
Tiistaina marrask 12 p„ 1918 SIVU KOLMENo 46

KUOLLUT
- — ——

Vat kuorensa ja laskevat irralleen
lukuisan määrän ketjun muotoi-

sesti toisiinsa kiinni tarttuneita
- basillin alkuja jotka vuorostaan
kuoreutuvat ja purkavat uuden

yhtä lukuisan määrän jatkuen
prosessi niin kauvan kuin olotila

ja ravinto edellyttää Basilleja
saattaa olla täysin terveen ihmi-

sen suuontelon limakalvossa sy- -

lessä ja hengitystiehyeen kaivos-sä- v

kykenemättä tekemään suu-

rempaa vaaraa ellei ruumiissa

Surulla ilmotan että rakas
mieheni kaupanhoitaja

Harry Blake

(alkuperäiseltä niineltään Her-

man Kramsu)

lyhyen ' sairauden jälkeen kuo-

li lentsuruttoon Sointulassa
Malkosaarella B C lokak 30

p 1918 Vainaja oli syntynyt
syysk 15 p 1885 Raahessa
Suomessa ja ollut tässä maas-

sa noin 17 vuotta
Lähinnä jäivät vainajata su-

remaan minä kolmen pienen
lapsen kanssa äiti Suomessa
sisar ja veli y m sukulaisia
täsBä maassa ja Suomessa yn-

nä lukuisa ystävä- - ja tuttava-

piiri Canadan ja Yhdysvaltain
läntisillä suomalaisseuduilla

Hanna Blake

(o s Trast)

Hävit sosialismi

uskonnon

Taloudellisten vaihteiden vai-

kutus ''

Jos nyt koetamme löytää ne

syyt jotka määräävät uskonnol-

lisen uskon niin opettaa jo pi-

kainen silmäys historiaan että

taloudellisilla suhteilla tässä täy-

tyy olla syvällinen vaikutus Suu-

ria yhteiskunnallisia mullistuk-

sia jotka aina ' merkitsevät uu-

sien tuotantotapojen esiintymis-
tä seuraa tiusien uskontojen

'ja'' erilaisten uskon-

nollisten mielipiteiden kannatta-

jina ovat silloin eri yhteiskunta-
luokat jotka" taistelevat keske-

nään vallasta Siten syntyi mui-

naisajan orjatalouden tuon roo-

malaisen ja kreikkalaisen sivis-

tyksen perustan häviöstä kris-

tinusko Keskiajalla oH katoli-

nen kirkko mitä likcisimmissä

yhdyssuhteissa koko läänityslai-tosyhteiskunna- n

kanssa Mutta

porvariston kehittyessä ja kapi-

talismin syntyessä esiintyy he-

ti kerettiläisyyttä Valtavat 16- -

imen vuosisadan luokkataistelut

jotka päättyivät läänityslaitosjär-jestelmä- n

häviöön ja ruhtinasten

ja porvariston valtaan ovat his-

toriassa tunnettuja uskonsotina

Kohoavat luokat porvaristo Ja

ruhtinaat löytävät protestantis-
min eri lahkoista heille sopivat'
uskontomuodot Ja lopulta

19:nnellä vuosisadalla

suurteollisuuden kera ja välittö-

mässä yhteydessä luonnontunte-
muksen edistyksen kanssa

mielipiteitä
Jos tarkastamme näitä yhdys-suhteit- a

jotka" esiintyvät vielä

sattuvampina ja varmempina
kun tutkimme niiden erikoiskoh-ti- ä

ei meistä enääri näytäkum-malliselt- a

se ajatus että sosia-

lismi on uskonnollisissa mielipi-

teissä saava aikaan uuden- - mul-

listuksen jonka me voimme ha-

vaita nyt jo olevan alkamassa

sosialistisessa köyhälistössä
Mutta tämä yhdenmukaisuus ei

kumminkaan vielä todista että

mullistus todella "tulee tapahtu

Syvällä surulla ja kaipauksella
Ilmoitan että mieheni

Hatti Haki
kuoli Shaunovan" hospitaalissa

lokak 28 p' 1918 sairastettu-aa-

8 vuorokautta Spanish in-

fluenssaa
'
Hän oli syntynyt

Alavuudella V 1 Keskikyiässä
heinäk 14 p 1885 siis oli kuol-

lessaan 33 V 3 kk ja 14 p

vanha Häntä lähinnä sure-

maan jäin minä hänen puoli-

sonsa kahden pienen tytön
kanssa täällä Nummolassa ja
vanha äiti Suomessa ynnä

tässä maas-

sa ja Suomessa

SANNA MÄKI

Box 29 Shaunavon Sask Can

Vapauden taistos' toverinani
Olit elosi lyhyen ja vaivaloisen
Vaan kylmä kuolo suit' elon

riisti jättäen minun yksin tai-

valtamaan ' -

Oi tuohi miksi saatoit niin

julma olla? että otit mun rak-

kaani rinnaltan Sääliä et sä

tunne vaik' sydämeni alati vai-

keroi V _

Sanna Mäki

§
Katkeran Ja raskaan mJrheen

murtamana ilmoitan että
rakas mieheni

JAKOP LAMPI

kuoli täällä South Porcupines-s-

lokakuun 20 p klo 8:30 Il-

lalla Vainaja oli syntynyt
Ylistarossa Vaasan läänissä v
1885 ollen siis kuollessaan 33

v 10 kk Suremaan jäi hellää

isää minä ynnä 3 pientä lasta

joista nuorin on Vfa v sekä

ijäkkäät vanhemmat Suomessa

ynnä minun vanhempani ja si-

sareni sekä veljeni Suomessa
sekä tässä maassa olevat suku-

laiset sekä tuttavat
'"

SOFIA LAMPI

(o b Louko)

Katkeralla mielellä ilmoitan et-

tä raivoavan kulkutaudin seu-

rauksena ennenkaisen kuoleman
uhriksi joutui työ- - ja osasto-toverim-

Hjalmar Laingren-Eve- li

lokak 30 p:nä Sotatulessa B

C Can Hän oli syntynyt Lai-

hialla Vaasan 1 marrask 12

p:nä 1885 josta myöhemmin
siirtyi Vähäkyröön Vainajaa

jäi suremaan vanhemmat ja
kaksi sisarta Suomessa veli
tässä maassa sekä molemmis-

sa lukuisa joukko puoluetoverei-

ta joille ainoastaan täten il-

moitetaan
O OTAVA

Sointula B C Can

tapahdu
" mitään häiriöitä jot-

ka antavat basilleille erikoisia
ravintoaineita jolloin ne lisään-

tyvät nopeasti ja pääsevät tun-

keutumaan vereen Samasta syys-

tä seuraa ensimäistä sairastumis-kohtaust- a

parantuneelle poti-

laalle toinen ' ankarampi sairas-

tuminen milloin pieni vilustumi-

nen tai muu sellainen seikka an-

taa basilleille jotka eivät kaikki
ole ehtineet poistua ruumiista
uusia ravintoaineita

Kivut ja kuoleman tuottaa bar

silli jättämällä vereen- - myrkylli-
siä aineita joita se synnyttää

elimellisiä aineita nii

tä käyttäessään ravinnokseen
Kuolema basillien vaivaamalle
tulee tavallisesti jonkun ennem- -

min viallisen elimen toiminnasta
lakkaamisella ' '

Kuten edellä mainittiin sikiy- -

tyy ja lisääntyy basilli nopeim-
min verellä " tahriintuneitten kos-teitt-

liuskeitten" välissä mutta
se saattaa elää ja'"lisääntyä epä-

edullisemmissakin oloissa mil--

_ — „i:„„n:„::: n:nai'fnn n viiii iiii f i i ii- - iri fiiuiiLa
sisältäviä nesteitä mätäaemisti-lass- a

'

:

"Bakterioitten ia "basillien elä- -'

mään ja-- vaikutukseen nähden on
' voimassa myöskin sama laki jo-

ka vallitsee luonnossa kaikkialla
trimitt-ii- pttä sonivimmat säily
vät ja kehittyvät edelleen uusiin
olotiloihin sopiviksi Milloin ja
missä suuremmassa määrin eli-

mellisiä aineita vertaHa ruumii

ta jää mätänemistilaan silloin ja
siellä alkaa heti bakterioitten ja
basillien? pesimis- - kasvamis- - ja
kehittymisprosessi joka edelleen

jatkuu nopeimmin lisääntyvien

ja voimakkaimpien sekä kestä-vimpie- n

— "sitkeähenkisimpiei

ja tuhoisimpien" — valikoitues-

sa tekemään yhä tuhoisampia

hyökkäyksiä koko elävää luoma-

kuntaa vastaan iossa olemassa

olosta basillit kilpailevat jokai-

sen muun olennon kanssa

i Milloin maaperä muuttuu epä-

edulliseksi ' basilleille niitten

hyökkäyksille alttiiden eläinten

kaaduttua ja suurempien ravin-

toaineiden kuluttua loppuun jää
niitten vaikutus vähäisemmäksi

ja huomaamattomammaksij niin

etteivät vaikuta mitään ihmis-

kunnan historian tapahtumissa
"Seerumi-parannus- " influens-

saa samoin kuin muita tarttu-

via tauteja vastaan perustuu sii-

hen seikkaan että basilli' eläes-

sään veressä ja kuluttaessaan
aineita eristää myrkyt-lisi- ä

aineita vereen jotka teke-

vät uuden tartunnan vaaran vä-

häisemmäksi ja on "seerumin"

istutus siten taudin vapaaehtois-
ta ottamista lievemmässä muo-

dossa ehdolla ettei rajumpi_ tar-

tunta ole niin uhkaava Seikka
että influenssa on lyhyen välia-

jan kuluttua toistamiseen kier-

rellessään mailmaa säästänyt
niitä seutuja joissa ai-

kaisemmin hurjimmin riehui an-

taa tukea seerumin puoltajille
mutta taudin uusiutuminen sa-

massa sairaassa useampaan ken-taa-

puhuu sitä vastaan siinä
määrässä ettei vielä tähän saak-

ka ole seerumia yleisemmin
parannuskeinoksi

— Historia todistaa että suu- -

Katkeran surun Ja murheen
murtamana ilmoitan sukulai-

sille ja tuttaville että tuo-
nen säälimätön viikate-
mies katkaisi rakkaan

puolisoni

Kaarlo Evert Mäkisen

elämänlangan Astoilassa Ore
27 päivä lokakuuta 1918 sairas-tettuaa- n

7 vuorokautta raivoa-

vaa kulkutautia influenzaa —

Hän oli syntynyt Pihlajavedel-
lä Vaasan läänissä 25 päivä
lokakuuta 1881 61ia juuri sii-

nä Ijässä jolloin perheen-isä- n

velvollisuuksien ja huolien taak-

ka on painostavin jolloin lap-

set kipeimmin tarvitsevat isän
holvaa ja huolenpitoa Häntä
lähinnä ikävöiden kaipaamaan
jäin minä kahden pojan kons-- '
sa täällä sekä kolme siskoa
tässä maassa vanhemmat kak-

si siskoa ja yksi veli Suomes-

sa sekä sukulais- - ja tuttava-

piiri täällä Ja Suomessa
ALBERT ALFRED JA
KATARINA MÄKINEN

Kuolo' katkoo säälimättä toiveet
lhmisonnon

Ei se katso ihmismieltä päät-
tää kohtalomme

Taisto tuska elämässä osanam-
me täällä '—

Kuolemassa päättyneekö täy-

teen taiston määrä

El pauhina myrskyjen mailman
Nyt häiritse rauhaa nukkuvan
Ei sykkäile rinta nyt riemuiten
Jo vaivatkin vaikeni sydämen

Nukkuos rauhassa rakastettu
Ja uskollinen elämän toverini

Jos olet tietämättö-
män toverisi todellinen

ystävä - niin tilaat hä-

nelle Toverittaren

Jos olette ~

Aipea
Pyytäkää VAPA LAAKB KIRJA No! 8

Tosia yli 25 erilaista miesten ja naisten tant%
on selitetty sekii täydelliton luettelo suoma
laisista lääkkeistä 11 LahettJlkiUl taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitämme teili mikaY

lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan r m

(Lääkkeot eiviU ole pateuttilääkkejtä Vftaft

tosi suomalaisia lääkkeitä)

(Tämän kirjan saatte vapaasti la pitäisi oli
suoma liseu kodieua sillä ette tladäjiokasentarvitsette sitä Varokaa humbnukl

lääkkeitä ja humbuuki tohtoria

Lignell'in Apteeki onsnnrin——
——suora Aptouki Yhdysvalloissa—
P A UONELL CO Superior Wli

maan Silta selville tuiianseen

täytyy syvemmälti tutkia talou-

dellisten seikkojen ja uskonnon

yhdyssuhteita -
"

Miten johtuvat ihmiset yleen-

sä ostaksumaan että on olemas-

sa yliluonnollisia voimia_ jotka
mahtavasti vaikuttavat heidän

Siihen johtaa heidät

se että he eivät tunne eivätkä

käsitä todellisia luonnollisia voi-

mia jotka heidän kohtalon"

määräävät
Luontaistalous jo luonnonuskon-

to
Tarkastakaamme ensimäisenä

esimerkkinä villiyden ja raaka- -

laisuuden alkuperäistä raakaa o- -

(Jatkoa kuudennella sivulla)

ret kansanjoukot ovat olleet pie-

nen vähemmistön orjina siksi

etteivät' ole olleet tietoisia yh-

teiskunnallisesta asemastaan ei-

vätkä järjestyneitä Vallassaole-v- a

luokka on aina ollut tietoi-

nen yhteiskunnallisesta asemas-

taan ja hyvin järjestynyt siksi

se on pystynyt hallitsemaan ja

orjuuttamaan järjestymätöntä

ja tietämätöntä kansanjoukkoa

Jos työväestö koskaan mielii

päästä vapaaksi kapitalistisesta
riistosta niin sen on tultava tie-

toiseksi yhteiskunnallisesta ase-

mastaan ja siitä voimasta min-

kä se omaa tuotannossa sekä

järjestyttävä hyvin


