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IIllMKIlHlIiaiHllllilllliHlllinillilllllHIIlllillillliillililillliilllillllH että rokotus on vaaratointa Ilman va-
mma sannin tästä asiasta mutta _ B hingollisia seurauksia Minä itse
olenhan mma tassa lakossa mu- - Jg "Wf~ ~W Y 7t T f LJ A t FT #1 S sain uudflleen rokottamisen kautta'
kana ja onhan minulla oikeus ar-- £13 MÄ m § § m ll M B Mmm '"" ruusim- - miorin lapseni kärsi monta

vostella sitä minkä minä pidän B ILlili Y lLXX K--J --r a kuukautta rokotuksen jälkeen ja oli

S ™ vanana- Kuona sen seurauKaesra Pi&m

lilliillllilliiilllllllillliiHlllSilllliillilllllllHIIIIlillHiiillllilillliiillll rouvan jonka vasen käsi oli neljä
huonona ja epäedullisena menet-

telytapana Toivon että Jim sil
KUINKA VOI KANNUTTAA KALAA JOKU SANANEN ROKOTUKSESTA v"°"a 'dpef rokotuksen jälkeen

ti on oikeassa ja minä väärässä

mutta nuo maksetut virkailijat
minusta nähden ovat samassa

KANANLIHAA JA JÄNIKSEN- - "" ™ ''a" la?a™
LIHAA

JA SEN TURMIOLLISUUDESTA j0ka sai aivopaiseen ja kuoli
1 ' Tällaiset kokemukset ovat kylliksi

1 11 1JJ1 l~~:ljl 1 I~ MTrlAK HntTtn n tv m n Irri c I ä t lllro
i eiisiki puiiuiam itiaipuiivii ujvui juciumi yai y umiiiuio ivuioici inno- - peioiuamaan joitaisen ajattelevan in- -

sunteessa tanan laicKoon Kuin jos pUliltaakgI (Mason ruuvikantiset lasit mattomat ihmiset rokotuksesta johtu- - misen kannattamasta rokotusta ja
he olisivat lakkovaroja imeviä 0vat parhaat) Sitten ota liha ja neesta myrkytyksestä ja taudit sekä Sjiie rikolliselle taitamattomuudelle
sieniä ilman mitään muuta vir- - puhdista pese hyväksi ja pyyhki kui- - kärsimykset ovat niin moninaiset niissä jotka puhuvat tämän puolesta
kaa En minä siitä välittäisi jos vaksl- - Leiko liha palasiksi vaan ei että tuskin kukaan voi sitä todella tutkimatta sitä kaikilta puolilta nfill- -

HVt-äis- pttH kineästr Pieniks vaan sellaisiksi että palaset kuvailla le eivät mitkään sauat ole liian räi- -

en ne rant mahtuvat hyvin purkin 8isiiiie ilman Monet lapset ovat syntymästään keitä
tarvittaisiin monen elaman ylla- - tunkematta Pane suolaa lihaan ma- - terveitä aivan siihen hetkeen asti pr0f Ruota: Että rokotusta si

ja pelastamiseksi Mi- - kusi mukaan kunnes heidät on- - pakko rokottaa naan seuraa joukko lievempiä tai väi-

llä tiedän tyttöjä jotka ovat saa- - Nyt täytä purkit lihalla Vähän Suomessa ainakin viisitoista vuotta keampia sairaustapauksia Jopa kuo-

lleet läkkoavustusta ainoastaan kääntele lasia- - että saat enempi mah- - taaksepäin oli pakko rokotuttaa sa- - lemakin sen tietää jokainen Tuttua

An]Uri tSmnn Hkmi tuniaan laseihin Sitten täytä lasit kon uhalla lapsensa on myös lääkäreille ja ennenkaikkea
KOime aouana koko kylmällä vedellä Pane kummirenkaat Nykyään voi sielläkin jo olla poik- - vanhemmille että usein ihan a

Jumala! Kolme dollaria ja ruuvaa kannet hyvin lujaan Nyt keuksia veet lapset tulevat rokotuksen
viikossa! Mitä O-- e ovat valmiit pantavaksi kiehu- - Tässa maassa ei tietääkseni ole keen heikoiksi ja laihtuvat eivätkä

vatkaan nämä 'tyttöparat saaneet niaan rokotuspakkoa ainakaan kaikissa koskaan tule niin voimakkaiksi kuin

kärsiä ia kestää? F n edes minä Laita oIlkasista puista ristikko jo- -
paikoissa mutta silloin jos rokkoa sitä ennen olivat voivatpa myös

?
- ka OP" pesupoilarin pohjalle (paras hiestyy niin ainakin koululapset ro-- kuoliakin Siksi vastustetaan tätä

voi käsittää miten lie ovat lain- - ristikko on sellainen että rimat ovat kotetaan Sitä en tiedä niin tar- - toimenpidettä Silmätaudit ajokset
kaan pysyneet hengissä sillä mi- - naulatut yhteen) Laske lihalasit poi- - kalleen onko jokaisen lapsen alistut- - ruusutauti kaikellaiset ihotaudit jne
nä olin kotonani jonkun aikaa la- - Iariln ristikon päälle Pane kylmää tava rokotukseen jos nimittäin van- - ovat lääkärit huomanneet johtuvan

kon alkaessa ia sitte minulla oli vew P°ilariin ei aivan lasien kurk- - iemnlat sitä eivät halua (Monessa tästä ja kuitenkin sanotaan yhä että

tilaitokseen parin viikon ajan ja peaa kiehumaan kiehuessa panee ai- -
kiiaan sitä vastustaissaan Toini)

nyt Jim auttaa minua ja kaikesta na lisää kiehuvaa vettä jos vesi käy Muistan nnu hyvn miten terve
Olenpa huvikseni tehnyt luonnon- -

huolimatta olen minäkin saanut vähemmäksi kuin mitä se oli alkujaan reipaSj punap0skinen kirkassilmäinen
Nosta lasit ylös yksi kerrallaan oll' v'anh)n tyttömme denkuun Parannuksen mukaan havaintoja jois

monta paivaa olla viluissani ja ja vlelä lujita kansla 0n kovIn tar ta mainitsen tässä erään nuoren tyvanhaksi jolloin rokotuspakko pan tön jota rokotettiin pari kertaa vaannalissani Mutta lie — ne eivät keatä että kannet ovat lujasti kiinni tiin käytäntöön Sen jälestä muut
ole saaneet minkäänlaista Tällä tavalla voi ei kumpaselkannutta kananapua silmien häntui kasvoJen ja varl ja lm1ninlDmin viiir oi! n + lK ~t

ja jäniksen lihaa ja myöskin kalaa """='" oiun eno uuni vui- -muuttui holbnl! a Wa inisen timistään
J seuraamalla samoja ohjeita Vihan- - nut työntää näkyville rokotusmyrkynIin tiedä mika minua oikeas- - koiseks Kolmannella vuodella sai- -

„oUo„ lfllto„ vih „ aa„ t!immiiKi:t „„„„„ „„ „„„
: ' ': " rasti lian ankaran tuhkurin ja sitten T

"

laalle vaarallisemmatpaljon kun sel-

laiset jossa merkit tulevat näky- -
taan vaivaa Siitä ei ole liutaan ja vihreitä pavunpaloja (stringj"7"' Jonkun vuoden paasta kurkkumädän

kerron kaikkia beans) kannutotaan samoinhyotya etta mina myöskin joka vei uhrin matkassaan
Mahdollisesti tä- - ainoastaan sillä erotuksella etta einaita asioita Ja alkusyynä hänenkin aikaiseen "7

sillä
kea sutä myrkystä kaikki jaapanna Kannuteuaissa suolaa rana kuolemaansa oli- - rokotus roko- -

tavalla kannutetut säilyvät vuosia „„„i„ „ it„„ i L +„ vereen kuten edelläkerrotulla tavalmä on viimeinen käsimysten het-

ki Ehkäpä asiat kääntyvät pian

parempaan päin (Jatk)

tutvnciltt uiiiiiciLuu veli ja muaci luLEMPI H a JaP'levät heikoiksi ja vastustuskyvyttö-
myrkky kaikki vereen turme

lemaan sen monellakin koko elämän
Ylläoleva kannutusohje liihetettiin miksl tauteja vastaan

Toverittarelle vastaukseksi äsken ju- - Sen ovat J° monet rehelliset laa-

l'öit + nrlfrtorOAt nttö lnotnM lrtlnln

ajaksi Niinpä tälläkin tytöllä tuli
jonkun vuoden kuluttua ihottumaa

rokkomyrkky alkoiLapsuusmuistot
mistuun Kyselyyn miten kanan lihaa """ci u 'r" vläruumiiseen
voisi kannuttaa Mutta jos kenellä vaisuuteen ja etenkin kurkkumätään

pyrkimään ulos jota pyrkimystä olisi
on hvviä ohieita ioko keittämiseen on syvna ronotus ja vieia nsausi se

Vuodet vaihtuvat vuosiin mukana erilaisten ruokalajien kannuttamiseen Httäneet tarkastaessaan kurkkumätä-seuraamm- e

me ihmiset ja koko luo- -
y m talousneuvoja joita haluaa sis- - sairasta että se erittää Ihan saman-makuut- a

Lapset varttuvat vuosien
koj]]p]lsa iakaa niin ei tarvitse odot- - 'alsta mätää kuin istutusrokossa

vieriessä taimista kukat kehittyvät T„ o+ool r trt„4r n!Hn lrllr„

pitänyt edistää runsaasti hikoilemal-
la vaan vanhemmat eivät tätä ym-
märtäneet vaan kiireen kaupalla me-

nivät lääkäriin joka antoi annoksen
lääkettä jolla ihottuma tukahutettiin
pysymään sisällä Kului taasen joita-
kin vuosia niin tytöllä alkoi nenä
punottamaan vähän väliä ja olemaan
ruvilla jonka takia on saatu käydä
lääkärissä monet eri kerrat onpa

taa kyselyjä muna sopii lähettää J" MUM" oc ol°
niitä Toverittaren kodin osastossa rokkoa vastaan jonka estämiseksi

julaistavaksi muka lapset pantsaroidaan istutus- -

Siten saaiiime me köyhät tvöläis- - rokolla? Sen myös ovat rehelliset
vainiot toisiltamme koottuja neuvo- - lääkärit todistaneet että se ei auta

Ja sitä todistaa eräskin tapaus rok- -

Nuorukainen vanhuksena jo kohta
on

Synny elä kuole se on muuttuma-
ton luonnon laki Kulunut aika ihmis-

elämässä ei kuitenkaan mene muis- -

toja jättämättä jälkeensä Jokaisella niistään keitto#irjoista sillä kaikki Eräs lää- -koa liikkuvalla seudulla -

ihmisellä on muistoja menneisyydes- - uPittnkirit mitä tähän C!pii-- r käri tahtoi pantsaroida itsensä kaksin f" ' eu"-v- !
11

taan oyatpa ne sitten loisia tai ika- -
ju]aIst 0vat toimitettu rikkaampien kertaisella varustuksella tautia vas- - ™7a 12 svrt ra kuitenv ä Toisen ihmisen elama on tosin limtaten n]akua silmallä pitaen ja taan ja antoi rokottaa Itsensä kaksi "VSrikkaampi muistoista kuin toisen rikkai(jen nmku ja työläisvaimon ta- - Kertaa ja kuitenkin hän rokotusta £" vefs afkkaU tävtvv veri

r"aj°la Sen 'eiliset varat eivät aina sovi yli- - yastustavain suureksi huviksi sairas- - luV
1( se tavalla puhdistua Sil- -

reen Ja viita nvvaa ia nanon nnreni i"' iuuuu „„ „„„„ v„inai 4„!_" — — — luin uji Vartia iieitiaitiii luivu vilu öatt--muistoista ovat lapsuusmuistot Nii- -
paakin ruokaa voidaan laittaa hai- - Minulla on terveyslehti jossa on

rlPTl nnrlKKfl Vldlu Valliin tm lii nn 11 „ 1 flrt lliölrälM In löälrafintaon nrnfDO vat laata lääkärille työntämästä vai- -
F " reuimin ja yKsiUKeriaisemmin mutta iu" io~owu j u™ituto„: m „ b rnhoiaanloista viivähtää Jalot tunteet vai- - kaikilla ei nle nllnt mnhrinlllHiint sorin lausuntoja rokotuksesta Jos '!„„

Vaan tietoa sitähän meiltä työläitaavat mielen ja ajatukset pääsevät saa(ia onuia ia tietää miten sitä lehden tila sallisi niin lähettäisin siltä juuri puuttuu ja jos joku uskal- -
tflrnnil nrlnn T„rnlfnHrnn irrrn lr„i tinrln rt

totuuden verhoa~"T iiuKiHKiu ruoitaa lauetaan ivtuu™ i u vähän ruvetaATniutt lanonurlan lrnittnta ä Hlatö m 1K „!n +11 + r+r r 11 ltlfl— ~" v™ uulU rovernar tulee korvaamaan taman la aicn "' punoma miu un
knho(t„ladata lralHatd rIulrlata nirai irlrul _ly tUH AH „ A + + „ ™

maan olipa se sitte sosialis
ronw0o uraL jnoi-

-
Kauf)) Kaivatun tarpeen Vaihtamalla paieuipi jaaua uuuLiamaiui vtu-

naisyyden muistojen tuoksuvia kuk- -
ia jakamaia näitä tietoia kokeneilta jempää aikaa

mista tai terveydenhoidosta saapi
siitä esittäjä silmilleen julki ja salaakia kukk a sellaisia jotka eivät mii- -

ja oppjneiita kokemattomille ja op- - Lainaan jonkun lausnnon ja todis- -

K„m lifiJänn„t::
llllllroan InlODllI rlrrillrrl Inllrnn + -- lllil 11 11_ iän valheeksi Mi
u un 'n iuuh- -

pimatt mille Tulee auttamaan köy- - luksbii ma uiieunui
suamasta lliä tyoläisvaimoja heidän moninaisls- - Tri Pearle (25 vuotta Northampton'
Kukapa ei joskus kaipauksella sa kotiaskareissaan Ja täten ehkä 'u istutuslääkärinä) kulkutautien

muistelisi entisiä lapsuuden ystäviä joskus vielä saamme kerätyksi oi- - tutkistelemuksista käy tuntuvalla ta--

ja leikkitovereita vielä pitkien pit- - keju työläisvaimon keittokirjan ja valla ilmi että koetus saavuttaa es--

kien vuosienkin perästä Kukapa ei kotitalousohjekirjan tämän meidän täviä toimenpiteitä kulkutauteja vas- -

tuntlsl mielensä lämpenevän katsel- - Kodin osaston kautta taan kuten rokotus on turhaa Sil- -

lessa noita tuttuja tantereita missä siis te joilla on kokemusta ja loin klm rokkotauti liikkui
ennen lapsena on leikkinyt jä elä- - tietoa antakaa niitä tietojanne toi- - maalla tuli se muun muassa erääseen
mänsä ihanimmat vuodet viettänyt BiUekin Toimitus puolestaan etsii perheeeseen johon kuului kuusi hen--

Siellä jokainen puu ja pensas tietää kaikista mahdollisista lähteistä sei- - kilöä neljä perheen jäsenistä olivat
kertoa jotain jokainen männikkö iaiHia ohjeita ja tietoja jotka näkee rokotettuja ja kaksi muuta rokotta- -

niulBtoja haastaa noita hertaisia kuo- - työläisvaiinoille käytännöllisiksi ja mattomia Niin nuo kaksi rokotta- -
lemattomia lapsuuden muistoja hyödyllisiksi — Tolin matonta välttivät isonrokon sillä vä--

tään ei jakseta ensinnä tutkia ja sit-

te vasta sutkia vaan ollaan vallan
tyytyväisiä itseensä sillä hepä vasta
luulevat suuria olevansa tiedoissaan
Eivät vielä näy vähääkään tajua-

van sitä totuutta että mitä enempi
ihminen saapi ahmituksi totuuksia
sen pienemmäksi se huomaa oman
minänsä TÄTI HELENA

Jos olette

Xipcä
PyytSksä VAPA LA AKE KIRJA Na: 9

Iin kun toiset sairastuivat siihen Ta- -iMiia ajaieuessa suiaa syaamen- -

kirsi lämpenee mieli laajenee rinta
ja elämän epäsolnnut häviävät hetki

on läiseva Saksassa jossa ro--
Cloquetln s s osaston ompelu- - faus

""-h- -- k"--
oonaa kohti vuodessa Englannissaseksi Kaikki

seuran joka toinenmitä ihmissydämessä tnZllJ
on jaloa ja kaunista herää eloon vko2 na'„ Jaleel1 Pu°lenpal- -

oin 600000 Viiden vuoden aikanavan osaston talolla C s s ompelu kuole- - OPBa - ei"ilaiBt& miesten ja naisten tautianaiden muistojen kosketuksesta ja 1905—10 sattui Saksassa 224seura 815 Ave F CToquet Minn
mantapausta rokkoon sillävälin kuin liist läiit keistä Ii Liihettiikiiä taudin nimiihminen tahtoisi olla uudelleen lapsi

Auburndale Mass JOKU SAN FRANSISCON SUOMALAISTEN Englannissa vain 83 ja kuitenkin väi- - l™ tlJH ELkeeÄnaTm'"41'
tetään että vähentyvä kuolevaisuus '(Lääkkeet eiviit ole pateuttilääkkeitil vaan

riippuu roKoniK-sesi- englannissa "uoj uuni! u™u(MULLAN 8 8 O OMPELU-
SEURAN
Kokoukset

NAISTEN OSUIISKOTI (Tiimiin kirjan aatte vapaasti ja pitsiisi ollaon vuonna 1890 poistettu rokotus- -

nnl-lr- r
]oKaeD cuumHiiten koaissa sinä ette tiada

Tri V E Morgon (London) Oman WiemiSuS BttmDonl
Phone Market 3958pitfetiin jok torttai Suomi- - 2185— 15 katu

kokemukseni mukaan ja rokotuksen
LipnelTin Apteeki on suurin

—tui-n- Apteekl Yhdysvalloissa
P A LI0m:LL CO Suptrior Wli

izir? P' P- - KaI™ Naiset! Kannattakaa omaa koti
tefVVtulleraL anne

tunnustapojen mukaan ei voi: kieltää
että se on häpeällinen valhe sanoa


