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paikka lapsille kuiten--lalla kello neljästä kymmeneen sopiva
Siitä työstä sai hän enemmän kaan"

min kuin koskaan ennen heidän tä isättömiksi jäänee! lapset sä

He eivät enää kos- - sivat olla sen henkilön hoidossa
Seuraavana päivänä Mrs Has-- kaan tule ottamaan mitään lie ioka on sonivin heitä hoitamaanpalkkaa mutta hänen täytyi olla

poissa kotoaan niin monta tun kins nuorin lapsi sylissään ja ovat minun lapsiani Minä olen —heidän äitinsä
TT ' T 1 i

tia päivässä
Maijun täytyi jäädä pois kou-

lusta hoitamaan sairaita lapsia

nenry ja jennie pnaen lujasti teiinyt tyota ja Jtarsmyt Heidän "Eilen se laki astui voimaan- -

kiinni hänen repaleisesta ha- - tähtensä He rakastavat minua tänä aamuna on tuoman myön- -
meestaan meni lasten oikeuteen eivätkä 'tahdo jättää äitiään !"

tänyt teille äitien eläkkeen- -ei
Keiti oli mennyt tyohon kuten Lapset alkoivat myöskin itkeä nrm„in:c1„cn„ „ia„„Jimmie myöskin jäi pois koulus- -

ta kun äiti putosi alas rappusia tavallista sillä hän ei saanut sillä vanhemmat heistä ymmär- - stä m:tä yhteiskunta on teille

ja nyrjäytti jalkansa niin pahoin jaada pois tyosta edes yhdeksi sivät mitä tuomari sanoi ja pie- - velkaa Kokonaissumma on 49
ettei kyennyt lattioita kuuraa-- aamupäiväksi työn menettämisen nemmät itkivät siksi että näki- - dollaria kuukaudessa joka on 7
maan Jimmie sai työn juoksu- -' uhalla vät äidin itkevän tuon ankaran dollaria jokaiselle lapselle Te
poikana ja se auttoi perhettä hie- - Ovi aukeni ja Mary ja Jack miehen edessä voitte nyt hankkia paremman
man mutta vaikkakin he söivät tulivat sisälle Kumpikin olivat Tuomarin silmässä kiilui kyy- - puhtaamman kodin ja sitten ha-mi- tä

yksinkertaisimmin ja puke-- itkeneet ja olivat kovin pelästy-- nel myöskin kun hän vastasi : kea lapsenne kotiin He ovat
utuivat halvimmin niin siihen li-- neitä Nähtyään äitinsä huudah- - "Sitä ei voi auttaa Mrs Has- - teidän lapsenne ja teillä on nyt
sättynä lääkkeet ja lääkärin las-- tivat he: "Oh äiti pelasta mei- - kins "Teemme tämän lasten- - laillinen sekä siveellinen oikeus
kut pitivät alituisen puutteen dät vie meidät kotiin emme ne parasta silmällä pitäen ja e- -

pitää lapsenne luonnanne"
'

heidän luonaan! me aikoneet ottaa mitään: toiset roitessanne heistä teette sen las- - "f--illLl 11 r UftirU V1U3 111UW3LU11C- C-' i TVn " 1 - Innet vlHrT-i-nr- ijaifr rtffo TPtinp hvvatdi Varmin K atiini- - J 1 J
lama aiaKaupungin vuuKraia- - v u iici vna- - --

j
lo oli epäpuhdas ja epäterveelli- -

maan" na saa jäädä luoksenne että voit

nen Juopuneet miehet ja naiset Eräs poliisi viittasi lesken tu- - e siten paremmin hankkia oman

hninrmrnivaf sisään ia iilns mel- - lemaan esiin ia lanset seurasivat- ja hänen toimeentulonsa"

na ihastuneena nähdessään uu-

den toivon pilkahduksen
"Minun lapseni! Jumalan kii-

tos minä saan lapseni takaisin!"
Eikä hän hukannut aikaa pa

Itkevän äidin sylistä ottivatkein joka aika vuorokaudesta äitiä aitauksen sisään missä €- -'

kiroukset ia riitasnnat- - sinkoili- -' räs mies istui matalan növdän viranomaiset hänen kulisi las
kodin- - remman hankkimisessaj— r- -j fr _ _ 1

vat yötä paivaa lapset kasvoi- - takana ja useita muita miehiä un ara iiorjuv n dbxeiin Keiti hämmästyi myöskin kovas
:_ finisrni akirtivacra nati hati lar_vat heikoiksi ja sairaaloisiksi ja naisia seisoi tai istui ympä lii- -' 3 telltaaseen Jasiaan vietävän sen armeliaisuutta

harjattavan henkilön mukana or-- Hr' -
a!„s

pojen kotiin

ruumiillisesti ja tylsiksi ja epä- - rillä

puhtaiksi henkisesti Leski Haskins seisoi sen mte- -

Haskinsin lapsej unohtivat en- - hen edessä joka istui matalan
tisen puhtaan ja hiljaisen asun- - pöydän takana Hän oli lasten

topiirinsä missä he elivät silloin oikeuden tuomari Epäröiden
kuin isänsä eli ja hekin mukaan- - vastaili leski kysymyksiin joita
tuivat vuokratalon asukkaiden hänelle tehtiin Poliisi kertoi

saat mennä taas kouluun ja me
haemme Jimmien ja Maijun ja
Jackin ja Henryn ja pienokaisen

V LUKU

Sinä iltana ei paljoa puheltu kotiin! Joudu nyt kiireesti

vuokrakodissa Kum- - "ä olen hankkinut uuden kodin
mukaisiksi He eivät käyneet varkaudessa armeliaisuusamma- - pikin Keiti ja hänen äitinsä oli- - ja tuomari sanoo että me kaikki
sunnuntaikoulussa—heillä ei oi- - tin harjotta kertoi heidän asun-- vat liian raskaalla sydämellä voi- - taas saamme olla yhdessä"
lut edes vaatteita että olisiva'1 nostaan ja ympäristönsä kurjuu- - dakseen puhua perheen toisista Koko matkan orpojen kodille
voineet mennä Heidän äitinsä desta jonka hän oli "tarkasta- - jäsenistä— niistä lapsista jotka mennessä selitti äiti Kestille sitä
oli liiaksi työn ja huolten rasit- - nut" vietiin orpojen kotiin He vaan uutta äitien ja orpolasten eläke- -

tama voidakseen paikata parsia "On todennäköistä että te et- - istuivat ja itkivät hiljaa kaivaten lakia ja puhui siitä uudesta puh--

ja pnaa neiaat puntaina te voi pitaa senaista nuolta Jap- - poissa olevia pienokaisia Ja taasta kouista jonon ne nyt me
Ta niin Tack ia Harrv saMui- - sistanne kuin mitä teidän pitäi niin kului viikko viikon iälkeen nevat

kunnes useita kuukausia myö-- Tuomarin kirje vapisevassa kä--

hemmin eräänä päivänä tuli dessään astui äiti orpokotiin Ko- -

muukalainen mies heidän ovel-- iin johtajatar vei hänet ja Keitin

leen istumaan sanoen:
"Mrs Haskins" sanoi hän "Minä luulen että emme tar- -

vat olemaan kadun kulmassa e- - S1 san01 tuoman "Se koti

räänä aamuna missä toiset lap- - missa °Iette lapsianne kasvatta-se- t
kertoivat heille kuinka help--

neet on epäterveellinen ja te pa-p- oa

on varastaa hedelmiä ja jo-- nette heidän henkensä vaaraan
na kasviksiakin ruokakauDooien Ja n'e olosuhteet missä heitä

turmelevat heidät mo "nimeni on Henry Niel Olin v'tse paljon orpokoteja kun äi--edustalta He yllyttivät Jackia kasyatatte
että hänkin koettaisi raahsesti

JMaista syistä minä maaraan
että nämä lapset pannaan sellai

lasten oikeudessa sinä päivänä dit saavat eläkkeen"
kun lapsenne otettiin teiltä pois Pian 'tun' pikku Jack juosten
Sen jälkeen puhuin tuomarin ä'dm syliin ja hänen jälessään
kanssa teidän kohtalostanne Henry ja Jennie ja Jimmie niin
Hän kertoi minulle että monta nopeaan kuin hän voi kantaa

seen kotiin joka on tällaisia lap
sia varten perustettu"

Oh minun lapseni ! Oi älkää sellaista perhettä täytyy erak pientä veljeään
Kuinka onnellisia he kaikin

Lapset ilosta nauroivat
ja suutelivat ja halasivat äitiään

ja Katariinaa Äiti itki ilosta
"Oh äiti" huudahti Marv "et- -

taa joka päivä Hän oli kovin
suruissaan mutta hän ei voinut
muutakaan tehdä
"Minä sitten aloin agiteeraa- -

ottako heitä minulta pois he
ovat kaikki mitä minulla on"
parkasi äiti "Minä en tahdo
elää ilman heitä Oi olkaa niin

hyvät ja antakaa heidän olla
luonani Minä teen työtä kovem- -

Ja niin Jack ja Mary livahti-

vat kulmassa olevaan ruokakaup-
paan ja ottivat korillisen naurii-

ta—he uskoivat että siitä saa-

taisiin päivällissoppaa Mutta
he eivät olleet tottuneita kuten
nämä toiset lapset varastamaan
He eivät muistaneet katsoa mis
sä puotimies oli silloin kun he
ottivat nauriskorin Hän näki
heidät ja kiireesti juosten jäl-
keen sai kummankin kiinni ja
kutsui poliisin
"Oh missus Haskins" kirkui

eräs poikanen "Teidän Maiju
ja Jack ovat joutuneet poliisin
kynsiin ja hän rahaa heitä

maan äitien eläkelain nuolesta
joka tekisi sen mahdolliseksi et- - kö voi jo meitä viedä kotiin? Ei

HiiSHI iliiiiilliliiiiiililliillllliliiiilliliiliililiiiliiililliililililiilliHll taalla ole ollenkaan niinkuin ko- -
lii

IKODIN OSASTOI
ISESlIIiEIEiniillliiiiiiEiliiilllilliEIiilieilKIIililllillllliliilliilliiiiiiiiiii

iona eixa KUKaan taana ole niin-
kuin sinä äiti! Me tahdomme
olla sinun luonasi"
"Me menemme kaikin kotiin

nyt kauniiseen 'uuteen kotiin
MITEN VOI CASTOR- - lemonln kuorta riivattuna puoli ku- - sellaiseen kun meillä oli ennen- -NAUTTIA

ÖLJYÄ pillistä sokeria kolmen munan kel- - kuin isä kuoli niin pian kun te
tuainen vispattuna eri astoissa Pais- - „„ „„((a yi' n

ciun aciattv aaiviL ijiirtiiciiiic ja uuIV LUKU
Caator-ölj-y on epämiellyttävää naut

tia muutamille ihmisille kokonaan tut paalianne vastasi aiti
nesta liikutetulla äänellä

tetaan 3i tuntia paistaessa sekote-
taan joku kerta lusikalla Kolmen
munan valkuaiset vispataan kovaksi
Sekotetaan puoli lemonin mehua
Kaks- i- pöytälusikallista sokeria le-

vitetään päälle ja paistetaan niin
paljon että vähän ruskettuu Tämä
on kylmänä erittäin maukasta HB

AMMATTIOPETUKSEN

VÄÄRINKÄYTTÖ

Haskins nli Pilirlns- -'
mahdotonta- - Toisinaan on sen naut-iur- s

juuri tlminen kuitenkin tarpeen ummetus-
sa poliisiasemalle katsomaan mi-- tapauksessa
ten pojan ja tytön laita on jotka Lapsille voi antaa öljyä aivan hei- -

saatiin kiinni nauriitten varasta- - diin tietämättään jos se sekotetaan

miseseta kun ovi aukeni ja si-- Tnan
Maito
B 3?ka °Ä mustettu

täytyy niin pal-saan astui armehaisuusammatin jon lämmitettyä että öljy hyvin
- kanntuu maitoon

Mrs Haskins vastasi hänen Myöskin voi öljyn tehdä miellyt- -

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)MITEN KANNUTETAAN VIHREITÄ
HERNEITÄ

Herneet tulee kannuttaa samanakymmeniin kysymyksiinsä itkun täyänimäksl nauttia jos panee siihen

seasta samalla rukoillen lastpnsa
vauau Burollan uemoonin menua päivänä kun ne poimitaan Erota
mutta edelläkerrottu tapa on parem- - herneet paluista pane kannuihin tai

puolesta ia puolustaen heitä
purkkeihin suolaa makusi mukaanpi sellaiselle joka voi nauttia läm

niitettyä maitoa noin teelusikallinen kvarttia kohti
Epsom suolojen epämiellyttävä ma- - riittää ia tävtä kannu kvlmällä ve

Katsokaamme mitä tapahtui
eräässä kansakoulussa niissä

käytäntöön ammattiope-
tus
Tässä uudessa koulussa pojil-

le annetaan ammattikursseja
puutöissä pajatöissä konetöissä

rautapeltitöissä sähkötöissä kir-

japaino- ja sitomotöissä opete-
taan englanninkieltä liikeasioissa
ja tuotannossa käytettyä lasken-
toa

Tytöille opetetaan kettotaitoa

Armeliaisuustyön harjottaja sa-

noi että Mrs Haskinsin on pa-

ras tuoda toisetkin lapset lasten
oikeuden eteen seuraavana päi-
vänä ja lisäsi:
"Ne kaksi jotka ovat siellä

pysyvät siellä ensi yön Ei ole
mitään hyvää siitä että menette

ku voidaan myöskin poistaa sitroonan della ääriään myöten
menuI1 Pane lauta "pyykkipoilarin" poh- -— jalle pane herneillä ja vedellä täy- -

LEMON LEIPÄPUDINKIA tetyt kannut sen päälle kaada boila- -

riin vettä sen verran että siitä tulee
ksl painti maltoa kuumennetaan runsaasti höyryä eikä kiehuttaissa

Yksi kupillinen leivän palasia liote- - vesi kuivu pois Kiehuta täten kak--
taan siinä vkn! tunti Vlrol nfiviö ci „t+ — „ii- - i 1„

nyt sinne
" —— -

f"j" o cuiiiia ojllcu buijc nuiinui uuiuilllama ei ole mikaan lusikallinen sulatettua voita puolikas kuin hedelmä- - y m kannutkin


