys. 

1878 tuli yleinen asevelvollisuus Suo
meen. 

1881-1894 oli keisari Aleksanteri 111 
Suomen suuriruhtinaana. 

1894-1917 oli keisari Nikolai II Suomen 
suuriruhtinaana. 

1917 joulukuussa julistettiin Suomi it• 
senäiseksi. 

Miten löytää kunkin eri valtion ti\hti Yhdysvaltain lipusta 

Ensimmäisessä rivissä (vasemmal
ta oikealle laskien: 1 D e  I a w a r e, 
2 P e n n s yl v a n i a, 3 New Jersey, 4 
Georgia, 5 Connecticut, 6 Massachu
setts, 7 M a r y l a n d  ja 8 South Caro. 
Iina. 

Toisessa rivissä: 9 New Hampshi
re, 10 Virginia, 1 1 N e w  Y o r k, 12 
North Carolina, 13 R h o d e  l s la nd, 
14 Vermont, 15 Kentucky, 16 Ten
nessee. 

Kolmannessa nv1ssa: 1 7  O h i o, 
18 Louisiana, 19 lndiana, 20 Missis
sippi, 21 Illinois, 22 Alabama, 23 
Maine, 24 Missouri. 

Neljännessä rivissä: 25 Arkansas, 
26 Michigan, 27 Florida, 28 Texas, 
29 Iowa, 30 Wisconsin, 31 California, 
32 Minnesota. 

Viidennessä rivissä: 33 Oregon, 
34 Kansas, 35 West Virginia, 36 Ne
vada, 37 Nebraska, 38 Colorado, 39 
North Dakota, 40 South Dakota. 

Kuudennessa rivissä: 41 Montana, 
42 Washington, 43 Idaho, 44 Wyo
ming, 45 Utah, 46 Oklahoma, 47 New 
Mexico, 48 Arizona. 

Numerot osoittavat myöskin missä 
järjestyksessä valtiot ovat Liittoon yh
tyneet. 



lmportant Extracta from the 
United Statea Conatitution 

We, the PEOPLE of the United 
States, in order to form a more per
fect Union, establish justice, insure 
domestic tranquility, provide for the 
common defence, promote the gene
ral welfare, and secure the blessings 
of liberty to ourselves and our pos
terity, do ordain and establish this 
C ON S TIT U TION for the United 
States of America. 

All legislative powers herein grant
ed shall be vested in a Congress of 
the United States, which shall consist 
of a Senate and House of Representa
tives. 

The House ofRepresentatives shall 
be composed of members chosen 
every second year by the people of 
the several states, and the electors in 
each state shall have the qualifications 
requisite for electors of the most num
erous branch of State Legislature. 

The judicial power of the United 
States shall be vested in one Supreme 
Court and in such inferior courts as 
the Congress may from time to time 
ordain and establish. The judges, both 
of the Supreme and inferior courts, 
shall hold their offices during good 
behavior. 

Congress, whenever two-thirds of 
both houses shall deem it necessary, 
shall propose amendments to thisCon
stitution, which shall be valid to ali 
intents and purposes as part of this 
Constitution, when ratified by the 
Legislatures of three-fourths of the 
several states. 

No religious test shall ever be re
quired as a qualification to any pub. 
lie office or public trust under the 
United States. 

Congressshall makenolawrespect
ing an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise thereof; 
or abridging the freedom of speech, 
or of the press; or the right of the 
people peaceably to assemble, and to 
petition the government for a redreas 
of grievances. 

Tärkeitä Otteita Yhdyavaltain 
Peruatualaiata 

Me, Yhdysvaltain t<ANSA, muo
dostaaksemme täydellisemmän Lii. 
ton, voimaan pannaksemme oikeuden, 
taataksemme kotoisen rauhan, huo
lehtiaksemme yhteisestä puolustuk. 
sesta, edistääksemme yleistä hyvin
vointia ja taataksemme vapauden siu
nauksen itsellemme ja jälkeläisillem
me, säädämme ja laadimme tämän 
PERUSTUSLAIN Amerikan Yhdys
valloille. 

t<.aikki tässä myönnetty lainlaadin
tavalta kuulukoon Yhdysvaltain Kon
gressille, jonka muodostaa Senaatti 
ja Edustajahuone. 

Edustajahuone muodostetaan jäse
nistä, jotka valitsee joka toinen vuosi 
eri valtioitten kansa, ja valitsijoiden 
jokaisessa valtiossa tulee täyttää ne 
vaatimukset, mitkä ovat voimassa val
tion lainlaatijakunnan isomman huo
neen jäsenten valitsijoihin nähden. 

T uomiovalta'.Yhdysvalloissa kuulu. 
koon yhdelle Ylioikeudelle ja sellai
sille alemmille oikeusistuimille, kuin 
Kongressi aika-ajoin määrää ja sää
tää. Sekä Ylioikeuden että alempien 
oikeuksien tuomarit pitävät virkansa 
hyvän käytöksensä ajan. 

Kongressin on, milloin kaksi kol
mattaosaa molemmista huoneista kat
soo sen tarpeelliseksi, ehdotettava 
muutoksia tähän Perustuslakiin, jotka 
ovat lainvoimaisena osana tästä Perus
tuslaista kaikissa suhteissa ja tarkoi
tuksissa, kun lainlaatijakunnat kol
messa neljättäosassa kaikista valtiois
ta ovat ne hyväksyneet. 

Mitään uskonnollista koetta ei mil
loinkaan ole vaadittava kelpaavaisuu
teen nähden mihinkään Yhdysvaltain 
virkaan tahi luottotoimeen. 

Kongressi älköön säätäkö mitään 
lakia, joka koskee jonkun uskonnon 
voimaansaattamista tahi sen vapaan 
harjoittamisen kieltämistä; tahi puhe
taikka painovapauden supistamista; 
tahi kansan oikeutta rauhallisesti ko
koontua ja anoa hallitukselta paran
nusta väärinkäytöksissä. 

Theright of the people to be secure, 
n their persons, houses, papers, and 
.ffects, against unreasonable searches 
and seizures, shall not be violated, and 
nowarrantsshall issue, but uponprob
able cause, supported by oath or af
firmation, and particularly describing 
the place to be searched, and the per
sons or things to be seized. 

Ali persons born or naturalized in 
the United States and subject to the 
jurisdiction thereof, are citizens of the 
United States and of the state wherein 
they reside. No state shall make or 
enfcrce any law which shall abridge 
the privilegesorimmunities of citizens 
of the United States; nor shall any 
state deprive any person of life, or 
property, without due processof law; 
nor deny to any person within its juris
diction the equal protection of the 
laws. 

The right of citizens of the United 
States to vote shall not be denied or 
abridged by the United States or any 
state on account of race, color or pre
vious condition of servitude. 

The Congress shall have power to 
!ay and collect taxes, duties, imposts
and exices, to pay the debts and pro
vide for the common defence and 
general welfare of the United States; 
but ali duties, imposts and exices shall
be uniform throughout the United
States;

T o borrow money on the credit of 
the United States; 

T o regulate commerce with foreign 
nations, and among the several states, 
and with the lndian tribes; 

T o establish an uniform rule of nat
uralization and uniform laws on the 
subject of bankruptcies throughout 
the United States; 

To define and punish piracies and 
felonies committed on the high seas, 
and offences against the laws of na
tions; 

To declare war, grant letters of mar
que and reprisal, and make rules con
cerning captures on land and water; 

To raise and support armies; 
To provide and maintain a navy. 

Kansan oikeutta olla turvattu per• 
soonansa, asuntojensa, paperiensa ja 
tavaroittensa puolesta asiatonta tar
kastusta tahi valtausta vastaan älköön 
loukattako, älköönkä mitään vangitse
miskäskyä annettako muuten kuin.us
kottavasta syystä, jota tukee vala tahi 
vakuutus, erityisesti selittäen tarkas
tettavan pailcan ja vallattavat henki
löt tahi esineet. 

Kaikki Yhdysvalloissa syntyneet tai 
kansalaistutetut ja sen tuomiovallan 
alaiset henkilöt ovat Yhdysvaltain ja 
sen valtion kansalaisia, jossa he asu
vat. Mikään valtio älköön säätäkö tai 
panko voimaan lakia, joka supistaa 
Yhdysvaltain kansalaisten etuoikeuk
sia tahi turvallisuutta; älköönkä mi
kään valtio riistäkö keneltäkään hen
kilöltä henkeä, vapautta tahi omai
suutta ilman asianmukaista oikeuden
käyntiä; tahi kieltäkö keltään sen tuo
miovallan sisällä yhtäläistä lainsuojaa. 

Yhdysvaltain kansalaisten oikeutta 
äänestää älkööt Yhdysvallat tai joku 
sen valtioista kieltäkö tahi supistako 
rodun, värin tai entisen orjuuden takia. 

Kongressilla olkoon valta määrätä 
ja kantaa veroja, tulleja, ulosmaksuja, 
myyntiveroja, maksaa velkoja ja huo
lehtia Yhdysvaltain yhteisestä puolus
tamisesta ja yleisestä hyvinvoinnista; 
mutta kaikkien tullien, ulosmaksujen 
ja myyntiverojen tulee olla yhtäläisiä 
yli koko Yhdysvaltain; 

Lainata rahaa Yhdysvaltain luottoa 
vastaan; 

Järjestää kauppasuhteita ulkomais. 
ten kansakuntien kanssa, eri valtioit
ten välillä ja intiaaniheimojen kanssa; 

Laatia yhtäläiset kansalaistuttamis
säännöt ja yhtäläiset lait vararikko
kysymyksessä yli Yhdysvaltain; 

Määritellä ja rangaista merirosvo
uksia ja rikoksia, jotka toimitetaan 
avoimella merellä, ja rikoksia kansa
kuntien lakeja vastaan; 

Julistaa sotia, myöntää valtaus- ja 
hyvitysoikeuksia, ja tehdä sääntöjä 
valtauksien suhteen maalla ja merellä; 

Nostaa ja ylläpitää armeijoita; 
Hankkia ja ylläpitää laivastoa. 



Kansalaisoikeus Yhdysvalloiasa 

U
LKOMAALAISET, jotka ovat 

�äyttä�eet 18 .v':1��ta'. 
kii

':'
alaisi.a 

Ja muita vänlhsun 1hm1srotm
hin kuuluvia lukuunottamatta, voi
vat päästä Yhdysvaltain kansalaisiksi 
seuraavalla tavalla: 

Kansalaiseksi pyrkijä jättää asian
omaiselle oikeusistuimelle anomuk
sen, että hän haluaa päästä Yhdys
valtain kansalaiseksi. Anomuksessa 
ilmoitetaan anojan täydellinen nimi, 
ikä ja ammatti sekä myös milloin 
hän on tähän maahan tullut ja mihin 
paikkaan. Hän valallisesti vakuut
taa, että hänen aikomuksensa on ru
veta Yhdysvaltain kansalaiseksi ja 
että hän luopuu ulkomaisen vallan 
alamaisuudesta. Tämän n. k. "en
simmäisen paperin" voi saada kohta 
maahan tultua. 

Vähintään kaksi vuotta tämän en
simmäisen anomuksen jälkeen ja 
enintään seitsemän vuoden sisällä on 
kansalaiseksi pyrkijän anottava n. k. 
"toista paperia." Hänen on silloin 
pitänyt olla Yhdysvalloissa yhtämit
taisesti viisi vuotta. Anomus jäte
tään asianomaiselle oikeusistuimelle 
siinä piirikunnassa, missä hän asuu 
ja missä hänen on täytynyt asua vä
hintääJ\ vuoden ajan ennen anomuk
sen tekemistä. Tämän anomuksen 
allekirjoittaa kansalaiseksi pyrkijä ja 
tulee siinä olla hänen täydellinen ni
mensä, asuinpaikkansa, ammattinsa, 
syntymäpaikkansa ja -aikansa, mistä 
hän on tullut tähän maahan sekä 
milloin hän tuli Yhdysvaltoihin ja 
mihin paikkaan. Jos hän on naimi
sissa, tulee hänen anomuksessa il
moittaa vaimonsa nimi, hänen syn
tymäpaikkansa ja nykyinen asunton
sa. Jos anojalla on lapsia, on hänen 
ilmoitettava niiden nimet, syntymä
ajat ja nykyiset olinpaikat. Anomuk
sessa tulee lisäksi vielä olla selostus, 
että anoja ei vastusta eli kiellä järjes
tettyä hallitusmuotoa eikä kuulu mi
hinkään järjestettyä hallitusmuotoa 
vastustavaan yhdistykseen, että hän 
ei ole !'olygamisti (moniavioinen) ei
kä suosi moniavioisuutta ia että hä-

nen aikomuksensa on ruveta Yhdys. 
valtain kansalaiseksi ja asua vakitui. 
sesti täällä. Lopuksi tulee anojan 
valallisesti vakuuttaa luopuvansa us
kollisuudesta entistä hallitustansa 
kohtaan. 

Anomuksen täytyy vahvistaa kaksi 
todistajaa, jotka ovat Yhdysvaltain 
kansalaisia ja tuntevat anojan perso
nallisesti. Anoja ei saa kansalais
paperiaan ulos ennenkuin 90 päivää 
on kulunut anomuksen tekemisestä. 
Hän saa silloin kutsun saapua mää
rättynä päivänä asianomaiseen oi
keuteen todistajainsa kanssa, jolloin 
oikeus tiedustelee hänen entisyyt
tään ja hänen lain vaatimaa kelpoi
suuttaan päästäkseen maan kansa
laiseksi. Oikeustutkinnossa kysel
lään häneltä Yhdysvaltain hallitus
muodosta, sen tärkeimmistä histori
allisista tapahtumista y. m. (Ylei
simmät näistä kysymyksistä ovat ky
symysten ja vastausten muodossa 
suomen- ja englanninkielellä julkais
tut uusimmassa painoksessa Nielsen 
& Lundbeck'in "Sanakirjaa." Katso 
ilmoitusta toisessa kohti tätä Alma
nakkaa). 

Jos kansalaisoikeuksien hakija kuo
lee ennenkuin on tullut hyväksytyksi 
kansalaiseksi, ovat hänen vaimonsa 
ja lapsensa Yhdysvaltain kansalaisia. 

Kansalaiseksi pyrkijältä vaaditaan 
englanninkielen taito, Poikkeuksina 
tästä ovat henkilöt, jotka ovat ruu
miillisesti tähän kykenemättömät, se
kä henkilöt, jotka hakevat "home
steadia" Yhdysvalloissa. 

Ulkomaalaisista vanhemmista täs
sä maassa syntyneet lapset ovat Yh
dysvaltain kansalaisia. 

Ulkomaalaisten lapset, jotka synty
vät laivalla, ovat sen maan alamaiset 
mihin laiva kuuluu, vaikka laiva sat
tuisi olemaan Yhdysvaltain vesistöil
läkin lapsen syntyessä. 

Yhdysvaltain rajain ulkopuolella 
syntyneet lapset ovat maan kansalai
sia, jos vanhemmat ovat kalsalaisia 
heidän syntyessään, mutta perinnöl
linen kansalaisoikeus ei seuraa heitä 

jos heidän vanhempansa eivät mil
loinkaan ole asuneet Yhdysvalloissa. 

Yhdysvalloissa syntyneet ulkomaa
laisten vanhempain lapset saavat itse 
valita sen maan kansalaisuuden min
kä haluavat, päästyänsä lailliseen 
ikään. 

Kansalaistuttamislaki koskee niin. 
hyvin naisia kuin miehiäkin. Ulko
maalainen nainen, joka menee nai
misiin Yhdysvaltain kansalaisen kans
sa, tulee siten myös kansalaiseksi ja 
säilyttää kansalaisoikeutensa aviolii
ton rauettuakin, jos hän jatkuvasti 
asuu Yhdysvalloissa, ellei hän erityi
sesti oikeuden kautta pyydä vapau
tusta kansalaisuudesta. Jos hän elää 
ulkomaalla, voi hän säilyttää kansa
laisoikeutensa sisään kirjotu ttamalla 
itsensä kansalaisena jossain Yhdys
valtain konsulaatissa vuoden sisällä 
avioliiton raukeamisesta. 

Amerikalainen nainen mennessään 
naimisiin omistaa itselleen miehensä 

kansallisuuden. Avioliiton rauettua 
saa hän entisen kansalaisoikeutensa 
takaisin jos hän, ulkomaalla ollen, si
säänkirjotuttaa itsensä Yhdysvaltain 
kansalaisena jossain tämän maan 
konsulaatissa vuoden sisällä aviolii
ton raukeamisesta. 

Kun kansalaistutettu {naturalized) 
kansalainen on asunut kaksi vuotta 
siinä maassa, josta hän on lähtösin, 
eli viisi vuotta jossain muualla ulko
maalla, pidetään hän kansalaisoikeu
tensa menettäneenä. Tämän voi kui. 
tenkin ehkäistä ilmoittamalla syyt 
ulkomaalla viipymiseen joko asian
omaisille kotimaisille virastoille tahi 
lähimmälle Yhdysvaltain konsulaa
tille. 

On varsin tärkeätä jokaiselle, joka 
aikoo tähän maahan asettua, hakea 
itsellensä kansalaisoikeus. Lukuun
ottamatta yksinomaan kansalaisilla 
olevaa äänioikeutta, on siitä lukuisia 
muitakin etuja, 

Amerikkalåiset mitat ja painot 

Kultaseppäin ja jalokivikaupp. mitat 
24 Gra.in'ia ................ 1 Pennyweight 
20 Pennyweight'ia ........ 1 0unce 
12 0uncea ................ 1 Pound 

Apteekkarien mitat 
20 Grain'ia ...................... 1 Scruple 
3 Scruplea ...................... 1 Dram 
8 Dram'ia ...................... 1 0unce 

12 0uncea ...................... 1 Pound 

Tavalliset painomitat 

27i{Grain'ia .............. 1 Dram 
16 Dram'ia .............. 10unce 
16 Ouncea ...... , ....... 1 Pound 

100 Pound'ia ............ 1 Centiweight 
2000 Pound'ia ............ 1 Ton (Short) 
2240 Pound'ia : ........... 1 Ton (Long) 

Pituu1mitat 

12 Inch'iä .................... 1 Foot 
3 Foot'ia .................... 1 Yard 
5¼ Yard'ia ................... 1 Rod 

40 Rod'ia .................... 1 Furlong 
8 Furlong'ia ................ 1 Mile 
3 Mile'a .................... 1 Lea1r11e 

Sekalaisia mittoja 
4 lnch'lä .......... 1 Hand 

18 Inch'iä .......... 1 Cubit 
21.8 Inch'iä .......... 1 Bible Cubit 
2¼ Foot'ia .......... 1 Milit. Pace '(askel) 

Kuivien aineitten mitat 
2 Pint'ia .......................... 1 Quart 
8 Quart'ia ........................ 1 Peck 
4 Peck'ia ......................... 1 Bushel 

Nesteiden mitat 

4 Gill'ia .................... 1 Pint 
2 Pint'ia .................... 1 Quart 
4 Quart'ia .................. 1 Gallon 

31½ Gallon'ia ................. 1 Barrel 
2 Barrel'ia .................. 1 Hogshead 

Sirkkelin mitat 
60 Sekuntia .................... 1 Minutti 
60 Minuttia .................... 1 Aste 
30 Astetta .. ................... 1 Sign 
3 Sign'ia ...................... 1 Quadrant 
4 Quadrant'ia ............... 12 Sign'ia 

12 Sign'ia ...................... 1 Circle 
Maanmittarin mitat 

7.92 lnch'iä ........ 1 Link 
25 Link'iä ........ 1 Rod 
4 Rod'ia ........ 1 Cbain 

10 Neliö-chain'ia eli 
160 Neliö-rod'ia .. 1 Acre 
640 Acrea ........ 1 Neliö-mile, Section 
36 Neliö-milea ... 1 Township 

Kuutio•mitat 

1728 Kuut. lnch'ä .... 1 Kuut. Foot 
27 Kuut. Foot'ia .. l Kuut. Yard 

2150.42 Kuut. Inch'iä .. 1 Standard Bushel 
231 Kuut. Inch'iä .. 1 Gallon 
128 · Kuut. Foot'ia ... 1 Cord (Puita) 
40 Kuut. Foot'ia ... & Ton (laivaliik.) 



Panaman kanava 

Tämä mailman mestarilaitos, jonka 
Yhdysvallat loppuunsuorittivat Rans
kan rahamiesten kymmenvuotisten 
yritysten tyhjiin rauettua, avattiin lai
valiikenteelle jo v. 1914, vaikka kana
va lopullisesti valmistui vasta pari 
vuotta myöhemmin. Julkaisemme 
tässä tärkeimmät seikat tästä jättiläis
kanavasta, joka katkaisee Panaman 
kannaksen Keski-Amerikassa, yhdis
täen Atlanninmeren ja T yynenmeren 
toisiinsa. 

Pituus syvästä vedestä syvään ve
teen 50 mailia. 

Pituus rannasta rantaan 40 mai
lia. 

Pohjan leveys Atlanninmerestä Ga
tun suluille, 7 mailin pituudelta, 
500 jalkaa. 

15 mailin pit. Gatun suluista Rio 
Canoon 1000 jalkaa. 

Siitä 2 mailin pit. 800 jalkaa. 
Sitte 2 mailin pit. 700 jalkaa. 
Sitte 4 mailin pit. Culebra leikkauk

selle 500 jalkaa. 
Culebra leikkauksessa 9 mailin pit. 

Pedro Miguel suluille 300 jalkaa. 
Pedro Miguelista Mira Flores sul

kujen kautta T yynellemerelle, 10 mai
lin matkalla, on pohjan leveys 500 
jalkaa. 

Kanavan vähin syvyys on koko 
sen pituudella 45 jalkaa. 

Laivojen kulku kanavan läpi ottaa 
10-12 tuntia.

Catun-järvi, joka antaa vettä ka
navan sulkuihin, on 87 jalkaa meren
pintaa ylempänä ja pinta-alaltaan 
1,320 neliömailia. Järven tammi on 
puolentoista mailin pituinen, veden 
pinnan tasalta 400 jalan ja pohjasta 
puolen mailin levyinen. 

Kanava-alue on 10 mailin levyinen 
maakaistale, joka jakaa Panaman ta
savallan kahtia ja on pinta-alaltaan 
448 neliömailia. 

Panaman kanava, jota amerikalai
set rupesivat rakentamaan Toukok. 4 
päivänä 1904, tuli maksamaan noin 
$375,000,000. Rakentamista valvoi 
lsthmian Canal Commissioni. 

Auringonaika eri osissa maapalloa. 

Kun kello auringonajan mukaan 
New Yorkissa on 12 päivällä, on se 
muissa maapallon osissa seuraavasti: 
Buffalossa, N. Y . .................. 11 :40 a.p. 
Cincinnatissa, 0 ............ ........ 11: 18 a.p. 
Chicagossa, Ill. ...................... 11 :07 a.p. 
St. Louisissa, Mo ..... ............. 10:55 a.p. 
San Franciscossa, Cal.. ......... 8:45 a.p. 
Bostonissa, Mass . .................. 12: 12 i.p. 
Qyebecissä, Can ................... 12: 12 i.p. 
Lontoossa ................................ 4:55 i.p. 
Pariisissa ................................ 5:05 i.p. 
Roomassa ................................ 5:45 i.p. 
Vienissä .................................. 6:00 i.p. 
Helsingissä ............................ 6:34 i.p. 
Pietaris<ia ................................ 6:57 i.p. 

Eri aineitten paino 

Seuraavasta nähdään kuinka mon
ta paunaa kuutiojalka eri aineita pai
naa. 
Valurauta .................................. 450.50 
Takorauta .................................. 486.60 
Teräs .......................................... 489.80 
Kupari........................................ 555.00 
Lyyjy .......................................... 707.70 
Messinki .................................... 537.70 
Tina............................................ 456.00 
Valkomänty .............................. 29.56 
Kelt. tervamänty ...................... 33.81 
Mahonki....................... ............ 66.40 
Marmori .................................... 165.00 
Mylly kivi .................................. 130.00 
Tammi, tuore............................ 70.00 
Valkotammi.............................. 45.20 
Savi ............................................ 101 .30 
Tiilikivet.................................... 100.00 
Kipsi ........................ , ................. 105.00 
Santa.......................................... 94.50 
Graniittikivi .............................. 165.00 
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Kulta .......................................... 1,013 .00 
Hopea ........................................ 551.00 
Kovat hiilet .............................. 53.00 
Pehmeät hiilet... ...................... 50.00 
Puuhiilet.................................... 18.20 
Korkki........................................ 15.60 

' Kymmenen käskyä nuorille 
emännille 

Rumanian nerokas kuningatarvai
naja Carmen Sylva on käskyjen muo
dossa antanut nuorille emännille hyö
dyllisiä neuvoja tullakseen onnelli
siksi avioliitossaan. Nämät käskyt 
ovat: 

1. Elä aloita riitaa. Mutta jos sitä 
ei voi estää, niin elä anna perään en
nenkuin voitat oikean asian. Jos voit
to sinulle hymyilee, niin käytä sitä 
täydellisesti hyväksesi. 

2. Kumminkaan ei sinun pidä un
hottaa, että olet ihmisen etkä jumalan 
vaimo. Elä siis ihmettele hänen heik
kouksiansa. 

3. Elä pyydä mieheltäsi liian usein 
rahaa. Koeta tulla toimeen sillä ra
halla, minkä hän kunkin viikon alus
sa antaa. 

4. Jos huomaat että miehelläsi on
avara sydän, niin ajattele että hänellä 
myöskin on vatsa. Pidä hyvä huoli 
hänen vatsastaan, niin voitat pian hä
nen sydämensä. 

5. Silloin tällöin, vaan ei liian usein, 
tulee sinun salJia miehesi pitää vii
meisen sanan; se antaa hänelle hyvän
mielen, eikä vahingoita sinua. 

6. Lue sanomalehti kokonaan, ei
kä ainoastaan siinä olevat kiihkouuti
set. Miehesi keskustelee mielellään 
kanssasi päivän tapauksista, vieläpä 
politiikastakin. 

7. Et edes huonolla tuulella olles
sasi saa kiukutella miehellesi. 

8. Joskus silloin tällöin tulee sinun 
kehaista miestäsi ja antaa hänen tie
tää, että hän kaikissa tapauksissa on 
paras ja parhaiten kasvatettu kaikista 
aviomiehistä, ja samalla tulee sinun 
myöntää, että et itse kaikin ajoin ole 
moitteeton. 

9. Jos miehesi on vilkas ja eloisa, 
ole hänelle hyvä toveri; jos hän on 
alakuloinen, ole hänelle ystävä ja neu
vonantaja. 

10. Carmen Sylva olisi vielä voinut 
lisätä tämän käskyn: Vaikka olet mie
heesi tyytymätön, niin elä ilmoita sitä 
muille. 

Lastenkasvatuksen kymmenen 
käskyä 

1. Kasvata alusta lähtein. Ensim
mäisten elin vuosiensa aikana vastaan
ottavat lapset vaikuttimia, jotka muo
dostavat perustuksen koko elämän
toiminnalle. Kiriaimellisesti on totta, 
että lapsen kasvattaminen alkaa sen 
syntymispäivänä. 

2. Ole levollinen. Elä ole epäva
kainen ja ärtyisä. Elä rankaise kiu
kuissasi. Elä riuhtase lapselta esinet
tä, jolla sen ei ole lupa leikkiä. Lap
sen luonne on herkkätunteinen. 

3. Kuuntele lapsesi puheilua. Ole 
sitä tehdessäsi maltillinen ja ota huo
mioosi sen selitykset ja pyynnör, muu
ten menetät lapsesi luottamuksen. 

4. Ole iloinen. Lapset tarvitsevat 
auringonpaistetta. Elä anna sisullesi 
valtaa. Tee koti iloisaksi lapsellesi. 
Jos sinulla on huolia tahi surua, niin 
koeta estää niitä painamasta lastasi 
ympäröivää henkistä ilmapiiriä. 

5. Ole suora. Mikään ei hävitä 
lapsesi uskoa sinuun enemmän kuin 
vääryys. Lapsen tulee tietää, että si
nun voimasi on hyvyyttä. Elä suosi 
yhtä lasta enemmän kuin toista. Va
hingontapauksista elä kurita. 

6. Pidä sanasi. Pidä lupauksesi. 
Elä peruuta antamaasi lupausta tahi 
määräystä. 

7. Puhu totta. Ole sellainen, jol
laisena koetat esiintyä. Anna oikea 
vastaus lapsesi kysymykseen. 

8. Anna mieluummin kiitosta kuin 
moitetta. Elä masenna lapsesi mieltä. 
Rohkaise sitä sen hyvissä yrityksissä. 
Näytä että huomaat lapsesi arvostelu
kyvyn ja iloitset siitä. 

9. Elä ole itsekäs. Muista ettli lapsi 
ei ole sinun huviksesi ja turhuuksiesi 
täyttäjäksi, vaan että se on erityinen 
ihminen, jonka on elettävä omaa elä
määnsä. Maasi edessä olet vastuun
alainen lapsesi kasvatuksesta. 

10. Kasvata itseäsi. Oma käytök
sesi vaikuttaa lapseen voimakkaam
min kuin opetuksesi. Sinusta sätei
lee vaikuttimia, jotka vaikuttavat lap
sessasi joko hyvää tahi huonoa. 



Yhdysvallat ja Mailmanaota 

Yhdysvaltain avustus sodan voitta
miseksi voidaan määrätä ainoastaan 
yhteenlaskemalla maan sotaväen, lai
vaston ja teollisuuden ponnistukset 
niiden yhdeksäntoista vilkasliikkei
simmän kuukauden ajalta, mitkä tä
mä vilkas maa on milloinkaan näh
nyt. Josko preussilaisen sotakoneis
ton särkymiseen vuotta ennemmin, 
kuin mitä rohkeimmatkaan arvoste
lijat liittolaisten joukosta olivat tohti
neet toivoa, oli tahi ei ollut se tava
ton määrä miehiä ja tarpeita, minkä 
Yhdysvallat työnsivät taisteluun, lie
nee väitöksen alaista, vaan siitä asti 
kun Amerikka oli saavuttanut sota. 
vauhtinsa oli olemassa vähän epäi
lystä mailman kamppailun lopputu
loksesta, 

Mahdollisesti myönnetään tulevai
suudessa, että Saksan armeijan ja 
Saksan kansan moraalin lamautumi
seen enemmän oli vaikuttimenaAme
rikan sotaan varustautuminen kuin 
sen rintamassa oleva armeija. Häl. 
ventämättä lainkaan urheikasta taiste
lurekordia sotilailtamme, jotka taiste
livat eturiveissä, osoittaa kaatuneit
temme luettelo, joka oletettavasti ei 
nouse yli 250,000, että me tuskin vie
lä olimme alkaneetkaan taistella. Tä
män tiesi Saksan ylikomennuskunta 
vallan hyvin. Tietäen myöskin jouk
kojemme laadun ja että me olimme 
onnellisesti kuljettaneet vähän yli vuo
den ajalla näitä ensi luokan taistelijoi
ta Ranskaan yli 2,000,000, ja myös et
tä me olimme luvanneet että siellä oli 
oleva 3,200,000 sotilasta ensi Touko. 
kuun lopussa, Saksan johtajat ehkä 
n :;kivät taistelun jatkamisen turhaksi. 

Sen muistettavan Huhtikuun kuu
d�nnen päivän jälkeen v. 1817, jolloin 
me muodollisesti julistimme sodan 
Saksaa vastaan, olemme me koonneet 
ja harjoittaneet suurimman armeijan 
mitä tällä maalla on milloinkaan ollut. 
Me olemme lisänneet laivastoamme, 
niin että se tonnimäärään katsoen on 
ensimmäinen Englannin jälkeen ja 
miehistönsä puolesta ensimmäinen 
kaikista. Me olemme nostaneet neljä 

suurta sotalainaa vaivaamatta rah \ 
lähteitämme ja lisäksi vapaaehtoise� i 
alistaneet itsemme veroitukselle, jbta 
aniharva muista kansoista on koke. 
nut. Me olemme toimeenpanneet 
jättiläismäisiä kauppayrityksiä, kuten 
laivain rakentaminen, jossa me vielä 
pari vuotta sitten olimme ainoastaan 
noviiseja. Me olemme pakkoanas
tuksella ottaneet rautatiemme, sähkö. 
lennätin- ja telefoonilinjamme ja suu
ren määrän teollisuuslaitoksia, sama
ten kuin me olemme pakollisesti nos
taneet sotilaamme. Maan koko mies
voima on ylöskirjotettu sotapalvelus
ta varten joko rintamassa tahi rivien 
takana tässä maassa, missä melkein 
kaikki teollisuuslaitoksemme ovat 
luovutetut joko suoranaisesti tahi vä
lillisesti sotatarkoituksiin. Me olem
me kannustaneet tämän melkein ra
jattomilla varastolähteillä siunatun 
suuren maamme maanviljelys- ja te
ollisuustuotannon siihen määrään, et
tä olemme voineet lähettää sekä ruo
kaa että raaka. ja valmitettuja aineita 
liittolaisillemme. Tämän päämäärän 
saavuttamiseksi olemme armotta uh. 
ranneet vähemmän tarpeellisia teol. 
lisuuslaitoksiamme, pakottamalla nii
den työ miehiä tarpeelliseen työhön; 
me olemme rajoittaneet nau tintomme 
ja järjestäneet ruokamme niin että so
tilaittemme, merimiestemme ja liitto
laistemme ei tarvitsisi kärsiä puutetta. 

Me olimme tuskin alkaneet taistel-
la, vaan me olimme jo päässeet pit
källe valmistuksissamme suurhyök
käystä varten. Me valmistauduimme 
suurimpaan moraalisen jafysikaalisen 
voiman näytteeseen, mitä meiltä mil
loinkaan oli vaadittu. Että loppu tuli 
niin pian lienee seurauksena siitä, et
tä me niin rivakasti toimimme alusta 
aikain, että me emme olleet liian yl. 
peitä käyttämään hyväksemme liitto
laistemme kokemuksia tahi ottamaan 
heiltä käskyjä. 

Sotaan ryhtyessämme suurin vai. 
keus vastassamme oli laivaliike. Sii. 
hen aikaan Suurbritannian herruutta 
merellä tärisytti Saksan voimakkain 
ja ilkein ase, vedenalainen. Saksan 
rajaton merenalainen sodankäynti sai 

eidät sotaan yhtymään. Sama Sak
san rajaton merenalainen sodankäynti 
se uhkasi pitää meidät sodasta pois. 
sakin. Joe sota olisi ollut voitettavissa 
nostamalla ja harjoittamalla armeijoi
ta, valmistamalla sota tarpeita, kokoo• 
maila muonavaroja ja antamalla bil. 
jooneja liittolaisillemme, olisi kaikki 
käynyt helposti. Mutta sota-avustuk. 
semme oli lähetettävä Atlanninmeren 
poikki, joka oli täynnä saksalaisten 
U-laivoja, Mailman laivasto pieneni 
tuhansin tonnin kuukausittain. Sen
vuoksi meidän ensimmäinen tehtä
vämme oli laivojen rakentaminen ja 
vedenalaisten hävittäminen. 

Elokuusta 1914 Syyskuuhun 1918
saksalaisten U-laivat upottivat laivoja 
7,157,088 tonnia enemmän kuin mitä 
kaikissa liittolaisten ja puolueettomien 
valtain laivaveistämöissä yhteensä ra
kennettiin. 

Yhdysvaltain toiminta laivanraken
nusalalla nähdään seuraavasta taulus
ta, joka osoittaa miten monta kanta
vuustonnia kaikenlaisia kauppalaivo
ja laskettiin vesille tahi otettiin pakko
luovutuksella hallituksen käytettä
väksi 13 kuukauden ajalla: 

Lask. vesille Pakkoluov• 
Aika Tonnia Tonnia 

Elokuussa 1917 .......................... 127,055
Syyskuussa ................................ 61,930
Lokakuussa ................................ 131, l 26
Marraskuussa .... 8,800 .......... 135,805
Joulukuussa ........ 25, 100 .......... 134,730
Tammik. 1918 .... 8,800 .......... 103,700
Helmikuussa ...... 39,650 .......... 132,200
Maaliskuussa ...... 91,650 .......... 167,266
Huhtikuussa ...... 105,350 .......... 119,880
Toukokuussa ...... 200,725 .......... 164,530
Kesäkuussa ........ 156,500 .......... 77,050
Heinäkuussa ..... .4 I 7,425 .......... 216,986
Elokuussa ........... .302,250 .......... 88,730

Yhteensä .......... I ,356,250 1,660,988 

Yhteensä laskettiin vesille 
ja pakkoluov., tonnia ........ 3,017,238

Syyskuussa 1918 me voitimme ma
ilmanrekordin laivanrakennusalalla, 
laskemalla vesille Yhdysvaltain tela
koilta seitsemänkymmentäkaksi lai
vaa, Näiden laivojen kantavuus oli 

369,330 tonnia. Britanniassa " ,lmis
tui saman kuukauden ajalla 1, ivoja 
vain 231,635 tonnia. 

Me olimme olleet sodassa lähes 
vuoden, ennenkuin laivain rakenta
minen pääsi niin suureen vauhtiin, 
että uusia laivoja laskettiin vesille 
enempi kuin upotettiin. Saksalaisten 
vedenalaisten turma voitettiin viime 
Toukokuussa. Elokuussa upotettiin 
laivoja 327,676 tonnia. Edelläoleva 
taulu osoittaa, että saman kuukauden 
ajalla yksinään Yhdysvalloissa lasket
tiin vesille melkein yhtä suuri tonni
määrä kauppalaivoja. 

Vaikka Yhdysvallat ovatkin luon
teeltaan ei-militaristinen valtakunta, 
sääti kongressi Toukokuussa 1917 ase
velvollisuuslain. Kesäkuun 5 p. sa
mana vuonna lähes 10,000,000 miestä 
21 ja 31 ikävuoden välillä rekisteröi
tiin sotapalvelusta varten ja Heinäk. 
13 p. tapahtui ensimmäinen nosto ar
meijaan, 687,000 miestä. Syyskuun 
I 2 p. 1918 lähes 14,000,000 miestä re
kisteröitiin entisten lisäksi uuden ase
tuksen perusteella, joka muutti ikä
rajan vähintään 18 ja enintään 45 vuo
deksi, joten Yhdysvalloilla siis pari 
kuukautta ennen Saksan antautumis
ta oli varattuna lähes 24,000,000 mies
tä sotapalvelusta varten. 

Kun Yhdysvallat yhtyivät sotaan, 
käsitti sen koko armeija 750,000 up
seeria ja miestä, joista 300,000 kuului 
seisovaan armeijaan ja 450,000 kan
salliskaartiin. Saksassa niihin aikoi
hin olleet amerikkalaisten sanomaleh
tien kirjeenvaihtajat kertovat, että Yh
dysvaltain sodanjulistus ei siellä he
rättänyt erityisempää huomiota. Si
käläiset sotilasherrat eivät uskoneet 
Amerikan voivan auttaa liittolaisia 
voittoon päin muulla kuin rahalla ja 
sotatarpeilla. Että Amerikka voisi 
nostaa, harjoittaa ja sotarintamaan lä
hettää suuremman sotajoukon pidet
tiin mahdottomana. 

Marraskuun 11 päivänä, jolloin väli
rauha allekirjotettiin, oli meillä aseis
sa 3,764,677 upseeria ja miestä, joista 
yli 2,200,000 oli kuljetettu Europaan 
joko ottamaan osaa taisteluun tahi. 
saamaan lopullisen harjoituksensa. 



Yhdysvaltain ensimmäinen sotaväen 
osasto,jotajohti kenraalimajuriSibert, 
saapui Ranskaan Kesäk. 26 p., kolme 
viikkoa ennen ensimmäistä armeijaan 
nostoa täällä. Neljä kuukautta myö
hemmin amerikkalaisia sotilaita jo oli 
rintamassa ja Marrask. 3 p. kohtasi 
sotilaitamme ensimmäiset tu rmiot, j ol
loin kolme sai surmansa, viisi haavot
tu i ja yksitoistajoutui saksalaisten van
giksi. 

Vaikka Amerikka oli opettanut ih
miskunnalle lentämistaidon, luisui il
massa lentämisen etevämmyys käsis
tämme jo ennen mailmansodan alka
mista. Yhdeksäntoista kuukautta sit
ten saattoi vielä sormin laskea armei
jassa ja laivastossa olevien harjaantu
neitten ilmailijain lukumäärän. Sodan 
päättyessä oli meillä Ranskassa 8,390 
ja kotona 6,210 harjaantunutta ilmai
)ijaa. 

Rahaviraston Lokak. 3 p. 1918 jul
kaisemien tiedonantojen mukaan ovat 
Yhdysvallat antaneet rahalainoja ja 
luottoa ulkovalloille seuraavat mää
rät: 

Luottoa Rahaa 
Belgialle .. $154,250,000 $144,030,000 
Cuballe.... 15,000,000 5,000,000 
Ranskalle 2,065,000,000 1,780,000,000 
Englann ... 3,745,000,000 3,482,000,000 
Kreikalle 15,790,000 
Italialle.... 760,000,000 730,000,000 
Rumanialle 6,666,666 
Venäjälle 325,000,000 187,729,750 
Serbialle 12,000,000 9,005,000 

Yht ..... $7,098,706,666 6,337,764,750 
Ulkovaltain obligatsioonit ovat vaa

dittaessa takaisin maksettavien velka
kirjain muodossa, kantaen vähintään 
yhtä suuren koron kuin meidän Li
berty-bondimme. 

Yhdysvallat ovat ottaneet sodan ai
kana neljä suurta sotalainaa omasta 
maasta, liittolaistensa avustamiseksi ja 
omien sotakustannustensa suorittami
seksi. Lainat onnistuivat seuraavasti: 

Lain. pyydettiin 
1 :nen $2,000,000,000 
2:nen 3,000,000,000 
3:mas 3,000,000,000 

1

4:jäs 6,000,000,000 

Lain. annettiin 
$3,035,226,850 

4.617,332,300 
4,176,516,750 
6,866,416,000 

Sen $18,695,491,900 lisäksi, mikä 
Liberty-lainoilla saatiin, on veroituk
sella nostettu $4,000,000,000, yhteensä 
siis yli 22 biljoonaa, jonka on laskettu 
jotensakin riittävän sotakustannusten 
suorittamiseksi vuoden l918 loppuun. 
Heinäkuun ajalta oli Yhdysvaltain so
talasku $1,508,000,000, siis kutakin 
päivää kohti yli $48,000,000 ja tuntia 
kohti yli $2,000,000. 

Näiden suursummien lisäksi on Pu
naisen Ristin yhdistykselle y. m. sota
armeliaisuuslaitoksille koottu arvion 
mukaan yli $600,000,000. 

Vähentääksi sotaa seuraavia eläke
maksuja kaatuneitten tahi työkyvyttö
miksi joutuneitten sotilasten ja upsee
rien perheille, toimeenpani hallitus 
kohta sotaan yhdyttyä suurimman 
henkivakuutuslaitoksen, mitä mailma 
vielä on nähnyt. Tämän Sotavakuu
tuslaitoksen vakuutusmaksuvelvolli
suus Syyskuun I päivänä 1918 oli yli 
$20,000,000,000, suurempi kuin kah
dellakymmenellä mailman suurim
malla henkivakuutusyhtiöllä yhteen
sä. 80 prosenttia Yhdysvaltain soti
laista ja upseereista on tässä laitok
sessa vakuutettuna keskimäärin $8,200 
henkeä kohti. Korkein vakuutus
summa on $10,000. 

Ruoka on ollut yksi tämän sodan 
pulmallisimpia kysymyksiä. Epäile
mättä oli nälkä suurimpia vaikuttimia 
Saksan häviöön. Jo ennen sotaan ru
peamistaan olivat Yhdysvallat tuntu
vasti auttaneet liittolaisia ruokavaroil
la, mutta senjälkeen tuli se yhtä tär
keäksi tehtäväksi kuin oli sotilasten ja 
ampumatarpeitten lähettäminen. Voi
daksemme sen tehdä, täytyi meidän 
jokaisen täällä kotona "kiristää suoli
vyötämme·• ja rajoittaa nisun, lihan, 
rasvan ja sokerin kulutusta. Viljan 
säästämiseksi määrättiin kaikki olut
panimot suljettaviksi Marrask. 1 p. 
1918. Viinan valmistaminen oli jo 
ennemmin kielletty samalla tarkoituk
sella. Sekoittamatonta nisuleipää ei 
ole sallittu sivilihenkilöille yli vuoden 
aikaan. 

Heinäk. 1 p. 1918 päättyneen vuo
den ajalla lähetettiin liittolaisille ruo
ka-aineita 11,820,000 tonnia. 

Kalman sato 

Suurbritannia on julkaissut sodan 
turmatilastonsa, ilmaisten siinä mikä 
oli kalman vero, voiton hinta hänen 
osaltaan. Alahuoneelle annettujen 
virallisten numerojen mukaan on so
dassa surmansa saanut 658,765, haa
voittunut 2,032,122 ja vangiksi joutu
nut tahi kadonnut 359,145 miestä. 
Näihin numeroihin on laskettu myös 
Englannin siirto- ja alusmaiden vau
riot. Minkä verran haavoittuneista 
on kokonaan työkyvyttömiä ei nume
roista ilmene, vaan oletettavasti suu
rin osa niistä kykenee johonkin hyö
dylliseen elämäntoimeen rauhan ai
kana. 

"Vorwärts" .lehti julkaisee Saksan 
turmatilaston. Sen mukaan on Sak. 
aan puolelta kaatunut 1,580,000, haa
voittunut 4,000,000, vangiksi joutunut 
490,000 ja kadonnut 260,000. Suurin 
osa viimemainituista voitaneen lukea 

,kaatuneitten joukkoon, joitten luku si
ten tehnee noin 1,750,000. 

Venäjän tuhot on laskettu seitse
mäksi tahi kahdeksaksi miljoonaksi 
mieheksi. Ottaen laskelmien perus
taksi saksalaisten ja englantilaisten 
joukossa vallinnut kuolleiden prosent
timäärä, tekisi Venäjän puolelta kuol
leitten lukumäärä siis noin 2 miljoo
naa. Taudit tappoivat paljon miehiä 
Venäjän armeijasta, mutta toisaalta 
käsin vähensi kuolevaisuussuhdetta 
venäläisten helposti vangiksi antautu
minen. Samaa voi sanoa myöskin 
Itävaltaan nähden, jonka vangiksi an
tautuneitten lukumäärä verrattuna 
taisteluun osaaottaneiden armeijain 
mieslukuun oli tavallista suurempi. 
Tämän mukaan tekisi Itävallan kuol
leitten lukumäärä noin m i l j oonan 
miestä. 

Ranskan mieshukka saadaan suun
nilleen selville laskemalla, ottaen sitä 
tehdessä huomioon sen suhteet sodan 
vaiheisiin. Saksalta kaatui suurin osa, 
noin puolitoista miljoonaa, länsirinta
malla, sillä puolivuotisen taistelun pe. 
rästä venäläiset itärintamalla eivät 
suurempaa vastarintaa tehneet saksa
laisille. Jos siis Saksalta kaatui länsi-

linjalla puolitoista miljoonaa, voidaan 
jotensakin varmasti olettaa liittolais
ten riveistä kaatuneen saman verran. 
Mahdollisesti oli liittolaisten mies
hukka hiukan suurempi, sillä he, lu
kuunottamatta Verdunin rintamaa, 
kävivät kiihkeätä hyökkäystaistelua 
viime Maaliskuuhun saakka. Jos siis 
otaksutaan englantilaisia ja ranskalai
sia kuolleen yhteensä 1,750,000 ja vä
hennetään siitä Britannian kuolleitten 
lukumäärä, jää Ranskan kuolleitten 
luvuksi noin yksi ja'neljäsosa miljoo
naa. 

Italialta on kuoJlut noin puoli mii. 
joonaa miestä. Pienempien taisteluun 
osaaottaneiden valtojen mieshukka on 
arvion mukaan seuraava: 

Serbialta on kaatunut 200,000, Bel
gialta 100,000, Bulgarialta 50,000, Tur
kilta 300,000 ja Portugalilta 10,000 
miestä. 

Yhdysvallat ovat lyhyellä sodassa
olonsa ajalla menettäneet suhteelli
sesti enemmän kuolleissa ja haavoit
tuneissa ja vähemmän vangiksi jou
tuneissa kuin muut taisteluun osalli
set vallat. Viimeisten virallisten nu
merojen mukaan on Ranskaan lähe
tetyistä 2,200,000 miehestä kuollut 
53, 169 ja vangiksi joutunut ainoastaan 
2,163. 

Tekemällä yhteenvedon edellälue
tellusta sotivien valtojen kuolleitten 
lukumäärästä, muodostuu seuraava 
taulu: 

Valtakunta Sodassa kuollut 
Suurbritannia.... 659,000 
Ranska ............... 1,250,000 
Venäjä ................ 2,000,000 
Italia.................... 500.000 
Serbia ................ 200,000 
Belgia . 100,000 
Yhdysvallat ...... 53,000 
Portugal ............ 10,000 

Liitto!. yht. ... . 

Saksa .................. 1,750,000 
ltävalta ................ 1,000,000 
Turkki .............. 300,000 
Bulgaria .. . ... 50,000 

Saksan li,tt. yht. 
Kalman sato yhteensä 

4,772,000 

3,100,000 
7,872,000 



R C F 

Lämpömittarit 

Lämpömittarin muodostaa tavalli
sesti hieno lasiputki, jonka alapää on 
puhallettu palloksi. Pano ja osa puc
kea on täytetty joko elohopeana tahi 
väki viinalla; putken yläosa on täytet
ty ohennetulla ilmalla tahi, jos lämpö· 
mittari on merkitty korkeita lämpö
määriä osoittamaan, hiilihapolla. Kun 
lämpö nousee, laajenee lasin sisällä 
oleva aine ja kohoaa putkessa ylem
mäksi, jotavastaan se lämmön vähe
tessä kutistuu kokoon ja putkessa 
laskeutuu. 

Vieressä olevassa kuvassa nähdään 
rinnatusten kolme erilaista lämpömit
taria : R Reaumur, C Celsius, F Fah. 
renheit. Jäätymä- ja kiehumapisteen 
väli on jaettu R:ssa 80:neen, C:ssa 
100:taan ja F :ssa 180:neen asteeseen ; 
viimemainitussaosoittaa kiehumapis
tettä 212c ja jäätymä pistettä -32° . 

Vaihtamissäännöt 

Amerikassa on yleisesti käytännös
sä Fahrenheitin lämpömittari, Suo
messa sensijaan Celsius. Kun tah. 
dotaan tietää, kuinka monta astetta C 
joku määrätty F-asteluku vastaa, vä
hennetään F-astemäärästä 32, jäännös 
kerrotaan S:llä ja tulos jaetaan 9:llä. 

Vaihdettaessa C-asteita F-asteiksi 
kerrotaan asteluku 9:nä, tulos jaetaan 
S:llä ja jäännökseen lisätään 32. 

C.asteet vaihdetaan R-asteiksi ker
tomana asteluku 4:nä ja sitten jaka
mana S:llä. 

R-asteet C.asteiksi: asteluku kerro
taan 5:nä ja tulos jaetaan 4:llä. 

F-asteet R-asteiksi: asteluvusta vä
hennetään 32, jäännös kerrotaan 4:llä 
ja tulos jaetaan 9:Uä. 

R-asteet F-asteiksi: asteluku ker
rotaan 9:llä, tulos jaetaan 4:llä ja sit
ten lisätään 32. 

Espanjan influentla eli "lentau" 

Mailmansodassa on kuollut miljoo
neja, mutta suuremman uhrimäärän 
on vaatinut yli mailman vallinnut kul
kutauti Espanjan influentsa, nimensä 
saanut siitä, kun se ensinnä ilmestyi 
Espanjassa. Census-virastori,,tiedon
antojen mukaan on tähän tautnn kuol
lut Yhdysvaltain 46 kaupungissa, joi
den yhteinen asukasluku on23,000,00,0 
eli siis noin viidesosa koko maan väki
luvusta, yhdeksän viikon ajalla, Syys
kuun 8 p:stä Marraskuun 9 p:vään, 
78 000 henkeä. Tämän mukaan olisi 
ka'ko maassa yksistään noiden 9 vii
kon ajalla kuollut 350,000 ihmistä. 

den appelsiinin mehu aina parin tun
nin perästä. Jos sairas tuntee nälkää, 
on hänelle annettava keitettyä maitoa, 
voileipää, löysäksi kei

.
tettyjä munia ta

hi kalaa. 
Tärkeätä on, että sairaalle tehdään 

kaikki niin mukavaksi ja miellyttä
väksi kuin mahdollista sekä varjellaan 
mielenliikutuksilta. Säästettäköön hä
nen korviaan melulta ja silmiään häi
käisevältä valolta. 

Kun influentsan mikrobit keuhko
jen kautta pääsevät ihmisen verisuo
niin, hyökkäävät ne kohta punaisten 
verisolujen kimppuun niitä myrkyttä
mään ja syömään, ja täten saamansa 
ravinnon voimalla ne sikiävät ja li
sääntyvät nopeasti. Syntyy kiivas tais
telu, johon myöskin valkoiset verieolut 
yhtyvät, ryhmittyen punaisten tove
riensa ympärille niitä suojelemaan. 
Jos verisolut ovat voimakkaita, voivat 
ne torjua luotansa mikrobien hyök
käykset ja tappaa ne, mutta päinvas
taisessa tapauksessa vievät mikrobit 
voiton. 

Lääketiede ei vielä ole päässyt var
muuteen tämän tappavan kulkutau
din syistä eikä ehkäisykeinoista. Itse 
influentsa sellaisenaan kuin se ensin 
esiintyy ei ole erittäin tuhoisa, vaan 
vaikuttaa se niin heikentävästi elimis
töön, että monenlaiset muut taudit, 
erittäinkin keuhkokuume, seuraavat 
sen kantapäillä, tappaen uhrinsa ly. 
hyessä ajassa. 

Seuraava parannuskeino on osoit
tautunut erittäin tehokkaaksi influent-
11aan: 

Kun taudinoireet, jotka ovat: ylei
nen huonosti vointi, raukaiseminen, 
vilunväreet, pakotus hartioissa, seläs
sä tahi kaulassa, oksetus, pakotus kes
kellä päätä ja kuumeen alkua,-näyt
täytyvät, on sairaalle kohta annettava 
joko resiiniöljyä tahi m'.'uta _nopeasti 
vaikuttavaa vatsanpehm1tysametta se
kä toimitettava makuulle. Selkää ja 
rin t a a  on hierottava kanvärttiöljyllä 
(camphorated oil) ja peitettävä pum
puleilla. Sairasta . on en_nen ka1kkl;a 
suojeltava jähtym1seltä Ja vedolta Ja 
pidettävä lämpimänä, vaik_ka h?nel_lä 
olisi kuumettakin. Otsalla Ja oh1mo1l
la pidettäköön kylmiä vesikääreitä ja 
jaloissa lämpimät sukat. 

Täysi juomalasillinen puhdasta ap
pelsiinin m e h u a  kuumennettakoon 
kattilassa melkein kiehuvaksi ja an
nettakoon sairaalle juotavaksi kuuma
na. Vähän ajan perästä annettakoon 
teelusikaninen puhdasta lemonin me
hua. Sitte annettakoon sairaalle yh-

Lemonin js appelsiinin mehussa on 
happoja, joiden yhteydessä mitkään 
mikrobit eivät voi elää. Appelsiinissa 
on myös runsaasti hedelmäsokeria, 
jolla on se ominaisuus, että se on hy
vin ravitsevaa ja helposti sulavaa, niin 
että se jo muutamien minuuttien ku
luttua voimistaa verta. Appelsiinin 
mehusta siis punaiset verisolut saavat 
uusia voimia taistellessaan influentsa
mikrobeja vastaan, ja samasta syystä 
tulee sairaalle antaa muitakin helposti 
sulavia ruokia. 

Kun potilas on parantunut influent-
sasta, joka tavallisesti tapahtuu kol
men päivän sairauden perästä, on hä
nen oltava erittäin varovainen useita 
viikkoja. Hän voi näet vähimmästä
kin vilustumisesta tahi vedosta saada 
influentsan jälkitaudin, keuhkokuu
meen, joka tekee hänestä lopun muu
tamassa päivässä. 

Tässä neuvottu influentsan paran
nustapa on esitetty New Yorkin ter
veyslautakunnalle,joka sen on hyväk
synyt käytettäväksi sellaisissa tapauk: 
sissa, missä pikainen lääkärinapu e1 
ole saatavissa. 



Merkkipäiviä mailmanaodaaaa 

1914 
Kesäk. 28 p. Itävallan arkkiherttua 

Frans Ferdinand murhataan Sera
jevossa, Serbiassa." 

Heinäk. 28 p. Itävalta julistaa sodan
Serbiaa vastaan. 

Elok. 1 p. Saksa julistaa sodan Ve-
näjää vastaan. 

Elok. 2 p. Serbia julistaa sodan Sak
• saa vastaan. 
Elok. 3 p. Saksa julistaa sodan Rans

kaa ja Belgiaa vastaan. 
Elok. 4 p. Ranska ja Englanti julis

tavat sodan Saksaa vastaan. 
Elok. 5 p. Itävalta julistaa sodan Ve

näjää vastaan. 
Elok. 6 p. Belgia ja Serbia julistavat 

sodan Saksaa vastaan. 
E!ok. 8 p. Montenegro julistaa sodan 

Itävaltaa vastaan. 
Elok. 9 p. Montenegro julistaa sodan 

Saksaa vastaan. 
Elok. 12 p. Ranska ja Englanti julis

tavat sodan Itävaltaa ja Montenegro 
Saksaa vastaan. 

Elok. 23 p. Jaapani julistaa sodan 
Saksaa vastaan.-Tappelu Monsin 
luona. 

Elok. 25 p. Itävalta julistaa sodan 
Jaapania vastaan. 

Elok. 28 p. Itävalta julistaa sodan 
Belgiaa vastaan. 

Syysk. 6 p. Marnen ensimmäinen 
tappelu alkaa. 

Syysk. 16 p. Venäläiset karkoitetaan 
itä-Preussista. (Hindenburgin mai
ne alkaa.) 

Lokak. 9 p. Saksalaiset valloittavat 
Antverpenin. 

Marrask. 2 p. Turkki julistaa sodan 
Englantia ja Ranskaa vastaan. 

Marrask. 3 p. Venäjä julistaa sodan 
Turkkia vastaan. 

Marrask. 5 p. Ranska ja Englanti ju
listavat sodan Turkkia vastaan. 

Jouluk. 2 p. Serbia julistaa sodan 
Turkkia vastaan. 

louluk. 8 p. Meritappelu Falkland
saarien luona. 

Jouluk. 24 p. Saksalaisten ensimmäi
nen ilmahävitysretki Englantiin. 

1915 
Helmik. 18 p. Saksalaisten ved 

alaisten Englannin sulkeminen al
kaa. 

Helmik. 19 p. Merisota Oardanellein 
salmen valloittamiseksi alkaa. 

Huhtik. 17 p. Y serin toinen tappe
lu. Saksalaiset käyttävät myrkky
kaasua ensi kertaa. 

Toukok. 2 p. Venäläiset kärsivät tap
pion Dunajevin luona. 

Toukok. 7 p. Lusitania upotetaan. 
T oukok. 24 p. Italia julistaa sodan 

Itävaltaa vastaan. 
Kesäk. 2 p. Italialaiset menevät lson-

zon poikki. • 

Kesäk. 3 p. San Marino julistaa so
dan Itävaltaa vastaan. 

Elok. 22 p. Italia julistaa sodan T urk
kia vastaan. 

Lokak. 5 p. Liittolaiset nousevat mai
hin Salonikissa, Kreikassa. 

Lokak. 14 p. Bulgaria julistaa sodan 
Serbiaa vastaan. 

Lokak. 15 p. Englanti julistaa sodan 
Bulgariaa vastaan. 

Lokak. 16 p. Ranska julistaa sodan 
Bulgariaa vastaan. 

Lokak. 19 p. Venäjä ja Italia julista
vat sodan Bulgariaa vastaan. 

1916 

Helmik. 21 p. Verdunin valloittamis
yritys alkaa. 

Maalisk. 8 p. Saksa julistaa sodan 
Portugalia vastaan. 

Maaliak. 10 p. Portugal julistaa so
dan Saksaa vastaan. 

Maalisk. 15 p. Itävalta julistaa sodan 
Portugalia vastaan. 

Toukok. 31 p. Meritappelu Jutlannin 
luona. 

Heinäk. 1 p. Sommen tappelu alkaa. 
Elok. 28 p. Italia julistaa sodan Sak

saa, Rumania Itävaltaa ja Saksa 
Rumaniaa vastaan. 

Syysk. 15 p. "Tänkit'• ilmestyvät ensi 
kertaa sotanäyttämölle ( Courcellet
ten luona.) 

Syysk. 29 p. Turkki julistaa sodan 
Rumaniaa vastaan. 

Syysk. 31 p. Bulgaria julistaa sodan 
Rumaniaa vastaan. 

1917 
Tammik. 21 p. Saksa julistaa rajat

toman merenalaisten sodankäyn
nin. 

Helmik. 3 p. Yhdysvallat katkaise
vat diplomaattiset suhteet Saksan 
kanssa. 

Maalisk. 9 p. Venäjän vallankumous 
alkaa. 

Maalisk. 16 p. Venäjän tsaari luo
puu hallituksesta. 

Huhtik. 6 p. Yhdysvallat julistavat 
sodan Saksaa vastaan. 

Kesäk. 12 p. Kreikan kuningas Con
stantine luopuu hallituksesta. 

Kesäk. 26 p. Ensimmäiset Ameri
kan joukot saapuvat Ranskaan. 

Marrask. 6 p. Bolsheviki tulee val
taan Venäjällä. 

Marrask. 9 p. Italialaiset kärsivät tap
pion Piave-virralla. 

Jouluk. 9 p. Englantilaiset valloitta
vat Jerusalemin turkkilaisilta. 

1918 
Maalisk. 3 p. Venäjän-Saksan rau

hansopimus allekirjoitetaan. 
Maalisk. 21 p. Saksalaiset alkavat 

hyökkäyksen Somme-joella. 
Huhtik. 14 p. Kenraali Foch nimi

tetään liittolaisten joukkojen yli
komentajaksi. 

Toukok. 27 p. Saksalaisten hyökkäys 
Pariisia kohti alkaa .. He etenevät 
Marne-joelle asti. 

Elok. 6 p. Salr.-laisten "75 aailin 
kanuuna" pommittaa Pariisia. 

Elok. 25 p. Liittolaiset särkevät Hin
denburg-linjan. 

Syysk. 3 p. Yhdysvallat tunnustavat 
Tjekko-Slovaanien hallituksen. 

Syysk. 12-15 p. Amerikkalaiset pois
tavat St. M,chiel-pohjukan. 

Syysk. 22 p. Englantilaiset saartavat 
Turkin armeijan Palestiinassa. 

Syysk. 30 p. Bulgaria antautuu. 
Lokak. 4 p. Bulgarian kuningas Fer

dinand luopuu hallituksesta. Hä
nen seuraajansa, poikansa Boris, 
luopuu hallituksesta Marrask. 1 p. 

Lokak. 6 p. Saksa pyytää pres. Wil
sonia järjestämään aselepoa. 

Lokak. 18 p. Saksalaiset karkoitetaan 
Belgian rannikolta. 

Lokak. 23 p. Pres. Wilson esittää 
Saksan aselepo-ehdotuksen liitto
laisille. 

Lokak. 30 p. Turkki antautuu. 
Marrask. 3 p. Itävalta anatutuu. 
Marrask. 4 p. Versaillesin konferenssi 

sopii aselevon ehdoista. 
Marrask. 6 p. Saksan aselepo-lähe

tystö lähetetään länsi-rintamalle. 
Marrask. 8 p. Kapina Saksan laivas

tossa. Koko laivasto joutuu vallan
kumouksellisten käsiin ilman ve
renvuodatusta. 

Marrask. 8 p. Wurttembergin ku
ningas Wilhelm 11 luopuu hallituk
sesta. 

Marrask. 9 p. Saksan keisari luopuu 
hallituksesta. 

Marrask. 9 p. Oldenburgin suurhert
tua F riedrichAugust eroitetaan hal
lituksesta. 

Marrask. 11 p. Aselepo allekirjote-
taan. 

Kesäk. 6 p. Yhdysvaltain merisoti
laat lyövät saksalaiset takaisin Cha
teau-Thierryn luona, vaikuttaen so
dan käänteen. Kenraali Omar Bun
dy, amerikkalaisen osaston komen
taja, kieltäytyy tottelemasta ranska
laisen ylipäällikkönsä peräytymis
käskyä. 

Kesäk. 23 p. Italialaiset lyövät itäval
talaiset takaisin Piave-virran yli. 
Itävaltalaiset menettävät 150,000 

miestä. 

Marrask. 11 p. Sachsenin kuningas 
Friedrich August lll eroitetaan hal
lituksesta. 

Marrask. 11 p. Bavarian kuningas 
Ludvig lll luopuu hallituksesta. 

Marrask. 11 p. Braunschweigin hert
tua Ernst August luopuu hallituk
sesta. 

Heinäk. 12 p. Ranskalaiset ja ame
rikkalaiset särkevät saksalaisten rin
taman Cantignyn pohjoispuolella. 

Heinäk. 18 p. Marsalkka Foch alkaa 
suuren vastahyökkäyksensä. 

Marrask. 11 p. Mecklenburg-Schwe
rinin suurherttua Friedrich Frans 
IV luopuu hallituksesta. 



Marrask. 11 p. Presidentti Wilson 
ilmoittaa Kongressille välirauhan 
ehdot ja sanoo sodan päättyneen. 

Marrask. 11 p. Italian kuningas Vic
tor Emanuel tulee juhlakulussa 
Triesten kaupunkiin. 

Marrask. 11 p. Saksan kapina leve
nee. 

Marrask. 12 p. Yhdysvaltain sota
virasto peruuttaa sotapalvelukseen
nostomääräyksen. 

Marrask. 12 p. Itävallan keisari luopuu 
hallituksesta. 

Marrask. 13 p. Reussin herttua Hein
rich XXVII eroaa hallituksesta. 

Marrask. 13 p. Sachsen-Weimarin 
suurherttua Wilhelm Ernst luopuu 
hallituksesta. 

Marrask. 13 p. Lippen ruhtinas Leo
pold luopuu hallituksesta. 

Marrask. 14 p. 2,532 amerikkalaista 
sotavankia vapautetaan Saksassa. 

Marrask. 14 p. Waldeckin ruhtinas 
Friedrich eroaa hallituksesta. 

Marrask. 15 p. Annetaan ensimmäi
nen määräys Yhdysvaltain armei
jan hajottamisesta. 

Marrask. 15 p. Kenraalimajuri Seyn, 
Suomen entinen kenraalikuvemöö
ri, murhataan. 

Marrask. 16 p. Schaumburg-Lippen 
ruhtinas Adolphe luopuu hallituk
sesta. 

Marrask. 16 p. Sachsen-Coburg.Go
than herttua Karl Edvard luopuu 
hallituksesta. 

Marrask. 17 p. Unkari julistautuu 
tasavallaksi. 

Marrask. 17 p. Badenin suurherttua 
Friedrich II eroitetaan hallituk-
sesta. 

Marrask. 21 p. Kenraali Pershing 
tulee amerikkalaisten joukkojen 
kanssa Luxemburgin kaupunkiin. 

Marrask. 21 p. Höyrylaiva Campa
nia u p p o a a yhteentörmäyksessä 
erään e n g l a n t i l a i sen sotalaivan 
kanssa. 

Marrask. 21-23 p. Saksan laivasto, 
70 kaikenlaista sotalaivaa ja 130 me
renalaista, antautuu ja viedään Eng
lantiin. 

Marrask. 22 p. Marsalkka Petain tu
lee riemukulussa Strassburgin kau
punkiin. 

Marrask. 22 p. Badenin suurherttua 
Fredrik eroaa hallituksesta. 

Marrask. 26 p. Venäjän bolsheviki
joukot tulevat rajan yli Itämeren
maakuntiin. 

Marrask. 28 p. Saksassa julkaistaan 
virastaluopumisjulistus, jonka on 
allekirjoittanut "Wilhelm R. I."

Marrask. 28 p. Ilmoitetaan, että Bel
gia on vapaa saksalaisista joukois
ta. 

Marrask. 28 p. Englannin kuningas 
George vierailee Pariisissa. 

Marrask. 29 p. Valkeasta talosta il
moitetaan, että Yhdysvaltain edus
tajina rauhankonferenssissa tule
vat esiintymään presidentti Wilson, 
valtiosihteeri Lansing, entinen lä
hettiläs White, eversti House ja 
kenraali Bliss. 

Marrask. 30 p. Riigassa julistetaan 
Liivinmaa tasavallaksi. 

Jouluk. 1 p. Amerikkalaiset joukot 
marssivat rajan yli Saksaan. 

Jouluk. 2 p. Presidentti Wilson il

moittaa Kongressille, että hän mat
kustaa Ranskaan osaaottamaan rau. 
hankonferenssiin. 

Jouluk. 2 p. Montenegron kuningas 
Nicholas syöstään valtaistuimelta. 

Jouluk. 4 p. Presidentti ja Mrs. Wil
son sekä muut Yhdysvaltain edus
tajat rauhankonferenssissa lähte
vät New Yorkista höyrylaivalla 
George Washington Ranskaan. 

Jouluk. 4 p. Amerikkalaiset joukot 
marssivat sisälle Mainziin, Hessen 
pääkaupunkiin. 

Jouluk. 8 p. Teräs lanka verkko, joka 
Yhdysvaltain sotaan yhtymisestä 
asti on ollut New Yorkin sataman 
suojana merenalaisia vastaan, nos
tetaan. 

Jouluk. 13 p. H ö y r y l a i v a  George 
Washington saåpuu Presidentti ja 
Mrs. Wilsonin sekä muiden rau
hankonferenssin edustajain kanssa 
Brestiin, Ranskassa. 

Kieltolaki Yhdyavalloiasa 

Viime kesänä laati Kongressi ehdo
tuksen muutokseksi perustuslakiin, 
jonka mukaan päihdyttävien juomien 
valmistaminen, kuljettaminen, kaup
paaminen ja tarjoilu Yhdysvalloissa 
ja kaikissa sen alusmaissa kiellettäi
siin kokonaan. Tämä perustuslak1-
muutosehdotus jätettiin kunkin val
tion lainlaatijak

u_n
nan hyväksyttäväk

si tai hyljättäväksi. Ellei seitsemän 
vuoden sisällä vähintään kolme nel
jättäosaa valtioista ehdotusta hyväk
syisi, raukeisi se siihen. 

Mieliala yleistä kieltolakia kohtaan 
osoittautui erittäin suosiolliseksi yli 
koko maan, sillä jo Tammikuun 16 p. 
1919 saavutti ehdotus hyväksymisel
leen tarvittavan enemmistön, kun Ne
braskan valtion lainlaadintakunta sen 
hyväksyi, ollen 36:des kieltolakia ha-
1 uavista valtioista. Tuntia myöhem
min aamana päivänä hyväksyttiin eh
dotus Missourissa ja pari tuntia myö
hemmin Wyomingissa. 

Seuraavasta nähdään kieltolakieh
dotuksen hyväksyneet valtiot ja niit
ten asukasluku vuonna 1918:

Alabama .•....................... 2,395,270 
Arizona.......................... 272,034 
Arkansas .......... ............. 1,7g.1,g65 
Californla ............. , ......... 3, u9,412 
Colorado ......................... 1,014,581 
Delaware.......... .... .. . . . . . . . 216,941 
District of Columbia............. 374,584 
Florida .............. ...... ... • . 938,877 
Georgia .......................... 2,935,617 
Idaho . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 461,766 
Illinois ........................... 6,317,734 
Indlana .......................... •, 854, 167 
Iowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,224,771 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,874, 195 
Kentucky ........................ 2 ,408,547 
Louisiana .•................ ..... 1,884,778 

Maine . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 782,191 
Maryland .........•............. 1,384,539 
Massachu•etts ................... 3,832,790 
Michigan ........................ 3,133,678 
Mississippi ...................... • ,oox ,466 
Missouri ........................ • 3,448,498 

Montana ........ ........... ... . . . 486,376 
Nebraska .... , . . . . . . . . . . . . .. . 1,296,877 
Nevada . . . . ...... ...... .... .. .. . . u4,742 
New Hampshire.. . . . . .. . . . . . .. . . 446,352 
New Mexico . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . 437,015 

New York ........................ 10,646,98g 
North Carolina .................. 2,466,025 
North Dakota.................... 79,,437 
Ohio ............................. 5,273,814 
Oklahoma .............. .......... 2 ,377,629 
Oregon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888,243 
Pennsylvania .................... 8 ,798,067 
South Carolina. ... .. . . .. . .. . . . . . 1.660,934 
South Dakota.................... 735,434 
Tennessee ....................... 2,321,253 
Texas ...............• •....•.... ◄ ,601 ,:179 
Utah..... .. ... . . .... .. . ... .. .. . . 453,648 
Vermont . . . . .. . . .. . . . ••. . . . . . .. . 366, 1g.1 
Virginia, ...... , ........... ..... 2,231,030 
Washington ..................... 1,660,578 
WestVirginia ................... 1,439,165 
Wisconsin ....................... 2,553,983 
Wyoming........................ 190,38o 

Yhteensä 97,go6,843 

Seuraavissa valtioissa ei kieltolaki
ehdotusta vielä ole hyväksytty: 

Connecticut. .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1,286,268 
Minnesota ....................... 2,345,287 
New Jersey ................... • • • 3,oSo,371 
Rbode Island ............. ,. ... .. 637,4,5 

Yhteensä 7,349,341 

Kysymyksenalainen perustuslaki
muutos astuu voimaan vuoden peräs
tä siitä päivästä, jolloin tarpeellinen 
valtioitten e n e m m i s t ö  s a a t i in, siis 
Tammikuun 16 p. 1920. Vaikka ne 
muutamat valtiot, jotka vielä eivät 
ole kieltolakiehdotusta hyväksyneet, 
eivät sitä hyväksyisikään, ei tämä vai
kuttaisi mitään estettä lain voimaan 
astumiselle. 

Todellisuudessa tulee yleinen ko
ko Yhdysvaltoja koskeva kieltolaki 
käytäntöön jo ennemminkin. Sodan 
loputtua säädettiin �imittäin laki, j?�
ka mukaan kaikella1sten alkohoohp1-
toisten aineitten käytäntö nautintoai
neina kielletään Heinäkuun 1 päivästä 
1919 alkaen siihen asti kuin koko Yh
dysvaltain Europassa oleva armeija 
on tuotu takaisin ja hajotettu. Kun 
tähän parhaimmassakin tap��kse�sa 
kuluu ainakin vuosi, eivät v11nam1e
het löydä suu·rta lohdutusta eikä toi
voa siitä mahdollisuudesta, että auk
koa ilmaantuisi Heinäk. 1 pnä 1919
ja Tammik. 16 pnä 1920 alkavien 
paastojen välille. 
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6 tuum.aa on 15.24 centi m e triä 
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Tilastoa Yhdysvaltain entisistä 
sodista 

Amerikkalaisten haavoittuneitten ja 
kuolleitten lukumäärä kaikissa sodis
sa sitte vallankumoussodan tekee yh
teensä noin 1,280,000, josta kaatuneit

retkistä y. m., joihin Yhdysvallat ovat � 
ottaneet osaa vuoden 177? jälkeen,, 
lu'kuunottamatta kolmea pienempää 
sekä mailmansotaa, jotka ovat tapah
tuneet "Registerin" painamisen jäl
keen. Luettelemme ne tassä: 

ten ja haavojen tahi muitten sodasta 1775-1783-Vallankumoussota. 
johtuvien seurausten takia kuolleitten 
luku tekee noin 595,000. Vallanku- 1782-1787-Wyoming Valleyn, Penn., 

moussodan turmista ei ole tarkkoja kapina. 
numeroita, eikä myöskään noin sadas- 1786-1787-Shays'in kapina, Massa-

ta pienemmästä sodasta, joissa arvel- chusettsissa. 

!aan olleen noin 100,000turmatapaus- 1790-1795-Sota lounaisten intiaani. 
ta. Minkäänlaista tilastoa ei ole säi- heimojen, miamien, wyandottien, 
lynyt vallankumoussodan mieshukas- delawarien, pottawattamien, shaw-
ta, mutta lisäämällä siinä mahdollisesti neiden, chippewaiden ja ottawai-
kärsityt vauriot edellämainittuun lu- den kanssa. 
kuun, tekee Yhdysvaltain kaikissa se- 1791 -1794-Viinakapina Pennsylva-
kä suuremmissa että pienemmissä so- niassa. 
dissa kärsimät vauriot yhteensä noin 1798-1800-Sota Ranskan kanssa, 

1,500,000, josta kuolleitten lukumää- 1799-Fries-kapina Pennsylvaniassa. 

rä on noin 700,000. Etelä valtioitten 1801-1805-T ripolin sota, 

mieshukka on sisällytetty edelläole- 1806-Burr'in salaliitto. 

viin numeroihin. 1806-Sabine-retki Louisianassa. 
1807 -Chesapeake-lahden laivasto• Kun kysytään joltakin keskimäärin asia. kehittyneeltä amerikkalaiselta, kuinka 1808-Champlain.järven ulosvienti-monessa sodassa Yhdysvallat ovat ol- kiellon rettelöt. l eet osallisina saatuaan itsenäisyyten- 1811-1813-Toinen sota lounaisten in-sä, vastaa hän tavallisesti: "Noin kym- tiaaniheimojen kanssa. menessä eli kahdessatoista." Tämä 1812-1815-So t a  S u urbri t a n n i a nvastaus olisi kutakuinkin paikallaan, kanssa. jos kysymyksessä olisi ainoastaan suu- 1812-S eminole-intiaanisota Flori-remmat sodat, vaan huonosti arvattu, dassa. kun otetaan huomioon myöskin kaik- 1813-Peoria-intiaanisota lllinoisissa. ki ne pienemmät sodat, joihin Yhdys- 1813-1814-Creek-intiaanisota Alaba-vallat ovat aikain kuluessa ottaneet massa. osaa. Washingtonissa on viralliseStl 1817-1818-T oinen seminole-intiaani-merkitty meillä olleen "110 sotaa, so- sota. taretkeä y. m.", joiden yhteydessä on 1819-Yellowstonen retki.

tapahtunut 8,600 taistelua. 1823-Sodankäynti blackfeet- ja aric-
Kaikista sodista oli mieshukka suu- karee-intiaaneja vastaan. 

rin sisällissodassa, jossa kaikista syis- 1827-La Fevre-intiaanisota. 
tä molemmilta puolin surmansa sai 1831-Sac- ja fox.intiaanisota. 
yhteensä noin 515,000 miestä. Tästä 1832-Black Hawk sota, 
luvusta kuoli Pohjoisvaltioitten puo- 1832-1833-Peruutus, South Caroli-
lelta 359,000 miestä ja loput Eteläval- nassa. 
tioitten riveistä. Puutteellisen tervey- 1833-1839-Cherokee-intiaanisota. 
denhoidon takia taudit tappoivat suu- 1834-Pawnee-retki. 
remman määrän kuin mitä kuoli tais- 1835-1836 - Kolmas seminole-intiaa. 
telussa. nisota. 

"Yhdysvaltain Armeijain Historia!- 1836-1837- T o i  n e  n creek-intiaani-
lisessa Registerissä" on painettuna vi- sota. 
rallinen selostus kaikista sodista, sota- 183 7-Osake-intiaanirettelöt. 

1838-Heatherly-intiaanisota. 
1838-Mormoonirauhattomuudet. 
1838-1839-New Yorkin-Canadan ra-

jariita. 
1846-1847-Doniphan'in retki Mexi-

coon. 
1846-1848-Sota Mexicon kanssa. 
1846-1848-Uusi sotaretki Mexicoon. 
1848-Cayuse-sota Oregonissa. 
1849-1861-Navajo-sodat. 
1849-1861-Comanche-, cheyenne-ja 

kickapoo-intiaanien rettelöt. 
1850-Pitt-virran retki Californiassa. 
1851-1852-Yuma-retki Californiassa. 
1851-1853-Utah-intiaanisota. 
1851-1856-lntiaanisodat Oregonissa 

ja Washingtonissa. 
1855-Snake-intiaaniretki. 
1855-1856-Sioux-retki Nebraskassa. 
1855-Yakima-retki Washingtonissa. 
1855-1856-Cheyenne- ja arapahoe-

intiaanien rettelöt. 
1855-1858-S e m  i n ole-intiaanien eli 

Floridan sota. 
1856-1858-Kansasin rajarettelöt. 
1857-Gila-retki, New Mexico. 
185 7-Sioux-intiaanirauhattomu udet 

Minnesotassa ja Iowassa. 
1857-Mountain Meadow ihmisteu

• rastus Utahissa. 
185 7-1858-Utah-retki. 
1858-Sotaretki pohjoisia intiaaneja 

vastaan. 
1858-Puget Sound retki. 
1858-Spokanen, Coeur d'Alenen ja 

Paloosin intiaanirauhattomuudet. 
1858-Navajo-retki New Mexicossa. 
1858-1859-Wichita-retki lndian T er-

ritoriossa. 
1859-Colorado-virran retki. 
1859-Pecos-retki T exasissa. 
1859-Antelope Hills retki T exasissa. 
1859-Bear-virran retki Utahissa. 
1859-San Juanin rettelöt Washington 

T erritoriossa. 
185?-John Brownin partioretki Virgi

n1assa. 
1859-1860-Cortina-intiaanien rettelöt 

T exasin ja Mexicon rajalla. 
1860-Pah-ute-retki Californiassa. 
1860-Retki kiowa- ja comanche-inti

aaneja vastaan lndian Territorios
sa. 

1860-Carson Valleyn retki Utahissa. 

1860-1861-Navajo.retki New Mexi
cossa. 

1861-1890-A p a c h e.intiaanien sota 
Arizonassa ja New Mexicossa. 

1861-1865-Sisällissota. 
1862-l n i taanien ihmisteurastukset 

New Ulmissa, Minnesotassa. 
1862-1867-Sioux-intiaanien sota Oa. 

'kotassa ja Minnesotassa. 
1863-1869-Sota cheyenne-, arapa. 

hoe-, kiowa- ja comanche-intiaani
heimoja vastaan Kansasissa, Neb
raskassa, Coloradossa ja lndian Ter
ritoriossa. 

1865-1868-lntiaanisota Oregonissa, 
ldahossa ja Californiassa. 

1865-1866-F enia-intiaanien päälle. 
hyökkäys New Yorkin ja Canadan 
rajalla. 

1867-1881-Sota lipan-, kiowa-, kicka
poo· ja comanche-intiaaneja vas
taan. Mexicon rajan rauhattomuu
det. 

1868-1869-Canadian-virran retki New 
Mexicossa. 

1871-Y ellowstone-retki. 
1871-F enia-intiaanirettelöt Oakotas-

sa ja Manitoban rajalla. 
1872-Y ellowstone-retki Oakotassa. 
1872-1873-Modoc-sota . 
1873-Y ellowstone-retki Oakotassa. 
1874-1875-Sota kiowa-, cheyenne- ja 

comanche-intiaaneja vastaan lndian 
T erritoriossa. 

1874 - Sioux-retki Wyomingissa ja 
Nebraskassa. 

1874-Black Hills retki Dakotassa. 
1875-Retki Nevadan intiaaneja vas

taan. 
1876-Sioux-intiaanisota. 
1876-Powder River retki Wyomingis

sa. 
1876-1877-Big Horn ja Yellowstone 

retket. 
1876-1879-Sioux- ja cheyenne-inti-

aanisota. 
1877-Nez Perces-rotaretki. 
1878-Ute-retki. 
1879-Snake-intiaanirauhattomu udet 

Idahossa. 
189(). 1891-Sioux-intiaanisota. 
1891-1893-Mexicon raja- eli "Tin 

Horn"-sota. 
1895-Bannock-intiaanihäiriöt. 



1898-1899-Sota Espanjaa vastaan. 
1898-Chippewa-intiaanihäiriöt. 
1899-1902-Filippiinein kapina. 
1900-1901-Boxer-kapina Kiinassa. 
191•2-1913-Nicaraguan sotaretki. 
1913-1914-Haitin ja Santo Domingan 

sotaretket. 
1914-Vera Cruzin sotaretki. 
19!6-Kuritusretki Mexicoon. 
1917-1918-Europan sota. 

George Washington, johtaessaan 
Amerikan vapautussotaa, jätti teke
mättä yhden tärkeän asian - hän ei 

· toimittanut tilastoa komentonsa alla
olevien joukkojen kärsimistä turma
tapauksista, haavottuneista ja kuol
leista. Virallista rekordia pidettiin 
ainoastaan armeijan miesluvusta eri 
aikoina, mutta nekään numerot eivät 
pidä tarkasti paikkaansa. Tilastotie
dot ·siltä ajalta osoittavat koko vallan
kumousarmeijan käsittäneen 356,000 
miestä, josta 231,771 oli merkitty Lii
ton yhteiseen armeijaan ja loput eri 
valtioitten joukkoihin kuuluviksi. Nä
mä numerot ovat liian korkeat, sillä 
suuri lukumäärä miehistä kirjottautui 
armeijaan palvelusaikansa päätyttyä 
uudelleen. 

Ei löydy minkäänlaisia muistoon
panoja tämän sodan mieshukasta. 

Ensimmäinen sota, josta mieshukka 
on merkitty muistoon, oli sodankäynti 
lounaisia intiaaneja vastaan, joka alkoi 
Syyskuussa 1790 ja päättyi Elokuussa 
1795. Amerikkalaisten puolella oli 
tässä sodassa miehiä 6,000 ja 7,000 
välillä. Siinä kuoli 61 upseeria ja 835
miestä ja haavottui 35 upseeria ja 401
miestä.

Sitä seuraavista yhdeksästä pienes
tä sodasta ei ole tilastoa. 

V. 1812 sodassa Englantia vastaan 
Yhdysvaltain vakinainen armeija kä
sitti noin 60,000 ja vapaaehtoinen ar
meija 471,000 upseeria ja miestä. 
Vakinaisesta armeijasta sai surmansa 
65 upseeria ja 1,235 miestä ja vapaa
armeijasta 577 upseeria ja miestä. 
Haavottuneitt<:.n lukumäärä vakinai
sessa armei�ssa oli 2,985 ja vapaa
armeijassa 1,015. Tauteihin kuolleista 
ei ole tilastollisia tietoja, mutta tiede-

tään niitten luvun olleen taistelussa 
kuolleitten lukua suuremman. 

Sodassaseminole-intiaanejavastaan 
1 8 1 7-1 8 1 8 Yhdysvalloilla oli 8,100 
miestä, joista 46 sai surmansa ja 36 
haavottui. 

V. 1831 ja 1832 sodissa intiaanipääl
likkö Black Hawkia ynnä sac- ja fox
intiaaneja vastaan oli Yhdysvalloilla 
noin 6,700 miestä, joista 26 kaatui ja 
39 haavottui. Seuraava sota käytiin 
seminole-intiaaneja vastaan vv, 1835-
1842, jossa vakinainen armeija me
netti kuolleissa3 IO miestä ja 18 upsee
ria ja haavottui siinä 270 miestä ja 20 
upseeria. Vapaaehtoisista joukoista 
kaatui samassa sodassa 5 upseeria ja 
50 miestä ja haavottui 24 upseeria ja 
243 miestä. Tautien aikaansaamista 
tuhoista ei ole tietoa. 

Kun kongressi Toukokuussa 1846 
julisti sodan Mexicoa vastaan, oli Yh
dysvaltain armeijassa 637 upseeria ja 
5,925 miestä, johon lisättiin sodan kes
täessä 1,016 upseeria ja 35,000 miestä, 
siis yhteensä 1,635 upseeria ja 40,934 
miestä; samalla aikaa koottu vapaa
ehtoinen armeija käsitti 3,131 upseeria 
ja 70, 129 miestä, joten siis koko sota
voima oli 115,847 miestä. Taisteluissa 
kaatui 1,777, taistelussa saaduista haa
voista kuoli 9 5 4  ja t a u d i t  tappoivat 
16,054 miestä. 

Seuraava suuri sota oli sisällissota 
Pohjan ja Etelän välillä vv. 1861-1865. 
Sodassa oli molemmilla puolin yhteen
sä noin 3,000,000 miestä, josta Pohjan 
eli Liiton puolella oli 2,324,516 ja loput 
Etelän riveissä. Ei löydy täysin luo
tettavia tietoja Etelän mies hukasta täs
sä sodassa, mutta aniellaan sen puo
lelta kuolleen taisteluissa tahi haavois
ta noin 95,000 ja tauteihin noin 59,000. 
Haavottuneiden lukumäärä lasketaan 
150,000 ja 200,000 välille. 

P o h j a n  puolelta kuoli taisteluissa 
4, 142 upseeria ja 62,916 miestä, tais
telussa saaduista haavoista 2,223 up
seeria ja 40,789 miestä, tauteihin 2,795 
'Upseeria ja 221,791 miestä, tapatur
maisesti 142 upseeria ja 3,972 miestä, 
hukkumisen kautta 106 upseeria ja 
4,838 miestä sekä muista syistä 176 up- · 
seeria ja 14,738 miestä, tehden kuol-

en luku Pohjan armeijassa yhteen
.. iis9,584 upseeria ja 349,944miestä. 
Haavottuneitten lukumäärä L i i t o n  
armeijassa oli 275, 175. Pohjan ja Ete
län puolelta kuoli tahi haavottui siis 
yhteensä yli 1,000,000 miestä. 

Sodassa E s p a n j a n  kanssa Yhdys
vallat kokosivat lippunsa alle 280,564 
miestä,josta45,590 lähetettiinCubaan, 
Porto Ricoon tahi Filippiineille. T ais
telussa kaatui vakinaisesta armeijasta 
18 upseeria ja 191 miestä ja vapaaeh
toisista osastoista3 upseeria ja 53 mies
tä. Vakinaisesta väestä haavottui 89 
upseeria ja 1, 166 miestä ja vapaaeh
toisista osastoista 27 upseeria ja 314 
miestä. Tauteihin kuoli 3,729 miestä. 

V.1899 alkaneen ja 1902 päättyneen 
Filippiinien kapinan kukistaminen oli 
vaikeimpia tehtäviä mitä Yhdysval
loilla on milloinkaan ollut. Kapina
vuosien kestäessä Filippiineille lähe
tettiin kaikkiaan 122,401 miestä. Kes
kimäärin oli siellä koko ajalla 40,000 
miestä yhdellä kertaa, suuri n luku
määrä, 69,420 upseeria ja miestä ollen 
Joulukuussa 1900. Kapinan kukista
misessa sai surmansa kaikkiaan 7, 152 
miestä, 741 kaatuen taistelussa, 225 
kuollen haavoista, 2,701 tautien takia 
ja loput muista syistä. Kaikkiaan haa
vottui 2,818 miestä. 

Yhdysvallat lähettivät Kiinaan bok
eerien kapinaa kukistamaan v. 1900-
1901 191 upseeria ja 4,809 miestä. So. 
dassa kaatui armeijasta 9 upseeria ja 
200 miestä ja meri väestä noin 100, yh
teensä siis noin 300 miestä. 

Vera Cruzissa v. 1914 amerikkalai
silta kuoli 17 miestä ja 81 haavottui. 
Kuritusretkellä Mexicoon 1916 kuoli 
tahi haavottui lähes 100 miestä. 

Asevelvollisuus Mooseksen aikana 
Mooses laati ensimmäisen asevel

vollisu uslain. Hän tarvitsi armeijan 
ja siis sääti, että kaikki kahdenkym
menen ikäiset eli vanhemmat kelvol
liset ruvetkootsotapalvelukseen Israe
lissa. Hänen kutsuntalautakunnillaan 
oli I u pa vapauttaa palvelusvel vollisu u• 
desta m. m. sellaiset, jotka pelkäsivä• 
tapella. 

Mailmansodan voitto• ja tappio
tilaato 

S o d a n  t a p p i o t ili: 
Ihmishenkien hukka sodan ja sen yh

teydessä olleiden tautien takia, Es
panjan i nf l u e ntsa sisäänluettuna, 
koko mailmassa noin 20 miljoonaa. 

Raajarikkoisia y. m. haavottuneita, or
poja ja leskiä noin 150 miljoonaa. 

Omaisuuden hävitys Belgiassa noin 
10 biljoonaa dollaria. 

Omaisuuden hävitys Ranskassa noin 
40 biljoonaa dollaria. 

Omaisuuden hävitys muissa sodan
alaisissa maissa noin 50 biljoonaa 
dollaria. 

Upotettujen laivojen ja lastin arvo 
noin 20 biljoonaa dollaria. 

Mailman kaupan keskeytymisestä joh
tunut tappio 250 biljoonaa dollaria. 

Sodan ylläpidon kustannukset kaikis
sa maissa yhteensä noin 344 biljoo
naa do)laria. 

S o d a n  v o i t t o t i l i: 
Keisarivallan kukistuminen Saksassa 

ja Itävalta-Unkarissa. 
Palestiinan luovuttaminen juutalaisil

le takaisin. 
T saarivallan kukistuminen Venäjällä. 
Suomen, Puolan, Ukrainin ja Tjekko

Slovanian sekä mahdollisesti myös
kinArabian, Syrian, Armenian, Me
sopotamianja ltämerenmaakuntien, 
Inkerin-, Viron-, Liivin- ja Kuurin
maan itsenäisyyden saaminen. 

Elsas-Lothringin luovuttaminen takai
sin Ranskalle ja Schlesvig-Holstei
nin mahdollisesti Tanskalle. 

Kansa saanut suurempia oikeuksia 
kaikissa Europan maissa. 

Väkijuomakaupan kielto useissa val
takunnissa, toisissa taas sen rajoit
taminen. 

Yleisen mielipiteen voittaminen yli 
mailman sotia tuomitsevalle kan
nalle. 

Mahdollisesti yleismailmallisen Kan
sojen Liiton perustaminen sotien 
ehkäisemiseksi ja oikeuden turvaa
miseksi merellä ja maalla kaikille 
kansoille. 



Uusin painos, v. 1915. $2 arvoinen Sanakirja 25 sentilla. 
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Nl-EI.SEN & LUNDBECK'IN 

Uusin Englantilais-Suomalainen ja Suomalais-Englantilainen 

Sanakirja ja Lauseoppi 
304 siv. Sidottu lujön vaatekansön. Hinta 25 senttiä. 

10,000 Englanninkielen sanaa käännettynä Suomen
kielelle sekä 10,000 Suomenkielen sanaa 

käännettynä Englanninkielelle. 
Rohkaistuina siitä suuresta suosiosta, minkä edelliset Sanalcirja.jul. 

kaisumme ovat saaneet osakseen yleisön puolelta, olemme nyt julkaisseet 
uuden, tuntuvasti parannetun ja laajennetun painoksen Suomalaia-Eng
lantilaiata ja Englantilaia-Suomalaiata Sanakirjaa. Tämä uusi Sana
kirja on aiiatiati ja lujasti aidattu koviin vaatekanaiin, käsittää 304 sivua 
ja sisältää paitsi sanarikasta Englantilais-Suomalaiata ja Suomalais-Eng
lantilaista Sanastoa lähes 100 sivua jokapäiväisessä puheessa käytetty
jä lauseita, keskusteluja, tiedusteluja, vastauksia, neuvoja y. m. Maan 
kansalaisoikeuksien osallisiksi pyrkijäin opiksi on teokseen painettu tär
keimmät seikat Yhdysvaltain hallitusmuodosta ja historiasta, kysymys
ten ja vastausten muodossa, sekä Yhdysvaltain Perustuslaki, molem
milla kielillä. 

Tämä uusin julkaisu tunnettua Sanakirjaamme on epäilemättä kai. 
kista muista kaupassa löytyvistä sanakirjoista paras ja opettavaisin Ame
rikan Suomalaisille. Jos mitenkään, niin tämän uuden Sanakirjan avul
la voitte oppia tuntemaan, k:-joittamaan ja oikein lausumaan Englan
ninkieliset sanat sekä sovittamaan ne toistensa yhteyteen lauseiksi. 

Että kaikki voisivat-hankkia itselleen tämän arvokkaan uuden Sana
kirjan, on sen hinta pantu niin halvaksi kuin mahdollista. Se lähete
tään postivapaasti kaikkiin paikkoihin Amerikassa ja Suomessa, kun 
sen hinta 25 senttiä täydellisen nimen ja osoitteen kanssa lähetetään 
meille. 

Käyttäkää tätä lippua tilateuanne Uutta Sanakirjaa 

NIELSEN & LUNDBECK 
24 State Street, New York 

Liittäen tähän 25 sentti-ä postimerkeissä, pyydän teitä 
lähettämään 1 kpl. Englantilais-Suomalaista ja Suomalais
Englantilaista Sanakirjaa osoitteella: 

Nimi ......................................................................................................................... . 

Postikonttori ........................................................................................................... . 

P;lrka��
][

} .................................................................... Valtio ............................. . 

1 

Jos Te aijotte lähettää

RAHAA 

Suomeen 
Sukulaisillenne 
ja Ystävillenne 

Te menettelette vösaasti jos 
t";;tte lähetyksenne meidän 
kauttamme. 

Kaikki meidän ulosmakaumme Suo
meaaa toimittavat meidän takuullamme 

kaikella tarkkuudella, ehdottomalla varmuudella ja nopeasti seu
raavat hyvin tunnetut pankit: 

SUOMEN YHDYSPANKKI 

KANSALLIS-OSAKE-P ANKKI 

POHJOISMAIDEN OSAKE-PANKKI 

WAASAN OSAKE-PANKKI 

niin että vastaanottaja saa nostaa rahat markoiHa lähimmästii 
postikonttorista. 

Yli 25 vuotta olemme huolellisesti hoitaneet kaikki meille u .. 
kotut toimet liiketuttaviemme täydelliseksi tyytyväisyydeksi. 

Kaikki meidän ulosmaksumme toimitetaan nopeasti täydellä 
takuullamme. 

NIELSEN l!J LUNDBECK 
24 State Street, New York. 

Vanhin ja Suurin Suomalainen Rahalähetys- ja Pilettiliike Amerikaua. 

Suomalainen Pankkiiriliike New Y arkissa, joka valtion kontrollia 
alaisena on oikeutettu harjoittamaan pankkiliikettä. 

-- Meidän toivomuksemme on, että tämä Almanakka löytyisi
jokaisessa suomalaisessa kodissa Amerikassa. Ilmoittakaa meille 
kuinka monta kappaletta Te haluatte jakaaksenne tuttavillenne,
eli lähettäklä meille heidän täydellinen osoitteensa, niin me lähe
tämme jokaiselle heistä ilmaiaekai Almanakan. 


